
 
 

 
 

Cudar időjárás, díjnyertes forralt bor, 
és 189 „elvetemült” turista a XI. Irinyi Túrán 

  

 
                                            Fotók: Magánarchívum 
 
Mindkettőből kijutott december 9-én az XI. Irinyi túrán  résztvevőknek. Ennek ellenére kellemes 
hangulatban telt ez az esős, inkább őszi, mint téli nap.  
Ehhez hozzájárult a jó szervezés, a jó ellátás és az indulók lelkesedése, akiket nem riasztott el az 
éjszakai eső és a reggeli szürke égbolt.  Délelőtt ugyan gyenge kísérletet tett a nap és kikukucskált a 
felhők mögül, de délután már a szűnni nem akaró eső áztatta a létai határt és a vándorokat. 
 



 
 
Az előnevezők közül 50 főt riasztott el az időjárás, de így sem lehet oka panaszra a szervezőknek, 
mivel a két távon (15 km, 30 km) összesen 189 fő (!) indult útnak. Reméljük nem bánták meg, mert a 
helyiek mindent megtettek a szívélyes fogadtatás érdekében. Nemcsak testet, de a lelket is melengette 
a „tökéletes” forralt bor, a forró tea, s bizony jólesett megpihenve a zsíros kenyér lila hagymával, a 
szilvalekváros kenyér, az ízletes lencsegulyás.   
 

 



Nagy örömünkre az indulók közül sokak már nem először keresik fel az Irinyi Kiállítótermet,  s róják le 
kegyeletüket a feltaláló sírjánál, de vannak olyanok, akiknek mindeddig fogalmuk sem volt a zajtalan 
gyufa feltalálójának településünkhöz való kötődéséről, s még soha nem hallottak a Vizi vágóhídról  
sem.  
 

 
 
Akik itt élünk hajlamosak vagyunk csak a hiányosságokra fókuszálni, épp ezért örömteli, ha a távolról 
érkezők azt is észreveszik, ami az itt élőknek fel sem tűnik. A Veszprémből, Mezőkövesdről, 
Gyomaendrődről, Budapestről, Hódmezővásárhelyről, Paksról, Martonvásárból és az ország egyéb 
településeiről idelátogatók rendezett kisváros és kedves emberek képével távoztak, pedig az eső 
áztatta utcák nem a legszebb képüket mutatták meg.  
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

Biztosan sokat nyomott a latban, 
hogy az elcsigázott túrázókat – a 
teljesítmény túrák között 
egyedülállóan - a célban élő 
zene fogadta. Szatmári Imi 
kitartóan estébe nyúlóan énekelt 
és gitározott, így sokaknak nem 
akaródzott sietve távozni, 
iszogatva, beszélgetve, sőt a 
„vörös hajú szemüvegesek” 
táncolva búcsúztatták a napot.  
Bár kevesebb létavértesi indult a 
megszokottnál, de így is sikerült 
a legtöbb kategóriában az elsők 
között szerepelni Újváros Ádám 
15 km I. helyezés, Tóth Zsóka 
15 km II. helyezés, Pongor 
Norbert 30 km III. helyezés és a 
legfiatalabb versenyző is a 
mienk az apró Szatmári Laura  
személyében.  

 
 
 
 



 
A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola  növendékei és tanárai, (sőt igazgatója) szervezetten, több 
mint 40 fővel érkeztek a versenyre, köszönhetően Pongor Norbi többszörös bajnokunknak, aki szintén 
az iskola növendéke. Norbi ugyan most lemaradt az első helyről, de teljesítményére régi és új tanárai is 
büszkék lehetnek. Igazgató Úr valamennyi tanítványának gratulált a kitartó teljesítményhez, s állítása 
szerint velük még biztosan találkozunk létavértesi túrán. 
 

 
 

Hálás köszönet : 
a szervezésben részt vállalóknak , akik már két héttel a túra előtt szorgoskodnak, a „belső 
munkatársaknak”  a higgadt Rajtik Jánosnak és feleségének a tűzrőlpattant Jenei Mariannak, Tatosné 
Dr. Fekete Krisztinának, Nagy Józsefnek, Nagy Tamásné Editnek,  Nagy Károlynak akik rutinosan 
veszik már az akadályokat a reggeli „káoszban”, Kecskeméti Szabolcsnak az informatikai háttér 
biztosításáért, Pappné Szabó Máriának  az oklevelek, Irinyi gyufák és itinerek „gyártásáért”; a 
pontőröknek: Nagy Józsefné Ibolyának és Bertóthyné Csige Tündének a „tökéletes forralt bor” és 
„legfinomabb tea”” készítőinek; a sógoroknak: Fekete Tibornak és Gáspár Mihálynak, akik kiérdemelték 
az „év pontőre” hazai alapítású címet, mert önszorgalomból kecskekolbász-zsíros kenyeret 
„csepegtettek” a fáradt vándoroknak, Milbik Istvánnak és Csige Árpád Csabának, akik szellemiekben és 
humorral erősítették, az amúgy kevésbé tartalmas forralt borukat, a Nagy Benedek-Molnár Dávid 
„tengerészgyalogosoknak”, akik nem ismernek lehetetlent, Nagy Tamásnak és Moldován Orsinak, akik 
jelzésfestése nélkül nem sok túrázó érne célba, Bozsóky Mátyásnak, aki mozgó ellenőrként először 
tartott velünk, Kala Sándornak önfeláldozó sofőrségért, Nagy Dórinak, aki nélkül elúszik az előnevezés,  
Tóth Szilárdné–Karcza József–Nagy Imre családi kooperációnak a finom lencsegulyásért, Fehér 
Lászlónak aki fáradhatatlanul segítette őket.  (Ők a sportcsarnokon belül is teljesíteni tudták a 30 
kilométeres távot!). 
Az ebéd elkészítéséhez nyújtott önzetlen felajánlásokért : Huszti Sándornénak, LÉTA-Tésztától Sós 
Tibornak, Pongor Józsefnek (Sándor utca), PÉKHÁZ-tól – Szabó Józsefnének, Oláh Istvánnak, Papp 
Zoltánnak, (M.)Papp Sándornak, hogy ismét rendelkezésre bocsátotta öregkerti pajtáját és biztosította a 
forralt borhoz az alapanyagot és jó gazdaként köszöntötte az ideérkezőket. Az Oklevelek nyomtatásáért 
Juhász Zoltánnak és a Városi Művelődési Háznak, az (Irinyi) gyufákért Szatmári Sándornak és Tóth 
Ancsának. A serlegekért pedig a Decathlonnak. A kilencedikes lányoknak a kávé főzéséért és kedves 
kiszolgálásért.  A sportcsarnok munkatársainak a kulturált környezet fenntartásáért, a helyi 
önkormányzatnak az anyagi támogatásért.                                                        Bertóthy Tamás  


