
Majális a fürdőben 
  
Bár az időjárás nem volt teljesen kegyes a résztvevőkhöz, összességében remekül sikerült az SZVMSZK 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének majálisa, május 29-én. A szervezők ezúttal Debrecenben a 
Kerekestelepi Fürdőbe várták a tagságot, s a regisztráció alapján a meghívott vendégekkel együtt 
mintegy nyolcszázan voltak. 
 
A hosszan tartó esős napokat követően csodaként fogadták a kilátogatók a napsütéses időt, és 
tulajdonképpen a késő délutáni órákig nem is volt semmi baj, az időnként átvonuló felhőzet is inkább 
kedvezett a rendezvénynek. 
 
Újdonság volt a helyszínen túl, hogy idén a vendégek nem vendéglátósok által készített ételt ehettek 
ebédre, hanem az előzetesen meghirdetett főzőverseny „eredményét”. Huszonkettő csapat nevezett, 
a szervezők által adott alapanyagból sertéspörköltet kellett kreálni, de volt, aki önszorgalomból marha- 
illetve szarvas pörköltet is „bográcsolt”. 
 
A kiválóan szervezett rendezvényen nem csak a főzőcsapatok érték egymást, de a programok is. 
Mazsorett-bemutató, népi tánc szórakoztatta az érdeklődőket a színpadon, a strand területén pedig 
volt egészségügyi sátor, ahol a vérnyomás mellett vércukor- és koleszterinszint mérés várta az 
önkénteseket, dr. Vitai Edit és asszisztensei csaknem száz embernek ellenőrizték az egészségügyi 
állapotát. A nőket fodrász smink és arcmasszázs, a kicsiket arcfestés és hajfonás szépítette, de aki 
fáradtnak érezte magát, egy frissítő-lazító testmasszázsra is befeküdhetett. A bátrabbak ügyességüket 
a „kalandparkban” tehették próbára. 
 
Nem sok fegyverkészítő él Magyarországon, de az egyik, Pádár Gyula itt volt korabeli puskáival, 
pisztolyaival, mellettük célba lövő versenyre lehetett nevezni. Sokan választották a fürdőzést, 
úszkálást, néhányan a tenisszel próbálkoztak, egy mindben közös volt, a jó hangulat. A mozgalmas 
látnivalókat délután vízi mentési bemutató zárta, s ekkorra meg is érkezett az égi áldás, eső 
formájában. Csupán a tervezett divatbemutató marad el, mert az esti órákban megkegyelmezett az 
időjárás, így meg lehetett tartani a zenés bált, ami este 22 óráig szólt.  
  
A főzőverseny eredménye: 
  

I.              helyezett Baráth Miklós és csapata  
II.            helyezett Tarcza Rudolf és csapata 
III.           helyezett Némethi Imre Attila és csapata 
IV.           helyezett Tóth János és csapata 
V.            helyezett Sándor Ferenc és csapata 
VI.           helyezett Képíró János és csapata 

  
(Bővebben és részletesebben a „Pajzs kamarai hírlevél” következő számában olvasható.) 
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