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Már a reggeli órákban kerék-
párosok lepték el a várost. 
A menetrend szerinti Érd 
Körbe mágnesként vonzotta a 
mozogni, szórakozni vágyókat. 
Csaknem kétezren ragadtak 
kerékpárt, hogy együtt tekerje-
nek a 20. városkerülő biciklitú-
rán. A szándék és a cél azonos: 
az önfeledt szórakozás mellett, 
felébreszteni az emberek fele-
lősségérzetét a környezet iránt.

A Stop Shop bevásárlóközpont 
parkolójában 8 órától gyülekez-
tek a kerekezők, akik az indulá-
sig ügyességi feladatokkal ütöt-
ték el az időt. A legkisebbeket 
a Green Pony nyelvovi játékos 
angol foglalkozásai várták. 
A rendezvényen senki sem 
maradt éhen: jutott bőven min-
denkinek a zsíroskenyérből, és 
mindehhez élőzene biztosította 
a kellemes hangulatot.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit 
Kft. road show-ja is csatlako-
zott az Érd Körbe rendezvény 
programjaihoz. A kilátogatók 
játékos formában, kreatív okta-
tóeszközök segítségével ismer-
hették meg a különböző hulla-
déktípusok felhasználását és a 
szelektív gyûjtés gyakorlatát. 

– Négy játékkal érkeztünk. 
A Hasznosító Torony a szelek-

tív hulladékgyûjtést mutatja 
be, itt mágneses hulladékokat 
lehet szétválogatni. Ezen kívül 
a négy alapanyag: a papír, a 
fém, a mûanyag és az üveg 
újrahasznosítási folyamatát is 
mutatja a torony. Az Öko-fa egy 
célbadobós játék. Ha valame-
lyik lyukba betalálnak a gyere-
kek, mondaniuk kell egy pél-
dát az adott anyagból készült 
hulladékra. A Tudás kerekénél 
össze kell párosítani a kerék 
különböző részeit: a külső 
részen vannak az anyagnevek, 
a középsőn érdekes informáci-
ókat olvashatunk róluk, a bel-
sőn pedig példákat találhatunk 
az adott anyagra. A negyedik, a 
Rend(m)ező elnevezésû város-
tisztítós játék lényege, hogy a 

várost ábrázoló terepszőnyeget 
négy embernek összedolgozva 
kell közös irányítással megtisz-
títania a hulladékoktól. Ezekkel 
az interaktív játékokkal elsősor-
ban a gyerekeket célozzuk meg. 
Kiadványaink is óvodásoknak és 
általános iskolásoknak szólnak 
– tudtuk meg az ÖKO-Pannon 
egyik munkatársától.

A rajt előtt tájékoztatták az 
indulókat a részvétel feltételei-
ről és a kerékpáros közlekedés 
szabályairól. Aki akarta, még 
elvégezhette az utolsó simítá-
sokat és beállításokat biciklijén, 
ehhez szakemberek nyújtottak 
segítséget. A helyszínen köl-
csönzésre is lehetőség nyílt.

A városkerülő túrát T. 
Mészáros András polgármester 
nyitotta meg. A polgármestert 
köszöntője előtt a kerékpáros 
közlekedés fejlesztéséről fag-
gatták. – Mit tesz azért a város, 
hogy a biciklit egyre jobban 
népszerûsítsék, hogy minél 
több olyan lehetőséget kínálja-
nak a fiataloknak, hogy érdemes 
legyen kerékpározni – hangzott 
el a kérdés. 

– Két és fél évvel ezelőtt elfo-

gadtunk egy kerékpáros kon-
cepciót, ami részben meg is 
valósult, de nagyon sok min-
dent kell még tennünk. Minden 
intézményünkbe, az orvosi ren-
delőtől az óvodákig és az isko-
lákig szeretnénk, hogy minél 
több gyermek, vagy a szolgál-
tatást igénybe vevő kerékpárral 
juthasson el – mondta a polgár-
mester, akinek Tamás Zsolt diák 
nyújtott át egy, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium biciklitáro-
lójáról szóló petíciót.

Az érdi kerékpárosok napját 
a legkisebbek nyitották meg. 
A kezdő biciklisek a bevásárló-
központ melletti körforgalom-
ban köröztek. Az olykor még 
bizonytalanul közlekedő apró-
ságokat szüleik kísérték erőt és 
biztatást adva nekik az 50 méte-
res táv teljesítéséhez. 

Tíz órakor felsorakoztak 
a 10, 15, 30, vagy 60 km-es 
távot teljesítők. A jó kondíció-
ban lévők és a kevésbé fittek 
is megtalálták számításaikat. 
A mezőny rendőri felveze-
téssel, Csengeri Attila főszer-
vezővel az élen indult útnak. 
Hömpölygött a tömeg a Balatoni 
úton. A biciklisek sora remek 
látványt nyújtott, különböző 
két, illetve négykerekûekkel – 
BMX-el, mountain bike-al, vete-
rán kerékpárral, bringó hintóval 
– koptatták az aszfaltot. Több 
ezren tekertek együtt a mozgás 
öröméért.

Igen népszerû volt a 30 
km-es táv: sokan vállalkoz-
tak, hogy körbe biciklizzék 
Érdet, és a népes mezőnyhöz 
menet közben is csatlakoz-
tak. A résztvevők biztonságát 

Tíz év, húsz tekerés – újabb részvételi rekord

Jubileumi Érd Körbe
Az Európai Mobilitási Héten, szeptember 16. és 22. 
között 38 országban szerveztek tömegeket megmozga-
tó eseményeket, hogy buzdítsák az embereket: dönt-
senek környezetkímélõ közlekedési módok mellett. A 
programsorozat keretében rendezték meg szeptember 
25-én, vasárnap az õszi Érd Körbe városkerülõ kerék-
pártúrát. 

a teljes útszakaszon rendőrök 
és polgárőrök biztosították. Jó 
társaságban kellemesen telt az 
idő. A családi kör (10 km) 11 
órakor, a várost megkerülők (30 
km-t teljesítők) tábora Ófalu–
Újtelep–Parkváros útvonalon, 
kora délután érkezett vissza a 
célba. Csengeri Attila, az Érd 
Körbe főszervezője lapunknak 
elmondta: kisebb baleseteken 
kívül rendkívüli esemény nem 
történt. „Nem véletlenül hívjuk 
fel a figyelmet arra, hogy tömeg-
ben másként kell közlekedni” 
– hangsúlyozta.

A rendezvény rekordot hozott: 
1800-an tekertek együtt: a város 
egyik legnagyobb civil kezde-
ményezése megmozgatta az 
embereket. Aki részt vett a 
vasárnapi túrán, felejthetetlen 
élménnyel gazdagodott.

Jövőre ismét rekordot kíván 
felállítani a szervező Érdi 
Tekergők Egyesülete. Cél, hogy 
legalább 2012 ember pattanjon 
bringára és tegye meg közösen 
a távok valamelyikét. Aki idén 
lemaradt, jövőre semmiképp se 
hagyja ki!

 Kovács Renáta

Nélkülük nem lett volna ilyen sikeres a rendezvény:
Média partnerek: Breklám, Érd Tv, Érdi Lap, Érdi Újság, Rádió Érd
Partnerek: Ága Boga NOE, Büki Sarolta, Motoros Egyesület, Rendõrség, Polgárõrség,  
ÉKFI, Margitszigeti Bringó Hintó, 2030 Egyesület, Öko Pannon, ÉTV, Lukin zeneiskola, 
Mongroovs zenekar, Green Pony angol nyelvóvoda, Kós szakiskola, Öveges szakiskola,  Érd 
MJV, ÉTV, Szepes Gyula Mûvelõdési Központ.
Támogatók: Stop-Shop, Milton Nyomda, Big Mix Plusz Kft, www.bigmixplace.hu - 
AwebáruháZ, Steki Impex Kft, Soós pékség, Bamboo koktélbár, Harmat Béla, Sólyom 
kerékpárüzlet és szervíz, Érdi Skoda kereskedés, ÉrdKom, Eusan Kft
Szervezõk: Tekergõ Egyesület – Csengeri Attila, Vitányi Zsolt, Szabó Szilárd, Dudás 
Norbert, Kiss András, Lõkös Bertalan, Süle Zsolt, Mike Szabolcs, Lõkös Lajos, Sólyom Lajos

Csengeri Attila kislányával indult a nagy útra
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Fogadóóra
Kérdezzen  

a polgármestertől!
Interaktív műsorunk négyhetente

csütörtök este jelentkezik.

Mit, mikor, hol, mennyiért?

Kérdezzen  
a polgármestertől!
Fogadóóra

az Érd TV műsorán.

Várjuk jelentkezését!

Érd TV

e-mail: info@erdtv.hu

telefon: 06-23-523-686
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