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Színes születésnapi rendezvények

Futás, utcabál és 
Guinness rekord-kísérlet
Mint azt már több ízben 
megírtuk, idén ünnepli 
várossá nyilvánításának 
30. évfordulóját Érd. Az 
ebbõl az alkalomból rende-
zett Érdi Napok keretében 
változatos programok vár-
ják az érdeklõdõket.
A különleges jubileumnak 
különleges ünneplés dukál, így 
az Érdi Napok a hagyományos, 
ismert programok mellett idén 
új szórakozási lehetőségeket is 
tartogatnak. Az egy hónapos 
rendezvénysorozat legmozgal-
masabb, legizgalmasabb napjára 
szeptember 5-én (a hónap első 
szombatján) kerül sor: a város 
lakói és vendégei a délelőttöt 
sportolással, a délutánt pedig a 
már jól megszokott – idén mégis 
formabontó – kilométeres utca-
bálozással tölthetik.

Ötödikén a nap az „Érd 
utol” elnevezésű futó- és 
kocogóversennyel kezdődik, 
melyre a város szélén Felső-
Parkvárosban, a napközis 
táborban kerül sor. A szervezők 
hagyomány- és közösségte-
remtő céllal rendezik. Biztosak 

benne, hogy sokan kihasználják 
ezt a sportolási alkalmat, hiszen 
a futás a legtermészetesebb, 
legeszköztelenebb, leginkább 
költségkímélő mozgási lehető-
ség. A résztvevőknek sportos 
ruházaton – és a jókedvükön 
– kívül nincs szükségük sem-
mire, még kimagasló kondíció-
ra sem, hiszen nagyobb emel-
kedők nem lesznek a tájfutás 
útvonalán.

A város egyik legszebb helyén, 

a gyönyörű, fákkal övezett, hatal-
mas területen megrendezett ver-
senyre reggel 9 órától a helyszí-
nen lehet regisztrálni. Nevezési 
díj bár van, de összege csupán 
200 forint. A bemelegítést nem 
más, mint Kozmann György 
olimpiai bronzérmes kenus 
tartja. A rajtra 10 órakor kerül 
sor, a célba érés előreláthatólag 
déli 12 óráig bezárólag történik. 
Eredményhirdetésre az utolsó 
beérkező után fél órával lehet 
számítani.

A futásra két kategóriában, 
családiban – ahol a kor nem 
számít: kis- és nagygyermeke-
sek egyaránt részt vehetnek –, 
illetve egyéniben – ahol a nők 
és a férfiak külön vetélkednek 
– lehet nevezni. Érd és környéke 
sportegyesületeinek (futóknak, 
kézilabdázóknak, thai-bokszo-
lóknak stb.) külön mezőnyt indí-
tanak. A tervek között szerepel 
az is, hogy különböző szerve-
zetek (például: a Budakörnyéki 
Látássérültek Közhasznú 
Egyesülete, a BULÁKE és a 
Mozgáskorlátozottak Érd és 
Környéke Egyesület) 5 fős csa-
patokban versengenek. Az Érd 
Körbe tagjai is – kerékpárju-
kat félretéve – jelezték rész-
vételüket. A városon kívül 
Budapestről és Érd 80 kilométe-
res vonzáskörzetéből (például: 
Dunavarsányból) várnak részt-
vevőket.

A futók három táv közül 
választhatnak. A 3 km a kisgyer-
mekeseknek, az 5 km a gyakor-
lottabbaknak, a 10 km a vállal-
kozóbb szelleműeknek, illetve 
a hivatásos sportolóknak aján-
lott, de mindenki kedve szerint 
választhatja meg a neki szimpa-
tikus hosszt. A bajnokság végén 

három győztest hirdetnek. Az 1. 
helyezett egy 30 napos fitnesz-
bérletet, egy 5 alkalomra szóló 
masszázsbérletet, valamint egy 
velencei tavi sárkányhajózást 
nyer. A 2. helyezett az utób-
bi kettőben, a 3. az evezésben 
részesül.

A rendezvény teljes ideje alatt 
mentőautó és orvosi ügyelet 
biztosítja a versenyzők sürgős-
ségi ellátását, a kijelölt útvona-
lat pedig quadokkal felügyelik. 
Ásványvízosztásra a teljes távon 
lehet számítani.

A torna folyamán a kellemes 
környezetben különböző prog-
ramok várják a szurkolni és 
szórakozni vágyókat: egyebek 
között megtekinthetik a vegyes 
csapatos röplabdabajnokságot, 
a gyermekesek kihasználhatják 
a park adta lehetőségeket, a 
verseny után pedig egy meg-
lepetésvendég szórakoztatja a 
résztvevőket. A délelőtt alatt 
étel, ital és minden, mi szem-
szájnak ingere kapható lesz.

Az esemény lehetőségét 
kihasználva a Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány 
gazdátlan kutyáknak keres gaz-
dát. Bárki, aki biztonságos és 
megfelelő színvonalú környe-
zetet és gondoskodást tud nyúj-
tani egy – vagy akár több – árva 
állatnak, örökbe fogadhat.

A sportnap kitűnő szórako-
zási lehetőséget nyújt az egész 
családnak. A szervezők ingye-
nes parkolási lehetőséget biz-
tosítanak mindenki számára, 
a személygépkocsikat a teljes 
rendezvény ideje alatt polgár-
őrök felügyelik. Esőnap nincs, 
a rendezők remélik, hogy az 
időjárás nem fogja elijeszteni az 
embereket.
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A hagyományos, kilométeres 
utcabál 15 órakor kezdődik, 
így a futás résztvevőinek még 
van idejük egy kis pihenésre a 
mulatság előtt. Hat óráig a gyer-
mekeké lesz a főszerep. Az eddi-
gi legsokszínűbb programok: 
gólyalábas bohócműsor, légvár, 
akadálypálya, trambulin, arcfes-
tés stb. várják a kicsiket. A késői 
órákban az idősebb korosztály 
szórakoztatására az alternatív 
pop-rock Csinálj máSIKAt, az 
etno-rock, népdalfeldolgozáso-
kat játszó Transylmania és a 
legendás Piramis zenekar lép 
fel.

Az utcabál fő attrakciójaként 
egy Guinness-rekord-kísérletre 
kerül sor. Az érdiek lehetnek 
a legtöbben egyszerre táncolni 
tanulók. A kísérlet a 4 for Dance 
– a 2009-es montreali Tánc 
Világkupa aranyérmes kama-
raegyüttese – vezénylésében 
zajlik. Nevezni egész nap: dél-
után három órától este fél nyol-
cig lehet, a Romantika panzió 
előtt lévő táncszínpadnál. Korra, 
nemre való tekintet nélkül bárki 
jelentkezhet. Csupán egy regiszt-
rációs lapot kell kitölteni, melyre 
a rekord hitelesítése végett van 
szükség. A gyermekek helyett 
szüleik írhatják alá a nyomtat-
ványt. A vállalkozás célja a szó-
rakozáson és a közösségteremté-
sen kívül városunk népszerűsíté-
se, bekerülése a „nagy könyvbe”.
 Kovács Renáta

A város egyik legszebb táján fákkal övezett területen lesz a futás

A Felsõ-parkvárosi napközis tábor

Érden fő feladatunk a vér-
adásszervezés, az adományok 
gyűjtése, majd szétosztása, a 
hátrányos helyzetű gyerekek 
felkutatása, nyaraltatása. 

Az elmúlt esztendőben a 
Tesco áruházban részt vettünk 
egy több napos adománygyűj-
tési akcióban, fiatalok és idő-
sek együtt gyűjtöttünk, jó han-
gulatban telt a háromnapos 
akció. Nem kis feladat volt 
az emberek megmozgatása, 
az adomány szállítása, majd 
szétosztása, mégsem mérhető 
a decemberi élelmiszerosztás 
az idei júniusi adományszét-
osztáshoz.

A Magyar Élelmiszer Bank 
adományát osztottuk szét 
közösen a Szociális Gondozó 
Központ munkatársaival. Nem 
tudom elégszer megköszönni 
Grátzer Évának azt a segítsé-
get amit az adomány szétosz-
tásában nyújtott. Több száz 
kiló lisztet, búzadarát, cuk-
rot, tejet, kekszet, levestész-
tát, porcukrot,cérnametéltet 
osztottunk ki, juttattunk el a 
rászorulóknak.

Munkánkat tovább folytat-
juk. Ha szeretne egy jól műkö-
dő csapat tagja lenni, kérem, 
látogasson meg bennünket, 
azonban azt le kell szögez-
nünk, hogy nem mindennapi 
elfoglaltságról van szó, és a 
munkáért nem jár más, „csak” 
köszönet. Várjuk Önöket.

Kedves, mosolygós gyerek-
arcok tekintenek vissza ránk a 
fényképről: ezek a gyerekek a 
kápolnásnyéki táborban vettek 
részt egy egyhetes programon 

júliusban. Érdi és százhalom-
battai gyermekek ismerkedtek a 
Vöröskereszttel, a sebkötözés-
sel, az arcfestéssel, a segítség-
nyújtással. De más programo-
kat is szervezünk térségünk-
ben. Ablakszigetelési akcióban 
vettek részt önkénteseink. 
A Százhalombattán megrende-
zett oktatásra Érdről is érke-
zett önkéntes, Janzsó Mónika 
személyében. Mónika minden 
héten szerdán várja a segíteni 
vágyókat a Vöröskereszt irodá-
jában. A legnehezebb feladat 
megtalálni az rászorulókat; 
kérem, ha segítségre van szük-
sége, jelentkezzen nálunk, fel-
írjuk adatait, hogy a megfelelő 
alkalommal a megfelelő segít-
séget nyújthassuk.

Csapatot szeretnénk építeni 
Érd városában, egy vöröske-
resztes csapatot. Fiatalokat és 
az időseket is várunk. 

Ezekre a kérdésekre keres-
sük a válaszokat: Mit vár a 
Vöröskereszttől? Ön segíteni 
szeretne? Kérjük, írja meg 
címét, vagy keressen fel ben-
nünket. Ön segítséget vár? 
Kérjük, írja meg címét, hogy 
felvehessük Önnel a kapcso-
latot. Ön hogyan csinálná job-
ban? Várjuk ötleteiket. Több 
plakátot helyezne ki véradá-
sok előtt? Részt venne plaká-
tozásokon? Sok kérdésre kere-
sünk választ, segítsen nekünk. 
Együtt könnyebb. 

Margitai Adrien 
Vöröskereszt területi vezető

Budaörs–Érd–Százhalombatta
06-70/933-8634

erd@voroskereszt.hu

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Budaörs–Érd–
Százhalombattai Szervezete véradást 
szervez Érden. 

Az véradás pontos helye és ideje a 
következő: Érdi Szepes Gyula Művelődési 
Központ, Érd, 2030, Alsó utca 9. 

Időpont: augusztus 26. szerda 13.00–
18.00-ig

Kérjük, minden véradásra jelentkező 
hozza magával személyi igazolványát 
és társadalombiztosítási kártyáját, mert 
ezek hiányában sajnos nem tud részt 
venni a véradáson.

Vöröskeresztes csapatépítés


