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Beköszöntő 

az 54. Országos Postás, Távközlési Természetbarát 

Találkozó és  

Túraverseny dr. Szarka György emlékverseny elé 

Az ötvenharmadik túraverseny zárásától – amikor 

kiderült a következő helyszínként Eger – a versenyzők 

és szurkolók között tartott spontán közvélemény 

kutatás előre jelezte, hogy Egerben a létszám 

felülmúlja a közeli múlt „penetrációját”. 

Az időjósok megkísérelték a hangulatot – a részvételt – 

kedvezőtlen irányba terelni a múlt napok viharaival, 

zivataraival, az eredmény igazolta, eredménytelenül. 

Az 54. OPTTTT a korábbi létszámokat meghaladó 

részvétellel megnyílt, minden versenyzésre elszánt 

sporttárs felkészült a szombati megmérettetésre. A 

támogatók, a versenyen kívül indulók is felkészültek 

arra, hogy ha törik, ha szakad az 54. OPTTTT első 

versenynapja eredményes lesz. 

Az emlékverseny támogatóinak 

- KPSE, MTDSC, PSZ, DPSE, HSHE – 

külön köszönjük azt a sporttársi támogatást meghaladó 

gyakorlati támogatást, amellyel évről évre tervezhető 

módon támogatják, hogy a hajdani nagycsalád, a 

POSTA hajdani munkatársai, az ő családtagjai, barátai 

ma részesei lehetnek ennek a rendezvénynek, ami 

kiállta az idők viharát. 

A történelem részére feltétlen fel kell jegyezni, hogy 

 

Lukács Balázs 

 

Kalita Kálmán 

  Híradó 

a mai lap tartalma: 



 

Nagyné Molnár Csilla, Börcsökné Burján Ildikó, 

Bódog Erika és Kiss Csaba, 

 

Sámóczi István 

sporttársak köszöntötték a verseny aspiránsait, és  

 

Szebeniné Orsányi Beatrix látott el bennünket a 

verseny eredményességét segítő instrukciókkal. 

Szó – ami – szó a köszöntéseket követő „BANDI 

BAND”-programra a sporttársak hamar átálltak – bár 

azért komoly tánc nem alakult ki – talán a közelgő esti 

versenyprogram okán is. Az esti verseny eredményéről 

a holnapi számban beszámolunk. 

Éjszakai túra 

 

A beköszöntő jól tudta az éjszakai túra már nem 

meglepetés, de mindig meglepetés. A 

programszervezés olyan kimerítő volt, hogy lapzártáig 

nem érkezett értékelhető információ. De a 

tudomásunkra jutott, hogy felkeresendő célpontok 

között szerepel a Bíboros 

 

a Gesztenyés 

 

és a Gál Tibor Fúzió Bor Élménycentrum 

 

 

A Túraverseny – erőforrás gyűjtés 

 

A korán ébredőknek javasoljuk, botorkáljanak a 

„konyha” felé és ébresszék fel a szakácsot. 

 

A Túraverseny – versenyek története 

 

A túraversenyek – a fő attrakció – minden 

információját közkívánatra közre kívánjuk adni. A 



közreadásnak csak az a feltétele, hogy az utolsónak 

beérkező versenyző is beérkezzen – senki el ne 

vesszen.  

Tehát szólunk a túraversenyről is, még azt is 

megmondjuk, hogy ki nyeri a versenyt – a holnapi 

lapban. 

 

Gyakorlati, szervezési információk 

 

Kérünk minden versenyzőt és minden drukkert, 

gondosan figyelje az autóbuszok menetrendjét, 

programját. 

Autóbuszok indulnak: 9:00;  10:00; szükség esetén 

11:00-kor  

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 fenti köszöntő, instruáló, információt adó hírekkel 

együtt köszöntünk Benneteket, viseljétek jól vállalt 

megpróbáltatásotokat és törekedjetek megnyerni a 

versenyt – ha nem sikerül együtt örüljünk a 

nyertesekkel, mert bármelyikünk lehet nyertes. 

 
A 7 legromantikusabb egri és Eger környéki 

helyszín 
(forrás: http://www.eger.hu/turizmus/csomagajanlatok/7-

romantikus-egri-helyszin) 

 

Eger az ország egyik legromantikusabb városa. A 

történelmi utcák meghitt hangulata és a szebbnél-szebb 

látnivalók önmagukban is képesek elvarázsolni az ide 

érkezőket, ha azonban kedvesünkkel keressük fel az 

ezer éves várost, még csodálatosabb élményben lehet 

részünk. Alább összegyűjtöttük Eger és-környékének 

legromantikusabb pontjait! 

 

1. Érsekkert 

Biztos választás a szerelmeseknek a város legnagyobb 

parkja, az Érsekkert! Hangulatunktól függően 

patakparti-, csendes réti-, tavirózsás-kőhidas-, valamint 

elegáns szökőkúti helyszínekből is választhatunk, de 

egy biztos, a szépség magával ragadó. A gondozott 

park nem csak nappal, de este is kiváló ötlet! Itt 

található a város egyik legnagyobb szórakozóhelye - a 

Liget Dance Hall-, ahol minden péntek este óriási buli 

vár mindenkit. 

 

2. Almagyar Érseki Szőlőbirtok 

Eger közelében is találhatnak elbűvölő helyszíneket a 

szerelmesek! Jó példa erre a közvetlenül a város határa 

mellett fekvő Almagyar Érseki Szőlőbirtok. Napfény, 

víz, szőlőtőkék, ízletes borok, Csernus doki híres kávé-

különlegessége, háziszörp és limonádé. Hol máshol, 

mint a venyigék között, a méltóságos Nagy-Eged hegy 

lábánál. Az élmény még fokozható. Itt lehetünk 

rendhagyóak, felfedezhetjük az egri borvidéket 

lóhátról, séta-repülővel vagy egy vagány, békebeli 

dzsipen utazva. 

 

3. Gyógypark és Török fürdő 

A francia parképítészet jegyeit magán viselő Dr. 

Agyagási Dezső gyógypark a város fürdő-negyedében 

található, az uszodák és a Török fürdő 

szomszédságában. Gyönyörű tér, szökőkút, forrásvíz és 

virágillat... A lényeg még csak most jön! Feltétlen 

mártózzunk meg a nemrég felújított Arnaut Pasa 500 

éves fürdőjében, pazar élményben lesz részünk. A 

folyamatosan feltörő forrásvíz lágy és selymes, a 

környezet elegáns, a milliónyi mozaikokból kirakott 

aranykupola kápráztató. Lubickoljunk, vagy vegyünk 

egy igazi török masszázst – hammam névre hallgat - az 

élmény felejthetetlen lesz. 

 

4. Pasa Sátra 

A város szívéből, a Servita utcáról induló várfal 

sétányon gyönyörű egri panoráma tárul elénk. A sétány 

környezetére is érdemes azonban időt szánni! A déli 

ponton (Servita út) találhatunk egy hamisítatlan 

korabeli török sátrat a „Pasa sátrát". Ez igazi hely a 

lazulásra: pihe-puha keleti szőnyegeken, puffok és 

párnák között vízipipázhatunk, sütizhetünk, 

ejtőzhetünk a keleti világ édes-fűszeres hangulatában.  

 



 

5. Brancs Kávé és Borkert 

A várfalsétány északi pontjánál található a város egyik 

leg-extravagánsabb kiülős – beszélgetős – kóstolós – 

koncertes helye: a Brancs Kávé- és Borkert. Igazi chill-

out hangulat vár itt bennünket, Gárdonyi Géza egykori 

házának kertjében, ősfák és színes lampionok között 

isteni kávéval, limonádéval, borokkal kísérve.  

 

6. Végvári vitézek tere 

Szerencséjük van az Egerben romantikázóknak, 

nemrégiben új helyszín nyílt a számukra. A belvárosi 

rehabilitáció keretében 2015-ben átadott tér az egyik 

legegyedibb hangulattal bír a belvárosban. Ide került 

Kisfaludy Strobl Zsigmond izgalmas lovas szobra, de 

az igazi karaktert a patakhoz levezető lépcsős terasz 

jelenti. A víz közelsége és a szemközti árkádos épület 

látványa hangulatos miliőt teremt. Üljünk ki egy 

fagylalttal, vagy limonádéval a lépcsőkre és beszéljük 

meg az élet nagy dolgait! Vagy cselekedjünk épp 

ellenkezőleg, zárjuk ki a világot és élvezzük a 

hangulatot! 

 

7. Szilvásvárad 

Kicsit messzebb haladva a várostól, Egertől 25 

kilométerre található Szilvásvárad. Az itt található 

Szalajka-völgy rengeteg programlehetőséget kínál. 

Üljünk kisvonatra, pattanjunk biciklire, tegyük próbára 

bátorságunkat a felnőtteknek is számos izgalmas 

pályával rendelkező kalandparkban, vagy csak 

egyszerűen fogjuk meg párunk kezét és sétálgassunk a 

gyönyörű fátyol vízesés mentén. Ha pedig már ott 

járunk, feltétlenül próbáljuk ki a frissen, helyben 

készített füstölt pisztrángot! 

 

Életképek 
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