
Kistapolcai peca-, petanque- és főző nap 
 
Pünkösd vasárnapján mintegy 96 fő részvételével nagyon aktív, sikeres 
rendezvényt zártunk. 
21 horgász versenyző vetélkedésével, 4 főzőcsapat indulásával, petanque 
versennyel megtűzdelve zajlott a rendezvény. 
 
Nagyon pörgős, eseménnyel teli napot töltöttünk együtt, az időjárás nagyon 
kegyes volt velünk, egész nap lehetett horgászni, főzni (idén nem került jég 
az ebédünkbe), tollasozni, ördögbotozni stb. 
 
Petanque versenyzőink többfordulós versengésen küzdöttek egymás ellen, 
felnőtt és gyermek kategóriában. Mindenki szurkolt, buzdította a 
versenyzőket. 
 
A horgászversenyen utcahosszal, akarom mondani, halakkal teli szákkal 

győzött Fodor Tamás 23,6 kg összsúllyal és a 3,9 kg-os legnagyobb amurral. 
Második Szieber Péter lett 18,18 kg-mal, a dobogóra pedig felfért még 
Dervalics Attila 6.24 kg-mal.  A hölgyek között a legügyesebb a szigetvári 
Tengerdi Csabáné Bognár Magdolna lett, kis híján 5 kg-mal, míg második 
Bódog Erika, harmadik pedig Vinkovicsné Vrasgyák Brigitta lett. 
 
A fő versenyszám mellett színvonalas petanque versenyt szerveztünk 8 
felnőtt és három gyermek csapattal. Veretlenül győztek a vendég pécsiek egy 
kis siklósi besegítéssel, név szerint Magyar Krisztina, Végső Ferenc Gábor és 
Pincés Judit. A döntőben a Három golyósok csapatát győzték le, míg a 
dobogó harmadik fokára a nagyharsányi Menők léptek fel. 
 
A főzőversenyen négy csapat mérte össze gasztronómiai tudását, - az ételek 
ízletesek és finomak voltak. Közülük is a legfinomabb a beremendi babgulyás 
lett, a nagyharsányi, villányi és siklósi pörkölt előtt. 
 
Zárásként az eredményhirdetés következett, majd elfogyasztottuk a remek 
ételeket, amit főztek nekünk munkatársaink, amíg mi szórakoztunk. 
 
Nagyon jó volt látni a felszabadult mosolyokat, látszott a körzet összetartása, 
a szervezettség, ami ezt a napot jellemezte. Több postánk szinte teljes 
létszámmal részt vett a rendezvényen, mint egy nagy család. 
 
Két főszervezőnknek, Pincés Juditnak és Kirchner Györgynek köszönet a 
remek helyszínért, a szervezésbe fektetett energiáért, s jól jöttek a sörpadok 
is.  
Több helyről kaptunk telefonhívást, hogy remek, családias napot töltöttek el 
ezen a napon, és remélik lesz még ilyen program. 
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