
SOKADSZORRA IS LILA LETT AZ EGED-HEGY… 

 

 

2013. október 3-án egy hamisítatlanul őszi csütörtöki napon folytatódtak tovább a 

városi középiskolai kollégiumok közötti rendezvények a hagyományos Túraversennyel, 

amelyet az előző évekhez hasonlóan idén is kollégiumunk szervezett. Az idén is nagy 

érdeklődés jellemezte ezt az eseményt, amelyet a sok csapat és diák részvétele is bizonyít. 

Mind fiú, mind pedig lány kategóriában intézményenként két-két 5-5 főből álló csapat 

vehetett részt, és tehette próbára erőnlétét, ügyességét és találékonyságát. A Nagy-Eged 

hegyen kijelölt útvonalon több állomáshely volt, ahol többségében ügyességi feladatokat 

kellett megoldani (pl. célba dobás, távolságbecslés stb.), de voltak tájékozódási és erőnléti 

feladatok is. Ráadásul az sem volt mindegy, hogy mennyi idő alatt teljesítették az össztávot, 

mert ennek ideje is beszámításra került. 

Kollégiumunkat mindkét kategóriában 2 fiú és lány csapat képviselte, akik szinte 

egymást múlták felül az eredményesség tekintetében, de összességében (mint ahogyan a 

szeptemberi „Eged-futáson” is) a fiúknak egy kicsivel jobban jött ki a lépés.  

A „Pozsonyisokból” álló „SZŰZOLTÓK” csapatát Fodor Martin (12/H), Gergely 

András (12/I), Kerekes Márk (12/B), Megyesi Tibor (12/I) és Vincze Ádám (12/I) alkotta, 

akik hengereltek, mert nagy fölénnyel végeztek kategóriájukban az első helyen. Szépen 

teljesített a „Mátyásos” fiúkból álló „CICÁK” alakulata is, amelynek tagjai Farkas Márk 

(12/I), Kis István (12/I), Palik Norbert (12/I), Szabó Márton (12/I) és Tóth László (12/B) 

voltak, és az értékes második helyen végeztek.  

Nem lehet panasz lányainkra sem, mert közülük is mindkét csapatunk felkapaszkodott 

a dobogóra. A „MÁTYÁS LÁNYAI” Gubicskó Regina (10/B), Kása Nikoletta (9.T/AJTP), 

Nagy Gabriella (10/E), Pálfi Vivien (9.T/AJTP) és Sárosi Boglárka (10/E) voltak, akik 

hatalmas küzdelemben egy pont különbséggel lettek elsők. A „LILA MÓKUSOK” közé a 

„Servitás” Berecz Klaudia (10/K), Farkas Viktória (11/H), Horváth Zsuzsanna (10/B), Kis 

Barbara (9/K) és Szalontai Petra (10/B) tartoztak, akik a harmadik helyet szerezték meg 

kevéssel lemaradva az előttük végzők mögött. 

Minden tekintetben elmondható, hogy ez a verseny a Neumann névhez méltóan 

alakult, mert a kiváló eredmények mellett a rendezés is kifogástalan volt, amiért köszönet 

illeti Harsányi Károly tanár urat, illetve az egész 11/T osztályt. De gratulálunk mindenkinek, 

aki bármilyen szinten is részese volt ennek a rendezvénynek. 



 


