Sikeres 10 Megyés Sportnap Keszthelyen

Az idei évben 2017. május 13-án újra Keszthely városa adott otthont a Dunántúli
Postás Sportegyesület által szervezett, hagyományosnak is nevezhető sportnapnak.
Ami különlegessé tette az ez évi rendezvényünket, az a Pest megye postás
dolgozóinak
és
családtagjainak
részvétele.
Nem
titkolt
szándéka
Sportegyesületünknek, hogy a fővárost és vonzáskörzetét is megnyerjük minél
nagyobb létszámban tagságunkba. Ennek pozitív jelei e rendezvényen is
körvonalazódtak, hiszen a fővárosból két busz is indult, 72 fővel.
A 09:30 órai megnyitó időpontjában – a szó szoros értelmében is – nem volt felhőtlen
az örömünk, hiszen az időjárás a rosszabbik arcát mutatta. A fejünk felett lógtak az
esőfelhők. A mintegy 600 résztvevő hallhatta Pesti László DPSE elnök köszöntő
szavait, majd Keszthely Város Önkormányzata nevében Nemes Klára képviselő
asszony mutatta be a várost. Ezt követően Oláh Tünde a Postakürt Alapítvány
ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket, végül Dervalics Attila DPSE
elnökségi tag a versenyekkel kapcsolatos fontosabb információkat osztotta meg a
sportnap résztvevőivel.
A kezdeti borús, néha esős időjárás gyorsan naposra, vidámabbra fordult, ami a
részvevők hangulatát mindenképpen pozitívan befolyásolta. A sportpálya bejárata
mellett a 150 éves fennállását ünneplő Magyar Posta rendezvény busza is
megjelent, ahol nagyon tartalmas és érdekes kiállítást tekinthettek meg az
érdeklődők.
Közben a 15 versenyszámból 14 esetében a hangos szurkolások hangjait lehetett
hallani a keszthelyi egyetem területén. Egy versenyszám azonban a csendet és a
koncentrációt követelte meg a szép számú résztvevőktől. Ez volt a sakk, melyet
sikerült „elkülöníteni” a többi sportágtól és rendben zajlottak ezek a mérkőzések is.
A versenyek a fair play szellemében folytak, a szervezés lehetővé tette a résztvevők
számára a kötetlen beszélgetések lehetőségét is, melyet mindenki igyekezett teljes
mértékben kihasználni. Az időjárás kegyeibe fogadta a postások nagy közösségét,
így a pálya közelében lévő büfében, a tornateremben, a teniszpályán vagy a
sportpályán kötődhettek újabb nagyszerű barátságok.
Délután 16:00 órára minden versenyszámban véget értek a küzdelmek, jöhetett az
eredményhirdetés. A kitűnő hangulatban zajlott záró szakaszban a helyezetteket
elismerő taps is jutalmazta a tárgynyereményeken kívül. Voltak cinkelő
megjegyzések (pl.: „örökös második”, „szerencsétek volt”, stb.), melyeket az
érdekeltek minden esetben egy mosoly kíséretében vettek tudomásul.

Összességében elmondható, hogy újra egy élményekkel teli nappal gazdagodtak
azok a munkatársak, akik részt vettek a sportnapunkon, hiszen a sportolás, mozgás
az egészség megőrzését is hivatott elősegíteni.
Egy Ernest Hemingway idézettel zárom e sorokat, melyet a Dunántúli Postás
Sportegyesület is vall: „ A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel
veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”
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