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                                        3.Találkozó 2015.04.29-05.3. Csisztafürdő 

 Mivel a találkozóra akkora létszám jelentkezett, hogy aggódtam az elhelyezésükről ezért mi 
már hétfőn mentünk. Kiszámoltuk mennyi konnektor van, és milyen módon kell beállítani a 
lakókat, hogy elférjünk. Sajnos ekkora létszámot csak két csoportba lehetett beállítani egy 
részét benn a fürdő területén a másik felét a külső új kemping részbe. Így is egy konnektorba 
két lakót kellett dugni. 

Szép 4-es sorokba rendezve álltak be a lakókocsikkal. A kemping ennyi lakót még nem látott 
együtt, aminek természetesen nagyon örültek. 38 egységgel voltunk jelen és már megint 
nagyon szuper csapattal. 

Kedden már érkezett az első vendég és szerdától már minden nap érkeztek. Az időjárás nem 
igen volt mindig kedvünkre való mivel kedden estétől egész éjjel oltári szélvihar volt. Aztán 
volt nagyon meleg mikor mindent ledobáltunk magunkról. 

Két éjjel esett az eső, vagyis inkább csepergett. Napközben azért megkegyelmezett a 
programoknak. Szokás szerint kicsit többet ettünk a kelleténél, de nem lehetett ellen állni a 
sok finomságnak. Zagyva Laci meglepett minket egy nagy adag vaddisznó hússal, amit kis 
csapatunk megfőzött. 

Május 1.-én természetesen felállítottam a két 200 wattos hangfalat, erősítőt meg a 
számítógépet és szóltak a májusi nóták mi meg szépen felvonultunk és énekeltünk. Aztán 
ettünk egy kis virslit meg megittuk a sört és tomboláztunk is. Aztán megint fújt a szél, ahogy 
ez Csisztán lenni szokott, de azért kicsit táncoltunk is. Természetesen Kaszap Pista 
harmonikája is este előkerült és még egy német emberke is besegített a gitárjával. Nótáztunk, 
ittunk és vidultunk szokás szerint. 

Szombaton az ígért kocsis játékot is kétszer lejátszottuk, aminek igen nagy sikere volt. A 
gyerekeket is hagytuk játszani ők még nem akarták abbahagyni annyira tetszett nekik. 
Mindenki itt- ott bandázott, mentek ide-oda beszélgetni, sok rég nem látott klubtag is eljött, 
aminek nagyon örültünk. Sokat fürödtünk és ráadásul reggel korán is be lehetett menni így a 
korán kelőkkel már 6-7 órakor benn ültünk a vízben, mire a többiek felébredtek mi már egyet 
fürödtünk. 

Új belépő is akadt, ami szintén örömmel töltött el így a tagságunk 425 főre emelkedett. Mivel 
mi csak tegnap este jöttünk haza így csak ma tudtam felrakni a beszámolót és a képeket, de 
képeket még várok másoktól is aki fényképezett és még teszek később is fel.  

Vannak, akiknek annyira tetszett, hogy még ott maradtak szerdáig, de nekünk haza kellett  
jönnünk, mert szólított a munka. 

Treszner Marcsi 

 


