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 És eljött az este 

Kedves Sporttársak!  

Elmondhatjuk - az időjárás rendkívüli módon 

támogatta az ötvenharmadik Országos Postás és 

Távközlési 

Természetbarát 

Találkozó és 

Túraversenyt. Nem 

szorgalmazott 

fohászhoz 40 foknál 

magasabb 

hőmérséklet, a 

délutáni eső valóban 

frissítő eső volt, 

mondhatnánk, 

felmosta az alakuló 

teret az 

eredményhirdetés 

előtt. 

A szervező csapat 

mintegy 340 fő részvételét várta, meg is jöttünk 

mintegy háromszázan. Sámóczi István sporttársunk és 

csapata hozta a formát – a szerkesztő szubjektivitását 

is megértve el kell mondani – mindenki 

megelégedésére szolgált valamennyi pörkölt. A fene 

tudja miért fogyott lassabban a főtt krumpli. 

Szokatlan jelenség, hogy a sörcsapolónál nem jött 

össze a kritikus tömeg, amely fontos az 

elégedetlenséghez – igaz, szakadó esőben teszteltük a 

szolgáltatást. Molnár Béla sporttársunk szolgáltatta 

ennek a sportágnak a harmadik félidejét. 

Még egyszer az időjárásról: 

Panaszra semmi ok. Akinek volt szerencséje árnyékba 

húzódni, nem égett meg, legfeljebb csendesen izzadt, 

de a szerkesztőség nem hallott olyanról, aki fázott 

volna.  

A szervezők kérése hozzánk – 53 év kötelez! 

Barátaink! 

Hisszük, eljutott hozzátok az „50 ÉVES AZ OPTTT” 

című könyv. 

Kérjük, a következő könyv anyagához bármilyen 

emléket, fényképet, írást, bármit, ami az emlékezést 

segíti, gyűjtsétek össze és küldjétek! 

Híradó 

TARTALMA a mai lap 



Vasárnapi programjavaslat! 

Az LIII. OPTTTT holnap 10 óra magasságában 

bevonja, a zászlót elköszönünk Csillebérctől. Hazai és 

külföldi ismerőseink barátaink értékítélete szerint 

Budapest szép, élvezhető város szabadságos (obsitos) 

bámészkodó, pihenő embereknek. A szerkesztő 

bizottság javasolja: ha már rá szántátok ezt a hétvégét 

a baráti körben eltöltendő kikapcsolódásra, ne 

vegyétek el magatoktól a lehetőséget, hogy megálltok 

a budai- vagy pesti belvárosban egy-két órára. 

Tervek írások, emlékek 

A rendezvényen született képi dokumentációk az újság 

hamarosan fellelhető lesz a HSHE honlapján: 

www.hshe.hu  

A versenyekről: 

A Természetbarát Találkozó és Túraverseny fő 

programja mégis csak a túraverseny. 

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. 

Támogatóink 

Az OPTTTT szervezői az elmúlt 53 éves történet során 

a táborbontástól a következő évi megnyitásig energiát 

nem kímélve dolgoztak a szükséges források 

megteremtésén. Nem kell ezzel külön foglalkozni, 

mindenki végzi a saját dolgát. 

Meg kell azért néha-néha állni, leltárt kell készíteni és 

meg kell köszönni támogatóinknak mindazt a 

segítséget, amely segítség nélkül a szervezők sokkal 

komolyabb kihívásokkal tudnák megoldani vállalt 

feladatukat – KÖSZÖNJÜK NÉKTEK. 

Sárközi András 

Versenyeredmények: 

Gyorsjelentés: A részletes versenyeredmény a 

www.hshe.hu oldalon lesz megtekinthető. 

 

Találkozzunk jövőre, 2016. július 15-17-én a 

Bükkben! 
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