
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

  

2019 április 1-én 6. alkalommal indul a Megye Futás, amelynek a célja továbbra is a mozgás, 

a futás az egészséges életmód népszerűsítése. Az esemény Békés megye 68 települését érinti, 

13 nap alatt, 710 kilométert megtéve. Mint Békéscsaba Futónagykövete fontosnak tartom, 

hogy a köztudatban ott legyen az, hogy a mozgás, a futás és különböző sportok űzése, 

gyakorlása, nem csupán egy kedvtelés, hanem egy nagyon lényeges része az egészséges 

életmódnak, az ép testnek és léleknek. Jómagam és társaim azon munkálkodunk, hogy minél 

többen megmozduljanak a megyében. Jól lehet BSI futónagykövetként ez a küldetésem 

lényege, de ez nekem személyes ügyem is. Úgy gondolom, hogy fontos a példamutatás, erre 

kiváló lehetőség ez az esemény. Az elmúlt években sikeresnek bizonyult az akció, sok embert 

megmozgattunk megyeszerte, velünk futottak, meghallgattak minket. 

A Megye Futás-nak pont az a lényege, hogy reklámozzuk a mozgás fontosságát, arról 

beszélünk, azokon a helyeken ahol megállunk, hogy futni, mozogni jó és nagy szükség van rá, 

főleg ebben a stresszel teli világban, amelyben élünk. A visszajelzések mind arról szólnak, 

hogy hatása van az egyén életére, mindennapjaira a rendszeres mozgás. 

Megyeszerte egyre szaporodnak a futóközösségek, nagykövetségek és ez, szerénytelenség 

nélkül állíthatom a mi munkánknak, példamutatásunknak is köszönhető. 

Az esemény az Önök települését is érinti, kérem a Polgármester Asszonyt/Urat, támogassa a 

rendezvényt. Az előző évektől eltérően arra kérem Önt és a képviselő testületet, hogy a 

frissítésen kívül, amit a településre érkezésünkkor szeretnénk kérni, lehetőség szerint 

anyagilag is támogassák az eseményt, 5-10 ezer forintos összegre gondoltunk, de 

természetesen, ha nem lehetséges, vagy nincs erre lehetőség, megértjük. 

A támogatást a Maradj Lendületben! Sportegyesület, 10102615-06824200-01005000 

számlaszámra kérjük utalni, a megjegyzés rovatba kérjük beírni „6. Megye Futás”. 

Az összeget, amely így összegyűlhet, az esemény színvonalának emelésére, illetve a futás 

költségeire szeretnénk fordítani. 

Kérem Önt, hogy tegye lehetővé, hogy az esemény híre eljusson a helyi iskolákba a település 

lakosságához. Kérem, hogy biztosítsa a biztonságos áthaladást a településen. Jelöljön ki egy 

helyet, ahol Ön vagy egy kijelölt személy fogad minket, lehetőség szerint egy kis frissítővel. 

A cél, hogy csatlakozzanak minél többen, iskolákat, helyi futóközösség tagjait várjuk egy 

közös futásra a településen belül, illetve a települések között. 

A közeljövőben én vagy munkatársaim keresni fogják Önt, vagy a kapcsolattartásra kijelölt 

személyt. Ezért arra kérem, jelöljön ki egy személyt, akivel kapcsolatba tudunk lépni. 

  

További információ az eseményről itt található: 

https://www.facebook.com/events/262768244418067/?active_tab=discussion 

   

Mellékelem az  útvonal teljes leírását. 

  

Bízom az együttműködés sikerében! 

  

Tisztelettel és köszönettel Tóth László. 

Békéscsaba BSI Futónagykövete és a Maradj Lendületben! Sportegyesület elnöke.     

--  

Tóth László 

BSI Futónagykövet 

Maradj Lendületben! Sportegyesület Elnöke 
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