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Tíz év, húsz tekerés – újabb részvételi rekord

Az Európai Mobilitási Héten, szeptember 16. és 22.
között 38 országban szerveztek tömegeket megmozgató eseményeket, hogy buzdítsák az embereket: döntsenek környezetkímélõ közlekedési módok mellett. A
programsorozat keretében rendezték meg szeptember
25-én, vasárnap az õszi Érd Körbe városkerülõ kerékpártúrát.
Már a reggeli órákban kerékpárosok lepték el a várost.
A menetrend szerinti Érd
Körbe mágnesként vonzotta a
mozogni, szórakozni vágyókat.
Csaknem kétezren ragadtak
kerékpárt, hogy együtt tekerjenek a 20. városkerülő biciklitúrán. A szándék és a cél azonos:
az önfeledt szórakozás mellett,
felébreszteni az emberek felelősségérzetét a környezet iránt.
A Stop Shop bevásárlóközpont
parkolójában 8 órától gyülekeztek a kerekezők, akik az indulásig ügyességi feladatokkal ütötték el az időt. A legkisebbeket
a Green Pony nyelvovi játékos
angol foglalkozásai várták.
A rendezvényen senki sem
maradt éhen: jutott bőven mindenkinek a zsíroskenyérből, és
mindehhez élőzene biztosította
a kellemes hangulatot.
Az ÖKO-Pannon Nonprofit
Kft. road show-ja is csatlakozott az Érd Körbe rendezvény
programjaihoz. A kilátogatók
játékos formában, kreatív oktatóeszközök segítségével ismerhették meg a különböző hulladéktípusok felhasználását és a
szelektív gyûjtés gyakorlatát.
– Négy játékkal érkeztünk.
A Hasznosító Torony a szelek-

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

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 valamelyik lyukba betalálnak a gyerekek, mondaniuk kell egy példát az adott anyagból készült
hulladékra. A Tudás kerekénél
össze kell párosítani a kerék
különböző részeit: a külső
részen vannak az anyagnevek,
a középsőn érdekes információkat olvashatunk róluk, a belsőn pedig példákat találhatunk
az adott anyagra. A negyedik, a
Rend(m)ező elnevezésû várostisztítós játék lényege, hogy a

várost ábrázoló terepszőnyeget
négy embernek összedolgozva
kell közös irányítással megtisztítania a hulladékoktól. Ezekkel
az interaktív játékokkal elsősorban 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 feltételeiről és a kerékpáros közlekedés
szabályairól. Aki akarta, még
elvégezhette az utolsó simításokat és beállításokat biciklijén,
ehhez szakemberek nyújtottak
segítséget. A helyszínen kölcsönzésre is lehetőség nyílt.
A városkerülő
túrát
T.
Mészáros András polgármester
nyitotta meg. A polgármestert
köszöntője előtt a kerékpáros
közlekedés fejlesztéséről faggatták. – Mit tesz azért a város,
hogy a biciklit egyre jobban
népszerûsítsék, hogy minél
több olyan lehetőséget kínáljanak a fiataloknak, hogy érdemes
legyen kerékpározni – hangzott
el a kérdés.
– Két és fél évvel ezelőtt elfo-

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

gadtunk egy kerékpáros koncepciót, ami részben meg is
valósult, de nagyon sok mindent kell még tennünk. Minden
intézményünkbe, az orvosi rendelőtől az óvodákig és az iskolákig szeretnénk, hogy minél
több gyermek, vagy a szolgáltatást igénybe vevő kerékpárral
juthasson el – mondta a polgármester, akinek Tamás Zsolt diák
nyújtott át egy, a Vörösmarty
Mihály Gimnázium biciklitárolójáról szóló petíciót.
Az érdi kerékpárosok napját
a legkisebbek nyitották meg.
A kezdő biciklisek a bevásárlóközpont melletti körforgalomban köröztek. Az olykor még
bizonytalanul közlekedő apróságokat szüleik kísérték erőt és
biztatást adva nekik az 50 méteres táv teljesítéséhez.
Tíz órakor felsorakoztak
a 10, 15, 30, vagy 60 km‑es
távot teljesítők. A jó kondícióban lévők és a kevésbé fittek
is megtalálták számításaikat.
A mezőny rendőri felvezetéssel, Csengeri Attila főszervezővel 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, veterán kerékpárral, bringó hintóval
– koptatták az aszfaltot. Több
ezren tekertek együtt a mozgás
öröméért.
Igen népszerû volt a 30
km‑es táv: sokan vállalkoztak, hogy körbe biciklizzék
Érdet, és a népes mezőnyhöz
menet közben is csatlakoztak. A résztvevők biztonságát

A szerzô felvétele

Jubileumi Érd Körbe

Csengeri Attila kislányával indult a nagy útra
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 tömegben 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

:SÃRANYAGCSERE ZAVAROK GYERMEKKORBAN
0bi[ÆZzb]PVhbi[ÆZUT[T[ÆbbzVTPQ[RbÆSTXe^SPX
XbZ^[PX zcZTicTczb \T[[Tcc \TVWPcsa^i TVh VhTa\TZ
TVzbibzVz]TZ \TVÆaizbzQT] =PVh^] U^]c^b dVhP]Xb
W^Vh VhTa\TZTX]Z]TZ d]^ZsX]Z]PZ \X[hT] \X]ÆbzVè
X[[TceT\T]]hXbzVècs_[s[zZ^cPSd]Z
4Vh VhTa\TZ biTaeTiTczQT] P ib~aP]hPVRbTaT iPePaPX
\sa bi[Tczb dcs]X ]eTZTSzb ZTiSTczcÆ[ P ]eTZTSzb
QTUTYTizbzXV\TVcP[s[WPcZ4VhTbiPePa^ZaXcZs]U^aSd[
]PZ T[Æ \X]c _z[Ssd[ P ib~abPe^gXSsRX iPePaPX ePVh
\zVaXcZsQQTVhT]iX\\èZSzbXWXs]hePVhPbizad\
QP]aT]SZ~e[P[PRb^]h]PVhbèaèbzVè[X_^_a^cTX]73;
 Z^[TbicTaX]biX]ccT[ Ti Pi Vh]TeTiTcc Y Z^[TbicTaX]
Ysa ZaZz_TZ <sb iPePa^Z [z]hTVTbT] VhPZ^aXQQPZ
\X]c_z[Ssd[Pbizad\Z^[TbicTaX]biX]czbePVhPbizad\
caXV[XRTaXSbiX]c T\T[ZTSzbzeT[ Ysa ZaZz_TZ \T[hTZ
Zi[ P VT]TcXZPX[PV Y[ \TVWPcsa^i^cc aZ[cc \PVPb
Z^[TbicTaX]biX]cQTcTVbzVWX_TaZ^[TbicTaX]z\XPWTcTa^
iXVcP U^a\sYP 4iTZ P VhTa\TZVhVhsbiPcX QTcTVbzVTZ
P ZzbÆQQXTZQT] Pi zaT[\TbiTbTSzb zb ZeTcZTi\z]hTX
]TZPiPZdcbi~eXi^\X]UPaZcdb]PZPiPVhezaizb]TZPi
zabièZ[Tc]TZeTcWTcXZ\TVPiP[P_Ysc
0bizad\bbiZ^[TbicTaX]biX]cT\T[ZTSzbTT[bÆS[TVTb
X[[TceT\sb^S[PV^b^Z^ZQ[TVhPas]c[zcaTYWTc0_PYib
\XaXVhRbZZT]c\èZSzbTP\sYZ[]QiÆQTcTVbzVTX
TVhTb eTbTQTcTVbzVTZ eP[P\X]c Z[]QiÆ Pdc^X\\d]
QTcTVbzVTZ zb P RdZ^aQTcTVbzV TVhPas]c ^Z^iWPc]PZ
\sb^S[PV^bP] \PVPb bizad\ bbiZ^[TbicTaX]biX]cTc
4[bÆS[TVTb T\T[ZTSzb UÆ[TV aZ[cc WX_TaZ^[TbicTaX]z
\XP X[[TceT aZ[cc Z^\QX]s[c WX_Ta[X_z\XP ZeTcZTi
czQT]Y][zcaT
0i aZ[cc WX_TaZ^[TbicTaX]z\XP VT]TcXZPX[PV Xb Y[
STUX]Xs[c QTcTVbzV P\X [TWTcTc[T]]z cTbiX P bizad\
QP]bis[[~c^ccZ^[TbicTaX]zaUP[bTYcTZQTcacz]Æ\TVUT[T[Æ
\zaczZèQTYdcsbsc0QTcTVbzVW^\^iXVcPU^a\sYPaT]S
Z~e[aXcZP0bizad\bbiZ^[TbicTaX]biX]cYTaT]SbiTaX]c
ZTiT[zb]z[Z[\TVWP[PSYPP!\\^[[cVhPZaP][scWP
c Pi X]PZ UT[Tcc SdiiP]Pc^Z ib~aSPVP]Pc^Z P biT\TZ
Za[\z[hP[ssaZ^[cbsVzbYT[[TViTcTbT[es[c^isb0QTcT
VTZ]z[Z^asQQP]\zVPUT[]Æccz[TcZ^aT[ÆccYT[T]cZTiTcc
PZdcbi~eXi^\X]UPaZcdb
0WTcTa^iXVcPaZ[ccWX_TaZ^[TbicTaX]z\XP[z]hTVT
bT]VhPZ^aXQQ0bizad\bbiZ^[TbicTaX]biX]cVhTa\TZ
Z^aQP]XbT[zaWTcXP  \\^[[TbzaczZTcCzeTSzbPic
WX]]X W^Vh P QTcTVbzVQT] biT]eTSÆ VhTa\TZTZ X[[TceT
bTaS[ÆZ ZezaTZ ²[cP[sQP] b^es]h bs_PSc P[ssaZ^[c
biT\è VhTa\TZTZTc [scd]Z 0 ]eTZTSzb QTUTYTizbT
dcs] UXPcP[ UT[]ÆccZ^aQP] ZeTcZTiWTc QT PZdc bi~eXi^
\X]UPaZcdb 0 QTcTVbzV UT[ZdcPcsbP ]T\ Z]]hè \XeT[
VhPZ^a[PcX[PV c]Tc\T]cTb 0i T[bÆb^aQP] P eTbiz[hTi
cTcTcc _^_d[sRX bièazbzc PYs][YsZ P [TVcQQ ^abisVQP]
4iTZ biTaX]c Pi Xb\Tac WX_TaZ^[TbicTaX]z\Xsb zbePVh
UXPcP[Z^aX zaQTcTVbzVQT] biT]eTSÆ QTcTVTZ dcSPX]PZ
bièazbzc[TWTcT[bÆb^aQP]\TVeP[b~cP]XQsaTiiT[TVhcc
b^Z ^abisVQP] PYs][YsZ P Qsa\X[hT] ^ZQ[ ^ae^b]s[
ezaezcT[aTZTa[ÆVhTa\TZTZzbbTaS[ÆZbizad\Z^[Tbi
cTaX]biX]cYz]TZ eXibVs[Pcsc Xb 0 \sb^S[PV^b bizad\
Z^[TbicTaX]biX]c T\T[ZTSzbT TbTczQT] Pi T[bÆS[TVTb ^Z
\TVUT[T[Æ ZTiT[zbT RbZZT]cWTcX P bizad\ Z^[TbicTaX]
biX]cTcqaZ[cc\PVPbZ^[TbicTaX]biX]cTbTcz]VhTa\TZ
zb bTaS[ÆZ^aQP] P ZTiT[zbc \X]SXV zaST\Tb SXzcseP[
ZTiST]X 0i PYs][sb^Z biTaX]c P[ZP[\Pi^cc T[bÆ[z_RbÆb
SXzcP P\XZ^a P QTcTV ]P_X " \V]s[ ]T\ U^VhPbic
cQQ Z^[TbicTaX]c ]T\ QTU^[hsb^[YP ZTSeTiÆc[T][ P

VhTa\TZ ]eTZTSzbzc zb UTY[ÆSzbzc ST P bizad\ bbi
Z^[TbicTaX]biX]c bT\ RbZZT] $]s[ ]PVh^QQ \za
czZQT] 6hVhbiTaTb ZTiT[zbZz]c P [TVdcQQX zecXiTS
\TVUXVhT[zbTX biTaX]c U^aSd[c P UXVhT[T\ P bicPcX]^Z
P[ZP[\PisbPUT[z5z[zeXVcPacP[ZP[\Pisbb^as][^ePb
cPcX]bX]ePbcPcX]zbPc^aePbcPcX]TbTczQT]bT\zbi[T[cTZ
[z]hTVTb\T[[zZWPcsbczbPbizad\bbiZ^[TbicTaX]biX]c
\X]cTVh UT[zaT PiPi P ]^a\s[ WPcsa^Z^] QT[[aT RbZ
ZT]c 0 bicPcX]^Z VhTa\TZ zb bTaS[ÆZ^aX PSsbP XVT]
]PVhZa[cTZX]czbcXVz]hT[0VhTa\TZZ^aXP[ZP[\Pisbc
%zeTbZ^aT[ÆccRbPZaT]SZ~e[aXcZPTbTcQT][TWTcT[ZTi
ST]X0ezaZz_TcP\sYUd]ZRXcT[ÆbiaZzcWTcT]cT\PYS
WPe^]cP PYs][Pc^b T[[T]ÆaXi]X 0 Rz[ W^Vh P ]eTZTSzb
QTUTYTiÆSzbTdcs]UXPcP[UT[]ÆccZ^aQP]]TP[PZd[Y^]ZXPi
TVhzQZz]cPQTcTVbzVb^as]ZXP[PZd[zaT[\TbiTbTSzbTb
Rb^\P\TVUT[T[ÆZTiT[zbbT[Pbizad\Z^[TbicTaX]biX]
cTcP]^a\s[zaczZWPcsa^Z^]QT[[cPacePT[zaWTcÆ
0iaZ[ccZ^\QX]s[c\PVPbib~abiX]cPezaQT]WX_Ta
[X_z\XP TVhXZ c]TcT P bizad\ bbiZ^[TbicTaX]biX]c
\sbXZ c]TcT P bizad\ bbicaXV[XRTaXSbiX]c T\T[ZTSzbT
4i dcQQX ]eTZTSWTc QXi^]h^b VhVhbiTaTZ _z[Ssd[
P VhTa\TZTZ c[i^cc \^iVsbZz]hbiTaT TbTcz] PS^cc
biTaTZbiTSzbTT[W~isbX[[TceT\TcPQ^[XZdbbiX]Sa\P
eP[P\X]c \sY zb X\\d]QTcTVbzVTZ ZeTcZTiczQT] Xb
0i T\T[ZTSTcc caXV[XRTaXSbiX]c ZeTcZTi\z]hT [TWTc P
VhTa\TZZ^aQP] ZXUTY[ÆSÆ WPb]hs[\XaXVhVhd[[PSsb Xb 0
WX_TacaXV[XRTaXSz\Xsb VhTa\TZTZ zb bTaS[ÆZ s[cP[sQP]
T[W~i^ccPZ zb $  b[hRbZZT]zb VhPZaP] P bizad\
caXV[XRTaXSbiX]c]^a\P[Xis[SsbsW^ieTiTcWTc
0iT\[~cTccTZ\XPccPiT[bÆS[TVTbZTiT[zb\X]ST]TbTc
QT]PSXzcsbzb\^iVsbZTiT[zb\T[hdcQQX]z[Z[cPacb
TaTS\z]hc TQQT] Pi z[TcZ^aQP] VhPZ^a[PcX[PV [TWTcTc[T]
T[za]X0SXzcPP[P_YPPbib~azbUX]^\~c^ccRdZ^abiTVz]h
zcaT]SP\XQT]UÆbiTaT_TcPi[SbzVzbVh\[RbeP[P
\X]c P ib~abiTVz]h Y^VWdac Zzbi~c\z]hTZ P[ZP[\PisbP
YscbiXZ0\^iVsbU^a\sZ\TVes[Pbicsbs]s[eXVhsi]XZT[[
PiP[bezVcPV~i[TcTXc[cTaWT[zbz]TZ[TWTcÆbzVzaT~VhP
[TVZTezbQzPUdcsbPYs][WPc<~VPcs]RP[PQSPYsczZPi
Pc[zcXZPcQQsVPeP[P\X]cP\TVUT[T[ÆbTQTbbzVQTs[[~csb
bP[ cacz]Æ ZTazZ_sa^isb YT[T]cÆb TaTS\z]hc W^iWPc 0
WP]Vb[hP\X]ST]]P_X\^iVsb^]eP]
6hTa\TZ zb bTaS[ÆZ^aQP] P UT[]ÆccZ^aQP] P[ZP[
\Pi^cc VhVhbiTaTZZT[ ]X]Rb \TVUT[T[Æ cP_PbicP[Pc
4VhTbTZ P WP[^[PYZP_bid[sZ P[ZP[\Pisbsc PYs][^ccsZ Y
TaTS\z]]hT[
=PVh^] b^Z WX_TacaXV[XRTaXSz\Xsb bTaS[ÆQÆ[ [Tbi
QTcTVUXPcP[UT[]Æcc:[]bT]YT[T]cÆbPi^Zbis\PPZXZ
]z[ P WX_TacaXV[XRTaXSz\XP VhTa\TZ zb bTaS[ÆZ^aQP]
\PVPb eza]h^\sbbP[ zb biz]WXSascP]hPVRbTaTiPePaaP[
\PVPbezaRdZ^abiX]cX[[TceTX]id[X]aTiXbicT]RXPcsabd[
8[hT] VhTa\TZTZZT[ \sa " zeTb Z^ac[ cP[s[Z^iWPcd]Z
<TVUT[T[ÆT[[scsbdZPUXPcP[UT[]ÆccZ^abis\^bQTcTVbzVz
]TZ\TVT[ÆizbzcbTV~cXT[Æ
0RbP[sS bi[ÆZ]PVhbi[ÆZ PiXbZ^[PPWsiXVhTa
\TZ^ae^b^ZVhVhbiTazbiTZezSÆ]ÆZeP[P\X]cQXi^]h^b
TbTcTZQT] P cTbc]TeT[ÆZ TVhcc\èZSzbT QXic^b~cWPcYP P
ib~aP]hPVRbTaTQTcTVVhTa\TZTZzbbTaS[ÆZXSÆQT]cacz]Æ
UT[ZdcPcsbsc zb \TVUT[T[Æ ZTiT[zbzc 6hTa\TZZ^aQP] zb
bTaS[ÆZ^aQP] \X]ST] RT]cX\zcTa ]eTZTSzbc Pi zaaT]S
biTa cT[YTb scP[PZd[sbP Z~bza cTWsc TQQT] Pi z[TcZ^aQP] P
QTPePcZ^isb bXZTaT P UT[]ÆccZ^aQP] ZTiSTcc QTPePcZ^isb
bXZTaz]z[YeP[]PVh^QQ[TWTc
3aIP[PX:sa^[h
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