75 éves a Soproni Postás Természetjáró Szakosztály
Idén ünnepelik alakulásuk 75. évfordulóját szakosztályunk tagjai.
Ennek megünneplésére 2021. 08. 07-én került sor, stílusosan két túra megtartásával.
Nagy örömünkre megtisztelte az ünnepséget Csiszár Szabolcs Sopron város
alpolgármestere, Szeverényi Béla a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség
Természetjáró Szakbizottság elnöke és Németh Emil a Nyugat-magyarországi
Postaigazgatóság igazgatója is. A túrák után a szakosztály tagjai jelképes ajándékot
vehettek át, és a közösen elfogyasztott nagyon finom gulyás után csapatokra oszlottak és
egy elméleti fejtörővel és játékos feladatokkal tehették próbára tudásukat és ügyességüket.
Másnap szintén egy túra keretében kilátogattunk a Postás forráshoz, ott emlékezve az
évfordulóra és azokra, akik már nincsenek köztünk.
Az alábbi rövid ismertetőben mutatom be szakosztályunkat.
Sopronban 1946-ban alakult meg a Postás Sport Egyesületen belül a Természetjáró
Szakosztály.
A Szakosztály neve az idő folyamán többször változott, túlélte a posta több szervezetre
válását, de a célkitűzései nem.
Megalakulásakor elsődlegesen a kirándulások szervezése és lebonyolítása volt a cél. Ezt a
múltban folyamatosan tartották is, hiszen, szakosztályunk neve, nem csak a helyi közegben
volt elismert, országos versenyeken is szép eredményeket értek el.
De nem csak a múltban, hanem a jelenben is van mire büszkének lenni.
A szakosztály rendezésében minden második szombaton helyi vagy vidéki túra kerül kiírásra.
A túrákon átlagosan 30-35 fő vesz részt, és kb. 5-18 km gyalogolunk alkalmanként.
AZ IVV túrákon rendszeresen részt veszünk, ahol évek óta a mi szakosztályunk hozza el az
első helyezettnek járó kupát.
A Tanulmányi Erdőgazdaság meghirdetett programjaihoz a szervezési és a túravezetői
munkánkkal járulunk hozzá, és természetesen a jelenlétünkkel.
Éves szinten 5-6 autóbuszos kirándulást szervezünk, egy és több napos kirándulásaink
alkalmából hazánk szép tájai megismerése, és a szomszédos országok természeti értékeinek
a felkeresése a cél.
Így jutottunk el Németország, Csehország, Szerbia, Horvátország, Erdély és Ausztria szebbnél
szebb vidékeire.
Munkatúrákat is szervezünk tagjaink számára.
Ennek része az erdőben talált szemét összeszedése, a turista útvonalak festése,
karbantartása. 2016-os évben a sárga jelzésű turista útvonal teljes felújítását vállaltuk be.
A Postás forrás környékének rendbe tétele, és folyamatos karbantartása.
A város szervezésében aktívan részt veszünk a túravezetői tanfolyamokon, és túraút-jelfestői
tanfolyamon egyaránt, így minden túránkat szakképzett turista társaink vezetik.
2017 óta rendszeresen segítjük és támogatjuk az Autitok egyesületet (autista gyerekek) egyegy túra, séta vezetésével és az adományainkkal.

Felkérésre, a Paddy Egyesület jótékonysági séta vezetését vállaltuk el, és nagy létszámmal
veszünk részt a rendezvényen.
Szakosztályunk több tagja egyénileg végig járta már az Országos Kék Túra 1168 kilométeres távját, és
most is vannak, akik e szép és nem kis kihívás elé néznek, a túrázás örömének és hazánk értékeinek
felfedezése mellett.
Kiemelt események szakosztályunk megalakulásának 75.évfordulója tiszteletére.
- 75 év – 75 emlékhely felkeresése és megismerése, az építészeti és történelmi
emlékekben gazdag városunk mellett az erdő és a környéke is sok látnivalót tartogat,
- 100 évvel ezelőtt a Trianoni békét nehezen elfogadó maroknyi hős vívta ki a
lehetőséget az 1921 decemberében tartó népszavazásra, ami következménye, hogy
Sopron és környéke Magyarország része maradt, ennek emlékére a nyolc érintett
településen a népszavazási emlékmű felkeresése,
- 75 fa ültetése a Soproni Parkerdőben, létrehozva a Postás ligetet,
Szakosztályunk teljesítményének eredményességét mutatja, a közel 50 serleg, elismerő
oklevél, és plakett, amit a mai napig nagy becsben tartunk.
Szakosztályunk jelmondata: A múltat tisztelni – a jelenben élni – a jövőt építeni kell!
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