
Ki tud többet Egerről? 

Az egri Dobó István Gimnázium szervezésében hagyományosan minden évben sorra kerül az 

egri középiskolások számára megrendezett „Ki tud többet Egerről?”  elnevezésű vetélkedő. A 

versenynek immár 5 éve a Városháza díszterme ad otthont. Az idei vetélkedőn a feladatok 

között az egri népszokások, a műemlékek, valamint a városban található látnivalók, szobrok 

szerepeltek. Emellett a diákoknak 100-150 éves régiségeket kellett magukkal vinniük a 

döntőre, melynek történetét be is kellett mutatni a zsűri előtt. A verseny célja, hogy a diákok 

minél nagyobb tudásra tegyenek szert arról a városról, ahol élnek, vagy tanulnak.  

 

Az idei vetélkedőn iskolánk csapata 2. helyezést ért el. A csapat tagjai a 9. T osztály tanulói 

voltak, Balla Roxána, Farkas Bettina és Kulcsár Noémi. 

A lányok számára nem volt ismeretlen sem a 

versenyek hangulata, sem pedig az Egerrel 

kapcsolatos ismeretek, ugyanis 2010. február 

közepén már részt vettünk velük az Eger városi 

középiskolai kollégiumok közötti hasonló 

elnevezésű vetélkedőn, ahol az értékes második 

helyezést szereztük meg. Az idei verseny végig 

nagyon izgalmasan alakult, iskolánk csapata 

végül a második helyezést érte el. Méltán 

lehetünk büszkék iskolánkat képviselő három 

lelkes és szorgalmas diákunkra, akik nem 

utolsósorban számos értékes díjjal, nyereménnyel is gazdagodtak munkájuk eredményeképp, 

de én leginkább az erkölcsiekben és tudásban való gazdagodást emelném ki, amelyet a 

tanulók nemcsak elsajátítottak, hanem abban a helyzetben, amikor szükség volt rá, bizonyítani 

és alkalmazni is tudták. Köszönet jár érte ezúton is… 

Murányi Dénes felkészítő tanár 

  



Ki tud többet Egerről? – diák szemmel 

2010. március 11-én a Városházán voltunk a 

helytörténeti vetélkedőn. 

A felkészülés már februárban elkezdődött 

Murányi Dénes tanár úrral, aki nagyban 

hozzájárult eredményünk eléréséhez. Sikerünket 

segítette a februárban megrendezett kollégiumok 

közötti verseny is, ahol szintén 2.helyen 

végeztünk. 

A sok tanulnivaló ellenére boldogan és izgalommal telve fogtunk neki a versenynek. A 

felkészülés alatt voltak boldog, szomorú és emlékezetes pillanataink. 

A verseny eredetileg délután kettőre volt kiírva, de később kiderült, hogy csak háromkor 

kezdődik. Eközben az egri TV munkatársai interjút készítettek velünk és felkészítő 

tanárunkkal. A vetélkedő során összesen nyolc feladatot kellett megoldanunk, amelyek nagy 

részét sikeresen teljesítettük. Minden nehézséget áthidaltunk és végül a 2.helyet szereztük 

meg. Helyezésünknek és a sok ajándéknak mi is és tanár úr is nagyon örültünk. 

Ezúttal is köszönjük felkészítőnk segítségét! 

Farkas Bettina 9.T 

 

Még egyszer szeretettel gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáruknak, Murányi 

Dénesnek! 


