
Iskolai évforduló

Ha a korábbi helyeket, épületeket is ideszámítjuk, a Széchenyi Általános Iskolában pontosan 
75 éve végeznek oktató-nevelõ munkát. Ezt az „idõs” kort ünnepelték az elmúlt szombaton 
az intézményben. Hatszáz gyerek látványos bevonulása már önmagában megejtõ volt, sok 
egykori diáknak is kicsordult a könnye, majd a Himnusz és a Széchenyi-induló eléneklése 
után kis színjátékot láthattunk a névadó, a „legnagyobb magyar” életérõl.  5. oldal

XIX. évfolyam, 39. szám 2009. október 1.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, 

a Református Gyülekezet 
és a HM Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum

tisztelettel meghívja 
Önt és családját

2009. október 6-án,  
kedden 17 órára  

a Kálvin téri református 
templom kertjébe  
(Érd, Kálvin tér 5.)

az

 
 

mártírhalálának  
160. évfordulója  

alkalmából rendezett 
emlékező ünnepségre  

és koszorúzásra

Az ünnepség programja

Ünnepi beszédet mond:

T. Mészáros András 
Érd Megyei Jogú Város polgármestere és 

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója nevében  
dr. Csáky Imre alezredes, 

az MTA tagja

Közreműködik: 

Kubik Anna színművész, 
Kóka Rozália és a Bukovinai Székely Népdalkör,  

a  Szirmok Pedagógus és Városi Női Kar,  
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományában lévő  

Nándor Honvéd Díszőrség tagjai 

Házigazda: 
 

Erdélyi Takács István református lelkész

Fogadóóra
Kéthetenként láthatják 
az érdi tévénézõk a Fo-
gadóóra, kérdezzen a 
polgármestertõl címû 
mûsort. Ehhez várják az 
érdi polgárok kérdéseit, 
észrevételeit, gondjait, 
ötleteit bármilyen téma-
körben. Ha a lakóhelyük-
kel, a várossal, a város 
eseményeivel, oktatással, 
szórakozással, ügyinté-
zéssel, tehát gyakorlatilag 
bármivel kapcsolatban 
bárkinek bármilyen gond-
ja-baja van, elmondhatja.
 8. oldal

Anyatejnap
A gyermeküket anyatejjel 
tápláló édesanyákat ünne-
pelték a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. 
Az Anyatejes Nap immár 
hagyománnyá vált.   
 8. oldal

Vetélkedõ

Az érdi Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola kilencfõs 
csapata benevezett a TV2 
új sportvetélkedõjére. 
Az érdiek sikerrel vették 
a kezdeti akadályokat: 
elsõként jutottak tovább a 
versenysorozat következõ 
fordulójába.  16. oldal

Termények
Vegyszerek és mûtrágya 
alkalmazása nélkül is lehet 
szép, formás, de fõleg ízle-
tes és egészséges zöldsé-
geket, finom gyümölcsöket 
termeszteni – hirdették a 
Kertbarát Kör immár soka-
dik terménykiállításán. A 
kertbarátok a legérdeke-
sebb, legbecsesebb növé-
nyeiket hozták el, amelyek 
egy része meg is ízlelhetõ, 
sõt akár el is vihetõ. 
 4. oldal


