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Beköszöntő 

A Külső Kollégium udvarán kedves, kellemes képek 
alakultak péntek délután. Régi ismerősök, találkozása, 
ismerős csoportok, családok új tagokkal kiegészítve, 
köszöntötték egymást olyan természetességgel, mintha 
éppen tegnap váltunk volna el. 

Nemre, korosztályra tekintettel igen szép statisztikát 
lehetne készíteni annak, akinek ez a hobbija, vagy 
feladata. A nemek aránya kiegyensúlyozott, és szemre 
az életkor aránya is. Tóth Zsuzsanna megfogalmazta, 
itt mindenki fiatal. Ez természetesen igaz, ezzel együtt 
megkapó, és örvendetes, hogy hogy valóban 
kiegyensúlyozott az életkor.  

A köszöntőhöz nincs mit hozzátenni. Lukács Balázs 
lényegre törő köszöntője után 

- Pesti László úr a DPSE elnöke, 

- Tóth Zsuzsanna úrhölgy, a PSZ elnöke, 

 - Kapaló András úr, a KPSE alelnöke és  

- Megyeri István úr a Győri Kézbesítő 
Postavezető 

 

barátságos, sporttársi aggodalommal és -biztatással 
teljes gondolatai mind a több mint fél százados 
rendezvényünket támogatták, a támogatásuk lényegre 
törő – köszönjük! 

 

A szervezők valamennyi előkészítő munkája a 
résztvevők jó hangulatát, versenykészségét szolgálja, 
miként szolgálja azt Sámóczi István barátunk reggelije, 
ebédje. 

 

Győr a vizek városa 

Gondoljatok erre, amikor majd a túraversenyen 
Megyeri István barátunk által rendelt napsütésben az 
izzadságot próbáljátok elterelni a szemhéjatokról. És 
majd a serlegek kiosztása után vasárnap legyen erőtök 
meggyőződni róla, hogy Győr valóban a vizek városa 
– de lehet találni itt sört is, fröccsöt is, és bort is, meg 
mindenféle egyebet. 

Győr a „sarokerkélyek városa” is. 

Semmiképpen nem kívánok konkurens programot 
ajánlani, de hosszú a vasárnap, és választék bőven – 
példaként a Vastuskós ház. 

 

TARTALMA a mai lap 



A Vaskakas Bábszínház, a Zichy-palota Győr 
szimbóluma - a Szent László-herma csak hab a tortán, 
amelyet nem szabad kihagyni ha már eljöttünk 
Győrbe. 

Időjárás 

Megyeri István úr és csapata gondoskodott a megfelelő 
klímáról – élni kell vele. Ha valamilyen fondorlat miatt 
hideg lesz, vagy meleg lesz, a szerkesztőség javasolja 
az alkalomhoz illő folyékony viseletet. 

 Sárközi András 
 

Meglepetés túra 
 
A meglepetés túráról Varga Norbert és Pálfi László 
barátaink kimerítő tájékoztatással éltek a megnyitón. 
Azt is mondhatnánk, hogy a programszervezés olyan 
kimerítő volt, hogy a megnyitóra elfogyott az 
instrukció, minden esetre a szerkesztőség lapzártáig 
nem látott embert, aki visszaért volna – jó és még jobb 
hírek a holnapi lapban. 

 
A Túraverseny térképe, leírása 

 
Teljesen természetesen ezt most itt nem tesszük közzé, 
mert a korán ébredőket előnyös helyzetbe hoznánk. A 
korán ébredők inkább botorkáljanak a „konyha” felé és 
ébresszék fel a szakácsot. 

Természetesen szólunk a túraversenyről is, még azt is 
megmondjuk ki nyeri – holnap. 

A verseny helyszínének megközelítése viszont nem 
egyszerű, és mivel szeretnénk ha mindenki oda találna, 
a pálya megközelítés térképét közzé tesszük. Íme! 

  

Gyakorlati, szervezési információk 
 
A sokaság busszal közelítheti meg a verseny 
helyszínét. Kérünk minden versenyzőt és minden 
drukkert, gondosan figyelje az autóbuszok kialakított 
menetrendjét, programját.  

Ha a buszsofőr eltéved, mutassátok meg neki a 
térképet. 

A parkolótól a starthelyet gyalogosan kell 
megközelíteni egy erdészeti úton végigsétálva. a 
következő módon. 

 
 
Aki egészségben, időben visszatér, keresse Sámóczi 
István társaságát – igen kellemes ebéddel várja. 
Remélhetőleg senki el nem vész, de ha mégis - kérjük 
adjon hírt magáról, melyik intézetben keressük 
(kocsma neve, címe, stb.). 

A túraverseny lényege 

               Ezeket keressük 



Győr szimbóluma - a Szent László-herma 

A Győri Egyházmegyei Kincstár legjelentősebb 
darabja a pompás Szent László-herma, amely ma a 
történelmi Káptalandombon található  székesegyház 
legféltettebb kincse, Győr városának szimbóluma. 
  
Szent László koponya-ereklyéjét egy gótikus 
pántokkal átfogott tokban, a herma sejtelmesen előre 
tekintő, markáns aranyozott ezüst fejében őrzik. 1192-
ben, Szent László szentté avatásakor a nagyváradi 
sírból kiemelték a csontereklyéket, s a szent király 
koponyáját előbb egy egyszerű ereklyetartóba, majd a 
hermába helyezték el, és a nagyváradi 
székesegyházban őrizték. 
 
Az eredeti herma 1405-ben egy tűzvészben 
megsemmisült, az eredetileg négyágú gótikus koronát 
a XVII. század fordulóján alakították át barokk 
tízágúra. A Győrben látható ereklyetartó-másolat 
1400-1425 között készült. Az aranyozott ezüst, 65 
centiméter magas, sodronyzománcos fejereklyetartó a 
magyar ötvösművészet egyik remekműve. 
 
Az ezüst fejrész a XIV-XV. század fordulóján készül. 
A herma sodronyzománcos mellrésze a később 
európaszerte elterjedt díszes zománctechnika első 
ismert emléke, amely egy XV. századi átalakítás 
eredménye. Az európa legszebb hermájának tartott 
ötvös remekmű az egyetlen hiteles árpád-házi 
királyábrázolásunk. 
 
A művet egyes szakértők a Kolozsvári testvérek 
idősebbikének, Kolozsvári Mártonnak tulajdonítják. A 
szent ereklyét Náprági Demeter erdélyi püspök hozta 
Győrbe, amikor győri főpásztorrá nevezték ki 1607-
ben. Minden év június 27-én ünnepi körmeneten 
hordozzák körbe a szent király hermáját. 
Forrás: Úti súgó - az utazási portál 

  

Győr városháza 

A megnyitó!!! 
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