5. ZAHÁJENÍ KARAVANISTICÉ SEZONY MCCC
29.4. – 2.5.2010
Termál Camping Cegléd

Již po páté se sešli ve dnech 29.4. – 2.5.2010 fandové karavaningu na Zahájení sezony MCCC, které se konalo
tradičně v Termálcampingu v Ceglédu, vzdáleného cca 60km východně od Budapešti.
Přihlášeno bylo cca 150 posádek z Maďarska, Česka, Polska a Slovenska. Ze zahraničních posádek převažovaly
posádky z Česka, a to hlavně z Camping Clubu Rožnov a Caravan Clubu Šumperk. Překvapivý byl však relativně
malý počet karavanistů z pořádající země.
Zahájení se konalo již ve čtvrtek večer, tentokrát přímo v areálu termálních lázní. A tak někteří účastníci
naslouchali projevům ponořeni v teplé termální vodě. Po vystoupení prezidenta MCCC vystoupil také
prezident Dahlie Rallye Zdeněk Vaňura st. a pozval všechny přítomné na 14. ročník Dahlie Rallye, která se
bude letos konat v Rožnově p.R. Po ukončení zahájení si mohli přítomní až do půlnoci zaskotačit i s hudbou ve
vnitřních bazénech, které byly vyhraženy pouze pro účasníky této akce.
Každý účastník obdržel při zahájení od pořadatelů skleničku sektu nebo něčeho ostřejšího a na zakousnutí
chléb se sádlem.
Po celou dobu konání srazu nás provázelo krásné slunečné počasí, které umožňovalo všem si vychutnat blaho
termální vody nejen ve vnitřních, ale i ve venkovních bazénech.
V sobotu odpoledne a po celou neděli se konal v prostoru u lázní již tradiční majáles. Prostor okolo lázní byl
obklopen kolotoči a prodejními stánky. Nabízený sortiment však byl až velmi pouťový. Po celý den až do
pozdní noci vystupovaly na majálesu hudební a taneční skupiny. Pro některé účastníky srazu však byla hudba
příliš hlasitá, a tak odjeli domů dříve, než původně plánovali.
Mimo programu majálesu, pořadatel postavil před campingem velký stan, ve kterém se po celou dobu pobytu
konaly různé dětské soutěže a prodejní trhy. Zde se konala každý večer diskotéka. I když se členové našeho
klubu snažili první večer zábavu ve velkém stanu rozproudit, přesto většina účastníků tohoto srazu dala
přednost diskusním kroužkům u vlastních karavanů před společnou zábavou ve velkém stanu.
V sobotu podvečer připravil pořadatel pro všechny účastníky tradiční maďarskou chutnou gulášovou polévku.
Ti hladovější si mohli jít několikrát „na nášup“.
V příštím roce se určitě zúčastníme opět.
Vašek Hronek
Květen 2010

