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Az Érdi Napok rendezvényso-
rozat a sport szerelmeseinek 
is kedvezett, szeptember 3-án 
ugyanis sportnapot tartottak 
Felső-Parkvárosban, a napközis 
táborban. Futóverseny, park-
röplabda-bajnokság és egyéb 

szabadidős programok várták 
a szórakozni, kikapcsolódni 
vágyókat.

A harmadik alkalommal meg-
rendezett sportnapon 3, 5 és 10 
km-es futásban mérhették össze 
erejüket a korosztályonként (6-

10, 10-14, 14-18, 18-30, 30-50 
és 50 év felett) és nemenként 
kategorizált versenyzők. A helyi 
általános iskolák néhánya is raj-
toltatott futókat: nevéhez hûen 
a Batthyány Általános Iskola és 
Sportiskola, továbbá a Teleki 
Sámuel Általános Iskola és a 
Móra Ferenc Általános Iskola 
is szép számmal képviseltette 
magát, csak úgy mint a Hendikep 
Futókör vagy az érdi Kyokoshin 
Karate SE – utóbbi különösen 
nagy létszámmal indult.

A rajt előtti közös bemelegí-
tést a Kyokoshin Karate SE tagjai 

Sportnap kicsiknek, nagyoknak

„Érd utol!” 
Nagy érdeklõdés övezte a Spar „Érd utol!” Sportnap 
elvnevezésû rendezvényt a hétvégén, melynek fõ att-
rakciója a futóverseny volt. A sportolni vágyó kicsik 
és nagyok 3, 5 és 10 kilométeres távokon mérhették 
össze képességeiket. A versenyen csaknem 100-an 
indultak. vezették le. A karatékák alapo-

san átmozgatták a futók minden 
izomcsoportját. Ezt követően 
felsorakoztak a rajtszámukat 
szorongató versenyzők, és végül 
is csaknem 100-an álltak startvo-
nalhoz különféle távokban.

A mezőny a 10 km-es sza-
kasz versenyzőivel indult. Büki 
Sarolta sportreferens lapunknak 
elmondta: a kijelölt 10 km-es 
útvonal több emelkedőt és lej-
tőt is tartogat, ezen túl kövek 
is megnehezítik a haladást, így 
főleg a tapasztaltabb futóknak 
ajánlották. A leghosszabb táv 
indulóit az 5, végül a 3 km-t 
teljesítők követték. Voltak, akik 
az élre vágtak, azonnal sprin-
telni kezdtek, a legtöbben azon-
ban laza kocogással, esetenként 
sétálva teljesítették a szalagok-
kal, táblákkal kijelölt körpályá-
kat. A legnépesebb mezőny a 
3000 méteres kategóriában állt 
rajthoz. A távot nagyobbrészt 
általános iskolás korú gyerekek 
teljesítették. 

Az idei megmérettetésen 
kitûnő eredmények születtek, az 
első célba érő mindössze 10 perc 
alatt teljesítette a 3 km-es távot. 
Õt követően 1 órán keresztül 
özönlöttek a célba a futók. 

A sportnap valamennyi kor-
osztályt megmozgatott: a leg-
fiatalabb résztvevő mindössze 

8 esztendős, míg a legidősebb 
50-es éveiben járó versenyző 
volt. Senki nem tért haza üres 
kézzel, minden futásra nevező 
kapott ugyanis egy kuponfü-
zetet a szervezőktől rajtszáma 
mellé. 

Az Érdi Napok keretében 
megrendezett sportnapon dél-
után 1 órakor hirdettek ered-
ményt. A díjakat T. Mészáros 
András polgármester adta át. 
A polgármester beszédében 
köszöntet mondott mindazok-
nak, akik a verseny szerve-
zésében, illetve lebonyolításá-
ban részt vettek: Büki Sarolta 
sportreferensnek, a támogatók-
nak, az ÉTV Kft-nek, de kivált-
képp a versenyzőknek.

A korosztályonkénti és nemen-
kénti legjobbak érmet vehettek 
át elismerésül. A legfiatalabb és 
legidősebb versenyzőt az érdi 
Intersport áruház különdíjban 
részesítette, csak úgy, mint a 
legnagyobb számban résztvevő 
általános iskolákat: a Teleki- és a 
Móra Ferenc Általános Iskolát is.

A futóversennyel párhuza-
mosan megrendezett parkröp-
labda-bajnokság három pályán 
zajlott. Kilenc – nyolc érdi és 
egy budapesti – csapat küzdött 
meg a bajnoki címért. A 36 vál-
lalkozó szellemû résztvevő fél 
napon át kitartóan röplabdázott 

a tûző napon. A tornát végül a 
Hálótársak fantázianevû csapat 
nyerte. Demeter László, a Delta 
Röplabda SE elnöke, a torna 
szervezője kérdésünkre elmond-
ta: a parkröplabda-bajnokság 
célja a sportág népszerûsítése. 
Aki lemaradt a tornáról, várják 
szeretettel az őszi Delta Mix, 
vagy a tavaszi Zsíroskenyér 
Kupán.

A napközis táborba érkezők 
szórakozásáról egyéb progra-
mok is gondoskodtak. A már 
hagyományosnak számító sport-
ünnepen a Bonton Tánc-Sport 
Egyesület adott ízelítőt reperto-
árjából és a Kyokushin Karate 
SE növendékei az érdeklődők 
bevonásával tartottak bemuta-
tót.

Az időjárás a kegyeibe fogad-
ta a rendezvényre látogatókat, 
akik a szép időben kihasznál-
ták a park adta lehetősége-
ket. A gyerekek körében nagy 
népszerûségnek örvendett a 
hinta, a libikóka és a mászóka, 
de voltak, akik egyszerûen csak 
élvezték a napsütést. A melegre 
való tekintettel az ÉTV lajtosko-
csival biztosította az ivóvizet, 
az „Ága-Boga” Nagycsaládosok 
Érdi Egyesületének képviselői 
pedig zsíros kenyeret kentek a 
résztvevőknek. 

  Kovács Renáta

A gyerekek minden erejüket beleadva sprinteltek
A parkröplabda-bajnokság több 
órán keresztül zajlott
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ÉRD KÖRBE 2011
Egy újabb kört???

2011. szeptember 25.

Gyülekező: 

reggel 8 órától Érden, 
a Stop Shop parkolójában.

Célunk: 

a kerékpár, mint közlekedési eszköz 
elfogadtatása, 

a kerékpározás népszerűsítése és 
a biztonságos kerékpáros közlekedés 

megteremtése 
kerékpársávok, utak, kitáblázások 

megépítésével.

www.erdkorbe.hu
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