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Beköszöntő 

az LVII. Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát Találkozó és Túraverseny dr. 

Szarka György emlékverseny elé 

A 300 éves „Napfény városában” (Deák Sipos 

Ivett) köszöntjük a Túraverseny résztvevőit. A 

versenyzőket, a szurkolókat, mindenkit, aki ismét 

eljött, és akiket először üdvözölhetünk 

köreinkben. 

Korábbi évek „Beköszöntő” felhívta 

sporttársaink figyelmét a fogadó város, környék 

eseményeire, attrakcióira, ezúttal ez elmarad. 

Elmarad, mert Szeged hihetetlenül sok 

programmal vár minket Szeged, hogy csak egyet 

említsek, a „Nemzetközi Söröm fesztivál”. Ha a 

pénteki éjszakai versenyt a versenyzők le tudják 

küzdeni és el tudnak szakadni a Söröm 

fesztiváltól is, nagy eséllyel indulhat holnapi 

verseny. 

 
Az ötvenhét éves túraversenyünket a szervezők 

gondosan készítették elő. A múlt hetek kánikulái 

után rendkívül kedvező időjárásnak nézünk 

elébe, köszönjük a szervezőknek. Őrizzük azért 

atyáink intelmeit: „télen a kenyeret, nyáron a 

kabátot el ne hagyd” - mindenesetre óvakodni 

kell a hideg víztől és a meleg 

sörtől.

 

Az izmok, elmék támogatása mellett a szervezők 

ez úttal is gondoltak a szervezet támogatásáról. 

Akik az érkezést követően megkóstolták Sámóczi 

István sporttársunk és stábja kínálatát méltán 

bízhat benne, hogy a holnapi menü is kellemes és 

felemelő lesz. 

A szombati versenyekhez friss ébredést, jó 

hangulatot és erőnlétet kívánunk azzal, hogy 

azért maradjon erőtök az esti programzárásra, 

táncra, vigasságra. 

Meglepetés 

Nagy meglepetésként érte társaságunkat, amikor 

Tóth Zsuzsanna a Postás Szakszervezet elnöke 

Csapó Attila és Kapaló András sporttársunknak 

köszönő szavakkal átadott valamit. Sajnálatosan 

Kapaló András barátunk nem tudott velünk lenni 

Híradó 
a mai lap tartalma: 



egészségügyi akadályoztatása miatt, így helyette 

Kalmár László vette át – és kézbesíti – az 

elismerést. 

Mi ez a „valami”?  

Lukács Balázs a HHT ’98 Kft ügyvezetője és 

Molnár Béla a Föl’d Pörgető Kft ügyvezetője 

közös döntésük alapján alapított arany 

emlékérem.  

Az alapítók szándéka szerint kapja ezt az 

emlékérmet az a személy, aki az „Országos 

Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és 

Túraverseny dr. Szarka György emlékverseny”-t, 

annak szellemiségét hosszú évek során aktívan 

segítette, támogatta, tevékenyen hozzájárult, 

hogy a rendezvény élete meghaladta az ötven 

évet. Az is az alapítók szándéka, hogy az 

emlékérmet a Postás Szakszervezet elnöke adja 

át.  

Ez úton is köszönjük Csapó Attila és Kapaló 

András barátunknak azt a munkát, amelyet 

kifejez az emlékérem.  

A nap krónikája 

Kétség nem fér hozzá, mindenki megérkezett. 

Hogy ez valóban így van, csak az startnál fog 

kiderülni, mert lesz, aki csak a versenynapra 

érkezik. Aki megérkezett, azt jó hangulatban 

tette, ezt fokozta a találkozások öröme, mert itt 

ismerősök, barátok találkoztak. Szerencsére 

találkoztunk „újoncokkal” is, reméljük az Ő első 

élményük ide fogja kötni őket is. 

Az érkezőket Sámóczi sporttársunk nyitott 

konyhával várta, a korán érkezők hihetetlen 

ínyencségekkel találkoztak – nem találkoztam 

azzal, akinek nem jutott volna a beígért zsíros 

kenyér. 

Az esti megnyitó pontosan indult, pontosan 

amikor Zágorhidi Czigány Zsolt megérkezett.  

Az esti megmérettetésre, a szombati versenyre 

kész társaságunkat köszöntötték rendezvényünk 

védnökei: 

- Kalmár László házigazda KPSE elnöke  

- Tóth Zsuzsanna PSZ elnöke 

- Siraky Béláné MTDSE csapatvezető 

- Bősze Csaba, Pesti László DPSE elnökének 

képviseletében 

- Kalita Kálmán  MTDSC csapatvezető 

- Zágorhidi Czigány Zsolt  szervező 

A szerkesztőség csatlakozik a jókívánságokhoz. 

Az idő kellemes, a hangulat kiváló, a 

versenypálya emelkedése-süllyedése elenyésző – 

a többi rajtunk múlik. „Jó szelet”, jó versenyt 

kívánunk. 



Kalmár László sporttárs szervezésében indult az 

éjszakai megpróbáltatás – lapzártáig nem sokan 

haladtak el a szerkesztőség nyitott ajtaja előtt az 

éjszakai verseny visszatérő versenyzői közül, 

reméljük, a szombati reggeli illata hazahoz 

minden vándort.  

A csapatvezetők kiváltsága, hogy nem feltétlen 

kellett elmenni az éjszakai versenyre, mert hogy 

Vályi Nagy Károly sporttársunk verseny 

eligazítást tartott – azért az éberek még tudtak 

csatlakozik. 

Látványosságok 

A szegedi látványosságokat összegyűjtötték a 

https://www.orszagjaro.net/szeged/ linken.  

 

Szegedi dóm 

Szent István tér és a víztorony 

Szegedi vadaspark 

Sóhajok hídja 

 

https://www.orszagjaro.net/szeged/


Pillanatképek  
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