Národní sraz Maďarského camping a caravaning clubu

Balatonszepezd, Camping Venus
13.8. – 22.8.2010

Každý rok v srpnu se koná v jednom z campů Balatonturistu Národní sraz MCCC. Letošní jubilejní, se
konal při příležitosti 45.výročí založení klubu, v campingu Venus v Balatonszepezdu na severním břehu Balatonu
v době od pátku 13.8 do neděle 22.8.2010. Mimo domácích karavanistů tvořili značnou část účastníků
karavanisté z Česka a Slovenska. Z Camping Clubu Rožnov se zúčastnilo tohoto srazu 5 posádek, které přijely
v průběhu pátku až neděle.
Stejně jako v minulých letech jsme vzali naše oba vnuky a přijeli si odpočinout k Balatonu. Pořadatelé
rezervovali pro nás překrásná místa přímo u břehu Balatonu a tak nás po celý den doprovázelo příjemné
šplouchání vln a hejno labutí čekajících na potravu. Ve večerních hodinách se na nás ale zase vrhly miliony mšic.
V pátek večer se konalo ve velkém stanu, umístěném na poloostrově, oficiální zahájení srazu na kterém
prezident p.Gyürky a zástupce Balatonturistu přivítal všechny přítomné.
Jak již zde bývá zvykem, připravil pořadatel po celou dobu konání srazu bohatý program pro děti i
dospělé. Zájemci o soutěžení si mohli porovnat své síly např. v jízdě na šlapacích minikárách, skoku v pytli,
střelbě z luku, v petangu atd. Aby se děti nenudily, mohly si zařádit na nafukovacím hradu nebo se pod vedením
campingových animátorů zdokonalit v různých ručních pracích.
Nejvíce jsme se však pobavili při společné přípravě a pečení výborných maďarských tenkých palačinek.
Celý tým našeho klubu společně pod vedením maďarských „poradců“ napekl dva tácy palačinek, které jsme
společně s naší omladinou hromadně snědli. Byly výborné. Recept na tyto palačinky v brzké době zveřejníme na
našich webových stránkách tak, aby si jej všichni karavanisté mohli vyzkoušet.
Skoro každý večer se konalo v osvětleném velkém stanu vystoupení hudebníků a zpěváků různých
hudebních žánrů, vystoupení břišní tanečnice a populární česko-slovensko-maďarské karaoke Tibora Labudy.
Většina z nás využila cyklostezky vedoucí okolo Balatonu a navštívili na kolech známý poloostrov Tihany nebo
nejbližší vetší město Balatonfüred. My jsme tyto výlety absolvovali autem.
Camping Venus je jedním z campingů nacházejících se na severním břehu Balatonu, které spravuje
Balatonturist. Obrovskou výhodou tohoto campingu jsou parcely umístěné v těsné blízkosti břehu jezera. Mile
nás překvapila dostatečná hloubka vody, protože již pár metrů od břehu se nedalo dosáhnou na dno, což bývá u
Balatonu málokdy . Camping je starší, ale upravený a čistý, dostatek prostoru pro karavany a v sociálních
zařízeních v kteroukoliv dobu dostatek teplé vody. Některé elektrické přípojky, jsou však jištěny pouze 4A jističi,
takže byl problém s připojením varné konvice nebo elektrického grilu. Český člověk si ale vždy poradí. Trochu
nás zaskočilo, že při odjezdu nebylo možno zaplatit platební kartou, i když tato možnost je v prospektech
uváděna. Příjemné však bylo, že každý všední den do campingu zajížděla pojízdná prodejna pečiva.
Strávili jsme zde spolu s našimi vnuky pěkný týden a doufáme, že příští rok zase zavítáme do jiného
campingu na břehu jezera Balaton.
Fotografie z našeho pobytu najdete ve fotogalerii na našich webových stránkách.
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