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Beköszöntő 
A XLVII Országos Postás és Távközlési 

Természetbarát Találkozó és Túraverseny  
Dr. Szarka György emlékverseny – Kecskemét 

 
2009. augusztus 14-én, 15-én és 16-án Kecskemét 
város és környéke ad otthont az Országos Postás és 
Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny 
Dr. Szarka György emlékversenynek. A mai 
rendezvényen számosan vannak, akik sokszoros 
résztvevői a Természetbarát Találkozó és 
Túraverseny sorozatnak, ma már a 47-nek. Sokan 
emlékeznek azokra az időkre, amikor még a postás-, 
a távközlési- (közöttük a kábelépítési ipar) és a 
rádióműszaki dolgozói valamennyien a Magyar 
Posta dolgozói voltak. A Természetbarát Találkozó 
és Túraverseny mára már intézményesült, túlélte a 
Magyar Posta három részre bontását, a végbement 
privatizációkat, köszönet érte a mindenkori 
szervezőknek.  

A mai – negyvenhetedik 
Találkozó és Túra-
versenyt Bujdosó Attila 
úr, a TÁVSZAK elnöke 
nyitotta meg.  

Csókás Istvánné 
köszöntötte a 
résztvevőket a PSZ és 
Pecze Pál szaktárs elnök 
nevében, majd Kalmár 
László úr, a Kelet-

Magyarországi 

Sportegyesület alelnöke kívánt jó időt és 
sporteredményeket. 

Az utóbbi években a Postai- Távközlési szakma nagy 
cégei – az 1990. előtti Magyar Posta utódszervezetei 
- kicsit magára hagyták a Természetbarát Találkozó 
és Túraversenyt. Csapó Attila úr a Magyar Mérnöki 
Kamara képviseletében már a múlt évi Pécsi 
Találkozón képviselte a szakmát, ma is köszöntötte a 
résztvevőket, kifejezve ezzel, hogy a távközlési- 
postai szakma számára is fontos, hogy az Ország 
különböző területein élő dolgozó postások, 
távközlési dolgozók ismerjék egymást, és a 
természet- sport- szeretete, tisztelete is adjon ehhez 
támogatást. 

Siraki Béláné – Eta – mint háziasszony már az 
érkezésnél találkozott mindenkivel, a megnyitón is 
számos tanáccsal, és néhány intelemmel szolgált, 
javasoljuk ezeket megszívlelni. 

A fényképek tanúsága szerint is azért számosan 
vannak már közöttünk, akik életkoruk miatt nem 
voltak „postások”, fiatalok, a postai-, távközlési, 
vagy a postához-távközléshez kapcsolódó 
iparágakban dolgozók. Mégis a 47 éves közös múlt, 
a Találkozók hangulata akkor is összehozza a 
barátokat-, sportbarátokat, amikor mindenkinek 
megvan a saját gondja is.  

A megnyitó rendezvényen a 
legszebb dekoráció az 
asztalon bemutatott 
vándorserleg, és egyéb 
serlegek, amelyekből 
holnap este reményeink 
szerint hűtött pezsgő 
bársonyát élvezhetik, akiket 
a felkészültségük mellé a 
szerencse is elkísér a 
versenyre. 

A szervezők munkáját 
dicséri, hogy a kellemes 
szállás, a jó idő, amelyet 

már megtapasztaltunk, megfelelő bizalmat ad ahhoz, 
hogy okkal higgyük, holnap ez csak fokozódik. 

Híradó 
TARTALMA a mai lap 
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Lukács Balázsnak kevés volt a XLVII. OPTTTT 
szervezése, már a jövő évre is gondol. Tavaly Pécsett 
bejelentette a XLVIII. OPTTTT helyszínéül Zircet, 
amelyet ma Veszprémre pontosított.  

Tehát a XLVIII. OPTTTT helyszíne Veszprém, 
időpontja 2010. július harmadik, vagy negyedik hét 
vége, a döntést közösen kell meghozzuk a 
kecskeméti táborbontásig.  

A sportbarátok előrelátását mutatja, hogy amikor 
körülöttünk oly sok a bizonytalanság, már a 2011. 
évi XLIX. OPTTTT helyszínére is javaslatot tett 
Balázs, a Zemplén hegységbe. 

Sámóczi István, mint 
már-már az 
OPTTTT–k örökös 
szakácsa bejelentette 
a menüt.  

Sertés pörkölt, főtt 
burgonya, kovászos 
uborka mindenkinek, 

aki visszaérkezik, és zsíros kenyér, aki indulás előtt a 
„konyha” környékére téved (vagy nem téved, hanem 
kifejezetten megy). Kérem, nézzétek el, hogy a 
„konyhát” nem a CÉL helyen, hanem a kollégium 
udvarán rendezte be, nem kényelemszeretet, sokkal 
inkább a tűzgyújtási tilalom motiválta. 

És végezetül jó tanács a versenyzőknek:  
Szebeniné Orsányi Beatrix – Bea – és Szebeni Zsolt 
intelmeit célszerű megfogadni 
 
- Nem eltévedni! 
- Időre beérkezni! 
- Megfelelő 
módon öltözni! 
- Kutyás tanyákat 
kerülni! 

 

Jó időt, sportsikereket, jó programot, jó étvágyat 
kívánnak a lap szerkesztői, jó társaságról a 
versenyzők és résztvevők maguk gondoskodnak. 

2009. augusztus 14.  Sárközi András 

Városnézés Kecskeméten 
Az egykori mezőváros impozáns épületeivel igazi 
nagyvárossá vált a századfordulóra. Az 
idelátogatókat Kecskemét belvárosának szecessziós 
hangulata már az első pillanatban magával ragadja. A 
hírös város neve a „kecske” szóból ered, a "mét" 
pedig járást jelent. Címerünkben is a kecske látható 
alatta városunk jelmondatával: "Sem magasság, sem 
mélység nem rettent." 

 
Városháza 

A Főterén található a szecesszió gyöngyszemeként 
nyilvántartott Városháza, amely 1893-97 között épült 
Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján. A 
város egyik legismertebb épülete, turisták által 
leglátogatottabb műemléke. Homlokzatáról 1983 óta 
minden egész órában felcsendül a harangjáték 
Kodály, Erkel és Beethoven műveivel. Falait pedig 
Zsolnay majolika díszíti, amely más kecskeméti 
épületeken is megtalálható. Dísztermében a 
festményeket a híres magyar festő, Székely Bertalan 
készítette. 
 

Ferences templom 
A Városházával szemben 
találjuk Kecskemét legrégebbi 
építészeti emlékét, a XIV. 
században épült Ferences 
templomot, amelyet a 
helybeliek Barátok 
templomának is neveznek. 
Eredetileg gótikus stílusú, 
többszöri átépítés után nyerte 
el mai barokkos hangulatát, 
külső falánál kálváriát is 
emeltek. Vallástörténeti 
jelentőségű, hogy 1564 - ig 

katolikusok és protestánsok közösen használták a 
templomot. 

Zsinagóga 
Az Újkollégiummal szemben található a mór - 
romantikus stílusban épült egykori Zsinagóga 
épülete. 

Újkollégium 
A Református templommal szemben a Kálvin téren 
emelkedik az 1912-ben épült Újkollégium. A 
szecessziós hatású, erdélyi motívumokkal díszített 
palota a Református Kollégium Általános 
Iskolájának és Gimnáziumának ad helyet. 

 
Cifrapalota 

Az Újkollégium épületétől jobbra két nevezetes 
műemlék látható. Jobb oldalon a szecesszió 
mesterműveként ismert, dalban is megénekelt 
Cifrapalota ( Márkus 
Géza 1902) hívja fel 
magára a figyelmet. 
Hullámzó falfelületei, 
csillogó tetőcserepei, 
növény- és állat-
motívumokat formázó 
kerámiadíszei teszik 
egyedülálló építészeti 
remekké. 
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Nagytemplom 
A Főtér meghatározó épülete az 1774-1806 között 
épült Nagytemplom építési ideje azért nyúlt 
hosszúra, mert a tornyát tűz és földrengés pusztította. 
Ez az Alföld legnagyobb copf stílusban épült 
székesegyháza, harangja 2400 kg súlyú, 74 méter 
magas tornyába 94 lépcsőn vezet az út. 
 

Kecskeméti barackpálinka 
Ami a skótok számára a whisky, a franciák számára a 
konyak, az Kecskemétnek a világ számos táján 
ismert és méltán kedvelt Kecskeméti barackpálinka.  

 
Fürdőkultúra 

A dél-alföldi turisztikai régió Magyarország 
napfényben leggazdagabb része. Megannyi 
kiapadhatatlan termálkútjának köszönhetően a 
gyógyulni, felüdülni vágyók paradicsoma. 
 
Kecskemét termálvizét 1987-ben minősítették 
gyógyvízzé, amely alkali-hidrogén-karbonátot, 
chloridot, jodidot és fluoridot tartalmaz. Nem csak 
mozgásszervi megbetegedések gyógyítására, hanem 
nőgyógyászati problémák, valamint sportsérülések 
kezelésére is alkalmas. Ami pedig egyedülálló az 
országban, éppen magas jodid, fluorid tartalma miatt, 
az a Bechterew-kór kezelése. 
 
A télen-nyáron üzemelő uszoda, a 3 különböző 
hőmérsékletű termálmedence, valamint a 2003. 
májusában átadott Élményfürdő és Csúszdapark 
(amely májustól szeptemberig üzemel) ugyanazon a 
területen található. 
 
A Református Újkollégium 2004-ben átadott 
Tanuszodája 25 m-es, melegített vizű (30 C ) 
medencéjével, baba-barát környezetével várja a 
sportolni vágyó vendégeket. 

 
A Homokbánya 

A kecskemétiek nagy részének emlékezetében még 
elevenen élnek azok a nem túl régi idők, amikor 
harckocsik, kackiás tisztek és illatos feleségeik vagy 
éppen olajos, gimnasztyorkás-csizmás kiskatonák 
bújtak elő a szigorúan őrzött homokbányai 
laktanyából. Aztán elmentek. Ami utánuk maradt, 
nem volt más, mint lelakott épületek: legénységi és 
tiszti szállások, parancsnoki, kulturális, egészségügyi 
és műszaki létesítmények. 
 

A Kollégium 
Közel tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
megkezdődjön a Homokbánya városrész újraéledése. 
Farkas Gábor Ybl-díjas építész tervei alapján egy 
legénységi szállásnak helyt adó épületet alakítottak át 

főiskolai kollégiummá. 
2000-ben költöztek be 
az első lakók, aztán 
2002-ben másik 
kollégium avatására is 
sor kerülhetett. Bár a 
környezet sajátos, hiszen egy bő tíz éve lakatlan 
területen csodák ritkán történnek, maga a szálláshely, 
a kollégium és környéke igényes. 

 
Kerékpár-bérlés Kecskeméten 

Kecskeméten a Kossuth 
tér 1. szám alatti 
Tourinform irodában 
bérkerékpár érhető el 
annak, aki elég bátor és 
szerencsés. 8 városnéző és 
2 sportkerékpár bérelhető.  

 
Természetesen a helyi kerékpáros közlekedéssel 
kapcsolatos információk is rendelkezésre állnak a 
helyszínen.  
A kölcsönzési díjak barátiak, 350,- Ft/óra, vagy 
2.400,- Ft/nap 
A szolgáltatást igénybe vevő a kerékpár átvételével 
egyidejűleg letéti díjat fizet, amely díj összege 
kerékpáronként 5.000-Ft.  
Telefonos információ: 76/481-065 
Tourinform Kecskemét, Kossuth tér 1.Telefon/Fax: 
(00-36) Szombat-vasárnap: 9.00-14.00  
 

Fontos változás!!! 
 

Autóbusz indulási időpontok a 
starthelyre és vissza: 

Miskolci versenytársak autóbusza indul 
a starthelyre: 

 
8:30, 9:30, 10:30-kor 

 
A starthelyről a szálláshelyre: 

 
13:30, 14:30, 15:30-kor 

 
Aki mindenről lemarad, eléri a  

16:00-kor 
a szálláshelyre induló autóbuszt 
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Pillanatképek 
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