
A  XVI.  kerület,  RUNBERRIES  csapat  élete  a  Spar Maraton 
előtt, után és közben. 
 
 
Nagyon aktívan működik csoportunk az utóbbi hetekben, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a 
Spar Budapest Maraton és Futófesztiválra már egy szuper csapatként érkeztünk és nagyon jól éreztük 
magunkat. 
 
Az  elmúlt  hetekben  részt  vettünk,  és  igyekeztünk  segíteni  az Öt  Falu  Egyesület  által  a  kerületben 
megrendezett 24 órás váltó futáson, amit Balogh Ádám ultrafutó egymaga végig futott 24 órát és a 
Polgármesterrel  együtt  futottuk  az  első  és  utolsó  kört  is,  itt  rengeteg  gyermeket,  anyukát, 
nagymamát, nagypapát megfutattunk, nagyon jó móka volt. 
 

 
 
Ennek a rendezvénynek is köszönhetően új tagok csatlakoztak hozzánk és még többen kedvet kaptak 
velünk futni kedden és csütörtökön. 
 
 
 



Szombat  hajnalban,  megint  Ádi  ultrafutó  barátunkkal 
közösen  futottunk  13  kört,  az  Aradi  Vértanúk  emlékére.  A 
pár  perces  megemlékezés  után  a  tiszteletbeli  köröket  fél 
hatkor  ‐  az  első  5  tiszt  kivégzésének  időpontja  –  kezdtük. 
Fejet  hajtottunk  az  első  felelős  miniszterelnök  Batthyány 
Lajos előtt is, akit szintén e napon végezek ki Pesten.  

ra hágott. 

zben.” 

Elkészültek  a  csapat  pólóink,  amit  egy  vidám  tésztaparti 
keretében,  készülve  a másnapi  versenyre  ki  is  osztottunk, 
közel 30‐an ettük degeszre magunkat szombat délután Hajdú 
Péter  Nagykövet  társam  teraszán.  Itt  elkészültek  az  utolsó 
haditervek  a  másnapi  Maratonra,  az  izgalom  már  a 
tetőfoká

28  emberünk  indult  ezen  a napon  valamilyen  távon,  ebből  4  ember  vállalkozott  a  42  kilométeres 
távra,  2  kis  futó  bogyónk most  futotta  élete  első Maratonját.    3  stafétánk,  1  ekiden  váltónk,  5 
minimaratonosunk és 4 maratonkán indulónk volt.  
 
Mindenki sikeresen teljesítette a saját magának kitűzött célt, nekünk, Nagyköveteknek meg dagadt a 
mellünk a büszkeségtől, 8 hónap után szuper csapat van velünk, mellettünk.  
 
Csak hogy megmutassam milyen volt a hangulat a Maraton után átadom a szót a csapattársaknak: 
 

Szlaukó Robi:  
„Első  olyan  versenyem,  amire  tudtam  aludni  7  órát.  Reggel  nem 
látszott,  de  az  Egó  Lego mögött  kicsit  tartottam,  de  jött  a  Rajt. 
Végig élveztem a  futást, sok‐sok  ismerős arc, sok  ‐  sok bolondozás 
menet kö
„S  a  célkapunál megállva    jön  a  kedvenc Hangom,  dugó  repül  az 
üvegből  s a  szpíker be mondja a nevem  Szlaukó Róbert most már 
megihatod, megcsináltad. Köszönöm mindenkinek élmény volt.” 
 
Nuszbaum Krisztina:  
„Élmény??? Nem kérdés... mint már  írtam extázis!Szerettem az első 
métertől  az  utolsóig,nem  fáj  sehol,nem  húzódik,görcsöl,nincs 
izomláz!!!  Saját  magam  legyőzése,  a  siker  érzése  fantasztikus! 

Csöpögni nem szeretnék, de tényleg ha a Runberriesre gondolok még vezetés közben  is mosolyt csal 
az arcomra,hisz boldogság vagytok az életembe! Szeretlek Titeket Egytől Egyig!!! :)” 
 
Palásthy Viktória:  
„Most néztem meg az "edzésnaplómat" és 4 perccel jobbat futottam magamnál, tehát győztem. A mi 
parkunk a legjobb! Tuti a szintkülönbség nagy segítség volt, most is a maratonon, nem is éreztem az 
emelkedőt, sőt! Még inkább beindultam tőle. Nagyon szeretem ezt a csapatot ilyen csapatösszefogást 
nemigen tapasztaltam az elmúlt 34 évem alatt. Köszönök mindenkinek mindent, segítséget, biztatást, 
fényképeket, az élményt és még sorolhatnám.” 
 
 



Péter Csörgő: 
„Gratulálok én is Mindenkinek, különösen a lányoknak a váltóban. Bogyók tényleg mindenütt voltak, 
NAGY CSAPAT vagyunk.” 
 
Hajdú Péter, Nagykövet társam.:  
„Ez  egy  tudatos  futás  volt  részemről,  nem  is 
fáradtam el annyira, mint az elsőn Tatán, pedig 
az  4  óra  59  perc  lett.  Óriási  érzés megcsinálni, 
minden  fáradtságot  megér.  Én  ezt  az  amatőr 
maraton  futást  egy  kicsit  hasonlítom  a 
gyerekszüléshez.  Az  eleje  örömfutás,  a  vége  35 
után  szenvedés  (vajúdás),  de  amikor  átmész  a 
célvonalon,  fogadod  a  család  és  a  barátok 
gratulációit,  olyan  boldogságban  vagyunk, mint 
egy  anyuka,  amikor  az  újszülött  gyermekét 
meglátja. Boldogságomat tetézte, hogy mindkét lányom és 3 éves unokám is kint voltak és szurkoltak, 
és természetesen hűséges fegyver hordozom, Éva  is. A Runberries csapat hangulata, összetartozása 
megsokszorozza a motivációmat.” 
 

 
 
Most  nagy  lendülettel  készülünk  a  Balaton Maratonra,  ahova még  több  Runberries  taggal  együtt 
érkezünk és ígérjük, megint nagyon jól fogjuk magunkat érezni! 


