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A májusi szélsõséges idõjárás a
diósjenõi erdõkben és az erdei infra-
struktúrában is jelentõs károkat
okozott. Az Ipoly Erdõ Börzsönyi
Hegyi Félmaraton és Családi Futás
elnevezésû verseny félmaraton táv-
jának pályáját is kidõlt bükkfák so-
kasága borította, az út nagy részét
vízmosások, sáros szakaszok jelle-
mezték a korábbi hónapokban. Au-
gusztus 14-ére azonban sikerült a
pályát alkalmassá tenni a verseny-
zésre, így sikerült negyedik alka-
lommal is megrendezni az erdei fu-
tóversenyt.

A versenyt megelõzõ éjszakai vihar-
nak köszönhetõen, kissé kevesebben
jelentek meg az elõzõ évekhez képest
2010. augusztus 14-én, hogy összemér-
jék erejüket a nem mindennapi verse-
nyen, a hegyi félmaratonon. Reggel
többen érdeklõdtek, hogy megrende-
zésre kerül-e a verseny az éjszakai vihar
miatt. A kérdés jogos volt, hiszen a gon-
dosan elõkészített pályára még éjszaka
is dõlt ki fa, az út egy része sárossá vált.
Mindezek miatt a szervezõk körében is
felmerült, hogy a versenyt a Diósjenõ –
Kemence közötti aszfaltos erdészeti fel-
táróúton rendezzük meg, de végül ma-
radt a megszokott pálya, hiszen mégis-
csak hegyi félmaratonról van szó.

A versenyt Diósjenõ község nevében
Tóth János polgármester, a verseny véd-
nöke nyitotta meg. Az Ipoly Erdõ Zrt.
nevében Zanati László erdészeti közjó-
léti igazgató szólt a megjelentekhez.

Összesen csaknem száz versenyzõ
állt rajthoz a három versenyszámban. A
rajt megszokottan a Diósjenõi Erdészet
bejárójánál Bán Gábor kerületvezetõ
erdész puskalövésére indult. 11 órakor
elõször a félmaratonra (21,1 km) neve-
zõ 63 fõ indult a megmérettetésre. Az
idõeredményeken érzékelhetõ volt a
fülledt idõjárás, valamint, hogy a sáros
pálya rendkívüli figyelmet, óvatosságot
igényelt, hisz a gyõztes Rezessy Gergely
csaknem tíz perccel hosszabb idõ alatt
teljesítette a távot elõzõ évi eredményé-
hez képest. Ez igaz a nõi gyõztes Föl-
dingné Nagy Juditra is. A következõ
versenyszám a kismaraton (7,0 km)
volt. Ebben 16 versenyzõ állt rajthoz.
Õket a maratonka (3,1 km) 20 indulója
követte.

A kempingnél lévõ célba elõször a
maratonka legjobbjai érkeztek, majd
befutottak a kismaraton versenyzõi is. A
félmaratont leggyorsabban teljesítõ Re-
zessy Gergelyre 1 óra 22 percet kellett
várni. A célba ért versenyzõket, vala-
mint az érdeklõdõket egy tál meleg étel-
lel, valamint itallal várta a rendezõség.
A verseny elõtt és után lehetõséget biz-
tosítottunk ingyenes vércukorszint és
vérnyomás mérésére. A versenyen ne-
vezõk ingyenesen vehették igénybe a
strandfürdõt is.

Az eredményhirdetésen átvehették
pénzjutalmukat a félmaraton férfi és nõi
dobogósai. Az elsõ helyezettek ötvene-
zer, a másodikak harmincezer, a harma-
dikok pedig húszezer forintot vihettek
haza. Valamennyi versenyszám elsõ há-
rom helyezettje éremben részesült, a

korcsoportgyõztesek emléklapot kap-
tak. Az erdészként nevezõ Zsíros Attila,
valamint Mõcsényi Miklós különdíjban
részesültek. A díjakat Tóth János Diósje-
nõ község polgármestere, Haraszti
Gyula az Ipoly Erdõ Zrt. vezérigazgató-
helyettese, valamint Zanati László er-
dészeti közjóléti igazgató adták át.

Az ellenõrzõ pontokon, valamint a
versenyközpontban sok ismerõs arc
tûnt fel, akik – nemcsak a közelbõl –
már évek óta részt vesznek ezen a ver-
senyen, amelynek pályája talán az or-
szág egyik legszebb vidékén halad. Ér-
dekesség még, hogy a 3 éves kortól a
77 éves korig szinte minden korosztály
képviselte magát a versenyen.

Köszönet illeti az Ipoly Erdõ Zrt. va-
lamennyi érintett dolgozóját, a Vitalitas
SE és Diósjenõ község segítõit, valamint
mindenkit, aki a verseny sikeres meg-
szervezésében és lebonyolításában
közremûködött.

A www.ipolyerdo.hu honlapon talál-
ható a teljes eredménylista, valamint az
eseményrõl készült felvételek.
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