Tájékoztatás!
Örömmel értesítem az érdeklődőket, hogy megjelent,
Miszlai Erzsébet „KEMPINGEZÉS 1965-2015 „50” című könyve!
Előzetes tervek szerint a könyv bemutatása 2015. június 18.-án lesz Velencén a
„Drótszamár kempingben” az MCCC jubileumi találkozójának megnyitója előtt
délután 16-17,30 óra között. A helyszínen dedikáltatásra, és vásárlásra is lehetőség
lesz.
A könyv megvásárolható a Kempingvilág telephelyén (1108Bp.Újhegyi út 7.) 1490,Ft –ért. E-mail:kempingvilág@kempingvilág.hu Tel.: +361/264-1634
Megrendelhető postai utánvéttel - ár+postaköltség – e-mailben, vagy telefonon:
myslay@gmail.com Tel.: 3620/ 312-4254.
A könyv rövid ismertetője (Fülszöveg)
„Sok-sok élmény, tábortűz melletti beszélgetés, nótázás, borozgatás, rengeteg új
barát és ismerős ösztönzött arra minket, hogy újra és újra útra keljünk. Ahogy a
kempinges élmények és barátok szaporodtak, úgy múltak az évek. Negyven év után
sem érzem, hogy hiba lett volna az aktív pihenésnek ezt a módját választanom.
Ezért is szeretném, ha minél többen ismernék meg a kempingezés örömeit.”
Ezekkel a szavakkal ajánlja könyvét a szerző, mert meggyőződése, hogy
kempingezni jó! Önök is ugyanezt fogják gondolni, ha elolvassák Miszlai Erzsébet
írását, amely hiányt pótol, hiszen utoljára 30 évvel ezelőtt Kemping címmel jelent
meg könyv e témakörben.
2015-ben 50 éves a Magyar Camping és Caravanning Club, az első magyar
kempingezőket összefogó szervezet. Ez ösztönözte a szerzőt arra, hogy a 40 év
alatt e témában összegyűjtött tapasztalatait megossza az olvasókkal, és megörökítse
az MCCC történetét a kezdetektől napjainkig. Az utóbbihoz a Karaván című
újságban megjelent cikkek jelentettek útmutatót. Az eltelt ötven év alatt megalakult
fiatalabb klubok szintén figyelemre méltóak, és bemutatást kapnak a könyv oldalain
Felelevenednek a hazai, külföldi és nemzetközi találkozók megfűszerezve a szerző
saját élményeivel, valamint azok a lelkes emberek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a
magyarországi szervezett kempingezés az egész világon elismerésnek örvend.
Annak is érdemes elolvasni ezt a könyvet, aki még csak most kezdte ezt a
különleges életmódot, hiszen sok-sok kempingezéssel összefüggő hasznos tanáccsal
lehet gazdagabb. A könyv végén még recepteket is találhat a kedves olvasó olyan
ételekről, amelyeket egy-egy nyári estén, a szabad ég alatt is el lehet készíteni.

