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Tekauer Norbert szakosztályvezetõ,  
ÉTV-Érdi VSE:

– Szerettük volna 
egy szurkolói ankét 
keretében megünne-
pelni az érdi kézilabdá-
zás történetének újabb 
nagy állomását és ebbe 
bevonni partnerünket, a 
nagycsaládosokat. Mivel 
ők szervezték már ezt 
a rendezvényt és nekik 
is van okuk ünnepelni, 
ezért kézenfekvő volt, 
hogy kéz a kézben, egy-
mást segítve nagyobb 
eseményt hozhatunk 
létre. Látva a program 
széles kínálatát, sike-
rült! Sok szeretettel vár-
juk az érdi kézilabdacsa-
pat minden támogatóját, 
szurkolóját és természe-
tesen a családosokat is! 

Isépyné Badics Gyöngyi elnök,  
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete:

– Örömmel vettük a kézi-
labdacsapat megkeresé-
sét, hogy a családi életet 
népszerûsítõ kampány zárá-
sát együtt fejezzük be, ahol 
sor kerül a legjobb négy 
magyar csapat közé beju-
tott kézilabdás lányok és az 
Ága-Boga 5. születésnapjá-
nak ünneplésére is. A délelõtt 
is a sporté, hiszen Érd-Körbe 
tekerjük Érdet. Úgy gondo-
lom, hogy ritkán van ilyen 
nagy összefogás a városban, 
remélem, példaértékû lesz. 
Nagy lelkesedéssel és szere-
tettel várunk mindenkit.

Mi lesz még?
Élő zenét a Gamblers zenekar biztosít.  

Velocipéd ügyességi bemutató.  
Polár nyereményjáték és életmódsátor . 

Kerékpárszerelő-verseny.  
Gyereksarok villám angolfoglalkozás.  

Ökosátor. Arcfestés. Kerékpár(os)  
szépségverseny. Állatsimogató,  

lovasterápiás tájékoztató.

The Wheels on the Bike

The wheels on the bike go round and round,
Round and round. Round and round,
The wheels on the bike go round and round,
All through the town.

The pedals on the bike make it go, go, go,
Go, go, go. Go, go, go.
The pedals on the bike make it go, go, go,
All through the town.

The horn on the bike goes honk, honk, 
 honk,
Honk, honk, honk. Honk, honk, honk.
The horn on the bike goes honk, honk, 
 honk,
All through the town.

The bars on the bike steer side to side,
Side to side. Side to side.
The bars on the bike steer side to side,
All through the town.

The wheels on the bike go round and round,
Round and round. Round and round,
The wheels on the bike go round and round,
All through the town.

Kerékpáros ének:
A kerekek a kerékpáron

A kerekek a kerékpáron mennek körbe-körbe,
Körbe-körbe, körbe-körbe,
A kerekek a kerékpáron mennek körbe-körbe,
Végig a városon. 

A pedálok a kerékpárt viszik előre, előre,
Előre, előre, előre, előre.
A pedálok a kerékpárt viszik előre, előre,
Végig a városon.

A csengő a kerékpáron csak cseng, cseng, 
 cseng,
Cseng, cseng, cseng, cseng, cseng, cseng.
A csengő a kerékpáron csak cseng, cseng, 
 cseng,
Végig a városon. 

A kormány a kerékpárt balról viszi jobbra,
Jobbról balra, balról jobbra.
A kormány a kerékpárt balról viszi jobbra,
Végig a városon.

A kerekek a kerékpáron mennek körbe-körbe,
Körbe-körbe, körbe-körbe,
A kerekek a kerékpáron mennek körbe-körbe,
Végig a városon.

A Green Pony 
meglepetéssel 
készül  
az Érd-Körbe  
rendezvényre
Az üzenet egyértelmû: tedd le 
az autót és járj biciklivel, hogy 
továbbra is zöldelljenek a fák, 
csiripeljenek rajta a madarak, 
virágozzanak a bokrok! 

A nyelvovi szereti és óvja a 
természetet. Minden madaras, 
fás, vizes, földes világnapon raj-
zolunk és énekelünk, festünk és 
mesélünk, bábozunk és beszél-
getünk a növényekről, állatok-
ról, egyszóval: a természetről. 
Szeretjük saját bőrünkön meg-
tapasztalni, kezünkkel megfog-
ni, fülünkkel hallgatni, ízlelni, 
szagolni, látni, sokféleképpen 
érzékelni a minket körülölelő, 
mindig változó, ringató, ezerar-
cú természetet.

Gyere és csatlakozz gyer-
mekeddel az érdi Green Pony 
angol nyelvovi közös éneklés-
hez április 29-én 12.30-kor! Egy 
egyszerû, de annál kedvesebb 
angol gyerekdalt szeretnénk 
Veled elénekelni, amely a bicik-
liről szól. Ha még a gyermeked 
nem tudja a szöveget, vagy a 
kiejtéssel bajlódik, átsegítjük 
a nehézségeken délelőtti vil-
lám angolfoglalkozásainkon. 
A már hagyományosnak szá-
mító vidám foglalkozásainkkal 
azt szeretnénk bemutatni a 
szülőknek, hogy óvodáskorban 
milyen könnyen és játékosan 
megtehetők az első lépések egy 
idegen nyelv elsajátítása felé. 
Honlapunkra látogatva is meg-
tanulhatod a dalocskát.

Szeretnénk, ha ez a közös 
élmény a Te gyermekednek is 
örömet okozna és talán egy 
percre elgondolkodhatunk 
együtt, mennyire fontos is szá-
munkra a természet. Védjük hát 
együtt, mert együtt könnyebb, 
mert együtt lenni jó!

helyi társadalom


