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Hadobás Pál 

Az Edelényi Futók Egyesülete  

(EFE) érmei  

   1987 novemberében a futást kedvelő és rendszeresen űző 14 edelé-

nyi úgy döntött, hogy szervezett keretet biztosít e nemes sportot, 

hobbiból, vagy az egészségük megőrzése érdekében végzett embe-

reknek. Minden edelényi előtt köztudott volt, hogy sok az olyan em-

ber a városban, akik rendszeresen futnak, de hagyománya volt a 

szervezett amatőr futóversenyeknek is. 

   Az egyesület elnöke Puskás Béla, aki Fazekas Péterrel fő szerve-

zője az egyesület által rendezett versenyeknek. 

 

 

Az egyesület emblémája 

 

   Megalakulásuk után az első rendezvény az I. Edelényi Kastélyszi-

get Körök verseny volt 2018. március 31-én, melyre 190 fő regiszt-

rált és teljesítette a különböző hosszúságú távokat. A gyermekek ré-

szére is rendeztek futamot, melyen 30 fő vett részt a regisztrált lét-

számból. 

 

   Az edelényi L’Huillier-Coburg kastély az ország egyik legszebb 

barokk kastélya, mely az ország kastélyai közül a hetedik legna-

gyobb. L’Huillier János Ferenc építtette 1730-ban. Öt termét rokokó 

freskók díszítik, melyek Lieb Ferenc munkáját dicsérik. 2014-es fel-

újítását követően a kastélyt és parkját szívesen veszik igénybe nem-

csak a helyi szervezetek és intézmények, hanem a megyeiek és az or-

szágosak is. 
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   A második az I. Császtai Terepfutás és Mountain Bike Verseny 

volt 2018. június 23-án, melyre 150 futó és 30 kerékpáros regisztrált. 

 

   A Császta szőlőhegyen a város önkormányzata és az Edelényi He-

gyek Közössége alakított ki egy rendezvények szervezésére alkalmas 

teret, ahol rendszeresen tartank kulturális programot. Ezek sorában a 

legnépszerűbb a több mint egy évtizede évente megrendezésre kerülő 

Császtai Búcsú. 

 

   2018. szeptember 22-én került sor a 28. D24 Bódva-völgyi Mara-

ton és Kerékpártúra megrendezésére, melyre 130 futó és 70 kerék-

páros nevezett, a gyermekfutamon 40 gyermek indult. Különböző 

hosszúságú távokat teljesíthettek a résztvevők, de a rendezvény csú-

csa a maratonverseny volt, mely Jósvafőről indult és a Kastélysziget 

parkjában volt a cél. 

 

   A maratonversenyt egy baráti társaság rendezte meg először 1991-

ben és mindig volt folytatója a versenynek, ha egy társaság valami-

lyen oknál fogva feladta a további szervezését, így került a frissen 

alakult Edelényi Futók Egyesületéhez 2018-tól. 

 

   Minden regisztrált versenyző szép kivitelű érmet kapott minden al-

kalommal. Az érmeket Fazekas Péter, rajz-földrajz szakos általános 

iskolai tanár tervezte, miként az egyesület emblémáját is és a befu-

toerem.hu csapata készítette. A cég a világ minden tájára készít ér-

meket (Dubaitól Vancouverig). 

   Minden érem fémből készült, süllyesztet, és/vagy metszett fém, an-

tikolt és/vagy homokfúvásos technikával, a színek a Pantone színská-

lából kerülnek kiválasztásra és hevített zománc technikával kerülnek 

fel. 

   Az érmen felül minden versenyző rajtcsomagot, névre szóló rajt-

számot, ebédet, frissítőt, chipes időmérést kap a díjakon és különdí-

jakon felül a befizetett rajtdíj fejében. 

 

Az érmek leírása: 

   Az I. Edelényi Kastélysziget Körök érme előlapján, középen az 

edelényi kastély homlokzati sziluettje van, melynek teteje fölött át-
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tört az érem, közepében az EFE fehérrel festett emblémája, kettős, 

kiemelkedő peremű körben EDELÉNYI KASTÉLYSZIGET KÖ-

RÖK körirat. A hátoldalon fent félkörben az egyesület honlapjának a 

címe: www.edelenyifutok.hu.  

Mérete: 66 mm átmérőjű. 

Anyaga: fém. 

Szalag: A 25 mm széles 880 mm hosszú világoszöld szalag széles 

szalagtartón függ. A szalagon sötétzöld színnel az egyesület emblé-

mája, az esemény megnevezése és éve, valamint az egyesület hon-

lapja szerepel. A széles szalagtartó 32 x 10 mm. Praktikusan van 

megoldva a szalagtartó, mert középen nyitott, így a szalagot könnyen 

le lehet róla venni. Minden éremnél ez a megoldás van. 

 

 
 

 

 
 

   Az I. Császtai Terepfutás és Mountain Bike Verseny érme sza-

bálytalan alakú. Előlapján fent a Császtán lévő székely kapu, mely-

nek közepe áttört, körülötte zöldre festett fák, alatta CSÁSZTA / 

TRIÁL felirat két sorban, lent pedig az egyesület emblémája a TRI-

ÁL szóba beleérve. A betűk közti háttér fekete. Maga az egész kom-

pozíció alkotja az érmet. A hátoldala üres. 
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Mérete: 66 x 62 mm. (A magasság a széles szalagtartóval együtt ér-

tendő!) 

Anyaga: fém. 

Szalag: 25 mm széles 840 mm hosszú sötétzöld-fehér szalag, melyen 

sötétzölddel és fehérrel az egyesület emblémája, az esemény elneve-

zése és pontos dátuma, valamint az egyesület honlapjának a címe 

szerepel. 
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   A 28. D24 Bódva-völgyi Maraton és Kerékpártúra érme csúcsá-

ra állított, sarkain lekerekített négyszög, fent világoskék mezőben fe-

hérrel BÓDVA VÖLGYI felirat, lent világoskékkel MARATON 

felirat, követve az érem ívét, középen fehér egyesületi embléma és 

szintén fehérrel a Bódva folyó. Az érem középen hullámos vonallal 

van kettéosztva, az alsó részben hullámokat szimbolizáló díszítés 

van. 

Mérete: 60 x 70 mm. (A magasság a széles szalagtartó füllel érten-

dő!) 

Anyaga: fém. 

Szalag: 25 mm széles, 840 mm hosszú narancssárga-sötétkék színű. 

A sötétkék részben fehérrel a rendezvény elnevezése és az egyesület 

honlapjának a címe szerepel. 

 

 
 

 


