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Tóth Zsuzsanna a PSZ elnöke és Pesti László a
DPSE elnöke köszöntője után Zágorhidi Czigány
Zsolt és Lukács Balázs a rendezők intelmeit
tolmácsolták, és persze valamennyi fontos
információt is. Aki nem figyelt eléggé, annak
figyelnie kellett Szebeni Zsoltra és Beára, sőt meg
kell ismerkedni a borítékok tartalmával.
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Beköszöntő
A XLIX Országos Postás és Távközlési
Természetbarát Találkozó
és Túraverseny Dr. Szarka György emlékverseny –
2011. július 22-23-24
Esztergom és környéke
A 2011. július 22 – 24 én szervezett XLIX. Országos
Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és
Túraverseny Dr. Szarka György emlékverseny
beharangozza az ötvenedik – jubileumi –
emlékversenyt. A közel négyszáz résztvevő
korunkban azt jelenti, hogy ez a rendezvénysorozat
komoly jövőnek néz elébe. A résztvevők között soksok ismerős, és mindig számos új arc is. A
rendezvénynek híre megy, újabb és újabb embereket
fog meg. Ma még csak reméljük – és a
tapasztalataink szerint minden okunk megvan a
reményre – a péntek este kezdődött találkozó a
hideg-front ellenére meleg hangulatú lesz.

A szervezők gondoltak az időjárásra is. A levegő
tiszta, az eső jól átmosta, várható, hogy aki csak sétál
az erdőben holnap, nem fog izzadni. Aki az
időjárással elégedetlen lesz, elégedetlenségét Sárközi
Andrással ossza meg.
Aggodalomra ad okot, hogy Sámóczi István aki
szinte már az OPTTTT –k örökös szakácsa, az este
folyamán nem érkezett meg. Balázs a menüt közzé
tette, ezért is reméljük, hogy a mester reggelre
megérkezik, olyan időben, hogy az első indulókat is
el tudja látni biztató szavakkal – esetleg mangalicazsíros kenyérrel, csak a második ütemben jutsz
ebédhez, amikor már repetáznak akik vigyáztak a
jegyükre.

Esztergom város, az Árpád korban főváros és
környéke, a Pilis hegység az otthona az idei
túraversenynek. A szép, vidám hangulatú város, a
festői Pilis kellemes programmal kecsegteti a
versenyzőket a kirándulókat és a városnézőket is.

És végezetül jó tanács a versenyzőknek:

A mai – negyvenkilencedik – Találkozó és Túraverseny nyitó rendezvényének a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Kollégiuma
hangulatos udvara adott otthont.

Szebeniné Orsányi Beatrix – Bea – és Szebeni Zsolt
intelmeit célszerű megfogadni
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-

Nem eltévedni!

Vendéglátó Esztergom

-

Időre beérkezni!

(forrás: www.utisugo.hu/telepulesek/esztergom)

-

Megfelelő módon öltözni!

-

Legyen elegendő víz!

-

Kullancsvizit közben és a végén!

Esztergomot nem lehet bemutatni a Híradó oldalain,
de talán a további látványosságai nem sértődik meg,
ha kiemelünk néhányat közülük. A forrásként
megjelölt
www.utisugo.hu/telepulesek/esztergom
címen
túl
igen
sok
Internetes
oldalon
ismerkedhetünk a régi új várossal.
Az ezeréves magyar történelemnek nincsen olyan
évtizede, amelynek során fel ne merülne Esztergom
városának neve. Hová lett a régi királyi székváros?
Hol vannak egykori híres műemlékei?
Ezekre a kérdésekre viszontagságos történelmük adja
meg a választ. A középkori Esztergom a mai város
alatt, a földben nyugszik, s csupán régészeti
feltárásokkal közelíthető meg, a régi Esztergom
ugyanis a 150 éves török uralom alatt megsemmisült.
Lakóit felkoncolták, rabszíjra fűzték, aki tudott,
elmenekült. A török kiűzése utáni új telepesek pedig
széthordták a romokat és új várost építettek a régi
helyén. Hivatalosan az Alkotmánybíróság székhelye
Esztergom.

Új információ Sarkadi Józsi Bácsi hagyatékából
(közzétette Lukács Balázs): „a kullancsot egyszerűen
meg kell fogni és kihúzni. Ha nem találod nem baj,
másnapra viszketni fog és megleled.”
Jó időt, sportsikereket, jó programot, jó étvágyat
kívánnak a lap szerkesztői, jó társaságról a
versenyzők és résztvevők maguk gondoskodnak.
És még egy gondolat:
A túraverseny farvizén korábban is voltak programok
a „karosszékes” túrázóknak. Kéretik figyelemmel
kísérni az alternatív programot, mert új:
-

városnéző kirándulás Esztergomban
Kísérd figyelemmel a Forgatókönyvet!

A
Dunakanyar
kapujában,
erdős
hegyek
koszorújában fekvő Esztergom a magyar nemzet
történetének kiemelkedő helye. A város bőkezűen
méri kincseit az utazók számára, miközben ódon
utcáin megelevenedik a történelem. Az egyedülálló
egyházi és világi kultúrörökség újra és újra lenyűgözi
az ide látogatót.

Felhívás!!!
Mivel jövőre a jubileumi 50. OPTTTT-t fogjuk
tartani, ezért várunk relikviákat, sztorikat,
fényképeket a témában, hogy egy kis kiállítás
keretében megoszthassuk azt minden kedves
résztvevővel.

A klasszicista stílusban 1822-1869 között felépült
monumentális Bazilika az ország legnagyobb
temploma. A szentélyben található Grigoletti: Mária
mennybemenetele című oltárképe, amely a világ
legnagyobb (13x6,5 m), egyetlen vászonra festett
képe.

De várjuk a jelenlegi találkozón készült felvételeket
is, melyeket összegyűjtés után eljuttatunk a
résztvevőknek! Ez ügyben fel lehet venni a
kapcsolatot a szerkesztőséggel:
hshe@hshe.hu
www.hshe.hu,
06-30-250-5836
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Főszékesegyházi kincstár

Mária Valéria híd
Az eredeti, 496 méter hosszú hidat Esztergom és
Párkány között két és fél év alatt építették fel, és
1895. szeptember 28-án avatták fel. A király
engedélyével a hidat Mária Valéria főhercegnőről,
Ferenc József Budán született lányáról nevezték el.

A Bazilika emeleti helyiségeiben gyönyörködhetnek
a látogatók a világhírű Főszékesegyházi Kincstár
remekeiben. Magyarország leggazdagabb egyházi
kincstára,
ötvös
és
textilgyűjteménye
világviszonylatban is kiemelkedő. Az ötvöstárgyak
közül a leghíresebb az Árpád-kori eredetű koronázási
kereszt (erre tették le az esküt a koronázáskor a
magyar királyok) és Mátyás király híres,
drágakövekkel és igazgyöngyökkel díszített,
színarany kálváriája.

A híd története nem volt rózsás, kifejezte a kor
viszonyait amelyben élt, míg végül
2001-ben
EU-támogatással
újjáépített Mária Valéria híd
ötnyílású, gyönyörű vasszerkezetű
híd lett. Érdemes a hídon átmenni
annak is, aki szereti a finom
söröket.
Ha valaki veszi a bátorságot, hogy
megbizonyosodjon a szlovák sörök
minőségéről, várjuk szíves, képes
utibeszámolóját.

A Várhegyen található az Árpád-házi királyok és
későbbi érsekek palotájának maradványai. Ezekben
az épületekben működik a Vármúzeum

Busz menetrend!!!
Starthelyre: 8:30, 9:30-kor
Szálláshelyre: 13:30, 14:30-kor
Aki mindenről lemarad, eléri a 15:30-kor induló
UTOLSÓ autóbuszt
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Pillanatképek

A XLIX. Országos Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny
Kiadja:
Felelős kiadó:
Szerkesztő:
Fotó:

HHT’98 Kft.
1107. Budapest, Ceglédi út 30.
Lukács Balázs
Sárközi András, ifj. Szilágyi Bertalan
készült 200 példányban
Sárközi András
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