
A Dahlie Rallye nagykorú lett 

2014. szeptember 4-től (csütörtök) - 7-ig (vasárnap) a "Visegrádi négyek" 18. Dahlie Rallye 
találkozóját a Camping és Karavánszövetség lengyel tagozata szervezte meg a lengyelországi 
Milków csodálatos kempingjében.  

Minthogy sem a GPS, sem a térkép nem jelezte az alsó Sziléziában elhelyezkedő települést, 
kalandos út után érkeztünk meg a délutáni órákban. Az utazás során kiderült, hogy a csehek 
miért szednek autópálya használati díjat:  

1. belekalkulálták a vesekő eltávolítási költséget.  
2. természetesen a felfüggesztés és lengéscsillapító bevizsgálás árát.  
3. valamint próba pályának használható az autópálya, mert ha nem esik szét  
a kocsi illetve az általa vontatott szerelvény, úgy a világon bárhol forgalomban maradhat.  

Egy szó, mint száz, mindenkinek ajánlatos a cseh autópályát elkerülni, annál is inkább, mivel 
a mellékutak minősége jó. Útközben megálltunk és megnéztük Krzeszów hatalmas kegyhely 
templomát és a hozzá tartozó kolostort. A kegytemplom meglátogatása után tovább indultunk 
a kijelölt cél felé a lengyelországi Milkowba.  

Mit ne mondjak, nem volt egy egyszerű út! A lengyelek úgy gondolták, hogy egyszerre kell 
minden utat felújítani és ennek szellemében ezt meg is tették, teszik. Csodálatos 
környezetben, de úgynevezett "zergebaszta" úton biztosítottak terelő utat a forgalom számára. 
Mindezen megpróbáltatások ellenére sikeresen, és minden baj nélkül megérkeztünk a 
kempingbe. A fogadtatás a lengyel részről, mint szervezőktől, magyar részről, mint az MCCC 
vezetőitől szívet melengető volt. Irénke-Antal Béláné- rögtön érdeklődött az utazás 
körülményeiről és a magyar hagyományoknak megfelelően azt tudakolta, hogy a fáradtságot, 
talán egy kis pálinkával, vagy forralt borral tudnánk-e enyhíteni? A válasz sem késett, 
mondván, ezen sorrendben talán jó lesz!  

Valóságos gyöngyszem a tájban ez a kemping, gyönyörű környezetben egy patak és egy hegy 
közé ékelődve. Minden küldöttség külön táborhelyet kapott, így a magyar küldöttség is. A 
kemping felszereltsége kitűnő, semmi kivetnivalót nem hagy maga után. Mivel szerepel az 
ACSI katalógusban, így melegen tudjuk ajánlani klubtársainknak, hiszen az elmondottakon 
túl, kedvező az ár és érték arány is. A kempingből több irányban is kirándulásokat  lehet tenni, 
amit az odautazóknak érdemes megtervezni, hiszen számos érdekes építészeti és kulturális 
örökség,- ebből két UNESCO világörökség- van a környéken.  

2014.09.04-én, csütörtökön az elnökségi ülésen a magyar szekció vezetőjét- Antal Bélát- 
beválasztották a vezetőségbe, mint alelnököt.  

2014.09.05-én, a hivatalos megnyitón elhangzott a megújult vezetőség névsora, majd 
megnyitották a 18. Dahlie Rallye-t.  

2014.09.06-án, a programban szerepelt a szervezők által biztosított buszos kirándulás a 
Miniatűr Parkba,- Kowaryba-, mely nagyon sok szép élménnyel gazdagított bennünket. Az 
este sem telt el események nélkül, hiszen egy csodálatosan szervezett, és nagyon finom 
vacsorával várták a résztvevőket. Természetesen a vacsora után a talpalávalóról is 
gondoskodtak és a késő esti órákig tartott a tánc.  



Meg kell emlékeznünk Antal Béla önzetlen feleségéről, valamint Vágássy Gyula bácsiról, a 
kassai Motor Klub magyar vezetőjéről, kik mindent megtettek a magyar résztvevők 
eligazításáért és kényelméért. Köszönet érte.  

Új vezetőségünk gondos gazdának bizonyult. Kitűnő volt a hangulat, a kirándulás, a vacsora, 
a koccintás és természetesen az esti zene és a tánc!  

2014.09.07-én a 18. Dahlie Rallye ünnepélyes bezárása után a Magyar résztvevők is tábort 
bontottak. További szép és látnivalókban gazdag utat választottak a hazatérésre, de ez már egy 
másik történet.  

Szöveg: Dr.Ján Géza 
Képek: Halász István  

            
 

         
 
 
 


