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az LVIII. Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát Találkozó és Túraverseny 

 dr. Szarka György emlékverseny elé 

 

„… A közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter 

1989. dec. 20-án kelt 965.290/1989. számú létesítő 

határozata alapján, a távközléstől és a műsorszórástól 

való szétválással, 1990. január 1-jével létrejött a 

Magyar Posta Vállalat. Ezzel egy időben megalakult 

a Magyar Távközlési Vállalat (MATÁV), valamint a 

Magyar Műsorszóró Vállalat (későbbi neve Antenna 

Hungária). …”  

Hogy miért idéztem ezt a több mint tíz éves 

történelmet? A hasonlóság miatt.  

- Akkor a régi Posta szétválását követően került 

az OPTT-k sorát szervező, lebonyolító társaság 

komoly dilemma elé. A három nagy cég megalakult, 

a korábbi rendezvényeken nagy létszámmal szereplő 

postai kábelépítést Kft-kbe szervezték, és mi legyen 

az OPTT-vel, amely résztvevői a régi Posta szinte 

valamennyi területét képviselték. 

 

A szervezők akkor döntöttek, és jól döntöttek – ezt 

bizonyítja az elmúlt 19 év – hogy a szervezeti-, 

vállalati-, vállalkozási formáktól függetlenül a soron 

következő OPTTTT-t meg kell szervezni, mert ha 

megszakad a folyamat, a 37 éves történet a múlté 

lesz, történelemmé válik. 

 
- A mai helyzet kicsit hasonlít a húsz évvel 

korábbira, azzal, hogy most nem a cégek gazdasági 

átalakítása, átszervezése az akadály amelyet le kell 

küzdeni, hanem a pandémia okozta helyzet. 

A múlt évben Szegeden zártuk az LVII. túraversenyt 

abban a hitben, hogy ez évben Balaton felvidék lesz a 

megpróbáltatás helyszíne. Zánka volt a tervezett 

támaszpont, ahol az őszebb korosztály talán még-már 

táborozott. Az előkészítési munkát akasztotta meg a 

kialakult helyzet. 

Aki figyelemmel kísérte a témában történt 

levelezéseket vagy hozzá is szólt, igazolja a 

szervezők gondoskodását. Csak akkor hirdették meg 

a versenyt, amikor a megrendezésnek járványügyi 

tiltó rendelkezése nem volt. Ezzel együtt kérik, 

kérjük, a kockázatokat csökkentő, szükséges 

intézkedéseket mindenki rendre kövesse (majd csak 

Híradó 
a mai lap  tartalma: 



az LIX. találkozón öleljük meg egymást – a kamatok 

felszámításával). 

Tehát elindult a LVIII. Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát Találkozó és Túraverseny dr. Szarka 

György emlékverseny. A pénteki megnyitót a 

szervezők esőnapra, szombatra szervezték, amikor az 

„egynapos” résztvevők megérkeznek, erről második 

számban adunk tájékoztatást. 

A „félházas” indulás pénteki induló programja is eltér 

a szokottól. A nagyteremben a kivetítőn régi kedves 

fényképek mellett tudunk nosztalgiázni, esetleg 

borozni. 

A pénteken érkezett versenyzők, résztvevők – 

önkéntesen – „szenvedhetnek” az éjszakai versenyen. 

Ha visszaérkeznek (reméljük mindenki) új 

információk tömegével indulhatnak majd a szombati 

versenyen. Ha valaki elakad az első helyek egyikén, 

kéretik adjon magáról hírt, jelzést.  

Ezzel zárul a beköszöntő – szombaton – 10:00 órakor 

indul a megnyitó.  

A szerkesztőség kíván néktek sportsikereket, 

szerencsét és … Jó hangulatot nem, mert azt 

mindenki hozott magával. 

 

Éjszakai verseny a mai egyik fontos attrakció 

 
A vendégnek a gondos háziasszony megmutogatja a 

lakás azon részeit, amelyek megmutathatók a 

vendégnek és fontosak a komfortos vendéglátáshoz, a 

vendég jóérzéséhez. Podhorszki Jolcsa az éjszakai 

„verseny” során Gödöllő olyan nevezetességeit 

kínálja megismerésre, amelyek fontosak, ha néhány 

estét, éjszakát kívánunk Gödöllőn tölteni. Mik 

lehetnek ezek?  

 

Természetesen a HÉV megálló melletti pizzéria, a 

Művészetek Háza melletti kávézó, vagy a mögötte 

lévő bár. 

És mert az ember már csak szabadságszerető, ezt az 

érzést táplálja az éjszakai verseny, során is, ahol ki-ki 

maga dönt mikor, kivel, mely útvonalon keresi fel a 

rajtlapon, a térképen található intézményeket. 

Tervezni azonban mindenképpen kell, mert akadály 

lehet, ha záróra után értek egy-egy helyszínre. 

Javasolom, a rajtlap kérdésekre mindenképpen 

találjatok választ. Ez fontos, mert ez alapján értékel a 

zsűri, meg ha elvész a fonál, tudható hol volt még 

meg. 

Bónusz pontok járnak azoknak a szerencsés 

sporttársaknak, akik jó memóriával rendelkeznek 

(hova a fenébe tároltam el a fényképeket) és híven be 

tudnak számolni merre jártak mit láttak. És az sem 

semmi, ha a megkezdett mesét folytatni tudjátok, 

teleírva a lap összes oldalát. 

Értékelés sem marad el. A szombat esti értékelésnek 

része lesz az éjszakai verseny – reméljük azon 

valamennyi éjszakai versenyző részt vehet. 

 
Városismereti túra 

Zágorhidi Zsolt sporttársunk idén is felkészült a 

fogadó városból, érdekes városismereti túrát állított 

össze a kedvünkért. A túráról nem akarunk sokat 

elárulni a versenysemlegesség miatt, ám javasoljuk 

lapozgatni a várost bemutató kiadványokat. Azokban 

nem szerepel valamennyi fagyizó, cukrászda, vagy 

hasonló, sportemberhez illő úti cél, de az Erdei 

vasutat, a Grassalkovich kastélyt akár vasárnak is 

érdemes meglátogatni, ha már itt vagyunk. 

Királynőnket nem tudjuk sóúton szánkóztatni, mert a 

só az esőben megolvad. E nélkül is számos látnivaló, 

attrakció lelhető fel a városban, ezek közül néhány itt 

is: 



Közhírré tétetik: pénteken indul a Gödöllői Erdei 

Vasút 

A Gödöllői Erdei Vasút a Gödöllői-dombság és 

tájvédelmi körzet területén, Budapesttől 30 km-re 

helyezkedik el Gödöllő várostól délre. A Kisvasút 

egy erdős domboldalon található rétről indul 

(Csemete-rét) és végcélja Gödöllő Állami Telepek 

MÁV megállóhely lesz. A vonal érinti a Gödöllői 

Erdészeti Arborétumot.  

A kisvasút járművei muzeális ritkaságok 

gyűjteménye hazánkból és a Kárpát-medencéből, 

melynek minden darabja egy műszaki történeti 

emlék, ami nosztalgikus hangulatot idéz az utazás 

során 

Grassalkovich-kastély 

A gödöllői Grassalkovich-kastély a Grassalkovich 

családnak a város belterületén található kastélya, Pest 

megyében található. Ez Magyarország egyik 

legnagyobb barokk kastélya. 

A 18. század egyik legjelentősebb főurának, a 

Grassalkovich család kiemelkedő tagjának, 

Grassalkovich Antalnak, Mária Terézia bizalmasának 

(1694–1771) sok mindent köszönhet Gödöllő. A 

kastélyt és a hozzátartozó épületegyüttest az 1730-as 

években építtette, Mayerhoffer András tervei alapján. 

A kettős U-alak nyolc szárnyának építése több 

szakaszban történt.  

 

Ferenc József és Erzsébet királyné koronázási 

ajándékként kapta meg Gödöllőt és a kastélyt. 

Erzsébet királyné távol a bécsi etikettől, tavasszal és 

ősszel pihent itt, férje Ferenc József gyakran 

elkísérte. Erzsébet királyné halála után (1898) Ferenc 

József már ritkábban látogatott ide: utoljára 1911-ben 

járt itt. I. Ferenc József utóda IV. Károly első 

hosszabb gödöllői tartózkodásának a monarchia 

összeomlása vetett véget 1918. október 26-án 

Királyi váróterem 

A Királyi Várótermet 1882-ben építették az egykori 

állomásépület mellé, egy fából készült ideiglenes 

királyi fogadóépület helyére. Az ismeretlen tervező 

neoreneszánsz stílusban álmodta meg az egyszintes, 

kupolájával együtt mégis kétszintesnek tűnő Királyi 

Várót. Az épület visszafogott eleganciájával lehetővé 

tette a kastélyukba rendszerint vonaton érkező 

uralkodócsaládnak és kíséretének rangjukhoz illő 

fogadását. 

 

 

Hamvay-kúria 

A belváros egyik szép épülete a Gödöllői Városi 

Múzeum és Mozi. Az épületet Hamvay Ferenc 

földesúr 1662-ben építtette. 1948-tól általános 

iskolának adott helyet, az 1970-es években 

teremtették meg a múzeum alapjait. Udvarán 

működik a városi piac. Az 1990-es évek végére ez az 

épület is teljesen megújult. 

 

 
 

 



A legfontosabbak egyike – mit eszünk ma és 

holnap 

Az ez évi pandémia sújtotta helyzetben is talpon áll 

Sámóczi István sporttársunk a sok sikert megért 

csapatával az elveszített energia pótlására.  

Az esti zsíroskenyér a bemelegítés, holnap jön az 

igazi. Hogy mi lesz az üstben még titok, gyanítjuk 

meleg lesz benne, amiben éppen megfelelő 

puhaságúra fog megfőni a pörkölt. Hogy ez disznó, 

malac vagy egyéb négylábúból lesz, majd megtudjuk, 

minden esetre farkasból lesz. 

A rendes falusi kocsmában a pultban két fajansz 

edény volt beépítve, mindkettőn bádog fedél, és volt 

bennük egy és két deciliteres hosszú nyelű meregető. 

Egyikben inkább piros, a másikban inkább sárga volt 

a bor. A betérő vendég bármilyen bort kért – 

kövidinkát, rizlinget, kadarkát, esetleg egri bikavért – 

azt kapott. (ez természetesen vicc, nem jelent 

semmit)  

 
 

Pillanatképek 
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