
 

 

 

 

 

 

 

 
„Akárhogy is fáj, te is lehetsz sztár” 

 

 

 

Dobay Péter kollégánk október 10-én a 36. SPAR 

Maraton Fesztivál versenyen - 2450-es rajtszámmal - a 

handbike-kal, vagyis a kézzel tekerhető speciális 

kerékpárral induló résztvevők között a 4. helyen ért 

célba. A maratoni táv 42,195 km volt. A nem hivatalos 

összesített listán a 60. helyet szerezte meg 3:03:40-es 

idővel, 2174 induló közül. 

 

A teljesítménye rendkívüli, melyhez szívből 

gratulálunk.  

 

 

Versenybeszámolója az alábbiakban olvasható: 

 

 

 

 

Mottó 1: „Akárhogy is fáj, te is lehetsz sztár” 

Mottó 2: Ha Andy Warhol még ma is élne, elhíresült mondata talán inkább így hangzana: 

Hírnév mindenkinek jár, neked is.  Kérdés, hogy valóban akarsz-e élni ezzel a 

lehetőséggel.” 

 

Hát legyen! 

 

A Budapest Maratont 1997-től rendezik meg, először 2015-ben vettem a bátorságot, hogy 

induljak rajta. A 2016. évi versenyen már az előző évi versenytapasztalatokkal a 

„tarsolyomban” vettem részt. A 2017-2018-as versenyeket megelőző tudatos felkészülés 

gyümölcse a 2019-es versenyen érett be számomra, 3. helyezést értem el. A 

járványhelyzet miatt a tavalyi megmérettetést kihagytam.  

 

Az idei versenyre való felkészülés ideális időben zajlott. Közel 40 nap állt rendelkezésemre 

és naponta 25-35 km távokat mentem handbike-ommal. Plusz erőt és kitartást adott 

vízügyes kollégáim támogatása, Medve Józsi például munkába jövet: „Jó reggelt! Volt 

edzés?”, vagy hazafele menet: „Lesz edzés? Akkor jó edzést főnök!” kívánsággal bíztatott. 

 

Az odautazásom nem volt teljesen zökkenőmentes. Habár jól indult, mert igazgatóságunk 

jóvoltából a békéscsabai vasútállomásra az átjutásom megoldódott.  Azonban Szolnoknál 

megállt a vonat és nem ment tovább. Az utasok átszálltak egy másik menetrendszerinti 

járatra. Nekem meg kellett várnom, amíg a tolatást vezénylő átgördíti a vagonomat egy 

másik peronhoz, ahonnan már én is át tudtam szállni egy alacsonypadlós zónázóra. 

Budapestre érve a kalauz elfelejtette, hogy a vonaton vagyok és kb. 10 perc volt, hogy 

előkerítsék. Közel kétórás késéssel értem Budapestre, ahol a barátaim vártak és 

szállítottak a szállásra. Ekkortól próbáltam már csak a versenyre koncentrálni.  

 

  



 

 

 

 

A versenykörülmények koránt sem voltak ideálisak: a hőmérséklet 8-10 0C fok volt, eső 

esett és erős északi szél fújt. Küzdeni kellett az elemekkel. Az esőhöz választott 

sportfelszerelés sem segített a könnyed mozgásban. Kezdetben hol jobban, hol kevésbé 

esett, a verseny második felére viszont szerencsére elállt az eső. A helyszíneket tekintve 

a Budai alsó és felső rakpart, Budai váralagút, Margit-sziget, Árpád híd és a Margit híd 

került bele az útvonalba. Az M1 csatorna is tudósított híreket a verseny másnapján, amiben 

én is látszódtam, sztár lettem:-). 

 

 
A befutó után készített felszabadult szelfi 

 

Összességében véve megérte elmenni és épségben, sérülés nélkül tudtam, önmagamhoz 

képest nem rossz idővel teljesíteni a hatodik maraton versenyemet.  

 

 
A hat verseny - hat emlékérem, jobb szélen a mostani, 2021-es 

 

 

Dobay Péter 

        

 

 


