Hétvége Vinkovciban
2016. május 20-22-e között Vinkovciban vendégeskedtünk egy nemzetközi postás
sporttalálkozón, melyet egy szomorú esemény kapcsán, egy fiatal postás kolléga, Robert
Bajtal emlékére minden évben megrendeznek.
Érkezésünkkor első utunk a temetőbe vezetett, ahol leróttuk kegyeletünket Robert Bajtal és
Mladen Vidaković sírjánál. Tolmácsunk, Erika röviden ismertette horvát kollégáink életútját
A szállásunkra érkezve Milan Jukić elnök úr és vezető társai szeretettel fogadtak bennünket,
rövid köszöntő után küldöttségünk vezetője, Laufer Mátyás is üdvözölte horvát
házigazdáinkat.
A péntek esti ismerkedési est a szálloda éttermében zajlott, ahol tamburazenekar
gondoskodott a jó hangulatról. Vidáman beszélgettünk, ismerkedtünk, de már izgatottak
voltunk a szombati mérkőzések miatt.
Másnap reggel Mirkovciba indultunk az esemény színhelyére. Röplabdában a lányok ez
idáig még nem próbálták ki tudásukat. A szabályok átbeszélése után várakozással léptünk
pályára. Vajon hogy szerepelünk? A horvát postás lányok csapatai igen ügyesen kezelték a
labdát, de a végére mi is belejöttünk, s a 3. helyen végeztünk, melyre nagyon büszkék
vagyunk.
A fiúk fociban mérték össze tudásukat a horvát postások csapataival, - a legerősebb
csoportban tisztességgel helytálltak. A torna érdekessége egy jótékonysági mérkőzés volt,
ahol a „Buba Mara” játékosai léptek a pályára, a postás csapatok egy-egy képviselőjével
vegyes csapatokat alkottak. A mi küldöttségünkből került ki az egyik kapus, aki erős
támadásoknak volt kitéve. Mindenki boldogan játszott a pályán, nem volt különbség.
A mérkőzések után közös csoportképek készültek, minden résztvevő nagyon jól érezte
magát.
Az eredményhirdetés a szálloda éttermében zajlott, ahol örömmel vettük át a 3. helyért járó
kupát Mariótól. Ismét finom vacsorát kaptunk, a zene, mulatás sem maradhatott el. Mindenki
táncolt, jó hangulatban emlegettük a délutáni mérkőzések egy-egy pillanatát.
Vasárnap elérkezett a búcsú ideje. A viszontlátás reményében köszöntünk el
vendéglátóinktól, a szakszervezet vezetőitől. Záró programként a közelmúltban véget ért
háború egy-egy színhelyén jártunk, hátborzongató történeteket hallottunk Erika
tolmácsolásában. Mindenki elgondolkodott, mit is éltek át itt az emberek, a kedves postás
kollégáink és családjaik. A vukovári tömegsír helyén állított emlékmű méltó emléket állít a
háború áldozatainak.
Eszékre érkezve megtekintettük a belvárost, a Dráva partot. Egy tartalmas hétvége végéhez
érkeztünk. A búcsúebédünk után, bízva a mielőbbi itthoni találkozásban, elköszöntünk
Erikától és Ivántól, akik a három nap alatt kísérőink, segítőink voltak.
Köszönjük a vendéglátást, a lehetőséget, hogy részt vehettünk horvát postás kollégánk
emlékére immár 16. alkalommal tartott rendezvényen.
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