
314 Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 10. szám (2009. október)

Nem mindennap adatik meg az
amatõr futóknak, hogy igazi profik-
kal versenyezhessenek. Képzeljük
csak el, ha a 100 méteres síkfutás
rajtjánál együtt állhatnánk Usain
Bolttal, vagy az éppen aktuális ma-
gyar bajnokkal! Nos, Tóth Tamással
vagy Földingnével rajthoz állni re-
méljük sokaknak hasonló élményt
jelentett!  

Szervezõként, de úgy gondolom
versenyzõként is az egyik legfonto-
sabb figyelni való az idõjárás. A vendé-
gek kiváló, szélcsendes, napsütéses
idõt hoztak, így már semmi sem veszé-
lyeztette a kiváló lebonyolítást, amihez
a helyi erdészek (diósjenõi, kemencei,
nagymarosi) és az Ipoly Erdõ Zrt. köz-
pontjának alkalmazottai mindent biz-
tosítottak, akik egyben egyesületünk-
nek is tagjai.

Nemcsak a versenyzõk értek el egé-
szen kiváló eredményeket, de azok is a
sport- és erdõszerelmesek, családok,
akik kedvtelésbõl futottak, hiszen a pá-
lya nehézségét leküzdeni nem volt egy-
szerû feladat. A már megszokott rajthoz
sétálást az idén is a puskalövéssel indí-
tott rajt követte, ami Bán Gábor kerü-
letvezetõ erdész „elõadásában” évek
óta a verseny egyik védjegye.

Bár a maratonka fiatal versenyzõi in-
dultak utoljára, mégis a közöttük leg-
jobban teljesítõ Jakubovics István futott
be elsõként a célba. Aztán sorra érkez-
tek a kismaratont teljesítõk, élükön Kiss

Tamással, akin alig látszottak a fárad-
ság nyomai. Könnyed vagy erõn felüli
futással, de a lelkes közönség elõtt a cél-
egyenesben mindenki meghajtotta az
utolsó százat.

A szervezõk arról is tájékoztatták fo-
lyamatosan a jelenlevõket, hogy hol jár

a félmaratont vezetõ élboly. Így né-
hány várakozással feszült perc után
alig egy órát meghaladó idõered-
ménnyel feltûnt a már korábban nyer-
tes Tóth Tamás alakja, akit a célban
nagy taps fogadott. A magyar bajnok
(2004; 2007) az elsõ kiírásban is elsõ-
ként jutott át a célvonalon, most így
tett egy számára könnyed futással. Per-
sze a célban arról is beszámolt, hogy
azon túl, hogy szereti ezt a versenyt, az
eleje embert próbáló. Pedig az idõ-
eredmény az abszolút magyar rekord-
hoz is mérhetõ (1 óra 02 perc 22 mp
Kadlót Zoltán). A helyi szervezõk
számára külön öröm volt, hogy a
szomszédos Berkenyén élõ Sági József
ért célba másodikként fantasztikus
idõvel, remek futással. Õ is újra és újra
megtiszteli részvételével a versenyt. A
harmadik Rezessy Gergely eredménye
is kiváló, amire a lelkes közönség tap-
sából is lehetett következtetni. 

A hölgyek mezõnyét Földingné
Nagy Judit 1 óra 23 perc 14 mp-es kivá-
ló ideje fémjelezte. Idén a budapesti fél-
maraton helyett Svájcba utazott, ahol a
híres Jungfrau Maratonon vett részt, és

nem is akármilyen eredményt ért el
ezen a hegyi versenyen. Judit ugyanis a
harmadik helyen ért célba, 3:37.18-es
idõvel teljesítette a távot, alig 3 perccel
lemaradva a gyõztes Claudia Landolt
mögött, és 1 perccel a második helye-
zett Jasmin Nunige-tõl. Így talán nem
meglepõ ez a kiváló versenyzés sem.
Az egyórás futás rekordját a mai napig õ
tartja, pedig 1989-ben futotta meg! Ter-
mészetesen Gyuró Fanni (a célban úgy
fogalmazott, hogy nagyon jól érezte
magát), vagy Vajda Zsuzsa idõeredmé-
nye is nagyszerû. 

A korosztályos bajnokokon kívül er-
dész különdíj is kiosztásra került Mõcsé-
nyi Miklósnak, akinek 2 óra közeli idõ-
eredménnyel sikerült teljesíteni a távot
21 km-en. Munka mellett, hobbiból fut-
va igazán remek! A megszokott egyedi
pólókon kívül a szervezõk meleg ebéd-
del, sõt strand-belépõvel is kedvesked-
tek a résztvevõknek. Köszönjük min-
denkinek szíves támogatását, hogy ez a
verseny létrejöhetett, így elsõsorban az
Ipoly Erdõ Zrt.-nek, de Józsa Csaba ta-
nár bácsinak, Boros Dánielnek és Cser-
halmi Zsoltnak is!

Hogy miért érdemes végigcsinálni a
szervezést, a sok-sok apróságot, arra
választ ad a sok mosolygó gyermek,
felnõtt, akik reményeink szerint nem-
csak így kerülnek kapcsolatba az álta-
lunk kezelt erdõkkel, gyönyörû termé-
szeti értékekkel. Ha ezentúl is szükség
lenne tanulságra, annyit mindenkép-
pen ki lehet emelni, hogy lehet az er-
dészek munkájára utalni így is, s az
emberek értékelni, respektálni fogják,
sõt a gyermekek akár meg is szerethe-
tik az erdész bácsikat, akik védik,
ápolják, gondozzák különös értékün-
ket: az erdõt.

A teljes eredménylista letölthetõ az
Ipoly Erdõ Zrt. honlapján.
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