
Beszámoló. Ráckeve 2017.08. 

Az augusztusi találkozó sem telt unalmasan. Bár az időjárás szeszélyes volt, mert volt kánikula, szél és 
eső is, de ez nem változtatott a szokásos programokon. 

Az elmúlt évnél is többen voltunk, azaz 58 egységgel. Ennyi lakókocsit még nem láttak a kempingben 
soha. Ezért a kemping tóparti helyeit is igénybe kellett vennünk, ami legalább jó árnyékos volt. 

Ki-ki az igénye szerint látogatta a városi programokat, azaz a szokásos piaclátogatás a város 
nevezetességei valamint a fesztivállal kapcsolatos rendezvények is a palettán voltak. 

De a szokásos csónakos túra, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend szintén több turnusba kellett 
a nagy igény miatt igénybe venni. 

De voltak, akik pálinkafőzde látogatásra mentek, aztán egy kis Budapesti kiruccanásra is. 

A klubon belül volt fánksütés az első héten, amikor is meglepetés vendégünk is volt Miszlai Erzsi és 
Pista személyében, ami nagy örömünkre szolgált. A sok ismerős arc kellemes estét nyújtott nekik is. 

Sokat beszélgettünk, felelevenítettük a régi emlékezetes találkozókat. 

A második héten a szokásos szalonnasütésre is sort kerítettünk. Kondákor Tibi hozta stihl fürészét és 
vágott össze fát aztán a parazsat is megcsinálta, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. 

Mikor már szép parazsunk lett mindenki hozta a sütögetni valóját, ami sokszínűre sikeredett. 

Volt ott szalonna, sonka, virsli, kolbász stb. 

Késő estig több turnusba, ahogy oda fértünk sütöttünk és ettünk aztán ittunk is keveset. 

Jól sikerült este volt. Természetesen rengeteget fürödtünk, a kacsákat is megetettük aztán golfoztunk 
is. 

De tartottunk születésnapot, névnapot is szokásunk szerint. Sütöttem tortát is és sok finomságot 
főztünk. 

Sok gyerek volt a legtöbb már ismerte egymást előző évről így állandóan bandáztak még késő este is 
úgy kellett bevadászni őket. Mindig találtak elfoglaltságot. Volt, hogy horgásztak, mini golfoztak, 
csúszdáztak, bicikliztek, fociztak, de nem unatkoztak. 

Bodóék, Rudi nevű madárkájával is játszottunk, de volt saját háziállatunk is egy zöld sáska 
személyében és a mellettünk lévő fán fészkelő galambok éppen ültek a tojásokon szorgalmasan, amit 
naponta megfigyelhettünk hogyan váltják egymást. 

19.-én a lampionos csónakfelvonuláson is részt vettünk, ahogy az előző évben is. 

20.-án a 16 ország népviseletben felvonuló majd táncos műsort  előadó csapatokat nézhettünk meg 
ami csodaszép volt. Zárásként pedig a színvonalas tűzijátékkal kedveskedtek a nézőknek. 

Sajnos, mint mindig egyszer eljön az összepakolás ideje így most is 21.-én haza jöttünk. 

  


