
Barokk futóparádé 2014 – Szabó Bence szemével 

Ismét megrendezésre került Egerben az egyik legnépszerűbb helyi sportesemény, a Barokk futóparádé. 

Immáron 19. alkalommal álltak rajthoz az általános iskolát elkezdőktől egészen a sokat látott 

veteránokig.  

Jelentkezőkben ez évben sem volt hiány. Több mint félezer ember döntött úgy, hogy felhúzza a 

futócipőt és nekivág az 1500 méteres, vagy a 7 kilométeres 

távnak. Itt kell megjegyeznem, hogy számomra ez a verseny 

szinte már családias hangulatban telt, hisz Neumannos diákok 

százai vettek körbe a rajt során és napközben. Több mint 350 

lila iskolás diák döntött úgy, hogy az iskolapadot az érsekkertre 

cseréli. Ennek köszönhetően idén is a Neumann vonultatta fel a 

legtöbb diákot és így elnyerte a győztesnek járó címet és 

pénzjutalmat.  

Hihetetlen élmény volt számomra ezzel a mezőnnyel rajthoz 

állni és ágyúszóra elrajtolni. Igyekeztem már a verseny 

legelején a mezőny legelejére kerülni a minél jobb pozíció 

elérése érdekében. Az érzés, amikor az ember hallja a több mint 

félezer futó ember cipőtalpának dobogását, felbecsülhetetlen. 

Sikerült egy több mint ötven méteres előnyt kialakítanom, amit 

a célba érésig sikeresen megtartottam. Volt szerencsém a 

tavalyi évben 7 kilométeren elindulni és meg kell mondjam, ezt 

a rövidebb távot jobban élveztem, talán azért mert hamarabb véget ért. 

A verseny rendezése ez évben is kiválóan sikerült. A Heves megyei Hírlap, a Heol és az Egri Testedző 

Klub közreműködése egy remek hangulatú versenyt eredményezett. Ennél jobb vasárnap délelőtti 

programot el sem lehetett volna képzelni.    

Szabó Bence 

   

A futóparádé ötszáznegyven fős mezőnyéből több mint háromszázan neumannos diákok voltak. 

Érdekesség, hogy az egyéni helyezéseken túl idén fair play díjat is kiadtak a szervezők. Horváth 

Dániel azért érdemelt elismerést sportszerűségből, mert egy figyelmetlenség miatt a megadottól 

rövidebb útvonalon teljesítette a 7 km-es távot, amelynek végén így másodikként ért célba. A szervező 

Egri Testedző Clubnak ezt az eredményhirdetéskor jelezte a neumannos diák, amiért dr. Nagy Árpád 

főszervező jutalomban részesítette. 

Helyezettek: 

Hírlap-futás (1500 m), fiúk:  

1. Szabó Bence (Neumann 9E, Eger) 6:55 perc,  

3. Papp Alex (Neumann 12J, Mezőkövesdi TE) 7:17.  

Hírlap-futás (1500 m), lányok:  

2. Fecz Evelin (Neumann 10F, Eger) 9:14,  

3. Gyurina Dóra (Neumann 8K, Eger) 9:22.  

 

7 km futás, Ifjúsági fiúk:  

1. Csörgő Péter (Neumann, 9D/Ny) 30:59,  

Fair play díj: Horváth Dániel 10D 



 

 

 

 


