Derva emlékverseny
Nekrológ
A nagykanizsai körzet évről-évre ismétlődő horgászversenyének a szomorú apropóját egy
fiatal sporttársunk és barátunk, Dervalics Attila korai elvesztése adta, ezért az esemény a
„Derva emlékverseny” nevet viselte.
Derva az egyik legaktívabb tagja volt sportegyesületünknek. A nagykanizsai 1-es postán
töltött évei során nemcsak a postahely, hanem a város szabadidő sportjának is meghatározó
szereplőjévé vált. A Dunántúli Postás Sportegyesületben körzeti sportvezetőként, majd
Pécsre kerülését követően elnökségi tagként is dolgozott. Derva életében a sport iránti
szeretet központi szerepet töltött be, a DPSE rendezvényeinek rendszeres résztvevője,
sokszor szervezője volt.
Ami történt, az egy felfoghatatlan tragédia, mélységesen megrázta a Postás közösség
tagjait, egy kiváló embert, kollégát, barátot veszítettünk el.
Attila a múlt októberi horgászversenyünkre nagyon készült Anna lányával és párjával
Erikával, az időpont is az ő kérésére lett megállapítva, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott eljönni. Nagyon sajnálom!
A verseny
A szombat reggel szép nyári időt hozott. Mi szervezők már korán, 6:30-kor kint voltunk a
helyszínen, hogy elkészítsük az ilyenkor szokásos zsíros, tepertőkrémes kenyereket
versenyzőink számára.
Amikor befejeztük a reggelit, 7:30-kor megtartottuk a sorsolást és mindenki elfoglalhatta a
helyét a parton.
8:00-kor elkezdődött a verseny, sporttársaink szebbnél szebb halakat fárasztottak és
szákoltak. A szervezők több alkalommal frissítővel kedveskedtek a megjelenteknek.
14:00 órakor befejeződött a hivatalos program, amiről mindent elárul, hogy az első három
helyezett 81,86 kg halat fogott.
Eredmények:
Gyermekek:
1 – Dervalics Anna: 12,77 kg
2 – Béda Viktória: 8,85 kg
3 – Dervalics Ádám: 4,2 kg
Hölgyek:
1 – Mohácsi Hajnalka: 6,99 kg
2 – Tillinger Józsefné: 1,5 kg
A férfiak névsora:
1 – Szalma Róbert: 30,2 kg
2 – Papp Csaba: 26,67 kg
3 – Bunczom József: 24,99 kg
14:30 körül elfogyasztottunk egy finom és bőséges ebédet, amit a tó tulajdonosa készített
számunkra.
15:00-kor elsétáltunk a horgásztó partjára és párjával, Erikával, lányával, Annával,
testvéreivel, Gyurival és Zolival egy szomorúfűzfát ültettünk Drága Barátunk emlékére.
Ígérjük, emlékedet méltóképpen megőrizzük!
Élményekben dús, nagyszerű napot hagytunk magunk mögött, jövőre körülbelül ugyanekkor,
valószínűleg találkozunk ugyanitt!
Sánta Csaba
sportkörzet vezető

