
Petres-79 kerékpáros teljesítménytúra 

Szeged, Algyı, Dóc, Sándorfalva - Még Szabadkáról is érkezett két résztvevı a 15. alkalommal megrendezett Petres-79 
kerékpáros teljesítménytúrára. Stílszerően épp 79-en vágtak neki vasárnap az Algyıt, Dócot és Sándorfalvát érintı, 
több mint 63,3 kilométeres körnek, amely számos árvízi emlékhelyet érintett. 

 Hozzászólok! 

VIDA-SZŐCS IMRE - 2012.04.01. 17:16 
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Cikk megosztása 

    

A télies, szeles idı ellenére sokan összegyőltek vasárnap reggel a szegedi Kálvária téren, hogy végigtekerjék a 15. Petres-79 
kerékpáros teljesítménytúrát, amelyet a Crocus Természetbarát Kör rendezett. Magam is nyeregbe pattantam, hogy Tápén, 
Algyın, Petresen, Dócon és Sándorfalván keresztül lebiciklizzem a 63,3 kilométeres távot. 1998-ban rendezték meg az elsı 
túrát, amely akkor a szegedi Szent István térrıl indult, és Balástyánál volt a forduló – közölte az egyik szervezı,Rosztóczy 
András.  

 
A kerékpárosok a legismertebb árvízi emlékhelyeket járták végig.  

Fotó és videó: Karnok Csaba 

 
Idén minden eddiginél több, összesen 79 bringás jelentkezett. A két legtávolabbi induló egyenesen Szabadkáról kerekezett a 
csongrádi megyeszékhelyre: hajnali négy órakor indultak, hogy ideérjenek, és a visszautat is kétkerekővel tették meg. A 
teljesítménytúra közben – a hagyományok szerint – a biciklisek az 1879-ben pusztító szegedi nagy árvíz emlékhelyei mentén 
haladnak évrıl évre. Többek között a szegedi árvízi emlékmőnél, a petresi gátszakadás helyszínénél és a rókusi vasútállomás 
ırházának emléktáblájánál is szemlét tarthattunk. 
 
A túra legfiatalabbja, Bakos Botond mindössze 9 évesen teljesítette az embert próbáló távot. Mint elmondta, ennyit még 
sohasem biciklizett egyszerre. A töltés koronáján, Algyı felé a szembeszél az ı útját sem könnyítette, de saját bevallása 
szerint nem fáradt el nagyon. A Szekeres utcai célnál a minden résztvevınek járó kitőzı és emléklap mellé egy csokitojást 
kapott különdíjként. 

 
 
A két legidısebb induló, Szabó János és Takács Gábor 67 évesen pattant drótszamárra. Itt valóban a részvétel számított, de a 
rendezık mindenkinek regisztrálták a menetidejét. A leggyorsabb páros, Sánta László és Zsíros Ottó 2 óra és 49 perc alatt 
süvített végig a több mint 63 kilométeren. Az átlagos teljesítményt produkálók – jómagam is – négy és fél óra alatt tették 
meg az óriáskört. Az eredeti tervek szerint a leghumorosabb öltözékben megjelenı bringás, a gyakorlatban viszont egy 
születésnapos, Várkonyi Gábor kapta az április elsejei különdíjat, egy csokitortát.  

 


