
Erdőspusztai Kék Teljesítménytúra 
10 ÉVE RENDEZTÜK AZ ELSŐT 
A félfül ű nyúl, a gitárszó és akácillatú zivatar 

 
Mint ha ma lett volna. 2007 májusában szikrázó napsütésben gyülekezett a Vett-úton, majd tolongott az a 97 túrázó a piros 
asztalnál, akik az egyetlen, 17 km-es távon szándékozott szerencsét próbálni.  
Most csütörtökön viszont félve kémleltük az égboltot, és figyeltük az időjárás előrejelzéseket. Péntek délután a fülledt, párás 
levegő már sejtette: az éjszakai túrázók nem ússzák meg eső nélkül. A szervezők az előző év 30 éjszakai túrázójához képest az 
előnevezések alapján 60-70 főre számítottak. Ehhez képest 130 (!) fő vágott neki az Erdőspusztának a telihold fénye alatt (már 
amikor előbukkant a felhők mögül).   
 

 
 
Családok, baráti társaságok indultak el a 15km-es távon, és sokan voltak azok is, akik  távolról érkeztek a szombati túrára, s ha 
már amúgy is itt éjszakáznak körbejárják a kísértetek és a félfülű nyúl felbukkanásával tarkított útvonalat.  
 

 
 



Tíz óra körül az eső is megérkezett, de a túrázókat ez szemmel láthatóan nem hatotta meg, sőt remek hangulatban értek be a 
célba, úgy hajnal 1 óra körül. Bár akik végig szaladták (pl. a Solymosi házaspár), azok még az esőből sem kaptak, illetve a Guba-
pajtánál álló szellem által kínált borból sem igen fogyasztottak. 
 

 
 
Másnap fél hétkor ismét nyüzsgött a sportcsarnok, mert elrajtolt a 10, 20, 30 , 40 km-es gyalogtúra és a 60 km hosszú 
kerékpártúra. 
 
Közben hozzáláttak a 200 fős ebéd előkészítéséhez is. (Munkájukat szorgos kezek már előző nap is segítették: köszönet 
Kelemenné Vicának, és Adománné Magdinak.) 
 

 
 
 

 



A vészjósló előrejelzések ellenére közel 200 induló akarta testmozgással tölteni ezt a napot, s még nem is sejtették, hogy a célban 
nemcsak a megérdemelt meleg étel, de gitárszó is várja őket. Köszönet érte a csupa szív Szatmári „Koppány” Imrének, aki 
szívből énekelt egész napon át a célba érkezőknek. (Volt aki a célban két három órát töltött, hogy a mi „megasztárunkat” 
hallgassa, sőt még sokan táncra is perdültek). Késő este Imi a szervezőket is megríkatta az Ismerős Arcok, nélküled című 
számával.  
 

 
 
Az első ellenőrző pontig valamennyi táv egy útvonalon halad, s miután Papp Sanyi bácsi pajtájánál (aki ez alkalommal 
személyesen is megjelent a debreceni nyugdíjas „lányok” nagy örömére) elfogyaszthatták a lilahagymás zsíros kenyeret, lekváros 
kenyeret, a teát, a saját termésű fehér bort, majd ki-ki saját útvonalán folytatta útját. A zsíros kenyér gyártást  megerősített 
műszakban láttuk el. Szalkó Évának az országos turistaélet jeles (és neves) képviselőjének, aki csípőműtétjét követően nem 
tudott most útra kelni, de annyira szeret idejárni, hogy szívesen kente a kenyeret túratársai legnagyobb örömére.    
Érdekes, hogy sok létavértesi is rácsodálkozik milyen gyönyörű helyeken át vezet az út (Kepecs tag, Daru láp- Homoki major), 
míg az idegenek az Átok és Úri dűlőkön haladva a pajtasorokat tartják megörökíteni valónak.   

 
 
Az eső most sem kímélte a résztvevőket, emiatt azonban bosszankodóval nem találkozhattunk, de a meleg étel talán most 
mindennél többet jelentett a célban.  



 
 
 
Nem csalódtunk a Nagy Imre-Tóth Szilárdné - Karcza József triumvirátusban sem. Összcsaládi együttműködésben készült 
öreglebbencsük kisebb gasztronómiai csoda volt, melyet másnap még a székelyhídi gyermekotthon ifjú lakói is megkóstolhattak. 
(Ha már úgy is részt vettünk a székelyhídi Fényes Elek emléktúrán, ahol  a határon túli barátaink is rendesen kitettek magukért) 
Rendkívüli élmény volt látni a 4 és fél éves Mazsu Sanyikát, aki 20km megtétele után megilletődötten vette át a Decathlon 
ajándékát, a rollert. Nagyra értékeltük Bertóthy Tamás Dániel teljesítményét is, aki az éjszakai 15 km megtétele után, másnap 
reggel a 20 km-es távot is abszolválta, mindezt a 9. születésnapja előtt. 
 

 
 



 Reméljük most sem bánták meg, akik ezen a délutánon az országban ezen a napon megrendezett 14 túra közül minket 
választottak. A most először bevezetett előnevezés is jól vizsgázott (kivéve azt az egy esetet, amikor az egy e-mail címről érkező 
több jelentkezőt egyként regisztrálta. Meg is kaptuk érte a magunkét!). Jó döntésnek bizonyult a technikai erősítés is, ami a 
nyomtató kihelyezését jelentette, mert az időközben elfogyott itinereket, így gond nélkül lehetett pótolni. Talán a természetvédelem 
területén is előre léptünk, hiszen a túra végén elinduló „seprűk” mindössze egy műanyag flakont, és egy csoki papírt találtak. 
Hihetetlen, de igaz. 
 

 
 
Összegezve: 6 távon 330 induló volt, melynek 44%-a létavértesi lakos volt. Legfiatalabb versenyző: Mazsu Sándor Létavértes, 
4,5 éves - 20 km. Legidősebb:  Deák Bertalan Debrecen, 79 éves - 10 km 
Legmesszebbről érkezett Bölcskéről a baráti társaság 
 
Győztesek:  
10 km női: Szabó Nóra Hajdúböszörmény, 10 km férfi: Barta Sándor Létavértes, 20 km női: Krasznai Csilla Debrecen. 
20 km férfi: Kárándi Sándor Létavértes, 30 km női: Lőrinczi Mária Debrecen,  30 km férfi: Pongor Norbert Létavértes,   
40 km női: Benéné Márki Ilona Püspökladány,  40 km férfi: Gellén László Debrecen, 60 km (kerékpár) férfi Fodor Attila Létavértes, 
60 km (kerékpár) női: Dremák Ibolya Nagycsere. 
 



 
 
Köszönet:  Tóth Szilárdnénak, Karcza Józsefnek, Nagy Imrének, Fehér Lászlónak az ebéd elkészítésért és felszolgálásáért, Máté 
Józsefnek a logo tervekért, Bertóthy Áginak a kitűző tervekért, Pappné Szabó Máriának az oklevelek kivitelezéséért, lelkiismeretes 
pontos munkájáért, Rajtik Jánosnak és Jenei Mariannak, akik osztálytalálkozót megelőzően még segítettek elindítani a túrázókat,  
Tatos Istvánnak a sok-sok szervező munkáért, Dr. Fekete Krisztinának a rajtnál nyújtott munkájáért, lányának Esztinek, aki 
beugróként nagyszerűen vette az akadályokat, a „Nagyok”-nak: Nagy Tamás, Nagy Tamásné Edit, Nagy Benedek, ifj.Nagy 
Tamás,  Nagy József, Nagy Józsefné Ibolya, Nagy Dóra, Nagy Károly, akik nélkül most sem ment volna. Kecskeméti Szabinak az 
informatikai háttér biztosításáért, Kala Sándornak a sok szervező munkáért, Molnár Tibornak és feleségének  Molnárné Pelei 
Andreának, aki  egy-két portfólió és vizsgadolgozat között szakított időt a pontőrségre. Zilai Zalánnak, Szabó Norbertnek,, Fodor 
Józsefnek, Bertóthyné Csige Tündének  pontőrként végzett munkájukért. A természetjáró szakkörnek az előkészítő munkáért, 
Dienes Dórinak, és Marcinak, Mezei Klaudiának segítőkész munkájukért, Huszti Sándornénak a főzéshez biztosított húsért,  Papp 
Sándornak, Milbik Istvánnak, Preku Gyulának, az Újlétai Önkormányzatnak, a Koppány Kalandparknak a pontőr helyszínek 
biztosításáért. Szabó Jánosnak (Pékház), Sós Tibornak (Léta-tészta) önzetlen adakozásukért, Guba Sándorné Juci néninek, aki 
nemcsak a pontőr helyszínt biztosította, maga is pontőrként, üdítővel ajándékozta meg a kerékpáros csapatot. A DECHATLON 
Sportáruháznak a nagyvonalú támogatásáért, mellyel első számú szponzorrá váltak, Létavértes Város Önkormányzatának az 
anyagi támogatásért, a Sporttelep munkatársainak a berendezésben nyújtott  
Remélem ősszel ismét találkozunk az Irinyi túrán! 

                                                       Bertóthy Tamás  


