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Augusztus 23-án az utolsó elõtti olim-
piai napon újra Diósjenõn, ebben a
börzsönyi falucskában indult a csalá-
dokat, versenyzõket megmozgató futás.
A keretekrõl az Ipoly Erdõ Zrt. munka-
társai – erdészek, erdõmérnökök  –, il-
letve civil szervezetek lelkes munkatár-
sai (Futapest Klub, Kisvasutak Baráti
Köre) gondoskodtak.

Az idõjárás majdnem megtréfált ben-
nünket, hiszen esõvel riogattak az elõ-
rejelzések, s már a nevezés alatt is erõs
széllel érkeztek a felhõk. Talán emiatt –
vagy az éppen zajló, aranyat rejtõ olim-
piai kajak-kenu számok miatt – kicsit
kevesebben tolongtak a regisztrációs
asztalok mellett, mint az elmúlt évben.
Persze az igazsághoz hozzá tartozik,
hogy a félmaratonnal egy idõben ha-
sonló távokon a Futapest párhuzamos
rendezésû krossz futásán is közel száz
résztvevõ nevezett. Az idõ is megkö-
nyörült rajtunk, így a jól kijelölt pályán
a napsütés már a frissítõ pontok hûsítõ
forrásvizét is fontossá tette. 

A versenyzõk kitettek magukért, hi-
szen kiváló idõeredmények születtek,
ami tekintettel a pálya szintességére –
majdnem 500 m szint leküzdése jelen-
tette a nap kihívását – külön figyelmet
érdemel. Aki csak egy kicsit is jártas a
félmaratoni eredményekben, tudhatja
micsoda eredmény 1 óra közeli idõvel
célba érni 21 100 méter megtétele után. 

Említsük meg a régóta futó Kovács Fe-
ri bácsi és Jusztin Feri bácsi nevét, akik
63 évesként, illetve Lencsés Éva nénit, aki
közel 70 évesen teljesítette a távot.

A résztvevõk nyilatkozataiból szinte
egybehangzóan kiderült elégedettségük
a verseny különlegesen szép erdei kör-
nyezete (Ezt látni kell!) és a verseny szer-
vezettsége miatt. A versenyzõk is partne-
rek voltak a környezet megóvásában, hi-
szen frissítõ italuk poharait futás közben
is gondosan a verseny idõtartamára ki-
helyezett szemetesekbe dobták be. 

A korosztályos bajnokokon kívül er-
dész különdíj is kiosztásra került Zsíros
Attilának, akinek 2 óra közeli idõered-

ménnyel sikerült teljesíteni a távot 21
km-en. Munka mellett, hobbiból futva iga-
zán remek! Józsa Csaba a legjobb diósje-
nõi lakosként teljesítette a félmaratoni tá-
vot, testnevelõ tanárként, edzõként, fele-
ségével, Jónás Mariettával igazi sportolói
példát mutatva futottak. A megszokott
egyedi pólókon kívül a szervezõk meleg
ebéddel, sõt strandbelépõvel is kedves-
kedtek a résztvevõknek. 

Köszönjük minden kedves támoga-
tónknak, hogy ez a verseny létrejöhe-
tett, így elsõsorban az Ipoly Erdõ Zrt.-
nek, az Andreas Stihl Kft.-nek és a Cél
Motors Kft.-nek (Land Rover vezérkép-
viselet) támogatását!

Hogy miért érdemes végigcsinálni a
szervezést, a sok-sok apróságot, arra
választ ad a sok mosolygó gyermek, fel-
nõtt, akik reményeink szerint nemcsak
így kerülnek kapcsolatba az általunk
kezelt erdõkkel, gyönyörû természeti
értékekkel. Az eredmények letölthetõek
az Ipoly Erdõ Zrt. honlapján.
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