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Több mint ötvenezer forint és 
több tárgyi felajánlás gyûlt össze 
a múlt szombati karitatív futó-
versenyen, amelyet Ófaluban, 
a Duna-menti gáton tartottak. 
A vörösiszap-károsultak meg-
segítését célzó sporteseményre 
mintegy ötvenen neveztek – volt 
köztük három- és hetvenhárom 
éves is.

A jótékony sportesemény 
gondolata Tóth Attila sárkány-
hajó-világbajnoktól eredt, aki 
– mint lapunknak elmondta 
– rendszeresen a gáton tartja 
futóedzéseit. 

– Szerettem volna segíteni a 
bajbajutottakon, méghozzá egy 
sportrendezvény keretében. 
A gát, mint helyszín, ideálisnak 
tûnt, mint ahogy az is kézen-
fekvő volt, hogy a futók a hotel 
elől induljanak. Megkerestem 
az érdi Termál Hotelt, amely-
nek vezetősége nagyon segítő-
kész volt, és nemcsak díjakat 
ajánlottak fel a résztvevőknek, 
hanem bútorokat is a károsul-
taknak. A rendezvény másik két 
szponzora az érdi önkormány-
zat, illetve a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium volt; a testnevelés-
tanárok nagyon sokat segítettek 
a szervezésben – mondta Tóth 
Attila, aki ezúton is megköszön-
te a sportesemény létrejöttében 
segítő kezet nyújtók munkáját.

– A futóversenyt egyrészt a 
helyi médiában hirdettük meg, 
másrészt felhívtuk rá az iskolák, 
illetve az érdi sportolók figyel-
mét. Sokan el is jöttek – szép 
számmal képviseltette magát 
az Érdi Kyokhusin Karate SE, 
valamint a törökbálinti, a bia-
torbágyi és az érdi hendikep-
futók, és a Tekergő Kerékpáros 
Egyesület. A táv mintegy öt kilo-
méter volt, ám ez a rendezvény 

csupán a nevében volt verseny, 
valójában együttkocogásról volt 
szó. Minden résztvevő kapott 
egy-egy kisebb ajándékot, vala-
mint egy emléklapot, illetve 
– a Termál Hotel felajánlásá-
val – díjaztuk a legfiatalabb 
és a legidősebb résztvevőket 
– jegyezte meg a világbajnok, 
aki a felajánlott tárgyak, illetve 
az összegyûlt adomány eljutta-
tásával kapcsolatban elmondta: 
a bútorok, ruhanemûk, egyéb 
cikkek raktározását magára vál-
lalta, csakúgy, mint a kataszt-
rófasújtotta településekre való 
leszállítását. Az összegyûlt 
pénzzel kapcsolatban még 
egyeztet a települések vezető-
ivel, ezt követően juttatja el a 
károsultaknak. 

– Aki szeretne adományai-
val segíteni – ruhával, bútorral 
–, kérem, jelezze a csetmen@
citromail.hu e-mailcímen, és 
felvesszük vele a kapcsolatot 
– zárta szavait Tóth Attila.

A Termál Hotel – ahol fel-
újítási munkálatok  kezdőd-
nek  –  bútorokkal  segíti a 
károsultakat. Mint Kati Diána 
marketingasszisztens lapunknak 
elmondta: ezeket folyamatosan, 
a felújítás állásától függően ado-
mányozzák majd az érintett tele-
püléseknek. 

– Ezen kívül díjakat is felaján-
lottunk: a futóverseny három 
legfiatalabb résztvevője – három- 
és kilencévesek – fürdőbérletet, 
míg a két legidősebb – hetvenen 
felüli – versenyző a Márton-napi 
rendezvényünkre szóló vacsora-
jegyet nyert. De valójában nem a 
díjakon, a versenyen volt a hang-
súly, hanem hogy az emberek 
szó szerint megmozduljanak a 
jótékony cél érdekében – hang-
súlyozta Kati Diána. Á. K.

Futóverseny  
az iszapkárosultakért
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Aki Márton napján libát nem 
eszik, egész évben éhezik – tart-
ja a népi mondás. Libasültet 
ugyan nem kínált, ám nagyon 
sok régi játékot, mondókát és 
éneket idézett fel a Kincses 
Óvoda Harkály úti tagóvodá-
jának Szalakóta csoportja a 
Gyermekkönyvtárban novem-
ber 11-én megtartott mesedél-
előttön.

Talán az idén a szokat-
lanul langyos időjárással 
ránk köszöntött Márton-nap-
nak volt köszönhető, hogy a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárának olvasó-
termében egy tût is nehéz lett 
volna leejteni, úgy megtöltötték 

azt az ovisok és a kíséretük-
ben érkező nevelők meg szülők. 
Mindannyian kíváncsian várták 
a fellépőket, hogy megtudják, 
hogyan is kell viselkedni, mit 
lehet, és mit kell, illetve, mit 
nem szabad megtenni ahhoz, 
hogy a közeljövőben is jól men-
jen a dolguk. A Szalakóta nevet 
viselő oviscsoport a régi nép-
szokásokat és gyermekjátéko-
kat bemutatva, egy kis kalando-
zásra hívta lelkes közönségét. 
A fellépőket csöppet sem zavar-
ta a rengeteg kíváncsi tekintet, 
önfeledten meséltek, énekeltek, 
és játszottak. Ennek köszön-
hetően érdekes szokásokkal, 
réges-régen született megfigye-

Márton-napi libás  
játék a könyvtárban

lésekkel, hagyományokkal gaz-
dagodtak a mesedélelőtt részt-
vevői. 

Azt ugyan nem tudni, hogy 
mindannyian megjegyezték-e, 
hogy Márton-napján ajánla-
tos libasültet enni, és utána az 

újbort is meg kell ízlelni, de a 
mókás libás játékok biztosan 
megnyerték a tetszésüket, ami-
ket nem csupán e jeles napon, 
hanem bármikor eljátszhatnak, 
amikor együtt vannak. 

 B. E.

Nagy érdeklõdés mellett zajlott a mesedélelõtt
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Rákérdeztünk
Szõke Dominika 
fõiskolás: 
– Ez lesz az első tél, hogy a szüleim-
től külön töltöm, a kedvesemmel, 
aki szintén tanuló, összeköltöz-
tünk. Az albérletünkben gázfûtés 
van, de veszünk egy olajradiá-
tort is, hogy felváltva használjuk. 
Szerencsénk van, mert a szoba és a 
konyha egyben van így könnyebb 
és főleg olcsóbb a befûtésük.

Gyõrössy Éva 
külkereskedõ: 
– Az utóbbi hetekben olyan meleg 
volt az időjárás – néha húsz fok 
is –, így nem igen kellett a télre 
gondolnom. A felkészülés a hide-
gebb időszakra az idén sem áll 
másból, mint tavaly, azaz észszerû 
fûtésből. A nap nagy részében nem 
is tartózkodunk itthon, tehát ilyen-
kor nem kell fölöslegesen fûteni. 

Hogyan készül a télre?

Fazekas András 
vállalkozó: 
– Többnyire fával tüzelünk, ezért 
már most beszereztük a megfelelő 
mennyiséget. Főleg lomtalanításból 
gyûjtöttük be a kidobott bútorokat, 
amelyeket már fel is daraboltunk. 
Persze emellett vásároltunk is rön-
köket, amelyeket szintén a kívánt 
méretre fûrészeltünk. 

Kuncze Melinda 
tanár: 
– Albérletben élünk, ezért kötve 
vagyunk a már ott lévő villanytüze-
léshez, de mi ezen megpróbálunk 
úgy segíteni, hogy gázcirkót sze-
reltetünk fel. Eredetileg a fatüzelés 
pártján vagyunk, és talán majd 
egyszer a saját lakásunkban meg-
valósítjuk az álmunkat egy cserép-
kályha építésével… 

Alkotónap a Széchenyiben
Idén immár hetedik alkalom-
mal rendezett a Széchenyi 
Iskola körzeti rajzversenyt. 
Az érdi, tárnoki, diósdi 
és százhalombattai isko-
lákból jöttek rajzolni a 
mûvészpalánták. 

Az alkotónap megnyitóval 
kezdődött, Leszák Ferenc, 
az iskola igazgatója mondott 
köszöntőt. Ezután a negye-
dikesek és az ötödikesek 

elkezdték az alkotást, amely egy mese vagy egy vers illusztrálása 
volt. A hatodikosok virágcsendéletet, a hetedikesek gyümölcs-
csendéletet, a nyolcadikosok pedig egy gyökeres fatönköt rajzoltak 
le. A technika szabadon választható volt, az alkotásra másfél óra 
állt rendelkezésre. 

Végigsétálva a termeken mindenütt elmélyült munkával talál-
kozhatott a látogató. Ez meglátszott a végeredményen is, hiszen 
gyönyörû alkotások születtek. Míg a zsûri pontozott, a kis mûvészek 
ehettek-ihattak. A versenyt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
támogatta. 

Hosszas gondolkodás és mérlegelés után a zsûritagok – Burger 
Kornélia rajztanár, festőmûvész és Kiss Ágnes tanítónő – meghoz-
ták a döntést, kihirdették az eredményeket:
4. évfolyam: 
1. helyezés:  Szerémi Szabolcs Eötvös József ÁMK, Diósd
2. helyezés:  Tóth Boglárka Gárdonyi Gáza Ált. Isk., Érd
3. helyezés:  Fazakas Norbert Bolyai J. Ált. Isk., Érd
5. évfolyam: 
1. helyezés:  Póth Dorina II. Rákóczi F. Ált. Isk., Tárnok
2. helyezés:  Puskás Zsófia Kőrösi Cs. S. Ált. Isk., Érd
3. helyezés:  Varga Júlia Kőrösi Cs. S. Ált. Isk., Érd
6. évfolyam: 
1. helyezés:  Viszolajszky Kíra Teleki S. Ált. Isk., Érd
2. helyezés: Sánta Nikolett Eötvös József ÁMK, Diósd
3. helyezés:  Varga Bettina Széchenyi I. Ált. Isk., Érd
7. évfolyam: 
1. helyezés:  Illés Andor Kőrösi Cs. S. Ált. Isk., Érd
2. helyezés:  Nagymáthé Nóra Széchenyi I. Ált. Isk., Érd
3. helyezés:  Veres Alexandra Teleki S. Ált. Isk., Érd
8. évfolyam: 
1. helyezés:   Pribelszki Regina Kőrösi Cs. S. Ált. Isk., 

Százhalombatta
2. helyezés:  Lizicska Barbara Széchenyi I. Ált. Isk., Érd
3. helyezés:  Balázs Tünde Széchenyi I. Ált. Isk., Érd

Az első három helyezett szép oklevelet és festőkellékeket kapott. 
Annak se kellett azonban üres kézzel hazamennie, aki nem ért el 
dobogós helyezést, hisz nagy élményben volt része, amire majd a 
kapott emléklap is emlékezteti. 

A szervezők jövőre is várják szeretettel az alkotni vágyó diáko-
kat! Vereby Zsófi


