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Beköszöntő 

L. Országos Postás, Távközlési Természetbarát 
Találkozó és Túraverseny 

Dr. Szarka György emlékverseny 
Budapest-Csillebérc, 2012. július 27-28-29 

Tisztelt Olvasó sporttársunk, szaktársunk! 

Az OPTTTT-k ötven évre visszamutató története – 
lassan történelme – során 2004. és 2005. években már 
befogadott bennünket Csillebérc. Számosan vannak 
közöttünk, akik akkor is versenyeztek, versenyt 
szerveztek, vagy éppen a háttérben támogatták a 
versenyzőket. Az ötvenedik rendezvényen verseny 
visszatért Csillebércre. 

A Csillebérci Úttörő Nagytábor sokakban kellemes 
gyerekkori- ifjúkori élményt idéz, ma Csillebérci 
Szabadidő-, és Ifjúsági Központ. „…A terület kiválóan 
alkalmas több száz fős szabadtéri rendezvények, 
táborok, több napos konferenciák megszervezésére. 
Szabadidős és sportprogramok lebonyolításához a 
sportpályák, nyitott úszómedence valamint tűzrakó 
helyek, Paintball pálya, Kalandpark állnak vendégeink 
rendelkezésére…” található a központ honlapján. 

A terület valóban sokféle szabadidős programra 
alkalmas és hogy túraversenyre is kiváló, hamarosan 
bebizonyosodik. 

Szabó Zoltán MTDSC ügyvezető elnöke, Pesti László 
DPSE elnöke Siraky Béláné is a TÁVSZAK Kelet-
Magyarországi regionális titkára barátságos buzdító 
köszöntőjében kitért azokra a nehezedő 
körülményekre, amelyek társaságunkat sújtották a 
közeli években is. A Posta- Távközlés szétválása óta 

nem könnyebb sem a postás, sem a távközlési 
dolgozók helyzete, mégis van valamilyen csodálatos 
hit, amely egyben tartja azokat az embereket, akik ma 
itt vannak – és holnap érkeznek. 

Zágorhidi Czigány Zsolt, és Lukács Balázs gyakorlati, 
szervezési információi alatt sem nyikorogtak a székek, 
olyan érdeklődéssel hallgattuk, mint Sámóczi Istvánt, 
aki most már a rendezvény főszakácsa lett. Egy kicsi 
aggodalomra azért van ok, mert Sámóczi Istvánnal a 
hadtáp még nem érkezett meg. 

A szervezők gondoltak az időjárásra is. A tegnapi 
vihar kiszellőztette a várost, levegő tiszta, aki az 
erdőben sétál holnap, nem fog izzadni. Aki az 

Híradó 
TARTALMA a mai lap 



időjárással elégedetlen lesz kérem, elégedetlenségét ez 
évben is Sárközi Andrással ossza meg. 

Éjszakai túra: 

Lapzárta előtt startolt az éjszakai túra – mint új 
gondolat. Vacsora után – egyeseknek helyett – a 
vállalkozó vénával megáldott sporttársak éjszakai 
túrára indultak. Lapzártáig senki nem ért vissza, 
mindössze remélni tudjuk, hogy nem kell átírni a 
startlistát. 

És végezetül a fő szervezők jó tanácsa a 
versenyzőknek: 

Szebeniné Orsányi Beatrix – Bea – és Szebeni Zsolt 
intelmeit célszerű megfogadni 

 Nem eltévedni! 

 Időre beérkezni! 

 Megfelelő módon öltözni! 

 Legyen elegendő víz! 

 Kullancsvizit közben és a végén! 

Új információ Sarkadi Józsi Bácsi hagyatékából 
(közzétette Lukács Balázs): „a kullancsot egyszerűen 
meg kell fogni és kihúzni. Ha nem találod nem baj, 
másnapra viszketni fog és megleled.” 

Jó időt, sportsikereket, jó programot, jó étvágyat 
kívánnak a lap szerkesztői, jó társaságról a versenyzők 
és résztvevők maguk gondoskodnak. 

És még egy ajánlás: 

Aki a túraverseny versenyei közül a túraversenyt 
választja, vasárnap ne hagyja el a hegyet amíg be nem 
járja végig a „Három hegyen völgyön” természeti és 
városismereti túra útvonalát. Higgyétek el, megéri. 

Kísérd figyelemmel a Forgatókönyvet! 

 Sárközi András 

Csillebérc 

Áll egy szobor a Gazdagréti út és a Törökbálinti út 
találkozásánál, a Szentháromság szobor. 

Itt kezdődik az Irhás árok, amely elhagyva a beépített 
részeket, a Kakukkhegyi útig tart. Folytatásaként szép 
erdei út vezet fel egészen Csillebércig a Farkas-
völggyel párhuzamosan. 

Csillebérc (erdetileg: Csile-bérc) 

Döbrentei Gábor 1847. évi dűlőkeresztelője 
alkalmával az addigi Kukuckberg és Dreihotter 
területét nevezték át Csile-bércnek (egy l-lel). 

Az elnevezés mai formája megtévesztő, mert a „csille” 
szó bányászatra utal, holott ez a környékre sosem volt 
jellemző. Döbrentei Gábor a budai hegyek mondabeli 
tündérének nevét („Csile”) örökítette meg az 
elnevezéssel, amely eredeti írásmódjával egészen az 
1930-as évekig fennmaradt. 

A második „l” betoldásával történt névváltozás ideje 
bizonytalan, oka valószínűleg egy jóhiszemű, de az 
elnevezés eredetét nem ismerő, ezért téves „javítás” 
lehetett. 

Programok 

Éjszakai verseny: 1,7 km a tábor területén (július 27-
én, létszám és életkor megkötés nélkül) 

Túraverseny A1, A2 és B kategóriában Csillebérc 
környékén (július 28-án) 6-10 km-es pályaszakaszon. 

A1 családi kategória: min. 2 fő, és legalább egy 12 év 
alatti gyerek és egy felnőtt felügyelővel a csapatban 

A2 turista kategória: min. 2 fő megkötés nélkül 

B kategória: 2 fő (10 év alatti gyermek részvételét nem 
ajánljuk!) 

Városismereti verseny (július 28-án) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Az L. Országos Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny Lapja

Kiadja: HHT 98 Kft. 
 1107 Budapest, Ceglédi út 30. 
Felelős kiadó: Lukács Balázs 
Szerkesztők: Sárközi András, ifj. Szilágyi Bertalan, Hajzer György 
Fotó: Sárközi András 

készült 200 példányban 


