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Jó hangulatú családi napot 
rendezett főzéssel, játékos ver-
senyekkel az Érd és Környéke 
Horgászegyesület a régi tég-
lagyár mellett a Duna-parton. 
Mindenki jól járt – aki arra járt, 
megvendégelték halászlével –, 
versenyzők, családtagok, csak 
pont a pontyok nem. Összesen 
száz kiló hal bánta, hogy aznap 
arra tévedt…

Még az érdiek számára sem 
túlzottan ismert hely a már 
bezárt egykori téglagyár, amely 
festői környezetbe települt 
annak idején. Ideális kirándu-
lóhely, a Duna is itt kanyarog. 
A harmincméteres gyárkémény 
hirdeti, hogy valamikor itt nagy 
élet lehetett, sokaknak biztos 
megélhetést nyújtott az üzem. 
A horgászok éppen az öreg 
kémény miatt – le ne dűljön 
pont a családi napon(?) – csak 
nehézségek, komoly engedé-
lyeztetés árán jutottak be a terü-
letre. 

Huszonkét csapat, család, 
baráti társaság lelkesen készítet-
te már kora reggeltől a halász-
levet bajai módra. Összesen 
százkilónyi frissen fogott pon-
tyot osztottak szét a versenyzők 
között, délelőtt már fortyogtak a 
bográcsokban, volt, ahol tizen-
öt-húszliteresben, de egynél, a 
tavalyi győztesnél ötvenliteres-

ben. Aki nyer, az dolgozzon a 
következő évben! Ez vár jövőre 
Horváth Zoltánra is, aki már 
előre reszket a rá váró feladat-
tól – de ne rohanjunk annyira 
előre. Addig „sajnáljuk” kicsit 
az öttagú zsűrit, amelynek kós-
tolásból állt a napja. Élén egy 
ízig-vérig édesszájúval, Pataki 
Jánossal, aki cukrászként szer-
zett nemzetközi hírnevet, de 
abban biztosak lehetünk, hogy 
– bár ma már semmi gasztronó-
miai furcsaságon nem csodál-
kozhatunk, lásd cukrozott túrós 
csusza vagy paradicsomleves 
– édesített halászlevet még ő 
sem evett! Na de sebaj, bírál-
ni azért jól tud, mert él-hal a 
halért, rendszeresen megfor-
dul Baján a nagy halászléfőző 
demonstráción és persze az érdi 
horgász családi napon immár jó 
évtizede.

Igazi lokálpatrióták az egye-
sületi tagok, Koller József, az 
egyik vezetőjük mesélte, hogy 
mindig örömmel készülnek erre 
a napra, s a karácsonyi főzésre 
a művelődési ház előtt, ahol pil-
lanatok alatt elfogy a halászlé. 
A hagyományos horgászbál is a 
nevükhöz fűződik remek műso-
rokkal és hangulattal. Igazán 
tevékeny, mozgalmas az egye-
sületi élet itt, Érden, nemrég 
Gyúrón horgászversenyt ren-
deztek. Gabelics Tamás elnök 
„pipásan” – állandóan ott lóg a 
szájában a füstölnivaló – járt-

kelt a családi napon titkártársá-
val, Solti Gáborral, akik elége-
dettek voltak a rendezvénnyel, 
mind a részvétellel, a látoga-
tottsággal, mind a minőséggel. 
Pataki János értékelőbeszédé-
ben az eredményhirdetéskor ki 
is emelte, bár minden magyar 
étteremben ilyen halászleve-
ket fogyaszthatnánk. Mind 
a huszonkettő ízlett neki és a 
többi zsűritagnak, ezért a nyol-
cadik és az első helyezett között 
csupán néhány pont döntött.

Horváth Zoltán érdi közgaz-
dász bajai halászleve ízlett a 
zsűrinek a legjobban összha-
tásában. Nem csoda, mint a 
beszélgetésből kiderült, Baja 
környékén gyerekeskedett.

– Volt kitől örökölnöm a 
halászléfőzés tudományát, 
hiszen a szüleim nagyon értet-
tek hozzá. Ez az első első 
helyem horgászversenyen! – lel-
kendezett. – Most még viszony-
lag könnyű volt kis bográcsban, 
de mi lesz jövőre, amikor ötven-
literesben kell készítenem erre 
a családi napra? Na, sebaj, majd 
addig gyakorlok…

A győztes pólóján ez áll: Édes 
Istenem! Hadd fogjak akkora 
halat, hogy ne kelljen hazud-
nom! Ezt kívánjuk a többi ver-
senyzőnek is, akik a nap hátra-
lévő részében horgászbottal 
célbadobó-versenyt is tartottak 
– persze szárazon!

 Temesi László

Családi nap halászlével

Pataky János zsûrielnök a gyõztessel, Horváth Zoltánnal
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Érdi Városi
Polgárõr Egyesület
2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
  minden hónap első péntekén
  17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig
Telefon:  06-23-374-459
 06-30-621-2596 
 06-30-621-2580 

 Macsotay Tibor elnök

Meghosszabbították a határidõt

Önerõs út- és járdaépítési pályázat
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottsága 
a 28/2009 (IV. 24.) KGY. rendeletben kapott  felhatalmazás alapján, a 36/2009 (V. 12.) 
VMMB határozatával elfogadott, az önkormányzat és a lakosság együttműködésében 
megvalósuló út- és járdaépítések támogatására kiírt pályázatában 

a pályázatok leadásának határidejét
54/2009 (VI. 23.) VMMB határozatával

2009. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

A pályázathoz szükséges dokumentumok (pályázati kiírás, pályázati adatlap, szerződés-
minták) Érd város honlapjáról letölthetők, illetve beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodáján.
További információ: 23/522-387

Beiratkozás esti gimnáziumba a 2009–2010-es tanévre  
Jelentkezni lehet a Budakalászi Gimnázium Érdi Tagiskolájába érettségit adó esti képzésre 
az Erzsébet u. 24–32. szám alatt (Bolyai Általános Iskola) a következő időpontokban:

2009. augusztus 12-én szerdán délután 16 és 19 óra között,
valamint

augusztus 24-től minden hétköznap 16 és 19 óra között.

Érdeklődés Fábián Gyulánál.
Tel.: 06-30-222-4628   
Összes bizonyítványát hozza magával, mert az évfolyamba sorolás ezek alapján történik!

Tájékoztató

Közvilágítási hibák 
bejelentése
Megváltozott a közvilágítási hibák 
bejelentési rendje. A bejelentések elér-
hetőségei az alábbiak: 
Telefonon: a 06-40-200-855 számon. 
E-mailben: kozvilhiba@t-online.hu  
Hibabejelentő lap letölthető: 
www.rfv.hu – közvilágítás korsz.,  
fényáram-szab. menüpont alatt.
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A családok kihasználták a szép idõt


