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Egy teljes
napig áztat-
ták a horgot

Mindszenti 
siker a határ

túloldalán
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(6. old.)

(16. old.)

Megújul a mindszenti sportcsarnok
Közel 12 millió forintból újulhat meg hamarosan a

mindszenti sportcsarnok. A Belügyminisztérium többek

között iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesz-

tés, felújítás tárgyban hirdetett rendelete révén 2 millió

370 ezer forintnyi önerõ mellé a teljes igényelt összeget,

közel 9 és félmillió forintot kapott meg augusztus 30-ával

a pályázó mindszenti önkormányzat.

(Írásunk a 2. oldalon)
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Közel ezren teljesítménytúráztak Mártélyon
Sportos napra ébredt

vasárnap reggel Mártély,

hiszen szeptember 9-én ren-

dezték meg a Bodnár Berta-

lan Teljesítménytúra és Ma-

ratont. A 8 órás kezdésre

közel ezren érkeztek – mint

az képeinken is látható,

Mindszentrõl is számosan –,

akik közül a legtöbben ke-

rékpárral teljesítették a

meghirdetett távokat.

A gyülekezõ és a regisztrá-

ció után Katus Attila több-

szörös aerobic világbajnok

mozgatta meg a résztvevõket.

Tíz órakor rajtoltak a verseny-

kerékpárosok, akik több mint

hatszázan vágtak neki a

különbözõ távoknak. 12, 36 és

58 kilométert kellett teljesí-

teniük. A kerékpáros teljesít-

ménytúrázók 12 és 30 km-es

számok közül választhattak.

A kalandtúrázók másfél

kilométert tettek meg, míg a

gyalogosoknak 11 km-el kel-

lett megbirkózniuk. Mindezek

mellett a terepfutók szintén 12

és 30 km közül választhattak.

A rajt a médiatámogató

Rádió 7 és www.prome-

nad.hu rajt és célkapujától

indult, így természetesen ide

érkeztek vissza a kitartó ver-

senyzõk. A regisztrálók között

egy ismerõs arc is feltûnt,

hiszen kollégánk Arany-Tóth
Attila is nevezett, aki a ke-

rékpárjával a 30 kilométeres

távnak vágott neki. – Nem

vagyok nagy versenyzõ típus,

de ezen a teljesítménytúrán

szívesen részt veszek –

mondta a bemelegítés köz-

ben Arany-Tóth Attila.

Az elsõként a 12 kilométe-

ren indult versenyzõk halad-

tak át a Rádió 7-es célkapun.

A 14 éves Repcsin Benjamin
az interneten figyelt fel a

programra. – Nagyon szeretek

bicajozni, így ezért jöttem ki

ma délelõtt – fogalmazott a

beérkezést követõen a fiatal,

aki egyébként tájfutó.

Szabó Áron a mártélyi álta-

lános iskola tanulója. Miután

beérkezett és átvette emlék-

lapját, utána kérdeztük. – A

csapattársaim mondták, hogy

indulnak a teljesítménytúrán,

ezért én is csatlakoztam hoz-

zájuk – mesélte a triatlonista,

aki hozzátette: „a teljesít-

ményemmel elégedett va-

gyok, de kicsit bánom, hogy

nem a 36 km-t választottam,

na de majd jövõre”.

- A létszámmal nincs prob-

léma, ugyanis több mint öt-

száz embert sikerült megmoz-

gatnunk – kezdte beszélgeté-

sünket Kruzslicz Imre szerve-

zõ, aki hozzátette, a szerve-

zéssel akadtak kisebb gon-

dok, hiszen néhányan elté-

vedtek a rövidtávosok közül. –

A program célja egyértelmû-

en, hogy minél több embert

megmozgassunk. A mai napra

a megye több városából

érkeztek sportolni vágyók, de

akadtak, akik messzebbrõl

jöttek. Így aztán Szarvas,

Békéscsaba, de még buda-

pesti túrázók is akadtak az

indulók között.

Mindezek mellett lényeges

célja a programnak, hogy az

ideérkezõk megismerkedhet-

nek ezzel a gyönyörû tájvé-

delmi körzettel – zárta a szer-

vezõ. Antal Sándor


