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A nagycsaládosok  az  ötödik,  a 
kézilabdások  a  harmincötödik 
születésnapjukat  ünneplik  az 
idén,  így  hát  volt  ok  a  viga-
dalomra  a  hosszú  hétvégén. 
Az  évfordulókat  gazdag  prog-
ramokkal:  koncertekkel,  ered-

ményhirdetéssel,  tortával közö-
sen ünnepelte a két – a városban 
méltán  népszerû  –  egyesület. 
A félnapos  jubileumi  program 
szorosan kapcsolódott a délelőt-
ti Érd Körbe városkerülő kerék-
pártúrához. 

Az  ága-bogás  önkéntesek  és 
az  Érdi  VSE játékosai  papri-
kás  krumplival  várták  a  meg-
fáradt  kerekezőket.  A jelenleg 
immár  ötödik  éves  Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 
több mint  300  családot,  össze-
sen  majdnem  kettőezer  főt 
tudhat  tagjai  között.  Az  egye-
sület  a  családok  köré  szervez-
te  múlt  vasárnapi  programjait 
is.  A kézilabdás  lányok  pedig 
nemcsak  közösen  ünnepeltek, 
hanem  a  családi  nap  előké-
születeiből  is  lelkesen  kivették 
részüket.
A nagy  napon  játékos  prog-

ramok várták a gyerekeket: volt 
közös Érd-térkép-rajzolás, kézi-
labdapálya, arcfestés. A színpadi 
mûsort  Szabó Ádám  virtuóz 
harmonikajátékkal  nyitotta 
meg – Ádámról kevesen tudják, 
hogy érdi. A délután folyamán a 
Bonton  táncegyüttes  és  az Érdi 
Torna  Club  lépett  színpadra. 
Az idősebb korosztálynak talán 
jobban tetsző Tranzit Együttest 
a Wedding’s Day zenekar követ-
te fiatalos lendületével. 
Késő délután köszöntötték az 

ötéves Ága-Bogát. Mádai Vivien 
mûsorvezető  méltatta  az  egye-
sületet.
–  Feladatuk  sóvá  lenni  az 

íztelenné  lett  világban,  hegyen 
épített  várossá  válni  a  védte-
len  emberi  közösségekben,  és 
világosságot  ragyogni  a  szoli-
daritást  mellőző,  szeretetlensé-
get hordozó  társadalomban. Ez 
az  eszme  ösztönözte  a  családi 
életet  népszerûsítő  kampányt 
is,  melynek  címe  Szavazz  a 
családra  –  generációk  szaka-
dék  nélkül.  A kampány  lebo-
nyolításához  a  tagok  lelke-
sedésén  és  önkéntes  munká-
ján  felül  a  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztérium, illetve a Nemzeti 
Család-  és  Szociálpolitikai 
Intézet nyújt pályázati  támoga-
tást.  A családban  a  különböző 
generációk  egyfajta  sorsközös-
séget alkotnak. Egy olyan szöve-
vényes háló ez, amelybe mindig 
lehet kapaszkodni, a generációk 
együtt,  egymásért  mûködnek, 
hol  segítve,  támogatva  a  mási-
kat,  hol  meghúzódva,  amit  a 
másik  érdeke  megkíván.  Ezért 
született  meg  az  elhatározás, 
hogy  kampányoljanak  valami 
olyasmi  mellett,  ami  évszáza-
dok óta létezik, és alapvető érté-
keket hordoz. Nyilvános helye-
ken,  óvodákban  és  iskolákban 
is  egyre  többen  találkozhattak 
már a népszerûsítő plakátokkal 
– mondta a mûsorvezető.
A kampánnyal  párhuzamo-

san vette kezdetét egy video- és 
fotópályázat is, melynek célja az 
egyéni nézőpontok képi  bemu-
tatása  volt.  Énekeld,  játsszd, 
meséld,  táncold  el, miért  érde-
mes  családban  élni!  –  szólt  a 

Nagycsaládosokat és kézilabdázókat köszöntöttek

Dupla születésnap paprikás krumplival
Az Ága-Boga ötéves lett, a kézilabdacsapat pedig 
bejutott a legjobb négy közé – lehetett mit ünnepelni 
a hétvégén.

felhívás. A videópályázatot Süle 
Benjamin, a  fotópályázatot 
Gergely Kinga  nyerte  meg.  Õk 
és  a  további  díjazottak  értékes 
ajándékokkal térhettek haza.
A harmincöt éves ÉTV – Érdi 

VSE legszebb  időszakát  éli. 
Kovács Károly  1977-ben  ala-
pította  az  érdi  szakosztályt. 
A női  kézilabdacsapat  már  a 
második  idényét  tölti  az  NB 
I-ben.  Néhány  mondatban  T. 
Mészáros András  köszöntötte  a 
város büszkeségeit.
–  Köszöntöm  kézilabdása-

inkat,  akik  jelen  pillanatban 
ugyan  a  negyedik  helyen  van-
nak,  de  azt  várjuk  tőlük,  hogy 
bronzérmesek  legyenek,  amire 
minden  esélyük  meg  is  van. 
Szeretném  Kovács  Károly  urat 
itt köszönteni, hiszen ő indítot-
ta el valamikor, 35 évvel ezelőtt 
Érden  a  női  kézilabdát.  Amit 
már mi tettünk hozzá, az az NB 
II-ből  az  NB  I-be  való  feljutás. 
Valóban elég gyors volt,  amit  a 
lányok, hölgyek elértek, hiszen 
2007-ben még az NB II-ből esett 
ki  a  csapat.  Az  új  sportvezetés 
megválasztása  után  egy  meg-
újult  és  ütőképes  csapat  létre-
jötte  eredményezte  azt,  hogy 
az  NB  I.  B-ben  százszázaléko-
san  nyertek  bajnokságot.  Nem 
is  olyan  régen,  a  tavalyi  NB 
I-es  bajnokságban  a  nyolca-
dik  helyen  szerepeltek,  most 
pedig  a  felsőházba  jutottak  be, 
ahol  nagyon  sok  esélyük  van. 
Reméljük,  el  is  érik  céljukat,  a 
bronzérmet.  Mindenkinek  tisz-
telettel  gratulálok  –  mondta  a 
polgármester,  majd  egyesével 
köszöntötte a csapattagokat. 
A nap  megkoronázásaképp 

Kocsis Tibor és  a  Red  Heart 
zenélt a születésnaposoknak és 
az érdieknek.  Kovács Renáta

Szurkoljunk együtt az érdi kézilabdásoknak!
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Ötéves nagycsaládosok

A Bonton táncos produkciókkal készült

Sorban álltak a gyerkõcök arcfestésre

A színpadon a Wedding’s Day zenekar

helyi társadalom


