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TAVASZI ZSONGÁS AZ ERDŐSPUSZTÁKON 

 
 
Ha valaki lelkesen újságolja neked, hogy hétvégén teljesítménytúrázni megy, nem érted, hogy miért rója valaki napkeltétől 
napnyugtáig a kilométereket az erdőben ahelyett, hogy normálisan kialudná magát? Ezt csak addig gondolod, amíg el nem mész 
egy ilyen túrára. Azok nevében, akik ezen időtöltésnek hódolnak bízvást mondhatom, hogy a túrázás a lélek, a szellem és a test 
gyógyító esszenciája.  
 

 
 
Tudományosan már számtalan alkalommal bebizonyosodott, hogy a túrázás mennyire jótékony hatással van nem csak a 
testünkre, de a lelkünkre is. Ezen nagyon nem is érdemes csodálkozni. Elég, ha csak belegondolunk a madarak énekébe, a 
tücskök ciripelésébe, a bárányfelhők futkosásába, az erdők halk neszébe. 
 

       
 
Örömmel nyugtázzuk, hogy egyre több létavértesi hódol e szenvedélynek, s talán nem szerénytelenség, ha azt gondoljuk, hogy 
ehhez többen is a helyi túrákon szerzett tapasztalataik alapján kaptak kedvet.  
 
A minden év májusában megrendezésre kerülő Erdőspusztai Kék túra célja megmutatni Létavértes csodás természeti 
adottságait, amely tavasszal talán legszebb arcát mutatja az ideérkezőknek.  
 
Jól lehet a szervezők már gyakorlatot szereztek az előkészítés során adódó feladatok megoldása terén, de mindig történik olyan 
amire addig nem volt példa.  
 
Jóval egy héttel a túra előtt már elkezdődnek az előkészítő munkálatok: itinerek elkészítse, túra jelzések pótlása, alapanyagok 
beszerzése és persze folyamatos az előzetes regisztráció.  
   
 

 



         
 
A nappali túra mellett harmadik éve megszervezésre került az éjszakai túra is, amely mára meglepő sikerrel bír a túrázók körében. 
Annak ellenére, hogy esőre ebben az évben is számíthattak a résztvevők, az időjárásra nem lehetett panaszunk. A szervezők 
meglepetésére az éjszakai túra olyan népszerűségre tett szert, hogy az idén százötvenen vágtak neki a távnak, csakúgy, mint 
másnap a nappali túrának.  
 

       
 
Az indításkor mindig nagy a zsongás, így jól jött a friss erő, melyet a Molnár házaspár jelentett. Annál is inkább, mert nekik kellett 
legtovább a célban maradni, hiszen a hajnalban érkező utolsó túrázót is be kellett várni.  
 

 
 
 



 
 
A legjobb pontőrségért folytatott szoros küzdelemben a „Sógorok” (Gáspár - Fekete) bizonyultak nyerőnek, akik az idén mentás-
citrusos limonádéval futottak be az első helyre. Hajszálnyival lemaradva a Papp-pajtánál szolgálatot teljesítők, akik ez alkalommal 
a rohamra felkészülve – Macis nénivel kiegészülve – állták a sarat, de a Milbik pajtánál az éjszakai túrázók éhét csillapító – csípős 
és light változatban is elkészült – slambuc is az élmezőnyben végzett. Szatmári Imre a babérokat csak részben arathatta le, mivel 
igyekezett korán nyugovóra térni, hiszen másnap egésznap zenéléssel szórakoztatta a fáradt vándorokat.  
 

 



 
A túra egyik legnagyobb erényeként változatlanul az ellátást tartják az ideérkezők, s a korpalével savanyított parasztcsorba ez 
alkalommal is mindenki megelégedésére szolgált. Nemhiába a gondos előkészítés, melyet évek óta kalákában végez a Nagy 
Lajosné, Kelemen Istvánné, Tóth Szilárdné, Karcza József alkotta team, és a szakmai felkészültség, melyet Nagy Imre „Madár” 
képvisel. Köszönet érte. Töretlen a fel- és kiszolgálásban Karcza József és Fehér László lendülete, akik ez alkalommal is 
teljesítették a távot tornatermi körülmények között is. Ismét jól jött a napközi konyha dolgozóinak segítsége, melyet a hatalmas 
mennyiségű burgonya megpucolásához nyújtottak. 
 

 
 
Összegezve:  
 
6 távon 330 induló volt.  
Legfiatalabb:  Tótfalusi Angelika (2015.10.05), aki nevéhez híven valóban egy kis angyal  
Legidősebb:  Örsy Attiláné 1938.01.31, aki nem először gyűjtötte be ezt a díjat  
 
 

 
Győztesek:  
10 km női  Kocsis Gáborné Debrecen  
10 km férfi  Pongor Norbert Létavértes   
20 km női Krasznai Csilla Debrecen  
20 km férfi  Kocsis Gáborné Debrecen  
30 km női   Törökné Buri Éva  Hajdúszoboszló 
30 km férfi  Kígyós Sándor Hajdúszoboszló  
40 km női  Varga Alíz Dombegyháza 
40 km férfi  Szilágyi Zoltán Szentes   
60 km (kerékpár) férfi Tatos Attila Létavértes  
60 km (kerékpár) női Bihari Csilla és Bihari Tímea Létavértes  

 
A túra részletes eredménye elérhető a Létafit SE. honlapján: 

 
http://letafitse.extra.hu/ 



 
 

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 szervezőmunkáért, 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 az éjszakai 
jelzések precíz kihelyezéséért, Molnár Tibornak és feleségének Molnárné Pelei Andreának, aki egy-két 
portfólió és vizsgadolgozat között szakított időt a pontőrségre, Bertóthyné Csige Tündének pontőrként 
végzett munkájukért, Dienes Dórinak, Marcinak  segítőkész munkájukért. Papp Sándornak, Milbik 
Istvánnak, Preku Gyulának, az Újlétai Önkormányzatnak, a Koppány Kalandparknak (Kovács Pali), 
Gubáné Juci néninek (Bagamér) a pontőr helyszínek biztosításáért, Szabó Jánosnak (Pékház), Sós 
Tibornak (Léta-tészta), Oláh Istvánnak, Juhász Zolikának önzetlen adakozásukért, a DECHATLON 
Sportáruháznak nagyvonalú támogatásáért, felajánlásaiért, Létavértes Város Önkormányzatának az 
anyagi támogatásért, a Sporttelep munkatársainak a berendezésben nyújtott segítségért.  
 
 
Ősszel találkozunk az Irinyi túrán! 

Bertóthy Tamás  
 
 
  


