
A Fusshegyes Sportegyesület 2019.04.13-án rendezte meg az V. Kráter kupa futóversenyét.  

Fő mottónk: "Mindenki győztes, aki célba ér! Nem kell a leggyorsabbnak lenned, hiszen ha 

teljesíted a távot, már tettél a saját egészségedért." 

A mai futóversenyünkkel is az egészséges életmódra, a sportlehetőségekre, a 

környezettudatos magatartásra. szerettük volna felhívni a figyelmet. 

A sport- és egészségélmény mellett sokan élvezték a különlegesen szép, rendezett kiserdőnk 

tavaszi varázsát és településünk vendégszeretetét.  

 

A gyermekfutamokon összesen 98 versenyző regisztrált. A helyi óvoda és általános iskola 

tanulói kívül érkeztek gyerekek versenyző szüleikkel Debrecenből és Hajdúszoboszlóról is.  

Óvodásoknak és az I. korcsoportosoknak 500 métert, a II. III. korcsoportosoknak 1000 métert, 

a IV. korcsoportosoknak 1500 métert kellett teljesíteniük.  

A rajtokat állandó szakmai segítőnk Tóthné Czeglédi Erzsébet tanárnő indította. 

A gyermekek a célban befutóérmet, gyümölcslevet, édességet, az első három helyezést elérők 

pedig értékes ajándékokat kaptak. 

Örömmel töltött el bennünket, hogy néhány fáradhatatlan gyermek a kiserdei körök után a 

rövidebb felnőtt távot is teljesítették. Külön gratulálunk Mózsik Dorkának, aki a korcsoportos 

III. helyezése után a felnőtt női 3 km – es távon is rajthoz állt, ahol II. helyezést ért el. 

 

A felnőtt futam négy távján - a Táncos fitnesz csoport bemelegítését követően - összesen 93 

versenyző rajtolt el. 

A 3 és 5km-es táv versenyzői a településen belül, míg a 13 és 21km táv futói az ébredező 

Kráter-tó érintésével teljesíthették vállalt távjukat. Idei, jubileumi versenyünket igyekeztünk 

különlegesség tenni. A 21 km – t teljesítők új útvonalon ismerhették meg Nagyhegyes …….., 

ők a Tuba – tanya érintésével. 

Versenyünk biztonságos lebonyolítását idén is a helyi Polgárőrség lelkiismeretes csapata 

biztosította. 

 

A Nagyhegyesi Ifi Klub lelkes tagjai a nevezés körüli feladatokban, az útvonal biztosításában, 

az éremosztásban és az eredményhirdetésnél voltak nagy segítségünkre.  

A verseny zárásaként a helyi Hagyományőrző csoport vidám csapata finom gulyáslevessel 

kedveskedett fáradt futóinknak.  

Ezúton is köszönjük a Nagyhegyes Község Önkormányzatának és a helyi közösségek 

együttműködését, támogató segítségét. Köszönjük az önkéntes fotósainknak az áldozatkész 

munkájukat, valamint a kerékpáros felvezetőinknek a fáradhatatlan munkáját.  

 

Örömmel tölt el bennünket, hogy a borongós időjárás ellenére is sok gyermek részt vett 

versenyünkön és ezen a barátságtalan reggelen mégis megmérettették magukat nálunk. 

Bíztasson benneteket, egy, a felnőtt versenyzők között már elterjed és sokat használt szlogen: 

Nincs rossz idő, csak rosszul öltözött futó.  

 

Bízunk benne, hogy aki eljött hozzánk, szép napot tölthetett nálunk, jól érezte magát.  

Találkozzunk jövőre is! Gratulálunk mindenkinek! Addig is kívánunk mindenkinek jó futást. 

 

a Fusshegyes SE tagjai  

 

 

Rajzversenyünkön első helyezést Cseke Kincső (1.a.), második helyezést Juhász Nóra (1.a.) 

harmadik helyezése Deák Lilla (2.a.) osztályos tanuló ért el.  

Különdíjat kapott Józsa Hanna (2.a.). Gratulálunk és köszönjük a szép rajzokat mindenkinek. 



 

A futóverseny eredményei: 

Óvodás  

lányok  I. Nagy Diána 

II. Marosi Zsuzsika 

III. Kovács Lilla 

Óvodás 

fiúk  I. Bertalan Keve  

II. Radócz Levente 

III. Gáspár Imre 

Iskolások 

I. korcsoport  

lányok  I. Saxinger Adél 

II. Kapusi Csenge 

III. Juhász Nóra 

fiúk  I. Zsuga Tamás 

II. Nagy Szebasztián 

III. Loós Botond 

II. korcsoport 

lányok  I. Engelhardt Dóra 

II. Hegedűs Dorka  

III. Mózsik Dorka 

fiúk  I. Sípos Alex 

II. Malánics Péter 

III. Szabó Dávid 

III. korcsoport 

lányok  I. Nagy Klementia  

II. Erdős Nóra  

III. Deák Andrea 

IV. Szabó Patrícia 

fiúk  I. Bertók Bence  

 

 

3km 

női  I. Magyar Beatrix  

 II. Mózsik Dorka   

 III.  Csörgi Tímea    

férfi I.  Sándor Balázs   

 II. Saxinger Jordán  

 III. Kerékgyártó Csaba   

5km 

női  I. Pál Enikő   

 II. Kurucz Beatrix  

 III.  Hosek Ágnes   

férfi I.  Nemes Péter   

 II. Jurth Gyula   

 III. Kovács Zoltán   

13km 

női  I. Takács Kis Erika  

 II. Lisztes Anna   



III.  Barbócz Anikó   

férfi I.  File Adrián   

 II. Csörgi Péter   

 III. Dörgő Sándor   

21km 

női  I. Makainé Szabó Csilla 

 II. Muczáné Gulyás Erzsébet 

 III.  Nagyné Göde Zsuzsanna 

férfi I.  Kozák István   

II. Ilyés Tamás   

 III. Takács György  


