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Devecser: játszóház horgászversenyhez (máltai blog)

A devecseri önkormányzat mellett a Máltai Szeretetszolgálat is házigazdaként volt jelen a július 17-én közösen rendezett
horgászversenyen. Az eseményrõl Preininger-Horváth Edina ajkai csoportvezetõ küldött képes beszámolót.
A devecseri horgászversenyen jártunk.
Immár hagyományosnak mondható horgászversenyt rendezett 2012. július 7-én Devecser városa és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat a Devecser közelében található Széki-tavon. Az esemény azt jelzi, hogy Devecser ma már nem a katasztrófa,
hanem az összefogás városa. Annak érdekében, hogy a település mihamarabb talpra álljon a vörösiszap-katasztrófa után,
magánszemélyek és szervezetek, cégek, intézmények mûködtek együtt. A város ezt az együttmûködést köszöni meg minden évben
a horgászverseny megrendezésével.
A Máltai Játszóház is hatékony összefogás eredményeként állt fel a Széki-tó partján: Mészáros Márta és munkatársai
összekészítették a szükséges eszközöket és a légvárat, Sashalmi László és a horgászcsapat elhozta nekünk Budapestrõl, mi pedig,
az ajkai csoport önkéntesei, igyekeztünk jókedvet teremteni a hozzánk ellátogatóknak.
A gyönyörû környezet, a nagyszerû idõ megfelelõ alapot biztosított a jól szervezett versenyhez, melybe 52 egyéni induló (gyermek,
ifjúsági és felnõtt kategóriákban) és 16 csapat (köztük a Szeretetszolgálat csapata is) benevezett. Míg a versenyzõk igyekeztek,
addig a családtagok is találtak színvonalas idõtöltést maguknak. Egy devecseri kovácsmester a nap folyamán szakmája fortélyait
mutatta meg az érdeklõdõknek. Az MMSZ ajkai csoportja által mûködtetett játszóháznak és légvárnak egész nap sok kicsi és kicsit
nagyobb vendége volt. Készültek a színes tészta-nyakláncok, a szebbnél szebb nyári színezõk, a nagyobbak próbára tehették
tudásukat a Tündérkert újság fejtörõin, de lehetõség volt társasjátékozásra, célba dobásra. A gyerekeket leginkább az anyukák,
nagymamák kísérték el hozzánk, és nagy örömünkre õk is együtt játszottak, alkottak velünk. Azt pedig külön ki sem kell emelnem,
hogy az ugrálóvárnak hatalmas sikere volt!
Jól sikerült napot zártunk – a Máltai Szeretetszolgálat által felajánlott tombolatárgyaknak minden nyertes nagyon örült, a
horgászcsapat 2. helyezést ért el a versenyben, a játszóháznak pedig sok kis vendége volt!

1/1

