
Kirándulók a Kõrösibõl

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola idén nyáron is bõvelkedett sportolási 
lehetõségekben. Sportnapközi, úszó-, labda-, túra-, kerékpáros és vízitábor várta a 
szünidõzõ, mozogni vágyó gyerekeket. A nyár végével azonban nem szûnnek meg 
a lehetõségek: az iskola a 2009/2010-es tanévben is sokszínû, izgalmas sportolási 
alkalmat biztosít tömegsport-foglalkozások és egyesületi keretek között. 13. oldal

Magyar áruk boltjai
A közelmúltban két boltot 
avattak Érden, amelyekben 
a magyar kistermelõk áruit 
kínálják a vásárlóknak. Az 
üzletek minden jel szerint 
elnyerték a vásárlók tet-
szését; egyre többen kere-
sik a hazai hústermékeket, 
a friss háztáji tejtermé-
keket, valamint a kiváló 
minõségû friss zöldséget 
és gyümölcsöt. 3. oldal

Érdi barackosok
Lassan lejár az õszibarack szezonja, de aki teheti, 
ne várjon, gondolkodás nélkül keresse fel az érdi 
baracktermesztõket, mert igen kedvezõ áron besze-
rezhetik a világ legzamatosabb és legaromásabb 
gyümölcsét, amelynek a hosszú téli estéken való 
fogyasztása eszünkbe juttatja majd az érdi dombvi-
dék nyári napsütését, a gyümölcstermesztõk nehéz 
munkáját és örömét.  2. oldal

XIX. évfolyam, 32. szám 2009. augusztus 13.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

a Szent István-napi ünnepségére
2009. augusztus 20-án 10.30 órára

a Magyar Földrajzi Múzeum kertjébe

Az ünnepség programja:
Himnusz

Ady Endre: A tűz csiholója című versét előadja Pelsőczy László színművész
Ünnepi beszédet mond T. Mészáros András polgármester

Szent István-ének. Előadja: Kóka Rozália és a Bukovinai székely népdalkör
Részlet Boldizsár Miklós: Ezredforduló című drámájából

előadja Pelsőczy László színművész
Szent István-monda. Előadja: Kóka Rozália és a Bukovinai székely népdalkör

Kenyérszentelés és -áldás
Hajdú Ferenc katolikus plébános

Erdélyi Takács István református lelkész
Labossa Péter evangélikus lelkész

A megszentelt kenyér és szőlő kínálása
A százhalombattai Szent István Kórus előadása. Szólót énekel Kristófi Ágnes

Közreműködik: Antal Éva – gitár, Mézes Gyöngyi – ütőhangszer,
Varga Petra – csembaló,  Karnagy: Strausz Kálmánné

Szózat

Görögországban rendezték 
a X. Shotokan Karate-Do 
International Federation 
(SKIF) Világbajnokságot. 
Az Érdi Karate Sport 
Egyesület négy sportolóval 
vett részt a megmérette-
tésen. A 12 éves Bagdi 
Ákos a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolából a 12-
13 évesek között  ezüst-
érmes lett, míg Kovács 
Gergely (17), a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanu-
lója 6. helyezésével csak 
kicsivel csúszott le a 
világbajnoki dobogóról. 
 16. oldal

Ezüstérmes

Mint azt már több ízben 
megírtuk, idén ünnepli 
várossá nyilvánításának 
30. évfordulóját Érd. Az 
ebbõl az alkalomból rende-
zett Érdi Napok keretében 
változatos programok 
várják az érdeklõdõket. 
Az utcabál fõ attrakciója-
ként egy Guinness-rekord-
kísérletre kerül sor. Az 
érdiek lehetnek a legtöb-
ben egyszerre táncolni 
tanulók. A kísérlet a 4 for 
Dance – a 2009-es mont-
reali Tánc Világkupa arany-
érmes kamaraegyüttese 
– vezénylésében zajlik. 
 5. oldal

Rekordkísérlet


