
Keszthelyi sportrandevú 

Az immár hagyománnyá vált keszthelyi sportnapra várta a DPSE a mozgás 

szerelmeseit június 1-én. Feledve a májusi zimankót és esőt, a csapatok szép 

számmal érkeztek az egyetemi sportlétesítményhez, mely évről évre méltó helyet ad 

rendezvényünknek. A sportpályák részben korszerűsítve, kibővítve csalogatták a 

sportolni vágyó családokat, csapatokat vagy egyéni indulókat. És az időjárás is 

fergetegesen nyáriasra váltott.   

A Nyugat – magyarországi régió minden területéről érkeztek a jókedvű és elszánt 

sportolók, és ismét képviseltette megát Budapest is, ami nagy öröm számunkra.  

A reggeli érkezés során a résztvevők gyorsan megszállták a szabadtéri pályákat, 

máris megkezdődött a bemelegítés, a futballisták rúgásainak puffanása kísérte az 

egymást köszöntő kollégák óvációit.  

A hivatalos programot Pusztai Csaba megnyitója indította, majd a szót átvette a 

nyugdíjazása alkalmából közeljövőben leköszönő DPSE elnök, Pesti László. 

Kifejtette, hogy a rendezvény 14 évre tekinthet vissza, változatlan népszerűségnek 

örvend, és kívánja az őt követőknek, hogy hasonló eredményes, a résztvevőknek 

rengeteg élményt, felejthetetlen pillanatot és sportsikereket szerző „tornát” 

szervezzenek itt továbbra is a méltó hagyományokat követve. Hasonló gondolatokkal 

nyitotta meg a rendezvényt Keszthely város önkormányzatának képviseletében 

Nemes Klára asszony, aki már sok éve tulajdonképpeni védnöke ennek a rangos 

sporteseménynek. 

Ez évben is igen sokszínű volt a sportágak köre, mely a jelentkezők fantáziáját 

megmozgatta. Ezt követően a résztvevők izomzatát is. Ismét sok csapattal rajtolt el a 

városismereti túra, mely kicsik – nagyok kedvelt sporttevékenysége, hiszen 

Keszthely történelmi és egyéb látnivalói olyan gazdagok, hogy évről évre új és új 

arcát képes megmutatni az akár sokadszorra is benevezettek számára. A települést 

keresztül – kasul bejáró csapatok ismét nagyszerű látnivalókban és kevésbé ismert 

műemlékekben, szobrokban is gyönyörködhettek. Néha egymással is 

összetalálkozva, egymással tréfálkozva követték a kérdések és a térkép adta 

„magyarázatok” nyomán az útvonalukat. A számot a – nevét ki tudja honnan merítő – 

Be-er nevű csapat nyerte a Bajnokok és a Siófok és Siófok Família Kft-t megelőzve. 

Gratulálunk! 

Természetesen a sportpálya létesítményit kihasználva igen sokszínű sport kavalkád 

biztosította a szurkolás és a nézelődés lehetőségét az éppen nem pályán lévőknek, 

vagy a számukat már letudott versenyzőknek. Népszerű volt a női súlylökés, melyet 

Kovács Krisztina nyert Lusztig Orsolya és Csóka Regina előtt. A szám férfi változatát 

Csóka Zsolt nyerte, megelőzve Magyarósi Gábort és Szünstein Zalánt. 

A férfi tenisz is látványos meccseket hozott, ahol Kajdi László diadalmaskodott 

Csóka Zsolt és Szabó László előtt. A női teniszt Meitert Éva nyerte Kárász Istvánnét 

megelőzve. A napközben csak fokozódó meleg és a tűző napsütés a szabadban 



rendezett események résztvevői számára már nem csak kellemes, hanem 

leküzdendő „élményt” is jelentett. 

A női és férfi asztalitenisz résztvevőit a tűző nap nem zavarta, ellenben a felkészült 

és ügyes ellenfelek igen. A női torna helyezettjei sorrendben Herczegné Harcsa 

Erzsébet, Hohl Szilvia és Tulézi Marianna voltak. A férfiak versenyét Kalinics Gábor 

nyerte Molnár Károlyt és Meszlényi Györgyöt megelőzve. 

A tollaslabda látványos meccsein a nőknél Pikó Alexandra diadalmaskodott Szőke 

Nóra és Hohl Szilvia előtt. A férfiaknál Pikó Sándor, Dervalics Attila és Laki Bertold 

sorrend alakult ki. 

A röplabda is sok izgalmat tartogatott, a végső sorrend a csapatoknál Kaposvár, 

Székesfehérvár és Pécs lett. 

„Csendesebb vizekre evezve” a sakkversenyen Varga Attila diadalmaskodott, akit 

Száraz János és Szemesi József követett a dobogón. 

A talán kevésbé látványos, de mindig izgalmas petanque küzdelmeket a tűző napban 

fürdő pályán Keszthely 1 csapata nyerte Siófok és Keszthely 2 csapata előtt. Úgy 

látszik, a sportág valamiért vonzódik a vízparti településekhez… 

És a mindig nagy küzdelmeket és nagy szurkolói ovációt érdemlő kispályás futball is 

a  közönség elé állt, ahol is a női tornát Pécs nyerte Budapest előtt. A férfi foci Pécs, 

Kaposvár, Siófok sorrendet hozott. A kispályás öregfiúk meccs Sopron, Szigetvár 

dobogót eredményezett. 

A szokásos, és szokásosan finom ebédre már a focidöntő előtt sor került. Az 

ellátásra a sportolóknak és szurkolóknak sem lehetett panaszuk. A tornájukon már 

átlendült sportolók megfelelő folyadék beviteléről a fák árnyékában óvatosan 

megbújva sörpadok és kiszolgáló pult gondoskodott, ahol szép számmal foglaltak 

helyet a megfáradt „gladiátorok”. 

Az esemény záró aktusa az eredményhirdetés volt, ahol ismét jókedvűen és poénok 

között került sor a díjak átvételére. Hiszen ezen a versenyen is csak a pályán 

ellenfelek a résztvevők, egyébként pedig bajtársak és munkatársak a 

mindennapokban. Reméljük, hogy jövőre ismét ugyanitt, hasonló, vagy nagyobb 

számban találkozunk! 

Kranz Gábor 

    

    

        


