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Április 25-én, vasárnap már a 
kora délelőtti órákban ellepték 
a várost a bringások. A tavaszi 
Érd Körbe mágnesként vonzotta 
a mozogni vágyókat. Érdiek és 
környékbeliek ragadtak kerék-
párt, hogy együtt tekerjenek. 
A mozgalomhoz évről-évre 
egyre többen csatlakoznak.

A szervezők már reggel nyolc 
órától várták a bringásokat a Stop 
Shop bevásárlóközpont parko-
lójában. Az egybegyûlteket az 
indulásig élőzene szórakoztat-
ta, a legkisebbek kréták között 
aszfaltrajzolással, vagy a Green 
Pony angolnyelvovi standjánál 
üthették el az időt. A helyszínen 
kerékpárkölcsönzésre, sőt, szer-
vizre is lehetőség nyílt.

A résztvevők a legkülönbö-
zőbb kétkerekûkkel vágtak neki 

a túrának. Voltak, akik való-
ságos csodagéppel, profi ver-
senybiciklijükkel érkeztek, de 
többen régi, jól bevált kerékpár-
jukkal álltak rajthoz. A fiatalok 
körében nagy népszerûségnek 
örvendett a BMX, a kisgyerme-
kes szülők – csemetéik kényel-
mének érdekében – ülésekkel, 
pótkocsikkal felszerelve indul-
tak útnak. Az időjárás kedve-
zett a bicikliseknek, a félnapos 
program napsütéses, kellemes 
időben telt.

A kerékpárosok különböző 
– 10, 15, 30, illetve 53 kilo-
méteres – távok közül választ-
hattak, így a jó kondícióban 
lévők és a kevésbé fittek is kivá-
laszthatták a számukra megfe-
lelőt. Legközkedveltebbnek a 
30 kilométeres táv bizonyult. 

A mozgalomhoz több gyakor-
lott tekerő – így az Érdi Tekergő 
Egyesület tagjai is – csatlako-
zott. A jelentkezők regisztrálása 
idő hiányában sajnálatos módon 
nem fejeződött be.

A szervezők indulás előtt 
ismertették a részvétel feltéte-
leit, valamint a helyes kerék-
páros közlekedés szabályait. 
A bringások napját a kezdő 
biciklisek nyitották meg. 
A mezőny legfiatalabb részt-
vevői a bevásárlóközpont mel-
letti körforgalomban köröztek. 
Az olykor még bizonytalanul 
közlekedő apróságokat szüleik 
biztatták – az aggódóbbak a 
biciklik mellett futva ügyelték a 
szerencsés célbaérést.

A hömpölygő tömeg pont-
ban tízkor rajtolt. A négy 
kör egyszerre vette kezdetét. 
A résztvevők biztonságát a tel-
jes útszakaszon rendőrök, pol-
gárőrök és önkéntesek biztosí-
tották. Az autósok a túra folya-
mán türelemmel várakoztak. 

Az első úticél Ófalu, a követ-
kező állomás Újtelep volt, majd 
a 30 kilométert teljesítőknek 
Parkvároson keresztül vezetett 
az út vissza a kiindulópontig. 

Tavaszi városkerülõ kerékpártúra

Ismét Érd Körbe
Idén is megrendezték a tavaszi Érd Körbe városkerülõ 
kerékpártúrát. Kicsik és nagyok – ez alkalommal 
is – több százan ültek nyeregbe, hogy körbeteker-
hessék városunkat. A cél – az önfeledt szórakozás 
mellett – változatlan volt: a biztonságos kerékpározás 
népszerûsítése, valamint figyelemfelhívás a kerékpá-
ros közlekedés igényeire.

A szervezők a túra alatt beikta-
tott kötelező pihenőkkel segítet-
ték a sereghajtók felzárkózását. 
Voltak, akik csak hosszabb-
rövidebb távokra csatlakoztak 
a mezőnyhöz. A vidám bicikli-
sek sora remek látványt nyújtott 
– sokan az utcán állva csodálták 
a kerékpáros tömeget.

A családi tíz kilométeres 
kör 11 óra körül ért célba, a 
30 kilométert teljesítők pedig 
valamivel 13 óra után érkeztek. 
Kisebb sérüléseken – és némi 
izomlázon – kívül komolyabb 
baleset nem történt, mindenki 
szerencsésen teljesítette a távot. 
A vasárnapi program felejthetet-
len élményt nyújtott valameny-
nyi résztvevő számára. 

Érd legnagyobb civil meg-
mozdulása ősszel jelentkezik 
ismét.

 Kovács Renáta

Kerékpárosok, ameddig a szem ellát
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A mezõny elsõ fele már vissza is fordult

Az angolnyelvovis gyerekek játszhattak a rajt elõtt

Aszfaltrajzoló – biciklis sisakban

kaleidoszkóp

A tavalyihoz hasonló-
an az idén is a Marianum 
Általános Iskola rendezte 
meg a helytörténeti vetélke-
dőt Érd város 10-14 éves tanu-
lóinak a Magyar Földrajzi 
Múzeummal, a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárral és Óváros 
r é s z ö n k o r m á n y z a t á v a l 
együttmûködve. A verseny 
megszervezésének és lebo-
nyolításnak nehéz feladatát 
Fucskó Andrásné könyvtá-
ros végezte, amiért ezúton is 
szeretnénk kifejezni köszö-
netünket. A felkészülés során 
a gyerekek megtekinthették 
a Hely- és Sporttörténeti 
Kiállítást, illetve Ábel András 
vezetésével Óváros neveze-
tességeit. 

Az április 15-én tartott vetél-
kedőt Szalma István igazgató 
úr nyitotta meg. A Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola, 
a Teleki Sámuel Általános 
Iskola, a Bolyai János Általános 
Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola és a Marianum 
Általános Iskola háromfős csa-
patai mérték össze tudásukat. 
A zsûri tagjai Kovács Sándor, 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
helytörténésze és Paulovits 
Istvánné, a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár munkatársa 
voltak. A komoly küzdelem-
ben nyolc feladatot kellett a 
gyerekeknek megoldaniuk. 
A tanulók az izgalmak leve-
zetésére, illetve az ismeretek 
felelevenítésére először egy 
totót kaptak, azután hagyo-

mányos (Ki kicsoda, Szentek 
élete, Szobrok és helyük a tér-
képen) és kreativitást igény-
lő feladatok (Ej mi a kő?, és 
Kakukktojás) következtek. 
A legnehezebb feladatnak az 
események időrendbe téte-
le bizonyult, itt sok csapat 
veszített értékes pontokat. 
A verseny lezárásaként Érd 
Megyei Jogú Város címerét 
kellett apró kis darabokból 
összerakniuk a csapatoknak. 

A megmérettetésen a 
Marianum Általános Iskola 
csapata – Fehér Barbara, 
Schnaider Orsolya, Hegel 
Patrik – érte el a legmagasabb 
pontszámot, ám helyezést 
nem kaphattak, mivel ők a 
szervező iskola tanulói. 

A verseny eredménye az 
alábbiak szerint alakult: 1. 
helyezés: Miseta Roland, 
Nagy Vilmos, Gunda Krisztián 
– Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola; 2. helyezés: Balog 
Gellért, Balla Bettina, Maróty 
Zorka – Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola; 2. helyezés: 
Gyarmati Kitti, Kovács Noémi, 
Õrsi Szilvia – Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola

Gratulálunk a nyerteseknek 
és a résztvevőknek egyaránt. 
Ezen a versenyen mindenki 
nyert, hiszen a helyezéseken 
túl lakóhelyükről, Érdről is 
bővebb ismereteket szerezhet-
tek. 

Mácsai Anetta  
igazgatóhelyettes 

 Magyar Földrajzi Múzeum

Helytörténeti verseny  

a Marianum 
Általános Iskolában


