Sport, kultúra, zene, tánc, jókedv Slavonski Brodban
2018. június 09., szombat

Csütörtökön 3,8-as földrengés
derékvastagságú fákat tört ketté a
Horvátországba pécsi, kaposvári
csatlakozott hozzánk Erika, a már
férje, Iván.

rázta meg Slavonski Brodot, pénteken
vihar. Ilyen előjelek után indultunk szombaton
és szigetvári postás kollégákkal. Eszéken
megszokott és szeretett tolmácsunk, valamint

Érkezéskor zeneszóval és nagy-nagy szeretettel fogadtak minket a helyi postások,
mintha misem történt volna az előző napokban. A kölcsönös köszöntők és a kiadós
reggeli után városnézésre indultunk. Idegenvezetőnk megmutatta a ferences
templomot, sétáltunk a Száva parton, megnéztük a főteret és a várat.

Ezután következett az elmaradhatatlan sport. Az igazán impozáns városi
sportcsarnokban a horvát és a magyar fiúk fociban mérték össze tudásukat.
Az eredmény szoros küzdelemben 5:4 lett a hazaiak javára. A kifáradt társaság
ezután visszatért a Száva partjára, ahol addigra már elkészült a finom
malacpecsenye.

Ebéd után beindult a buli. A zenészek szünet nélkül muzsikáltak, horvátok, magyarok
közösen táncoltak. Voltak bátrak, akik megmártóztak a folyóban, mások labdáztak a
parton. A hangulatra jellemző, hogy a 17 órára tervezett hazaindulásból 18.30 lett.

Búcsúzáskor minkét fél elmondta, milyen nagyra értékeli ezt a kétoldalú kapcsolatot,
s Pesti László DPSE elnök úr viszontlátogatásra meghívta a vendéglátókat.

Tengerdi Csaba

Slavonski Brod, - egy picit másképp

2018. június 9-én, szombaton egy nagyon jó hangulatú horvátországi kiránduláson
vehettem részt a DPSE szervezésében.
A kora reggeli órákban indultunk Pécsről, és 11 - fél 12 között érkeztünk meg
Slavonski Brodba. A horvát kollégák nagyon kedvesen fogadtak minket, a hosszú út
után hidegtállal, kávéval, italokkal vártak bennünket. A Száva partján lévő helyi
üdülőben láttak minket vendégül, ahol a szép környezet, a finom ételek-italok mellett
tradicionális horvát élőzene tette teljessé a hangulatot.
A változékony időjárás ellenére tettünk egy sétát a városban, megnéztük a ferences
kolostort, a város főterét, valamint a várat is. Útközben a remek idegenvezetésnek és
tolmácsolásnak köszönhetően sok érdekességet tudhattunk meg a város
történetéről. (Nekem a Potjeh szobor tetszett legjobban a hozzá kapcsolódó mese
miatt, mely szerint minden embernek van egy jó és legalább 500 rossz oldala, amik
visszahúzzák a jót, ezért nem szabad hagyni érvényesülni őket.).
Ezután küldöttségünk férfi tagjai barátságos focimeccset játszottak vendéglátóinkkal
a helyi sportkomplexumban, a „lányok” ott maradhattak szurkolni, de volt lehetőség
szabad programot csinálni is.
A foci után házigazdáink ismét megvendégeltek minket, szólt a zene, lehetett
táncolni, beszélgetni, mulatni, a vállalkozó kedvűek pedig megfürödtek a Szávában
is. Hamar eljött az este 6 óra, amikor öleléssel búcsúztunk a horvát kollégáktól,
megköszönve nekik az élményt, és egyben mi is meghívtuk őket magunkhoz, melyet
örömmel elfogadtak.
Én személy szerint nagyon jól éreztem magam, hihetetlenül megfogott a környezet, a
hangulat, az, hogy az ottani emberek mennyire tudják élvezni az életet.
Kedves emlékként őrzöm az útról a Száva partján gyűjtött kagylókat és a
vendéglátóinktól kapott apró ajándékokat.
Ezúton is köszönöm a szervezőknek a szép élményeket, remélem, a jövőben lesz
még lehetőségem részt venni ezeken a kirándulásokon!

Bujtor Evelin
(Pécs)

