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Beköszöntő  

az LV. Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát Találkozó és  

Túraverseny dr. Szarka György emlékverseny elé 

 

Az ötvenötödik Találkozó a „dombok birodalmában”. 

Sok leírás említi így Zalaegerszeget és környékét a 

Zalai dombság északi részén. A környékbeli hegyek 

akár 250 m magasra is nőttek – nagyon kérem, ezt 

értsétek jól: nem minősítés, mindössze vigasz 

azoknak, akik a versenyek során vállalkoznak a 

szintkülönbségek leküzdésére. 

Zalaegerszeg gyönyörű város, ha lesz lehetőségetek, 

ne hagyjátok el egy séta nélkül. Ha lesz időtök 

tegyetek egy sétát a környéken  is, de legalább 

igyatok egy pohár bort mielőtt majd vasárnap a 

csodás élmények birtokában hazafelé indultok.  

Túraversenyünk megérte az ötvenötödik évét. 

Történelmünk során voltak aktívabb időszakok, és 

voltak nehéz évek, hasonlóan az időjáráshoz. amikor 

a múlt évben, Egerben megtizedelte a versenyzők 

sorait az eső, elhatároztuk, hogy 2017-ben ezen is 

változtatunk. A közelmúlt viharai után elvárjuk, a 

kellemesen enyhe kiránduló időt – tehát kérlek, ha az 

időjárás miatt fohászkodni kell, a szervezőket erre 

tekintettel említsétek. 

Ezen a hétvégén a Dunántúli Postás Sportegyesület 

vendégei vagyunk, Ő a mai 55. emlékverseny 

rendezője.  

- Meg kell említeni név szerint is azokat a 

sporttársakat, akik évek óta a rendező stáb 

tagjaként derekasan dolgoznak, ezért az egy + 

két félnapért (ki kell emelni és meg kell köszönni 

Nekik áldozatos munkájukat, de tudjuk, hogy 

szeretik Ők ezt csinálni) 

Lukács Balázs 

Péter Tibor 

Zágorhídi Czigány Zsolt 

Siraky Béláné 

Halász Józsefné Zsuzsa 

- Sámóczi István barátunk és csapatát nem kell 

bemutatni. Minden okunk megvan feltételezni, 

hogy Zalaegerszegen is hozzák a megszokott 

formát. kérek mindenkit, hogy franciakrémest ne 

kérjen tőle, ha mégis megpróbálja – majd 

meglátja a hatást. 

  Híradó 
a mai lap tartalma: 



- A korábbi években igen népszerűek voltak azok 

a sporttársak, akik beálltak a sörcsapolók mögé. 

Javasolom keressétek Molnár Béla társaságát – 

csalódottságot (ha valaki elég bátor) kérem 

jelentsétek a szerkesztőségnek. 

Versenyszervezés Schell Antal és Schell Antalné 

műve, tehát ha panasszal kell élni a pályák 

könnyűszerrel való leküzdhetőségé miatt, rájuk kell 

panaszkodni. 

Túraversenyünk megszervezése évről évre nagy 

kihívás a szervezőknek, akik szinte megoldhatatlan 

feladatra vállalkoznának, ha nem támogatnának 

bennünket Védnökeink: 

Pesti László sporttárs a DPSE elnöke 

 
Kalmár László sporttárs a KPSE képviseletében 

Kalita Kálmán sporttárs a MTDSC 

elnöke

Tóth Zsuzsanna a PSZ elnöke 

Sárközi András a HSHE elnöke 

Siraky Béláné MTDSE képviseletében 

Szabó Zoltán a Dél-pesti Nosztalgia képviseletében 

Valamint vendégként Mario Vrček a horvát postás 

szakszervezet elnök helyettese. 

A szerkesztőség arra hívja fel a Versenyzők 

figyelmét, hogy a Megnyitót követően – azonnal a  

csapatvezető fogadása után – amely helyszíne a 

Kovács Károly kollégium recepciója, az „Éjszakai 

verseny” leküzdése az éjszakai diszkózás után 

azonnal térjenek nyugovóra, hogy szombaton10:00 

órakor frissen, kipihenten kössék fel a … 

rajtszámokat. 

 

 

 



Éjszakai „verseny”, esti meglepetés program 

elé egy személyes tapasztalat a térségből sok-sok 

évvel korábbról: 

Betérve egy „melegedőbe” a fáradt kábelesek 

hangosan köszöntek, mire a „humán bútor” 

fenyegetőleg nézett vissza. Másnap is. Harmadnap 

visszaköszöntek – az éjszakai verseny során 

mindenki köszönjön a saját felelősségére. 

A Túraverseny – erőforrás gyűjtés 

 

A korán ébredők szíves figyelmébe ajánljuk Sámóczi 

István sporttársunk „műhelyét” némi erőforrás 

begyűjtése reményében. 

A Túraverseny – versenyek története 

 

A túraversenyek törtében még nem fordult elő, hogy 

bárki is elvesszen. Lehet, hogy eltéved valaki, de 

kérem figyeljetek egymásra. Ha elkallódik egy 

csapattárs, szerezz helyette másikat, vagy keresd 

meg. 

A szerkesztőség a képi megörökítés kiváltságától 

visszavonul, mert mindenki zsebében legalább egy 

fényképezőgép lapul. Kérünk benneteket, hogy ha 

megosztani szánt fényképetek született, adjátok át a 

szerkesztőségnek. Ígérjük, hogy mindegyiket nem 

hozzuk le a lapban, de feldolgozzuk és alkalmas 

kiadványban közreadjuk. 

Gyakorlati, szervezési információk 

 

Kérünk minden versenyzőt és minden drukkert, 

gondosan figyelje az autóbuszok menetrendjét, 

programját. 

Autóbuszok indulnak:9:00;  10:00;   

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 vállat 

megpróbáltatásotokat és törekedjetek megnyerni a 

versenyt – ha nem sikerül együtt örüljünk a 

nyertesekkel, mert bármelyikünk lehet nyertes. 

Látványosságok 

A Göcseji Falumúzeumba a régi kisnemesi kúriák 

formáját idéző fogadóépületen keresztül lehet bejutni. 

 

Mária Magdolna templom Mindszenty József tér 1 

 

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, Zalaegerszeg 

 

Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark, Zalaegerszeg 

 
 



Pillanatképek 

 

 

 

 

 
 

 

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

Kiadja: HHT ’98 Kft. 

 1107 Budapest, Ceglédi út 30. 

Felelős kiadó: Lukács Balázs 

Szerkesztők: Sárközi András, Szilágyi Bertalan, Sárközi Mátyás, Galambos József 

Fotó: Sárközi András, Galambos József, Bohus György 

készült 200 példányban 


