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 A már bezárt egykori téglagyár ideális kirándulóhely, találkozó-
hely baráti, rokoni csoportosulásoknak, főleg ha olyan szép az 
idő, mint amilyen ezen a napon volt. Huszonnégy csapat, baráti 
társaság már kora reggeltől készítette a halászlevet különféle 
módon: hagyományosan, korhelyesen, sőt, még zöldségesen is. 
Több, mint száz kilónyi frissen fogott pontyot osztottak szét a 
versenyzők között, hogy két-három órával később már fortyog-
janak a 15-20 literes bográcsokban. Itt volt a tavalyi győztes, 
Horváth Zoltán érdi közgazdász is, aki most lecsúszott a dobogó-
ról, dehát ahány zsûri, annyi ízlés… A zsûri összetétele ugyanis 
más volt, mint az előző évben. Vezetője most orvosnő volt, akire 
nemcsak ízlelgetés közben volt szükség, valószínûleg a nagy 
melegtől lett rosszul egy idősebb hölgy, aki ápolásra szorult. 

A halászlétől, no meg a sörtől, bortól, pálinkától viszont dél-
utánra egyre jobban érezte magát mindenki. Jóllakottan mégis 
csak szebb a világ. Többen kétszer-háromszor is sorbaálltak a 
finomságért. A legfinomabbat a zsûri szerint egy rangidős fő-
fő hohorgász, Gabelics Tamás nyerte, aki az idén mondott le 
korára való tekintettel az egyesületi elnöki címről. Nagyon örült 
az elnyert vándorkupának, és a lehetőségnek, hogy jövőre kis 
túlzással „egész” Érdnek ő főzheti majd a halászlevet. A győztes 
ugyanis a következő évben ötvenliteres bográcsban főzhet. 

Hogy mi kell a jó halászléhez?
 – Közösség, és jó hangulat – mondta, persze nem árt egy 

kis szakmai tudás sem, tette hozzá. A többi helyezett halban, 
sóban, paprikában és szívben – saját szívében – látta a minő-
séget. A második a Fekete család, a harmadik Csordás Ferenc, a 
negyedik Pató Simon lett, míg az ötödik a már említett Horváth 
Zoltán. 

 Az egyesület két motorja: Solti Gábor és Koller József 
mondta, hogy az íz, a zamat, az illat és az összhatás döntött. 
A maximális száz pontból ketten értek el 84 pontot, és a holt-
versenynél az döntött Gabelics Tamás halászleve mellett, hogy 
az ő pont(y)jainál több zsûritag írásban adta megjegyzésként, 
hogy „nagyon finom”. Bundáról szó sem lehetett, mivel a kész 
termékeket számmal látták el. 

 Érden igazi lokálpatrióták az egyesületi tagok, akik igen moz-
galmas életet élnek, hiszen nevükhöz fûződik többek között 
a nagy karácsonyi halászléfőzés a mûvelődési ház előtt, és a 
hagyományos horgászbál is. Solti Gáborék idén is elégedettek 
voltak a rendezvénnyel, mind a részvétellel, a látogatottsággal, 
mind a minőséggel, hiszen ennyien még soha nem vettek részt 
a családi napon, és biztosak benne, hogy jövőre még többen 
jönnek el, mert „megy”, fut a jó hírük a Duna-mentén, ahol a 
program zárásaként horgászbottal célba dobó versenyt is tartot-
tak a szárazon – majd már kissé „nedvesen” estig mulatoztak, 
táncoltak a horgászlegények és horgászlányok.
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Változatos mûsort kínált a 
Lukin László Zeneiskola a 
tanév zárása utáni időszak-
ra: egyik héten nemzetközi 
versenyre felkészítő edző-
tábor, következő héten 
iskolafestés szerepelt a 
programban.

A Lukin László Zene-
iskola június 21. és 25. 
között tartotta hagyomá-
nyos zenei táborát, amely-
re valamennyi hangszeres 
tanszakról jelentkeztek 
tanulók.

Az idei tábor az iskola 
Lukin Fúvószenekara számára egyben felkészítő edzőtábor is volt, ugyan-
is az együttes benevezett a WASBE - Kelet-Európai Gyermek-, Ifjúsági és 
Felnőtt Fúvószenekarok Versenyre. A harmadik éve újraszerveződött, év 
közben egyre több felkérésnek eleget tévő zenekarnak a biatorbágyi ver-
seny után ez volt a második versenyszereplése.

A gyermekek a szólam- és összpróbákon szorgalmasan készültek, gyako-
roltak. Kikapcsolódásként meglátogatták a 2011-ben  jubileumát ünneplő 
Liszt Ferenc emlékmúzeumot Budapesten. A Herendi Porcelánmúzeum és 
manufakturába tett egész napos kirándulás különleges élményt jelentett, a 
saját maguk készítette kis porcelánrózsákat haza is hozták.

A táborzáró koncerten megjelent közönség örömmel hallgatta a gyerme-
kek mûsorát, a fúvószenekar versenyprogramját vastapssal fogadták.

A Balatonföldváron 2010. június 28-30. között három kategóriában 
megrendezésre kerülő versenyre  közép- és kelet-európai fúvószenekarok 
neveztek. Az együttesek nemzetközi zsûri előtt mérhették össze tudásukat 
és szerezhettek nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatot további fejlődésük, 
szakmai kiteljesedésük megalapozására.

A zeneiskola Lukin Fúvószenekara 28-án szépen szerepelt, a szakmai 
zsüri III. díjjal jutalmazta produkciójukat.

A zenekar búcsúztatása után a zenetanárok egy része és az iroda dolgo-
zói festőbrigáddá alakultak és egy héten keresztül hangszer helyett festé-
kesvödröt, festőhengert, felmosót és súrolókefét vettek kezükbe.

Az elmúlt nyáron a Felső utca 33-ban lévő iskolaközpont festetlen és 
bizony már igen elhasználódott  irodáit és tantermeit festették ki a zene-
tanárok. Már akkor megszületett az elhatározás, hogy lehetőség szerint az 
iskola által használt Felső utca 45-ben található épületrész termeit is kifes-
tik. A munkát most is a pedagógusok  és irodai dolgozók végezték, egy-két 
családtag segítségével.

A jó hangulatban végzett munka felett érzett elégedett öröm tovább 
erősítette az egyébként is jó közösséget. A tanév elején a gyermekek tiszta, 
rendezett termekben kezdhetik meg a tanulást.
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Edzõtábor és iskolafestés

A fúvószenekar szépen szerepelt a balatonföldvári 
versenyen: harmadik helyezést ért el

A téglagyár mellett fõztek a legények 

Családi halászlé-nap Érden
Legalább száz kiló hal  bánta, hogy aznap éppen 
arra úszott a Dunán, amerre az Érd és Környéke 
Horgászegyesület tagjai jártak-keltek kezükben 
a horgászbottal, hogy hagyományosan, így július 
elején, megrendezzék családi napjukat, amelyre 
több száz érdit láttak most is vendégül. A Duna-
parton mindenki jól járt, aki arra járt, hiszen húsz-
féle halászlét kóstolhatott meg…

Nehéz helyzetben a zsûri
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