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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.,
Telefonszám: 06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Négy Évszak Maraton futóverseny
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
X sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Négy Évszak Maraton futóverseny
Már több mint tíz éve, hogy Pusztaszabolcson létrejött egy aktív, sportolni és futni vágyó
csapat. Ezek a futók alkották előbb a németországi, majd a romániai, végül a lengyelországi
váltófutás csapat tagjait. A futók voltak a kezdeményezői és mozgatói a szabadidős
sportegyesület létrehozásának. A futók kezdtek el a regionális majd országos rendezvényekre,
versenyekre járni. Ezen versenyek jó hangulata, közösségteremtő ereje adta a gondolatot,
hogy Pusztaszabolcson is kellene valamilyen sajátos versenyt rendezni. De ez a verseny ne
egyetlen alkalmat jelentsen, hanem épüljön be az országos amatőr futónaptárba. Ezek után jött
a javaslat az egyik futótól Ádám Lászlótól, hogy ne évi egyetlen rendezvény legyen, hanem
évszakonként rendezzünk olyan eseményt, ami teljesíthető a kezdő és középhaladó futók
számára is, de legyen vonzereje arra is, hogy a futók az évi teljes sorozaton megjelenjenek.
Így dolgozták ki a Négy Évszak Maraton elnevezésű versenyt, melynek során a futók az adott
évben minden évszak végén versenyeznek a maratoni táv egynegyed részén, azaz tíz és fél
kilométeren. Győztest minden évszakban hirdetnek, de az igazi az, ha valaki mind a négy
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eseményen részt vesz, és így teljesíti a 42 km-es maratoni távot. A versenyzőket nemenként
négy életkori kategóriába sorolják 10 éves kortól, „ki meddig bírja életkorig”.
A futósorozat 2007-ben indult, csak helyiek számára. Ez amolyan tesztelési év volt, hogy az
előjövő hibákat korrigálni lehessen. A következő évben 2008-ban a február végi első
rendezvényen több mint 50-en álltak a rajtvonalnál. Ez a létszám az évek alatt stabilizálódott,
6 éven keresztül 40 és 60 fő között volt az indulók létszáma. A 2014-es év hozta meg a
népszerűség növekedését, a versenyre kiéhezett futók már 96-an toporogtak a rajtnál. Az
elmúlt évek résztvevőinek lakóhelyét vizsgálva többségben vannak a Fejér megyéből
érkezettek, de nagyon sokan jöttek Budapestről, Pest megyéből, de jóval távolabbról is.
Kuriózumként volt már induló Szlovákiából, Németországból, New Yorkból és Etiópiából is.
Több országos hírű ultrafutó is megtisztelte már rendezvényünket. Az első két év fővédnöke
Németh Lajos meteorológus volt, aki egy alkalommal le is futotta a távot. A 3. évben
Monspart Sarolta látogatta meg a versenyt és fejezte ki elismerését. A 2014-es évre pedig
Kovács „Kokó” Istvánt kérték fel, hogy legyen a futás fővédnöke és versenyzője. A
versenysorozatnak Dombrovszki György sajátos logót tervezett, amely minden évszakban
különböző, az adott évszakra jellemző színt kapott.
2009-től kezdve a tavaszi, májusi verseny után az utánpótlás biztosítása érdekében az
óvodások és alsó tagozatos iskolások számára rendeznek versenyt különböző távokon a
gyereknap alkalmából. A kicsik is minden évben szép számmal, 40-50-en jelennek meg, és
adnak bele mindent a versenyzésbe, hogy aztán boldogan viseljék a kiérdemelt érmeket.
A verseny sikeres lebonyolításába nagyon sokan bekapcsolódnak. A szabadidő sportegyesület
többi szakosztálya, más civil szervezetek, önkéntes segítők, a polgárőrség, a mentősök, a
tudósítók stb. Egy-egy verseny így valódi összefogást valósít meg Pusztaszabolcson.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Ez a helyi szervezésű versenysorozat lehetőséget teremt a rendszeres megmérettetésre az aktív
futók számára, akik nem csupán helyi lakosok, hanem a megyei és a megyén kívüli
településekről is érkeznek. Ezzel egy másik célkitűzés is megvalósul, hiszen kiváló
alkalmakat biztosít a sportkapcsolatok építésére, ápolására.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010

www.pusztaszabolcs.hu
www.futanet.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: -

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja
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javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Rajt előtti pillanatok (2008.május)

Rajt utáni pillanatok (2010. augusztus)
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Besnyő felé halad a mezőny (2010. augusztus)

Rendszeres visszatérő Budapestről, az idősebb korosztályból (2011. november)
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Közel 100 induló a rajtra várva (2014. február)
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 26.

..................................................................
Ádám László
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