
BESZÁMOLÓ A SZUFLA FUTÓFESZTIVÁLRÓL 

2015. augusztus 1-ére tervezett Szufla futófesztivál újra szenzációs sikert aratott a kisebb és 

nagyobb távokon futóknál is, illetve kísérőiknél.  

A verseny a nagyobb létszám ellenére még mindig nagyon családias hangulatban zajlott, 
ami nagy részben köszönhető a helyi ÖTYE kimagasló segítségének, ők gondoskodtak a 
beérkezett futók és a fesztiválon részt vevők étkezéséről.   

Nagyon finom, ízletes paprikás krumplit készítettek, összesen 6 üstben főtt a finom étel, 
melyből 1 üstben még a vegetáriánus sportolókra és kísérőkre is gondoltak a szervezőkkel. 
A nyári meleg ellenére több mint 1400 db palacsintát is sütöttek (volt gluténmentes is!), mely 
az Összefogás Szigethalomért Egyesület jóvoltából valósult meg. Mindannyian otthonosan 
érezhettük magunkat, hiszen a finom étel mellé nem maradt el a mosoly és a kedves szó 

sem.  

Az időjárás is nagyon kedvezően alakult erre a napra, hiszen az egész heti esős idő ellenére 
szombaton reggelre kellemes nyári időnk lett. A Tököli Parkerdő felfrissülve várta a több mint 
600 fő futót, és örvendeztette meg kellemes klímájával. 

Ebben az évben már nem csak a Szigethalmot környező városokból és Budapestről, hanem 
az ország távolabbi részéből is érkeztek hozzánk a versenyre futók. Pl. Esztergomról, 

Bajáról, Dunaújvárosból, Kalocsáról is. 

Reggel 8.00 órakor indult el az első rajt, több, mint 50 fővel, akik 52 km-t teljesítettek, azaz 8 

Szufla kört tettek meg az erdei futóútvonalon, illetve a váltós csapatok. 

9.30 perckor indult a következő rajt, amely egy 800 m-es rövidebb futás volt a Fogyatékosok 
Intézményéből jelentkező futóknak. Kedvesek, aranyosak voltak és nagyon lelkesen 

teljesítették a távot. 

10.00 órakor a félmaratonra, a 21 km-re jelentkezők álltak rajthoz, nekik az erdőben 4 Szufla 
kört kellett teljesíteniük. Utánuk következtek 5 perces késleltetéssel a 15 km-es távot futók, 
akik 2 Szufla kört tettek meg, valamint a 8 km-t futók, akik 1 Szufla kört futottak.  

A beérkező futókat a Cél előtt a Tűzoltók várták hűsítő vízsugárral, ami fantasztikus élmény 
volt és a sok-sok tapsoló, éljenző hozzátartozó, vagy már célba érkezett futó örült 
futótársainak. Ezúton köszönjük a Vizek Őre Vizi-mentők Egyesületnek, hogy frissítettek a 

célban! 

A futók és a részt vevők pozitív visszajelzései alapján újra elmondhatjuk, hogy kiváló 
csapatmunkával, nagyszerű szervezéssel egy nagyon sikeres Futófesztivált hozhatott létre a 
Szufla Egyesület. Nem sikerült volna így ez a nap a támogatóink nélkül, akiknek nagyon 

hálás szívvel köszönjük a felajánlásaikat, és mindennemű segítségüket.  

Nagyon szépen köszönjük azoknak a futóknak, akik nem kérték vissza a chip letéti díját 
hiszen így a Szufla Egyesület  275 800 Ft-ot költhet sportszerekre, melyet a Fogyatékosok 
Napközijének  adományoz, akik otthont adtak ennek a remek versenynek. Köszönjük! 

Jövőre találkozzunk újra, 2016. augusztus első szombatján! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


