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A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Sporttal az egészségért!

FORINT

A Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület 1992-ben
alakult meg Várpalotán azzal a céllal, hogy a mozgás, futás, és
hasznos programok megvalósítása mellett minél többen tudják szabadidejüket hasznosan, egészségtudatosan eltölteni. A
sport mellett prevenciós tevékenységük is közismert a térségben. Ifjúsági eseményeket, nagyobb rendezvényeket szerveznek. Legutóbb terepfutóversenyt rendeztek, melyre az Emberi
Erőforrások Minisztériumának támogatásának köszönhetően
kerülhetett sor. Az eseményről és a szervezetről Méreg József,
az egyesület elnöke beszélt.
R.: Miért fontos az egyesület működése?
M.J.: Tagjaink szabadidejüket feláldozva igen aktívak. Kiemelt
tevékenységet folytatunk a következő területeken: hátrányos
helyzetűek és egyedülállók támogatása, klubszerű foglalkozások, illetve egészség-programok szervezése, szenvedélybetegségek, drog-prevenció, bűnmegelőzés. Nem csak a sport területén fejtjük ki tevékenységünket. Megkülönböztetett figyelmet
fordítunk a környezetvédelemre, az ifjúságvédelemre, az idősek
megsegítésére, a hagyományőrzésre és az állatok védelmére is.
Az évek óta kiforrt és rendszeresen visszatérő rendezvények
követni tudják úgy a testi, mint a lelki egészségfejlesztés eszmerendszerét. Erre az egyik legjobb biztosíték a tagok sorában
tevékenykedő egészségtan tanár, valamint több szakképzett
segítő is. A megvalósult foglalkozások, sporthoz is kapcsolódó
események nagymértékben segítették elő a kapcsolatépítés,
illetve a közösségi szellem fejlesztését is.
R.: Milyen célból pályáztak?
M.J.: Folyamatosan pályázunk, hogy szakosztályaink működését és a rendezvényeink megtartását biztosítani tudjuk. Szakmai pályázatunkban elsősorban a sepsiszentgyörgyi utazás
és szakmai konferencia szerepelt. Ebben az évben kopjafát
állítottunk Nyerges tetőn és váltófutással emlékeztünk meg a
szabadságharcban elesett székely katonákról. Koszorúzások
történtek Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Megtartottuk a hagyományos versenyeinket is, ahol elsősorban arra

törekszünk, hogy minél több fiatalt tudjunk rávezetni a szabadidő természetben való eltöltésére. Nevezési díjat sem kérünk
18 év alatt, sőt mindenkit vendégül látunk még a kísérőket is
teára, zsíros kenyérre, üdítőre, édességre. Nagy szerepe van a
pályázatnak, hiszen olyan eszközöket tudtunk vásárolni, amelyeket fel tudunk használni versenyeinknél. Sikerült formaruhákat, futócipőket, védőruhákat beszerezni. Fontos volt a tatami
és az activity pálya bővítése is. Segítséget kaptunk a különböző
PR tevékenységeinkhez és más kiadásainkhoz is. Szakmailag is
előre tudtunk lépni, hiszen a szervezetfejlesztéshez és önkéntes munkához is kaptunk támogatást. Összességében elmondható, hogy csakis pályázatok segítségében tudunk bízni és így
tudjuk megvalósítani terveinket, illetve tovább fejlődni.
R.: Hogyan zajlott a rendezvény, milyen eredménnyel zárult?
M.J.: 2015 március 7-én tartottuk a Péti Terepfutóversenyt. Ez
volt a 45. alkalom. Valószínűleg ez az ország egyik legrégebbi
futóversenye. Tavaly kopjafát avattunk sportbarátaink emlékére, idén meghívtuk azokat az embereket, akik elindították ezt a
versenyt. Olimpikonok, országos, és veterán bajnokok jöttek el.
Koszorúzással kezdtük a programot, majd 3 távon és 9 kategóriában lehetett rajthoz állni. A helyezettek érem és kupa díjazásban részesültek, a meghívottak emlék plakettet kaptak. Közel
300 résztvevő tisztelte meg ezt a rendezvényt.
További sok sikert kívánunk az egyesületnek!
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