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Rengeteget hallhattunk, olvas-
hattunk már szeptember 5-éről 
és az Érdi Napokról. A városban 
nagy a készülődés. Az utcán egyre 
több helyen megjelentek a plaká-
tok, az emberek kezében pedig 
a részletes műsort, információkat 
tartalmazó brosúrák díszeleg-
nek. Most még egyszer, utoljá-
ra – hiszen holnapután eljön a 
várva várt nap – elevenítsük fel 
a változatos programsorozat két 
jelentős rendezvényének az „Érd 
utol” futó- és kocogóversenynek, 
valamint a Kilométeres Utcabál fő 
attrakciójának, a Guinness-rekord-
kísérletnek a konkrétumait.

Az érdi futóverseny Felső 
Parkvárosban, a napközis tábor-
ban, egy kellemes, fákkal övezett 
környezetben lesz megrendezve. 
A tornát hagyomány-, és nem utol-
sósorban közösségteremtő szán-
dékkal – mivel évente több mint 
ezer fővel bővül az itt lakók száma 
– rendezik. A futás a legeszközte-
lenebb, legköltségkímélőbb sport, 
nincs szükség hozzá különösebb 
felszerelésre vagy felkészültségre, 
a szervezők többek között ezért is 
bíznak abban, hogy sokakat vonz 
majd a rendezvény.

A bajnokságra 9 órától, a hely-
színen lehet regisztrálni. A neve-
zési díj mindössze 200 forint. 
Az elengedhetetlen bemelegítést 
Kozmann György olimpiai bajnok 
tartja. A rajtra 10 órakor kerül 
sor, a célba érés előrelátható-
lag 12 óráig bezárólag történik. 
Eredményhirdetésre az utolsó 
befutót követően fél órával lehet 
számítani.

A tornára két kategóriában: 
egyéniben, illetve családiban lehet 
nevezni – a férfiakat és a nőket itt 
külön-külön értékelik. Érd és kör-
nyéke igazolt sportolóinak külön 
mezőnyt indítanak. A három 

kijelölt útvonal közül mindenki 
maga választhatja ki a számára 
megfelelőt. A 3 km-es táv elsősor-
ban a kisgyermekeseknek, az 5 a 
gyakorlottabbaknak, a 10 pedig a 
sportolóknak, valamint a vállal-
kozóbb szelleműeknek ajánlott. 
A verseny végén három győztest 
hirdetnek. Az 1. helyezett egy 30 
napos fitneszbérletet, egy 5 alka-
lomra szóló masszázsbérletet és 
egy velencei-tavi sárkányhajózást 
nyer. A 2. helyezett az utóbbi ket-
tőben, a 3. az evezésben részesül.

Különböző szervezetek, 
mint például a Budakörnyéki 
Látássérültek Közhasznú Egye-
sülete (BULÁKE) és a Mozgás-
korlátozottak Érd és Környéke 
Egyesület 5 fős csapatokkal indul-
nak a sportnapon. Ezen túlmenő-
en az Érd Körbe tagjai is jelezték 
részvételi szándékukat, valamint 
Budapestről és a város 80 kilomé-
teres vonzáskörzetéből – például 
Dunavarsányból – is érkeznek 
mozogni vágyók. A rendezvény 
adta alkalmat kihasználva az érdi 
Sirius Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány kóbor kutyáknak keres 
gazdát. Bárki, aki megfelelő kör-
nyezetet, ellátást, gondoskodást 
tud garantálni, örökbe fogadhat 
egy állatot.

A verseny folyamán mentőautó 
és orvosi ügyelet biztosítja a futók 
veszélytelen célba érését. A tel-
jes útvonalat quadokkal tartják 
szemmel, valamint ásványvízről 
is gondoskodnak. A szervezők a 
torna teljes ideje alatt minden-
ki számára ingyenes, polgárőrök 
által felügyelt parkolási lehetősé-
get biztosítanak.

A bajnokság közben különböző 
programok szórakoztatják a futók 
kísérőit, valamint az érdeklődő-
ket: többek között megtekinthetik 
a Delta Röplabda SE által szer-

Már csak két nap
vezett vegyes csapatos röplabda-
bajnokságot, vagy kihasználhatják 
a park adta lehetőségeket, miköz-
ben kedvükre válogathatnak az 
ételek és italok bő kínálatában. 
A verseny után meglepetésvendég 
szórakoztatja az egybegyűlteket.

A futást követően, 15 órától 
veszi kezdetét a 10. Kilométeres 
Utcabál. Hat óráig döntően gyer-
mekműsorokra (például: gólyalá-
bas bohócműsor, légvár, akadály-
pálya, trambulin, arcfestés) lehet 
számítani, a későbbi órákban  
pedig az idősebb korosztálynak 
is tetsző együttesek – az alternatív 
pop-rock Csinálj máSIKAt, az etno-
rock, a népdalfeldolgozásokat ját-
szó Transylmania és a Piramis 
Plusz zenekar – lépnek fel.

A táncszínpad 16 órától sokszí-
nű műsorral várja az érdeklődő-
ket. Az Érdi Önkormányzat és a 
városi televízió támogatásával egy 
nagyszabású eseménynek, a nap 
legjelentősebb produkciójának is 
helyt ad. A Guinness-rekord-kísér-
letre a 18.30-kor kezdődő Planet 
Dance és Barátai című műsor 
után, várhatóan 19.30-kor kerül 
sor. A vállalkozás a 4 for Dance 
ismert táncegyüttes vezénylésé-
ben zajlik majd.

A résztvevők regisztrálása a 
színpad mellett már 17 órakor 
kezdetét veszi és egészen a kísér-
let pillanatáig tart. A szervező 
Planet Dance Tánciskola növen-
dékei és segítői egy név és egy 
aláírás ellenében az esemény 

feliratával ellátott karszalagot 
nyújtanak át a jelentkezőknek, 
melyre a pontos létszám ellen-
őrzése miatt van szükség. Korra, 
nemre való tekintet nélkül bárki 
jelentkezhet. Cél, hogy minél töb-
ben tanuljunk egyszerre táncolni. 
A szervezők úgy vélik: „Legyünk 
legalább 2009-en”.

Az esemény házigazdája Fésűs 
Nelly művésznő lesz. A helyi 
médián kívül jelen állás szerint 
az RTL Klub Televízió is közvetíti 
a vállalkozást. Amíg a regisztrálás 
befejeződik és eldől az eredmény, 
a jelenlévőket a rendező egyesület 
breaktáncosai szórakoztatják.

 Kovács Renáta

A futóverseny kellemes környezetben lesz

Focibarátok, figyelem!

Meccsnézés  
az utcabálon
Nem kell otthon maradni-
uk azoknak a focibarátok-
nak, akik élőben szeretnék 
nézni a kilométeres utca-
bál idején, szeptember 
ötödikén a Svédország 
ellen világbajnoki selejte-
ző mérkőzést! Az önkor-
mányzati színpad melletti 
sörsátornál ugyanis lehe-
tőség nyílik arra, hogy 
óriáskivetítőn figyelem-
mel kísérjék a mérkőzést, 
sőt a figyelemre méltó 
mozzanatokat akár meg 
is vitathatják nyomban a 
többiekkel.
Úgy hogy, az utcabálon is 
hajrá, magyarok!

Elmarad 
a lomtalanítás

Az Érd-Kom Kft. 2009. szeptember 5. és 26. között 4 
hétvégén lomtalanítást szervezett. A lomtalanítási 
ütemtervét a II. negyedéves számlával már kiküldték 
a lakosok részére. A kilométeres utcabálra való tekin-
tettel azonban változtattak a programon: 

a szeptember 12-re, szombatra 
kiírt lomtalanítás elmarad. 

Az új időpont: október 3., szombat!
Az Érd-Kom kéri az ingatlantulajdonosokat, 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; a későn vagy nem az előírt napon kirakott 
hulladékot már nem szállítják el.

A lomtalanítást terveik szerint aznap be is fejezik. 
Amennyiben valakinek kérdése merülne fel, úgy 
kérik, hogy keresse a kft. szállítási munkatársát a  
06-23/362-300-as telefonszám 103-as melléken. 

Érdi Napok


