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az LIX. Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát Találkozó és Túraverseny 

 dr. Szarka György emlékverseny elé 

 

A 2020. gödöllői OPTTTT az előzetes félelmek 

ellenére eredményesen zárult. Eredményes, mert a 

résztvevők nem számoltak be a hazautazást követően 

egészségromlásról, hogy esetleg valakit utolért volna 

az elmúlt év és napjaink tragédiája a covid-19.  

Tragikus hogy a múlt nyári rendezvény óta többen 

elmentek közülünk, barátaink közül, nem tudtak 

megbirkózni a gyilkos kórral. Emlékezzünk Rájuk, 

emlékezzünk a közös programunkra, hangulatos 

összejöveteleinkre. A mai – veszprémi – 

találkozónkon is gondoljunk arra, hogy nincs vége a 

járványnak, figyeljünk egymásra, hogy jövőre 

valamennyien újra találkozhassunk. 

 

Veszprém a királynék városa. 

 

 
 

A történet Szent István királyig és felesége Gizelláig 

nyúlik vissza, akinek kedvelt helye volt Veszprém, a 

veszprémieknek is kedves történet. A várost nem 

kerülték el a történelem viharai, lerombolták, újjá 

építették. Ma Veszprém igazán szép város. Ha a 

versenyek fáradalmai után marad erő, ne hagyjátok el 

a várost egy séta nélkül. A Beköszöntő előkészítése 

során a „veszpreminfo.hu” honlapot céloztam meg 

mint legfontosabb forrást, belőle akartam meríteni. 

Olyan gazdag információ-forrásra leltem, hogy nem 

is érdemes belőle itt szemezgetni, az egész lapot 

ajánlom figyelmetekbe, különösen a romkocsmát 

Fricska malmában, ahol a betérő „felönt a garatra”.  

Köszöntünk tehát minden sporttársat, kirándulót, 

barátot aki megérkezett, vagy még meg fog érkezni. 

Az eddigi tapasztalatok alapján a jókedvét senki nem 

hagyta otthol, jókedvű hétvégének nézünk elébe. 

A  

Hivatalos Megnyitó 

 

annak rendje szerint megtörtént helyi idő szerint 

20:00-kor (egyesek szerint 20:34 volt már). A 

rendezvényünk védnökei (felsorolás a 

FORGATÓKÖNYV-ben) közül 

Bősze Csaba   DPSE elnöke 

Siraky Béláné  Távközlési Dolgozók 

szakszervezete, MTDSE 

Kalmár László  KPSE elnöke 

Kalita Kálmán  MTDSC 

Sárközi András  HSHE elnöke 

Vályi Nagy Károly a verseny szervezője 

Zágorhidi Czigány Zsolt  

   Városismereti túra szervezője 

Sámóczi István „örökös” főszakács 

köszöntötték a megjelenteket. Szinte mindenki szóba 

hozta az időjárást is. Ez miatt nem érdemes aggódni, 

Híradó 
a mai lap  tartalma: 



minden eső abbamarad egyszer. A megnyitó 

megnyitotta a versenyeket is, a csapatvezetők 

fogadásával elkezdődött a vasárnap délelőttig 

megállás nélkül tartó programsorozat. 

 

Az időjárásról 

A túraversenyek hangulatát, a versenyző csapatok 

kedvét még sohasem szegte az időjárás. A 

szervezőknek nem kevés fejfájást okoztak az elmúlt 

időszak frontjai, de úgy tűnik nem lesz okunk 

panaszra. Régi bölcseletre ami szerint télen a 

kenyeret, nyáron a kabátot ne hagyd el most is kell 

gondolni, ezért nem baj ha a hátizsákban lesz 

esőkabát, napvédő, fejfedő és minden más (ha van aki 

azt cipelje). Nyár van, ha meleg van az a világ rendje, 

ha esik, egyszer úgy is abbahagyja. Mindig van egy 

árnyékos hely, vagy esővédett hely, ami védelmet, 

frissülést ad – ezekkel kell élni.  

Azért víz mindenkinél legyen!   

 

Az Éjszakai verseny 

Az éjszakai verseny mint program már nem 

meglepetés, de a tartalom, és hogy az előzetes 

érdeklődés miatt a pénteki megismétlődik szombaton 

– nem azonos tartalommal – már meglepetés lehet. 

Az éjszakai verseny felkészítette a figyelmes 

versenyzőket a szombati városismereti túrára – már 

aki időben visszaérkezett. Amely csapat találkozott a 

Patikával, a Sport Pub-al (a pultossal is), a 

Papírkutyával, a Skorpió irish pub-al és még néhány 

intézménnyel, és előtte  

- alaposan felkészült (edzést is tartott), 

- közben jól érezte magát, 

- közben megfelelő számú képet, felvételt 

készített, 

könnyedén kitalálhatta mi is lehet az az attrakció, 

amiről visszaérkezve számot kellett adni. 

Akik nem tévedtek el, azoknak elismerésünk, és jó 

versenyzést kívánunk szombatra. 

A szombati éjszakai verseny kicsit mást ígér, 

próbáljátok ki ott is magatokat. 

Városismereti túra 

Zágorhidi Czigány Zsolt készítette elő a túrát, a 

versenyzők döntik el hogy milyen alapossággal.  

Veszprémben, Magyarország egyik legősibb, 

hatalmas történelmi múlttal és csodálatos fekvéssel 

rendelkező városában vagyunk. 

Felfedező utunkat az egyetem Központi 

kollégiumából indítjuk és ide is térünk vissza. A táv 

nem kicsi és ezt még fokozza a jelentős 

szintkülönbség. Megyünk kavicson, murván, 

aszfalton, kockakövön és sziklán is. 

Menetfelszerelésedet ennek megfelelően válaszd 

meg.  

Az elveszett folyadék pótlását mindenki javasolja, 

amit a túra első felében csak a saját forrásaitokból 

tudtok megoldani, esetleg a sűrűn utunkba eső „itató-

egységekből”, de a második felében sok valódi friss 

vizet adó ívókúttal is találkozni fogunk. Erre akkor 

lesz igazán szükségünk, ha lesüt ránk az Isten 

melege. Ha esővel áld meg bennünket, akkor jól jön 

az esőkabát, esernyő és a vízhatlan holmik (az 

esernyő jóféle eszköz, lehet véle ismeretséget kötni) 

Az épített emlékek mellett, nagyon sok alkalmunk 

lesz a Pazar panorámában is gyönyörködni 

használjátok ki, nem sürget az idő. 

Előkészítettünk egy könnyített utat is, ami nem veszi 

igénybe annyira a szervezetet, de aki bírja, annak 

ajánljuk a teljes kört, megéri. 

A természet úgy alakította, hogy visszafelé csak 

emelkedőn érhetitek el a célt. 

Aki ezt leküzdi, az nem csak csodálatos élményekkel 

gazdagodik, hanem Sámóczi Úr finom főztjével is. 

 

Nem érdemes kihagyni 

 

A városnéző kisvonattal érdemes körbejárni, az 

idegenvezetőtől átfogó információt tudhatunk meg a 

városról. A vonat az Óváros térről indul, a Viadukton 

át az állatkerti megállójához ér, majd visszaérkezik az 

Óváros térre 40 -  50 perc alatt. A 06 20 403 3646, 06 

20 553 7829, 06 20 559 0717 telefonszámokon 

célszerű érdeklődni, mert minimum 10 fő esetén 

indul a késő délutáni órákban. A menetrend 

tájékoztató jellegű, kedvezőtlen időjárási 

körülmények és csoportos foglalás esetén az 

időpontok változhatnak. 

 
 

A vár, az állatkert, a kinyitott teraszok, séta a 

belvárosban, közben bele-belenézni a 

„veszpreminfo.hu” lapba – mindez segíti az 

eredményes „Városismereti túrát” 

Néhány, ami szemnek szívnek érdekes, érdemes: 

- Szent Imre piarista és helyőrségi templom 

- Szentháromság tér 



- Állatkert 

nyitva tartás:  09:00 ÷ 18:00 

belépőjegy: felnőtt 3.500,- Ft 

gyermek, nyugdíjas 2.600,- Ft 

- Szent Miklós-szeg (volt Kálvária-domb) 

- Felönt a garatra Romkocsma a Fricska 

malmában 

 

Felönt a garatra 

  

 

Tűztorony 

 

 

Hősök Kapuja Látogatóközpont 

 

Az 1939-ben felavatott és 2013-ban felújított Hősök 

Kapuja kiállítóhelyen a látogatók megismerkedhetnek 

az épület históriájával, emellett az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc, az I. és a II. 

világháború, valamint az 1956-os forradalom és 

szabadságharc veszprémi eseményeinek és hőseinek 

történetével.  

 

 

I. István és Gizella királyné szobra 

 
A belvárosi sétálóutca végén, a várhegy északi fokán 

magasodik I. István király és Gizella királyné szobra, 

Ispánki József 1938-as alkotása. A szobrok mellett 

állva csodálatos panorámában lehet részünk. Jól 

látható innen a Benedek-hegy, a Szent István 

völgyhíd, közismertebb nevén a Viadukt, a Margit-

romok és a Séd-patak völgye is. 

 

Mit eszünk ma – és ha a mait kibírjuk holnap 

Lapzárta időszakában fogyott el az esti zsíroskenyér, 

ami a bemelegítése a szombati igazi traktának. 

Mire ez a lap kézbe kerül már kész a reggeli is. 

Sámóczi Pista barátunk, sporttársunk „tábori 

konyhájában” már készül a reggeli fejhús, 

tokaszalonna, zsíroskenyér – és hogy mi még, 

ébredjetek és nézzétek meg.  

Az üstökben olyan meleg lesz, amiben éppen 

megfelelő puhaságúra fog megfőni a krumpli, vagy 

burgonya kinek hogy tetszik. Ja – pörkölt is lesz 

természetesen farkasból lesz. 

 

 

 

 

  



Megesett –  

az első kaland a szegedi csapattal. 

Nem történt más, mint színt vittek egy a szálláshelyhez 

közeli áruház dolgozói életébe. A beszámolóból – 

amelyet öt szegedi vidám sporttárs hölgy többé-

kevésbé egyszerre mondott és közben nevetett – 

összeállt a történet. Szokásuk szerint vidáman betértek 

az üzletbe, és fergeteges kedvüket pillanatok alatt 

átragasztották az üzlet néhány alkalmazottjára, 

megtörték ezzel az Ő fáradt délutánjukat. 

Visszamentünk utólag megörökíteni az eseményt – 

talán örök barátság születésének voltunk tanúi. 

Köszönjük Néktek szegedi lányok – végre a jókedv is 

lehet ragályos.  

 

 
 

Pillanatképek 
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