
„Csak” egy kör – Ultrabalaton 2022 

 

2022-ben is megrendezésre került Magyarország egyik legnagyobb ultrafutó versenye a 

Balaton körül, amely 211 km hosszúságú távot jelentett az induló 1 fős személyek, valamint a 

4 és 13 fős csapatok részére egyaránt. A verseny 2022. április 29-től május 1-ig tartott.   

Mi a DPSE – Quattro, egy 4 fős vegyes csapattal képviseltük a Magyar Posta Zrt.-t. Ezúton is 

köszönjük a Dunántúli Postás SE támogatását. 

A verseny ebben az évben Balatonfüredről indult, ahonnan a csapatunk első futója, reggel 7 

óra 20 perckor vágott neki a kihívásnak. A 211 km-es távot egymás között, váltakozó 

megterhelésű, de összességében egyforma hosszúságú szakaszokra osztottuk szét, amely 

tervezés sikeresnek bizonyult. A verseny délelőttjén és a kora délután folyamán csodás, napos 

időjárási körülmények között futhattunk, semmilyen problémánk nem adódott, bár a mindig 

szép Balatonban kevés időnk volt gyönyörködni. Aztán elérkeztünk a verseny egyik kritikus 

részéhez, az éjszakai és a hajnali szakaszokhoz. Mikor mások legszebb álmaikat álmodták, 

mi akkor is róttuk az utakat, koptattuk a futócipőnket és fogyasztottuk a fejlámpákban az 

elemeket. A versenynek erre a részére teljesen szétszakadt a mezőny, csak magunk voltunk 

az úton, ahol néha olyan sötét volt, hogy a Negro cukorka világított a szánkban.  

Lassan közeledtünk a verseny végéhez. Hajnali 4 óra volt, amikor az utolsó szakaszt teljesítő 

társunkat vártuk a célzóna területén. Fáradtak voltunk, kicsit megtépázott bennünket a 

Balatonkör, de egyben izgatottak is voltunk, hogy mikor bukkan fel a célegyenesben a 

csapattársunk, hogy egymás kezét megszorítva, a magasba emelve szakíthassuk át a 

képzeletbeli célszalagot.  

A versenytávot a remek emberekből, kiváló sportemberekből álló csapat 20 óra 29 perc alatt 

teljesítette. A 4 fős vegyescsapatok közül, akik 51-en vágtak neki a versenyek, mi a 13. 

helyezést értük el, amelyre nagyon büszkék vagyunk.  

A Balaton ismét tudott új élményeket adni.  

Köszönetet kell még mondanunk a családtagjainknak is, akik türelmükkel és megértésükkel 

hozzájárultak a versenyre történő sikeres felkészülésünkhöz és a KÖR teljesítéséhez.  

Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a kiváltságos csapatnak, amelynek tagjai: Klászné 

Herbert Anita, Németh-Gémes Renáta, Németh Zsolt, Moravcsik Gergely   

 

Moravcsik Gergely    


