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Az Erdészeti Lapok dupla számában is
meghirdette az Ipolyerdõ Zrt., hogy a
Diósjenõi Erdészetnél hegyi félmaraton
(21,1 km) és családi futást rendez. Ez
utóbbihoz kismaraton (7,0 km) vagy
maratonka (3,1 km) távot lehetett telje-
síteni. Már-már megszokott, hogy az er-
dészrendezvényeken ragyogó napsütés
fogadja a résztvevõket, s ez most is így
volt. Megmondom õszintén, szégyen-
kezve lassítottam a gépkocsival, hogy
lehetõleg minél kisebb zavart keltve
jussak át a versenyre benevezettek cso-
portján át a parkolóhelyre. 21 100 mé-
ter, még kimondani is sok. S mégis
több, mint hetvenen neveztek erre a

távra. A rajthoz igyekvõ versenyzõk és
nézõk a Diósjenõi Erdészet udvarán ha-
ladtak keresztül, ahol az erdészet régi
épületének bontási munkálatai
tetõztek. A rajtnál izgatottan melegítet-
tek a kezdõk és sztoikus nyugalommal,
lazán futkároztak föl-alá a profik. Elsõ-
re a félmaratont indították, stílszerûen

Bán Gábor erdész sörétes szolgálati
fegyvere vaktöltényének hangjára,
majd rövidesen követte õket a kismara-
tonon résztvevõk csapata, s végül a ma-
ratonkára vállalkozók, akik között csak
elvétve láthattunk felnõttet, gondolom,
õk jobbára a csöppségek kíséretére ne-
veztek be. Amikor elrajtolt a mezõny, a
magamfajta puhányok és a rendezõk jó
része lesétált a célhoz. A fõ szervezõ
Lengyel László, Haraszti Gyula, Havaj
Kornél és a többiek, akik nemcsak az
Ipolyerdõ Zrt. alkalmazottai – mint a
Kisvasutak Baráti Köre, a Civil Dió
Egyesület, illetve a Diósjenõi Spor-
tegyesület tagjai –, de a rendezvényt leg-

Futás a Börzsönyben



Erdészeti Lapok CXLII. évf. 9. szám (2007. szeptember) 297

alább annyira magukénak érzõ diósje-
nõi polgárok is felkészültek a befutók
fogadására. Lengyel László, mint egy
profi riporter, közvetítette a történése-
ket, bíztatva az utolsó száz métereken a
versenyzõket.

Kijutott a bíztatásból az erdész indu-
lóknak, úgy mint Zsíros Attillának, Sze-
beni Zsoltnak, Kovács Mihálynak, Gab-
nai Ernõnek és Haraszti Gyulának. De
az indulók között találtuk Zagyi Lászlót,
a verseny fõmérnökét, Mõcsényi Mik-
lóst és Balogh Pétert.

„A versenyzõk kitettek magukért, hi-
szen kiváló idõeredmények születtek a
majdnem 500 m szintkülönbségû pályán.
Aki csak egy kicsit is jártas a félmaratoni
eredményekben, tudhatja, micsoda ered-
mény 1 óra közeli idõvel célba érni
21 100 méter megtétele után. A nap
szenzációját Tóth Tamás 1 óra 7 perc 14
mp-es félmaratonja jelentette. De Bene-
dek Zsolt (1 óra 9 perc 47 mp) és Zatykó
Miklós (1 óra 10 perc 12 mp) eredménye
is kiváló, amire a lelkes közönség tapsá-
ból is következtetni lehetett. A hölgyek
mezõnye sem maradt el az erõsebbik ne-

métõl, hiszen Teveki Petra 1 óra 19 perc
25 mp-es ideje minden várakozást felül-
múlt. Itt Földingné Nagy Judit (1 óra 26
perc 25 mp), és Farkas Katalin (1 óra 32
perc 16 mp) követte az elsõt pazar idõvel,
kiválót versenyezve.” – mondotta Lengyel
László az eredményhirdetés után.

Kérdésre válaszolva Haraszti Gyula
vezérigazgató-helyettes határozott igen-
nel felelt a jövõ évi rendezést illetõen,
elõre bocsátva, hogy a cél a megújult
Diósjenõi Erdészet épületénél lesz.
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