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Dr. Seres Géza 2019. július 2-án betöltötte 
104. életévét Ebből az alkalomból születés-
napján köszöntötték őt -többek között- a deb-
receni polgármesteri hivatal szociális osztá-
lyának munkatársai.  
Az ünnepelt – aki egykor Nagylétán volt 
körzeti orvos, 2001 óta Létavértes város 
díszpolgára, és közel hetven esztendeje innen 
indította útjára a ma már országosan ismert 
Tiszta udvar - rendes ház mozgalmat – az 
orvosi tevékenységének emlékeit őrző sze-
mészeti témájú házi-múzeumában fogadta a 
látogatóit. 
Létavértes önkormányzata és lakossága ne-
vében tisztelettel gratulálunk, jó egészséget 
kívánunk! (t) 
 
 

Véradás 
 
A június 12 -én megtartott véradáson megje-
lent 31 személy, vért adhatitt 28 fő  
Új önkéntes véradóink: Buzgó Gáborné
Létavértes, Széchenyi u. 55, Budai Mihály 
Dávid Létavértes, Bajcsi-Zsilinszky u. 11, 
Mezei Kálmán Létavértes, István u. 1, Som 
Viktória Létavértes, Béke 1. Mindenkinek 
köszönjük az önzetlen segítségét!  
Bárkinek szüksége van irányítottan vérre, a 
kiszállásos véradások alkalmával jelezze! 
Kérjük az önkéntes felajánló adja meg az 
alábbi adatokat:  
Beteg neve, születési helye és időpontja, TAJ 
száma, vércsoportja, a kezelésének helye. 
Legközelebbi véradás:  Vértes Könyvtár-
ban, Kassai u. 8. Időpontja: 2019. augusztus 
28 –án, szerdán, 10 –től 15 óráig 
Mindenkit várunk, aki egészségesnek érzi 
magát 

Szalai Ferencné véradásszervező
 

Június 27-én délután rendkívüli viharos 
időjárás sújtotta Hajdú-Bihar megye jó 
részét, és Létavértest.  
 
80-90 kilométer/órás viharos szél, 15 per-
cen át ömlő, kavargó eső (32 mm) jelentős 
károkat okozott a település számos pontján. 
Percek alatt víz hömpölygött az utcákon, 
megteltek a pincegarázsok, az udvarok, víz 
állt az udvarokon, kertekben.  
 
Az orkánszerű szél fákat csavart ki tövestől, 
és víztől nehezült ágak szakadtak le. Jelen-
tős károk keletkeztek a lakó- és melléképü-
letek tetőszerkezetében. A kidőlt fák meg-
rongálták a villanyvezetékeket, több utcá-
ban nem volt áram. 
 

 
FOTÓ:  MAGÁNARCHÍVUM

 

Autók a vihar kitépte platánfa alatt a volt 
piactéren, a Kossuth után. 
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Június 29-én a meghirdetett programokkal került megrendezésre a XXIII. Városnap a 
Sportcentrumban. Szép számú résztvevő és érdeklődő követte az egész napos rendezvényt 
a főzőversenytől, a sportprogramokon át a színes szórakoztató műsorszámokig. Amint 
várható volt a legnagyobb érdeklődés Fenyő Miklós  és csapatának esti koncertjét kísérte. 

Eredmények és képek a 4, 5, 12. oldalakon.

 
Létavértes Kossuth u. 4. 

Elismerés 

Megyeszerte a hivatásos tűzoltók mellett a 
kárelhárításból derekasan kivették a részü-
ket az önkormányzati és az önkéntes tűzol-
tó egységek is.  
 

 
FOTÓ: : TÓTH GABRIELLA TÜ. ALEZREDES

Kovács Ferenc igazgató és Bárány Lász-
ló létavértesi tűzoltó az emléklappal 
 
A közelmúltban ezt a helytállást ismerte el 
és köszönte meg Kovács Ferenc tűzoltó 
dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, 
amikor az állományból kilencvenkilenc 
tűzoltónak valamint a Létavértes Önkor-
mányzati Tűzoltóságnak emléklappal kö-
szönte meg a kárfelszámolásokban végzett 
munkát.                                                 (T.B.) 

Viharkárok, kárelhárítók elismerése 
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A 2019. június 27--én megtartott soros 
testületi ülés napirendjén:  
 
     Polgármesteri jelentés                          ● 
1. Települési Értéktár Bizottság beszá- 
     molója                                                   ● 
2. LÉT.A.MED Zrt. beszámolója a 2018.  
    évi munkáról                                         ● 
3. Mezőőri beszámoló                             ● 
4. Különfélék 
-   Játszótér pályázat                                 ● 
 
 

-   Városnap pályázat                               ● 
-   Együttműködés a rendőrséggel kamerák 
     üzemeltetésével kapcsolatban            ● 
-   Orvosi ügyeleti napidíj emelésére be- 
     nyújtott kérelem                                  ● 
-   Ideiglenes Bizottság megalakítása     ● 
 
JELMAGYARÁZAT: 

 

● = elérhető a város honlapján  
a Helyi rendeleteknél, illetve   
a Testületi ülés  határozataiban 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ●  
Közbeszerzési Bizottság    
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RÖVIDEN 
 

Tanévkezdési támogatás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, és az 
érintetteket, hogy a tanévkezdési támogatás
2019. évben is biztosított lesz az alap-, 
közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők 
számára, ez évtől differenciált összegben.  
Általános iskolások: 10.000 Ft, középiskolá-
sok 15.000 Ft, felsőfokú oktatásban résztve-
vők 20.000 Ft támogatásra jogosultak. 
 

 
Az igények benyújtása formanyom-
tatványon történik a Városháza Szociális 
Irodáján (földszint, bal oldal 4. iroda) 

augusztus 1-től – október 14-ig. 
Kifizetés: augusztus 26 -tól ütemezetten és 
folyamosan. 
 

NYOMTATVÁNY (kérelem és adatlap): 
� kérhető: Városháza, Szociális irodában  
� Elérhető a város honlapján: 

www.letavertes.hu /Hírek 
A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSAKOR 

kötelező melléklet 
a LAKCÍMKÁRTYA MÁSOLAT 

 
� általános iskolai tanulónál:  
         csak lakcímkártya másolat 
� középiskolai tanulónál:  
        iskolalátogatási bizonyítvány, a 
2019/2020. tanévről, azon feltüntetve az 
igazolatlan hiányzásokat,  
� felsőfokú oktatásban résztvevőnél
hallgatói jogviszony igazolás 

 
Tanév indításával összefüggő további 
információk az oktatási intézmények oldalán 
lesznek olvashatók. 

 

Aljegyzői pályázat 

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 
pályázatot hirdetett aljegyzői munkakör 
betöltésére. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
július 31. nap. 
A kiírás elérhető a város honlapján: 
www.letavertes.hu , illetve a Közigállás 
honlapján:  https://kozigallas.gov.hu/ 

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS 
Díszpolgári cím és Létavértes Városért 

díj adományozására 
 

Létavértes Városi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 2019. június 27-én 
megtartott ülésén 1 díszpolgári cím, 
valamint 3 Létavértes Városért Díj 
odaítéléséről döntött. 
A Létavértes Városért elismerő díj, 
valamint a Díszpolgári cím 
adományozásáról szóló 16/2004 (IV.29.) 
Ör. számú rendelet elérhető a váris 
honlapján: www.letavertes.hu 
 
A DÍSZPOLGÁRI CÍM annak a 
természetes személynek adományozható, 
aki a tudományban, a társadalmi, 
gazdasági, vagy kulturális életben hosszabb 
életszakaszon át kiemelkedően 
tevékenykedve maradandót alkotott, 
amellyel öregbítette a város hírnevét. A díj 

posthumus címként is adományozható. 
  
A LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT DÍJ
azoknak a személyeknek és közösségeknek 
adományozható, akik a város közéletében 
hosszabb időn át kiemelkedő munkát 
végeztek, vagy valamely jelentős szellemi 
alkotással járultak hozzá a város 
fejlődéséhez. 
  
Az adományozásra indoklással ellátott

javaslatot a polgármesternek címezve bárki 

tehet. 

A díjak adományozásáról a rendelet 5. §. (2) 
bekezdés alapján az erre a célra alakított 
ideiglenes bizottság javaslata alapján a 
Képviselőtestület dönt. 
  
A javaslatokat fentiek szerinti indoklással 
ellátva a polgármesternek címezve 2019. 
augusztus 20-ig postai úton (4281 
Létavértes, Kossuth u. 4.) vagy 
személyesen Városháza (Kossuth u. 4. sz) 
I. emelet 15. irodájába kérjük eljuttatni.  
 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeetttiii   üüüllléééssseeekkk   nnnaaapppiiirrreeennndddjjjééénnn   

KÖZMUNKA 
 

Létavértesi Hírek 
SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV) 

a város honlapján: www.letavertes.hu 
 

A Létavértesi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat pályázatot nyújtott be 
közmunkások foglalkoztatása érdekében 
a Kormányhivatalhoz, mely kedvező 
elbírálásban részesült. 
Ennek alapján nyílt lehetőség a nem-
zetiségi önkormányzat számára 2019. 
júliusától fél éven át hat fő foglal-
koztatására.  
Feladatuk –többek között- a romák által 
lakott település rész rendbetétele.  
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az un. Tisza-telepen számtalan üresen álló 
és elhanyagolt porta van. A telkek előtti 
közterület gazos; a fák nyírásra szorulnak. 
A városrészen járva megállapíthatjuk, hogy 
bőven lesz tennivalójuk a közmunkásoknak 
. 

Papp Zoltán képviselő
 

Elektronikus ügyintézés 

Tájékoztatjuk a lakosságot hogy a gyorsabb 
ügyintézést segítő elektronikus 
közigazgatási ügyintézésről olvashatnak a 
www.letavertes.hu honlap nyitó oldalán 
(címer alatt) elérhető linken.  
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SZENNYVÍZBERUHÁZÁS 

A korábbi tájékoztatásunknak megfelelően biztosan mindenki látja, 
illetve értesül arról, hogy a szennyvíz gerincvezeték építése a város 
utcáiban, illetve a tisztító telep munkálatai folyamatosan történnek.  

 
FOTÓK: ÖNKORMÁNYZAT ARCHÍVUMA

Ez utóbbinál elkészítették a tisztító medence falazatát, a kezelőépü-
let falazása, illetve tető készítése folyik. Ezek mellett a szociális 
épület falazása az elektromos, illetve gépészeti berendezések erő-
átviteli részének előkészítése is folyamatban van.  
 
Ebben az időszakban a Sándor utca, a Szél utca, azok kereszte-
ződései, a Keleti utca, Bács, Rákóczi, Kassai, Szélső utca és a rájuk 
csatlakozó közterületek érintettek ebben. Időnként a facebookon 
jelennek meg vélemények minimális hiányosságokról.  
A kivitelezők minden munkahelyen folyamatos kapcsolatban vannak 
az önkormányzattal, naponta helyszínelünk a kollegáimmal a mun-
katerületeken és az általunk észlelt hiányosságokat is minden eset-
ben szóvá tesszük számukra.  
 
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy amennyiben a munkavégzé-
sekkel kapcsolatosan ilyen vagy más rendellenességeket tapasztal 
a 06 52 376 345, 06 52 585 300-as telefonszámokon vagy a 
Létavértes, Árpád tér 19. szám alatti régi óvodában személyesen 
Veszelka Miklós főépítésvezetőnél jelezze. 
Ezekben az ügyekben engem és kollégáimat is el tudnak érni akár 
munkaidőn kívül is.  
A munkavégzésekkel kapcsolatos türelmét mindenkinek köszönjük! 
 

VIHARKÁROKRÓL 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

Mint ahogy mindenki előtt ismeretes, június 27-én a késő délutáni 
órákban erős vihar vonult végig városunk egy részén, jelentős káro-
kat hagyva maga után.  
A képviselő-testület akkori ülését megszakítva több brigádot szervez-
tünk gépkocsikkal, láncfűrészekkel és kézi munkaerőkkel a károk 
elhárítására és a közterületek megtisztítására.  
Mindezt tettük a katasztrófavédelem megyei és helyi munkatársaival 
(tűzoltóinkkal) együtt. Többen jöttek önként segítséget ajánlva. Szin-
tén saját gépjárművel, saját eszközzel, még segítséget is hozva.  
Így a gyors reagálás lehetővé tette azt, hogy a rend nagyjából más-
nap délutánra teljes egészében helyreállhatott.  
A gallyak elszállításáról a későbbi időpontban tudtunk gondoskodni.  
 
Megpróbált bennünket a Teremtő, de mégis az előre meghirdetett 
városnap megtartásra kerülhetett minden baj, fennakadás és hiá-
nyosság nélkül. Mindez úgy sikerült, hogy a szombati katasztrófavé-
delmi ellenőrzés, a NAV-os kontroll sem állapított meg hiányosságot.  
Tisztelettel köszönöm meg Mindenkinek az ebben nyújtott segítségét 
(vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, köz- és szakmunkás mun-
katársaimnak, valamint az irányításban résztvevő kollégáim mind-
egyikének) és azt a hozzáállást, amivel fontosnak tartották a baj 
mielőbbi megoldását, magukénak érezve a várost!  
 
A fentiekre hivatkozással ismételten Tisztelettel kérem, hogy 
amennyiben a településen valamilyen rendellenességet, közműszol-
gáltatásban való hiányosságot, vagy csak problémának érzett jelen-
séget látnak, ne a facebookon, hanem a szolgáltatók számláin levő 
hibabejelentőn, illetve az Önkormányzat telefonszámain vagy akár 
személyesen is bármely időpontba az Önkormányzat felé jelezzék, 
mint ahogy tették a Keleti utca lakói az eső miatt megsüllyedt akna 
melletti útszakasz okán!  
Segítségüket előre is Tisztelettel köszönjük! 
 

 
 

Végül köszönetet mondok mindazon lakosainknak, civil szerve-
zeteinknek, akik a rendezvényeinket felajánlásaikkal, munkájukkal, 
támogatásukkal segítették, illetve azoknak is, akik a részvételükkel 
hozzájárultak azok sikeréhez! 

Menyhárt Károly polgármester
 

Hírek röviden 
 

2019. július 12-én 43 fő tett esküt a Városházán, így 10820 főre nőtt 
az állampolgársági okmányokat Létavértesen átvevők száma. 
 

 
FOTÓ: BOROS- SZIMA BEÁTA

2019. Június 30-án sikeres évadzáró gálaműsort rendezett a 
Cserebingó táncegyüttes a művelődési ház színháztermében 
 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 
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VÁROSNAP 2019. június 29. 
 
A délelőtti programsorozat a Zumbarátnők csapatának táncával 
kezdődött. 

 
FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

 
A gyerekeket, szülőket a  Berkenye  együttes szórakoztatta  

 
 

FŐZŐVERSENY 
Reggel indult a szokásos gasztronómiai megmérettetés, melyre 14  
csapat nevezett. A legfinomabb falatok legjobbjai: 

 
Levesek kategória: 1. Érmelléki Vadásztársaság, 2. Laczkó Zsolt, 3.
Létavértes Városi Önkormányzat. 

 
Juhász Ernőné az Érmelléki Vadásztársaság nevében két kate-
góriában is átvehette az I, helyezésért járó kupát 

 
 
 
 Pörköltök kategória: 1. Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság, 2. 

Román Kulturális Egyesület, 3. Laczkó Zsolt. 

 
Az Irinyi Nyugdíjas kör tagjai egytál ételt főztek 

Egytálétel: 1. Érmelléki Vadásztársaság, 2. Irinyi Nyugdíjaskör, 3. 
Nyald meg a fakanalam 
Egyéb kategóriában: 1. Villongók, 2. LÉT-A-MED, 3. Érmelléki 
Vadásztársaság 
 
Köszönetet mondunk a részvételért az alábbi csapatoknak: 

Létai focibarátok, Gyermeksziget Tagóvoda, Görög Katolikus 
Egyház, Létavértes Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde,. Szuper 
csapat 
 
A Vándorkupát az idén az 
Irinyi utcai Tagóvoda 
csapata kapta, és egy évig 
büszkén birtokolhatja. 
 
Létavértes Város Önkor-
mányzata megköszöni a 
zsűri munkáját : 
Tóth Szilárdnénak,  
Dorcsin Zoltánnak,  
Tóth Róbertnek, valamint 
a főzőverseny lebonyo- 
lításában segítő Nagy 
Józsefnek és Vályiné Pápai 
Violának. 
Köszönjük a csapatok aktív részvételét. Várjuk a főzni szerető cso-
portok, közösségek jelentkezését jövőre is. 
 

SPORTOLÓK ELISMERÉSE 
 

 
A Városnapon került átadásra a Létavértes SC ’97 női kézilab-
dásainak a megyei bajnokságban elért I helyezés alapján járó 
kupa és emlékérem, a labdarugóknak a III. helyezések érmei. 

 

Kontor Krisztina Tagóvoda vezető 
átveszi a Vándorkupát 
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LABDARÚGÁS 

 
FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Idén is sor került a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a 
Létavértesi Öreg fiúk  barátságos labdarugó mérkőzésre 

 
ERŐS EMBER VERSENY 

 Szép számú érdeklődőt vonzott idén is az erős ember verseny 
 

 
 

Helyezések: 

 
 

1.Pongor Norbert, 2.Vizelli Róbert, 3.Mezei László 
4.Kertész Lajos, 5.Szabó Péter, 6.Horváth Sándor, 7.Balogh András 
8. Bárány László 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

A délutáni színpadi műsor egy részében gyermek és felnőtt 
néptánccsoportok szórakoztatták a közönséget. 

 
 

Kedvező fogadtatásban részesült Loretta, Kerozin és a Hip Hop 
Boyz. 
 

 
 

Menyhárt Károly polgármester és Tasó László országgyűlési 
képviselő köszöntőjét követte a tombolasorsolás, és röviddel ez 
után lépett színpadra Fenyő Miklós és rock csapata. 

 

 
 

A városnapi rendezvény támogatói: 
Arany János Általános Iskola, Bertóthy Tamás, Borúzs Renáta, Csige 
Csaba, Dorcsin Zoltán, Fuszulyka, Toppantó, Cserebingó tánccsoportok 
(Balla Fruzsina), Iskola Napközi konyha, Judo szakosztály (Haja János), 
Kecskeméti Szabolcs, Kelemen Sándor, Kővári Krisztián, Lekor Kft, 
LÉT-A-MED, Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde és Tagóvoda (Harmati 
Zoltánné), Máté József, Mátyus Sándor, Menyhárt Károly polgármester, 
Nagy József (Gyár u.), Önkormányzati Tűzoltóság Létavértes, Pajna 
Zoltán Hajdú-Bihar Megyei közgyűlés elnöke, Papp Zoltán képviselő, 
Polgárőrség, Rendőrség, Sós Tibor képviselő, Szabó Daniella, Szabó 
Tibor képviselő, Szűcs Lóránt és Szűcs András Pálinkafőző Kft,Tasó 
László országgyűlési képviselő, Tóth Róbert, Tóth Szilárdné, Városi 
Önkormányzat dolgozói, Vályiné Pápai Viola képviselő, Villongó 
tánccsoport, Villongó kamaraegyüttes (Nagy Imre), Zagyva Tamás, 
Zengő citeraegyüttes és Csormolya népdalkör (Szabó László), Zsíros 
József képviselő, Zumbarátnők (Tótfalusiné Bubrik Beáta). 

Kővári Krisztián városnapon készült több száz felvétele elérhető a Városi 
Könyvtár facebook oldalán, illetve a város honlapjáról.  

Adatok: Városi Könyvtár és Művelődési ház

Volt akinek a 
XXIII. Városnap 

több volt
mint  egy jó 
hétvégi buli.

Szerencsésen 
egybeesett a 

leánybúcsúval.
Gratulálunk, és 

sok boldogságot 
kívánunk 

Szabó-Kertész 

Viktóriának!
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Családi nap az óvodában és a bölcsődében 
 
A dolgozói közösség minden tagja szívvel lélekkel vett részt a 
családi napra készült ételek elkészítésében. A töltött káposzta és a 
lángos illata betöltötte a rendezvény helyszínét. 
 

 
FOTÓK: ÓVODA ARCHÍVUMA

A dolgozók káposztát töltenek a családi napra 

Június 7-én az óvoda épülete és udvara adott helyet a hagyományos 
családi napnak. A program zenés tornával kezdődött, majd a 
BummBumm együttes és Ricsi bohóc szórakoztatta a megjelente-
ket. Ezt követően Szalontai Tibor biztosított hangulatos zenét szá-
munkra. A Létamed dolgozói az elmúlt évekhez hasonlóan ismét 
ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérését biztosítottak. 
Köszönet támogatóinknak: Léta-Huszti Kft, PP+R Kft, Létamed –
Érmellék Egészség Centrum, Szalontai Tibor. 
 

Bölcsődei látogatás, és évzáró 
Június közepén a  nagycsoportos óvónénik látogattak a bölcsődé-
ben, ahol egy délelőttön át ismerkedtek a leendő mini csoportos 
gyermekekkel.  
 

 
 
A bölcsődei évzárás babazsúr keretein belül zajlott, ahol a szülők 
mindkét csoportban megköszönték a dolgozók éves munkáját. 
 

Óvodai kirándulás 
Június 12-én óvodánk minden csoportja pályázat segítségével ellá-
togatott a Nyíregyházi Állatparkba. A nagy meleg ellenére gyerme-
keink egy színes, vidám élménydús napot élhettek át.  
 

 
Nyíregyházán a Állatpark előtt 

 

Nevelőtestületi kirándulás 
Nevelési évünk végét egy jó hangulatú kirándulással zártuk, mely 
nagyon jó közösségépítő alkalom volt testületünk számára.  
 

 
 
Kirándulásunk célpontja a festői Lillafüred volt, ahol egy szép 
napot tölthettünk el.  
 

Városnap 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda -Bölcsőde központi és tag-
óvodája is részt vett a városnapi főzésen.  A főzés mellett munkatár-
si közösségünk arcfestéssel, csillámtetoválással segítette a városi 
könyvtár munkáját. 
 

FIOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

 

Minden kedves olvasónak jó pihenést, feltöltődést, és kellemes 

nyarat kívánunk. 

AZ ÓVODA-BÖLCSŐDE MUNKATÁRSI KÖZÖSSÉGE
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Tanév végén 
 

Ismét véget ért egy tanév, melynek napjai - utólag visszaemlékezve 
-, ha nem is Intercity, de gyorsvonat sebességgel száguldottak el. 
Ezen a robogó vonaton együtt ült 462 diák és 52 pedagógus, s sok 
minden utazott velünk együtt: így a tudásvágy, szorgalom, siker, 
öröm, remények, s persze jutott hely a csalódásnak, lustaságnak, 
gondoknak és sikertelenségeknek is. A vonat célba ért, és állomása-
ira visszatekintve elmondhatom, hogy nevelőink és tanulóink lelkes 
munkája révén kitűzött terveinket megvalósítottuk, intézményünk  
ismét öregbíthette hírnevét. 
 

Vannak, akik végleg leszálltak vonatunkról. 62 nyolcadikosunk 
ballagott el. 
 
Az utazás során elért eredményeinkről a következőket mondhatjuk 
el: az iskola tanulmányi átlaga: 3,88 (valamivel magasabb, mint 
tavaly volt), magatartás: 3,81, szorgalom: 3,68. Legmagasabb osz-
tályátlagot, ami 4,33 és 4,24 között mozog: a  4.a, 2.a, 4.b osztályok 
értek el. A felsőben az 5.c osztályé a legjobb, 4 fölötti eredménnyel. 
Iskolai, tankerületi, megyei és országos versenyeken szép számmal 
szerepeltek diákjaink, s értek el nagyszerű eredményeket. 
 

Legjobban teljesítő diákjaink: 

O Kitűnő tanulók neve Jeles tanulók neve 

1.a 

Bartos Gergely, Heit Rózsa 
Kalmár Máté, Kerékgyártó 
Hanna, Krasniqi Albina 
Oláh Emma Lívia, Soós Laura 

Nagy Szonja Zsuzsanna 
Orbán Konrád Töhötöm 
Pataki Dávid 

1.b 
Loló Vanessza Vanda Horváth Zsanett, László Csaba 

Szabó Hajnalka 

2.a 
Balogh Benedek, Bakó Molli 
Hajdu Lídia, Szatmári Laura 

Bereczki Nóra, Csige Mandula 
Bakro Alexandra, Mezei Viktó-
ria, Menyhárt Csenge 

2.b 
Szabó Krisztina, Szabó Domi-
nika, Horváth Lili Hajnalka 

 

2.c Harmati Bence Kővári Kevin 

3.a 

Moldován Lídia, Balogh 
Nikolett, Balogh Ernő Patrik 
Bata Zsombor. Kecskeméti 
Szabolcs, Balogh Dorina 

Kővári Barbara 

3.b 
Soós Boglárka, Kapusi Bog-
lárka, Komlósi Zsófia 

 

3.c 
Balogh József Noel, Bartos 
Imre Kristóf, Gyarmati Áron, 
Jónás Sándor, Sass Levente 

 

4.a 
Pataki Jázmin, Sárosi Regina 
Nagy Bianka, Bódis Miranda 

Belényesi Dániel 
Horgos Veronika  

4.b 

Lakatos Rebeka, Szabó Mer-
cédesz, Vida Szabolcs 

Szoták Hunor, Tarnóczki 
Dorina 
Karcza Melinda, Hercz Attila 
Mázló Roland 

4.c 
Vida Boglárka 
Pongor Jázmin 

Szabó Dorina 

5.b Balogh Dominik Szabó Anna 

5.c 
Kerekes Balázs, Oláh István 
Szatmári Gréta, Venczel Panna 

Bertóthy Tamás, Guba Dávid 
Moczok Ágota, Szabó Janka 

6.a 
Kovács Hajnalka,  
Vlajk Johanna 

 

6.b 
Kontor Sándor Bartos Eszter 

Harmati Dorottya 

7.b 
Fekete Barbara 
Veres Kristóf 

 

7.c Vida Ferenc  
 

8.a Molnár Veronika Nagy József 
Szatmári Marcell 

8.b Bozsóky Virág 
Kalmár Barbara 

Balogh Nóra 
Szoták Viktória 

8.c  Farkas Dorina 
Farkas Dominika 

 
Két hónapra letettük a tollat, füzetet, könyvet, s élvezzük a szünet 
minden jó velejáróját. Az iskolában nem szűnt meg az élet. Először 
80 diákot táboroztattunk jutalom napközis táborban, az EFOP pá-
lyázatunknak köszönhetően. A következő hetekben Erzsébet tábor-
ral folytattunk, két turnusban 158 diák próbálhatta ki szervezett 
keretek között az aktív pihenést.  Ugyanakkor az idei tanévben 
legjobban teljesítő 50 diákunk, akik tanulmányi eredményükkel, 
közösségi munkájukkal, példamutató magatartásukkal kiérdemelték, 
egy 6 napos jutalom kiránduláson vettek részt a Balaton-felvidéken, 
pályázatból megvalósítva. Jelenleg is zajlik a Derecskei Családsegí-
tőkkel közös pályázat, ahol 2 hétig napközis táborban vesznek részt 
diákjaink.  
Köszönjük azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik vállalták, 
hogy szabadságuk egy részében még tartalmas programot biztosíta-
nak diákjainknak! 

Nagy Józsefné igazgató 
 
 
 
 
 

„Hajh, de szívünk a hazáért helyt van ám…” 
 
Iskolánk hetedik osztályos tanulói a „HATÁRTALANUL” prog-
ram keretében ötnapos tanulmányi kiránduláson vehettek részt Dél-
Erdélyben és Székelyföldön.  
 
A tanulmányi kirándulás központi témaköre az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc erdélyi vonatkozású helyszíneinek bejárása, a 
forradalmi események felelevenítése. Magát a pályázat címét is az 
erdélyi Désen íródott huszárinduló egyik sora ihlette.  
 

 
FOTÓ ISKOLA ARCHIVUMA 

Erdélyben járva ismeretszerzésünket nem korlátozhattuk csak a ’48-
as események tanulmányozására, megismerkedtünk a csodás termé-
szeti, földrajzi környezettel, a népi hagyományokkal, tájjellegű 
ételekkel, szokásokkal, impozáns történelmi műemlékekkel és 
találkoztunk helyi általános iskolás gyerekekkel is. 
 
A legnagyobb élményt viszont a helyi iskolával és gyerekekkel való 
találkozás jelentette. Mi szervezők immár második alkalommal 
tértünk vissza a homoródszentpáli László Gyula Általános Iskolába, 
ahol szeretetteljes fogadtatás mellett közös néptánccal, énekléssel, 
beszélgetéssel, játékkal töltöttük a délelőttöt. Többen is a kirándulás 
utáni élménybeszámolóikban kiemelték, hogy mennyire jól érezték 
magukat a helyi gyerekek társaságában, illetve hogy több száz ki-
lométerre is magyar gyerekekkel találkozhattak, beszélhettek. 

 

 
                         

 

 
Projektazonosító: HAT-18-01-0019 
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 A kirándulásról visszatérve, iskolánkban megszerveztük a fakultatí-
van vállalt értékelő foglalkozást. A gyerekek élménybeszámolói, 
fogalmazásai, rajzai és fényképek felhasználásával közösen készítet-
tük el a programot felölelő projektnaplót.  
 

 
FOTÓK ISKOLA ARCHÍVUMA

Külön foglalkozás keretében tájékoztattuk iskolánk hatodik osztá-
lyos tanulóit és osztályfőnökeit a kirándulás élményeiről, a szerzett 
tapasztalatokról, illetve a Határtalanul program nyújtotta lehetősé-
gekről, annak az oktató-nevelő folyamatban betöltött szerepéről, 
hasznosulásáról. 
 
A Nemzeti Összetartozás témanap képezte a programsorozat 
záróelemét, amit szintén a kirándulásról hazatérve szerveztünk meg.
Településünk Trianon emlékművénél, egy rövid emlékműsor és 
koszorúzás keretében idéztük fel a nemzetünket és a történelmi 
Magyarországot ért tragikus nagyhatalmi békedöntést, a sorsfordító 
nemzeti széttagoltságot előidéző eseményt. 
 
A Határtalanul pályázati program szervezői, megvalósítói: 

 Nagy Dezsőné, Zsírosné Czeglédi Erzsébet, Milotai József
 

„Az év diákfotósa” 
 
A Diákújságírók Országos Egye-
sülete (DUE) idén is meghirdette 
„Az év diákfotósa” pályázatát. Az 
iskolánkból pályázó diákok közül 
Tarnóczki Milán (7.a) különdíjban 
részesült. Felkészítő pedagógus: 
Máté József  
 
Tájékoztatjuk a pedagógusokat, 
szülőket, a tanulóifjúságot, óvo-
dásokat, hogy a Pedagógus napon 
elismerésben részesült személyek 
méltatása, nyolcadikosok tablói, 
óvodai búcsúzó csoportok képei 
elérhetők a város honlapján. 
 

 
Tanév végi kirándulások 

Minden tanév egyik várva várt napja az utolsó hetekben rendezett 
kirándulások időszaka. Idén június 12-én az alsó tagozatosok, 13-án 
a felsősök töltöttek el egy napot az iskolán kívül.  

 
FOTÓ: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

Irinyisek Gyulán 
Voltak olyan osztályok, akik távolabbi helyet jelöltek ki úti célul, és 
voltak, akik a közelben túráztak. A választott helyszínektől függet-
lenül vidáman, jókedvűen és maradandó élményekkel gazdagodva 
tértek haza a gyerekek és az őket kísérő felnőttek is.  
 

Tanévzárás 
Az utolsó tanítási napon hagyományainkhoz híven a 8. osztályoso-
ké volt a főszerep, hisz humoros bolondballagó műsorukkal járták 
körbe iskolaépületeinket és a település utcáit, majd az esti órákban 
megható szerenád énekkel köszönték meg az őket tanító pedagógu-
sok munkáját. 

 
Bolondballagók 

A ballagóval egybekötött tanévzáró ünnepségünkre június 17-én, 
vasárnap délelőtt került sor, ahol szép gondolatok kíséretében bú-
csúztak intézményünktől legnagyobb növendékeink.  
 

 
USZODA NYÁRI NYITVATARTÁSA 

2019. AUGUSZTUS 19 –IG 
Hétfőtől – Péntekig: 6.30 – 12 , és 17.30 – 20 óráig 

Szombaton: 9 – 12, és 15 – 20 óráig 
Vasárnap: 15 – 20 óráig 
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Bizonyítványuk átvétele után jutalomkönyvben részesültek a nyolc 
éven át tanúsított kitartó, szorgalmas munkájukért az alábbi nyolca-
dikos tanulók: 

-  a  Berettyóújfalui Tankerület jutalomkönyvét Katona Dániel
érdemelte ki 
-  az „Alapítvány Létavértesért” jutalomkönyvét Joó Eszter vette át 
-  „A Korszerű Iskoláért” Alapítvány könyvét Balogh Ágnes  kapta 
-   példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi munkájáért 

Pongor Enikőt és Molnár Krisztinát jutalmaztuk 
-  a 8 éven keresztül a labdarúgás terén végzett kiemelkedő munká-
jáért a Magyar Labdarúgó Szövetség díjat adományozott Misuta 

Péter 8. osztályos tanulónak. 

 
FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

Vályiné Pápai Viola búcsúztatása 

A ballagás mindig meghatározó esemény egy iskola életében. Most 
azonban az eddiginél is különlegesebb volt ez az alkalom, mert 
nemcsak növendékeinktől, de az iskolánkat oly sok évig szívvel -
lélekkel vezető Vályiné Pápai Róza Viola igazgatóasszonytól és az 
Irinyi u. 8. sz. alatti iskolaépület tisztaságáért felelő Szabó Lászlóné
Ibolya nénitől is elköszönt az Irinyis közösség.  
 
A rendezvény folytatásaként Katonáné Szabó Csilla megbízott 
igazgatóasszonyunk értékelte a 2018/19-es tanévet. Elmondta, hogy 
a nehézségek ellenére sikeres tanévet zártunk, amit bizonyítanak a 
kompetenciamérés jó eredményei, nyolcadikosaink továbbtanulási 
mutatói (gimnázium: 6 fő, szakgimnázium: 8 fő, szakközépiskola: 4 
fő), intézményünk tanulmányi átlaga 4,1, a versenyeken való sike-
res szereplések sorozata, és a számtalan , nagy érdeklődésre számot 
tartó rendezvény, a jó hangulatú kirándulások, a megnyert pályáza-
tok. 
 

 

Katonáné Szabó Csilla  összegzi a lezárult tanévet 
 
Szakmai munkánk eredményességét bizonyítja az is, hogy kitűnő 
vagy jeles tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, verse-
nyeken való sikeres szerepléséért 51 tanuló vehetett át jutalom-
könyvet az ünnepségen. 

 

Büszkeségeink névsora 

1.o.: Csikai Emese, Fekete Milán, Laczkó Lili, Kósa Cintia, Tóth 
Andrea, Tóthfalusi Balázs 
2.o.: Dajka Máté, Demján Liliána, Erdei Botond, Fekete Hunor, 
Zsiros Ábel  
3.o.: Budai József, Jákób Levente, Molnár Anna, Németh Panna, 
Pongor Nelli, Szabó Anita, Virág Richárd  
4.o.: Fekete Levente, Kovács Renáta, Szima Csenge, Tóthfalusi 
Máté, Tóth Roland, Vásárhelyi Fruzsina, Zsiros András  
 
5.o.: Guba Tibor, Gombos Petra, Joó Panna Dorka, Lakatos Milán, 
Katona Maja, Koncz Dóra, Pongor Attila, Zudor Nóra, Zudor Réka 
6.o.: Belényesi Bence, Katona Lili 
7.o.: Csikai Sára, Fekete József, Kovács Márk, Rácz Tamás 
 

A Barátunk a könyv

olvasónapló pályáza-
ton elért helyezéséért 
könyvjutalomban ré-
szesült  
Gombos László, 
Gombos Petra, Joó 
Eszter, Joó Panna, 
Fekete Szabolcs,  
Katona Lili, Magyar 
Réka, Nagy Szabina. 

 
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány minden 
tanévben jutalmazza a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen az 
iskolából legjobban teljesítő tanulót, illetve a felkészítő nevelőt. Az 
alapítvány könyvjutalmát Csikai Sára 7. osztályos tanuló és Lukács 
Mihályné tanár néni vehette át. 
 
A kiemelkedő sporteredményt elérő gyerekeket a Megyei Gyer-
meklabdarúgó Szövetség és a helyi Létafit Sportegyesület okleve-
lekkel, illetve ingyenes vízitúrával ismerte el. 
 
A tanulók jutalmazását a fent említetteken kívül a korábbi  tanévek-
hez hasonlóan hozzájárulásával támogatta a Berettyóújfalui Tanke-
rületi Központ, az Alapítvány Létavértesért és „A Korszerű Iskolá-
ért” Alapítvány. 
 
A nyári szünidőben a szülők tehermentesítése céljából intéz-
ményünkben került sor az „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei 
Járásban” c. pályázat keretében a derecskei Gyerekesély Iroda 
által szervezett napközis táborra. 
Iskolánk az idén is pályázott az „Erzsébet Nyári Élménytábor”-ra, a 
sikeres pályázat eredményeképpen 46 tanuló és 5 pedagógus tölthet 
feledhetetlen napokat 2019. július 28 – augusztus 02. között Zánkán. 
 

Mindenkinek kellemes szünidőt kívánunk! 
 

 
 

a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete 
 

Kedves Olvasóink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az oktatási intézményekből nyugdíjba 
vonulókról az augusztusi számban, illetve a város honlapján, az 
adott intézmény oldalán olvashatnak.                                  (a szerk.) 

 
Vályiné Pápai Viola jutalmakat adott át 
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VÉRTESI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

Kirándulás  
 

2019. június 27-én a Vértesi Református Egyházközség 
Idősek Nappali Ellátása kirándulást szervezett a Horto-
bágyra.  

A 13 idős: Karcza Zoltánné, Gábor Imre, Gábor Imréné, Balogh 
Gyula, Bárány István, Bárány Istvánné, Pardi Sándorné, Vónya 
János, Tasnádi Istvánné, Vasadi Lászlóné, Antal Jánosné, Fekete 
József, Kovács Zsuzsanna és 3 kísérő Korda Krisztina, Vidáné 
Rákóczi Katalin, és ifj. Szilágyi Katalin tölthetett egy gyönyörű 
napot a Nemzeti Parkban, ahol meglátogathatták a Madárkórházat, 
a Körmúzeumot, a Pásztor Múzeumot, és végül finom ebédet fo-
gyasztottak el a Csárda Étteremben.  
 

 
FOTÓ: EGYHÁZKÖZSÉG ARCHÍVUMA

Köszönjük egyházközségünknek a felejthetetlen élményt. 
 

Hittantábor 
2019. július 1-7-ig a Vértesi Református Egyházközség szerve-
zésében megtartottuk az idei hittantáborunkat 3-14 éves korú 
gyermekek részére.  
A tábor tematikája „Én és az Én háza népe az Urat szolgáljuk…” 
Józsué 24,15 igehelyen alapult. A gyermekek megismerkedhettek 
naponta olyan bibliai történetekkel, amelyek a család, a barátok és 
az Isten szeretetébe való tartozás fontosságát hangsúlyozzák.  
61 gyermek, 7 segítő és 6 táborvezető: Vályi Éva, Tóthfalusiné 
Bubrik Beáta, Tamás Henrietta, Korda Krisztina, Takács- Szilágyi 
Timea és ifj. Szilágyi Katalin munkálkodott az egy hét alatt.  
A tábor változatos programokat kínált: reggeli mozgást, csendes 
perceket, közös imádságokat, énekeket, kézműves foglalkozásokat, 
szekerezést, strandolást, fagyizást. A gyerekek rádöbbenhettek arra, 
hogy milyen fontos a szerető család és a barátok, de legfőképpen 
arra, hogy milyen jó Istennel való közösségben élni, hiszen mind-
annyian Isten nagy családjának a tagjai vagyunk.  
Készítettünk egy tábori családfát, melynek leveleire a gyerekek 
lerajzolták a családjukat, készült egy ujjlenyomatos fa is, mely 
jelképe volt annak, hogy „Egy család vagyunk Jézus Krisztusban.”  
Táborunk szombati napján szalonnasütést tartottunk, majd a hetet 
családi istentisztelettel zártuk.  

 
Köszönjük az Egyházközségnek, Nt. Rozsnyai Istvánnak és család-
jának, a Konyha és a Szeretetház dolgozóinak önzetlen segítségét ! 
Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk Mindannyiunk életére a 
továbbiakban is. 

ifj. Szilágyi Katalin ref. hitoktató, kántor
 

Régészeti kiállítás Létavértesen 
 

Az Érmelléki Népfőiskolai Egyesület szervezésében az év első 
felében egy kilenc részből álló – hiánypótlónak is nevezhető - elő-
adássorozat valósult meg Nagyléta és Vértes történetéről, amely a 
térség történetét az őskortól napjainkig felölelte.  
Az első három előadás erőteljesen érintett régészeti korokat, ennek 
köszönhetően megmozgatta azon érdeklődőket, akik a maguk mód-
ján régészkednek a településen. A további előadásokra pedig lassan-
ként összegyűlt az az anyag, amely egy kiállítás megrendezésére 
inspirálta a résztvevőket. 
 

 
                                                                                              FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM  

Az egyik tároló vitrin részlete 
 
2019. május 30-án a Művelődési Házban négy tárolóval megnyílt 
kiállítás a neolitikumtól, azaz a csiszolt kőkortól az újkorig kalauzol-
ja el a látogatót. Ezek mindegyike szórványként került elő. Jelentős 
része kerámia, de akad közte kő, fém (vas, réz, bronz, sőt még ezüst 
is). Értéke nem pénzben mérendő, ugyanis eszmei értéke az, hogy a 
település lakossága ajánlotta fel a köz javára, így a település közös-
sége még inkább magáénak érezheti a gyűjteményt. A leletek egésze 
Nagyléta és Vértes környékéről került elő. 
 
 Köszönet Erdei Gábornak a szervezésért és lehetőségért, 
köszönet a Művelődési Ház minden munkatárásának a segítségért és 
lehetőségért, köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a kiállítás 
létrejöttében. Végső köszönet az Irinyi Gyűjteménynek, hogy a 
kiállítás anyagát befogatta és gondozza. Váljon ez a város hasznára! 

Nagy Gergő
gyűjteménykezelő, Álmosdi Kölcsey Emlékház

A cikk és a kiállításon készült fotók: www.letavertes.hu 
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Májusban egy új rovatot indított útjára az újság.. Várjuk a település múltjá-
ból származó érdekes írásokat, dokumentumokat, régi képeket, hogy a véges 
emlékezetből átmentsük azokat egy újabb települési monográfiának.  

 

Nagy Béla emlékezete III. rész 
 

 
A munka után szabadidejében foly-
tatta az edzéseket.  
A Debreceni Torna Egylet igazolt 
versenyzőjeként részt vett a hazai 
súlyemelő- és birkózóbajnokság 
küzdelmeiben. Amatőrként a ver-
senyzésért nem kapott semmi jutta-
tást, de ha messzire kellett utaznia a 
versenyre, akkor a sportszövetség 
igazolásával kedvezményesen vált-
hatott jegyet a vonatra.  
A megőrzött régi újságok megsár-
gult lapjai tanúskodnak elért sikerei-
ről.  

Debreczen című lap 1937. május 19. DTE súlyemelő és birkózó 
örökös bajnokság 3. helyezett Nagy Béla 300 kg; klubbajnokság 2. 
helyezett Nagy Béla. 
 

Kelet magyarországi Sporthírlap tudósítása 1939. május 

 
Voltak olyan versenyek, ahol egyetlen nap alatt rendezték több 
sportág bajnokságát. A Debreczeni Újság 1937. okt. 5. keddi szá-
mában olvashatunk arról, hogy Kelet-Magyarország nehéz atlétikai 
versenyén, a súlyemelésben, pehelysúlyban bajnok Nagy Béla DTE 
307,5 kg teljesítménnyel. Ugyanekkor a birkózóbajnokságon pe-
helysúlyban a 3. helyezést szerezte meg.  
 
Tegyük hozzá, ezt a 
remek eredményt úgy 
érte el, hogy egyetlen 
versenyző volt, aki 
mindkét sportágban 
versenyzett. 
 
Az első birkózó mér-
kőzés után rögtön 
átsietett a másik sport-
csarnokba, ott elvégez- 
te az első súlyemelő gyakorlatot, majd visszament a birkózócsar-
nokba, ahol a következő ellenfél várta. Ezután újra visszatért a 
súlyemelés helyszínére, és így tovább, pihenés nélkül.  
 

 

A Kelet-magyarországi Sporthírlap 1938. május 16-án beszámolt a 
Debreceni Torna Egylet 70 éves fennállásának jubileuma alkalmá-
ból rendezett díszközgyűlésről.  Az ünnepi szónok József Ferenc 
királyi herceg volt, aki ez alkalomból jubileumi emlékérmeket adott 
át azoknak, akik sokat tettek a DTE sikereiért.  A jutalmazottak 
között ott volt Nagy Béla is.  
A díszközgyűlést követően délután a Nagyerdei Stadionban 8000 
néző előtt zajlottak a jubileumi sportünnepély eseményei. A súly-
emelők versengésében Nagy Béla légsúlyban megszerezte az első 
helyet 257 kg-os teljesítménnyel.   
1939. március 19-én Szegeden rendezték meg Magyarország vidéki 
súlyemelő bajnokságát. Könnyűsúlyban bajnok Nagy (Debrecen) 
260 kg  –  számolt be a Nemzeti Sport.  
 
Ugyancsak a Nemzeti Sport adta hírül, hogy 1941. március 23-án a 
Kőszegen rendezett súlyemelő bajnokságon könnyűsúlyban Nagy  
272,5 kg-mal győzött.  
1944 márciusában a vidéki súlyemelő bajnokságon Nagy Béla 
diadalmaskodott, és elnyerte a Mátyás emlékpajzs aranyozott jelvé-
nyét.  

 
A helyi sportéletben is aktívan részt vett: futballozott a Nagylétai SC 
csapatában. „Vízhordó” típus volt: szerelt, rúgott, befutotta az egész 
pályát. Különösen fejjátékát dicsérték. Erőből focizott, kemény volt, 
de nem durva. Testvére, József is szerepelt a csapatban. Ő ballábas 
volt, gyors és fürge mozgású. A korabeli tudósítások mindkettőjüket 
fáradhatatlan, lelkes csapatjátékosként jellemezték.  
 

 
Az 1926-ban felavatott református lelkészlak látképe 

 
Nagy Józsefné Suta Ilona rubint diplomás nyugdíjas tanítónő, 
Nagy Béla sógornője elbeszélése és korabeli dokumentumok alap-
ján írta  

Csigéné Fehér Magdolna.
 

Az emlékező írást az augusztusi számban lezárjuk 

 

Így érkezett a korabeli versenykiírás 
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 
Zumba szakosztályunk meghívásra Kovács Miklós instruktor a 
tavalyi évhez hasonlóan, ismét ellátogatott Létavértesre, és egy 
felejthetetlen Zumba órát tartott a városi sportcentrumban. 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM 

Kovács Miklós és a zumbásaink 

ZumBeus és csapata ezúttal is komoly munkával készültek a ren-
dezvényre. 
 
Judo szakosztályunkban a nyári szünetben is folytatódott a mun-
ka. A cselgáncsozó gyerekek Haja János vezetésével két turnusban 
edzőtáborozáson vettek részt.  

 
A táborozást övvizsga és a városnapi judo bemutató színesítette. 
 
A városnapon került sor a 2018/2019. évi bajnokságban dobogós 
helyen végzett csapataink érmeinek átadására.  
 

 
 
A női kézilabda csapat tagjai arany, a felnőtt labdarúgók és 
az U-16. korosztályos serdülő csapatok pedig bronzérmet ve-
hettek át Tasi Sándortól a Megyei Közgyűlés alelnökétől és 
Menyhárt Károly polgármestertől. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

Büszkék lehetnek rá szülei, rokonai,    és mi létavértesiek is. 

Tóth Zsóka 
 
Januárban adtunk hírt egy fiatal 
létai focistáról, Újvárosi Ádámról, 
aki az utánpótlás kategóriában 
2018-ban a megye legnépszerűbb 
férfi ifjúsági sportolója lett. 
 
A szülők áldozatvállalása nem volt 
hiábavaló a tehetséges unokatestvér 
Zsőka esetében sem. 
A Debreceni Sportélet portál kere-
sőjébe elég beütni Tóth Zsóka ne-
vét, és folyamatában láthatjuk a fia-
tal leány fejlődését, sikereit. 
 

Nagyon jó a klubszellem, a siker pedig egyre jobb eredmé-
nyekre sarkallja a lányokat. U-14-es csapata bronzérmes lett, 
Zsóka pedig gólkirálynő. Nagyon szorgalmas és kitartó. 
2019. májusában a debreceni Nagyerdei Stadionban a Debreceni 
Sportélet díjazottjai között, már az U-16-os lánycsapat gólerős 
játékosaként a „Legjobb játékos-díjat” vehette át. 
 
„Nagyon boldog vagyok és hihetetlenül büszke arra, hogy idén én 
részesültem ebben az elismerésben, ez bizonyítja számomra, hogy jó 
úton járok. Felemelő érzés volt ott állni a Nagyerdei Stadionban
több ezer szurkoló előtt, hallani, amikor bemondták a nevem, és 
átvehettem Tisza Tibortól a serleget, ami egy életre szóló emlék. 
 Lassan kilenc éve focizok, unokatestvéreim vettek rá, hogy elkezd-
jem ezt a sportot, ami azonnal megtetszett. Már a kezdetekben, 
Lente Lajosnál is komolyan vettem és veszem ma is a labdarúgást, 
nagyon sokat dolgozok az edzéseken, hogy minél jobb legyek, a 
mérkőzéseken igyekszek a legjobb teljesítményt nyújtani. Nincs 
megállás, dolgozok tovább, célként tűztem ki magam elé, hogy 
bekerüljek a korosztályos válogatottba, ezért mindent meg is fogok 
tenni. 
Szeretném megköszönni edzőmnek, Takács Tamásnak, hogy meg-
kaphattam a díjat, valamint unokatestvéremnek, a DVSC játékosá-
nak, Ujvárosi Ádámnak, aki példaképem is, nagyon sokat segít 
nekem. Természetesen, szüleimnek is hálával tartozok, mindent 
megtettek és tesznek, azért, hogy futballozhassak, ott vannak a mecs-
cseimen, szurkolnak a csapatnak és büszkék rám.” – mondta Zsóka 
a Debreceni Sportéletnek a díjátadó után. 
 

 
FOTÓK: : ww.debsport.com

Tagja volt a négy megye tornáján győztes csapatnak. 
 
Bár Zsóka U-16-os csapatának 
nem sikerült megszerezni a 
bronzérmet, de az U-14 után, Tóth 
Zsóka az U-16-ban is elnyerte a 
gólkirálynői címet. Szívből 
gratulálunk! Szép volt Zsóka! 
 
És elkezdődött számára a jövő, 
mert már magára ölthette a válo-
gatott címeres mezét. 

Turóczi Barnabás 

 

 
 
 
 

 

 

 
Klubtársával Selmeczi Petrával 

tavasszal a regionális válogatottban 



LAKÓHÁZ. Létavértes, Orgona u. 
20. szám alatt 670 nöl  telekkel ház 
eladó. 2 szoba, fürdőszoba, folyosó, 
kamara, cserépkályhák, gázkonvek-
tor fűtéssel + konyha (2 helyiséggel, 
gázkonvektorral), pince és 
mellékhelyiségek. Tel: 52 250 354, 
06 30 410 29025. (B-2019/28560//13/69) 
 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, 
Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 
8év szerkezeti és 12 év szín-
tartóssági garanciával, Kedvező 
áron, pontos, precíz munka-
végzéssel!  
Érdeklőd-ni: ifj. Kéki Sándor, 06-
20/ 463-57-13         (x) 
 
ELADÓ: női és férfi kerékpár, 2 
személyes fenyő ágy, Energomat 
(Hajdú) automata mosógép, 
öntöttvas fürdőkád. Érdeklődni  
06-70-778 2595 Árva Barna 

(B-2019/28560/13/6)
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javí-
tását, szerelését vállalom. Kiváló 
minőségű anyagok felhasználásá-
val, reális áron, rövid határidővel. 
Ezen túl UV álló műanyag 
párkányát is megrendelheti tőlem! 
Érdeklődni: ifj. Kéki Sándor, 
Telefon: 06 20/ 463-57-13           (x) 
 
 
 
 
 

 

’Az Úr szólított, az élet szép volt, letelt!” 
Soha el nem múló szeretettel, szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk rád. 

EEllmmeeggyyeekk,,  mmeerrtt  eell  kkeellll  mmeennnneemm  
hhooggyy  eellkköösszzöönnnnii  sseemm  ttuuddttaamm,,  ssaajjnnáálloomm..  
TTuuddjjááttookk  kkiikkeett  sszzeerreetttteemm,,  
aa  ssíírroonn  ttúúll  iiss  öörröökkkkéé  iimmááddoomm..  
EEllmmeeggyyeekk,,  mmeerrtt  eell  kkeellll  mmeennnneemm,,  
VVáárr  rráámm  aazz  iissmmeerreettlleenn  hhoosssszzúú  áálloomm..  
MMíígg  éélltteemm  sszzíívveemm  ééss  lleellkkeemm  nneekktteekk  aaddttaamm,,  
HHáátt  nnee  ffáájjjjoonn  hhaalláálloomm  
ÖÖrröökkkkéé  vveelleetteekk  mmaarraaddookk,,  ééss  eezz  nneemm  áálloomm!!  

FFEEHHÉÉRR  AATTTTIILLAA  
1973 - 2018 

Megtört szívvel emlékeznek:    a három imádott csillaga, felesége, 

                     szülei, testvérei, sógornői, szerető rokonai és ismerősei 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

fényképpel, (50 x 90 mm-es)  2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft 

LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, eme-
letes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás, 
gáz- és vegyes tüzelésű központi 
fűtéses lakóház garázzsal, gazda-
sági- és melléképületekkel, ipari 
árammal, pincével eladó.  
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375 

 (B-2019/28560/2/44)
 
LAKÓHÁZ. Létavértesen, a 
Dózsa György utcában ház, nagyob 
telekkel (építésre is alkalmas), busz-
megállóhoz 5 percre eladó. Irányár: 
20 M Ft. Tel: 0630 / 943 0005 

(B-2019/28560/12/7)
 
TERMŐFÖLD. Létavértes, 
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz. 
alatt 21,23 AK értékű termőföld 
eladó. Telefon: 06 30 353 8090  

  (B-2019./28560/713/47)
 
HÁZ HAJDÚSZOBOSZLÓN. A 
fürdővárosban, bevásárlóközpont-
hoz és fürdőhöz közel, buszmegálló 
5 percre, a Fertő utcában nyara-
lónak alkalmas ház eladó. Irányár:  
5 M Ft. Tel: 06 30 353 8090 

(B-2019./28560/713/47)
 

Hirdetések leadása augusztus 9-
én, pénteken 12 óráig 

Városháza I. emelet 12. 
letahirek@gmail.com 

Széthulló csend 
csikorgó neszezés a földön 
porszemek álságos 
játéka. 
Szavakat dobsz felém 
szóláncot alkotnak 
némán felfűzöd 
tetszik. 
 
Fröcskölődő mosoly a falon 
szétkenődő cseppek a talajon 
kérges némaság teríti rám 
újra köpenyét 
kósza ábránd volt 
csak az egész. 
Szómorzsák ajkamon 
csak egy kézmozdulat 
leseprem azokat. 
Kérges hallgatás 
nem törsz át rajta 
kemény burok 
a némaság beül a bőrbe 
szappan se mossa le 
jókedv az ellenszere. 
Az áruhiány feltolta az árakat 
a mennyekbe 
ahol te is vagy. 
Vásznat feszít a sors 
szavakat hímez belé 
csomagban küldenéd 
bélyeg hiányában  
nem ér ide.  
 

 

Megemlékezés 

„Kérges hallgatás 
  nem törsz át rajta 
  kemény burok 
  a némaság beül a bőrbe… 
  Fehérítőbe oldom gyászos lelkemet „ 

 

KACSÓ JÁNOS 
1952. április 12. - 2017. július 09. 

halálának 2. évfordulójára 
 

 

(x)                                                                      Szerető családja 
 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  pályázatot hirdet  
„Határrendész – járőrtárs” beosztás betöltésére 

 
A pályázatra cselekvőképes, 18 és 55. év közötti büntetlen előéletű, érettségizett, a 
felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk. A 
felvételt nyert pályázók 5+1 hónapos időtartamú moduláris - úgynevezett 
iskolarendszeren kívüli - képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres 
vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. 

A képzés tervezett indítása, 2019. szeptember 01. (ami változhat) 
Információ a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr főkapitányság Humánigazgatási 
szolgálatától, Debrecen Kossuth út 20, vagy közvetlenül a toborzó csoporttól is 
beszerezhető a 70/654-47-78 mobilszámon Mester Zsuzsanna r. századostól. 

 
 
 
 
 

Takaróm némaság 
vacogok alatta 
csillagokra írsz betűket 
magasból  
ledobod 
nem, 
nem látok 
hullócsillagot. 
 
Szótlan maradok.  
Párbeszédet akarsz. 
Emlékeket. 
Vidámságot. 
Élhetőbb holnapot. 
Reményt. 
Kacagást. 
Kiradírozott tegnapot. 
Két év 
még nem sok idő 
suttogom.  
Buborékos csend a vánkosom,  
mint kenyértészta az asztalon 
tátogó hal 
rekedt madár a faágon. 
 
Fehérítőbe oldom gyászos 
lelkemet 
fakó marad a színe 
nem lesz rajta lexéma 
míg 
így lüktet 
a hiánya.  
 

Kacsó Krisztina 
Lélekre hímzett szavak 

 

 
 
Megemlékezés 

 

   „ Kinek emléke szívünkben él, 

      Az csak hiányzik, de bennünk örökké él.” 
 

FEHÉR SÁNDOR 
1933. 01.03. – 2014. 07.09. 
halálának 5. évfordulójára 

 
 

Felesége, gyermekei, unokái és dédunokái

 
 

 

Aktuális települési információk a város közigazgatási honlapján 
www.letavertes.hu / HÍREK 

 
További menüpontok:  

� TELEPÜLÉS  �  ÖNKORMÁNYZAT  � KÖZÉRDEKŰ ADATOK  
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A Hajdú-Bihari NAPLÓ 2019. július 11-én 
egész oldalas interjút közölt Menyhárt Károly 
polgármesterrel, mely elérhető a város hon-
lapjáról: www.letavertes.hu 
 

 
 

X. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2019. JÚNIUS 22. 
Könnyed nyáresti kulturális programokkal telt  

az idei Múzeumok Éjszakája 
Szép számmal keresték fel az Irinyi Kiállítóterem háza tájékát június 
22-én a kül- és beltéri programokon. Az érdeklődők között volt sok-
sok család, baráti körök, illetve más településről idelátogatók. Kora 
estére megtelt az Irinyi Kiállítóterem és iskola udvara jókedvű em-
berekkel.  
 
 A rendezvényt fúvószenekari koncert nyitotta, majd a polgármesteri 
köszöntő után megtörtént a város által megrendelt- Dr. Szálkai 
Tamás megyei levéltári főmunkatárs által írt- Irinyi János emléke-
zete c. könyv bemutatója volt, melyet minden érdeklődő a kezébe 
vehetett. A kiadvánnyal városunk tisztelegni kívánt településünk 
hírességének munkássága előtt. 
 
 A délután és az est folyamán a szabadtéri színpadon óvodás és 
iskolás korú gyerekek zenés, táncos és színjátszó produkciója volt 
látható, de humoros jeleneteikkel felnőttek is szórakoztatták a láto-
gatókat. A könnyed kulturális programok mellett a digitalizáció és 
az interaktivitás jegyében 15 család mérte össze információ-
keresési képességét 5 különböző állomáshelyen. 
A kézműves sátrakban több mint 100 levendulás dekopázs kép, 
levendula csokor és nyári színekben pompázó körömfestés készült. 
Enni- és innivalóról, kézműves fagylaltról a helyszínen a Szél Café 
munkatársai gondoskodtak.  
A rendezvény hangulata a Szent Iván - éji retro tábortűz melletti kon-
certtel érte el csúcspontját, ahol Szatmári Imre előadóval együtt éne-
kelték a jelenlévők a sok ismert slágert. 

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A színpadon az Irinyi utcai Tagóvoda óvónői 

Ezúton is köszönetet mondok azoknak, akik segítették a X. 
Létavértesi Múzeumok Éjszakájának megvalósulását! 
Támogatóink voltak: Létavértes Város Önkormányzata, Létai 
Levendulás, Szilágyi Gyula és családja, Boros-Szima Beáta, Szél 
Café és a Léta-tészta Kft. 
Önkéntes szerepléssel, fellépéssel gazdagították a programot:
Nagy Imre táncpedagógus - az Irinyi iskola néptáncosaival, Szilasi 
Zsanett Ditmitrifjak színjátszó csoportjával, a Gyermeksziget Óvoda 
- Bölcsőde Eperke csoportja  Pappné Győri Tünde és Pokol 
Józsefné vezetésével, valamint a vértesi tagóvoda óvónői fergeteges 
hangulatú előadásaikkal.  
A kézműves sátrak önkéntes működtetői voltak: Szászné Rizán 
Erika, Nagy Edina, Harmati Zoltánné és Harmati Fatima, Jákobné 
Szilágyi Éva és Papp Zsoltné. 
A rendezvény lebonyolításának segítésében Pappné Szabó Mária,
Katonáné Szabó Csilla, Szentmiklósi Miklós, Katona István és Jenei 
Timea vettek részt, valamint az Irinyi iskola valamennyi technikai 
dolgozója. 
A meghívott vendégek ellátásáról Nagy József és Tamás Henrietta-
a művelődési bizottság tagjai- és a Vértesi Irinyi Nyugdíjas kör 
gondoskodott. 
Köszönöm a sok jó szándékú ember összefogását és önzetlen segít-
ségét! 

Vályiné Pápai Viola szervező
További képekkel : www.letavertes.hu 
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