Napfényes 10 Megyés Sportnap Keszthelyen

Az idei évben, 2018. június 16-án ismét Keszthely városa adott otthont a Dunántúli
Postás Sportegyesület által szervezett hagyományos sportnapnak.
A rendezvényen a tavalyi bemutatkozás után, immáron másodszor vettek részt Pest
megye postás dolgozói és családtagjai. Sportegyesületünk azon törekvése, hogy a
fővárost és vonzáskörzetét is minél nagyobb létszámban megnyerje tagságunkba,
fényesen sikerült. A múlt esztendei 72 fő után idén 95-en jöttek a fővárosból és Pest
megyéből.
A szokásos 09:30 órai megnyitó időpontjában mintegy 530 résztvevő hallhatta Pesti
László DPSE elnök köszöntő szavait, majd Keszthely Város Önkormányzata
nevében Nemes Klára képviselő asszony méltatta a rendezvényt, majd mutatta be a
várost. Végezetül Pusztai Csaba DPSE elnökségi tag a sportágakkal, versenyekkel
kapcsolatos fontosabb információkat osztotta meg a sportnap résztvevőivel.
Az egész heti eső után az időjárás kegyeibe fogadta a résztvevőket, napossá téve a
résztvevők hangulatát, és nagyban segítette a rendezők munkáját. Minden
versenyszám az eredeti kiírásnak megfelelően lezajlott, egyenlő esélyeket biztosítva
a versenyezőknek.
A küldöttségek a versenyzőkön kívül szép számú drukkertábort is hoztak magukkal,
így a versenyzők biztatása sem maradt el. A leghangosabb szurkolás szokás szerint
a kispályás focit övezte. Egy versenyszám azonban a csendet és a koncentrációt
követelte meg a résztvevőktől. Ez a sakk volt, melyet sikerült „elkülöníteni” a többi
sportágtól, így rendben zajlottak ezek a mérkőzések is.
A versenyek a fair play szellemében folytak, a szervezés módot adott a
résztvevőknek kötetlen beszélgetések lehetőségére is, melyet mindenki igyekezett
teljes mértékben kihasználni, új barátságokat kötni, avagy régieket megerősíteni.
Délután 16:00 órára minden versenyszámban véget értek a küzdelmek,
következhetett az eredményhirdetés, ami kitűnő hangulatban zajlott. A helyezetteket
elismerő taps jutalmazta, valamint az egyesület igyekezett a sportágakhoz illő
ajándékkal kedveskedni a dobogósoknak.
Összességében elmondható, hogy újra egy élményekkel teli nappal gazdagodtak
azok a munkatársak, akik részt vettek a sportnapunkon, hiszen a sportolás, a
mozgás az egészség megőrzését is hivatott elősegíteni.
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