
 

Fussunk együtt a 
8. Fuss a Rákgyógyításért Pécsett karitatív rendezvényen! 
 

 
Ebben az évben, szeptember 10-én, szombaton, immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a 
Dunántúli Postás Sportegyesület a Fuss a Rákgyógyításért Pécsett jótékonysági futónapot.  
 
A történet még 2009-ben kezdődött, amikor is a Magyar Posta Zrt. a Pécs2010 Európa 
Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat támogatásaként  – többek között  – az EKF felvezető 
évében, majd évadjában egy-egy postai szervezésű karitatív futónap lebonyolítását is  
felajánlotta.  
A Magyar Posta a rendezvények operatív szervezésére – lebonyolítására sportegyesületét, a 
Dunántúli Postás SE-t (DPSE-t) kérte fel. 
 
A nagy sikert arató két futónapnak összesen 3200 résztvevője volt, a nevezési díjakból és 
tombola bevételekből közel három és fél millió Ft folyt be. Az összeget a Posta a pécsi 
székhelyű  Nőgyógyászati Daganatos Betegekért Alapítvány  javára utalta át. 
 
Az említett két rendezvényt azóta már további öt követte, s ma már elmondható, hogy közel 
tizennégyezren megközelítőleg tízenötmillió forintot „futottak össze” az említett alapítvány 
javára.  
 
Nagy örömünkre idén is igény és lehetőség mutatkozik e jótékonysági program 
megtartására, így 2016. szeptember 10-én (szombaton) reményeink szerint ismét megtöltik a 
pécsi Széchenyi teret az önzetlen segítség nyújtóinak százai. 
 
A rendezvényről bővebben:  
A nevezési díj egységesen 1000 Ft, ezért minden résztvevő egy, erre az alkalomra készülő 
pólót kap. A póló viselője a futás napján az előzetes tervek szerint különböző kulturális 
kedvezményeket vehet igénybe. 
 
Rendezvényünk központi helyszíne a pécsi Széchenyi tér, ahol a program 09.00 órától a 
helyszíni nevezések fogadásával kezdődik. 09.45-kor egy háromnegyed órás zenei blokk 
következik, majd 10.30-kor kerül sor a megnyitóra, várakozásaink szerint Pécs M.J. Város 
polgármesterének, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatójának és a kedvezményezett 
alapítvány kuratóriuma elnökének közreműködésével. 
 
A megnyitó után egy 15 perces közös bemelegítés következik ismert, régiós kötődésű 
sportolók, közéleti személyiségek szereplésével.  
A közös tornát egy 3 km-es futás követi Pécs történelmi belvárosában. Az útvonal az elmúlt 
évihez képest nem változik (Széchenyi tér - Irgalmasok u. - Citrom u. - Jókai u. - Jókai tér - 
Ferencesek u. - Szent István tér - Janus Pannonius u. - Mária u. - Flórián tér - Nagy Flórián 
u. - Király u. - Széchenyi tér.). Természetesen a táv kocogva, sétálva is megtehető, a 
részvétel a fontos, győzteseket nem hirdetünk. 
A futást egy újabb 45 perces zenei műsor követi.    
 
A rendezvényt tombolasorsolás zárja, ennek teljes bevétele is az alapítvány javára kerül 
átutalásra. 
 
 



2016-os célok: 
Minden esztendőben arra törekszünk, hogy az előző évek produktumánál többet, jobbat 
nyújtsunk, mindig legyen előrelépés a rendezvény valamennyi elemét illetően. Leginkább ez 
a részvételi létszámra vonatkozik, ami – természetesen – szoros összefüggésben van az 
átutalásra kerülő jótékonysági összeg mértékére. Nagy örömünkre most már elmondható, 
hogy az egész ország területéről érkező postások mellett Pécs város és a régió „civil 
lakossága” is magáénak érzi a rendezvényt, hisz’ az elmúlt évben már utóbbiak javára billent 
a mérleg nyelve a nevezések összetételét illetően.  
 
Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációra: szórólapokkal, plakátokkal, 
iskoláknak, egészségügyi intézményeknek írt DM-levelekkel, a helyi médiumok teljes 
vertikumának kihasználásával támogatjuk az eseményt. Nagy gonddal választjuk ki idén is a 
színpadi szereplőket, törekszünk olyan kiegészítő programok szervezésére is, melyek 
tovább színesítik, gazdagítják az eseményt.  
 
Idei rendezvényünkre, s a remélt továbbiakra is igaz: Határozott célunk, hogy megőrizzük 
annak (azok) jó értelemben vett amatőr jellegét, azt viszont professzionális szintre kívánjuk 
emelni. Minden olyan kezdeményezéstől, esetleges együttműködési szándéktól, mely az 
„elüzletiesedés” felé mutat, kategorikusan elzárkózunk! 
Idén is nagyon bízunk a jó időben, s várunk mindenkit, akit megérint a program üzente: a 
figyelem ráirányítása korunk egyik súlyos betegségére, az egészséges életmód, a 
megelőzés, a szűrések fontosságára, a betegség gyógyíthatóságára, az önzetlen segíteni 
akarásra. 
 
 

Szervező Bizottság 
 
 


