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Beköszöntő 

az LVI. Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát Találkozó és  

Túraverseny dr. Szarka György emlékverseny elé 

„… A hagyományok szerint Árpád egyik leányát 

nevezték Gyöngynek, aki követve atyját a Mátra 

vidékére, itt halt meg és a Mátrából folyó patak mellé 

temették el. E patakot és a sír közelében épült várost 

róla nevezték el Gyöngyösnek…” (Wikipédia). 

Ha igaz, ha nem igaz a történet, mindenképpen szép, 

mint Gyöngyös maga a Mátra kapujában. Gyöngyös 

ad helyet az ötvenhatodik találkozónknak. Gyöngyös 

szép, vendégfogadó város, a második legnagyobb 

borvidék, a Mátra borvidék öleli. Ha marad időtök a 

verseny, a felkészülés, a gazdag kísérőprogramok 

között, érdemes a városban bóklászni, értékeket 

találni, javasolom megkeresni az Mátraaljai Borok 

Házát. 

Túraversenyünk az ötvenhatodik évébe lépett – ma-

holnap nyugdíjkorú lesz. Medárd kitett magáért, 

formálisan ugyan csak július 18-án telik le a 

negyvenedik nap, de reméljük az időjárás kegyes lesz 

lassan korosodó találkozónkhoz.  

 

 

 

 

Védnökeink az 

Siraky Béláné  MTDSE 

Tóth Zsuzsanna PSZ elnöke 

Kalmár László KPSE elnöke  

Kalita Kálmán  MTDSC 

Pusztai Csaba  DPSE elnökségi tag  

Ezen a hétvégén a MTDSE Sportegyesület vendégei 

vagyunk, Ők a mai 56. emlékverseny rendezői.  

A rendező stáb az utóbbi években állandósult. 

Lukács Balázs 

Zágorhídi Czigány Zsolt 

Halász Józsefné Zsuzsa 

és vendéglátónk Siraky Béláné segítik, támogatják 

egymást, hogy akik itt vagyunk, jól érezzük 

magunkat, legyen versenyszellem, izgalom és az 

oldódjon fel majd, az eredményhirdetés után. 

A megnyitón Kalmár László tolmácsolta Kapaló 

András, volt Elnök „Elköszönését”, aki egészségi 

állapota miatt nem tudja vállalni a további munkát.  

Híradó 
a mai lap tartalma: 



 

Sámóczi István barátunkat és csapatát nem kell 

bemutatni. Minden okunk megvan feltételezni, hogy 

Mátrafüreden is hozzák a megszokott formát. 

 

Sör! 

Meg kell emlékezni Molnár Béláról és csapatáról, 

Éliás Imréről, akik olyan sört csapolnak a pörkölt 

mellé, hogy csoda.  

A korábbi években igen népszerűek voltak azok a 

sporttársak, akik beálltak a sörcsapolók mögé. 

Javasolom, keressétek a sörösöket – csalódottságot 

(ha valaki elég bátor) kérem, jelentsétek a 

szerkesztőségnek. 

 

A versenyt, a fő attrakciót, ez úttal Vályi Nagy 

Károly szervezi. A Mátra biztosítja az izgalmat, a 

meglepetést, a szépséget. Azért kell nézni a lábak elé 

is, mert óvatlan pillanatban baj is lehet, amelyeket 

meg kell előzni. 

A szerkesztőség arra hívja fel a Versenyzők 

figyelmét, hogy a Megnyitót követően azonnal  

- a csapatvezető fogadása után – amely 

helyszíne a kollégium ebédlője, 

- az „Éjszakai verseny” leküzdése után  

- az éjszakai diszkózás után  

azonnal térjenek nyugovóra, hogy szombaton 10:00 

órakor frissen, kipihenten tűzzék fel a 

rajtszámokat.

 

Vendéglátónk a Nagykátai Ifjúsági Tábor 

A mátrafüredi ifjúsági tábort 1972-ben építette a 

nagykátai önkormányzat. 1983-ban átépítették, majd 

az évek során mindig szépítettek rajta. Jelenleg 13 

kőház, és egy főépület várja a látogatókat. 

Mátrafüred Heves megyében található, Gyöngyöstől 

5km-re. A falu a hegység déli oldalán, a Kékestető 

lábánál a Bene patak partján fekszik. Mátrafüred 

szélén található a Kozmáry kilátó, ahonnan szép 

kilátás nyílik Gyöngyösre és a környező falvakra, a 

Mátrai erőműre, a Sástói kilátóra és a Kékesre. 

Emellett érdemes megtekinteni a Palóc és 

népművészeti kiállítást, a Babaházat, a Bene-vár 

romot, és a gyönyörű környezetben lévő Római 

katolikus templomot. 

A tábor sokat megélt, tanúja volt annak az 

időszaknak, mely időszakban sok hasonló tábor 

tulajdoni helyzete, funkciója megváltozott. Aki itt 

nyert szálláshelyet érezze itt otthol magát. 

Kérem, a nem túl szigorú házirendet ismerjétek meg 

és tartsátok be. A Tájékoztató annak nyújt 

eligazodást, aki OPTTTT-n kívül vissza kíván ide 

térni. 

Éjszakai verseny 

Tapasztalt versenyzők már megszokták, hogy 

megelőző csapásként éjszakai meglepetéstúrával 

indul a versenysorozat. 



A szerkesztőség kéri, hogy aki érez magában 

késztetést írásban is közzé tenni saját – és csapattársai 

„szenvedését”, tegye és adja le írását Szilágyi 

Bertalan sporttársunknak.  

 
Fényképek 

Tapasztalunk szerint, minden csapatban legalább 

annyi jó felbontású fényképezőgép van, mint a csapat 

létszáma. Ha úgy ítélitek meg, hogy megosztanátok 

felvételeiteket, kérjük bocsássátok a szerkesztőség 

rendelkezésére. Örökségnek is fontos és megtaláljuk 

a módját, hogy a csapatok az összegyűjtött képeket 

megkapják. 

A Túraversenyhez erőforrás gyűjtés 

A sikeres túraversenyhez, a verseny sikeréhez kell ez 

meg az, többek között megfelelő erőforrás. 

Sámóczi István sporttársunk konyhája  

 
- már pénteken asztalhoz szólít a József 

Attila kollégiumban – zsíroskenyér parti-

ként vonult be a Forgatókönyvbe. A 

hagyma olyan, mint a bor – csak akkor 

zavar, ha kimaradsz belőle. Tehát zsíros 

kenyér! 

- Ami maradt estéről – némi pótlással – 

felszolgáltatik reggeliként József Attila 

kollégium éttermében. 

És a fő attrakció – ebéd a Mátrafüred Nagykátai 

Ifjúsági Táborban. Aki szombaton városi programot 

vállalt, figyelje a buszok indulását. 

Ismerjük Sámóczi sporttársunk konyháját, biztos 

erőforrás. 

 

Gyakorlati, szervezési információk 

Aki eddig eljutott az olvasásban két dologra kérjük:  

1. figyelje a tájékoztatókat, a buszok indulási 

időpontjait. 

Ha netán eltéved, adjon hírt magáról, hogy ne 

keressük idegen helyeken. Vagy ha nem téved el, 

de valahol kiszáll – akkor is küldjön valamilyen 

jelet. 

az 1. pontbélieket mondja el annak, aki nem ért idáig 

az olvasásban 

Látványosságok 

A http://gyongyos.varosom.hu/latnivalok/ link segít 

az elindulásban, vagy ha találtok valami szépet, 

annak történek megismerésében. 

 
Kálvária kápolna 

 
Szent Orbán templom 

 
Gyöngyösi Állatkert 

 

Borozó képeket nem mutatunk, azokat meg fogjátok 

találni. 

http://gyongyos.varosom.hu/latnivalok/


Pillanatképek  

 

 

 

Az LVI. 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, Galambos József 

Fotó: Galambos József, Bohus György 

készült 200 példányban 


