Egy nagyszerű szigetvári sportos szombat

Minden évben hagyomány, hogy a jó idő, a nyár beköszöntével a Dunántúli Postás
Sportegyesület szervezésében családi vízi sportnap kerül megrendezésre. Az elmúlt évek
során a Baranya megyei orfűi strand volt a helyszín, ám ebben az évben – megyén belül
maradva – a szigetvári gyógyfürdőre esett a választás.
Néhány hetes előzetes szervezési munka után elérkezett 2018. június utolsó szombatja,
amikor is 9 órától elkezdődött közel 400 fő bejelentkezett résztvevő regisztrálása.
Folyamatosan, nagy számban érkeztek Baranya- , Somogy- és Tolna megye sportszerető
postásai és hozzátartozóik.
A programok java része a strand területén került megrendezésre, így a petanque, a
teqball, a strandröplabda, valamint a vízi váltó versenyek.
A kispályás labdarúgás közvetlenül a fürdő mellett lévő műfüves pályán zajlott, míg az
ettől pár percnyire található Zrínyi várban visszatekinthettünk a múltba, s a történelmi falak
között korhű ruhákba öltözött hagyományőrzők bajvívását és fegyverbemutatóját is
megtekinthettük.
A felnőttek és nem utolsósorban a gyerekek között hatalmas sikere volt a
tombolasorsolásnak, melyet a Postakürt alapítvány biztosított.
A nap folyamán többször volt lehetőség az úszómedencében tartott Aqua-Fittnes
programba is bekapcsolódni azoknak, akik nem ijedtek meg a hűvösebb víztől.
Mások a termál-, a kisebbek a gyerekmedencét próbálták ki.
A nap folyamán minden versenyre történő nevezésre, a tombolák vételére az információs
asztalnál volt lehetőség, ugyanúgy, mint a folyamatosan zajló masszás időbeosztásának
koordinálására is.
Az egész napos programon velünk együtt versenyzett a DPSE meghívására Pécsen
vendégeskedő Horvát Postás Szakszervezet küldöttsége is, akikkel az egyesület
évtizedes sportbaráti kapcsolatot ápol.
A programok sokaságát talán az jellemezi legjobban, hogy volt olyan vállalkozó
sportember, aki egyik versenyről a másikra ment, ezzel is mutatva az ő mozgás iránti
szeretetét. A masszázs is rendkívül népszerű volt, az előzetes regisztráció során a
tervezett időpontok elfogytak, ezért a sportegyesület további masszőröket kért fel, akiknél
szintén elég hamar ki lehetett tenni a „minden időpont elkelt” táblát.
Köszönjük a gyógyfürdő vezetőinek és valamennyi dolgozójának a kapott segítséget, a
hangosítást, a szép környezetet, amivel fogadhattuk vendégeinket.
Köszönjük a szigetvári vár vitézeinek és dolgozóinak a hangulatos bemutatót, Szigetvár
város vezetőinek a műfüves pálya biztosítását, Sólyom Gyulának és munkatársainak az
ebéd és az egész napos étel, ital ellátást.

Köszönjük a szigetvári posta dolgozóinak és a pécsi kollégáknak a lebonyolításban való
részvételt, a DPSE elnökségének a rendezést.
.
Reméljük, jövőre ismét találkozunk ezen a nagyszerű helyszínen!
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