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Sajtóközlemények 
 
1. Sajtóközlemény, 2010. augusztus 19-én  

 

Búzaszem Futófesztivál – jótékonysági rendezvény egy gödi iskola felépítéséért 

 

Jótékonysági futófesztivált rendeznek szeptember 11-én, Alsógödön, az esemény és a befolyt 

összeg a gödi Búzaszem Iskola építését szolgálja. A Búzaszem Futófesztiválra a Gödi SE 

pályáján és annak környékén kerül sor. A sport mellett kulturális programok is műsorra 

kerülnek. A rendezvényen többek közt a Duna-parti település háromszoros olimpiai bajnoka, 

Kammerer Zoltán is szerepet vállal. 

 

A fő versenyszám a 14 és 28 kilométeres terepfutás lesz, e mellet többek közt gyermekek és 

sporthírességek 400-2000 méteres futamai is kiírásra kerültek. Kiegészítő rendezvényként 

strandröplabda-tornára, sportági bemutatókra, színpadi kulturális programokra is sor kerül. A 

rendezvény szervezői a gödi Búzaszem Alapítvány és az Unix Sportegyesület. Az eseményen a régió 

kiemelkedő, nemzetközileg is eredményes sportolói közül is jelen lesznek, többek közt a településen 

élő kajakos, anno a Gödi SE-ből induló Kammerer Zoltán. 

 

A rendezvény egyik fővédnöke Markó József, Göd város polgármestere elmondta: „önkormányzatunk 

természetességgel támogatja ezt a kezdeményezést, hiszen itt párosul az egészséges életmódra nevelés, 

a hagyományőrzés, a közösségi értékek megteremtése és ápolása, mely minden településen, így a 

Dunakanyar kapujában, Gödön is fontos és kiemelt feladat.”  

 

A nevezési díj az Alapítványon keresztül az iskolaépítést támogatja. 2010 nyarára Gödön felépült a 

Búzaszem Iskola – teljes nevén a verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és 

Bölcsőde illetve a keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gödi 

Tagintézménye – első épülete. A Duna-parti, magyar hagyományokat ápoló, keresztény, családi, 

alapfokú művészeti iskola – melynek alapító gondolata 2004-ben merült fel – állami pénzek nélkül, 

adományokból, helyi társadalmi összefogással és önkéntes munkával épül, az Ybl-díjas építész, 

Salamin Ferenc tervei alapján. 

 

Részletes versenykiírás: http://www.unixsport.hu/buzaszemiskola 

Bővebb információk: www.buzaszem.hu   

 

 

2. Sajtóközlemény, 2010. szeptember 09-én  

 

 

Búzaszem Futófesztivál: Vörös Zsuzsa és Kammerer Zoltán mellett neves sportolók a szombati 

jótékonysági sportnapon  

 

Az alsógödi, szeptember 11-én, jótékonysági célból megrendezendő sportnapra több neves 

sportoló is elfogadta a szervezők meghívását. A Búzaszem iskola építését támogató fesztivál 

egyik fővédnöke Vörös Zsuzsa öttusázó olimpiai bajnok. 

 

A rendezvény szervezői a gödi Búzaszem Alapítvány mellett az idén tizedik esztendejét ünneplő – 

soraiban világ- és Európa-bajnok, Guinness-rekorder ultrafutókkal –, több jótékonysági 

futórendezvény és 100 km-es országos bajnokság szervezőiként is megismert Unix Sportegyesület. 

A jótékonysági esemény fővédnöke Markó József gödi polgármester mellett Vörös Zsuzsa olimpiai-, 

világ- és Európa-bajnok öttusázó. A sportfesztiválon több, neves sportoló is jelen lesz, a kajakos 

olimpiai bajnok Kammerer Zoltán, a rafting-világbajnok Simon Ádám és a korábbi négyszeres magyar 

bajnok, barcelonai olimpikon távolugró Almási Csaba fut; az egykori 266-szoros válogatott, Eb-

negyedik röplabdázó, Buzek László a strandröplabda-tornán működik közre; a 2009-es kétszeres ifi 

http://www.unixsport.hu/buzaszemiskola
http://www.buzaszem.hu/


magyar bajnok, idei U23-as Magyar Kupa összetett-első LTV Meridás hegyikerekes, Béla Attila a 

futás kerékpáros felvezetését vállalta. Láthatjuk a pályán a Gödi SE kajakosai közül a korábbi ifjúsági 

maraton világbajnok Pélyi Dávidot, a vb-bronzérmes Hamar Pétert illetve az idei, moszkvai ifi 

kontinensviadal legsikeresebb magyar kajakosát, a háromszoros Európa-bajnok Hagymási Anitát. 

Látványos programmal készülnek a világ legjobb hazai egykerekűsei: Fábián Márk és Kovács 

Krisztián világ- és Európa-bajnok monociklis; különlegességet ígér a régi magyar történelmi harci 

testkultúrából táplálkozó baranta-bemutató. A Gödi SE pályájáról induló fő versenyszám a 14 és 28 

kilométeres terepfutás lesz, melynek útvonala golfpálya és lovardák között, fenyőerdőn vezet 

keresztül. A gyermekeknek és hírességeknek, közéleti szereplőknek 400-2000 méteres futamokat írtak 

ki a szervezők. Kiegészítő rendezvényként strandröplabda-tornára, gyermekfocira is sor kerül.  A 

délutáni kulturális programok között négy órától – a 2010-ben világzenei albumukkal Fonogram díjat 

nyerő – Szirtes Edina Mókus és a Fabula Rasa együttes koncertezik. A programban szerepel 

kézműves-foglalkozás, akadálypálya és népművészeti kiállítás. 

A futóversenyek és a strandröplabda-torna nevezési díja a Búzaszem Alapítványon keresztül a 

Búzaszem Iskola építését támogatja, a kiegészítő rendezvények és a koncertek látogatása 

térítésmentes. 

 

- Jóleső érzés, hogy a rendezvényt, mint a Búzaszem Iskolát általában, jellemzi az összefogás. 

Rengetegen álltak mellénk, hogy ez az igazán sportos, kulturális programokban gazdag, tanévnyitó 

családi nap létrejöhessen. A hosszútáv-futók mellett a térség oktatási intézményeinek növendékeit is 

várjuk, mintegy hat különböző távon indulhatnak a jótékonysági futáson – mondta V. Pálfai Kinga, 

főszervező.  

 

Részletes versenykiírás: http://www.unixsport.hu/buzaszemiskola 

Bővebb információk: www.buzaszem.hu  

Gödi SE címe: 2131 Göd, Sporttelep. Budapest irányából a 2-es úton a Művelődési háznál jobbra az 

Alagút utcán – át a vasúti felüljáró alatt –, majd balra az Erdész utcán, az alsógödi kiserdőbe.    

 

  

3. Sajtóközlemény, 2010. szeptember 13-án 

 

Búzaszem Futófesztivál: a szakadó eső ellenére is sikerrel debütált a jótékonysági rendezvény 

 

A gödi Búzaszem Iskola építését támogató Búzaszem Futófesztivál a több napja tartó 

felhőszakadás és az erdő járhatatlansága miatt ugyan kissé változtatott programmal és 

nyomvonalon, de összességében sikerrel került a Duna-parti település történetébe. A Gödi SE 

pályáján és annak környékén több százan fordultak meg, köztük olimpiai-, világ- és Európa-

bajnokok, akiket szemmel láthatólag nem zavart a szakadó eső; csodálattal szemlélték az 

óvodások és iskolások futamait. Kammerer Zoltán kajakos a gyermekek rajtoltatásában, Vörös 

Zsuzsa öttusázó az eredményhirdetésben, Simon Ádám rafting-világbajnok a 14 kilométeres 

futásban vett részt. A hosszú távot Harangozó Tamás, a kétezer métert Kajner György nyerte. 

 

A gödieken kívül ceglédi, budakeszi, ürömi, sőt brit résztvevői is voltak a futószámoknak, melyeket 

200-2000 méterig salakon, illetve 13.5 kilométeren a környező utcákban rendeztek meg. A Búzaszem 

Alapítvány és az Unixsport Egyesület által első ízben szervezett jótékonysági esemény népszerűségére 

jellemző, hogy Vörös Zsuzsa első hívásra jött Székesfehérvárról, míg a hosszú távot 

hegyikerékpárjával felvezető LTV-Meridás bajnok, Béla Attila Balassagyarmatról érkezett, mit sem 

törődve a sárral és az esővel. Volt, aki a triatlon világbajnokságon kiállítóként való részvételét 

szakította meg pár óra erejéig. Sorra érkeztek a Gödi SE korosztályos világ- és Európa-bajnok 

kajakosai: Hagymási Anita, Havas Eszter, Pélyi Dávid és Hamar Péter.  Az egykerekűs bemutató 

elmaradt, a váci baranta-harcművészek azonban nagy sikert arattak. A strandröplabda-kupa a felázott 

homokon elmaradt; a szeptember 18-ai, GSE-pályán rendezendő Belépés Családostul-sorozat Szüreti 

Futásán, kiegészítő-rendezvényeként meghirdetett torna nevezési díját az épülő iskola javára ajánlják 

fel a szervezők, akik négyfős csapatok jelentkezését várják a 9.30-kor kezdődő eseményre.  

http://www.unixsport.hu/buzaszemiskola
http://www.buzaszem.hu/


A vendéglátók nevében Markó József polgármester és Dr. Horváth László, a Gödi SE elnöke mondott 

köszöntőt. Mint Horváth Szilárd, a Búzaszem Alapítvány elnöke a megnyitó alkalmával elmondta, az 

iskola nagy hangsúlyt fektet a művészetoktatásra, a magyar hagyományok ápolására, a keresztény 

nevelésre, és ugyan ilyen fontosnak tartják a gyerekek sportolását, mert Magyarországnak testben és 

lélekben erős fiatalokra van szüksége.  

 

- Igazi sportteljesítményt nyújtott valamennyi versenyző, kísérő, szervező és támogató; túl a futáson 

mindenki maratoni jókedvvel és lelkesedéssel vett részt a – reményeink szerint – hagyományteremtő 

futófesztiválon. Hihetetlen, de egy percig sem volt érezhető a fáradtság, a feszültség, nem volt panasz, 

ami az időjárásból pedig következhetett volna – összegzett V. Pálfai Kinga, főszervező.  

 

Eredmények, Búzaszem Futófesztivál, szeptember 11. Göd, 13.5 km: 

1. Harangozó Tamás (ideje 0:55:54), 

2. Saunders Simon, brit (0:58:00), 

3. Molnár Péter (1:00:41). 

2000 m: 

1. Kajner György (ideje 0:08:14), 

2. Oberfrank Péter (0:08:15), 

3. Horváth Szilárd (0:08:16). 

 

Bővebb információk: www.buzaszem.hu  

   

Sajtószemle 
 

 

3. A szakadó eső ellenére is sikerrel debütált a jótékonysági rendezvény (09.13.) 
 

http://www.buzaszem.hu/index.php?q=hirek/buzaszem-futofesztival-szakado-eso-ellenere-sikerrel-

debutalt-jotekonysagi-rendezveny  

http://www.buzaszem.hu/index.php?q=keptar/buzaszem-futofesztival-2010 képgaléria 

http://picasaweb.google.hu/unixsport/BuzaszemFutofesztival# képgaléria  

http://buzaszemfutofesztival.blog.hu/2010/09/13/szakado_eso_ellenere_is_sikerrel_debutalt_a_joteko

nysagi_buzaszem_futofesztival 

http://www.nemzetisport.hu/nso_hirek/jotekonysag-olimpiai-bajnok-segedkeztek-a-godi-

futofesztivalon-2044753  

http://www.telesport.hu/Hirek/2010/09/13/12/A_szakado_eso_ellenere_is_sikerrel_debutalt_a.aspx  

http://blog.hu/cimlap/search?sterm=b%C3%BAzaszem+fut%C3%B3fesztiv%C3%A1l  

http://www.mozgasvilag.hu/hir/esos-futofesztival képekkel 

http://www.sportforum.hu/?page=cikkek&katid=210&subkat=210&newsid=121987 

http://www.hunrun.com/futas/1-buzaszem-futofesztival képgaléria 

http://www.nssz.hu/?Menu=News&Action=Full&m_news_id=8010&lang_id=1 

http://www.xlsport.hu/showcikk.php?scid=1028737 

http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=1702 képekkel 

http://www.edzesonline.hu/hir/2959/buzaszem_futofesztival_szakado_eso_ellenere_is_siker képekkel 

http://www.mob.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=buzaszem2010_esoben 

http://www.olympic-hun.org/engine.aspx?page=showcontent&content=buzaszem2010_esoben  

http://www.dunakanyar.hu/hirek/kozlemenyek/God/13490_Buzaszem-Futofesztival.html 

http://www.sportime.hu/futas/buzaszem-futofesztival-a-szakado-es-ellenere-is-sikerrel-debuetalt-a-

jotekonysagi-rendezveny.html 

http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=41668 képekkel 

http://www.god.hu/varos/fotogaleria/?gallery1_id=75 képgaléria 

http://www.onkormanyzat.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=6957  

http://sportvilag.net/news/show/buzaszem-futofesztival-sikerrel-debutalt 

http://www.bevezetem.hu/cikk/a-szakado-eso-ellenere-is-jol-debutalt-a-buzaszem-futoverseny 

http://www.buzaszem.hu/
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http://buzaszemfutofesztival.blog.hu/2010/09/13/szakado_eso_ellenere_is_sikerrel_debutalt_a_jotekonysagi_buzaszem_futofesztival
http://www.nemzetisport.hu/nso_hirek/jotekonysag-olimpiai-bajnok-segedkeztek-a-godi-futofesztivalon-2044753
http://www.nemzetisport.hu/nso_hirek/jotekonysag-olimpiai-bajnok-segedkeztek-a-godi-futofesztivalon-2044753
http://www.telesport.hu/Hirek/2010/09/13/12/A_szakado_eso_ellenere_is_sikerrel_debutalt_a.aspx
http://blog.hu/cimlap/search?sterm=b%C3%BAzaszem+fut%C3%B3fesztiv%C3%A1l
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http://www.xlsport.hu/showcikk.php?scid=1028737
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http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=41668
http://www.god.hu/varos/fotogaleria/?gallery1_id=75
http://www.onkormanyzat.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=6957
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http://www.vaconline.hu/sport/buzaszem-futofesztival-a-szakado-esoben-is-sikerrel-debutalt-a-

jotekonysagi-rende.html képekkel 

Videó: 

http://www.nemzetisport.hu/nso_hirek/nso-tv-iskolaepitesi-cellal-jotekonykodtak-kammererek-

2044940  

http://www.pixter.hu/video?id=22549  

http://www.mozgasvilag.hu/video/buzaszem-futofesztival 

http://vimeo.com/14984877  

http://www.youtube.com/user/SportimeTv  

http://www.youtube.com/watch?v=dWxkp4bP8_I  

http://www.civiljutub.hu/play.php?vid=3994 

 

 

2. Vörös Zsuzsa és Kammerer Zoltán mellett neves sportolók a szombati jótékonysági 

sportnapon (09.09.) 

 

http://www.buzaszem.hu/index.php?q=hirek/buzaszem-futofesztival-voros-zsuzsa-es-kammerer-

zoltan-mellett-neves-sportolok-szombati-joteko  

http://buzaszemfutofesztival.blog.hu/2010/09/09/voros_zsuzsa_es_kammerer_zoltan_mellett_neves_s

portolok_a_buzaszem_futofesztivalon  

http://www.nemzetisport.hu/nso_hirek/szabadidosport-neves-sportolok-a-buzaszem-futofesztivalon-

2044280  

http://sportgeza.hu/sport/hirek/2010/09/09/voros_zsuzsa_kammerer_a_jotekonysagi_futason/ 

http://index.hu/ 

http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=1682 szórólappal 

http://www.mozgasvilag.hu/hir/buzaszem-futofesztival-neves-sportolok-a-szombati-jotekonysagi-

sportnapon szórólappal 

http://www.hunrun.com/futas/voeroes-zsuzsa-es-kammerer-zoltan-mellett-neves-sportolok-szombati-

jotekonysagi-sportnapon szórólappal 

http://www.onkormanyzat.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=6902 szórólappal 

http://onkormanyzat.net/2006/cikkek/6902  

http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=41660  

http://www.fetis.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=101#rend  

http://www.samsungsport.hu/hir.php?id=59219 

http://www.sporthir.com/?oldal=hirnezes&hir_id=101402 

http://www.mob.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=buzaszemfutas2010 

http://www.futanet.hu/cikk/buzaszem-futofesztival-neves-sportolok-a-jotekonysagi-sportnapon 

http://www.hirmutato.hu/ujhir/?2064638-hetvegen_buzaszem_futofesztival 

http://www.overmagazin.hu/cikk.php?cid=645 

http://www.sportforum.hu/?page=cikkek&katid=258&newsid=121838&subkat=258 

http://www.dunakanyar.hu/hirek/kozlemenyek/God/13476_Buzaszem-Futofesztival.html  

http://www.sportime.hu/futas/buzaszem-futofesztival-neves-sportolok-a-szombati-jotekonysagi-

sportnapon.html plakáttal 

http://www.bevezetem.hu/cikk/buzaszem-futofesztival-voros-zsuzsa-es-kammerer-zoltan-mellett-
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TV-k:  

Digi TV (06.09., stúdió-beszélgetés, beharangozó, V.Pálfai Kinga) 

Cegléd TV (interjú, Csuka Csaba, Horváth Szilárd, Mokos Béla, Végh Attila, V.Pálfai Kinga) 

Inside regionális TV, Sportmagazin (08.11. programajánló) 

Inside regionális TV, Sportmagazin (08.25., interjú Lázár Lászlóval) 

Inside regionális TV, Sportmagazin (09.08., programajánló) 

Inside regionális TV, Sportmagazin (09.22., képes beszámoló) 

Inside regionális TV, Híradó (08.26.) 

Inside regionális TV, Híradó (09.08.) 

Inside regionális TV, Híradó – összefoglaló (09.16.) 

Inside regionális TV, képújság (folyamatosan az esemény előtt 2 héten át) 

Dunakanyar TV, Híradó (V. Pálfai Kinga, Kammerer Zoltán interjú) (09.13.) 

http://dunakanyartv.hu/video.php?ev=2010&ho=01&page=video&video=H%C3%ADrad%C3%B3+2

010.09.13.&button=Lej%C3%A1tsz%C3%A1s&page=video 

 

Nyomtatott:  

Gödi Körkép (augusztusi szám, szórólap) 

Gödi Körkép (októberi szám, beszámoló) http://www.god.hu/media/korkep/index.php?doc4_id=53  

Dunakanyar Régió (09.01., szórólap) 

SporTime Magazin (július-augusztusi szám, beharangozó cikk) 

SporTime Magazin (szeptember-októberi szám, beharangozó cikk) 

Útitárs – református újság (augusztusi szám, beharangozó) 

 

Elektronikus hírlevél: 

Mozgásvilág Hírlevél (08.26. programajánló) 

Gödi Önkormányzat Hírlevele (VI. évfolyam 36. szám, 09.08.), beharangozó 

Gödi Önkormányzat Hírlevele (VI. évfolyam 37. szám, 09.10.), beharangozó 

Gödi Önkormányzat Hírlevele (VI. évfolyam 39. szám, 09.20.), beszámoló 

 

Egyéb promóció: 

Plakát A/3-as 200 db 

Szórólap, A/5-ös 1500 db – közoktatási lista alapján – (júniusban)  

és 3000 db (szeptemberben) 

Eseményen történő népszerűsítés (17. Göd Kupa Kajak-kenu verseny) 

Elektronikus belső levelezések (közoktatási lista 3 alkalommal – Göd, Sződliget, Dunakeszi, Vác, 

Verőce, Cegléd –, gödi sportok, röplabdás, kajakos, Búzaszem Iskola, Gödi SE) 

Rajtszámokon támogatók logóinak megjelenítése. 

Heti rendezvényajánló – Pest megye, 2010. szeptember 10-19 (Pest Megye Önkormányzata Sajtó- és 

Kommunikációs Csoport) 

 

Közösségi portálok: 

iwiw hírfolyam (09.04) 

http://www.facebook.com/pages/Edzesonline/348247133842  

http://www.facebook.com/event.php?eid=155199601173912  

http://www.facebook.com/event.php?eid=155199601173912#!/photo.php?pid=1497804&o=all&op=1

&view=all&subj=155199601173912&id=1027328882 szórólap 
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