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Elérkezett a Húsvéti találkozó, amit mindig nagyon várunk. Természetesen Kiskunmajsán 
voltunk. Mi előbb mentünk mivel több, mint 30 egység jelentkezett le és 30 lett a tényleges. 
Mivel tudtam, hogy   az ország összes klubja ott lesz így helyet kellett foglalni, hogy a csapat 
együtt tudjon lenni, bár így is csak két helyen fértünk el, sajnos nincs elég villany csatlakozó. 
Csodálatos időnk volt csak már megint az elpakolás előtti este  esett, már aki még ott töltötte a 
locsolást és másnap ment haza. Pénteken szokás szerint az akkor ott levőkkel meglátogattuk a 
recepciót némi pálinkázásra-forralt borozásra, és a gyerekek aszalt gyümölcsöt  ettek 
amire  csokit csurgattak, persze ott a felnőttek is beálltak a sorba, így mindenkinek csokis 
bajsza lett. Fényképeket is csináltunk, mert a kemping csodaszép nyuszival és tojással lepte 
meg a vendégeket. 
Szombaton a szokásos koszorúzási ünnepen is részt vettünk ahol szintén meglepetés várt 
minket. Amit megírtunk  kívánságokat  azokat rákötötték a lufikra és az ünnepség után 
felengedtük őket. Aztán kaptunk pogácsát és finom borocskát is. Utána lehetett állatokat 
simogatni, sőt még többen meg is vásárolták a nyuszikat. Az elmaradhatatlan kenyérlángost is 
megettük. A gyerekeknek készítettem egy nagy nyulat, amit célba dobálásra használtak. 
Sikeres verseny után kaptak némi díjazást is, amit Nagy Marcsi készített és ezúton is 
köszönök, a gyerekek és felnőttek is locsolásnál jól hasznosították, mert ebbe gyűjtötték a 
tojásokat. 
Délután Solymászbemutató volt, aki még nem látta annak nagyon nagy élmény volt, de aki 
már látta az meg azért várta. Új madár is volt a szirti sas, ami hatalmas volt. Este főzőverseny 
volt amin  Tumpek Gizivel két csapattal képviseltünk. Két bográcsba főztünk, összedobtuk a 
füstölt kolbászt és szalonnát, kinek mije volt és vettem még  krumplit és a tarhonyát, amivel 
kiegészítettük a kapott 1 csomagok, így mindenki tudott enni belőle. Amíg mi főztünk addig a 
kemping királya választás is lezajlott mellettünk és a versenyszámok után ki is hirdették az 
eredményt. 
Vasárnap pálinkás jó reggelt a teraszon. A csapatunkból, aki nem fázott azokkal együtt 
reggeliztünk a pavilonba. Jól esett a pálinka után a sonka, tojás meg sok minden még. 
Motoros bemutató délután, vacsora a sörpavilonban, este a rajzverseny győzteseinek 
kihirdetése, amit a csapatunkból három Kozármislenyi lányunk nyerte meg,  aztán kemping 
totó kitöltéséért járó díjak átadása, amit szintén a csapatunkból ketten is díjazottak között 
voltak és megint csak Kozármislenyiek, és az elmaradhatatlan élőzenés buli. Nagyon szuper 
zenekarunk volt és mi kitettünk magunkért. 
Hétfőn jött a nyuszi és a locsolók. Akkora volt a nyüzsgés, hogy a placcunk olyan volt, mint a 
méhkas. A legnagyobb örömöm az volt, hogy nagyon sok gyerek volt „a jövő nemzedéke”. 
Persze azért arra  is jutott időnk, hogy fürödjünk és élvezzük a napsütést. 
 
Nagyon jó találkozót zártunk! 
Treszner Marcsi 


