
ISMÉT ROBBANT A LILA BOMBA… 

 

Az Eger városi középiskolai kollégiumok közötti éves versenysorozat az idén is - az 

időjárás kedvezőtlen alakulása miatt ezúttal többször is elhalasztott - „Eged-futás” 

elnevezésű futóversennyel vette kezdetét, amelynek hagyományosan a Wigner kollégiuma 

„adott otthont”. A rendezvény során a kollégista fiúk és lányok csapatban és egyéniben 

egyaránt próbára tehették állóképességeiket, mert minden kollégium maximum két-két 3-3 fős 

csapatot indíthatott fiú és lány kategóriában egyaránt. Az érdeklődés ezúttal az uraknál volt 

intenzívebb, mert a 2 csapat mellett még plusz egy egyéni versenyzőt is tudtunk indítani, míg 

a hölgyeknél 2 egyéni résztvevőnk volt. 

Az eredmények szerencsére most is a dicső múltat idézték, mert a fiúknál egyéniben 

az első 10 beérkezőből 6, a lányoknál pedig az első 3-ból 2 lett Neumannos. Csapat szinten 

pedig a fiúknál minden várakozást felülmúlva az „A” csapat az első, a „B” csapat pedig a 

második helyen végzett. Külön ki kell emelni Papp Alex (12/J) teljesítményét, aki egyéniben 

és csapatban is első lett. Nagyon szurkoltunk neki ezért, mert 5 éven keresztül rendszeres 

indulója volt ennek a versenynek, és már mindent elért, amit lehetett, és csak ez az egyéni első 

hely hiányzott még a gyűjteményéből. Hála a jó Istennek, most már ez sem. 

Köszönjük szépen ezeket a csodálatos sikereket! Szép volt, fiúk, szép volt, lányok! 

 

RÉSZLETES EREDMÉNYEK: 

 

Fiú kategória – egyéni: 

1. helyezett: Papp Alex (12/J) 

2. helyezett: Szabó Bence (9/E) 

6.   helyezett: Itczés Bendegúz (9/F) 

7.   helyezett: Tóth Dániel (9D/Ny) 

8.   helyezett: Sallai Dávid (11/B) 

9.   helyezett: Molnár Péter (11/C) 

14. helyezett: Szőllősi Krisztián (9T/AJTP) 

 

Fiú kategória – csapat: 

1. helyezett: Papp Alex, Szabó Bence, Itczés Bendegúz alkotta csapat. 

2. helyezett: Tóth Dániel, Sallai Dávid, Molnár Péter Alkotta csapat. 

 

Lány kategória – egyéni: 

1. helyezett: Besenyei Loretta (9/D) 

3. helyezett: Bezzegh Dorina (9E/Kny)  

 



 
A vidám győztesek: 

Álló sor balról jobbra haladva: Szőllősi Krisztián (elől), Szabó Bence (mögötte), Tóth Dániel, 

Molnár Péter, Sallai Dávid, Itczés Bendegúz 

Guggoló sor balról jobbra haladva: Papp Alex, Besenyei Loretta, Bezzegh Dorina 

 

 

Murányi Dénes 

nevelőtanár 


