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Bevezető: 
 
Szeretnénk bemutatni a DE-KEK, Központi Radiológiai Diagnosztika egy igazán sportos közösségét. 

Történetünket hosszasan visszamenőleg lehetne sorolni, azonban az első igazi hivatalos 
debütálásunk a Debrecenben megrendezett 2012-es II. Rotary futófesztiválon volt. Itt ugyanis az 
osztály nevében a Kenézy Kórház-Központi Radiológia néven induló 5 fős csapatunk teljesítette 

váltóban a maratoni távot.  
Ezután, az egységes csapaterővel megszerzett siker íze meghozta a kedvet az újabb és újabb sport 
rendezvényeken való részvételhez. A következő évi III. Rotary futófesztiválon már az egyen 

narancssárga felszerelésünkben futhattunk, illetve csapatnevünk is a frappánsabb RadiKikapcs 
névre cserélődött. Elindultunk az Őrült futáson is, ahol a mókás 8,5 km-es akadály pályát küzdhettük 
le. Néhány év elteltével megújultunk, mozaiknevünk az X-RUN névre, felszerelésünk szürkére 

változott. Voltak időszakok, mikor kicsit monotonná vált a szokásos táv, de mégis mindig összeállt 
egy CSAPAT. Az indulásokat az osztály eddig maximálisan támogatta a részvételi díj és a 
csapatmez tekintetében. A versenyek nagy részéről beszámolók is készültek (eddig 4 db). 

Osztályon belül egyéb sportos összejövetelek is szoktak lenni (fallabda, röplabda, paintball, kenu 
túra), de munkatársaink külön-külön is igen sportosak. Vannak, akik szabadidejüket konditeremben, 
fittneszteremben, uszodában töltik. Az évszakokhoz köthető mozgási lehetőségeket is sokan 

kihasználják, felkapott a síelés és a kerékpározás is, de még biztosan nincs minden a felsorolások 
között. Osztályunk erőssége, hogy a különböző modalitásokon dolgozó asszisztensek, radiográfusok, 
illetve az orvosok együtt szoktak indulni a versenyeken. A cél mindig ugyanaz: együtt, egymásért és 

egészségünkért vidáman mozogjunk egy jót, a környezetünknek is jó példát mutatva ezzel. 

 

Sport rendezvényeken való megjelenéseink: 
 

 2012.03.25. II. Rotary futófesztivál, maraton 5 fős váltó csapata:  

Kenézy Kórház-Központi Radiológia 
 

Szilágyi Katalin, Gombos Réka, Varga Orsolya, Nagy István, dr. Székely András 

 

 
 



 2013.03.24. III. Rotary futófesztivál, maraton 5 fős váltó csapata: RadiKikapcs 

 
Nagy István, Szilágyi Katalin, Varga Orsolya, Suba Valéria, dr. Székely András 
 

 
 

 

 2013.08.18. II.Őrült futás, 8,5 km-es 4-fős csapatverseny csapata: RadiKikapcs 
 

Suba Valéria, Varga Orsolya, Nagy István, dr. Székely András 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 2014.03.30. IV.Rotary futófesztivál, maraton 5 fős váltó csapata:  

Kenézy Radiológia-RadiKikapcs 
 

Nagy István, Szilágyi Katalin, dr. Székely András, Suba Valéria, Varga Orsolya 

 

 
 

 
 



 

 2014.08.16. III.Őrült futás, 8,5 km-es 4-fős csapatverseny: RadiKikapcs 
 

Suba Valéria, Varga Orsolya, Nagy István, Szilágyi Katalin (+2 tartalék külsős tag)  

 

 
 

 
 

 



 2015.03.29. V.Rotary Futófesztivál, maraton 5 fős váltó csapata: RadiKikapcs 

 
Szilágyi Katalin, Varga Orsolya, Suba Valéria (+2 külsős tag) 
 

 

 

 2017.08.19. VI.Auchan Őrült futás, 8,5 km-es 4-fős csapatverseny: X-RUN 

 
Marton Réka, Varga Orsolya, Simon Ildikó, Suba Valéria 
 

 



 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



Egyéb sportos programok: 
 

 Semmelweis nap: A kórházunk által szervezett szabadidős rendezvény egyik programja a 
röplabda verseny, melyen évek óta részt veszünk. 

 

 
 

 Osztályos szabadidős rendezvények: 

 
- Kenu túra: 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



- Paintball: 

 

 
 



A csapatversenyeken induló munkatársaink bemutatása: 
 

- Suba Valéria: CT asszisztens 

 
Régebben atletizált rendszeresen, de többféle sporttevékenységet is kipróbált már.  Futás szeretete 
a mai napig megmaradt és szabadidejében eljár futni. Ezenkívül, szeret túrázni és kerékpározni, de 

görkorcsolyával is láttuk már munkába menni. Keresi a kihívásokat, végigcsinált egy 60 km-es 
teljesítménytúrát is. 
 
Sport: szabadidős futás heti 2-3 alkalommal 
Versenyek: Amatőr futórendezvények: Oxigén kupa sorozat, Aquatikum Mikulás futás, Fuss az 

állatokért, Nem oda boda futóverseny, Rotary futófesztivál, Őrült futás, Éjszakai futás, Terepmaraton 

 

 

 

 



- Szilágyi Katalin: CT asszisztens 

 
Leginkább a szabadban és a teremben történő erősítő jellegű edzéseket és a futást szereti. 
Családjával és barátaival túrázni szokott. Nyáron sokat kerékpározik. 

 
Sport: TRX, saját testsúlyos edzések heti 2 alkalommal + futás 
Versenyek: Amatőr futórendezvények: Oxigén kupa sorozat, Aquatikum Mikulás futás, Fuss az 

állatokért, Nem oda boda futóverseny, Rotary futófesztivál, Őrült futás, Éjszakai futás, VI. Rotary 
futófesztiválon félmaraton egyéniben 
 

 

(kép: Szilágyi Katalin és Varga Orsolya életük első félmaratonját futották le a VI. Rotary futófesztiválon) 

 

 



- Nagy István: Röntgen asszisztens 

 
Szeret a természetben családjával kirándulni és kerékpározni. Igyekszik a sportos rendezvényeken is 
erősíteni az osztály csapatát.  

 
Sport: túrázás amilyen gyakran csak lehet 
Versenyek: Rotary futófesztivál, Őrült futás, Nagyhegyesi futás, Aquatikum Mikulás futás 

 

 

 

 

 

 



- Dr. Székely András: Radiológus szakorvos 

 
Többször teljesítette a maratoni távot egyéniben, de a rengeteg monoton futás után újabban a termi 
edzéseket részesíti előnyben. Régebben teniszezett, újabban fallabdázik. Szeret a természetben 

kikapcsolódni, túrázni, kerékpározni, síelni. Kenu túrák szervezésének a felelőse. 
 
Sport: fallabda heti 1 alkalommal 

Versenyek: Teniszverseny, Los Angeles Marathon, Rotary futófesztivál, Őrült futás, Tour de Tisza-tó 

bringás rendezvény, Nomád Baradla Trail, Hegyre fel futóverseny (Tokaj)  
 

 
 

 
 



- Varga Orsolya: Radiográfus 

 
1997 óta igazolt, válogatott versenyzője a DTC-DSC-SI tollaslabda csapatának. Többszörös Magyar 
Bajnok egyéniben, párosban és csapatban is. Többször szerepelt Európa Bajnokságon és 

nemzetközi versenyeken. Emellett időnként futás, fallabda és konditerem a programja. A maradék 
szabadidejében az évszakokhoz köthető sportolási (kerékpározás, síelés) és túrázási lehetőségek is 
szerepet kapnak.  

  
Sport: tollaslabda heti 3-5 alkalommal + futás 
Versenyek: Hazai és nemzetközi tollaslabda versenyek. Atlétika diákolimpia. Amatőr 

futórendezvények: Oxigén kupa sorozat, Mikulás futás, Fuss az állatokért, Nem oda boda futás, 
Rotary futófesztivál, Őrült futás, Fuss 1000 km-t egy év alatt, Halloween futás, VI. Rotary 
futófesztiválon félmaraton.  

 

 

 (2018. felnőtt Magyar Bajnoki érem Vegyes párosban) 



- Simon Ildikó: Radiográfus (Emlőcentrumban) 

 
2014-ben szerezte aerobik sportedzői papírját a Fitness Companynál. Emellett életmód tanácsadói, 
Gymstick Muscle instruktor és TRX edzői papírokkal is büszkélkedhet. Heti 5 alkalommal tart edzést, 

melyet a munkatársak is szívesen látogatnak. 
 
Sport: heti 3-4 alkalommal erősítő jellegű edzések (gymstick, hot iron, TRX, saját testsúlyos) 
Versenyek: Őrült futás 

 

 

 



- Marton Réka: Radiográfus (Emlőcentrumban) 

 
7 évig rendszeresen szertornázott, majd hot ironra és úszni járt heti rendszerességgel. Jelenleg 
erősítő köredzésekre jár, ami tartalmaz gymsticket, TRX-et és saját testsúlyos gyakorlatokat. 

Kiegészítésként futni és kerékpározni is szeret, de már síléc is volt a lábán. 
 
Sport: Köredzés, heti 3 alkalom + futás 

Versenyek: Szertorna versenyek, Őrült futás 

 

 



Beszámolóink:  
 
Néhány maradandó beszámoló is készült csapatunk teljesítményéről, melyek online is elérhetőek a 

radiologia.hu és facebook oldalakon, de pályázatunk mellékeként is csatoljuk. 
 
A szöveges tartalom a következő helyeken tekinthetőek meg: 

1. Öten a 42.195 ellen 
http://www.radiologia.hu/aktualis/interjuk/7319.html 
 

2. Őrölt futás 2013 – A RadiKikapcs is ott volt 
http://www.radiologia.hu/aktualis/interjuk/10699.html 
 

3.  Az a bolondos nyár 
http://www.radiologia.hu/aktualis/belfoldi_hirek/12662.html 
 

4. 2017. augusztus 19. – VI. Auchan Őrült futás 
https://www.facebook.com/pg/kenezyradiologia/photos/?tab=album&album_id=1640179932720511 
 

 
Pályázatunkat a jelenlegi utolsó szereplésünkről készült cikkünkkel zárjuk: 
 

2017. augusztus 19. - VI. Auchan Őrült futás 
Varga Orsolya beszámolója: 

 

Egy kisebb kihagyás után, immáron harmadjára ismét csapatot szervezett a DE-KEK Központi 
Radiológiai Diagnosztika osztály az Erdőspusztai Arborétumban megrendezett VI. Auchan Őrült 
futásra. A megszokott Radikikapcs csapatnevünket idén X-RUN névre cseréltük le, illetve ezzel 

együtt mezünk is megváltozott. Okulva az előző versenyekből, most inkább sötétebb színbe bújtunk. 
A végén így is kérdéses lett a ruha sorsa, hogy vajon menthető lesz-e egy alapos mosással vagy 
sem... A 8,5 km-es pályán elterülő 33 akadályból álló kihívást 4 fős lány csapatunk, a rutinos Suba 

Valéria és Varga Orsolya, illetve a két újoncunk Simon Ildikó és Marton Réka 1:32 perc alatt 
teljesítette. Itt szakmai tudásunkat kevésbé tudtuk érvényesíteni, maximum a barlang sötétségéből 
való kijutásnál tudtuk röntgen szemeinket bevetni, viszont csapat összetartásunkat annál jobban 

gyakorolhattuk. Célunk volt mókával és kacagással vegyítve, sérülésmentesen teljesíteni a versenyt, 
melyre rekordszámú nevezés gyűlt össze. A startolás szakaszos indítása miatt hosszú várakozás 
után rajtolhatott el csapatunk. Rutinos indulóként mondhatom, most sem voltak egyszerűek az 

akadályok. A korábbiakhoz képest idén többször kellett a vízzel megküzdeni és többet kellett 
cipekedni is. Például, a nehezített vízen való átkeléskor egy méretes traktor gumikereket kellett 
átjuttatnunk a part egyik pontjából a szemben lévőbe. Nos, ha ez úgy történik, hogy egy rossz kezdés 

után a kerék egyből a vízben landol, mint ahogy mi is elkövettük, onnan a merülő kereket elég nehéz 
kiemelni és átcipelni, de csapatmunkával azért ezt is hárítottuk. A sok vizes és iszapos feladat 
mellett, nem maradtak el a mászós, egyensúlyozós kihívások sem. Libikókázhattunk is, persze nem 

a libikóka rendeltetésének megfelelően. Próbára tette csapatunkat a 900 méteren keresztüli zsák 
cipelés is, aminek súlya kb. 10-12 kg lehetett. Ezenkívül, idén sem maradt ki a katonai kiképzéseknél 
is használt palánkmászás, melytől talán fiúk híján a legjobban tartottunk, mégis könnyedén oldottuk 

meg. A vége felé tűzoltók vártak nagynyomású vízágyúikkal, hogy biztos ne kapjunk napszúrást a 
nagy melegben. A cél előtt pedig néhány gladiátor próbálta feltartani a csapatot, de mondhatni őket 
már könnyen bevetettük. Közösen futottunk be a célba és a befutóérmet büszkén vehettük át.  

 
Az akadályok név szerint: Bálára fel!, Medervágta, Egyensúlyozás, Lapos kúszás, Őrült dagonya, 
Sötét alagútban, Gumigalopp, Függeszkedés, Átfutás a nagy tavon, Dupla bálahegy, Gátfutás, 

Csúszda, Asztalugrás, Futás homokzsákkal, Frissítő fürdés, Akadályfutás, Palánkmászás, Pokol 
kapuja, + - 100 m szintkülönbség, Átjutás a Kati patakon, + - 50 m, Végtelen kígyóvágta, Meglepetés, 
Mocsárjárás, Átkelés a tavon, Kisdomb, Bújócska, Átkelés a tavon gumikerekekkel, Hármasugrás, 
Gumihegy, Libikóka, Átkúszás a gumikerekek alatt, Vízágyú, Gladiátors 
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https://www.facebook.com/pg/kenezyradiologia/photos/?tab=album&album_id=1640179932720511 

 


