
Nyílt levél és válasz
Nyílt levelet írt a polgármesternek egy érdi 
lakos, kérdései a válaszokkal együtt olvashatók.
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Érdligeti tó
Megkezdődött a volt érdligeti strand területén 
található tó és környezetének felújítása.
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Tanévnyitó a Gárdonyiban

A Gárdonyi Géza Általános Iskolában nemcsak az új tanévet nyitották meg hétfõn. 
A most elkészült épületszárnyat is: a diákok és szüleik, a tantestület és az önkor-
mányzat munkatársai már az impozáns, több emelet magas aulában gyûltek össze 
augusztus 31-én délután, hogy részt vegyenek az ünnepélyes városi tanévnyitón. 
A régi épületen még dolgoznak, az iskolaudvar gödrös, hepehupás, a fabarakkok is 
elbontásra várnak, a bejárat felõl azonban már az új arcát mutatja az iskola – pár 
hónap, és az ide járók birtokba vehetik az egész intézményt.  3. oldal

Megújult a Kisfenyves Óvoda
Az új ablakok nemcsak 
szépek, hanem gazdasá-
gosak is: befejezõdött a 
Kisfenyves Óvoda fûtési 
rendszerének és nyílászá-
róinak korszerûsítése; a 
20-25 milliós beruházás-
nak köszönhetõen töredé-
kére csökkenhet a milliós 
fûtési költség. Ilyen komoly 
felújítás az óvoda több mint 
harmincéves fennállása 
óta nem volt; eddig csak 
„tûzoltás” történt – hang-
súlyozta Nagy Éva tagin-
tézmény-vezetõ. 2. oldal

Gyõzelem Gyõrben

Vasárnap az egy héttel korábbi érdi tornához hasonló 
kupára látogatott az ÉTV-Érdi VSE nõi kézilabdacsapa-
ta Gyõrbe. A hazai VKL SE Gyõr és az érdiek mellett 
a Szombathely és a szlovák elsõ osztályú Duslo Sala 
vett részt a tornán. Az elõzõ bajnokságban a gyõriek 
a 10., a szombathelyiek a 8. helyet szerezték meg. 
Az érdiek kiválóan szerepeltek, utolsó mérkõzésükön 
ötven góllal terhelték meg az ellenfél hálóját, így õk 
lettek a kupa nyertesei.  10. oldal

Szumó-aranyérmek
Az érdi szumósok eddigi legeredményesebb sze-
replése az Európa-bajnokságon.
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Hogy kezdte a tanévet?
Érdieket kérdeztek arról, hogy ki hogyan várta, 
hogyan kezdte az új iskolai év indulását.
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Az Érdi Napokon a futóver-
seny Felsõ Parkvárosban, 
a napközis táborban, egy 
kellemes, fákkal övezett 
környezetben lesz meg-
rendezve. A tornát hagyo-
mány-, és nem utolsó-
sorban közösségteremtõ 
szándékkal – mivel éven-
te több mint ezer fõvel 
bõvül az itt lakók száma 
– rendezik.  5. oldal

Futóverseny

Az érdi labdarúgók 3-2-re 
nyertek az RKSK ellen, és 
továbbra is pontveszte-
ség nélkül állnak a táblá-
zaton. 10. oldal

Jó játék


