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Én és a csapattársaim, Csernik Zorka, Kis Hanna és Szücsi Levente részt vettünk a 

Kalandozó nevű történelem versenyen, mi voltunk a Neumannos lovagok. Két levelező forduló 

feladatait sikeresen kitöltöttük, így bejutottunk a döntőbe, ahol 15 csapat versenyzett.  

2016. június 3-án reggel felültünk a buszra, és elindultunk a kisnánai várba. Mikor 

odaértünk, már láttuk, hogy ez nem egy szokványos verseny döntője, ahol csak egy feladatlapot 

kell kitölteni. Itt emellett még különböző ügyességi feladatokban is helyt kellett állnunk. 

Amikor odaértünk, kaptunk egy kék színű palástot csapategyenruhának. A megnyitó után 

rögtön kezdődtek a programok. Mi botbirkózással kezdtünk, ami egy erőnléti feladat. Ezután 

egy tesztet kellett kitöltenünk, ami elég jól sikerült és sok pontot szereztünk vele. Majd 

mocsárjárás következett. Ez számomra könnyű volt, mert én jól tudok gólyalábazni, viszont a 

többiek is nagyon kitartóak voltak, ennek köszönhetően innen is sok ponttal távoztunk. Ezután 

kelevézdobás következett. Itt Zorka teljesített a legjobban. A következő állomáson 

megtanultuk, hogyan lehet a bőrből tarisznyát készíteni. Ezután segítettünk megcsinálni az 

ebédet, pontosabban krumplit pucoltunk. Egy kicsit nehezen ment, de végül sikerült. A 

következő állomás az íjászat volt. Ez sikerült a legjobban, maximális pontszámot értünk el. 

Következőnek egy totót kellett kitölteni, majd egy egyszerű reneszánsz táncot tanultunk meg. 

Ezután a botvívás következett. Ez szintén erőnléti feladat, mint a botbirkózás, csak itt sokkal 

több dologra kell figyelni egyszerre. Végül a logivár nevű állomáshoz érkeztünk, ami az utolsó 

volt. A feladatunk az volt, hogy egy várat kellett felépítenünk kis fa rudakból. Ez nagyon jól 

sikerült. Kora délután megebédeltünk. Az étel sült malac volt krumplival, ami 

mindannyiunknak ízlett. Mielőtt kihirdették volna az eredményeket, megnéztünk egy solymász 

bemutatót és egy vitézi bemutatót. Három órakor kihirdették az eredményeket: 4. helyezést 

értünk el ezen az országos versenyen. Összességében nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, 

hogy jövőre is eljuthatunk a döntőbe. 

A csapatot a versenyre Szabó Julianna tanárnő készítette fel. Szeretettel gratulálunk! 

 

          



         

         

                     

          

 


