
Csatornainformációk
A kiviteli terveket készítő konzorcium megbí-
zottjának tettünk fel kérdéseket.
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Iskolakezdés
Keddtől ismét benépesülnek, gyermekzsivajtól 
lesznek hangosak az iskolák.
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Szent István ünnepe

A város augusztus 20-ai, Szent István-napi ünnepségén az egyházak képviselõi 
által megszentelt kenyérrel a Bukovinai Székely Népdalkör tagjai kínálták a 
jelenlevõket. Mint T. Mészáros András polgármester ünnepi beszédében elmond-
ta: államalapító királyunk példája alapján, a folyamatos megújulást követve 
napjainkban is szükséges, hogy új alapokra helyezzük nemzetünk jövõjét, de 
Szent István hitét hordozva és kellõ elszántsággal képesek lehetünk egy jobb jövõ 
megteremtésére.     6. oldal

Egészségügyi helyzetkép
Az Érdi Szakorvosi Ren-
delõintézet a város és 
környéke legnagyobb 
egészségügyi intézménye, 
amelyet naponta százak 
és százak keresnek fel a 
gyógyulás reményében. 
Az Érdi Újság munkatár-
sa dr. Kõszegi Gáborral, 
az intézmény fõigazgató 
fõorvosával beszélgetett 
az orvosok elvándorlásá-
ról, az egészségügyi ellá-
tás idõszerû kérdéseirõl, 
a szûrõvizsgálatok fontos-
ságáról és a finanszírozá-
si gondokról.    3. oldal

Kézilabdakupa

A Ferencváros hazaiak elleni gyõzelmével kezdõdött 
a II. Érdi Ipartestület Kupa elsõ napja. A második 
mérkõzésen a hódmezõvásárhelyiek négy góllal ver-
ték az NB I-es újonc Veszprém csapatát. A döntõben 
a Fradi már az elsõ félidõ elején 9-1-re veze-
tett a Vásárhely ellen, így megszerezte a serleget. 
A harmadik helyen a Veszprém végzett, Érd negyedik 
lett. A torna legjobb hazai játékosának járó különdíjat Õri 
Cecília vehette át Vass Sándortól, a Magyar Kézilabda 
Szövetség elnökétõl. 16. oldal

Nyaralt az idén?
Tudott-e menni nyaralni az idén? – tette fel 
munkatársunk többeknek a kérdést.

2

Nézõrekord
Az utóbbi időszak legnagyobb közönségérdek-
lődését hozta a labdarúgók győztes meccse.
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Kísérlet

Az Érdi Napokon helyi 
tánciskolák és vendég-
szereplõk bemutatói 
mellett a Guinness-re-
kord-kísérlet lesz a fõ 
attrakció. 5. oldal

Útépítés

A város újabb 48 millió 
forintot nyert útburkola-
tok javítására, megerõsí-
tésére. Ezúttal a Bihari 
utcát, illetve a Lõcsei utat 
újítják fel teljes hosszá-
ban.  2. oldal


