27. 4. – 8. 5. 2018
JARNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ
V MAĎARSKÝCH TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

C egléd
Pro většinu z nás, po dlouhé zimě, to byl první výlet s karavanem nebo obytným autem
v letošní sezóně. Jelikož změna je život, tak jsem se rozhodnul uspořádat setkání po osmi
letech v termálních lázních nedaleko Ceglédu. Sváteční májové dny vycházely na úterý, a tak
se přímo nabízelo si vzít v pondělí dovolenou a udělat si prodloužený víkend. Jelikož setkání
trvalo 12 dní, tak jsme se všichni ani nesetkali, protože my, co chodíme ještě do práce, jsme
si museli vybrat jeden z víkendů. A nyní k vlastnímu setkání.
Ještě jsem nevyjel z domova a už jsem měl od účastníků, co již byli na místě stížnosti, že
sociální zařízení jsou ve stavu, jak skončila minulá sezóna. V sobotu 28. dubna najíždím ráno
do campu, vítám se s již ubytovanými posádkami s tím, že problém přetrvává. K nemilé
radosti mé manželky odcházím řešit tuto situaci na recepci. Jenže domluvte se s Maďarem,
když je Maďar a cizí řeči jsou recepční opravdu cizí. Ještě, že máme ten Google, tak si píšeme
každý v mateřštině do PC a Google nám to překládá. Během hodinky bylo vše v pořádku.
Odbavení na recepci probíhá bez problémů. Každý se najde v zaslaném seznamu, vypíše
registrační lístky, obdrží náramky na volný vstup do termálních lázní a může najet do
prázdného campu, kde je jen pár karavanů na stálo. Aniž bychom se nějak domlouvali, tak
všichni volí zadní část campu, odkud je blízko jak k brance do termálních lázní, k přístřešku
k večernímu posezení a také k již čistým sociálním zařízením. Za dobu osmi let, kdy jsem zde
byl naposledy, se tu nic nezměnilo, jen stromy jsou o něco větší. Začíná být pořádné horko,
to panovalo po všechny srazové dny, takže rychle ustavit své bydlíky a do vody. Co bude asi
nového v termálních lázních?
Nic. Vše stejné jak před osmi lety. I když venku je opravdu pravé horké letní počasí, kdy
teploty ve stínu atakují 300C, jsou otevřené pouze vnitřní bazény a sauny. Na venkovním
plaveckém bazénu dokončují opravné práce, aby jej později napustili, ale vstup nepovolili.
Ostatní venkovní bazény, ač nic nebránilo k jejím zprovoznění, byly obehnány „mlíkem“ a
vstup k nim byl zakázán. Proč, vždyť venku je horko a ví, že se tu koná naše jarní setkání. A
tak dochází k tomu, že vnitřní část termálních lázní má určitou kapacitu, kterou nelze
překročit. Ještě, že máme pásky a neomezený vstup. To ti, kteří nejsou v campu a přijeli se
koupat mají smůlu a musí stát ve frontě před vstupem tak dlouho, dokud někdo neodejde.
Mezi odešlé se však nepočítají ubytovaní v campu.

Na setkáních, které pořádám s kamarádem Kálmánem, za což mu moc děkuji, v termálních
lázních v Maďarsku na jaře a na podzim není organizován žádný doprovodný program a každý
se baví a dělá si výlety dle svého. Většina z nás si zajela do 8 km vzdáleného Ceglédu, kde si
prohlédli centrum města, nakoupili pravé maďarské klobásy, nakládanou zeleninu a
pochutnali si na opravdu vynikající zmrzlině a pohárech. Někteří se vydali do 40 km
vzdáleného Szolnoku, kde se nachází muzeum letectví. V bezprostřední blízkosti termálních
lázní je jezero, kolem kterého se dala udělat nenáročná procházka, kterou děti spojili
s koupáním. Ti, co domů nespěchali, mohli obdivovat krásy na zpáteční cestě. Mezi
nejzajímavější určitě patří bazilika Nanebevzeti Panny Marie a sv. Vojtěcha v Esztergomu.
Závěr. Když jsme hledali místo, kam bychom vás s Kálmánem zavedli a poznali jste zase
něco nového, tak jsem se rozhodnul pro Cegléd, ač jsem byl Kálmánem upozorněn na
skutečnost, že toto místo není ani Maďary moc navštěvováno. Už asi vím proč. Ne všechno se
povede a kdo nic nedělá, tak nic nezkazí. Jsou místa, kam se člověk rád vrací a na druhé
straně jsou místa, kam zase dlouho nepojede. Cegléd z mého pohledu patří mezi ta místa
druhá.
V tomto článku jsem se snažil popsat situaci jak jsem ji viděl a vnímal já. Nikomu můj názor
nevnucuji a možná jste vy, co jste se tohoto setkání zúčastnili to viděli jinak. Pokud se vám
chce, budu rád, když třeba jen krátce napíšete, jak jste byli, nebo nebyli spokojeni vy. Náš
klubový e-mail určitě znáte: campingclubroznov@seznam.cz
Celou karavanistickou sezónu máme před sebou. Přeji vám, ať se vám všude líbí a vždy
šťastně dojede. Třeba i na našim klubem připravované akce jako je Rožnovský frgálový sraz,
Ukončení karavanistické sezóny v Pápa nebo Podzimní setkání karavanistů v oblíbeném
Tamási, které organizuji v termínu 26. - 30. 10. 2018.
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