
ISMÉT LILÁBA ÖLTÖZÖTT AZ EGED-HEGY 

 

 A kollégiumok közötti versenyek második felvonásaként intézményünk rendezte meg 

az idén már ötödik alkalommal a mindig nagy érdeklődéssel kísért túraversenyt, amelynek 

ezúttal a Nagy-Eged hegy és körzete volt a helyszíne. A megmérettetésre, amelyre 

szeptember 27-én csütörtökön került sor, mind fiú, mind pedig lány kategóriában 10-10 csapat 

jelentkezett, úgyhogy népes mezőny gyűlt össze. A szervezést a tavalyi évhez hasonlóan a 

mostani 10/T osztály bonyolította le magas szinten Harsányi Károly tanár úr vezetésével. 

 A végső értékelésnél az időeredmény és az egyes feladatokban kapott pontszámok 

összesítése egyaránt számított. Maga a túraútvonal nem volt túl hosszú (mintegy 5 km), de 

közben nagyon sok feladatot kellett teljesíteni, amelyek rendkívül sokrétűek voltak. Szerepelt 

benne terepfutás, túrajelzések felismerése, tájékozódás, szemmértékkel való becslés, célba 

dobás, elsősegélynyújtás valamint tűzrakási ismeretek is. Ezek teljesítése során a fiúk 

rendkívül gyorsak, a lányok pedig pontosak voltak, ezért az összesítés során nagyszerű 

pontszámok születtek. Szerencsére minden egyes csapatunk, amely indult (kollégiumonként 

fiú és lány kategóriában is 2-2 egyenként 5 fős csapat vehetett részt), kiválóan teljesített, tehát 

nagyon magas pontszámot kapott.  

 Nagyobb sikerek ezúttal a lány kategóriában születtek, ahol a dobogó két legmagasabb 

fokát sikerült kibérelni. Az élen egy Servitás alakulat, a „Lila Mókusok” végeztek Farkas 

Viktória (11/T), Kolozsi Boglárka (11/T), Kis Barbara (8/K), Hársy Anett (11/F) és 

Szalontai Petra (9/B) részvételével. A második helyet pedig a Bánszki Eszter (11/A), Szalai 

Kinga (11/E), Rausz Emese (9/T), Lovász 

Hajnalka (9/T) és Rusznyák Dóra (9/T) 

alkotta „Mátyás lányai” kaparintották 

meg. 

 A fiúknak sem kell szégyenkezniük, 

mert esetükben a két csapatunk 

holtversenyben a második helyen végzett, 

mindössze egy ponttal lemaradva a győztes 

Szilágyisoktól. A Mátyás kollégiumot a 

már rutinosnak számító „Cönci” csapata 

képviselte, amelynek tagjai Farkas Márk 

(11/I), Kis István (11/I), Kovács Bence 

Az LK BULLS csapata balról jobbra haladva: Kerekes Márk, Somodi Gergő 

Péter, Vincze Ádám, Gergely András, Megyesi Tibor 



(12/E), Mátyás Bence (12/E) és Mikitovics Márk (12/G) voltak. A Pozsonyi úti kollégium 

színeiben pedig a Gergely András (11/I), Megyesi Tibor (11/I), Vincze Ádám (11/I), Kerekes 

Márk (11/H) és Somodi Gergő Péter (13/E) alkotta „LK BULLS” alakulata vitézkedett.  

 Ezek a fantasztikus sikerek ismét bizonyították a természet és a mozgás szeretetét 

diákjaink részéről, valamint mutatják a kollégiumunk erejét a sportok keretein belül is. 

Felkészítő tanárként a Servitás lányokkal Dudás Zita tanárnő, a Mátyásos fiúkkal és lányokkal 

Harsányi Károly tanár úr, a Pozsonyis fiúkkal pedig Murányi Dénes foglalkozott felkészítő 

tanárként. Gratulálunk mindenkinek az elért szép eredményekhez. 

 


