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Huszonhét csapat, baráti társa-
ság már kora reggeltől készítet-
te a halászlevet különféle, főleg 
hagyományos érdi és bajai 
módon. Több mint százkilónyi 
– pontosan 120 kiló – pontyot 
osztottak szét a versenyzők 
között, hogy két-három órá-
val később már fortyogjanak 
a 15-20, sőt ötvenliteres bog-
rácsban. 

Az Érd és Környéke Horgász-
egyesület mintegy háromszáz 
érdit látott vendégül, évről évre 
egyre többet, így lassan kinövik 
a helyet… A Duna-parton most 

is mindenki jól járt, aki arra járt, 
hiszen huszonhétféle halászlét 
kóstolhatott meg. Ettől, no meg 
a sörtől, bortól, pálinkától késő 
délutánra már egyre jobban 
érezte magát mindenki. Többen 
kétszer-háromszor is sorba-
álltak a finomságért, így nem 
csoda, ha idő előtt elfogyott 
minden. Még a győztes halász-
léfőző Rátkay Gábornak sem 
jutott a saját főztjéből, pedig 
úgy tervezte, még haza is visz 
egy adagot. Tévedett. Mikor híre 
ment győzelmének, és átvette a 
vándorserleget, pólót, bográcsá-

Játszani és játszva tanulni – 
talán ezzel a mondattal hatá-
rozhatnánk meg, miről is szólt 
valójában az a nyári tábor, ame-
lyet a százhalombattai Kiskörúti 
Színisuli szervezett július első 
hetében Érden. A tábor utolsó 
napján tett látogatásunkkor egy 
jól összekovácsolódott, rendkí-
vül vidám, mindenre kíváncsi 
kis csapatot találtunk a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ 
színpadán, akik készségesen 
meséltek élményeikről, tapasz-
talataikról.

Mint kiderült, a hosszú nyári 
vakáció alatt nemcsak azért 
megy színitáborba a diák, mert 
unatkozik otthon, és nincs 
jobb ötlete éppen, hanem azért 
vállalja ezt a kötöttségekkel teli 
és alkalmazkodást is igénylő 
elfoglaltságot, mert izgalmas-
nak találja a színészmester-
séget, és szeretné egy kicsit 
kipróbálni magát benne. 

– A Körúti Színház színiisko-
lát mûködtet Százhalombattán, 
és ezen belül táborokat is szer-
vezünk, nemcsak a növendé-
keknek, hanem valamennyi 
érdeklődő diáknak – meséli 
Placskó Emese színész, tábori 
foglalkoztató, aki fiatalos kül-
sejével beleolvad a társaságba, 
szinte alig tûnik fel a tizenéve-
sek között. – Mivel a színiisko-
la igazgatója, Galambos Zoltán 
úgy tervezi, hogy ősztől Érden 
is elindít egy ilyen iskolát a 
meglévő érdi növendékek és 
persze más érdeklődők részé-
re is, összehoztuk ezt az érdi 
tábort.

A kérdésre, hogy érdemes 
volt-e részt venni rajta, a gye-
rekek kórusban válaszolják: 
Igen! Sőt, mint kiderül, az 
induló színiiskola is felkeltette 
már az érdeklődésüket. 

– A résztvevők életkora 8-tól 
15 éves korig terjed, és termé-
szetesen a színészi hajlam sem-
miképpen sem volt feltétele a 
részvételnek, hiszen ebben az 
életkorban még annyi mindent 
meg lehet tanulni! Mozgás- 
és járástechnikát, választékos 

kifejezésmódot, illedelmes 
viselkedést, kommunikációs 
készséget lehet elsajátítani, 
amik nemcsak a színészi szak-
mában fontosak, hanem az élet 
más területein is szükségesek 
– magyarázza Placskó Emese. 

A táborlakók az első napot 
felidézve nevetve mesélik, 
hogy tele voltak gátlással, 
hiszen nem tudtak egymásról 
semmit, ezért játékos ismer-
kedéssel kezdtek. Jó kom-
munikációs gyakorlat volt ez 
számukra, mint ahogyan a 
délutáni kitalált, poénos szitu-
ációs játékok is segítették kre-
ativitásuk felszínre kerülését, 
és erősítették a csapatmunkát. 
Bereznai Endre színmûvésszel 
a koncentrációt gyakorolták. 
Beszédgyakorlatokhoz pedig 
kiváló segítséget jelentett 
Babits Mihály „fekete verse”. 
A gesztusrendszer fejlesztésé-
hez is alkalmas volt, amikor 
hang nélkül mozdulatokhoz 
kellett kötni a szavak jelenté-
sét. A mozgás- és járástechni-
ka fejlesztéséhez kiváló lehe-
tőséget kínált a tánc, amiben 
mindannyian örömmel vettek 
részt. A tábor lakói személye-
sen találkoztak még Lipták 
Péter, Angyal Anita, Galambos 
Zoltán színmûvészekkel is, 
akik a kulisszák mögötti „tit-
kokba” avatták be a színészet 
iránt érdeklődő tizenéveseket, 

miközben vidám perceket töl-
töttek velük együtt. Játszottak, 
jót mulattak, és a gyermekek-
nek talán fel sem tûnt, hogy 
mennyi mindent megtanultak 
közben! 

– A szereplés, a színpadi fel-
lépés magabiztosságot adott, 
miközben meg kellett tanulni-
uk összpontosítani és a másik-
ra is odafigyelni, hiszen a szí-
nészet egyszerre csapatmunka 
is, rá kell hangolódni a társak-
ra, ami többé-kevésbé sikerült 
nekik. Aki esetleg lámpalázas 
és gátlásos volt, felszabadulha-
tott, de az is jól járt, aki folyton 
a középpontban szeret lenni, 
mert itt megtanulta, hogyan 
kell alkalmazkodni, másokra 
is odafigyelni – összegezte az 
öt nap jótékony hatásait és 
tapasztalatait Placskó Emese.

A gyerekek pedig – név sze-
rint: Papp Sibbolet, Hupczej 
Adrienn, Albert Anna, Szatmári 
Anna, Szente Rebeka, Koczián 
András, Sípos Sándor, Major 
Ágnes, valamint a Pusztai test-
vérek: Eszter, Tímea, Nikolett 
és Szilvia – sûrû bólogatások 
közepette megerősítették: alig 
várják a folytatást. Ha szüle-
ik is beleegyeznek, szívesen 
beiratkoznak az ősszel induló 
színiiskolába, de ha mégsem 
sikerülne, a színitáborba, ha 
megint lesz, biztosan eljönnek 
jövőre is. Bálint Edit

Közösség és jó hangulat a Duna-parton

A halászlé napja Érden
Halászlénap kis zuhéval fûszerezve. Ránk ijesztett az 
idõjárás, mert dél felé Érd több helyén a jégesõ volt az 
úr, sokan ezért inkább nem indultak el a szokásos júli-
us eleji nagy érdi családi halas partira. Rosszul jártak, 
mert hamar kiderült, hogy ott csak rövid nyári zuhatag 
öntözte a halakat a már fortyogó bográcsokban. Így is 
több százan voltak kíváncsiak, milyen az idei halászlé-
termés…

nál már kisebb sor volt kíváncsi, 
vajon mitől az ő halászleve a 
nyertes. De ő ezt soha nem 
fogja megtudni, mert már csak 
a sûrûjéből akadt valamennyi a 
bogrács alján, amivel vendégeit 
kénytelen volt megkínálni. 

– Pontyból, dévérből és 
kárászból készült, kis türelem-
mel – jegyezte meg szerényen az 
amúgy gazdasági tanácsadással 
foglalkozó fiatalember, akitől 
hiába is kérnék halászléfőzé-
si tanácsot, hamarabb megfőzi 
inkább, mint hogy elmondja a 
titkot. Annyit azért kihúztunk 
belőle, hogy két deci vörösbor 
„dobta meg” ennyire aranyér-
mes halászlevét… 

– Előre kiszálkáztam és 
lefûszereztem otthon a halat, 
és az alaplevet is előre elkészí-
tettem – toldotta meg „recept-
jét”. – Egyébként rendszeresen 
főzök odahaza halászlevet a 
családomnak, barátaimnak, 
tehát úgy jöttem ide versenyez-
ni, hogy már többször le let-
tem tesztelve, és miután mindig 
dicsérték a mûvemet – „Ilyet 
még nem ettem!” –, így láttam 
némi esélyt… 

 A második Ostorházy Miklós 
lett. A nyertes Rátkay urat nagy 
megtiszteltetés érte, jövőre kis 
túlzással „egész Érdnek” ő főz-
heti meg a halászlevet egy ötven-
literes bográcsban. 

 Az egyesület két motorja, 

Mozgásfejlesztés és beszédtechnika játékosan

A Kiskörúti Színisuli nyári tábora Érden

A jól összeszokott kis csapat – a középsõ sorban sárga polóban 
Placskó Emese színmûvész, tábori oktató
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Solti Gábor és Koller József 
elmondta, hogy az íz, zamat, 
illat és az összhatás számított a 
versenyben. S azt is elmondták, 
hogy egy kolontári küldöttség 
járt itt, ajándékba helyi bort 
hoztak.

Mint már annyiszor leír-
tuk, Érden igazi lokálpatrió-
ták az egyesületi tagok, akik 
igen mozgalmas életet élnek, 
hiszen nevükhöz fûződik töb-
bek között a nagy karácsonyi 
halászléfőzés a mûvelődési ház 
előtt és a hagyományos hor-
gászbál is. Koller József az idén 
szintén elégedett volt a rendez-
vénnyel, főleg a részvétellel és 
a látogatottsággal. A program 
zárásaként horgászbottal cél-
badobó-versenyt tartottak, és a 
tombolán értékes ajándékokat 
lehetett nyerni. 

A már bezárt egykori tégla-
gyár ezen a júliusi napon is 

ideális kirándulóhelynek, talál-
kozóhelynek bizonyult csalá-
doknak és baráti, rokoni csa-
patoknak.

 Temesi László

Bunda kizárva, az asztalon név nélkül sorakoznak a versenymûvek

Néhány korty után az étel is jobban csúszik
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Tálalás elõtt egy kis kóstolás

helyi társadalom

Parlamenti
képviselő

fogadóórája
Aradszki András  

országgyűlési képviselő 
a nyári szünet miatt 

augusztusban nem tart  
fogadóórát.

A következő érdi fogadóóra 
szeptember 1-jén  

17.00–19.00 óra között lesz 
a Polgárok Házának képviselői 

irodájában 
(Alsó u. 3., I. emelet).

p


