
2005. december 13. 

Megyei Tájfutó Kupa - ZÁRÓFORDULÓ 
PUSZTAVÁM 

KERESD MEG HÓFEHÉRKÉT 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 

Rendező: Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT)  

Versenyközpont: Pusztavám – Csukató menedékház 

A VK megközelítése: Pusztavám – fatelep – festéküzem – Versenyközpont 

Parkolás: A menedékház melletti parkoló, illetve az út mentén. 

Térkép: Pusztavám – Csukató 1:10 000 / 5 

Rajt, "0" idő: 12:00; Jelentkezés:11:20-ig 

Kérjük mindenki időben jelentkezzen, mert a versennyel kapcsolatos tevékenység miatt 

nem lesz, aki fogadja a késői nevezéseket. 

Cél rajt távolság: 1000 m / 75 m, Indítási köz: 3 perc (vagy 2) 

Kategóriák: Szende, Kuka, Morgó, Szundi, Vidor, Tudor, Hapci, Gonosz mostoha. 

- Indulhattok egyenként, vagy családok, barátok, ismerősök együtt is 

- Az esélyegyenlőségi törvény alapján minden kategória azonos körülmények között 

keresheti Hófehérkét. 

EREDMÉNYEK 
Akik megtalálták Hófehérkét (37 fő) jogot szereztek arra, hogy részt vegyenek az ajándéksorsoláson: 

(Több értékes és hasznos ajándéktárgy került kisorsolásra. A fődíjat, egy csodálatos hóembert Pápai 

Tamás nyerte, gratulálunk.) 

 
- Novák Béla              - Nagy Márta              - Lakatos Csaba 

- Radics Anna             - Pokornyik Bence         - Pokornyik Tibor 

- Tamásné Szakács Judit   - Tamás Péter             - Konrád Rita 

- Nagy Viktor             - Gyulai Zoltán           - Dr. Nemcsényi László 

- Nemcsényi László        - Csákvári Péter          - Dr. Cseh Veronika 

- Viczena Miklós          - Szántó Gergely          - Szántó Rita 

- Gyulai Péter            - Gyulai Tamás            - Billig Péter 

- Gutyán Ágnes            - Kovács Sándor           - Pápai János 

- Mészáros János          - Venczelné Tóth Mária    - Ádám András 

- Ádám Vera               - Cserna András           - Imeli János 

- Pápai Tamás             - Tari Kornél             - Tari Gábor 

- Bóvári Balázs           - Kovács Dávid            - Gösswein Judit 

- Nemesházi Brigitta      

 



Rendezőgárda: (Összesen: 29 fő) 

 

Pályakitűző, a verseny kiagyalója, fő koordinátor:   Mészáros Károly 

Felvezetők:    Horváth János; Aknai Antal; Berbécs Sándor; Gillich György 

Rajtszemélyzet:   Hanák Lajos; Gillich György 

Tükör-pont:   Lutring László; Pénzes Józsefné 

Unicum-pont:    Pokornyik Tibor; Pokornyik Bence 

Karácsonyfa-pont:   Radics Anna 

Lövészet-pont:    Berbécs Sándor; Reszter Szabolcs; Reszter István; Tóth Lajos 

Célszemélyzet:     Mikulás: Langschadl József;  

Hófehérke: Mészáros Károly 

Versenytitkár:    Mészárosné Boros Valéria          

Gyerekverseny:   Dudásné Horváth Ibolya, Ágh Eleonóra 

Büfé:     Godó László 

Főszakács:    Rózsa László 

Kukták:    Dudás István; Reszter Szabolcs; Hanákné Geng Viola;  

Nagy Márta; Venczelné Tóth Mária; Anai Antalné (Olgi); Reszterné 

Szállásmester:    Reszter István 

Kosztümtervező:   Aknai Antalné (Olgi) 

Zene:      ILDIKÓ 

Mókamesterek:   Varga Béla; Mészáros János; Tóth Lajos 

Látogató:    Törjék György; Federics Éva 

 

 

 

 

LEÍRÁS (IRINER) 

A VERSENY LEÍRÁSA ÉS EGYÉB ÉRTÉKELÉSEK 

 

 



A pontok sorrendje és az utasítások: 
 

31.sz. ellenőrzőpont 

Este a kis törpe-bánya lassan-lassan kiürült, 

Hét kis törpe csillék mellől a kocsmába települt. 

Nem henyéltek, hanem ittak, még az ég is kiderült, 

Estére a hét kis törpe egyre jobban kimerült. 

Jól van fiúk, menjünk haza! Szólt a Szende, s fizetett, 

Szeretném, ha szeretnétek és előre sietett. 

Kövessétek Szende útját, a sárga szalag alapján, 

Ha nemsokára meglelitek, megmondja az útirányt. 

32.sz. ellenőrzőpont 

„Mondtam neked te kis Kuka, 

A szalagot kövessed, 

No de most már menjél tovább, 

Ha kedves az életed.” 

Elindulhatsz vissza is, és tovább is mehetsz, 

De normális tájfutó már sosem lehetsz. 

33.sz. ellenőrzőpont 

Ha már ezt is elolvastad 

És nem hiszel a szemednek, 

Jól gondold meg mit mondasz majd 

A kicsike Szendének. 

Mindenképpen menjél vissza, 

Mert innentől már zsákutca. 

Téged is keresgéljünk te kis balog? 

Hófehérkét megtalálni az is nagy dolog. 

34.sz. ellenőrzőpont 

Otthon aztán a hét kis részeg ámuldozva kérdezett: 

- Ilyen részeg nem lehetek vagy a sör volt mérgezett? 

- Ki evett a tányéromból? - Poharamból ki ivott? 

- Ki használta villácskámat? Bilikémbe ki fosott? 

- Ki mosta meg vödröcskémben összekoszolt tenyerét? 

- Ki törölte kendőcskémbe WC után fenekét? 

Menjetek a térkép szerint, virágom, virágom, 

Másik ponton meglátjátok ki’ legszebb a világon. 

35.sz. ellenőrzőpont – levélpont 

Hófehérke mostohája rosszban törte a fejét, 

Egyik este szobájában kivallatta kis tükrét. 

„Trükkröm, trükkröm gondolkodj! Ál. Sírtamén mán elegget 

Sosenem sem írtam illen hosssszú levellet.” 

Ha ügyes vagy és elolvastad a mostoha dumáját, 

Olvasd el az „út”-levelet, s megtudod az irányát. 

Ki áll ott, hát VIDOR, ki átadja a levelet, 

Röhögés nélkül ezt kibírni nem lehet. 

 

 

 



A levél: 

Én fatyok a Trükkör! 

Taval. Y? Énmár, isrmerettem a Dgörögő Sultantt. Tölle danultam eg írnyi. Most menny az 

abban az iranba ammit most irog Nekked!! Kh. 

Fordullyál Délnek oszt nézz bele abba a trükörbele. Belém. Ammit ottan látol arraind uljel! 

Akko most merre is??Segit Nekked VIDORka higgy neki. Etyenessen menj Akkor Északnak. 

Ha mán mentél ellegett (legalabb 240 méternyitt) akkor. Álljjjj! 

Mek. Fan ottan ety út. Belleragva a naggy volgyyben bennne? Gondolom Én? Dalalyút§ 

Azon mennlyél balra. Namostan Ha trükkörben nézelődöl, de tsak akkó Ha. El ellátol odaig, 

Hm?. akkó jobbra. Deelne roncsad me sosenemse látlag több ET- 

Egykis idő (time) mulva északra meg nyugottra is mesz. De. Egyszerrecsak egy jó nagydarab 

irtás is lesz ottan, ahjol latni fogOL egy darabos, drba. Drad, Darab nagy magas leselkedőt. 

Fagy kettőd 

Na mostan odtan megkapod a válasZt 

Fityelem: Hacsak többbbet megyel mint kb 600 meter, akkó baj fan. Fordulj mekk., mert nem 

tudol olvasgatni. 

Kezdjedel Őről.  Jóll kitoldam feletek. 

Ne Tudd Ki? A Dügör?! 

36.sz. ellenőrzőpont 

Te kis analfabéta, 

Mondtam, hogy az írás szerint menjél! 

Jobb, ha újra kezded, vagy nézd a térképed, 

Olvasásból megbuktál röhejes a kuka képed. 

37.sz. ellenőrzőpont 

Te kis analfabéta, olvasni ugye igen nagy gond. 

Ez az írás neked semmit sem mond? 

Hogy kerültél ide? Kérdem én. 

Tanulj meg olvasni, de mielébb. 

Most már haladj a térkép szerint, de lehetőleg vissza, 

Remélem okosabb leszel, ha sörödet más issza. 

Visszafelé menet tanuld meg a betűket, 

Csak akkor tudod meg hova kell majd menned 

38.sz. ellenőrzőpont 

Hol a francban van Hófehérke, 

Már egy órája keresem? 

Én tudom, hogy te tudod Tudor, 

De tudod a dudor sem jobb, mint a tumor 

A fejeden, amit kapsz tőlem, ha nem tudom meg, 

Amit te tudsz te tumor fejű Tudor. 

Menj a térkép szerint te kis okos 

De ügyes légy, mert a csaj is okos. 

39.sz. ellenőrzőpont 

Itt sincs Hófehérke. Hol lehet a kis hamis? 

Na nehogy már dolgozni menjek ma is. 

Hagyjatok már békén! A kis bánya is bezárt. 

Van már tájolóm, de az is csak egy szar Bézárt. 

Menj, amerre akarsz, de utolér a hangom, 

Nekem is tele van – mint tölgyfának – a makkom. 

 



40.sz. ellenőrzőpont 

Ha látod, hogy csukva a szemem, ne ébressz fel! 

Rólad álmodom Hófehérke, jaj ne vessz el! 

Álmomban egy nagy csodát látok, 

Pihenjetek egy kicsit jó barátok. 

Egyetek igyatok, s aludjatok kicsikét, 

Új erővel keressétek tovább Hófehérkét! 

Nem sok van már hátra és lesz meglepetés, 

Vagy ha nem hát mondj egy szép epés. 

ET. 

41.sz. ellenőrzőpont 

Elég hideg van itt, de Hófehérke sehol, 

Már megint ez a szénanátha …. Ez megol 

Csak a rím kedvéért hiányzik a két pont, 

Megöl ez a nátha és pont. 

Találd meg már azt a csajt, itt az ideje. 

Van neki egy fiola rendes gyógyszere. 

A címkére Unicum van írva, 

Megiszom hát, de csak sírva. 

42.sz. ellenőrzőpont 

- A lövő által elkövetett hibák számával azonos mennyiségű ellenőrzőpont fogása után 

folytathatták a versenyt. 

- Az előkészítés eredményeként egy hibát mindenki elkövetett. 

Gyanús ez a vadász, mindenről Ő tehet, 

Agyon kéne csapni, mint tehén farka a legyet. 

Itt a puska és vigyázz magadra! 

Jól célozz, és ne gerjessz haragra! 

Ül a vadász méla lesben, lógatja a fejét, 

Azt találd el és ne Hófehérkét. 

Öt lövésed van, és ha mindegyik talál, 

Menjél tovább, és Hófehérke megtalál. 

Ha nem találtál, hibánként kis büntetés jár, 

Ott keressed Hófehérkét, ahol Ő még sose járt. 

A térképedet csak akkor kapod vissza, 

Ha kinyírtad a vadászt és a fejed tiszta. 

100.sz. ellenőrzőpont 

Ahol kaját és piát látsz, 

Ahol a csajok hemzsegnek, 

Ott keresd meg Hófehérkét, 

És simogasd meg formás mellét. 

Nocsak mit látok? - Egy fenyőfa! 

Sok dísz és meglepetés rajta. 

Ez is szép, de nem szebb, mint Hófehérke, 

Ő várhat egy kicsit, eljönni már megérte 

CÉL 

Karácsonyfapont 

A befutókat a Mikulás és Hófehérke várta nagy sikert aratva a versenyzők között. 

 

 



FOTÓK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


