
MHKK évadzáró találkozó Hajdúböszörményben, a Castrum Termál Camping és Apartman-ban. 

A következő hétre ígért csodálatos időjárás-előrejelzés következtében mi már 19- én, vasárnap útra 

keltünk Hajdúböszörmény irányába.  Ugyan Karcag környékén tejfelszerű ködben autóztunk, de célba 

érkezésünkkor már hétágra sütött a nap. 

A recepción megejtett bejelentkezés után lázas szemlélődésbe kezdtünk, részint azt vizsgálva, hogy 

kik érkeztek meg már előttünk az ismerősök közül, illetve, hogy a még bőven rendelkezésre álló 

szabad helyek közül melyik ígérkezik legszárazabbnak.  Az időjárás későbbi alakulása aztán be is 

igazolta, hogy a helyválasztásnak nagy szerepe volt a találkozó további napjaiban.  A megfelelő hely 

kiválasztása után elkezdődött a szokásos táborverési ceremónia, persze lassan haladván, mivel 

mindig akadt valami „fontos megbeszélnivaló” az arra járó ismerősökkel. 

Szép számmal voltunk mi, magyarok is, de valószínűleg ukrán barátaink létszáma magasabb volt, 

valószínűleg a közelség okán.   

A délután hátralevő része evéssel, fürdőzéssel, beszélgetéssel telt, majd nyugovóra tértünk. 

Hétfőn, kihasználva a ragyogó napsütést, bementünk a város főterére, ahol igen sok klubtársunkkal 

találkoztunk.  Mindenki sejtette, hogy a későbbiek során ilyen kedvező alkalom erre nem adódik.  A 

legutolsó, 2008-ban történt ittlétünkkor még igen csak alakuló félben volt a ma már kész,  párját 

ritkítóan szép Bocskai tér.  A látvány szóbeli részletezése helyett meséljenek az ott készült 

fényképeim.   

Kedden délelőtt már bemutatót tartott az időjárás az elkövetkező napok alakulásából, de délutánra 

szépen kisütött a nap, és este pedig ragyogó, csillagos eget láthatott, aki felnézett.  Éjszaka  aztán  

rákezdett a  lakókocsi tetején vert dobszóló,  amely aztán változó intenzitással, a 24-i hazaindulásunk 

napján is  tartott. 

Szerdán már szép számmal jöttek a klubtársak, az egyre fogyó használható helyeket keresvén, de már 

olyan is akadt, aki jobb fekvésű boksz után kezdett nézni, mivel a csendesen, de annál kitartóbban 

eső égi áldás éppen a lakójuk előtt gyűlt tócsává.  Délután hat órakor, az akkor már álló „gyülekezeti 

sátor” színpadán az elnökség tagjai megnyitották a találkozót, szót ejtvén a még hátralévő Kiskőrösi 

találkozóról, valamint a 2015. évi programok alakulásáról.  A megnyitót követően három csinos hölgy 

tartott hastánc bemutatót, egy szál kis selyemruhácskában, a mindenféle téli öltözetben melegedő 

társaságnak.  A bemutató végén bónuszként, még két résztvevővel gyarapodott az előadók száma, 

mivel Erdei Jani, és Vodli Jenő barátaink felpattantak a hölgyek mellé, és kissé szokatlan stílusban 

bemutatott „táncukkal” még magasabbra emelték az esemény sikerét. Jenő, még villantott is, 

csodaszép, kidolgozott hasizmát is felfedve a nézők előtt! 

Csütörtök délelőtt már csapatostól érkeztek a klubtársaink, néha négy-öt egység is állt a kemping 

kapujában, bebocsátásra várva.  Ekkor már nagy értéke volt a még használható területeknek, sokan 

inkább a zúzottköves zugokban, vagy a parkolóban álltak le. (Mert, hogy az eső továbbra is kitartóan 

esett).  Délután már komoly előkészületek folytak a sátor hátsó bejáratánál, ahol az esti vacsorára 

ígért marhapörkölt kezdte meg átalakulását nyersanyagból étellé.  Bakó Zsigmond bátyánk nagy 

szakértelemmel riszálta a három bográcsban készülő remekművet, bár könnyű dolga volt, mert a 

tüzet egy profi segéd-úr gondozta, igény szerint. Fél hat körül már kezdett gyülekezni a társaság, 

terítettek a sörpadoknál, sőt a zenekarunk is belekezdett, pedig igen csak terjengett a füst a 



sátorban.  Fél hét körül készült el minden, és az ételosztással járó sorban állás után csendes 

zsibongással telt meg a sátor, most mindenki a pörköltre koncentrált.  Ezután a tombolasorsolás 

következett, utána pedig éjfélig tartott a mulatság. 

A továbbiakról való beszámolót másra kell bízzam, mert a péntek  virradóra, majd az egész délelőttre 

kiterjedő őszi eső elől, szégyen, nem szégyen, de megfutamodtunk.  Mire összeszedtük a motyónkat, 

nyakig sárosak, és bőrig ázottak voltunk, úgy hogy fürdést és evést is kihagyva, dezertáltunk. 

Most, mikor ezeket a sorokat írom, már süt a nap, sőt a külső hőmérő 10 fokon áll. Remélem, hogy a 

bátrabbak és kitartóbbak továbbra is jól érzik magukat, és kis szerencsével még az  elősátraikat  is 

szárazon tudják majd elpakolni! 

2014. október 25.                                            Írta: Mikola István 

                                                                           lektorálta:  Györgyi 

 

Fényképek, mind a találkozóról, mind a városról megtalálhatóak a facebook albumaim között! 

 


