
Kiskőrös. 2016.11. Libás találkozó 

A jövőben a képtárban lévő képeket egy tárhelyen lévő mappával fogom kiegészíteni 
mert ennyi képet a weblapon nem tudok feltenni. 

A Libás találkozó képeinek 
linkje:    https://drive.google.com/open?id=0Byp75m7ErQ34Tm04SS1ORzlhYTQ 

 A rossz idő ellenére a 70 lejelentkezett egységből  59  egységgel voltunk  jelen, ami nagyon 
szép szám. 

De a fanatikus kempingezőket nem tudja eltántorítani a rossz idő sem. 

Rengeteget ettünk, és ittunk is egy keveset, mert a liba szomjas volt. A városi programokat is 
megtartották sokan azokon is részt vettek, sőt ott is ettek libát, tehát libában nem volt hiány. 
Az első hétvégén még szép idő volt így a kreatívabbak készítettek ajtókoszorúkat a lehullott 
levelek segítségével. 

Otthon előre készítettem sünöket meg kerek alapokat csak fel kellett ragasztani a leveleket 
abból meg volt a kempingben bőven. Sütöttem fánkot meg ittunk egy kis forralt bort is hozzá. 
Hét közben sem unatkoztunk, mert születésnapot tartottunk ahol minden éppen ott lévő 
kempinges ott volt. Aztán sütöttem rózsafánkot, ami nagy sikert aratott ezért még  egyszer 
dupla adaggal meg kellett ismételni de, nem lehet annyit sütni, hogy el ne fogyjon. Addig, 
amíg befértünk az Aliék elő sátrába esténként mindig kitaláltunk valamit, ami elég okot adott 
arra, hogy össze üljünk. 

Amíg az idő engedte voltak, akik városnézésre mentek. Nagyon szépen megcsinálták az egész 
belvárost. Mindig valamit csinálnak. 

Aztán a második hétvégére jött a nagy csapat, és megtelt a kemping. Sokan hoztak otthonról 
libát és  elkészítették aztán a csapatukkal meg is ették. De volt közös libazsíros kenyér és 
ittunk forralt bort rá aztán sikeresen letáncoltuk. Mindenki jól érezte magát,  akik bementek a 
városba és onnan visszajöttek azok is csatlakoztak a bulis csapathoz. 

Az általam készített liba egész este úton volt igen nagy népszerűségnek örvendett a gúnár. 
Mindenki vitte, sőt a nyakába akasztotta  amiről sok kép készült. 

Rengeteget fürödtünk, mert ott beszélgettünk mivel kint hideg volt. Órákat üldögéltünk a 
vízbe, ami nagyon jól esett. 

Nagyon szép évet zártunk, amit mindenkinek ez úton is szeretnék megköszönni. 

Csodálatos érzés a sok vidám embert látni. 

Treszner Marcsi 

  


