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Múlt vasárnap a kerékpárosoké 
volt a város: több mint ezren 
tekertek körbe Érden, hogy 
népszerűsítsék a biciklizést, és 
felhívják nemcsak a lakosság, 
hanem a döntéshozók figyelmét 
is a kerékpáros közlekedés, élet-
mód előnyeire. Gyerekek és idő-
sek, családok és diákok tekertek 
a közös célért, a közös örömért.

Több mint ezer kerékpáros 
lepte el múlt vasárnap Érd utcá-
it; szeptember 20-án tartották 
ugyanis a város egyik legnagyobb 
civil rendezvényét, az ÉrdKörbe 
kerékpáros túrát. Fiatalok és 
nyugdíjas házaspárok, „profi” 
bringások és családok tekertek 
együtt a nyolc, tizenöt, harminc 
és nyolcvan (!) kilométeres távo-
kon, bejárva Érdet és környé-
két. Mindenki maga választhat-
ta meg, mennyit bír; a nyolc 
kilométeres városnéző körút 
igen népszerű volt, hiszen arra 
a gyerekek is eljöhettek, szülői 
vagy tanári kísérettel, de volt 
jelentkező – méghozzá húsz – a 
nyolcvan kilométeres távra is. 
A legkisebb kört a legapróbbak 
tették: körbemotorozták-pótkere-

kezték a Shop-Stop előtti lezárt 
körforgalmat. 

A hangulat – a közös cél közös 
örömének, az élő zenének, a 
gyermeksátraknak, no meg a 
ragyogó időnek köszönhetően – 
már a gyülekezésnél remek volt. 
A bevásárlóközpont parkolóját 
jóval a tízórás rajt előtt lezárták, 
így az érkezőknek volt lehetősé-
gük a beszélgetésre, az ismerő-

sök becserkészésére, no meg a 
regisztrációra – vagy egy gyors 
szevizelésre, ha jövet a bringa 
lerobbant. Aki akart, a helyszí-
nen kölcsönözhetett kerékpárt a 
túrára – többen éltek is a lehe-
tőséggel. 

Nemcsak a jó hangulatról 
gondoskodtak a szervezők, de 
a szabályokról, a távokról is 
tájékoztatták a résztvevőket, az 
induló csapatok mellett pedig 
több kísérő kerekezett – nem 
is történt nagyobb baleset. 
A szervezés tehát profi volt – 
ami nem csoda, hiszen az Érdi 
Tekergők Egyesülete már nyolca-
dik éve rendezi meg évente két 
alkalommal ezt a kerékpározást 
népszerűsítő rendezvényt: tavasz-
szal a Föld Napján, ősszel az 
Autómentes Napon. Céljuk, hogy 
legalább annyi résztvevő legyen, 
ahányas évet írunk, nem is olyan 
távoli: míg 2002-ben alig egy 
tucat bringás gyűlt össze, idén 
tavasszal már 1600-an kerékpá-
roztak együtt. Az őszi „futamon” 
regisztrálók összeszámlálása 
lapzártánkkor még zajlott, de 
az biztos: többen voltak, mint 
ezren… Szép számmal jöttek 

iskolások is, hiszen számukra 
tétje is volt a tekerésnek: a leg-
aktívabb iskola egy kerékpártá-
rolót kap ajándékba. Tavasszal a 
Széchenyi Általános Iskola nyert, 
most a Vörösmarty Gimnázium 
tanulói örülhettek. Volt azonban 
négy olyan diák, akinek ez a 
nap még többet jelentett, mint a 
nyerteseknek: ők a Móra Ferenc 
Általános Iskolából érkeztek, 
ahová csaknem száz fejlesztésre 
szoruló, illetve értelmi fogyaté-
kos gyermek jár. 

– Próbáljuk egyre több rendez-
vényre elvinni a tanulókat; egy 
futóversenyről nemrég arany- 
és ezüstéremmel tértünk haza. 
Főleg olyan eseményeket válasz-
tunk, ahol nincs nevezési díj, 
az ugyanis megviseli az iskola 
költségvetését – mondta lapunk-
nak Losits Géza, az iskola egyik 
tanára, aki azt vallja: megéri időt, 
energiát, pénzt fordítani a prog-
ramokra. 

– Szeretnénk ezeknek a gyere-
keknek kitörési lehetőséget nyúj-
tani. Ők nem lesznek orvosok, 
fizikusok, gyógyszerészek, de a 
sportban megtalálhatják az élet-
céljukat. 

A fiúk készültek: a bicaj kosará-
ban kulacs, kabát meg egy hatal-
mas biciklis kürt. Kérdésemre, 
melyik távot választják, lelke-
sen kiabálták: a leghosszabbat! 
Tanárjuk a nyolcvan kilométer-
re ugyan nem vállalkozott, de a 
nyolcas körre benevezte a fiúkat.

A rajtolókat T. Mészáros 
András búcsúztatta – a rendez-
vény fővédnöke az önkormány-
zat volt. Mint a polgármester 
elmondta: a februárban elfoga-
dott kerékpáros koncepció segít-
ségével lassan kerékpárosbaráttá 
tehető Érd városa. 

– Az első lépések meg is tör-
téntek, a Széchenyi iskolában 
elhelyeztünk kerékpártámaszo-
kat. Szeretnénk elérni, hogy 

ÉrdKörbe ezerszer két keréken

Legkisebbek köre – a busz természetesen áll
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minden intézményünk előtt 
legyen lehetőség a biciklik biz-
tonságos tárolására – fűzte hozzá 
T. Mészáros András. Kerékpárút 
egyelőre csak Százhalombattára 
vezet, de előbb-utóbb Budafok 
és Érd között is kialakítják ezt a 
lehetőséget. 

– Remélem, három–öt év 
múlva elmondhatjuk: Érd nem-
csak virágzó kertváros, de kerék-

páros város is lesz – mondta 
a városvezető, aki ígéretet tett 
arra: a 2010-es ÉrdKörbén ő is 
biciklire ül. 

Mert hogy jövőre is lesz 
ÉrdKörbe, az biztos – és az sem 
kizárt, hogy megvalósul a rende-
zők álma, és 2010-en tekernek 
majd a bringázás népszerűsíté-
séért, az együttlét, a mozgás örö-
méért.   Ádám Katalin

Losits Géza tanár és két tanítványa a Móra általános iskolából
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