Zúčastnili jsme se:

Zahájení sezony
Maďarského Camping a Caravaning Clubu
Cegled Apartman és Kemping, Cegled (H)
30.4.-3.5.2009

Tak jako v minulých letech, tak i letos jsme se zúčastnili zahájení karavanistické sezony
Maďarského Caravaning a Camping Clubu (MCCC), který se konal ve dnech 30.4. – 3.5.2009 již
tradičně v Cegléd Apartman és Kemping v Cegledu cca 60km východně od Budapešti.
Abychom lépe využili času, vyjeli jsme z Rožnova již ve středu v podvečer. Po nočním
bezproblémovém průjezdu Budapeští (tuto trasu rozhodně nedoporučuji pro velmi hustý provoz
během dne) jsme po půlnoci dorazili k bráně campu. Protože brána campu je přes noc zavřená,
přenocovali jsme na parkovišti a ráno po sedmé hodině jsme vjeli do campu, kde nás osobně přivítal
prezident MCCC p. Gyürky László (jak zde již bývá zvykem). „Zavaděč“ na kole, nás doprovodil na
předem stanovené místo campu, kde nás již čekali přátelé z Česka, kteří již sem přijeli dříve.
Camping je dobře vybavený a rozdělený na parcely o ploše 80 a 100m2. Bližší informace o
Termál Campingu najdete na webových stránkách http://cegleditermal.hu/.
Vzhledem k tomu že bylo přihlášeno necelých 200 (!) karavanů a obytných automobilů, byly
umístěny na každé parcele vždy dva karavany. Ale i tak bylo dostatek místa pro všechny karavany i
obytná auta.
Při zahájení srazu, které se konalo ve velkém stanu, přivítal přítomné prezident MCCC p.Gyurki
a zástupce města Ceglédu. Program srazu byl bohatý, i když celosvětová krize se začala projevovat i
zde.
V pátek 1.května se konal před komplexem termálních lázní tradiční majáles. Příjezdovou
cestu lemovaly desítky prodejních stánků, které však místy svým sortimentem připomínaly
vietnamská tržiště. Na podiu před vstupem do kryté části lázní na podiu celý den vystupovaly hudební
skupiny. Repertoár vystoupení byl široký od operní hudby až po hip-hopové skupiny.
Přítomní členové našeho klubu maximálně využívali blaha teplé termální vody ve všech
bazénech venku i uvnitř.
Již tradičním bodem programu se stávají rodinné soutěže. Mezi letošními vyhodnocenými
soutěžícími byli i členové našeho klubu p. Zb. Vaňura a pí.Hadačová.
V poslední večer srazu se konal karavanistický bál ve velkém stanu a následující den slavnostní
ukončení srazu. Zahraniční účastníci zde již uvítali překlad do slovenštiny , takže jsme konečně věděli
čemu tleskáme.
Počasí bylo, jak zde bývá zvykem proměnlivé, ale převládalo slunečné počasí doprovázené
bohužel občas chladným větrem.
Celkem se Zahájení karavanistické sezony zúčastnilo 179 posádek s 502 účastníky. Z Česka
přijelo celkem 24 posádek s 61 účastníky. Prostřednictvím Camping Clubu Rožnov se zúčastnilo této
akce 13 posádek s 37 účastníky. Mimo karavanisty z Česka se zahájení zúčastnili karavanisté ze
Slovenska, Polska a Slovinska. Zahraniční posádky tvořily celkem 26% všech účastníků.
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