
NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK A VÁROSI 

KOLLÉGIUMI TÚRAVERSENYEN 

 

 

Szokás szerint már évek óta a mi kollégiumunk rendezi a város középiskolai 

kollégiumai számára a népszerű Túraversenyt, amelynek a helyszíne évről évre más és más 

szokott lenni a változatosság miatt. A helyszín ezúttal Felnémet és környéke volt, amely nem 

túl nehéz, de annál változatosabb kikapcsolódási és mozgási lehetőséget biztosított az indulók 

számára.  

Érdeklődőkben az idén sem volt hiány, mert fiú és lány kategóriában egyaránt 10 – 10 

csapat indult, amelyek mindegyikét 5 – 5 diák alkotta. A versenyzőknek nem csak a kijelölt 

útvonalat kellett minél gyorsabban teljesíteniük, hanem a Harsányi Károly tanár úr és 

szervezőcsapata által összeállított játékos, műveltségi és ügyességi feladatokban is 

jeleskedniük kellett, ha sikeresek akartak lenni. 

Az előző évekhez hasonló fantasztikus eredmények ezúttal sem maradtak el, mert 

iskolánk négy csapatából 3 is az első helyen végzett. Ez különösen bravúros azt figyelembe 

véve, hogy kategóriánként csak 1 – 1 első helyet szoktak hirdetni. Ez a különleges eset úgy jött 

össze, hogy a két lány csapatunk holtversenyben lett első. A Mátyásos lányokból álló 

„CHICÁK” csapatát Parádi Bettina (9/T), Varga Katalin (9/T), Kása Nikoletta (9/T), 

Zsupkó Zsófia (9F/Ny) és Juhász Zsófia (9D/Ny) alkotta. A Servitás „EGEDI MEDVÉK” 

tagjai pedig Forgács Elizabet (9T/AJTP), Vass Nikolett (9T/AJTP), Víg Loretta (9T/AJTP), 

Sztahora Lili (9F/Ny) és Vitéz Réka (9F/Ny) voltak. A Pozsonyis fiúcsapatunk elképesztő 

teljesítményt nyújtott, mert a lehetséges 127 pontból 128-at szorgoskodtak össze. Ez a 

sikercsapat Nagy Sándor, Péter Gábor, Koncz Roland, Takács Noé és Szőllősi Krisztián 

9T/AJTP-s diákokból állt, és az „EGYESÜLT ÁLLATOK” nevet kapta. 

Köszönjük szépen minden szervezőnek és indulónak az odaadó munkáját és a szép 

sikereket, amelyekkel nagymértékben öregbítették intézményünk hírnevét. Szép volt, fiúk, szép 

volt, lányok! 

 

Az „Egyesült Állatok” csapata balról jobbra haladva:  

Péter Gábor, Takács Noé, Nagy Sándor, Szőllősi Krisztián, Koncz Roland. 
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