
Példamutató postás szerepvállalás 

Rekordszámú nevezés a 6. pécsi karitatív futónapon 

 

Segíteni, adni jó, nemes ügyet szolgálni felemelő érzés. Jól tudják ezt a postások is, hisz’ évről 

– évre egyre többen vesznek részt a Fuss a Rákgyógyításért karitatív rendezvényen. A pécsi 

futónap sikertörténete még 2009-ben, a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa felvezető évében 

kezdődött. Akkor, s a kulturális seregszemle évadjában a Magyar Posta – több egyéb 

felajánlása mellett – e sportprogram meghirdetésével is a nemzetközi jelentőségű esemény 

támogatói közé állt. A futónap megszervezésére és lebonyolítására a Dunántúli Postás 

Sportegyesület kapott megbízást. Óriási megtiszteltetés, és persze felelősség is volt ez! Ma már 

ismert, a DPSE sikerrel teljesítette küldetését... 

Ezen fellelkesedve, jött az ötlet: folytassuk, teremtsünk hagyományt, szeptember második 

hétvégéje szóljon a postások példamutató, egy nemes ügy melletti összefogásáról. Az ötletet 

elhatározás, tett követte, s innen már egyenes út vezetett az idei 6., szeptember 13-i 

rendezvény megtartásához. 

Az előzetes nevezések bizakodásra, az időjósok  óvatosságra, sőt komoly aggodalomra 

intettek. Úgy tűnt, nem alaptalanul: esett hétfőtől csütörtökig, aztán pénteken már nem. Akkor 

szakadt, ömlött az eső! Aztán gyönyörű, napsütéses szombatra ébredtünk: csak tartson ki, csak 

tartson ki!  

Sorra érkeztek az ország különböző részeiből postásaink, kelettől nyugatig, északtól délig. 

Horvát sportbarátaink sem maradhattak távol, s a helyi lakosság is szépen megmozdult.  

Apát-Tóth Katának, a Magyar Posta Zrt. szóvivőjének és Stenczer Bélának, a Pécsi Nemzeti 

Színház örökös tagjának 10 órakor kezdődő köszöntőjét már egy jelentős sokaság hallgatta. 

Aztán egy kis RockToRock hangulatteremtő, s fél 11-kor megnyitó. Először a házigazda, Molnár 

Róbert vezérigazgató-helyettes, majd Nagy Csaba alpolgármester és Dr. Gőcze Péter egyetemi 

professzor szólt a város főterét akkor már teljesen megtöltő, fehér egyen pólót viselő 

résztvevőkhöz. Kata megindító riportja következett: mikrofonja előtt egy, a pécsi onkológián 

kezelt kolleganőnk mondott köszönetet Gőcze professzor úrnak felépüléséért. Beck Zoli, a 

népszerű 30Y frontembere és testvére, Zaza adott elő két számot, majd a Baranyai kötődési 

TV-riporter, Erős Antónia – segítőivel, Sárosi Laura tollaslabdázóval, Berta Dániel vívóval, 

Czukor Zoltán verseny és távgyaloglóval  – közös bemelegítő tornára hívta fel a nagyérdeműt. 

Aztán visszaszámlálás, s Molnár Róbert elsütötte a startpisztolyt!  

A látvány megható, szívet melengető: a Széchenyi tértől a Kossuth térig, míg a szem ellát, az 

Irgalmasok utcája teljes szélességében hömpölyög a tömeg, miközben a start-kapunál még 

mindig százak tolonganak. A 3 km-es távot teljesítőket rockzene várja, tombolasorsolás, majd 

örömteli összegzés: 2302 regisztráció, 2 551 000 Ft a Nőgyógyászati Daganatos Betegekért 

Alapítvány javára.  

Ez eddigi csúcs, amit jövőre, szeptember 12-én lehet megdönteni. 

Ezen a napon különösen jó volt postásnak lenni, mert tudjuk, segíteni, adni jó, nemes ügyet 

szolgálni felemelő érzés! 

Pesti László 


