
Koppány vezér félmaraton a Szóládi Falunap keretében (2013. augusztus 10.) 
 
Közel egy évtizedes szünet után ismét meghívást kaptunk Szóládra, hogy a falunap keretében 
rendezzünk futóversenyt. 
A verseny reggelén érkezett meg az előző napok 40 fokos kánikuláját elsöprő hidegfront, erős 
széllel és záporral. A futók többsége az autóban ülve várta meg, amíg csillapodik az eső. A 
pesti vonat lekéste a szóládi busz indulását, így néhány önzetlen futó lement kocsival a 
Szárszón rekedt futótársakért. A zápor végül is jót tett a versenynek, eltüntette az út porát és a 
hőmérséklet is kellemes volt a futáshoz. 
A rövid táv (4.8 km) csúcsfutás jellegű volt, a nezdei szoborpark meredek domboldala után 
nem sokkal az Almann-kilátónál volt a cél. Innen és a rajtoz visszavezető úton ragyogó kilátás 
nyílt a Balatonra. 
A félmaraton mezőnye együtt haladt a rövid távval a kilátóig, hogy a Csillagó irányába tett 
kitérő után még egyszer felfusson a szoborpark emelkedőjén és a Kőröshegyi völgyhídra nyíló 
panoráma megtekintése után érkezzen vissza a célba. 
A helybéliek sok szeretettel fogadtak bennünket. Köszönet illeti az Önkormányzatot, Rózsás 
Elemér polgármestert, a Falunap rendezőit, Hajdú Zoltán református lelkipásztort, a Szabó 
Cukrászdát, a Podmaniczky pincészetet, Torma Géza méhészt, a helyi borászokat, a Somogyi 
Erdészetet, a Turul Fogadót, a Fődíjat biztosító Hipskerámiát valamint Kenyér Imre 
klubtagunkat és helybéli rokonságát. 
A félmaratoni távon a férfiaknál Hodovánszki Csaba, Sevaracz Attila és Földvári Zoltán, a 
nőknél Rábai Zsuzsanna, Schweigert Árpádné és Marton Ildikó voltak a leggyorsabbak. 
A 4.8 km-es távot a férfiak között Somogyi Károly, Császár Viktor és Blazsek Zoltán, a nők 
között Hallgat Fanni, Jancskár Ildikó és Kis Kata futották le a leggyorsabban. 
A fogathajtó verseny szünetében megrendezett óvodás futáson Peller Bence, Békei Varga 
Bendegúz és Hagyó Nataniel kapott pólót a dobogós helyezésért, a másik 10 résztvevőnek 
csokoládé volt a jutalma. 
A félmaratont 41, a rövid távot 47 futó teljesítette, mindannyiuknak gratulálunk. Somogy 
megyét 15 futó képviselte, elsősorban Szóládról és környékéről. Közülük a hosszú távon 
Székely Gyula, a rövid távon Császár Viktor és Kis Kata érte el a legjobb eredményt. 
A részletes eredménylista és a fényképek letölthetőek a Futapest honlapjáról: www.futapest.hu. 
 

 


