REKORDNÍ DVANÁCTKA
12.DAHLIE RALLYE se uskutečnila od 11. - 15. září 2008 v Ceglédu v Maďarsku.
Hostitelem byl Maďarský Camping a Caravaning Club, který připravil příjemný pobyt
s večerními programy, neomezenými vstupy do Aqua centra a sousedních Termálních lázní,
guláš párty a soutěže pro děti i dospělé, vše v rámci účastenského poplatku 30 EURO a dle
zájmu fakultativní výlety do města Cegléd, lesního ZOO parku a vinného sklepa. Uskutečnilo
se i předvádění obytných automobilů a karavanů s prodejem campingového zařízení a potřeb.
Z Česka přijelo 57 posádek se 125 účastníky, z Maďarska 62 posádek se 166 účastníky,
z Polska 66 posádek se 162 účastníky, ze Slovenska 38 posádek s 87 účastníky. Celkem 223
posádek s 540 účastníky – 462 dospělých a 78 dětí je rekordní účast.
Camping Cegléd byl vzorně připraven a jeho vybavení uspokojí ty nejnáročnější po všech
stránkách. Parcely pro kempování mají elektrické a vodovodní přípojky a možnost napojení
odpadu. Toalety odpovídající současným trendům, byly vždy v naprosté čistotě. Ani k
vybavení apartmánů nelze vytknout nedostatky.
Termální lázně mají část krytou se sedacími léčebnými bazény s vířivkami a zábavným
karuselem. Na přilehlé rekreační ploše se nachází závodní plavecký bazén s temperovanou
vodou, dětské koupaliště, sedací léčebný bazén, restaurace a stánky s občerstvením a vstup do
aqua centra.
Ve velkém společenském stanu byly kulturní programy a Dahlie ples, slavnostní zahájení a
ukončení. Rodinné kolektivy soutěžily ve víceboji, jednotlivci v házení šipkami a soutěžilo se
v jízdě na přesnost a čas s obytným automobilem. V sobotu ráno skupina kejklířů na chůdách
obstarala netradiční budíček. Vystoupení břišních tanečnic nebylo kladně hodnoceno jen
přítomnými pány, ale i dámy se dobře bavily, když břišní tanečnice na ukončení vystoupení
vyzvaly k tanci některé pány.Virtuóznost místních hudebníků – housle, klarinet, cimbál, basa
se zpěvákem s mezinárodním programem byla obdivuhodná. Tak každý našel svou parketu
pro zábavu. Setkali se staří přátelé a nová přátelství vznikala.
V průběhu Dahlie Rallye zasedalo i Prezidium, které schválilo záměr zástupců PZM z Polska
na uspořádání 13. Dahlie Rallye v Campingu Kamieň u města Rybník v Polsku ve dnech 3. –
7. 9. 2009 a přijalo kandidaturu Camping Clubu KČT TJ Rožnov p. R. na uspořádání 14.
Dahlie Rallye ve dnech 2. – 6. 9. 2010 v Rožnově pod Radhoštěm. Byl sestaven plán dalších
ročníků až do roku 2016.
Na závěrečném ceremoniálu, byly rozdávány ceny vítězům soutěží: šipky muži Zbyněk
Vaňura CZ, ženy Adriana Urbanit PL, chlapci Ján Urbanit PL, rodinný víceboj rodina
Stuchlíkova PL, jízda zručnosti s obytným automobilem muži Zoltán Soltéz H a ženy
Szappanos Róbertné H. Nejpočetnějším klubem byl Maďarský Camping a Caravavaning
Club, nejstarším účastníkem byl 82 letý pan Josef Flejsman z Polska a nejmladší účastnicí
byla Alexandra Waranská z Polska, která se narodila 15. 2. 2008. Po navázání dvanácté stuhy
na putovní VALAŠKU a předání pořadatelům 13. Dahlie Rallye - přátelům z Polska,
vyjádřili přítomní dlouhotrvajícím potleskem ve stoje dík a uznání organizátorům
z Maďarského Camping a Caravaning Clubu za vzorné uspořádání 12. Dahlie Rallye
v Ceglédu.
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