
 
 

 
 
Adria –rally 13-szor! 
 
A szervezett kempingezők számára minden évben várva - várt esemény a Horváth Kemping 
Szövetség rendezésében megrendezett Adria rally. Előszeretettel látogatjuk mi magyarok, 
valamint a Lengyelek, Csehek, Szlovákok, és ezúttal már az Ukrán kempingezők is. Ez évben a  
13. alkalommal megrendezett találkozó a horvátországi KRK szigeten Njivicében a hasonló 
nevű Njivice kempingben volt június 23- 30.-ig megtartva. 
 
KRK SZIGET: az Adria legnagyobb szigete, 410 km². 1980 óta egy 1309 m híd köti össze a 
szárazfölddel. Jelenleg a hídra felhajtani 46 Hk –ért lehet. A sziget fővárosának neve 
szintén Krk, híres specialitása a juhsajt, és a Vrbniki Zlahtina nevű bor. Történelmi látnivalók 
a15.századi falak és tornyok, a régi patríciusházak, az 1197 ben épült kastély és román dóm 
templom, valamint egy korai román stílusban épült bazilika. Nagyobb települések a szigeten 
Punat, Omisalj, Njivice, Malinska, Vrbnik, Baska. 
 
A KEMPING: éppen csak elkészült, de a nagy meleg beköszöntével és a Horvát nemzeti 
ünnepekre való tekintettel már teljes gőzzel üzemelt. 20-án még az utcákat aszfaltozták, és az 
új korszerű vizesblokkot csempézték, hogy a rally résztvevői szombattól birtokba vehessék a 
létesítményt. A parcellák apró zúzott kővel vannak terítve és termésköves elválasztásúak. 
 
Érkezésünkkor, még a kemping régi állandóra települt részén lévő, kissé Bulgáriai emlékeket 
idéző mosdó, zuhanyzó, WC állt rendelkezésre, ezek, ha korszerűek nem is, de mindig tiszták 
voltak. A parcellákhoz minden esetben tartozik vízvételi hely és szennyvíz ürítő csatorna, míg 
az áramcsatlakozó helyeknél megfelelő mennyiségű áramvételi és TV antenna csatlakozó állt 
rendelkezésre. Ezen kívül a kemping területén az interneteléréséhez WIFI is volt kiépítve. 
 
Sajnos a rendezők elfelejtették tájékoztatni a jelentkezőket, hogy a kb. 70-80-100 m² -es 
parcellákon minden esetben két- két egységnek kell elférni. Volt olyan helyzet, amikor ez nem 
volt megoldható, mert a parcellákon elhelyezkedő fák miatt nem fért el két egység. A zsúfolt 



elhelyezés nem aratott osztatlan sikert. Ha ezt a körülményt előre közlik, valószínűsíthető, 
hogy nem lettek volna elhelyezési problémák, mert sokan el sem jöttek volna. Az elhelyezési 
„vetésforgó” ezúttal a Magyar kluboknak kedvezett. A Horvát szervezők jóindulatából 
fakadóan, most mi táborozhattunk a tengerparthoz közeli helyeken.  
 
A RALLY új helyszíne miatt rekord számú jelentkező volt. KRK vonzó hely, és ezen belül 
Njivice bájos kis falucska nagy kavicsos, de tisztavizű szép tengerpartjával, szállodasorával és 
a sok tarka helyi árusok pavilonsorával, - melyekben egy-két kivétellel Távol-keleti termékeket 
árultak - nagyon hangulatos volt.   
A pénteki és szombati érkezés, elhelyezkedés és regisztrálás után a megnyitó ceremónia 
vasárnap esete 7 órától vette kezdetét. Elfogadva a házigazdáink kérését, kötelező jelleggel a 
rally ajándékként kapott kék színű pólókba öltözve, a kemping recepciójától elvonultunk 
Njivice távolabbi végére. Ott a kikötői utca részen volt a kempingezők részére egy állófogadás 
megtartva. Ennek részét képezte a hagyományos fogadó italok ételek osztogatása, közben 20 
órától elhangzott a rally résztvevők köszöntése. Köszöntőt mondott többek között  a Horvát 
Kempingszövetség elnöke, Njivice polgármestere, a Horvát turisztikai minisztérium 
képviselője, a Horvát autóklub képviselője, és A DCC alelnöke egyben a FICC 
elnökhelyettese. A beszédek németül angolul és horvátul szóltak és a szinte korlátlan étel, és 
ital fogyasztás miatt, csak kevesen vették a fáradságot, hogy az evésen, iváson kívül a 
köszöntőkre is figyeljenek.  Pedig érdemes lett volna a színpadra figyelni, mert a remek zenét 
játszó zenekar, és a helyi népi táncosok megérdemelték volna a tapsot. 
Az Ukrán kempingezők első ízben voltak jelen (2010 óta klubok közötti együttműködés 
alapján MHKK tagként) az Adria rallyn és nagyon szép egységes megjelenésükkel méltán 
arattak sikert. A közös táncban már a magyarok közül is szép számmal vettek részt, amit a 
„csak nézelődők” lelkes tapssal jutalmaztak. A 22,15-kor kezdődő öt perces tűzijáték szemet 
gyönyörködtető látványa zárta a megnyitó műsort. 
 
HÉTFŐ: Sajnálatos esemény zavarta meg a nyugalmunkat, két egymás mellett álló magyar 
lakókocsit kifosztottak. Az ajtók zárva voltak, de a betörő a szúnyoghálóval védett ablakon 
ment be és az ajtón távozott. Csak készpénzre tartott igényt, de ebben alapos volt, minden fajta 
pénznemet elvitt. Pórul járt klubtársaink nem sok segítséget kaptak, bár néhányan felajánlottuk 
segítségünket. Mivel az irataik és a bankkártyáik megmaradtak így megtudták oldani a további  
pénzügyeiket. Más klubtagunktól 2 db kerékpárt loptak el még ezt megelőzően ugyan ebben a 
kempingben. Ők is bottal üthették a tettes nyomát. A Horvát szervezők sajnálkozva ugyan, de 
elhatárolták magukat a kínos eseményektől. A kemping vezetése szintén „mosta kezeit”. A 
kempingbe úgy a recepció felől, mint a falu felől a parton bárki bármikor ki és besétálhatott. 
Napközben senki nem vigyázta a kempinget, és a kempingezők értékeit. 
Jobb híján gyorsan megszerveztük a házi figyelő szolgálatunkat, és a 36-38 C° ellenére zártunk 
ajtót ablakot és felváltva mentünk a tengerpartra. Szerencsére több hívatlan - váratlan látogató 
nem jött. 
 
KEDDEN: A rally programban meghirdetett fakultatív kirándulások voltak rövidebb, hosszabb 
távolságokra. Lassacskán, hogy visszakapjuk útlevelünket megkezdődött a számlák 
kiegyenlítése a recepción. Meglepődve tapasztaltuk, hogy azonos időpontban érkezésnél 
hasonló létszámnál és körülményekkel, a számlák végösszege néhány 10, de esetenként 50-100 
Hkuna eltérést mutatott. A számlán elég nehéz volt kiigazodni, de a furcsa számtani műveletek 
végeredményei miatt tudomásom szerint,- képviselet híján- nem reklamált senki. 
Többen is megjegyezték, hogy már megszokták az Adria rallykon a „sajátságos” elszámolási 
technikát, vagy inkább trükközést.   
 



SZERDA-CSÜTÖRTÖK: szabadprogramok kinek-kinek igény szerint. A sziget bejárását 
mindenkinek ajánlanám, mert nagyon sok szép és egzotikus látványosság várja az idelátogató 
turistákat. Se szeri se száma a különböző hajókázási lehetőségeknek, és hosszabb rövidebb úti 
célok bejárásának. Történelmi látnivalókban is bővelkedik KRK szigete csakúgy, mint a 
környező kisebb-nagyobb szigetek. 
 
PÉNTEK: közös fotózás a strandon. Ismételten fel kellett ölteni az egyen pólókat és az előző 
este gondos kezek által mértani pontossággal megtervezett vonalak mentén felsorakoztunk. 
Ez eltartott délelőtt 9-10 óráig. Az eredmény egy NJIVICE nevet formáló alakzat háttérben a 
kéklő Adriával A/5 méretű papírkép formájában, melyet minden résztvevő egység átvehetett a 
kemping recepcióján.  
Sajnos az estére ígért záró ünnepség valami oknál fogva elmaradt, így nem tudhattuk meg, 
hogy hányan vettek részt az egyes országok részéről a rallyn, ki volt a legfiatalabb, és a 
legkorosabb résztvevő. Azt sem tudhattuk meg ki volt a nyertese az animációs programok 
vetélkedőinek, és nem hallottunk a következő Adria rally várható helyszínéről. 
Persze az is lehet, hogy ezek az információk már nem tartoztak a résztvevőkre. 
 
SZOMBAT: bár többen maradtak volna tovább, de erre nem volt lehetőség, mert a tengerparti 
helyeket ahol a Magyarok álltak más csoportoknak adták ki. Aki maradt annak más parcellára 
kellett költözni. Erről jó néhányan inkább lemondtak. Hazaútra 36-38 C° rekord meleggel 
vígasztalt bennünket a meteorológia, és nem is tévedett.  
 
Mint minden hosszabb távollét után a megélt látvány emléke itthon lesz igazán értékes. 
Jó volt az ismerősökkel együtt lenni, jó volt a Horvát, az Erdélyi, az Ukrán, a  Cseh, és a 
Szlovák, valamint Lengyel ismerősökkel újra találkozni. Visszaemlékezvén a Zatoni 
kezdetekre, és a Pag - szigeti néhány jól sikerült találkozóra, az látszott, hogy a szervezés és 
rendezés nehéz munkájához sokkal jobb együttműködésre volna szükség a kemping 
szervezetek között. Ahogyan az Európa rallykon és FICC rallykon, úgy az Adria rallyn is 
tapasztalható egyfajta nemtörődömség a szervezésen. Már nem cél a nemzetek bemutatkozása, 
már nem cél az egymás megismerése. Mintha már nem volnának olyan fontosak az Adria 
rallyra érkező vendégek a Horvát kempingekben, mint a korábbi években. Már a jelentkezési 
procedúrával elkezdődik egyfajta érdekellentét a jelentkező szervezetek és a rally szervezői 
között, abból eredően, hogy a rendező fél nem ismerteti a rally feltételeit pontosan a 
jelentkezőkkel. A rallykon előforduló anomáliák sora csak fokozza a résztvevők feszültségét, 
amit nyelvismeret és képviselő hiányában szinte lehetetlen kezelni. A Magyarországi 
jelentkezők képviselete továbbra sincs megoldva. Hiányzik nyelvismerettel bíró helyismerettel 
rendelkező tájékozott és felkészült képviselő, aki a Magyar kempingezők érdekeit szívvel 
lélekkel és kempinges szakmai ismeretekkel vállalni tudná.  Mivel az Adria Rally az egyik 
legnépszerűbb úti célja a Magyar kempingezőknek, - a kezdetek óta szinte mindig a Magyar 
kempingezők tábora a legnépesebb -  talán elvárható volna a hazai Kluboktól, hogy egységesen 
és komolyan vállalják fel tagjaik képviseletét a nagyobb külföldi rendezvényeken. Ugyanakkor 
a  Horvát Kempingszövetségtől pedig hatékonyabb együttműködés volna elvárható a 
kiemelkedően magas részvétel miatt. 
 
Az elkövetkező Adria rallykon mindenkinek sok-sok szép látnivalót, az ideihez hasonló 
kellemes időjárást és 26-28 C° tengervizet kívánunk. 
 
 
Miszlai Istvánné 


