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A kerékpározás szabadság. Erre 
egyre több helyi figyel fel évente 
kétszer,  és  jegyzi meg  –  remél-
jük  –  egy  életre.  Persze  nem 
mindenkinek  ugyanazt  jelenti, 
hiszen könnyen meglehet, hogy 
tavaly ősszel a kétezer felvonuló 
fejében  kétezer  különböző  cél 
volt  jelen, de biztosan egyetlen 
élmény: az, hogy bringázni jó! 
Ez a kör itt, Érden nem azért 

jött  létre,  mert  meglovagoljuk 
a  divatot.  Valójában  elmond-
hatjuk, mi  teremtjük  a  divatot, 
hiszen  már  a  budapesti  (több 
tízezres)  Critical  Mass  előtt  is 
létezett Érd Körbe.
Az emberek jelentős része haj-

landó  legyőzni  a  lustaságát,  ha 
jó példát lát, őszintét, hiteleset, 
és  keresni  kezdi,  hogyan  lehet 
részese.  Talán  ilyen  egyszerû, 
talán  másoknak  is  segít  meg-
mozdulni  az,  aki  leporolja 
kerékpárját,  felfújja  a  gumikat, 
ráül, és gurul vele egy kicsit így 
tavasszal.  Április  utolsó  vasár-
napján,  29-én  pedig  több  ezer 
társával közösen gurulhat végig 
a városon.
Az a kislány jut eszembe, aki 

egyedül jött el, nem voltak ott a 
szülei.  Látszott,  hogy  nem  egy 
jómódú  család  van  mögötte,  a 
bringája  kicsi  volt  már  hozzá 

képest,  éppen  hogy  kerékpá-
rozásra  alkalmas  állapotban, 
vagy  inkább  nem.  Elesett  a 
Velencei  úton,  és  elég  csúnyán 
megütötte  magát,  talán  sírt  is 
egy  kicsit.  Hiába  mondogattuk 
neki,  hogy  az  autó  visszaviszi, 
szálljon  be.  Bár  hangtalanul  és 
a menet végén, de körbetekert. 
Na,  ez  valami!  Ez  elhatározás 
volt, nem duma!
Hivatalosnak hangzik a „szem-

léletformálás  eszköze”  megne-
vezés,  ugye?  Milyen  természe-
tes,  ha  biciklist  látunk  Érden, 
viszont  egészen  más  eljönni  a 
felvonulásra! GYERE TE IS ÉRD 
KÖRBE, és légy új módon része 
a  forgalomnak!  A nyeregből 
egészen  más  a  Duna-parti 
Ófaluban Érd legöregebb épüle-
tével, a négyszáz éves minaret-
tel találkozni, és a felső parkvá-
rosi pihenő közben a hegyvidé-
ki panorámában gyönyörködni. 
Végigtekerjük  együtt  az  Érd 
címerében  lévő  korona mind  a 
kilenc csúcsát: Óvárost, Újfalut, 
Erlakovecz  majort,  Fülöp 
majort,  Újtelepet,  Érdligetet, 
Diósdligetet,  Vincellért  és  a 
parkvárosi Ilkamajort.
Ideje mindnyájunknak megis-

merni  az  érzést,  amikor  együtt 
meg  tudjuk  mozdítani  ezt  a 

majorokból  és  falvakból  össze-
nőtt  várost,  és  érdemes  kicsit 
lassabban bejárni!
Az  Érd  Körbe  benne  gyö-

kerezik  az  érdi  dûlőutakon  a 
srácok  bringája  alatt  felporzó 
murvában,  családok  generá-
cióinak életében, baráti társasá-
gok  közös  kirándulásaiban,  és 
elmondhatjuk,  hogy  az  ország 
legfiatalabb  lakossággal  bíró 
városának szívében is.
Ez látszik, amikor a nem brin-

gázó  érdiek  „Hajrá  Érdkörbe!” 
feliratos  táblákat  mutogatnak, 
és látod, hogy a bringázók isme-
rősökkel  találkoznak, vigyorog-
nak  egymásra,  és  úgy  isznak 
meg egy pohár csapvizet, mint-
ha  éppen  a  Szaharán  kellett 
volna fél lábon átugrálniuk…
Persze,  lehetne mindent  job-

ban,  szebben,  okosabban… 
de  eljönnek  Győrből,  Paksról, 
Debrecenből, Miskolcról  embe-
rek  kerékpározni,  mert  ez  jó! 
Õsszel angol szót is lehetett hal-
lani  a  felvonulók  között  –  jó 
tudni, hogy átlépte az Érd Körbe 
híre az országhatárt. 
Vannak  „első”  élményeim 

a  felvonulásokról.  Itt  tapo-
gattam  először  velocipédet 
–  lenyûgözött  az  embermagas-
ságú első kereke.  Itt  próbáltam 

először fekvőbringát – meghök-
kentő élmény, rajta-benne, nem 
ülve  tekerni!  Itt  láttam  először 
biciklivel  táncoló  lányokat.  Itt 
mutatták először meg nekem a 
fából készült gyerek futóbringát 
–  amit  ráülve,  futva  ülnek meg 
a csöppségek. Riksában, ebben 
a  távol  keleti  „kerékpáros  taxi-
ban”  is  itt  ültem  először,  és  itt 
biciklizem a legnagyobb tömeg-
ben.  Bringás  csúcsforgalmat 
teremtettünk,  és  talán  elmond-
hatom,  hogy  hagyományt  is. 
Kacsintva  teszem  hozzá  még: 
az  Érd Körbe maga  a  kiborgok 
diadala:  több  ezer  élő,  emberi 
szövet, fémvázon!
Az Érd Körbe olyan élményt 

jelent a szervezőknek, segítők-
nek,  támogatóknak és  a  részt-
vevőknek  is  egyaránt  évente 
kétszer,  amiről  egész  évben 
szívesen  és  büszkén  beszé-
lünk.  Nagy  öröm  azt  a  hatal-
mas  mozgásigényt,  kikapcso-
lódási,  sportolási  vágyat  látni 
az  emberek  részéről,  ami  az 
Érd  Körbe  alkalmával  tapasz-
talható.  Sok  olyan  ember  is 
nyeregbe  pattan  ilyenkor,  aki 
hétköznap a négy kerék vagy a 
négy fal közé van zárva a mun-
kája miatt, és szinte mindenho-
va autóval vagy tömegközleke-
déssel jár. Az elmúlt évek alatt 
több  tucat  érdi  cég  és  sok-sok 
magánember  állt  az  esemény 
mögé,  ki  a  háttérben  marad-
va, ki előtérbe  lépve. A kitartó 
támogatók és aktivisták sosem 
egyéni  érdekeiket  nézték, 
hajtotta  őket  a  közösségková-
csolás  vágya.  Így  lett  az  Érd 
Körbe  városunk  olyan  esemé-
nye,  amikor  egy  kis  közösség 
egy  nagy,  közös  célért  –  egy 
egyre nagyobb közösség pedig 
a  közös  élményért  száll  nye-
regbe. 
A jó  társaság,  a  változatos 

programok  és  ügyességi  játé-
kok,  az  évről  évre  javuló  szín-
vonal,  a  választható  távok  (10-
20-30-60  km  –  ez  utóbbi  spor-
tolóknak)  évente  egyre  több  és 
több  kerékpárost  csábítanak  a 
rendezvényre. És igen, a gyere-
kek!  Sokszor  könnyezve,  hogy 
jöhessenek,  vagy  mehessenek 
még egy kicsit, de sokkal több-
ször  mosolyogva,  hogy  jöhet-
tek,  vagy  mehettek  még  egy 
kicsit – na ezért érdemes!
GYERE  TE  IS,  ÉRD  KÖRBE 

mindezt:  nyugalom,  barátok, 
beszélgetések,  kultúra,  játék, 
mozgás,  sport,  teljesítmény. 
Együtt egy életre szóló élmény!

Az Érd Körbe Egyesület 
alapítói
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Gyere te is Érd Körbe! 
ÉRD KÖRBE – talán akad, aki nem is tudja, mit jelent. Nos, eláruljuk: ez az érdiek 
kerékpáros városkerülõ felvonulása tavasszal és õsszel. Néhányan talán azt gon-
dolják, az Érd Körbe csak a kerékpározásról szól. Egyre többen vannak azonban, 
akik sejtik, hogy elsõsorban a közösségi élmény a lényeg. Van egy kis csapat, 
amelyik tudja, hogy a szervezés erõfeszítéseirõl, az „adni jó” kreativitásáról, a 
fejlõdés örömérõl, az akadályok leküzdésérõl van szó, egy jó és emberközpontú cél 
érdekében.

A Teleki  Sámuel  Általános 
Iskolában 20  éves hagyománya 
van az alsó tagozatosok helyes-
írási  és  az  5.  valamint  6.  évfo-
lyamosok  Nyelvünkben  élünk 
versenyének.  Külön  örömünk-
re  szolgál,  hogy  a  kezdetekben 
városi  versenyként  induló  ren-
dezvényünk  területivé  nőtte  ki 
magát.  A kollégák  igényt  tarta-
nak  ilyen  jellegû  versenyezte-
tésre,  mert  ezek  a  megméret-
tetések  alapozzák  meg  a  7.  és 
8. osztályosok országos méretû 
versenyeit.  Bizonyítja  ezt  a 
magas  részvételi  arány  is.  Idén 
11  iskola  105  tanulója  mérte 
össze tudását március 26-án.
Eredmények:
2. évfolyam:
I. Varga Renáta – Teleki Sámuel 
Általános Iskola – Érd
II. Szalma Borka  – Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
– Érd
III. Honvári Klára – Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
– Érd
Pintér Petra – Gárdonyi Géza 
Általános Iskola – Érd
3. évfolyam:
I. Szabó Boglárka – Bolyai 
Általános Iskola – Érd
II. Kenéz Eszter – Érdligeti 
Általános Iskola – Érd
III. Kalmár Kristóf – Andreetti 
Károly Általános Iskola (pusz-
tazámori tagiskolája)
4. évfolyam:
I. Keresztes Hanna – Andreetti 
Károly Általános Iskola (pusz-
tazámori tagiskolája)
II. Zatykó Péter Ábel – Érdligeti 
Általános Iskola – Érd
III. Feczkó Ágnes – Marianum 
Általános Iskola – Érd
Horniák Júlia – Andreetti 
Károly Általános Iskola (pusz-
tazámori tagiskolája)
5. évfolyam:
I. Vastag Emese – Marianum 
Általános Iskola – Érd
II. Prágai Botond – Andreetti 
Károly Általános Iskola 
– Sóskút
III. Németh Noémi – Érdligeti 
Általános Iskola – Érd
6. évfolyam:
I. Vincze Adél – Andreetti 
Károly Általános Iskola 
– Sóskút
II. Szûcs Adrienn – Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola 
– Érd
III. Kas Ildikó – Marianum 
Általános Iskola – Érd
Kuruzsó Zoé – Marianum 
Általános Iskola – Érd

A zsûri  tagjai  a  környező 
iskolák  pedagógusai  voltak, 
akiknek  a  munkáját  tisztelettel 
köszönjük.  Megtiszteltetésnek 
tartjuk,  hogy  Pató  Anna,  a 
Polgármesteri  Hivatal  Humán 
Irodájának  munkatársa  szinte 
a  kezdetek  óta  aktív  munkát 
vállal a zsûriben.
Iskolánk  15  éve  rendszere-

sen  hirdeti  meg  a  Teleki  szá-
mítástechnika  találkozót  és 
versenyt.  A népszerû  verseny 
ebben  az  évben március  27-én 
került megrendezésre. Az  isko-
lák  egy-egy  háromfős  csapattal 
nevezhettek  (6–8.  évfolyamo-
sok).  Célunk  az  volt,  hogy  az 
elméleti  és  gyakorlati  feladatok 
során ne csak a tananyag isme-
rete  legyen  döntő;  kiemelten  a 
kulcskompetenciákra helyeztük 
a hangsúlyt.
A feladatokat  teammunká-

ban, egyéni,  illetve páros mun-
kában  kellett  végrehajtani.  Így 
a  közös  feladatmegoldástól  az 
egyéni  teljesítményig  minden-
nek jelentősége volt. 
A zsûri  tagjai  a  tanulókat 

kísérő  informatikatanárok  vol-
tak,  akiknek a munkáját  tiszte-
lettel köszönjük.
Eredmények:
I. Teleki Sámuel Általános 
Iskola csapata (Grósz Dorottya, 
Herendi Rebeka, Szabó Tünde)
II. Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola csapata 
(Károlyi Kristóf, Oszlács Enikő, 
Tisza Ádám)
III. Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium csapata 
(Dubicz Lídia, Dobi Milán, 
Kolozsi Norbert)
A versenyzőknek  gratulá-

lunk,  a  felkészítő  pedagógusok 
munkáját köszönjük!
A programokat  Érd  Megyei 

Jogú  Város  Képviselő-testülete 
pályázat  útján  és  a  Parkváros 
Gyermekeiért Alapítvány  támo-
gatta,  amit  tisztelettel  köszö-
nünk.
  Varga Jánosné igazgató

Tavaszi versenyek a Telekiben

információk


