
 

„Esőben sárban masírozik a baka ……”  
 

 
 
Ez a nóta juthatott eszébe azoknak, akik december 8-án rendben masírozó katonákkal találkoztak 
Létavértes utcáin. Nem hadgyakorlatra, csak a LÉTAFIT SE szervezésében megrendezett XII. 
teljesítmény túrára érkeztek a Kratochvill Károly Katonai Középiskola tanulói, szervezetten és 
fegyelmezetten, ahogy az illik.  

 
A 40 kiskatonán kívül még 322-en vágtak neki a 30 és 15 km-es távnak, s bizony az időjárás nem volt 
kegyes hozzánk. Szerencsére a 220 előnevezőt nem tántorította el a reggel hat órától folyamatosan 
csepergő eső.  
 
Egerből, Szegedről, Nyíregyházáról Budapesről, sőt Ercsiről is érkeztek, s már hét órától zsibongó tömeg 
várta az indítást, mely -köszönhetően az előnevező rendszernek- fennakadás nélkül, olajozottan indult.  
 
 
Örömmel töltötte el a szervezőket, hogy nagyon sok visszatérő túrázót köszönhettek az indulók között. A 
téli túra az Irinyi család emlékezetének jegyében szerveződött, bemutatva a településünk hírességeinek itt 
fellelhető emlékeit.  
 
A teljesítménytúrázóknak szint időn belül kell teljesíteni az adott távot az ellenőrző pontok érintésével, 
ahol pecséttel igazolják a megjelenést. Az ellenőrző pontok önpecsételővel, vagy pontőrök általi 
pecsételővel voltak ellátva.  
 



 
 EZEN A PONTON A MICI VOLT A SLÁGER 

 
Vannak, akik számára valóban a teljesítmény a fontos, s vannak olyanok, akik szeretnék kiengedni a gőzt, 
beszélgetni, jó társaságban jó levegőn eltölteni egy napot.  
 

 
A 30 KILOMÉTERESEK EGYIK KEDVENC PONTJA A KILÁTÓ 



 
AZ ELNÖK ÉS A SZAKOSZTÁLYVEZET Ő IS ELÉGEDETT 
 

 
A FŐSZPONZOR NÉLKÜL NEHEZEBB LETT VOLNA 

 
Bármi is a cél a szervezők 
minden erőfeszítése arra irányul, 
hogy ezt a lehető legjobb 
feltételek mellett tehessék meg:  
� pontos egyértelmű jelzések, 

útvonalleírás,  
� frissítők,  
� meleg ebéd,  
� kitűző,  
� élő zene  
és mindenek előtt kedves, 
családias fogadtatás várja az 
ideérkezőket.  
 
 
A különböző internetes oldalakon 
közzétett túrabeszámolók szinte 
kivétel nélkül túránk legnagyobb 
erényének ezeket tartják.  
Ehhez sok ember, sok munkájára, 
és sokak támogatására van 
szükség.  
 
Köszönet mindenkinek aki 
munkájával, vagy anyagi 
támogatásával hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez.  
 



 
Álljon most itt néhány, korábbi évek Irinyi túrájáról szóló beszámoló azoktól akik nálunk jártak: 
 
 ………A Kossuth kertben a szokásos ellenőrző  pont már gond nélkül lett meg, majd gyorsan elfogyott a 
maradék pár kilométer is. A célban átvehettük a kitűzőt, az oklevelet, és az emlékgyufát, majd finom, 
meleg ragulevest kaptunk. Köszönjük a szervezőknek, jó túra volt. Ajánlom azoknak, akik szeretik a jól 
szervezett túrákat, a kedves szervezőket, a hol ligetes, hol erdős, hol füves dimbes-dombos tájat, a jól 
gyalogolható, futható homokos utakat.” (Ebestos) 
 

 
KÉSZÜL A MAGYAROS „KOLOMPÉR” LEVES (2018) 

 
„……A célba már mosollyal az arcomon toppanok be. (13.46) Hol van már a szenvedés? Régi idők 
emléke. Az oklevél, a kitűző és a „megfizethetetlen” árú gyufa átvétele után, leülök a tálban gőzölgő 
leves mellé. Behörbölöm a forró, igazi „Erdőspusztai ragu á la Madár” névre hallgató különlegességet. 
Köszönet a szakács néninek érte. Igazán finom volt, és visszaadta az erőmet. Aztán begyűjtöm a 
serlegeket, mindet amit lehet. A többi megszerzésében csak a korom és a nemem akadályoz meg. Végre 
sikerült elérni a célomat… 
Nagyon szeretem ezt a túrát. Profi a szervezés, a túrázókat vendégként fogadják, jó ide visszatérni. 
Számomra azért is különleges, mert 2009-ben ez volt életem első teljesítménytúrája. Itt estem 
„bűnbe”.(Evelyn) 
 
„Most sem csalódtunk az Irinyi túrában!!! Köszönjük!” (D. család) 
 
„Bár nem élünk olyan szép és izgalmas környezetben, mint egy hegyvidék, de azért ennek a vidéknek is 
meg van a maga hangulata a tipikus legelőkkel, szőlőskertekkel és erdőültetvényekkel. Arról nem is 
beszélve, hogy Létavértes ezen részein még sosem jártam ezelőtt. Végig szurkoltam, hogy essen a hó, s 
bár ez nem jött össze, cserébe nagy sár, sem hideg nem volt. Az ellátás pedig igazán barátságos volt és 
bőséges, igazából egy halom kaját vittem, de mindet haza is hoztam. A szervezés is profi volt, világos 
útleírás és követhető jelzések biztosították, hogy nem igazán lehetett eltévedni.” (Cs.Tamás) 
 



 
„..EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK…” 

 
 
Köszönet az állandó támogatóknak: Létavértes Önkormányzata, Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház, Irinyi János Általános Iskola, Decathlon Debrecen, Juhász Zoltán (Móricz Zs u.), Szabó 
János (Pékház), Tóth Ancsa (Gyár u.), Oláh István (Kossuth u.) Papp Sándor (Árpád tér), Újvárosi 
Sándor, Létavértesi Napközi konyha dolgozói, Karcza József, Tóth Szilárdné, Fehér László. 
 

 

 
AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE 2018-BAN 

A Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület ezúton is megköszöni mindazoknak, akik a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat kitüntető díjára javasolták szervezetünket a Megyei Közgyűlésnek, és az 
elismerésre érdemesnek  tartotta, s „Az Év civil szervezete díjat” adományozta az egyesületek.  
 

Bertóthy Tamás 


