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Beköszöntő 

az 53. Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát Találkozó és Túraverseny 

dr. Szarka György emlékverseny elé 

 

Nem gondolták a szervezők – és a Csillebércet 

befoglaló hegyek kezelői sem – hogy a múlt 

téli fagykár befolyásolja túraversenyünk 

programját. Tudomásul kellett vegyük a 

természet mindenhatóságát és a túraverseny 

versenypályáját igazítani kellett. A ebből erdő 

kényelmetlenséget tudomásul kell vegyük – 

kárpótol érte a 

Versenyközpont 

és Csillebérc 

között utazás- 

séta szépsége. 

A természeti 

katasztrófa miatti 

helyzetet 

szubjektíve oldja 

– ha akarjuk – a 

számmisztika: 

- a mai 

Természetbarát 

Találkozó és 

Túraverseny az 

53. sorszámú 
- Kapaló András úr a KPSE elnöke 1953-ban 

táborozott először Csillebércen 

- az egyik szerkesztő..53-ban született – 

lapozzunk. 

Kevesen tudjuk, hogy Csillebérc a budai 

hegyek mondabeli tündére Csile nevéről is 

kaphatta a nevét – erről a hegyvidék újságja is 

tájékoztatja olvasóit – de annál többen 

vagyunk, akinek gyermekkori emlékei között 

él még a 

csillebérci 

táborozás.  

Az I. tábor retró 

körülmények 

között fogadta 

az első 

érkezőket, a 

BANDI BAND 

gyorsan felállt és 

éjfél utánig 

oldotta az utazás 

utáni hangulatot. 

Híradó 

TARTALMA a mai lap 



 

Sok évtizedes baráti-, sportbaráti kapcsolatokat 

idéztek a „hivatalos” megnyitó szószólói, 

akiket régi sporttársként köszöntünk: 

 - Kalita Kálmán sporttárs   

  MTDSC 

- Kapaló András sporttárs  

  KPSE elnöke 

- Pesti László sporttárs  

  DPSE elnöke 

 

Éjszakai túra 

 

Az éjszakai túra már nem meglepetés, de 

mindig meglepetés. A programszervezés olyan 

kimerítő volt, hogy lapzártáig nem érkezett 

értékelhető információ. A szerkesztőség 

lapzártáig csak egy embert látott aki visszaért – 

jó és még jobb hírek a holnapi lapban. 

Az első éjszakai versenyt 2012-ben 

„Csillebércen” rendeztük. azóta 

„hagyományként” tekintve rá minden helyen 

sort kerítettünk rá. Az idei hagyományos 

versenyre sokan készültek. A kisseb nagyobb 

létszámmal induló csapatok a rajtnál 

készülődtek, izgultak az előttük álló 

megpróbáltatásra várva. Maga a verseny a 

szokásokhoz igazodva egyszerű, és gyors volt. 

Mindenki nyert, aki részt vett rajta. A hivatalos 

eredményhirdetés este. 

 

A Túraverseny térképe, leírása 

 

A túraverseny – a fő attrakció – minden 

információját közkívánatra közre adjuk. A 

közreadásnak csak az a feltétele, hogy az 

utolsónak beérkező versenyző is beérkezzen. 

Tehát szólunk a túraversenyről is, még azt is 

megmondjuk ki nyeri – holnap. 

A korán ébredőknek javasoljuk, botorkáljanak 

a „konyha” felé és ébresszék fel a szakácsot. 

 

 

 

 

 

Gyakorlati, szervezési információk 

 

Kérünk minden versenyzőt és minden 

drukkert, gondosan figyelje az autóbuszok-, az 

úttörővasút kialakított menetrendjét, 

programját. 

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.). 

 

Csillebércnek rövid története 

Az 1847-es dűlőkeresztelő óta Csillebért 

Csilebérc, illetve Csillebérc (az „l”, „ll” váltás 

külön történet). 

A 53. Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát Találkozó és Túraverseny dr. 

Szarka György emlékversenynek helyt adó 

tábor története alapításától kezdődően 

gyermekekről szól. 

Gyermekek részére épültek azok a 

szálláshelyek, amelyek ma az OPTTT 

szervezői, versenyzői kényelmét szolgálják, az 

építés körülményeit, az építéskor 

megfogalmazott célok határozták meg. A tábor 

története számos zökkenőt tartalmaz, 

amelyeket illik megismerni, és ezek mind 

szolgálják a kellemes családi hangulatot. 
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