
Krakkó várta a magyar kempingezőket. 
 
A hagyományoknak megfelelően a találkozó megkezdése előtt a Dahlie Rallye elnöksége 
megbeszélést tartott. Az elnökség tagjai, köztük a magyar kempingezőket képviselő Antal 
Béla MCCC elnök, megállapodtak a következő találkozó időpontjáról és helyéről. A 18. 
Dahlie Rallye, újból Lengyelországban kerül megrendezésre 2014. szeptember 4- 7-ig, 
Miłkowban. 2015-ben Magyarországon, 2016-ban pedig Szlovákiában szervezik a 
következő találkozókat. Az MCCC elnöke meghívta a V 4 országok kempingezőit a klub 
megalakulásának 50. évfordulójára szervezendő találkozóra 2015. június 10- 15-ig 
Velencére. 
A gondosan előkészített helyekre folyamatosan érkeztek a kempingezők, akik az 
információs anyag mellé megkapták a Krakkó régióját szimbolizáló „czerwone małopolskie 
korale-t„. 
Az elmúlt évek során megismerkedett cseh, lengyel, szlovák és magyar kempingezők 
örömmel üdvözölték egymást, előkerültek a nemzeti italok, és kezdetét vette a négy napos 
barátkozás.  
A péntek reggel szinte kiürült a kemping, mert néhány család kivételével mindenki elindult 
Krakkóba a szervezett városnézésre. Minden nemzet kempingezőit tolmács/idegenvezető 
kalauzolta végig a város nevezetességein. Este hat órára érkezett haza a fáradt, de 
élményekkel teli kis magyar csapat. Hét órakor kezdődött a találkozó nyitó ünnepsége, 
folklór műsorral.  

 
 
 
 
 
 



 
Az üdvözlő beszédek után a Dahlie Rallye elnöke Zdenek Vanura nyitotta meg a találkozót. 
Rövid szusszanás után, kezdetét vette a hajnalig tartó buli, ahol a magyar csapat összes 
tagja bemutatta a tánctudását. 
 

 
 
Szombat reggeltől kezdődtek a vetélkedők és bemutatók. Legnagyobb sikere a „bátrak 
versenyének” volt, a hegyi kajak- kenu pályán kellett megtenni ötszáz métert a négy fős 
legénységnek, természetesen egy profi kajakos segítségével.  
 

 
 
Különböző játékos vetélkedőkön mutathatták be a tudásukat a kempingesek, majd 
kutyakiképzési, közúti mentési, tűzvédelmi felszerelések bemutatója következett. A 
délutáni programokat rally autók bemutatója zárta. Este az önfeledt szórakozás és az 
éjszakába nyúló baráti beszélgetések következtek. 
 



Vasárnap reggel már korán elkezdődött az elősátrak bontása, hogy a találkozó zárása után 
azonnal útra lehessen kelni. Szomorú emberekkel telt meg a rendezvénysátor 11 órakor, 
mert mindenki tudta, hogy az eredményhirdetések után jön a búcsú, és egy újabb évet kell 
várni a találkozásra. A találkozó statisztikájának ismertetése után közösen elénekeltük a 
„Kempinges Himnuszt”, amivel elbúcsúztunk barátainktól. 
 

 
 
Végére hagytam a cím magyarázatát. Igen, Krakkó és a lengyel kempingesek várták a 
magyar barátokat. Sajnos a nemzetek közül messze lemaradva a legkisebb létszámmal 
képviseltük a magyar kempingezőket, két klubból 5 egység, 11 fővel. 
 

 
 
Lehet javítani a 18. Dahlie Rallyen Miłkowban.  
A találkozóról készített képeket köszönjük a PZM, valamint a Caravan Club v AČR 
Šumperk tudósítójának, aki egy videó összeállítással is érzékelteti a találkozó hangulatát. 
 
Szekeres Kálmán és Mirosława 


