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A napi történések összefoglalása 

Helyzetjelentés: 

Kedves sporttársak! Bátran elmondhatom, amit a 

békéscsabai szervezők ígértek megvalósult, teljesült, 

túlteljesül. Illin József és Sámóczi István sporttársunk 

összefogásából még vacsora is maradt cca 160 kg-os 

malacból. 

Éliás Imrét olyan vád érte (a szerkesztőtől) hogy nem 

megfelelő minőségű sörrel lepte meg csapatunkat, mert 

hogy kilenc órakor még nem apadtak el a forrásai. Meg 

kell követni itt nyilvánosan, és meg kell köszönni – 

lényegesen növelte az adagot.– 

Köszönjük Imre, soha ne hagyd el jó szokásaidat. 

Időjárás 

Panaszra semmi ok. Aki a Városerdőt járta, kellemes 

árnyékra lelt. 

Aki a várost járta és nem talált a nagy melegben hűvös 

kocsmára – vessen magára. 

A konyha teljesen más helyzet. A „hadtáp” munkatársai 

akármilyen időjárásnak is voltak kitéve – huzatot nem 

kaptak. 

Mi kérésünk Hozzánk – 50 év 

Barátaink! 

Láttátok az „50ÉVES AZ OPTTT Az Országos Postás és 

Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny 

története” könyvet. 

Kérjük, a következő könyv anyagához bármilyen 

emléket, fényképet, írást, bármit ami az emlékezést 

segíti gyűjtsétek össze és küldjétek! 

A holnap 

Holnapra javasoljuk gyalogoljatok még Békéscsaba 

belvárosában – megéri. 

Tervek írások, emlékek 

 

A rendezvényen született képi dokumentációk az újság 

hamarosan fellelhető lesz a HSHE honlapján: 

www.hshe.hu 

Sárközi András  

A versenyekről 

A Természetbarát Találkozó és Túraverseny fő 

programja mégis csak a túraverseny. 

 

http://www.hshe.hu/
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Az eredményeket a táblázatok bemutatják, itt csak annyit 

említünk, hogy a pálya rendkívüli élményt nyújtott. Meg 

kell jegyezni, ez a mozgalom inkább barátságos találkozó, 

mint gyilkos verseny, tilos maradandó sérülést szerezni és a 

verseny ezt vissza is igazolta. 

A nagy létszámú csapatok kialakítása két dologra engedhet 

következtetni 

- szeretünk egymás társaságába lenni, és a túra egy 

társas élményt nyújtó szórakozás 

- olyan nagy a kihívás, hogy ezt csak együtt tudjuk 

leküzdeni. 

Így vagy úgy, jó versenyt szerveztek a szervezők és a 

versenyzők gondoskodtak annak jó hangulatáról. 

Meglepetés program - Esti belvárosi séta - verseny: 

Az ötlet elsősorban a belváros esti megismerésére, a 

sötétben való tájékozódásra irányul. Cél, hogy a részt vevő 

csapatok megismerkedjenek a város éjszakai életével, és a 

várost éjszakai fényében láthassák, miközben egy laza, 

szórakoztató versenyen vesznek részt.  

Az újdonság benne, hogy a csapatoknak térképen előre 

nem látható útvonalon kell végigmenni, az esti induláskor 

megkapott térkép nélküli, pusztán szöveges úti leírás 

szerint kell meghatározott útvonalon végigmenni a 

városban. Az út során, a megkapott leírás szerint meg kell 

fejteni a felkeresendő helyszíneket, melyek egymással 

valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz.  

A megfejtett helyszínekhez még további kapcsolódó 

kérdésekre is kell írásban válaszolni. Az utolsó megfejtendő 

helyszín a kakukktojás, mely eltér az eddig felkeresendő 

helyszínektől. Az út során írásban adott pontos válaszok 

értékelésre kerültek. 

 

Móroczné Ungor Anita, Mórocz Attila 

 

„Természeti és városismereti túra, ismerd meg a kolbász 

fővárosát” 

A túra során a résztvevők bejárták Békéscsaba legszebb 

részeit, megismerkedtek természeti és építészeti 

nevezetességeivel. A turistatérképen megjelölt pontokat 

érintve kérdésekre válaszoltak az adott ponttal 

kapcsolatban, illetve általános – a területet érintő – 

kérdésekre. 

Ezt a programot javasoljuk mindenkinek – higgyétek el, 

megéri. 

 

 

 

Verseny eredmények 

 

 

A1 versenyeredmények: 
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A2 versenyeredmények: 

 

B versenyeredmények: 

 

 

 

Szervezetek pontversenye: 

 

 

 

„Természeti és városismereti túra, ismerd meg a kolbász 

fővárosát” 

Feladatvégrehajtás Totó

1 Három Csillag 55 15

2 Zsuzsi és Sanyi 55 14

3 Csabagyöngye 52 15

4 DPSE 50,5 14

5 Posta Goo 50 13

6 Nyíregyházi sétálók 48 13

7 Miskolci Fürgék 47,5 11

8 Kincskereső amazonok 46 12

9 Arabona 25 13

10 Tulipán család 0 12

„Természeti és városismereti túra, ismerd meg a 

kolbász fővárosát”
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Pillanatképek 

 

 

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 


