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A DPSE főszervezőjének gondolatai
Azzal kezdem: gratulálok az összes indulónknak, amiért teljesíteni tudták ezt az igazán embert
próbáló országúti futóversenyt. Meg kell említeni a főszervező Freier Balázst, aki idén új ötlettel állt
elő: a célkapu áthelyezése kockázatosnak tűnt, de jó irányba léptek tovább, látványosabbá és
izgalmasabbá tették az utolsó métereket. Szintén újítás és igen nagy ötlet volt a célba érkezés utáni
gulyás, ami az energiapótláshoz és az átmelegedéshez nagyszerű megoldás.
Idén volt, aki már 12. alkalommal vett részt a versenyen. Az időjárás a tavalyihoz képest
kellemesebb volt, bár a verseny végére jelentősen rákezdett az égi áldás, de legalább a szél
megkímélte a futókat. A 23 induló ebben az évben kilenc városból (Budapest, Pécs, Miskolc, Győr,
Kaposvár, Szentlőrinc, Tamási, Szombathely, Nagykanizsa) érkezett a megmérettetésre, ami
számunkra ezúttal is országossá tette a rendezvényt. A távolabbról érkezők már szombaton Pécsre
érkeztek és elfoglalták a szállásukat, majd egy könnyű vacsorán és technikai tájékoztatón vettek
részt. Másnap a közel kilencszáz indulóból könnyen felismerhetőek voltak a „kék pólós” postás
versenyzők. Melegítve és kicsit izgulva álltak össze a közös fényképezésre. Ezután következett a rajt
és a hosszú út Harkányig. Még egyszer megköszönöm a nevezőknek, hogy képviselték a postás
színeket! Önmagához képest mindenki kiemelkedő eredményt ért el, ami örömmel és büszkeséggel
tölt el engem és egyesületünk vezetését is.
A legelső célba érkezőnk Hugyecz Attila volt, aki két órán belül teljesítette a távot. Kategóriánként
sikerült számos sikert elérni, most a hölgyek voltak eredményesebbek. Külön is meg kell említenem
Török Lajosné „Ancit”, aki 3 óra 17 perces idővel teljesítette a távot és kategóriájában az első helyen
végzett! Ő volt a verseny „legérettebb” hölgy versenyzője, és a körülményekhez képest vidáman
érkezett a célba. Teljesítménye igazán megsüvegelendő!
Jövőre már a 34. Pécs-Harkány országúti futóversenyre kerül sor, és ha hihetünk a főszervezőnek,
visszatér a kerékpár kategória is, ami ismét színesítheti a repertoárt.
Várunk szeretettel minden kedves versenyzőt, hogy ismét egy sikeres rendezvényen örülhessünk a
nagyszerű postás teljesítményeknek!
Köszönet az indulóknak!
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