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A napi történések összefoglalása 

Helyzetjelentés: 

Kedves sporttársak, műkedvelők, kísérők, mindenki, 
aki azért jött, hogy ezen a csodálatos napon együtt 
töltse velünk a napot. 

Időjárás: 

Megyeri István úr megígérte – teljesedett. Aki ennél 
kellemesebb nyári napot kívánt volna, telhetetlen. 
Persze meleg volt a városismereti túrán is és a 
Bakonyban de itt  a fák enyhítették a klímát. Tehát a 
hegyen árnyékba kellett húzódni, a városban pedig a 
fröccs-sátorba (apropos: hogy készül a fröccs? – 
beöntöm a szódát a pohárba, kiöntöm, majd beöntöm a 
bort). 

Ellátás: 

Sámóczi István barátunk és csapata is kitett magáért. 
Ígérete szerint szerény reggeli, néhány üst pörkölt, 
kevés burgonya (ha ügyes voltál), és kilenc után itt-ott 
még fellelhető volt a szalonna. Természetesen lehetett 
diétás ebéd is – ezt kisebb kanállal mérte. 

A minősítéseknél meg szoktak feledkezni a kisegítő 
munkásokról – pedig ha ők nem szorgoskodnak, 
kevesek krumpli jut a pörkölt mellé. 

A Föld’pörgető sörét aranyos lányok mérték amikor 
csak arra jártam – kellem, illat, hőmérséklet, minden 
kellemes. Persze sörből sosem elég – ne legyünk 
telhetetlenek 

Kísérő programok: 

Természeti és városismereti túra. Rendkívül sok 
fénykép igazolja, hogy a versenyzők igen is 
felkeresték azokat a helyszíneket amelyeket kiróttak 

rájuk a szervezők – megérte. Feltétlen javasolom, hogy 
ha ma lemaradtatok erről, holnap ne hagyjátok el 
Győrt, amíg legalább a felét nem látjátk. 

Tervek írások, emlékek: 

A rendezvényen született képi dokumentációk az újság 
hamarosan fellelhető lesz a HSHE honlapján: 
www.hshe.hu. Ha maradt a fényképező gépetekben 
megosztható emlék maradt, kérem küldjétek a HHT 
'98 Kft iroda@hht98.hu címére, vagy a 
FORGATÓKÖNYV-ben fellelhető bármilyen címre – 
ezzel támogatjátok a következő kiadvány képi 
emlékeit. 

A versenyekről: 

A Természetbarát Találkozó és Túraverseny fő 
programja mégis csak a túraverseny. 

Az eredményeket a táblázatok bemutatják, itt csak 
annyit említünk, hogy a pálya rendkívüli élményt 
nyújtott. Meg kell jegyezni, ez a mozgalom inkább 
barátságos találkozó mint gyilkos verseny, tilos 
maradandó sérülést szerezni és a verseny ezt vissza is 
igazolta. 

A nagy létszámú csapatok kialakítása két dologra 
engedhet következtetni 

- szeretünk egymás társaságába lenni, és a túra 
egy társas élményt nyújtó szórakozás 

- olyan nagy a kihívás, hogy ezt csak együtt 
tudjuk leküzdeni. 

Így vagy úgy, jó versenyt szerveztek a szervezők és a 
versenyzők gondoskodtak annak jó hangulatáról. 

Sárközi András 

Fedezd fel Győr szépségeit, vendéglátó helyeit – esti 
túra a városban 

Az ötlet elsősorban a belváros esti megismerésére, a 
sötétben való tájékozódásra irányul. Cél, hogy a részt 
vevő csapatok megismerkedjenek a város éjszakai 
életével, és a várost éjszakai fényében láthassák, 

TARTALMA a mai lap 



miközben egy laza, szórakoztató versenyen vesznek 
részt.  

Az újdonság benne, hogy a csapatoknak térképen előre 
nem látható útvonalon kell végigmenni, az esti 
induláskor megkapott eligazítás szerint kell 
meghatározott útvonalon végigmenni a városban. Az 
út során, a megkapott leírás szerint meg kellett fejteni 
a felkeresendő helyszíneket, melyek egymással 
valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz.  

A megfejtett helyszínekhez kapcsolódó kérdésekre is 
kell írásban válaszolni.  

Igen jó módszer arra, hogy a versenyző ne lődörögjön 
az utcán, hanem célirányosan megtalálja azokat a 
helyszíneket amely ápolják a testet, lelket. 

A verseny eredmények: 
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