
Érdi Újság 11XXI. évfolyam, 2011. szeptember 22.

Szeptember 30-án bizonyára 
szívesen indulnak el az iskola 
felé az érdi gyerekek. Azon a 
napon ugyanis nem kell bemen-
ni oda, nem lesz számonké-
rés, akár otthon is felejthetik a 
tankönyveket, mert mindenki a 
Batthyány iskolában töltheti el a 
napját, ahol kedvet igyekeznek 
csinálni ahhoz, hogy sportos 
életet éljenek, s ha úgy alakul, 
elindítsák őket a verseny- és az 
élsport felé.

–  Ennek  a  rendezvény‑
nek  a  ,,testvére”  a  Nagy 
Sportágválasztó,  amely  sikeres 
utat futott be az elmúlt években. 
Tud‑e  versenyezni  ezzel  az  érdi 
akció?

– Itt nem nekünk kell ver-
senyezni, de még csak a gye-
rekeknek sem. A mi nevünk 
Sport Expo, s a kiállítás szót 
olyan értelemben használ-
juk, hogy bemutatunk, közel 
hozunk sportágakat, amelyek 
közül választhatnak az érkező 
diákok.

–  Mondják, a tavalyi premier 
jól sikerült, megmozgatta a gye‑
rekeket,  igazán  sportos  esemé‑
nye volt a városnak. Ezek alap‑
ján  bizakodva,  „csúcsdöntésre” 
készülve  várhatják  szeptember 
utolsó napját?

– Ebben most még csak bíz-
hatunk. A tény az, hogy tavaly 
ezeregyszáznál többen voltak 
az érdi iskolákból. Az idén, 
látva az előzetes érdeklődést 
az intézmények részéről, azt 
mondom, többen leszünk, mint 
egy éve.

–  Milyen  sportágakat  kínál‑
nak a gyerekeknek, hányat pró‑
bálhatnak ki?

– Akárcsak tavaly, most is 
szeretnénk teljes, átfogó képet 

adni. A teljesség igénye nélkül 
említek meg néhányat: labdarú-
gás, kézilabda, birkózás, torna, 
dzsúdó, de megismerkedhetnek 
a srácok akár a sárkányhajó-
zás titkaival is. Az feltétlenül 
mellettünk szól, hogy olyan 
kiváló házigazdánk lesz, mint 
a Batthyány iskola s annak az 
,,összes terme”. Szeptember 
utolsó napján tényleg a sport 
kap majd főszerepet, s olyan 
szereplőkkel, akikkel esetleg 
néhány év múlva nagy verse-
nyeken is találkozhatunk.

–  Ha  már  szóba  hozta 
ezt,  s  vele  a  jövőt,  hadd  kér‑
dezzem  meg:  a  mai  gyerekek 
életében  milyen,  mekkora  sze‑
repet játszik a sport? Magyarán: 
„kifizetődő”‑e a rendezvény?

– Ha a tavalyi ezres létszám-
ból indulunk ki, azt mondom, 
igen. De ettől függetlenül, ha 
kicsi is lenne az érdeklődés, 
nekünk, felnőtteknek, a sporttal 
foglalkozóknak kell jó irányba 
kormányozni a gyerekek érdek-
lődését. Tudom, hallom, van-
nak gondok a gyerekek testi 
nevelése kapcsán, meg az után-
pótlásban is léteznek lyukak, de 
pontosan ezekért, helyesebben 
ezek ellen van szükség az ilyen 
kedvcsináló eseményre.

–  Miközben  beszélgetünk, 
talán  elárulhatom,  „keresett” 
egy kis pénzt. Két telefonja után 
is mondta, hogy újabb szponzo‑
rokkal  sikerült  megállapodnia. 
Ennyire  adakozó  kedvûek  len‑
nének a cégek?

– Mondhatom, igen. Eddig 
hat jelzett vissza, mondván, 
segítenek, támogatnak bennün-
ket. Lesz olyan is, amelyik nem 
kézzelfogható módon, hanem a 

lehetőségeit használva áll mel-
lénk. A Volánbusz például vál-
lalta – s ez hatalmas segítség –,  
hogy azon a péntek reggelen 
összeszedi Érd iskoláiból az 
összes gyermeket, s idehozza 
őket a sportiskolába.

–  Mint sok más rendezvényt, 
ezt  is  támogatja  az  érdi  önkor‑
mányzat…

– Olyannyira, hogy a meg-
nyitón részt vesz T.  Mészáros 
András polgármester, jelezve 
ezzel is, hogy odafigyelnek az 
expónkra.

–  Kitûnő újabb bemutatkozá‑
si  lehetőségük  is  nyílik  az  érdi 
sportegyesületeknek  arra,  hogy 
népszerûsítsék  a  „portékáju‑
kat”, a sportot. Hány egyesületre 
számítanak?

– Érden közel húsz egyesü-
let mûködik, valamennyi tud 
róla, ezért úgy gondolom, hogy 
valamennyi el is jön. A saját 
jól fölfogott érdekükben teszik 
ezt, mert ingyen, sok-sok gye-
rek előtt népszerûsíthetik saját 
magukat.

–  Lesznek‑e  arcai  a  Sport 
Expónak?

– Mi leszünk az arcok, és 
azok a felnőttek, akik szervezik, 
azok a gyerekek, akik velünk 
töltik a napot, s azok a még 
iskoláskorú, de már leigazolt 
fiatal érdi sportemberek is, akik 
bemutatják az adott sportágat a 
kezdőknek.

–  Most  szép  az  idő,  gondo‑
lom,  ilyet kívánnak  szeptember 
legvégére is…

– Nem ártana, de nem lesz 
gond, ha esik. Ott a Batthyány 
sportcsarnoka, ott vannak az 
osztálytermek. A mondást kissé 
megváltoztatva azt mondom, 
sok lelkes sportoló kis helyen 
is elfér.

–  Tavaly  volt  „szellemi  expo” 
is, megrajzolhatták az élménye‑
iket  a  gyerekek.  Folytatják  az 
idén is?

– Feltétlenül, mert mi, fel-
nőttek lepődtünk meg a leg-
jobban, hogy kétszáznál több 
alkotás érkezett, s valamennyi 
a Sport Expo adta élményből 
táplálkozott. Az idén is várjuk 
a rajzokat, amelyeket október 
24-éig készíthetik el a gyere-
kek.

–  Egy‑egy  ilyen,  sok  embert 
megmozgató  rendezvény  előtt 
azt  szokta  mondani  a  szer‑
vező:  jó  lenne  már  túl  lenni 
rajta…

– Én nem így gondolom. 
Pontosan az ellenkezője mun-
kál bennem: de jó lenne, ha 
már szeptember 30-a, péntek 
reggel lenne, s már jönnének 
sportolni a diákok! Nincs miért 
félni ettől, mert örömöt jelent 
mindenkinek.

 Róth Ferenc

Szeptember végén nem csak a kerti virágok nyílnak...

Ezreket várnak a Sport Expóra
A tavalyi sikeres bemutatkozás után az idén is megrendezik Érden a Sport Expót, 
amelynek a Batthyány iskola ad otthont. Az elõkészületekrõl kérdeztük Tóth Juditot, 
az esemény egyik szervezõjét.

Akik biztosan segítenek: a Sport Expo 
mellé állt eddig Érd város önkormány-
zata, a Volánbusz, az Elektrooptika, a 
Decatlon Sportáruház, a Tesco áruház, a 
Hertz autókölcsönző, a Cryo Innovation 
és a Gyurivill. 

Felvételeink a tavalyi Sport Expón készültek

helyi társadalom

Tizedik alkalommal rendez-
te meg az Európai Mobilitási 
Hetet Budapest és az ország 
több városa 2011. szeptember 
16–22. között. A rendezvény 
központi gondolata a kör-
nyezettudatos közlekedés, 
a fenntartható mobilitás. 
Az idei rendezvény jelmon-
data: „Közlekedj ÖKOsan! 
– Alternatív mobilitás.” Az 
eseménysorozat azt a szem-
léletet igyekezett sugározni, 
hogy a város egyik pontjáról 
a másikra gyorsan, de kör-
nyezetkímélő módon lehessen 
eljutni – azaz elsősorban nem 
autóval.

Ehhez a gondolatkörhöz 
csatlakozott az idén Érd is. 
A nyitóeseményre szeptember 
16-án a felújított Gesztelyi-
házban létesült Városi Galéria 
emeleti előadótermében került 
sor. Ez alkalommal avatták fel 
az előadótermet. Bartos Csilla, 
a helyi környezetvédelmi 
egyesület elnöke moderálta a 

programot, üdvözölte a részt-
vevőket, közöttük a Bolyai 
János Általános Iskola két 
osztályának megjelent diákjait 
(az egyik: ökoosztály). A város 
célja a rendezvénnyel az volt, 
hogy felhívja a környezetvéde-
lem fontosságára a figyelmet.

A rendezvényt Segesdi János 
alpolgármester nyitotta meg. 
Szólt a környezet hatékony 
védelmének fontosságáról, az 
Európai Unió által 2000-ben 
elindított autómentes napok-
ról és az azokból kialakított 
mobilitási hétről, a jövő kör-
nyezetbarát közlekedési esz-
közeiről.

Kürti István, az Érdi Rendőr-
kapitányság közlekedési osz-
tályának vezetője elmondta, 
hogy Érden több mint 31 ezer 

gépjármû van, abból 23 ezer 
személygépkocsi, a többi 
tehergépkocsi, autóbusz, motor-
kerékpár és segédmotoros 
kerékpár. Hangsúlyozta a köz-
lekedés biztonságának alapve-
tő fontosságát, a jogosítványok 
megszerzésével kapcsolatos 
tudnivalókat, valamint a gya-
logosokra vonatkozó előíráso-
kat.

Szerényi Gábor előadása kez-
detén kiosztotta a megjelen-
teknek az Érd élővilága címû 
könyvet, majd szólt a város 
védett növényeiről és állatai-
ról. mindenekelőtt az ország-
ban csak a Beliczay-szigeten 
előforduló magyar szitkár 
lepkefajról, valamint kizáróla-
gos tápnövényéről, a mocsári 
kutyatejről. Kiemelte az élő-
helyek fokozott védelmének 
fontosságát, amire komplett 
program készült Érden.

Németh  Antal előadásának 
témája a komposztálás volt. 
A mobilitási hét kapcsán szólt 

a környezetszennyezés és az 
energiafelhasználás szoros 
kapcsolatáról. Ismertette a 
természetes és a mesterséges 
komposztálás lényegét, bemu-
tatta a komposztáláshoz hasz-
nálható eszközöket.

Czabai  Balázs történelmi 
visszatekintéssel mutatta 
be az érdi természeti érté-
keket. Említette a település 
természetvédelmi területe-
it, kiemelten a Czabai-ker-
tet. Megtudtuk: egy köze-
pes tölgyfán 250 ezer levél 
és 75 ezer makk található. 
A kertben lévő 283 tölgyfa 
jelentős mennyiségû oxigént 
állít elő, ezért is fontos az 
erdők védelme, amelyek a 
madaraknak fontos élőhelyei.

 MF

Mobilitási hét Érden is

Közlekedj ÖKOsan!

A közlekedésbiztonságról beszélt Kürti István, az Érdi Rendõrkapitány
ság közlekedési osztályának vezetõje
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