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Idén harminc éve – 1979 
óta – város Érd. A jubileum 
alkalmából az immár 
hagyományosan megren
dezett Érdi Napok prog
ramsorozat keretében 
változatos mûsorok, szó
rakozási lehetõségek vár
ták – és várják még szep
tember 24ig – a város 
lakóit és vendégeit. 

Szeptember 5. a sport, a tánc 
és a zene szerelmeseinek, 
kicsiknek, nagyoknak egyaránt 
kedvezett. A hétvégi program-
áradat Felső Parkvárosban, a 
Favágó utcai napközis táborban 
vette kezdetét. Az első „Érd el” 
Futó és Parkröplabda Napra a 
kezdeti borús, szeles idő elle-
nére szép számban látogattak 
el érdeklődők és résztvevők is. 
Egyeseket a futás, másokat a 
röplabda-bajnokság vagy egy-
szerűen csak a kellemes kör-
nyezet vonzott.

A Spar „Érd utol” sportünnep 
keretében a futó- és kocogóver-
senyen – minimális nevezési díj 
ellenében – bárki indulhatott. 
A regisztráció 9 órakor vette 
kezdetét. Különböző távokon 
– 3 km, 5 km, 10 km – más-más 
kategóriákban – egyéni, csalá-
dos, csoportos, alsós gyermek, 
felsős gyermek – lehetett nevez-
ni: mindenki maga választhatta 
meg a számára szimpatikus és 

teljesíthetőnek ítélt hosszt, illet-
ve formációt.

A bemelegítés 10 óra után pár 
perccel Kozmann György olim-
piai bronzérmes kenus – és kis 
segítője, Patrik – vezénylésében 
kezdődött. Az eső ekkorra már 
alábbhagyott, az emberek nap-
sütésben készülhettek fel a ver-

senyre. Először a 10, majd az 
5, végül a 3 kilométeres távot 
teljesítők álltak rajthoz – az igaz-
sághoz tartozik, hogy a legnép-
szerűbbnek a 3 kilométer bizo-
nyult. A mezőnyöket 5 perces 
eltérésekkel indították. A 10 kilo-

méteres utat kék, az 5-öt piros, a 
3-at fekete szalagokkal jelölték 
meg, emellett polgárőrök segítet-
ték a tájékozódást. A helyszínen 
mentőorvosi felügyelet is ren-
delkezésre állt, így a résztvevők 
tökéletes biztonságban futhattak 
vagy kocoghattak.

Az első versenyző nem sok-
kal 11 óra előtt ért célba. Egy 
órával később már az eredmé-
nyek összesítése zajlott, mialatt 
látványos karate- és táncműsor 
szórakoztatta a kifáradt verseny-
zőket és kísérőiket. Először a 
JKA Garyokaku Dojo egyesület 
tartott bemutatót. A karatékák 
a háromlépéses küzdelmet, a 
különféle támadásokat és for-
magyakorlatokat mutatták be, 
majd nem sokkal később a 
No Comment Hip-Hop Dance 
School 4 csapata táncműsorával 
szórakoztatta a közönséget.

Az eredményhirdetés fél 
egykor T. Mészáros András 
megnyitójával vette kezdetét. 
A megyei jogú város polgár-
mestere beszédében megkö-
szönte a szervezést, a szpon-
zorok – a Spar, a SuperShop, a 
Raiffeisen Bank – támogatását 
és nem utolsósorban a részvé-
telt, majd mindenki figyelmébe 
ajánlotta a délutáni Kilométeres 
Utcabál programjait. Ezt köve-
tően Kozmann György és Tóth 
Attila, a sportnap ötletgazdája 
jelenlétében átadta a díjakat a 
dobogós versenyzőknek.

Kategóriánként három győz-
test hirdettek, a nőket és a férfia-
kat külön értékelték. Az 1. helye-
zett egy 30 napos fitneszbérletet, 
egy 5 alkalomra szóló masszázs-
bérletet és egy velencei-tavi sár-
kányhajózást nyert. A 2. az utób-
bi kettőben, a 3. az evezésben 
részesült. A masszázsbérletet 
a Budakörnyéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesülete 
(BULÁKE) vezetősége, köztük 
Nyikes Fatime elnök adta át, a 
sárkányhajózásért Tóth Attilánál 
lehetett jelentkezni.

Az erőpróbán részt vett a 
BULÁKE, az Érd Körbe, a Delta 
Röplabda SE, valamint a TREFF 
Sportegyesület néhány tagja, 
továbbá érdi iskolák (mint pél-
dául a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola, a Teleki Sámuel 
Általános Iskola és a Batthyány 
Lajos Általános Iskola) is képvi-
seltették magukat. A sportnapot 
kihasználva a Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány 
– a kisgyermekek nagy örö-
mére – három kóbor kutyával 
érkezett a rendezvényre. Bár az 
állatok nem találtak gazdára, 
a sportnap résztvevői jobban 
megismerkedhettek a mintegy 
130 kutyának otthont adó ala-
pítvánnyal.

Tóth Attila szerint a délelőtt 
folyamán minden a terv szerint 
zajlott. Örült, hogy a fő szpon-
zor, a Spar Magyarország Kft. 
nagy értékű felajánlásának és a 
szervezők munkájának köszön-
hetően létrejött a futóverseny és 
reméli, hogy a kisebb hibákat 
jövőre sikerül kiküszöbölni és a 
torna még jobban alakul majd. 
Annál is inkább, mivel a szer-
vezők reményei szerint a jövő-
ben Spar „Érd utol” Sportünnep 

néven lesz megrendezve a futó- 
és a parkröplabda-vetélkedés.

Az érdi Delta SE által szer-
vezett vegyes csapatos park-
röplabda-bajnokság a tervek 
szerint 9 órakor kezdődött. 
A tornán 7 csapat (6 érdi és 1 
budapesti) mérte össze erejét. 
A mérkőzéseket három pályán 
egyidejűleg bonyolították le. 
A döntő fél 12 körül a Delta 
SE „Delta Retro” csapata és a 
budapesti Diszkópatkányok 
között zajlott: szoros küzde-
lemben végül a budapesti csa-
pat került ki győztesen, meg-
szerezve ezzel az első helyet. 
A bronzmedált a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola Teknőc 
csapata kapta. A dobogósokat 
oklevéllel, éremmel, az első 
helyezettet kupával jutalmaz-
ták. A bajnokság fő szponzora, 

Jó hangulat, sport, zene, tánc

Sokszínû születésnap

a Super Shop Kft. különdíjat 
nyújtott át a győzteseknek.

A 10. Kilométeres Utcabál 
15 órakor a Balatoni út lezárt 
szakaszán, felvonulással vette 
kezdetét. A délelőtti sport-
programok megalapozták a 
kiváló hangulatot. A félnapos 
fesztivál eleinte a gyermekek-
nek kedvezett: a Kedvcsinálók 
Mulatságos Mutatványos 
Társulat, Rudi Bohóc, ugrá-
lóvár, trambulin és sok más 
szórakoztató program várta a 
kicsiket. Este hat órától aztán 
már minden korosztály megta-
lálhatta a maga kedvencét: öt 
színpadon váltották egymást a 
jobbnál jobb fellépők. 

Az önkormányzati nagyszín-
pad műsora táncelőadásokkal, 
többek között a Bonton Tánc-
Sport Egyesület, illetve a ditrói 

Borsika Tánccsoport bemuta-
tójával vette kezdetét. A késői 
órákban a közönség örömére az 
alternatív pop-rock Csinálj máSI-
KAt, az etno-rock, népdalfeldol-
gozásokat játszó Transylmania 
és a Piramis Plusz zenekarok 
léptek színpadra.

A táncszínpad házigazdája 
Érd egyik legfiatalabb táncegye-
sülete, a Planet Dance Hip-Hop 
Dance School volt. A műsor 
17 órától a Musical Company 
budapesti társulat dalos, tán-
cos műsorával vette kezdetét. 
A produkció során olyan ismert 
együttesek dalai csendültek fel, 
mint a Hungária vagy az ABBA. 
Hat órától a legkülönbözőbb stí-
lusokban (hip-hop, show, elect-
ro boogie, break stb.) érdi és 
környékbeli táncosok tartottak 
bemutatót. Kovács Renáta
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No Comment Hip-Hop Dance School a sportnap színpadán

A ditrói Borsika Tánccsoport

Érdi Napok

Lomtalanítás 
új idõpontban
Az Érd-Kom Kft. 2009. szeptem-
ber 5. és 26. között 4 hétvégén 
lomtalanítást szervezett. 
A lomtalanítás ütemtervét a 
II. negyedéves számlával már 
kiküldték a lakosok részére. 
A kilométeres utcabálra való 
tekintettel azonban változtattak 
a programon: 
a szeptember 5-re, szombatra 

kiírt lomtalanítás új 
időpontja: szeptember 12., 

szombat! 
Az Érd-Kom kéri az ingat-
lantulajdonosokat, hogy a 
lomtalanításra szánt hulladékot 
7.00-re helyezzék ki a házuk elé, 
mert járműveik a telephelyről 7.00-
kor indulnak és minden utcában 
csak egyszer haladnak végig.

Erõs bemelegítésre volt szükség a nagy erõpróba elõtt

Futás, itt még szilárd talajon


