
          
 
Sokan itt búcsúztak a kempinges idénytől 
 

Ötven cseh és szlovák család látogatott el a Tamási kempingbe október végén. 
Hagyományosan évente két alkalommal szervez találkozót a Campinform csapata, valamint a 
Roznov pod Radhostemi Camping Club tagsága. A tavaszi agárdi találkozó után a Tamási 
Motel és Kempingre esett a választásunk. A szervezéskor derült ki, hogy a kemping az 
általunk tervezett időben már zárva lesz. A kemping vezetőjével folytatott egyeztetés 
eredményeként vállalták, hogy az idei évben meghosszabbítják a nyitva tartásukat a találkozó 
idejére. 

Az idei évben lehetőséget biztosítottunk más cseh és szlovák klubok tagjainak is a 
jelentkezésre. Így a szervezőkön kívül megismerhették a kis Tolnai várost a CC Pardubice, 
CC Haná, Caravan24, CC Olomouc, CC Šumperk, CC Přerov, CC Vyškov, CCC Trenčín, CC 
Žilina, CC Piešťany, CC Strážnice, CC Bratislava kempingezői is. Az időjárás előrejelzés 
alapján tudtuk, hogy nem egy egyszerű, problémamentes találkozó lebonyolítása lesz a 
feladatunk. Ennek megfelelően próbáltunk felkészülni a „lehetetlenre”, számba vettük a 
lehetséges szituációkat, így a kemping vezetője készenlétbe állított egy traktort, 
villanyszerelőt és a kemping dolgozóit is felkészítette az azonnali segítségnyújtásra. Ilyen 
előkészületek után vártuk az érkező vendégeket. 

Az első néhány család már kedden megérkezett a kempingbe, ahol a kellemes őszi 
időben kényelmesen elhelyezkedtek, és naponta többször meglátogatták a szomszédos 
termálfürdőt. A csütörtöki délelőtt is napos idővel fogadta az érkezőket, de délutánra 
megmutatta mi vár ránk az elkövetkező napokban, eleredt az eső. Éjszakára vártunk egy 
nagyobb létszám érkezését, így felkészítettük az éjjeliőrt a fogadásukra. Majdnem mindenki 
fegyelmezetten, be is tartotta a meghatározott rendet, az egyetlen „renitenst”, aki megpróbált 
beállni éjszaka a placcára, reggel traktorral kimentettük a sár fogságából. A többiek, miután 
kipihenték magukat, egymást segítve elfoglalták a helyeiket. Az üdvözlés után 
megállapítottuk, hogy igaz a mondás „nincs rossz idő, csak rosszul öltözött kempinges”. 
Délutánra szinte kiürült a kemping, mert mindenki elment a fürdőbe, ahol a hétvégén 9-től 24 
óráig lehetett igénybe venni az összes szolgáltatást.  

A gondtalan pihenés nem mindenkinek adatott meg, mert a kemping vezetőjével, 
Anitával már a másnapi „nagy rohamra” készültünk. Ki kellett választani azokat a helyeket 
ahova biztonsággal beállíthatóak voltak a lakókocsik és a lakóautók. Nem kis fejtörést okozott 
a felázott beálló helyek pótlása. Egy kis kreativitással, „Tetris módszerrel” meghatároztuk az 
egységek elhelyezhetőségét. A már helyüket elfoglaló kempingesek maximálisan megértően 
fogadták a szigorú „újra telkesítést”.  

Szerencsénkre az eső péntek éjszaka csendesedett, majd reggelre elállt. A várt roham 
szerencsénkre nem egyszerre ömlesztette a kempingre az érkezőket, hanem 3- 5 egységes 
csoportokba érkeztek meg a kempingezők. Mire elhelyeztük az egyik csoportot, már érkezett 
is a következő. Estére mindenki a kijelölt helyére tudott állni. Már csak a rendezők begörcsölt 
lábait kellett kiáztatni a kellemes termálvízben. 

Vasárnaptól beindult a kempinges élet, mindenki megtalálta a saját elfoglaltságát volt, 
aki a várost látogatta meg, vagy éppen a vadasparkban tett kirándulást. Természetesen azért a 
főszerep ezen a napon is a termálfürdőé volt. Este a meleg társalgóban kompótfőzésre jöttünk 
össze, ahol a nemzetek gasztronómiai csodáit is megkóstolhattuk a dióval ízesített kolbásztól 
a túrós- mákos süteményen keresztül a cseh ízlés szerint elkészített forralt borig (ez volt a 



kompót). Természetesen itt már a tavaszi újabb találkozó helyszínéről és részleteiről is szó 
esett, de hogy mi lett a kiválasztott hely az legyen meglepetés.  

Hétfőn reggel már néhány család útnak indult, mert sajnos a munka frontján is helyt 
kell állni. Ezen az estén következett be az, amitől féltünk, hogy az áramellátással gondok 
lehetnek, eddig bírta kemping áramkapacitása, és az egyik fázis megadta magát, olyan 
szinten, hogy csak az áramszolgáltató dolgozói tudták kijavítani a hibát, amit sajnos csak 
kedden reggel voltak hajlandóak elvégezni. A kemping villanyszerelője a tőle telhető módon 
megpróbálta mindenki számára biztosítani az éjszakára szükséges áramerősséget. Szerencsére 
az egységek felszereltsége lehetőséget adott arra, hogy mindenki komfortosan tölthette az 
éjszakát. 

A tervnek megfelelően kedden már a részt vevők zöme hazaindult, de sokan 
érdeklődtek a kemping nyitva tartási idejéről, mert jövőre szeretnének újra ellátogatni ide. 
Néhány család még a szerdai napot is megvárta, sőt az összepakolás után még egy kis 
fürdősét is beiktatott az indulás előtt a programjába. 

Szerda estére kiürült a kemping, most már tényleg megkezdhetik a szezon utáni 
pihenésüket az itt dolgozók. Köszönjük az odaadó hozzáállást a kemping minden 
dolgozójának, Anitának a kemping vezetőjének azt, hogy szinte az egész találkozó ideje alatt 
a kempingben vigyázott arra, hogy ez az ötven család biztonságban és jól érezze magát. 

Reméljük, hogy a város és a vállalkozás vezetői észreveszik azt, hogy ebben a 
kempingben sokkal több lehetőség van. Természetesen mindig a pénz előteremtése a 
legnehezebb feladat, de ez a kemping megérdemelné, hogy a vizesblokkot fűthetővé tegyék, 
az áramellátást stabilizálják a motelt felújítsák, ezáltal egész évben üzemeltethetnék a 
kempinget, ami rövid időn belül megtérítené a befektetést. 
 
 
Köszönünk mindent, kempinges barátsággal a Campinform csapata.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



   
 

    
 

   
 

   


