
Rétes Fesztivál Kiskőrösön 
Alig jöttünk haza Csisztáról, máris váratlanul tovább mentünk Kiskőrösre, mivel kiderült, 
hogy ott rétes fesztivál lesz a hétvégén. Gyorsan kőr e-mailt küldtem és nem várt 
eredmény  született,  ugyanis  24 egységgel képviseltük a fesztivált. 
Ezért a következő évben már lebeszéltem, hogy megyünk a klubbal és akkor időben meg 
tudom hirdetni. 
Fantasztikus élményben volt részünk. Még eddig nem láttuk ebben az időszakban a Kiskőrösi 
kempinget és strandot mivel mindig kora tavasszal és késő ősszel megyünk. 
A medencét körülvevő paraván már le volt véve és a kültéri medence is már üzemelt. 
A kempingben sok volt a német így  ennyi  egységben egyeztünk meg a vezetővel. Nem is lett 
volna jó ha elfogadok több jelentkezőt mert  akkor már nagyon zsúfoltan lettünk volna. 
A kemping vezetősége meghívott minket egy finom  ebédre, a teraszra, sőt még pálinkát is 
kínáltak mellé. Nagyon finom volt és persze csúszott rá a barna sör, aminek nagy keletje volt. 
A város nagyon kitett magáért, nagyon jól meg volt minden szervezve. Egész nap 
programokkal látták el a közönséget, de volt kirakodó vásár kézműves sátrak, haditechnikai 
kiállítás gyerekeknek  játékok, és ami az evés iváshoz kell mindenféle meg persze a sok rétes. 
Esténként a színpadon voltak az előadások, amik telt házzal mentek. Persze a végén azért 
söröztünk meg boroztunk is. Fantasztikus élmény volt újra a Korda házaspárt látni és azt a 
hangulatot, amit ők nyújtottak mindenki számára felejthetetlen emlék marad.  Kis Grófo és a 
Csík zenekar valamint Rúzsa Magdi is kitett magáért. Minden este más szórakoztatta a 
vendégeket. 
Rengeteg egyéb fellépő is volt sok lenne felsorolni őket. Ami még nagyon nagy élmény volt 
az, hogy személyes kapcsolatba kerültünk Kothencz Lajossal, aki a Fásy műsorában énekelt 
itt nekünk színpadon kívül is énekelt egy olyan fantasztikus harmonikás kíséretével, mint 
Dudás András, aki fellépő is volt de nekünk színpadon kívül is zenélt. 
A rétes sütő versenyről sem maradhattunk le, így természetesen ott is jelen voltunk és nagyon 
sokat ettünk belőle. Fagyiztunk is minden nap olyan adagokat ettünk, hogy alig bírtunk vele. 
Persze ha volt egy kis időnk fürödtünk is meg napoztunk és jól le is égtem. 
Felejthetetlen hétvégénk volt. 
Nézzétek meg a képtárban a képeket róla. 
Treszner Marcsi 
 


