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CÉL AZ EGÉSZSÉG...
Számos érdeklõdõt vonzott az OPSKK Mûvelõdési Házában június 7-én megrendezett Szépség és Egészségnap. A rendezvény sokféle lehetõséget kínált azoknak, akik fontosnak tartják az egészségüket, és tudják, hogy nincs szépség egészség
nélkül, és nincs egészség belsõ harmónia nélkül.
Az egész napos programon azok, akik többet szerettek volna tudni önmagukról és
egészségi állapotukról, kipróbálhatták a
bioelektronmágneses-rezonancia készülékkel történõ állapotfelmérést, aurafotózást,
Bach virágterápiát, vagy a kézírásukat elemeztethették. Gyógymasszõr segítségével
relaxálni is lehetett. A látogatókat gyógyhatású termékek gazdag választéka fogadta:
méz, gyógynövények, fény-, szín- és légterápiás termékek, táplálékkiegészítõk,
wellness termékek, kozmetikumok.
A résztvevõk három érdekes elõadást hallgathattak meg a nap folyamán. Elsõként Dr.
Lenkei Gábor, a Cenzúrázott egészség címû
könyv szerzõje – Élni jó! Hogyan találjunk
több örömet a létezésben? címmel – beszélt
a zsúfolásig megtelt színházteremben az
egészségrõl, a betegségek megelõzésérõl.
Délután Szicsek Ádám természetgyógyásztól, majd Dr. Denyiszjenko Valentinától kaphattak számos ötletet, hasznos tanácsot az érdeklõdõk.

Ingyenes szolgáltatások – mellrákszûrés,
neuropátia vizsgálata, vérnyomásmérés,
vércukormérés, talpmasszázs – is várták a
vendégeket.

A nagy érdeklõdésre és pozitív fogadtatásra
való tekintettel az intézmény ezzel a programmal szeretne hagyományt teremteni.

A rendezvény megvalósítását segítették: Magyar Rákellenes Liga Mezõberényi Szervezete, Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége,
Kristály Patika, Mezõberényi Cukorbetegek Egyesülete, Védõnõi szolgálat, Tokaji Istvánné, Király Ida

BERÉNYI NAPOK 2008
Münsingen-Mezõberény 15 éves a testvérvárosi kapcsolat
2008. augusztus 20-24. között kerül megrendezésre a XII. Berényi
Napok, mely ebben az évben a testvérvárosi találkozó jegyében zajlik. Most is – mint az elõzõ években – számos kiállítás, találkozó,
szabadtéri szórakoztató program, egyéb kulturális és sportrendezvény várja majd az érdeklõdõket, melyeket testvérvárosainkból
érkezõ kulturális delegációk produkciói színesítenek. A rendezvénysorozat központi helyszíne a városi liget lesz, de több kísérõ rendezvény városunk egyéb pontján kerül megrendezésre.
FELHÍVÁS: Erre az idõszakra testvérvárosainkból (Csantavér,
Gronau, Gúta, Münsingen, Szováta) vendégek érkeznek. Várjuk
azoknak a családoknak a jelentkezését, akik a vendégek fogadásában
részt tudnak vállalni (akik vendégeskedtek már, és akik a jövõbeni
kapcsolatok építésében részt vennének). Kérjük jelezzék részvételi
szándékukat az OPSKK információs pultjánál, vagy az 515-553 telefonszámon.

PÁLYÁZAT vendéglátói szolgáltatások ellátására. Várjuk azon
vendéglátóipari szolgáltatók jelentkezését, akik szívesen vennének
részt a rendezvény vendégeinek kulturált és színvonalas ellátásában.
A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia: a pályázó milyen
szolgáltatásban tudja részesíteni a vendégeket (étel-, italkínálat);
ülõhelyek, asztalok száma; hány fõ ellátását tudja biztonsággal
megoldani gyors, udvarias kiszolgálással (nem csak ülõvendégekre
gondolunk); kapcsolatai révén mennyire tudja segíteni a rendezvénysorozatot (szponzorok, támogatók szerzése, reklámtevékenység ellátása); referenciák; a pályázatban meg kell jelölni azt az
összeget, amit a pályázat megnyerése esetén a rendezvény támogatására felajánl. A pályázatot írásban, zárt borítékban a OPSKK
címére (5650 Mezõberény, Fõ út 6.) kell benyújtani 2008. június 30ig. A beérkezett pályázatokat 2008. július 10-ig bíráljuk el, melynek
eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk.
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KISVÁROSI KAVICSOK
LÁTOGATÓBAN...
2007. december 27-én 64 fõvel alakult
meg a Mezõberény Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete. A
mára már kétszázharminc befizetõ taggal mûködõ társadalmi szervezet elnöke
Hajdú Ernõné, aki hosszú évek óta segíti
sorstársait. Az egyesület tevékenységérõl,
céljairól beszélgettem vele.
– Miért döntöttek egy új, önálló szervezet
megalakítása mellett?
– Korábban a Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületén belül dolgoztunk mint
helyi csoport, azonban 2007 októberében a
vezetõség nem mûködõ csoportnak minõsített bennünket. Ebben a helyzetben jobbnak láttuk, ha kilépünk a korábbi keretek
közül, és önállóan látjuk el feladatainkat.
Önálló egyesületként részesülhetünk állami
támogatásban és bõvebbek a pályázati lehetõségek is. Úgy tûnik, hogy a helyi támogatók is szívesebben segítik egy olyan
szervezet munkáját, ahol nem egy közös kalapba kerülnek az adományok, hanem itt
maradnak Mezõberényben. Nagy elõnye
még az önállóságnak, hogy a tagdíjak is
helyben maradnak, így az ebbõl befolyt
összeggel magunk gazdálkodhatunk.
– Hogyan, miben segíti az egyesület a
mozgáskorlátozottakat?
– Legfõbb feladatunknak a lehetõségekrõl
való tájékoztatást tartom, emellett sok
egyéb szolgáltatással várjuk a hozzánk fordulókat. Lehetõség van többek között gyógyászati segédeszközök befogadására és
térítésmentes kölcsönzésére, de szívesen segítünk a napi ügyintézésben is: nyomtatványok kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában. Különbözõ rendezvények –
A Mezõberényi Football Club Elnöksége
2008. 06. 23-án 18.00 órakor évadzáró közgyûlést tart az ipartestületben. A közgyûlésre tisztelettel meghívjuk a klub valamennyi tagját, sportolóját, támogatóját és a
sportszeretõ közönséget is.
MFC Elnöksége

kirándulások, vacsorák, orvos-beteg találkozók – szervezése és lebonyolítása színesíti a kínálatunkat.
– Milyen ügyekben fordulnak önökhöz a
leggyakrabban?
– Az egyik ilyen a gépkocsi-szerzési és
közlekedési támogatások igénylése, a másik
pedig a lakások akadálymentesítésével
kapcsolatos. Az utóbbi támogatás egyszer
vehetõ igénybe például fürdõszobák átalakításához, csúszásmentesítéshez, víz bevezetéséhez, fûtéskorszerûsítéshez.
– Hol várják az érdeklõdõket?
– A Fõ út 7. szám alatt van egy irodánk.
Hétfõn 9-11 óra, szerdán 16-18 óra és
csütörtökön 9-11 óra között várunk mindenkit – nem csak egyesületi tagokat –,
akinek segítségre van szüksége. Az
egyesületnek egyébként bárki tagja lehet.
– Mik a további tervek?
– Sok tennivalónk van még környezetünk
akadálymentesítésben. A mozgáskorlátozottak számára szinte leküzdhetetlen problémát jelent bejutni egy-egy hivatalba, boltba. A kiszolgáltatottság érzése és az, hogy
mindig kérni kell, megnehezíti az önálló
életvitelt. Szemléletváltásra lenne szükség,
amit gyerekkorban érdemes elkezdeni. A
kicsik még fogékonyak, toleránsak, megértõk. Szükség lenne olyan közös programokra, ahol bárki megismerhetné a mozgáskorlátozottak napi problémáit. A jövõben szeretnénk ilyen jellegû rendezvényeket is megvalósítani. Bízunk benne,
hogy ezek a kezdeményezések eredményesek lesznek.
– Köszönöm a beszélgetést, munkájukhoz
sok sikert kívánok!

Nosztalgiáztak a
Textiles nyugdíjasok
Az áprilisi klubfoglalkozásunkon megbeszéltük, hogy jó lenne egy kirándulást tenni
a régi munkahelyünkre, a volt PATEX
üzembe. Felkerestem Vrbovszki Lászlónét,
a SZÖTT-Ker Bt. vezetõjét, aki nagy örömünkre lehetõséget biztosított arra, hogy
május 29-én meglátogassuk az üzemet. A
klubtagokon kívül voltak olyan régi munkatársaink is, akik velünk jöttek a látogatásra. A volt üzem területén, a portánál gyülekeztünk, majd az ebédlõben – ami most
varroda – üdítõvel és süteménnyel fogadott
bennünket Irmus. Ezután rövid ismertetõt
hallhattunk a gyártott termékekrõl. A skála
igen sokszínû: készül itt egészségügyi textília, munka- és védõruházat, ágynemû. Az
üzemet bejárva találkoztunk felvetéssel,
ívezéssel, szövéssel és konfekcionálással is.
Jó volt látni, hogy a textilipar, ha nehezen
is, de tovább él!
Köszönjük a Vrbovszki családnak, hogy
lehetõséget kaptunk a visszaemlékezésre,
felidézve azt a sok-sok órát, amit itt eltöltöttünk.
Nagy Piroska klubvezetõ
**********

Tûzoltóink sikerei a
Vízsugár Kupában

Karakasné Ágoston Anikó

Fórum a közoktatásról
A Képviselõ-testület Oktatási és Kulturális
Bizottsága 2008. június 25-én 16.30 órától
fórumot tart a városi közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervrõl, melyre a
közvetlenül érintett intézmények vezetõin,
képviselõin túl minden érdeklõdõt várnak.

FELHÍVÁS
Mezõberény Város Önkormányzata felhívja a 16 m3/h felett vételezõ lakossági és
nem lakossági fogyasztók figyelmét, hogy a MOL Rt. a szállításrendszerén végzett
karbantartási - és javítási munkálatok akadályozzák a folyamatos gázszolgáltatást.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2008. augusztus 11. 10.00 óra és 14.00 óra között
a MOL Rt. karbantartási munkálatokat végez a Mezõberény gázátadón.
A TMK munkálatok miatt az érintett gázátadóról ellátott települések felé a földgáz
betáplálása szünetelni fog, amely 4 órás gázszünettel jár.
Az elosztóhálózat teljes leürülésének elkerülése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a fenti
idõpontban ne vegyék igénybe a gázszolgáltatást.
Dr. Baji Mihály jegyzõ

A Békés Megyei Tûzoltó Szövetség és a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös szervezésében idén is megrendezték a XI. Nemzetközi CTIF Vízsugár
Kupaversenyt. A versenyre június 8-án
Békéscsabán, a repülõtéren került sor.
A Békés megyében mûködõ önkéntes
tûzoltó egyesületek részvétele mellett egy
külföldi továbbá vendégként a karcagi és a
berettyóújfalui tûzoltók csapata is részt vett.
Közel háromszázan versengtek egymással
az elismerésekért. A rajthoz állók két versenyszámban mérték össze tudásukat: egyik
a hagyományos 800-as kismotorfecskendõszerelés, melyben felnõtt férfi kategóriában
a Mezõberényi ÖTE I. számú csapata
gyõzött, a II. csapat 6. helyezést, ifjúsági fiú
kategóriában a Mezõberényi ÖTE szintén
elsõ helyezést ért el. A másik szám a CTIF
szabályai szerint zajló (száraz) oltási gyakorlat és akadályváltó volt. Ebben csapatunk
IV. helyezést ért el.
Halász József elnök
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A 2008. évben tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a
Mezõberényi Rendõrõrs illetékességi területén a korábbi évekhez
képest kismértékben, az elõzõ év hasonló idõszakához képest pedig
jelentõsen csökkent a közlekedési balesetek száma. A rendõrõrs
járõrei által végrehajtott közterületi szolgálat során azonban tapasztalható, hogy továbbra is nagy számban követnek el közlekedési
szabálysértést a kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedõk.
A Mezõberényi Rendõrõrs célul tûzte ki, hogy a Kossuth téren és a
Fõ úton az eddigieknél lényegesen több alkalommal és nagyobb
óraszámban lát el gyalogos járõrszolgálatot, mivel ez a szolgálati
forma a legcélravezetõbb a kerékpárosok és gyalogosok helyes
közlekedési magatartásának kialakításához, a közlekedési rend fenntartásához, és természetesen a szabálysértõk kiszûréséhez. Ennek
során szabálysértés észlelése esetén következetes intézkedésekre –
így helyszíni bírságra vagy feljelentés alkalmazására – is sor kerülhet.
Külön felhívjuk az elektromos kerékpárral közlekedõk figyelmét,
hogy a hagyományos kerékpár használatánál lényegesen nagyobb
körültekintéssel vezessék jármûveiket, mert tömege, sebességképessége, illetve csendes üzemmódja miatt fokozottabb a baleset
bekövetkezésének veszélye.
2007. évben illetve 2008. év elsõ öt hónapjában összesen tizenegy
elektromos kerékpárral közlekedõ személy volt részese közlekedési
balesetnek, amely közül nyolc esetben az elektromos kerékpárral
közlekedõ volt a baleset okozója. A bekövetkezett közlekedési balesetek során öt alkalommal súlyos, két alkalommal könnyû sérülés
történt, és csak egy esetben nem keletkezett sérülés.
Az elektromos kerékpárral közlekedõk túlnyomó többsége azzal
okoz balesetet, hogy a biztonságosnál gyorsabban halad. Ez sokszor
az iránytartás elvesztéséhez vezet. Ezen kívûl tapasztalható, hogy az
elektromos kerékpárral közlekedõk több esetben a járdán, vagy
kerékpárút ellenére az úttesten kerékpároznak. Az elektromos kerékpárral közlekedõkre a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési
szabályok vonatkoznak, így a KRESZ jogszabályainak betartásával
kötelesek részt venni a forgalomban.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a balesetek megelõzése, a saját
maguk, illetve mások testi épségének megóvása érdekében maradéktalanul tartsák be a közlekedési szabályokat!
Mezõberényi Rendõrõrs

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ
ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyam
indul
szeptembertõl Mezõberényben egyetemi tanárok
bevonásával, próbanyelvvizsgával,
kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk,
amely minõségi garanciát és Áfa-mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra (havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
Jelentkezési határidõ: 2008. június 25.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap a Mûvelõdési
Házban Kovács Anettnél személyesen, vagy a 66/515-553
telefonszámon, vagy a hét minden napján 8-19 óráig a
nyelviskolánál: 30/931-87-74
Referenciáink: MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási
Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási
Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok, Földhivatal, Hûtõipari Rt.,
Vám- és Pénzügyõrség, Vízmû, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat,
Környezetvédelmi Felügyelõség, Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok, Galli-

Erdõs Norbert
Mezõberény város országgyûlési képviselõje
ezúton értesíti a lakosságot, hogy
2008. június 30-án (hétfõn) 14 órától
fogadóórát tart
Mezõberény város Polgármesteri Hivatala 15-ös számú,
I. emeleti kistanácskozójában.

NÕGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
DR. TÓTH ATTILA
SZÜLÉSZ-NÕGYÓGYÁSZ
KLINIKAI ONKOLÓGUS
FÕORVOS

Rendelési idõ:

kedd 15.30 - 17.00
Szülészeti és nõgyógyászati kórképek, rákszûrés
Komplex ultrahangos vizsgálat helyben!
Mezõberény, Luther u. 1.

Hosszú betegség után 84 éves korában elhunyt
Wagner Ádám
(Mezõberény, Rákóczi sgt 30.)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén
megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló felesége, gyermekei, unokái és dédunokái

Lakossági
apróhirdetés
Összkomfortos családi ház családi
okok miatt sürgõsen eladó! Érdeklõdni a Galilei u. 25. szám alatt
vagy a 06/20-435-9285 telefonszámon.

MAGDI TEXTILHÁZ
Mezõberény, Fõ út 33.
RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU

pólóanyagok, kerti bútorra
pamutvászon, viaszosvászon
Fonalak kötõ-, horgoló- és kézimunka (baby fonal), gobelin
AVON parfümök fél áron!
Függönyök akciós áron

Keresek: két gyönyörû kismacskának szeretõ gazdát és használható
gáztûzhelyt (palackos). Érdeklõdni
a 06/20-807-2019 telefonszámon.

Esküvõi ruha és jelmezkölcsönzés

Kihúzható sarok ülõgarnitúra
eladó. Érdeklõdni: 06/20-434-2986

Harcsa Józsefné 20/939-0191

Blúzok olcsón!
Nyitva: H - P: 8 -12, 14 -17
Szombat: 8 -12

Az OPSKK Könyvtára
tájékoztatja kedves olvasóit, hogy
2008. július 1. és 11. között
munkanapokon 10-12 és 14-16 óráig
részleges nyitvatartással – informatikai részleg és folyóiratolvasó –
várja a látogatókat.
Július 14-tõl augusztus 1-ig a könyvtár zárva tart.
Ez idõ alatt a Mûvelõdési Ház információs pultjánál vehetõ
igénybe az Internet és a folyóiratolvasó.

coop Rt., HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab
Rt., Takarékszövetkezetek 01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974

Nyitás: 2008. augusztus 4. (hétfõ)
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SPORT
GÓLIÁT BAJNOK
A MEZÕBERÉNY-BÉLMEGYER
KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS
ISKOLA CSAPATA

Június 13-14-én rendezték meg Budapesten
a Népligetben a Góliát Tanévzáró Fesztivált. A 20 éves rendezvényen elõször szerveztek staféta-váltófoci tornát, amelyen három korosztály összesített eredménye alapján alakult ki a végsõ sorrend. A 2 x 10
perces mérkõzéseket minden alkalommal az
I. korcsoport kezdte, a II. folytatta, majd a
III. korcsoport fejezte be. A nyolccsapatos
döntõben hibátlan mérleggel, veretlenül
végzett elsõ helyen a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola csapata,
elnyerve a díszes serleget, valamint az
aranyérmeket és ajándékmezeket.
Eredmények:
csoportmérkõzések:
Mezõberény - Pápa 12 : 2
Mezõberény - Solymár 5 : 0
Mezõberény - Don Bosco Ált. Isk. Bp. 9 : 3
döntõ:
Mezõberény : Mátyás K. Ált. Isk. Bp. 6 : 3
A gyõztes csapat tagjai: I. korcsoport:
Balogh Gergõ, Busa Márk, Csicsely
Adrián, Földi Péter, Krcsmárik Márton,
Magyar Benedek, Rónai Viktor, Tímár Vilmos, Vas László. Edzõ: Tóth Olivér
II. korcsoport: Bálint János, Csákó Dániel,
Fazekas Márk, Fábián Vince, Gálik Bálint,
Lakatos Patrik, Papp József, Rácz Gusztáv,
Rása Levente, Somvári Zoltán, Vrbovszki
Pál. Edzõ: Oláh Zsolt III. korcsoport:
Balogh Csaba, Bárdi Dániel, Boczonádi
László, Burai Dávid, Csákó Gergõ, Drenyovszki Dávid, Kovács Norbert, Ladányi
Zoltán, Olej Tamás, Szabó László, Weigert
Norbert. Edzõ: Kajlik Péter
A IV. korcsoportban is szép siker született.
A csapat a bronzéremért játszott, ahol az
utolsó percben még 2 : 1-es gyõzelemre állt.
Végül a Veszprém megyei csapat kiegyenlített és büntetõkkel megnyerte a mérkõzést.
A mezõberényieknek így a negyedik hely
jutott a 25 csapatos küzdelemben. A csapat
tagjai: Adamik Dávid, Balogh Gergõ, Burai
Márk, Csipke Adrián, Csipke Martin,
Kovács Dávid, Kovács János, Kéki Dániel,
Lakatos Krisztián, Liska Tibor, Mészáros
Dávid. Edzõ: Kajlik Péter

MEGYEI BAJNOK
A BERÉNYI GYERMEK FC
U 13 ÉVES CSAPATA
A Berényi Gyermek FC gyõzelmével ért
véget a Békés megyei U 13 korosztály
bajnoksága. A mérkõzéseket õszi-tavaszi
rendszerben bonyolították le, négy csoportban összesen 25 csapat részvételével. A
békéscsabai döntõben a csoportgyõztesek
találkoztak. A berényiek már a csoportmérkõzések során kitûnõen szerepeltek. Veretlenül végeztek az élen, 114 : 17-es gólkülönbséggel. A megyei döntõben a csapat
három gyõzelemmel megnyerte a bajnoki
címet.
Eredmények:
Gyermek FC - Sarkad 2 : 0
Gyermek FC - Orosháza 1 : 0
Gyermek FC - Dombegyház 4 : 1
A gyõztes csapat tagjai: Adamik Dávid,
Balogh Csaba, Balogh Gergõ, Bárdi Dániel,
Bereczki Zoltán, Boczonádi László. Burai
Dávid, Burai Márk, Csákó Gergõ, Gyebnár
István, Kovács Dávid, Kovács Norbert,
Ladányi Zoltán, Lakatos Krisztián, Machó

HÍREK AZ
ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET
HÁZATÁJÁRÓL

Attila, Mészáros Dávid, Olej Tamás, Ötvös
Levente, Szabó László, Sziráczki Martin,
Tóth Gergõ, Weigert Norbert. A csapat
edzõje: Kajlik Péter

Sikeresen szerepelt a serdülõ csapat is.
Miután csoportjában az élen végzett, a
bajnoki rájátszásban végül egyetlen góllal
lemaradva a dobogóról, negyedik helyen
zárta a bajnokságot. A csapat edzõje: Oláh
Zsolt.
A jó szereplésre való tekintettel, a
következõ bajnoki szezonban a Gyermek
FC U 13 és U 15 csapatai a kiemelt NB IIes bajnokságban indulnak.
Remélhetõleg sikerrel…

Sikeres tavaszi futószezon

197 km-es egyéni versenyben – melynek
lefutására tizenegyen vállalkoztak – a kétnapos viadalon Zahorán Ádám 15 óra 34
perc 51 mp-es eredményével összetettben a
korábbi gyõztesek, Anatolij Kruglikov és

A kemény megmérettetések sorát a március
végén Veszprémben megrendezett 6 órás
futás vezette be, amelyen egyesületünket
Földi Mihály képviselte. A verseny ideje
alatt 75,5 kilométert teljesített, ezzel a 39
induló közül a második helyen végzett.
Április 5-én Kisbéren zajlott a 100 km-es
Országos Bajnokság, ahol a 33 fõs mezõnyben Zahorán Ádám 7 óra 48 perc 58 mp-es
idõvel a második helyen zárt, míg édesapja,
Zahorán János 9:32:07-es idõvel a 7.
helyezést érte el.
Május 5-én Sárváron került sor a 12 órás futásra, melyen Földi Mihály állt rajthoz. A 34
indulóból álló mezõnyben 130 körrel,
134,12 km-t teljesítve ezüstérmesként végzett, korosztályos összevetésben pedig elsõ
lett.
Eredményes szereplésünk a BékéscsabaArad Szupermaratonon folytatódott. Az eddig tizenegyszer megrendezett rangos futóeseményen valamennyi alkalommal jelen
voltunk. Ez évben három egyéni versenyzõ
és egy váltócsapat képviselte színeinket. A

Bogár János mögött a dobogó harmadik fokára állhatott fel, Zahorán János 19:54:40es idõvel a hetedik helyen zárt. Harmadik
versenyzõnk, Schultz György 104 kilométert teljesített, ideje 9 óra 26 perc volt.
Váltóban az Alföld TE néven induló
Zahorán János, Szabó László, Gellai Nándor, Földi Mihály, Farkas János összetételû
együttesünk a rajthoz álló 25 csapat között
15:44:39-es idõeredménnyel a hetedik
helyet szerezte meg, korosztályukban a
másodikak lettek.
Váradi László
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