Orfűi sportnap – 2017
Orfűről mindig az erdő hűvöse, a tó vizének csillogása, a nyugalom és a
kikapcsolódás, a relaxáció jut eszembe. Egy pofa sör a vízparti stégen ülve, egy
csónakban a napsütést élvezni… Egyszóval: Orfű jó hely. Idén is itt, de a még mindig
új élményfürdőben várta munkatársainkat és családjaikat a DPSE egy kellemes
kikapcsolódást nyújtó sportnapra. Csak egy egyszerű résztvevő beszámolóját
olvashatjátok alább.
Megérkezésünkkor kedélyes fogadtatásban volt részünk, meg is „gyűrűztek”
bennünket a beléptetést végző régi ismerősök. A belépő ugyanis egy – már a
popzenéből is ismert – „fesztivál karszalag”. Mindenki lássa messziről, hogy mi részt
vettünk valami jóban. Az elszántabbak az esemény után napokig nem is
szabadulnak meg ettől a relikviától…
A strand nagyon szép. A hatalmas füves, fás ligetekkel tarkított területen persze
központi helyet foglal el a sportmedence a lelátóval, valamint az élmény medence az
óriás csúszdákkal, az élmény elemekkel – mint a zuhogók, a dögönyöző „gombák”, a
pezsgőfürdő kis medencéje és a többi...
Aztán találni még jó állapotú kiszolgáló épületeket – mosdókkal, öltözőkkel –, és
számos étkező helyet, büfét. Félköríves, nagy területen helyezkedik el a
narancssárga nyugágyakkal és napernyőkkel tarkított „napozó terasz”. Egyszóval
egyszerűen jó ránézni is a strandra, hát még élvezni a 28 – 30 fokos medencék vizét,
a tűző napsütést – amit most szerencsére néha tompított némi comulus cirrus
felhőzet. (Nem, nem vagyok meteorológus.) Ez még a napozók kedvét sem rontotta,
legfeljebb kissé késleltette a napszúrás kialakulását.
A hangulatról a szervezők gondoskodtak, hiszen a hangszórókból kellemes zene
áradt egész nap, amit persze meg – megszakítottak a közlemények a
sporteseményekkel kapcsolatban. Hiszen ez végül is egy sportnap volt!
A műfüves focipályán – ami lássuk be, egy strandon nem olyan gyakori dolog –
sorban zajlottak a színvonalas, de mindenképpen buzdításra ösztönző mérkőzések.
De volt csúszdaverseny, vízi vetélkedő csapatoknak, tombola és vízi fitnesz is.
A gondos szervezés a résztvevők éhének és szomjának csillapításáról is
gondoskodott, hiszen ebédre kedvező árú menüvel – 3 féle étekből lehetett előre
választani – várta a strand egyik büféje a sportban, vagy egyszerűen a
strandolásban megfáradt munkatársakat és családtagjaikat.
Amíg békésen eszegettük óriás hamburgereinket egy fűzfa árnyékában, amit
öblögettünk is söröcskével és üdítővel, a területnek hol erről, hol amarról a részéről
felhangzó ovációt, szurkolást hallottunk az esemény természetének megfelelően.
A hangosbemondóból felhangzott a bíztatás a vízi vetélkedő csapatainak
erősítésére, majd közelebbről hallhattuk a röplabdázók kiáltásait, amott a tombola
nyereményeinek sorsolása zajlott. Közben ismerősök, barátok léptek hozzánk,

akikkel elbeszélgethettünk, elhangzott pár jó poén. A lazulás mindenkinél tetten
érhető volt.
Aki tevőlegesen is részt vett valamelyik sporteseményben, végül átvehette méltó
jutalmát és az őt megillető gratulációt is a szervezőktől, így nyakában a jól
megérdemelt éremmel távozhatott az esti záróra után az eseményről.
Természetesen az egész napi napozás, fürdés, csúszdázás után azok is
megfáradtak, akik tényleg csak a pihenés és szórakozás céljából látogattak el az
eseményre. Bízvást elmondhattuk hazafelé, hogy elpilledtem, „kiszívott a víz”.
Ez a szombat újból, az eddigiekhez hasonlóan jó hangulatban, kellemes élményekkel
telve múlt el. Egy napi felhőtlen szabadság, a természet közelsége, a tiszta, erdei
levegő, a meleg napsugarak és az ellazító víz, a mozgás örömével telve fejezhettük
be a napot, amikor este 7 órakor, immár a lassan lemenő nap sugaraival együtt
búcsúztunk el Orfűtől, a színes napernyőktől, az óriási csúszdáktól és a medence
kék, a tó zöldes vízétől.
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