
Felüljárókat építenek
Lakossági fórumon ismertették a vasútfejlesz-
tési terveket a szakemberek.
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Televíziós tervek
Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatója elképzeléseit vázolta.
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Tiszaföldváron táboroztak

Az idén, immár tizenötödik alkalommal, ismét megtartották a Bolyai Általános 
Iskola matektáborát. A Vadvirág Üdülõ kilenc napig volt huszonnégy diák és három 
pedagógus érdekes élményeket, pihenést nyújtó lakóhelye. A felkészülés már 
otthon megkezdõdött, hiszen a tábor résztvevõinek meg kellett oldaniuk az úgyne-
vezett „Matektábori belépõjegy” feladatait. 11. oldal

Dinamikus városfejlesztés
Érd városa 95 százalék-
ban csatornázottá válik, 
és tulajdonképpen ettõl 
lesz város a település, 
ettõl válik fejleszthetõvé. 
Az önkormányzati ciklus 
elsõ két évében megte-
remtettük a fejlesztések-
hez szükséges forrásokat, 
és 2010-ben az a dol-
gunk, hogy újabb forráso-
kat, újabb lehetõségeket 
keressünk a következõ 
beruházások elindításá-
hoz – mondja egyebek 
között T. Mészáros András 
polgármester. 3. oldal

Gyûjtés – másképpen

Várhatóan már õsszel bevezeti az önkormányzat a ház-
tartásonkénti szelektív hulladékgyûjtést a város egyes 
területein, egyelõre kísérleti jelleggel – hangzott el 
az önkormányzat szokásos szerdai sajtótájékoztatóján, 
ahol szóba került az óvodabõvítés, a szúnyogirtás, illetve 
az ÉrdKom többségi tulajdonosának képviselõjével foly-
tatott tárgyalások állása is.  2. oldal

Sikeres elfogások
Egy érdi rablásról és két tolvaj sikeres elfogá-
sáról számoltak be a rendőrség munkatársai.
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Bajnokságra készülnek
Előkészületi mérkőzésekkel készülnek az őszi 
idényre a labdarúgók. 
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Álló lift

Átadták, de nem üzemel, 
mi az? Ugye, minden 
gyalogos tudja a választ: 
a MÁV-aluljáró és az Érd-
felsõ peron liftjei. A miért-
re már nehezebb meg-
találni a feleletet, mert 
a vasúttársaság bürokrá-
ciájában valahogy senki 
nem illetékes válaszolni. 
 4. oldal

„Érd el!”

Ebben az évben ünnepli 
várossá nyilvánításának 
30. évfordulóját Érd. Az 
ez alkalomból szervezett 
Érdi Napok rendezvényso-
rozat részeként kerül majd 
sor az „Érd el” Városi 
Futónap és Parkröplabda-
bajnokságra. Az immáron 
hagyományosan meg-
szervezett Érdi Napok 
rendezvényei 2009-ben is 
jobbnál jobb programok-
kal szórakoztatják majd 
az érdi és környékbeli 
polgárokat. Az Érdi Napok 
rendezvénysorozat szept-
ember 1-jétõl, szombat-
tól október 1-jéig, hétfõig 
várja az érdeklõdõket. 
 16. oldal


