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Noha korábbi időpontra tervez-
ték, a gyakori esőzések miatt 
el kellett halasztani a nyári 
bográcsfőző- és süteménysütő-
versenyt a Mozgáskorlátozottak 
Érd és Környéke Egyesületben, 
de amint tartós meleg lett, a 
székház udvarából felszálló füst 
és a levegőben terjengő illatok 
igen jó hangulatú rendezvényre 
utaltak. A hölgyek már délelőtt 
előkészítették a bográcsba való-
kat, még a csipetkét is meggyúr-
ták, hogy minden készen álljon 
a főzésre vállalkozóknak, akik 
gondoskodtak róla, hogy minél 
ízletesebb legyen a hagyomá-
nyos, magyaros gulyásleves. 

A  MÉKE rendezvényérő l 
a zene sem hiányozhatott, 
Lukács Lajos harmonikajátéká-
val hamar nótázásra bírta és 
jókedvre derítette a társasá-
got. A legízletesebb sütemény 
címért sokan ringbe szálltak, 
ki a látványra, ki pedig az ízle-
tességre helyezte a hangsúlyt. 
A lelkes kóstolgatóknak pedig 
nem volt könnyû dolguk, ami-

kor el kellett dönteniük, hogy 
a sokféle édesség közül melyik 
vigye el a pálmát. Abban per-
sze mindenki egyetértett, hogy 
nem a versengés volt a fontos, 
hanem az, hogy ezek az embe-
rek kimozduljanak otthonuk-
ból, társaságban legyenek, és 
jól érezzék magukat. 

Az egyesület székháza egyéb-
ként egész nyáron nyitva áll a 
tagok előtt, de több közös progra-
mot is terveznek a közeljövőben. 
A tavalyi visegrádi hajókirándu-
lás sikerén felbuzdulva idén már 
egészen Esztergomig szeretné-
nek eljutni a Duna hullámain, 
amire szintén ebben a hónap-
ban szeretnének sort keríteni. 
A kellemesnek ígérkező kirán-
dulás költségeinek egy részét 
az egyesület állja. A rendszeres, 
heti szakköri foglalkozásokra 
– rajzszakkör, számítástechnikai 
tanácsadás – is várják az érdek-
lődőket, és ha lesznek jelentke-
zők, varró-, illetve gobelin szak-
kör elindítását is tervezik még a 
nyáron.  b.

Füstjelek és finom illatok a levegõben

MÉKE-bográcsozás

Az egyesület számos további programmal várja nyáron az érdeklõdõket
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Június derekán ismét a Habilitációs 
Központ fiataljai vehették birtokba az Érd 
és Környéke Horgászegyesület dömsödi 
horgásztanyáját. Némi alkudozás után 
kialakult, hogy kik aludhatnak a sátorban, 
valamint, hogy kinek mi lesz a feladata az 
egy hét alatt. A horgászegyesület vezetői-
nek, mint házigazdáknak, egyetlen feladat 
jutott, megszervezni a pecázást. Ennek 
megfelelően engedélyt kértek és kaptak, 
hogy a horgászjeggyel nem rendelkező fia-
taloknak megtanítsák a horgászat kulissza-
titkait. Nos, ez sikerült, mert a tanítványok 
túlszárnyalták a mestereket a közeli tavon 
való horgászatnál: egymás után fárasz-
tották az öt kiló feletti pontyokat. Koller 
József alelnöknek és Solti Gábor elnöknek 
nem jutott más feladat, mint egy-egy jó 
tanáccsal segíteni a fiúkat. 

Fantasztikus élmény volt látni a fiatalok 
kitartását, ahogy lesték a kapást, majd azt 
közös sikerélményt, amelyet a kapitális 
pontyok kifogása jelentett. A kis csapat 
tagjai boldogan segítették egymást, adták 

át egymásnak a fárasztás lehetőségét, kap-
ták fel a merítőt a szákoláshoz, hogy abba 
irányítsák a másnapi halászlé alapanyagát.

Ez az összetartozás, egymás segítése az 
egész héten jellemezte a tábor résztvevő-
it, így a bajai halászlé készítésénél az új 
elnöknek tulajdonképpen csak a halpu-
colás és a paprika betétele volt a feladata, 
mert a köztes feladatokat, mint a hagyma 
vágását, tûzrakást és tálalást a táborozók 
végezték nagy örömmel.

A megszokott környezettől eltérő tábo-
rozás új élményeket nyújtott a sérült fiata-
loknak, erősítette az összetartozást, a sze-
retetet, és jelentett örömöt minden részt 
vevőnek.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 
fiataloknak és a segítőiknek köszönete, 
valamint a horgászegyesület vezetőinek 
ígérete, hogy a dömsödi horgásztanyán 
egy hetet minden évben biztosítani fognak 
a táborozáshoz.

A Szociális Gondozó Központ 
Habilitációs Központja ezúton is köszöni 
az Érd és Környéke Horgászegyesületnek, 

hogy lehetőséget biztosított fiataljainak 
az egyhetes horgásztáborban való rész-
vételre. Fiataljaik és kísérőik egyaránt 
jól érezték magukat ebben az új kör-
nyezetben, feltöltődtek, új élményekkel 
gazdagodtak. Köszönetet mondanak Dr. 
Aradszki Andrásnak, aki az étkezés költ-
ségeihez járult hozzá, valamint a Retrock 
Familynak, akik a jótékonysági táncest 
bevételével támogatták a szabadidős tevé-
kenységek megtartását.

A Habilitációs Központba járó fiatalok a 
mindennapi életben, a szociális foglalkoz-
tatás keretein belül, egyedi dísztárgyakat 
készítenek. Nagy elismerés volt, hogy ők 
készíthették többek között a Sukorón ren-
dezett Sárkányhajóverseny győzteseinek 
átadott plaketteket. 

Végül álljon itt a fiatalok által írt néhány 
mondat, mely hûen jellemzi, mit jelentett 
nekik e pár nap:

„Az idén ismét részt vehettünk 
Dömsödön a horgásztáborban. Ezt nagyon 
szépen köszönjük Gábor bácsinak.

Nagyon jól éreztük magunkat a sok 
szúnyog ellenére, akikkel reggeltől estig 
hadakoztunk. Sokat horgásztunk, Karcsi 
kifogta élete első 6 kilós halát. Megküzdött 
vele! Ebből a halból főztünk együtt halász-
levet Gábor bácsival.

Nagyon finomra sikerült. Kirándultunk, 
sétáltunk, pihentünk de főleg horgásztunk. 
Reméljük jövőre is sikerül elmennünk.

Még egyszer köszönjük az Érdi 
Horgászegyesületnek ezt a szép egy hetet!

A Habilitációs 
Központ fiataljai”

Örülünk, hogy részesei lehettünk a tábo-
rozók örömének, érezhettük szeretetüket, 
osztozhattunk örömeikben.

Koller József alelnök  
és Solti Gábor elnök

Olvasóink írják
Horgásztábor a Habilitációs Központ fiataljaival 

Szúnyogok, peca, halászlé

A horgászegylet vezetõi kiváló vendéglátók

Karcsi és a hatkilós ponty


