
Újabb aranyoldal a postás karitatív futás krónikájában 

A tavalyi részvételi rekord kérészéletűnek bizonyult 

 
Egyértelmű sikert és ismét rekordszámú nevezést hozott a 7. Fuss a 
Rákgyógyításért, immár hagyományos pécsi jótékony célú rendezvény. A 
Magyar Posta Zrt. égisze alatt működő szervező, a Dunántúli Postás SE így az 
eddigi legmagasabb összeget, közel 2,6 millió forintot utal át a 
kedvezményezett Nőgyógyászati Daganatos Betegekért Alapítvány javára. 
 
Az időjárás ezúttal is kegyeibe fogadta a szervezőket, hiszen gyönyörű napsütés, és 
kellemes, langyos szellő várt azokra, akik a testmozgást összekötötték a jótékony 
adakozással. A korábban érkezők szórakoztatásáról, a jó felvezetésről, a kellemes 
hangulat fokozásáról az örökzöld Beatles dalokat játszó Beatlingers együttes 
gondoskodott. Sorra érkeztek a postás küldöttségek az ország minden részéből, 
nyugatról, keletről, Budapestről egyaránt, és persze a helyi „civilek”, a nem postások 
is szép számban eljöttek. Sőt, a számos külföldi diák mellett egy húsz fős horvát 
küldöttség idén is nemzetközi szintre emelte a rendezvényt.  
 
Apáti Tóth Katának, a Magyar Posta Zrt. szóvivőjének és Stenczer Bélának, a Pécsi 

Nemzeti Színház örökös tagjának, a két műsorvezetőnek fél 11-kor  kezdődő 

köszöntőjét, program ismertetőjét már egy jelentős sokaság hallgatta. Az ünnepélyes 

megnyitó keretében először a házigazda, Molnár Róbert vezérigazgató-helyettes, 

majd Dr. Őri László alpolgármester és Dr. Ertl Tibor egyetemi professzor szólt a 

város főterét akkor már teljesen megtöltő, neon-zöld egyen pólót viselő 

résztvevőkhöz.  

Beck Zoli, a népszerű 30Y frontembere és testvére, Zaza adott elő egy remek 

számot, majd a háromszoros kick-boksz világbajnok Bödő Csilla közös bemelegítő 

tornára kérte fel a résztvevőket. Tervezett segítői közül sajnos ketten – Kenderesi 

Tamás ifjúsági olimpiai bajnok úszó és Csonka Zsófia újdonsült Európa-bajnok 

sportlövő – betegség miatt az utolsó pillanatban lemondták a fellépést. Zsófi ennek 

ellenére, lázasan is ott volt, megcsodálhattuk még „meleg” aranyérmét,  s több mint 

kétezer embertől fogadhatta – aktualitásból – a Boldog születésnapot c. dalt...  

Ott volt viszont Csilla mellett a közös tornán a 88 éves Fleinig Laci bácsi, a „Triatlon 

sportág örökös bajnoka” cím birtokosa, aki még ma is aktívan versenyez...Rajta nem 

fogott ki betegség, - hiába, az évek és a rutin...! 

Aztán visszaszámlálás, s Molnár Róbert elsütötte a startpisztolyt, jelt adva az 

indulásra. 

A látvány fantasztikus! Ameddig a szem ellát, hömpölygő, hullámzó tömeg! Igen, 

most is nagyon sokan vagyunk...A 3 km-es távot futva, kocogva, sétálva teljesítőket 

nosztalgia zene várja. Célba értek Ők, s a rendezvény legfőbb üzenete is:  az 

összefogás, a segíteni akarás, figyelem felkeltés a megelőzésre, a szűrések 

fontosságára, a betegség gyógyíthatóságára. 

 



 

 

A rendezvényt tombolasorsolás zárta. S álljon itt az örömteli összegzés: 2361 

regisztráció, 2 598 000 Ft az alapítvány javára.  

A szervezők a nagy sikerre való tekintettel folytatni szeretnék a hagyományt, így a 
baranyai megyeszékhely belvárosát a tervek szerint 2016. szeptember 10-én is 
megtölti majd a jótékony ügyért futók hada.  
 
Pesti László 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


