Orfűi postás sportnap az Aquaparkban
2016. július 9-én ötödik alkalommal került megrendezésre az Orfűi Aquapark-ban a
Baranyai DPSE Sportnap, - több mint 600 fő részvételével. Somogy-, Tolna- és Fejér
megyéből is érkeztek pihenni vágyó kollegák és családtagjaik.
A horvát postás sport- és szakszervezeti küldöttség is újra vendégünk volt, hogy együtt
sportoljanak a magyar kollégákkal, mint azt a korábbi évekhez hasonlóan sikeres
eredményekkel tették.
A kicsit szeles időjárás ellenére egész nap igazi strandidő volt, mely kedvezett a
versenyszámok résztvevőinek.
A programokat a Dunántúli Postás Sportegyesület elnöke, Pesti László nyitotta meg,
majd a horvát szakszervezeti küldöttség részéről Marió Vrček, regionális szakszervezeti
elnökhelyettes mondott köszöntő szavakat.
Végső Ferenc a rendezvény operatív szervezője ismertette a napi programot, s adott
tájékoztatást a fontosabb technikai tudnivalókról.
A Postakürt Alapítvány is megtisztelte részvételével rendezvényünket. Régi nevéhez
hűen - Postások a Postásokért – adománytombolával várta Oláh Tünde a jelenlévőket,
hogy az Alapítványon keresztül minél több támogatás juthasson el a rászoruló családok
részére.
A megnyitó után a férfiak számára a labdarúgás, a női sportolni vágyó kollegák és
családtagjaik részére pedig a röplabda jelentette a kihívást.
Mindkét versenyszám eredményhirdetése a nap végén oklevél és érem átadásával
zárult.
Labdarúgás:
1.
2.
3.
4.

Szekszárd
Croatia
Pécs 1
Kaposvár

Strandröplabda:
1.
2.
3.
4.

Székesfehérvár 1
Vegyes köret
Wágner
Székesfehérvár 2

A váltóversenyek a korábbi években igen nagy népszerűségre tettek szert. Idén sajnos a
szárazföldi váltóversenyszám a kevés jelentkező miatt elmaradt.
A vízi váltóverseny délután került megszervezésre. Erre sokan jelentkeztek idén is, így a
felnőtt és a gyerek kategória szétválasztásra került. Jó néhányan már kész csapattal
jelentkeztek, végül négy 8 fős vegyes csapatot állítottunk össze. A résztvevő csapatok 4
versenyszámban mérték össze tudásukat, s nagyon szoros, kiélezett küzdelmet vívtak a
szurkolótábor lelkes buzdítása közepette.

A versenyszám lezárásaként eredményhirdetés következett, éremmel és müzli szelettel
köszöntük meg a részvételt minden versenyzőnek.
Jövőre szeretnénk ezt a két kategóriát már előre meghirdetni, ehhez várjuk majd a lelkes
jelentkezőket.
A sportnap zárása előtt a csúszdán is össze lehetett mérni a gyorsasági tudást minden
korosztálynak. A jutalom idén is a jól bevált müzli szelet volt.
A csúszdaverseny eredményei:
1. Bank Szabolcs
2. Vágvölgyi Benedek
3. Kágyi István
Rendezvényünkön hagyománynak számít a szárazföldi és a vízi zumba, mely a nap
folyamán többször elcsábította a tornázni illetve táncolni vágyó vállalkozó szellemű
gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt.
Aki nem vett részt egyik sportprogramon sem, élvezhette a napsütést, a kellemes zenét,
a jó fagyit és a hideg sört, fröccsöt egész nap.
Reméljük, jövőre is eljössz, eljöttök, elmondjátok másoknak is kedvet csinálva, hogy
milyen remek napban volt részetek a Nyugati - Mecsek kis ékszerdobozában, Orfűn.
Szabó Anita

