
1 

a mai lap tartalma: 

Beköszöntő ............................................. 1. 

Túraverseny térképe, leírása ................... 2. 

Gyakorlati, szervezési információk .......... 2. 

Meglepetés túra ..................................... 2. 

Békéscsaba ............................................. 2. 

Pillanatképek .......................................... 3. 

Beköszöntő 

LI. Országos Postás, Távközlési Természetbarát 

Találkozó és Túraverseny 

Dr. Szarka György emlékverseny 

Békéscsaba és környéke, 2013. július 26-27-28 

Tisztelt Olvasó sporttársunk, szaktársunk! 

Az OPTTT-k ötvenegy évre visszamutató történetével 

nem hozakodom elő, nem volna illő. Nem volna illő, 

mert olyan veretes szépséggel, mint azt a „kisbíró” 

Lischka Gábor barátunk összeszedte nem lehet 

versengeni: 

„…Mind akik itt vagyunk, közös a mi múltunk, 

Hisz a királyi postán is egy csecs felé nyúltunk…” 

„…Utunk bár más és más, mégis egyszerre dobban szíve  

Legyen bár postakürtje, antennája, netán digitális 

kábele…” 

 

A folyamat – a Természetbarát Találkozó és 

Túraversenyek sora – nem szakadt meg a „királyi posta” 

szétválásakor, a valamennyi ágazatot sújtó gazdasági 

váltság időszakában. Természetesen volt, amikor a 

résztvevők száma lecsökkent, mert a gondok 

mindenkinél növekedtek. Egy sor okot fel lehet sorolni 

amiért nem megyek el a „postástalálkozóra”, de miért 

ne menjek. Ezen a két napon – még ha a versengés láza 

pillanatnyilag indulatot is gerjeszthet – a barátságé a 

főszerep. 

Természetesen nem elég a szándék, a résztvevők 

akarata, vágya az évenkénti találkozáshoz, szükség van 

arra az erkölcsi- anyagi támogatásra is, amelyet a mai 

rendezvényünk támogatói biztosítanak. 

Köszönetet mondunk Kapaló András úrnak a KPSE 

elnökének, Nemes Sándor úrnak, aki a Postás 

szakszervezetet képviseli, Illin József Békéscsaba I. 

postakörzet vezetőjének, Pesti László DPSE elnökének 

Schell Antal barátunk által bemutatott könyv a 

Természetbarát Találkozó és Túraverseny ötven évét 

foglalja keretbe. Pestiesen mondva „nem semmi” egy 

ilyen könyvet kiállítani – jó szívvel ajánljuk minden 

sporttársunk, barátunk fegyelmébe. 
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Lehet, hogy az előkészítés időszakában elkerülte a 

figyelmeteket és nem rendeltetek előzetesen – ha ma vagy 

holnap nem tudtok beszerezni egy (vagy több) példányt, 

hívjátok Lukács Balázst Lukács Balázs (tel: 30-971-2209; 

 lukacs.balazs@hht98.hu 

És még egy szó a befogadó városról a programról –  

Békéscsaba igen szép város, ne menjetek el hogy nem 

sétáltok végig a megújult belvárosba. 

A terület valóban sokféle szabadidős programra alkalmas 

és hogy túraversenyre is kiváló, hamarosan 

bebizonyosodik. A verseny során figyeljetek hogy tilosba ne 

menjetek, és mindenki jól érezze magát. Ha a csüggedés 

erőt vesz rajtatok, gondoljatok Illin József és Sámóczi István 

barátunk közös gondoskodására: Illin József felnevelte, 

Sámóczi István megfőzte – természetesen mindkettő a 

szükséges segéderővel felszerelkezve.  

Az időjárás kedvező, a többi rajtunk múlik. 

Szakmai eligazítás is volt, figyeljetek 

A Túraverseny térképe, leírása 

Ha itt lenne, nem lenne tisztességes, a start-helyen 

fogjátok megkapni, helyette javasolunk itt egy szép 

Békéscsabai tárlat: 

 

 

Gyakorlati, szervezési információk 

Rendkívül fontos, a start hely időben való fellelése. Ehhez 

nyújt segítséget a következő két térkép vázlat. 

 

Lukács Balázs gyakorlati, szervezési információi alatt már 

megjelentek a szúnyogok. 

Szebeniné Orsányi Beatrix – Bea – és Szebeni Zsolt 

intelmeit célszerű megfogadni 

 Nem eltévedni! 

 Időre beérkezni! 

 Megfelelő módon öltözni! 

 Legyen elegendő víz! 

 Kullancsvizit közben és a végén! 

Sarkadi Józsi Bácsi hagyatékából: „a kullancsot egyszerűen 

meg kell fogni és kihúzni. Ha nem találod nem baj, 

másnapra viszketni fog és megleled.” 

Meglepetés túra: 

Lapzárta előtt startolt az éjszakai túra – mint tavalyi új 

gondolat: BORO-ZOO túra. 

 

 

A zsíros kenyér hagyma vacsora után a vállalkozó vénával 

megáldott sporttársak éjszakai túrára indultak. Lapzártáig 

volt aki visszatért, reméljük a „flotta” holnapi induló 

létszáma nem sínyli meg az éjszakai meglepetés túrát. 

mailto:lukacs.balazs@hht98.hu
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Jó időt, sportsikereket, jó programot, jó étvágyat kívánnak 

a lap szerkesztői, jó társaságról a versenyzők és résztvevők 

maguk gondoskodnak. 

És még egy kötelező ajánlás: 

Ha el is tévedsz, ha megvagy, jelentkezz a célponton – 

feleslegesen ne keressünk. 

Kísérd figyelemmel a Forgatókönyvet! 

 Sárközi András 

Békéscsaba 

A város határából előkerült régészeti leletek tanúsága 

szerint a terület már évezredekkel ezelőtt lakott volt. 

Békéscsaba létrejöttét a 13. század második felére 

tehetjük. Nevével először az 1332-37-es pápai 

tizedlajstromban találkozunk. Itt már, mint templomos 

hely, vagyis templommal rendelkező település szerepel. 

Neve az Árpád-korban már használt Csaba személynévből 

ered. 

A közel 64 ezer lakosú Békéscsaba 1950 óta Békés megye 

székhelye. Az átalakulás előtt álló városközpontot négy, 

egymásba kapcsolódó tér alkotja: a Szabadság tér 

történelmi emlékezőhelyekkel; a Szent István tér a 

városházával, (homlokzata Ybl Miklós munkája) a Fiume 

Szállóval (Áchim L. András tevékenykedésével) és a már 

említett Katolikus Templommal (egyetlen kéttornyú 

templom a városban); a Kossuth tér a névadó egészalakos 

szobrával (Horvay János 1905), a Halászlányos kúttal és az 

egykori kisvasút központi állomásépületével; a Szeberényi 

tér a két evangélikus templommal, az Evangélikus 

Gimnáziummal – Alpár Ignác munkája -, paplakokkal. 

 

 

Programok 

Éjszakai meglepetés verseny 

Túraverseny  

A1 – családi tájékozódási túraverseny 

A2 – turista tájékozódási túraverseny 

B – tájékozódási túraverseny 

 

 

Pillanatképek 
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Az LI. Országos Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny Lapja 

   Kiadja:   HHT 98 Kft. 

      1107 Budapest, Ceglédi út 30. 

   Felelős kiadó:  Lukács Balázs 
   Szerkesztők:  Sárközi András, Sárközi Mátyás 

   Fotó:   Sárközi András    Készült 200 példányban 


