
Átalakítás, fejlesztés
Egyebek között az érdligeti tó átalakításáról és a 
Rávna-projekról esett szó a sajtótájékoztatón.
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Logisztikai központ
Négymilliárd forint értékû beruházás vette kez-
detét Érd és Százhalombatta határában.
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Ezerszer két keréken

Múlt vasárnap a kerékpárosoké volt a város: több mint ezren tekertek körbe Érden, 
hogy népszerûsítsék a biciklizést, és felhívják nemcsak a lakosság, hanem a dön-
téshozók figyelmét is a kerékpáros közlekedés, életmód elõnyeire. Gyerekek és 
idõsek, családok és diákok tekertek a közös célért, a közös örömért.  11. oldal

Szentáldozás: az elsõ találkozás
Az elmúlt szombaton dél-
után 53 gyermek készült 
föl, hogy az Úr Jézust a szí-
vébe fogadja. Volt közöttük 
három idõsebb, 5–6. osz-
tályos gyerek, a többiek a 
4. osztályba léptek az idén. 
Hosszú elõkészületi munka 
után jutottak el odáig, hogy 
a szívüket megtisztítsák 
és ebbe a szívbe fogad-
ják Jézust. Az elsõáldozás 
mint szertartás arra az 
idõre nyúlik vissza, amikor 
a keresztény életre beve-
zeti a szentségeit.  
 8. oldal

Lengyel nap Érden

A szolidaritás, a szeretet és az emberség olyan érték, 
ami testvérré tehet nemzeteket – hangzott el azon a 
szeptember 19-i Lengyel Napon, amelyen az érdiek 
és meghívott vendégeik Teleki Pál múzeumkerti szob-
ránál koszorúztak, majd pedig a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban folytatták az emlékezést – az Európában 
akkor példa nélküli esemény –, a lengyel menekültek 
befogadása 70. évfordulója alkalmából.  4. oldal

Születésnapi kiállítás
Eőry Emil szobrász- és festőművész egyéni 
kiállításának a művelődési ház adott otthont.
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Értékalkotó pincék
Kilenc tárnoki borospincében beszélgettek 
házigazdák és vendégeik jelenrõl és jövõrõl.
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A futó- és kocogóverseny a 
rossz idõ ellenére sokakat 
vonzott: 147-en vágtak neki 
a három táv közül vala-
melyiknek. A futást Felsõ 
Parkvárosban, a Favágó 
utcai napközis táborban 
tartották. Csekély nevezé-
si díj ellenében a hely-
színen lehetett regisztrál-
ni. A „beiratkozás” során 
összesen 147-en kaptak 
sorszámot. 16. oldal

Érd utol

Augusztus 24-én ünne-
pelte a Szirmok Városi és 
Pedagógus Nõi Kar meg-
alakulásának a 25. évfor-
dulóját. A kórus karnagya a 
kezdetektõl Szabóné Bozóki 
Flóra – vele beszélgetett 
munkatársunk. 7. oldal

Szirmok


