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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Sipos István ultramaratoni futó tevékenysége 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 □ agrár- és 

élelmiszergazdaság 

 □ egészség és életmód  □ épített környezet 

 □ ipari és műszaki 

megoldások 

 □ kulturális örökség  X sport 

 □ természeti környezet  □ turizmus   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: lakóhelye Szeged 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 x települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

    

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása: 

Nagyon tisztelem Őt sportteljesítményeiért, hiszen ő egy világcsúcs tartó, és ebből a faluból, egy 

kis faluból indult el, hatalmas teljesítményekre képes.  

Az apátfalviakkal mindig jó kapcsolatot ápolt, mikor Amerikában futott, és jött haza repülővel, 

Szentesi József az akkori apátfalvi polgármester felment Budapestre, a repülőtéren fogadta a 

hazaérkező sportolót. Amerikai futásakor az egész mezőny előtt jóval (46 órával) ért célba.  

Apátfalván sokszor járt azóta is mint futó, különböző alkalmakkor. Mindig a sportot népszerűsíti.  

Szerintem ő egy példakép a fiatalok, és mindenki számára, mire lehet képes egy ember. Még ma 

is fut aktívan, tehát egy élő, létező példakép mindnyájunknak. Nem szabad megfeledkezni Róla, 

Ő mindig vallja Apátfalván született.  

Nálam fiatalabb (én 1952-ben születtem), így fiatalkorunkban nem jártunk egyszerre iskolába, és 

így nem barátkoztunk. Ő elég vézna, alacsony gyerek volt, és mégis, milyen sikeres ember lett 

belőle. A családi házukhoz a Szentesi közben kellett lemenni, amikor a régi futball pályára 

mentünk focizni, ott mentünk el mellettük, a töltés alatt laktak.  

Többen is, akik emlékeznek rá azt mondják, kis termetű fiú, de fürge, mindig a töltésen 

futkározott.  

Számos érem, kitüntetés boldog tulajdonosa, és 2003-ban Apátfalva is adott neki Községért 

kitüntetést.  

 

„Sipos István (Apátfalva, 1959. május 28.) ultramaratoni futó, világcsúcstartó, az extrémtávú 

ultrafutás legeredményesebb magyar képviselője.  

Legnagyobb eredményei közé tartozik 2000-es országfutása, amelynek során 264 nap alatt, 

20 204 kilométert megtéve ellátogatott Magyarország összes településére. A futással egyrészt 

megdöntötte a pihenőnap nélküli futás világcsúcsát, másrészt célja volt különlegesen 

megünnepelni Magyarország államiságának ezredik évfordulóját.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1tfalva
https://hu.wikipedia.org/wiki/1959
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ultramaraton
https://hu.wikipedia.org/wiki/2000
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Kiemelkedő eredményei közé tartozik még az 1994-es Trans America futóverseny győzelme is. 

A Los Angeles és New York közötti 4708 kilométeres távot 517 óra és 43 perc alatt tette meg, 46 

órával a második helyezett előtt.  

További jelentős győzelmei közé tartozik az 1998-as 3100 mérföldes (4988 km) Self-

Transcendence 3100 Mile Race első helye. A távot 46 nap 17:02 alatt teljesítette, ami több mint 

egy nappal volt jobb a korábbi világcsúcsnál, de a futást tovább folytatta, és 46 nap 18:38:48-cal 

új 5000 kilométeres világcsúcsot is felállított.  

A mai Self-Transcendence futás elődjét, az 1300 mérföldes versenyt 1993-ban úgyszintén 

megnyerte, és a futás során új 1300 mérföldes és 2000 kilométeres világcsúcsot futott.  

A legendás Spartathlont négyszer teljesítette, és 1985-ben az első magyar Spártai Hős lett.  

Országos csúcstartó 6 napos futásban (756 km) 1993-ban felállított 753,173 km-es saját csúcsát 

2008. március 27-én Görögországban döntötte meg 1000 kilométeren (7 nap 23:45:23), és 1000 

mérföldön (12 nap 22:52:37).  

Két felnőtt fiúgyermek apja.” 

Forrás: Wikipédia 

Bemutatkozás 

Születésem ideje: 1959.05.28. Születésem helye: Apátfalva  

Sportszakmai képesítésem: középfokú atléta edző  

Foglalkozásom: Sipi '97 Bt. – ügyvezető Sportágam: ultramarathon futás 

Egyesületem: Ultra Runners Hungary Szeged SE  

Nevelő egyesület: SZVSE (Szegedi Vasutas SE) Nevelő edző: Antal Andor 

Ördögh István középiskolai testnevelő tanárom tanácsára kezdtem el futni  

Lakhelyem: Szeged  

Gyermekeim: Péter (1984), Attila (1986) 

1975. december 1-én kezdtem el atletizálni a Szegedi Vasutas SE-ben. Futni szerettem volna, de 

közel 10 évig gyalogló versenyző voltam. 1985-óta az ultramarathoni futásra specializálódtam. 

Tagja vagyok a Jakabházy László által alapított "Megszállottak Klubja" csoportnak.  

Elismerések: 

1991 Szeged Év Sportolója 3. hely  

1992 Szeged Év Sportolója 2. hely  

1993 Szeged "Az Év Sportteljesítménye" (Világrekord 1300 mérföldes és 2000 km-es távon - 

New York)  

1995 Országos Testnevelési és Sporthivatal Elismerő Oklevél (a 20 éves pályafutás alkalmából)  

1996 Szegedért Emlékérem  

2000 Csongrád Megyei Közgyűlés - Csongrád Megye Sportjáért Emlékérem  

2001 Magyar Köztársasági Éremrend lovagkeresztje (polgári tagozat)  

2001 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság díszkardja  

2003 Apátfalva Község Önkormányzata „Apátfalva Községért” (A szülőfalum elismerése) 

 

Pátfalvi Szókimondó 1994. július Gazdaköri Hírek 

Talán, ha nem is a Gazdakör tevékenységével kapcsolatos, de mint apátfalviak gondolatban 

segítsük egy volt szülöttünket, Sipos Istvánt, hogy sikerüljön terve, a Hoon Bat Trans America 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1994
https://hu.wikipedia.org/wiki/1998
https://hu.wikipedia.org/wiki/Self-Transcendence_3100_Mile_Race
https://hu.wikipedia.org/wiki/Self-Transcendence_3100_Mile_Race
https://hu.wikipedia.org/wiki/1993
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spartathlon
https://hu.wikipedia.org/wiki/1985
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g
https://web.archive.org/web/20070110225829/http:/www.megszallottak.hu/
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Footrace 1994. (Amerika keresztülfutása). A 4709 km bizony embert próbáló vállalkozás. ..Tóth 

Imre elnök 

 

Pátfalvi Szókimondó 1995. június Világbékefutás 

1987 óta kétévente a béke gondolatát ébresztve és hordozva az emberek százezrei  futnak 

világszerte….A béke lángja június 7-11. között 4 vonalon haladt. …Nagylak-Szeged-Cegléd-

Budapest-Komárom volt. Községünk ebben az évben először vett részt…….Dél felé, amikor a 

staféta Sipos István vezetésével ( Ő volt az egyik útvonalfelelős) Apátfalva szülöttével a falu 

határához érkezett, is esett az eső. Iskolánk tanulói is méltóképpen vettek részt e futásban. Az 

egyes osztályok futói harmonikaszerűen csatlakoztak a futókhoz, és a 43-as útról letérve a 

polgármesteri hivatalhoz haladtak, a békefáklyákkal. ….Kádár Béla  sportfelelős 

6.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

Sipos István Apátfalva szülötte, egyszerű körülmények közül indult, és mégis egy nagyszerű, 

világhírű sportoló lett belőle. Köszönhető ez kitartásának, céltudatos természetének. Ő a futásnak 

él, egy példakép lehet sokaknak, és hogy az apátfalvi fiataloknak is példakép legyen, be kell tenni 

az értéktárba, hogy tudjanak róla. Többször látogatott el a faluba, amikor egyéb versenyek nem 

szólították el. Mindig a sportot, a mozgást népszerűsíti, amerre csak jár. Világhírű eredményei 

alátámasztják nagyszerűségét. Tevékenysége egész életén át tart, ezért érték számunkra. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

delmagyar.hu 2016. 05. 16.  

https://www.delmagyar.hu/helyi-sport/sipos-istvan-ujra-spartai-hosse-valna-1621840/6.  

 

http://www.kor2000.hu/ 

 

kisalfold.hu 2005. 12. 27. 

https://www.kisalfold.hu/sport/helyi-sport/ket-nap-alatt-futott-380-kilometert-806254/ 

 

https://index.hu/sport/2011/04/26/hatnapos_ultramaratont_rendeznek_balatonfureden/ 

 

https://www.facebook.com/pg/Kor2000 

https://www.facebook.com/pg/Kor2000-106800207570277/posts/?ref=page_internal 

 

Móricz Ágnes által összegyűjtött cikkek Sipos Istvánról: 

 

Reggeli Délvilág 1994. aug. 17. Sipos Istvánról a pátfalviak Emberfeletti amit produkál 

Reggeli Délvilág 1994. aug.31. Könny áztatta Ferihegyet Megérkezett a Napember  

Reggeli Délvilág 1994. szept. 2. Trans America-sztori I. A sivatag poklától a kőrengetegig 

Reggeli Délvilág 1994. okt. 3. O. T. Apátfalva 660. születésnapja 

Reggeli Délvilág 1994. okt. 4. Pátfalvi hírnök A plébános öt garas adót fizetett 

Reggeli Délvilág 1994. okt. 14. Sipos Amerikáról 

Lila Délvilág 1995. jan. 26. Apropó Sipos! 

https://www.delmagyar.hu/helyi-sport/sipos-istvan-ujra-spartai-hosse-valna-1621840/6
http://www.kor2000.hu/
https://www.kisalfold.hu/sport/helyi-sport/ket-nap-alatt-futott-380-kilometert-806254/
https://index.hu/sport/2011/04/26/hatnapos_ultramaratont_rendeznek_balatonfureden/
https://www.facebook.com/pg/Kor2000
https://www.facebook.com/pg/Kor2000-106800207570277/posts/?ref=page_internal
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Kék Délvilág 1995. máj. 8. Amerikából jelentjük Rekordnevezés a Sri Chinmoy futásra 

Délvilág 1996. szept. 16. Sri Chinmoy-maraton Sipos István 1000 mérföldön 

Délvilág 2000. febr. 14. Ma rajtol a Fialla Kör 2000 Segítők, támogatók  

Délvilág 2000. febr. 21. Fialla Kör 2000 Kedden –búcsú a megyétől 

Szabad Föld 2000. nov. Húszezer kilométer pihenőnap nélkül Célba ért a csodafutó 

Pátfalvi Szókimondó 2000. febr. Sipos István Apátfalván 

Pátfalvi Szókimondó 2000. okt. Az út hamarosan véget ér.  

Pátfalvi Szókimondó 2000. nov. Apátfalva is köszöntötte Sipos Istvánt 

Pátfalvi Szókimondó 2000. dec. Olvasói levél 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK 

Az alábbi sorok a Pátfalvi Szókimondó 2000. decemberi számában jelentek meg (7. évfolyam 11. 

szám). Ez szülőfalum (Apátfalva) közéleti, kulturális kiadványa. 

Kedves Sipikénk! 

Második nyílt levelemet írom Neked. Az alábbi sorok a Pátfalvi Szókimondó 2000. decemberi 

számában jelentek meg. Ez szülőfalum (Apátfalva) közéleti, kulturális kiadványa. 

Azóta hat év telt el. A ’94. októberi „Pátfalvi Szókimondóban” az Amerikában elért futóverseny 

győztesét köszöntöttem. Most egy számunkra sokkal szeretetreméltóbb és nagyobb erőfeszítést 

kiváltó teljesítményeddel vívtad ki „Szülőfalud” tiszteletét és az ország megbecsülését. Nemes 

volt a cél, amit a 2000. évben teljesítettél!  

A Te utad millenniumi országfutás volt. Dicsérendő: hazánk minden apró zeg-zugát bejártad. 

Nemcsak a napfényes, fejlődő falvakat, városokat, hanem láttad a kihalófélben lévő, szegény 

településeket is. Néhol bizony már csak egy pár görnyedő hátú ember, omladozó falak jelezték, 

hogy itt is valamikor pezsgő élet volt.  

Úgy gondolom, hogy mosolygós arcod és vidám csillogó szemed ezeknek az embereknek arcára 

is, ha csak pillanatokra, de mosolyt tudott varázsolni. Utad fárasztó és néha betegséggel 

(Cipőkitöréssel, ami nagyon tud fájni!) küszködő napjaidat az emberek lelkesedése talán 

feledtetni tudta és az erős akarat, ami célod teljesítésében segített.  

Szerettem volna Szegedre érkezésedkor Veled futni pár métert, de ezt csak gondolatban tehettem 

meg. (71 év!!) 

Azon a február 15-i reggelen, mikor szülőfaludon átfutottál, az időjárás havas esővel fogadott. 

Szegedre érkezésedkor verőfényes nap köszöntötte a fárad vándort, aki dicséretesen teljesített. 

Sok-sok gondolat foglalkoztat még, de talán a féltés most a legerősebb, az új kihívás előtt.  

Vajon lelkileg, testileg feltöltődtél-e energiával és anyagi segítséggel. A Szókimondó (’94) 

októberi számát apátfalvi futásodkor aláírtad. Szeretném (valahogy majd eljuttatom Hozzád), ha 

Szegedre érkezésedkor utólag szintén aláírnád. Örülnék, ha távoli utadról is épp úgy tájékoztatna 

a „Délvilág”, a vidékünkön legtöbbet olvasott újság, mint országfutásodról. 

Mint ahogy címemben is írtam: örömökben gazdag, szeretetteljes karácsonyt családod körében, 

ami egyben búcsúzás is lesz és sikerekben gazdag új évet a harmadik évezred kezdetére 
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Ausztráliában. A viszontlátásig, szeretettel üdvözöl: Egy apátfalvi nyugdíjas pedagógus, volt 

tanító nénid 

Apátfalván, 2000. december 3- 

Reggeli Délvilág 1994. okt. 4. kedd A plébános öt garas adót fizetett Molnár László 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést támogató és ajánló levelek: 
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Tanítványom, Sipos István ajánlása az értéktárba Apátfalvára 
 
Sipos Pistának 5-7. osztályig, három évig voltam az osztályfőnöke, minden sportág 
megmozdulásában részt vett, atletizált, futott, focizott. Mikor Szegedre került a Fodorba 
péktanulónak, járt le a Vasutas SE edzéseire. Gyaloglóként kezdte, majd az idő 
múlásával lett belőle hosszútávfutó. Mindig kapcsolatban maradtam a családdal.  
Fegyelmezett, megbízható, de emellett vidám, jókedvű gyerek volt. Ez a mostani 
teljesítménye emberfeletti, hisz a labdarugó világbajnoksággal egy időben rajtoltak, 
annak már régen vége van, és ő meg a társai még mindig futnak. Úgy gondolom, 
fantasztikus sportszeretete segíti a nehézségek leküzdésében.  
Rettentően szurkolunk neki, hogy sikerüljön az első helyen végeznie. Mióta a verseny 
tart, a községben sokan kérdezgettek róla, érdeklődtek felőle, nyugodtan mondhatom, 
az egész falu szurkol neki.  
Apátfalva, 2020. január 30. 
 
Megjelent 1994. aug. 17. Reggeli Délvilág Imre Péter: Emberfeletti, amit produkál c. cikk 
 
 

Beke Mihály testnevelő tanár  
Apátfalva 

jelenleg szegedi lakos 
 

 

Sipos István apátfalvi születésű világhírű futó tevékenységének ajánlása az  

Apátfalvi Értéktárba 

 

„Mindig mosolygós, jó kedélyű gyerek volt. Az általános iskolában egy napközibe jártunk, s ha 

jól emlékszem, már akkor is szeretett futni, mozogni. Nagyon csodálom, hogy miként bírja erővel, 

akarattal ezt a fantasztikus távot. Mindenképpen büszkesége a falunak. Még egyszer mondom, a 

nevéről rögtön a mosoly szó jut az ember eszébe, mindig magabiztos, életvidám volt. Nem 

foglalkozott az iskolában levő akkori rossz körülményekkel sem, csak sportolt és sportolt 

fantasztikusan. Nem tudom talán ez egy küldetés nála, hogy minél hosszabb távokat teljesítsen, 

újra és újra legyőzze önmagát.”  

Kitartása, céltudatossága, küzdése miatt példa mindenki számára. Ezért javaslom az apátfalvi 

értéktárba felvételre.  

Apátfalva, 2020-01-30  

Megjelent a Reggel Délvilágban, Imre Péter: Emberfeletti, amit produkál c. cikk 

1994. aug 17. 

Veréb József Apátfalva,  

Értéktári javaslat az Apátfalvi Települési Értéktárba, Sipos István 
maratonfutó tevékenységének felvételére.  
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Sipos István 1959. május 28-án született Apátfalván. Családjával Apátfalván élt, itt 
végezte általános iskolai tanulmányait. Már igen fiatalon megkedvelte a futást. 
Középiskolásként az itthon töltött szünetekben rendszeresen futott a Maros töltésen a 
Csorgó hídig és nem egyszer Makóig. Olykor akadtak kísérői is, de legtöbbjük nem bírta 
vele tartani a lépést.  
1975-től versenyszerűen atletizál, sportága az ultramarathon futás. Számos versenyt 
nyert, világrekordot állított fel 2000 km-en, és 1300 mérföldön. Megnyerte a Trans 
America futóversenyt a Los Angeles és New York közötti 4708 kilométeres távot 517 óra 
és 43 perc alatt futotta végig így 46 órával (!) előzte meg a második helyezettet. 
Sportemberi teljesítményét számos elismeréssel honorálták: 

1991 Szeged Év Sportolója 3. hely  

1992 Szeged Év Sportolója 2. hely  

1993 Szeged "Az Év Sportteljesítménye" (Világrekord 1300 mérföldes és 2000 km-es távon - 

New York)  

1995 Országos Testnevelési és Sporthivatal Elismerő Oklevél (a 20 éves pályafutás alkalmából)  

1996 Szegedért Emlékérem  

2000 Csongrád Megyei Közgyűlés - Csongrád Megye Sportjáért Emlékérem  

2001 Magyar Köztársasági Éremrend lovagkeresztje (polgári tagozat)  

2001 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság díszkardja  

2003 Apátfalva Község Önkormányzata „Apátfalva Községért ” kitüntető cím. 

2000-ben részt vett a Fialla kör 2000 című országfutáson, amelyen 20500 km-t tett meg. A 

futócsapat, amelynek vezéregyénisége volt 2000. febr. 15-én kedden, 8 óra 12 perckor ért 

Apátfalvára. A községháza előtt a futók tiszteletére tartott rövid fogadóünnepség után az 

iskola tanulói és néhány lelkes felnőtt a falu határáig kísérték őket futva. 

Kivételes sportteljesítménye elismeréseként eddigi sportolói életútja méltó arra, hogy községünk 

helyi értékei között tartsuk számon. 

Apátfalva, 2020. február 14.   Mátó Lajos pedagógus  Apátfalva 

 

Sipos István falunk szülötte sportoló, tevékenységének ajánlása a települési 
értékek közé 
 
Sípos István osztálytársam volt. Beke Mihály tanár úr tanította a testnevelést nekünk. 
Sipos István itt focizott a suliban és mikor Szegedre került ott kezdett el aktívan futni. 
Mégis csak Beke tanár úr kezei alól indult el. Világsikereket ért el futásban és a mai 
napig is nagyon aktív. A Maros töltése mellett volt a házuk. Jó természetű, mosolygós, 
barátságos, eleven fiú volt. Mindenki büszke rá a faluban, mi meg főként, akik annak 
idején egy padban ültünk vele.  
Hatalmas sportteljesítményét javaslom az értéktárba felvenni. 
Apátfalva, 2020-02-14 

Baka Imre Apátfalva,  


