ZAHÁJENÍ KARAVANISTICKÉ SEZONY MCCC
V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH- CEGLED
30.4. – 4.5.2008 Termálcamping Cegled (H)
Už po třetí se sešli maďarští karavanisté na přelomu dubna a května
v Termálcampingu v Ceglédu. Celkem se přihlásilo 228 karavanů a obytných
automobilů. Mimo maďarské karavanisty se zahájení zúčastnili i karavanisté Česka,
Polska a Slovenska. Z Česka se zúčastnilo celkem 24 posádek. Z toho přes náš klub se
přihlásilo celkem 17 posádek z českých karavanklubů i neorganizovaných
karavanistů ze všech koutů republiky.
Účastníky této akce přivítalo příjemné prostředí čistého campingu, který leží
v bezprostřední blízkosti moderních termálních lázní. Od naší poslední návštěvy byl
zde zprovozněn nový 4* hotel, který jsme však bohužel nenavštívili.
Organizační problémy a změny, které se odehrály v MCCC na přelomu
loňského roku zřejmě způsobily nižší účast domácích karavanistů jako v minulém
roce. I programová náplň byla skromnnější. Ale to nám nijak nevadilo, protože bylo
příjemné se po zimní přestávce opět setkat s přáteli karavanisty a poklábosit o tom
co se za tuto dobu stalo nebo co se plánuje. Počasí bylo vskutky aprílové a tak
během akce vystřídalo teplé sluneční počasí, déšť i krupobití. Tyto diskuze se
odehrávaly u karavanů i ve vnitřních nebo venkovních bazénech s teplou termální
vodou. Použití termálních lázní bylo pro účastníky akce již zahrnuto v účastnickém
poplatku a každý jej mohl neomezeně využívat od 9 do 19 hod, a od 20 do 24 hod.
Plné využití nabízeného programu srazu i fakultativních výletů neumožnil již
déle přetrvávající problém, a to chybějící překlad programu a informací pro
zahraniční účastníky do některého ze světových jazyků.
Jak bývá již zvykem, připravili pořadatelé pro karavanisty ochutnávku místní
kuchyně. Jeden večer to byl tradiční maďarský guláš a druhý večer jiná maďarská
specialita a to perkelt. Způsob přípravy a použité suroviny na perkelt, však způsobil,
že někteří účastníci (hlavně z Česka) raději sáhli k vlastním zdrojům věčeře.
1. května probíhal před lázněmi tradiční majáles, kde bylo možno shlédnout
vystoupení souborů nebo utratit forinty v mnoha stáncích místních prodejců. Večerní
diskotéku pod širým nebem však předčasně ukončil déšť.
Po pěti příjemně strávených dnech jsme přece jen v neděli v poledních
hodinách museli opět sbalit své karavany a vypravit se na zpáteční cestu domů.
Fotografie z letošního i z předchozích ročníků Zahájení sezony MCCC si můžete
prohlédnout v naší fotogalerii.
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