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A térség szolgálatában 

 
Fotó: Dutkáné Papp Katalin

2015- január 7-én ünnepélyes keretek között került átadásra a megye 17. 
kormányablaka, a járási kirendeltség épülete Létavértesen, az Árpád tér 10/A. szám 
alatt.  
A felvételen Berényi András, Hosszúpályi polgármestere, Ozsváth István, Kokad 
polgármestere, Vasas Lászlóné dr., a Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója, Iklódiné Szilágyi Katalin, a Derecskei Járási Hivatal vezetője, és Tasó 
László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, 
országgyűlési képviselő, a kirendeltség átadója                                                   /3. oldal                                                       

MeghívóMeghívóMeghívóMeghívó    

 
 

Nagylétai Görögkatolikus Egyházunk   
 

  

JJJÓÓÓTTTÉÉÉKKKOOONNNYYYSSSÁÁÁGGGIII      

BBBÁÁÁLLLTTT   
rendez, a régi Sportcsarnokban 
2016. ffeebbrruuáárr  66--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  

19 órától 
 A farsang idejét egy jó hangulatú, vidám, 

táncos mulatsággal zárjuk. 
A keresztény ember az öröm hirdetője és 

megvalósítója legyen! 
 

A belépődíj: 7.000 Ft/fő 
    diák jegy: 5.000 Ft/fő  

                 15 év alatt: 3.000 Ft/fő  
 

Svédasztalos ünnepi vacsora 
színvonalas zene, tánc 

 

Tombola jegyek vételével nemcsak jótékony-
kodunk, cserébe értékes nyereményeket 
sorsolunk! Tombola felajánlásokat szeretettel 
fogadunk! „Jót tenni jó  !” 
 

Asztalfoglalási igényeiket mielőbb jelezzék 
(max. 300 fő) a paróchián személyesen, vagy 

telefonon, legkésőbb január 30-ig !   
mobil: 30/248-2670; vagy 376-265  

MMiinnddeennkkii tt   sszzeerreetteett tteell   vváárruunnkk !!  
            SSzziimmiiccsskkuu  FFeerreenncc  eessppeerreess

 

 
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési ház

A Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház 2016. január 23-án, 
szombaton 14 órától az Árpád téri 
színházteremben megrendezi az immáron 
III. Határmenti Néptánctalálkozót, melyre 
számos kiváló felnőtt és ifjúsági 
néptánccsoport érkezik határaink mindkét 
oldaláról. 

Az érdeklődők a házigazda Villongó 
Táncegyüttes csoportjai mellett többek 
között a Berettyóújfaluból érkező Bajnóca,
a nagyváradi Csillagocska-, a debreceni 
Főnix-, a Micskéről érkező Görböc-, a 
Nyíradonyból érkező Kisliget-, a 
Hosszúpályiból érkező Margaréta-, az 
érmihályfalvi Nyíló Akác-, a Bihar-
keresztesi Szarkaláb-, és a nagyszalontai 
Toldi táncegyüttesek produkcióiban 
gyönyörködhet. 
 
A műsort Simándi László konferálja, a 
nívós produkciókat elismert táncos 
szakemberekből álló zsűri véleményezi. A 
talpalávalót a Szeredás együttes húzza.  
A színpadon 3-400 táncos!  
Reméljük, a közönség soraiban sem 
leszünk kevesebben…  
A rendezvény ingyenesen megtekinthető, 
szeretettel várunk Mindenkit! 

Balla Fruzsina
 

IIIIII..  HHaattáárrmmeennttii  NNééppttáánnccttaalláállkkoozzóó  

Hóeltakarítás, 
síkosságmentesítés 
 
Enyhe és szeszélyes az idei tél, így a 
csapadék halmazállapota is gyorsan 
változhat, a közlekedést szolgáló járdák, 
utak balesetveszélyessé válnak. 
Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, 
használóit, hogy a portájuk előtti, 
gyalogos közlekedést szolgáló járdáról, 
területről szükség szerint takarítsák el a 
havat, jegesedés esetén gondos-
kodjanak a csúszásmentességről ! 
Köszönjük! 
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 RÖVIDEN 
 
Támogatások elszámolása 
A civil szervezetek 2015. évi önkor-
mányzati pályázati támogatásával – a 
Támogatási Megállapodás 8. pontjának 
megfelelően 2016.január 31-ig el kell 
számolni. 
Felhívjuk a Tisztelt Támogatottakat fi-
gyelmét, hogy az elszámoláshoz a meg-
állapodás 3. számú mellékletét hasz-
nálják (letölthető a honlapról: 
http://letavertes.hu /Hírek). Ne feledjék 
csatolni a szükséges mellékleteket! 
 
Városi rendezvényterv 2016 
Január 23: 
III. Határmenti néptánc találkozó 
Március 5: 
Borverseny 
Március 15: 
Ünnepi megemlékezés 
Május 28: 
IV. Málé fesztivál 
Június 4: 
Trianon megemlékezés 
Július 1-2: 
20.Városnap (2 napos) 
Augusztus 7-14: 
Alkotótábor 
Szeptember 17: 
Szüreti rendezvény 
Október 23: 
Ünnepi megemlékezés 
December 16: 
Karácsonyi ünnepség 

 
Borverseny 
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
és a Létavértesi Szőlősgazdák 
Egyesülete 2016-ban március 5.-én, 
szombaton rendezi meg a hagyományos 
borversenyt helyi és nem helyi termelők 
számára.  
Nevezni lehet március 4.-én, pénteken 
18 órától a Létavértes, Kossuth u. 8. sz. 
alatti ebédlőben, vörös és fehér borok 
kategóriákban. Nevezési díj egyesületi 
tagoknak 800 Ft/bor, nem tagoknak 
1500 Ft/ bor. 

Legutóbb 2015. december 22-én ülése-
zett a testület az alábbi napirendekkel: 
 
      Polgármesteri jelentés 
1.) Beszámoló a Derecske - Létavértes 
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 
munkájáról 
2.)  Éves belső ellenőrzési terv elfogadása 
3.) Beszámoló a bizottságok munkájáról 
 
4.) Különfélék  
4.1. Létavértesi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat működése 
4.2. Háziorvosi ügyeleti díj és fenntartási 
hozzájárulás 
4.3. A pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról szóló 4/2015.(II.26.) Ör. számú 
rendelet módosítása 
4.4. A helyi népszavazásról és népi kezde-
ményezésről szóló 29/2004.(IV.29.) Ör. 
számú rendelet hatályon kívül helyezése és 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról szóló 
rendelet megalkotása 
4.5. 2016. évi rendezvényterv 
4.6. Településszerkezeti terv és leírás a 
0953/3, 0953/16-17.hrsz-ú területeket 
érintő módosításának jóváhagyásához 
4.7. Településszerkezeti terv és leírás Szél 
u.- Katona u.-Kassai utcák által határolt 
tömböt érintő módosításának jóváhagyá-
sához  
 

A Képviselő-testület napirendjén 

A szennyvíz beruházás   
 
előkészítésére 2013 év végével nyílt lehe-
tőségünk, amikor a Kormány rendelettel 
jelölte meg azokat a településeket akik 
úgynevezett derogációs lista keretében ezen 
beruházásokra pályázhatnak.  
Az előkészítés során 2014 év végére a 
csatornahálózat kiviteli tervei elkészültek 
az új szennyvíztelep engedélyes terveivel 
együtt.  
Tekintettel arra, hogy 2015-ben a Kor-
mányzat az ilyen nagy forrásigényű 
pályázatok megvalósítását magához vonta, 
így az előkészítés anyagait a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda részére átadtuk.  
Időközben a korábbi uniós pályázati 
lehetőségek lezárultak, az újak 2014/20 
évekre előkészítés és Brüsszellel történő
jóváhagyás után most indulhatnak. Az új 
Közbeszerzési törvény is novemberben lett 
hatályos.  
Az általunk előkészített anyagok átadása 
óta a Programirodával folyamatosan kap-
csolatban vagyunk, hetente tájékozódunk 
az előrehaladásról.  
Legújabb fejlemény, hogy 2016 január 
13.-án kaptuk kézhez a nevünkben, de 
általuk aláírt Támogatási Szerződést mely 
arról szól, hogy 2.913.275.883.-Ft 
támogatást használhatunk fel Létavértesen 
uniós forrásból. Az ehhez szükséges 
önerőt a Magyar Államtól szintén rajtuk 
keresztül igényeljük. A beruházást 2017. 
december 31.-ig be kell fejezni és a 
forrással 2018. január 31.-ig el kell 
számolni. 
Most a műszaki és pénzügyi tervek részletes 
egyeztetése és a szennyvíztelep bővítéséhez 
szükséges területvásárlás következik. 
 

Az ivóvízmin őség javító program   
 
a Kelet Hajdúsági Ivóvízminőség Javító 
Társulás keretében történik Nyíradony 
gesztorságával. A kivitelezés 2015. 
november végére, a próbaüzem lezárásával 
gyakorlatilag befejeződött.  
 
Ez azt jelenti, hogy a beruházás előtt a 
nyersvízben levő magas arzén, ammó-
nia, vas, mangán és nitrát az előírt 
egészségügyi határértékeknek megfelelő!  
 
A korábban kialakított víztisztító konté-
nerek működtetése is így okafogyottá vált. 
A próbaüzem és az üzemeltetés során a két 
kút berendezése meghibásodott, melyet a 
kivitelező és az üzemeltető egyiknél 
elhárított, a másik a napokban lesz kész.  
 
Addig a beállítások során előfordulhat a 
fertőtlenítő túlzott illathatása. Ennek 
elkerülésére sikerült beszereltetni a 
rendszer végfertőtlenítésére a REDÓ 
berendezést, mely só tabletta bontása útján 
állít elő fertőtlenítő folyadékot. Ezzel az 
intenzív klórhatás végleg megszűnik. A 
berendezés beszerelése karácsony előtt 
történt, melynek a beüzemelése a kút 
javítását követően napokon belül 
megkezdődik. Addig ezúton is kérem 
mindenki türelmét és megértését.   
A napokban tartottunk helyszíni szemlét a 
vízmű telepen, mely alkalmával tapasztalt 
egyéb hiányosságok listáját a kivitelező, az 
üzemeltető, a műszaki ellenőr és a társulás 
vezetése részére azonnali intézkedés okán 
küldtünk meg. 
 

Menyhárt Károly polgármester

Tájékoztató a vizes beruházásokról 
A tényszerű tájékoztatás okán kérem, az alábbiak szíves elfogadását 

 

 
Az újságba szánt anyagok,  
fotók, hirdetések leadása 
minden hónap 10-ig 

Városháza, I. emelet 12. ajtó,  
e-mail: letahirek@gmail.com 
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  A térség szolgálatában 
 Átadták a megye 17. kormányablakát 
 

 
                                                           Fotó: Turóczi Barnabás 

 

Január 7-én ünnepélyes keretek között került átadásra 
Létavértesen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei 
Járási Hivatalának felújított járási kirendeltség épülete, a 
megye 17. új kormányablaka. 
 
Az Árpád tér 10/A. szám alatti, pártháznak épült, később 
rendőrőrsként használt épületet korábban 12,5 milliós költséggel 
felújították. A kirendeltség berendezésére, felszereltségére 88 millió 
forintot fordítottak. 
 

 
Fotók: Dutkáné Papp Katalin

Az ünnepség résztvevőit Iklódiné Szilágyi Katalin, a Derecskei 
Járási Hivatal vezetője köszöntötte, méltatta a lakosság színvonalas 
kiszolgálását biztosító korszerű feltételeket. 
Vasas Lászlóné Dr., a Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója az átalakuló, modern közigazgatási szerkezetről, a már 
helyben intézhető mintegy 700 féle ügyről, a további fejlesztési 
tervekről beszélt. 

 
 
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedés-
politikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő, a kirendelt- 
 

ség átadója elmondta: a stabilabb és hatékonyabb közigazgatási 
rendszer alapját képezi, hogy minden kormányhivatalban 
ugyanolyan magas színvonalú és teljes körű kiszolgálás biztosított.  
 
Menyhárt Károly, Létavértes polgármesterének beszéde: 

„Tisztelt Államtitkár Úr, Főigazgató Asszony, Hivatalvezető 
Asszony! Kedves vendégek! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket egyik házigazdaként a mai 
Kormányablak átadón! Vegyes érzések vannak ma bennem!  
Mindazonáltal ma vége egy korszaknak. Lezárult egy olyan szakasz, 
amit - a házban itt dolgozó kolleganőkkel - volt részem jegyzőként, 
illetve aljegyzőként okmányirodaként létrehozni. Az a feladat is 
nagy volt és akkor is sikerült mindenki megelégedésére 
megvalósítani, kialakítani. Különleges öröm, hogy van folytatása, és 
a tágabb térséget tovább szolgálhatják Létavértesen.  
 

 
Másik dolog, hogy talán nem mindenki tudja, de 
1973.novemberében ez az épület a Létavértesi MSZMP szervezete 
által kapott építési engedélyt. Majd a Létavértesi Rendőrőrs 
működött benne. Ennek során leégett és az önkormányzat jóvoltából 
– mivel statikai problémák nem voltak – felújításra került. Ismét a 
rendőrség használhatta a 2012. júniusban történt Határrendészeti 
Kirendeltséggel való egyesüléséig. Azóta az épületünk üresen áll, 
melyet két éve külsőleg felújítottunk, készülve a mai napra.  
Hála Istennek van folytatás és a főtéri impozáns épület tovább 
szolgálhatja a térséget. Ezt szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki döntésével és más módon támogatta ebben Létavértest. 
Elsősorban Államtitkár Úrnak, Kormánymegbízott Úrnak, 
Főigazgató Asszonynak és Hivatalvezető Asszonynak. Mert 
rendszerint Pestről nem látják a vidéket, vagy nem reálisan. De azt 
gondolom, bár nem lettünk járás, általuk mi elláthatunk Pestig. 
Ebben kérjük a további segítséget és támogatást. 
További nyugodt, jó és sikeres munkát kívánok az itt dolgozóknak. 
Közölve, hogy az önkormányzat továbbra is segít, mint mindig, 
szívesen!” 
 

A jól felkészült apparátus helyi szakemberekből áll. 
 

Az átadóról további képek: http://letavertes.hu /Hírek
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Városi adventi ünnepség 
2015. december 17 

 
Köszönetet mondunk a rendezvények támogatóinak! 

 

 
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési ház

Árpád tér 
Létai részen  
Létavértes város képviselő testületének a szaloncukorért, Géczi 
Józsefnek (zöldségbolt), Zsíros Józsefnek és Papp Gábornak a 
sütőtökért, az iskolai napközi konyha dolgozóinak és a Nagylétai 
Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központ konyhája 
dolgozóinak a munkájukért, a Szőlősgazdák Egyesületének a borért 
és a segítségért. 

 
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési ház

Vértesi részen 
Az előkészítő munkát és lebonyolítást a Létavértesi Irinyi János 
Általános Iskola valamennyi dolgozója végezte. Hernyótészta sütést 
és annak ingyenes osztását a Vértesi Nyugdíjas kör vállalta. 
Karácsonyi mézeskalácssütést és osztást a Vértesi Református 
Szeretetház dolgozói végezték. 

Fotó: Irinyi János Általános Iskola
Irinyi utca 

Szépkorú köszöntése 

Fotó: Magánarchívum
 

Papp Mihályné, született Nagy Margit, Létavértes, Keleti u. 41. 
szám alatti lakos 1925. december 24-én született. 90. születésnapja  
alkalmából 2015. december 23-án otthonában köszöntötte Menyhárt 
Károly  polgármester és Tóthné Lukács Erika anyakönyvvezető. 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
 
 
Szaloncukrot a képviselőtestület tagjai biztosítottak. 
A tök, krumpli és  tea előkészítését az önkormányzat és az egyházak 
konyháinak köszönhettük. 
A forralt borról a létavértesi szőlősgazdák gondoskodtak. 
A tornatermi ünnepségre karácsonyfát Szilágyi Sándor kereskedő 
biztosította.  
 

Fotó: Irinyi János Általános Iskola
Minden évben sokan ünnepelünk együtt 

 
A műsor a Gyermeksziget Óvoda Irinyi utcai tagóvodája, Menyhárt 
Károly polgármester úr, a vértesi katolikus és református egyházak 
vezetőinek, valamint a református egyház kórusának és az Irinyi 
iskola tanulóinak közreműködésével valósult meg. 
 

Dutkáné Papp Katalin
Vályiné Pápai Viola
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Arany János
Általános Iskola

 
Újabb gyémántdiploma  

 
Az előző lapszámban adtunk hírt 
arról, hogy iskolánk nyugdíjas 
pedagógusa, Farkas Béláné, 
Marica néni gyémántdiplomát 
kapott. Mint a napokban kiderült, 
egy másik „gyémántos” peda-
gógusunk is van:  Szabó István 
tanár úr, aki ugyan nem sze-
mélyesen vette át oklevelét, hanem 
postán juttatták el hozzá, de így is 
nagy örömet jelent számára. Pista 
bácsi 1955-ben kapta első 
diplomáját Szegeden, ahol az 
akkori Pedagógiai Főiskolán tanult 
biológia-testnevelés szakon.  

Egyébként Nyíregyházán született, s nőtt fel, ott járt középiskolába is. A 
szegedi tanulmányai befejeztével, 1953-ban kezdte pedagógusi pályáját, 
a szomszéd településen, Újlétán.  
A gyakorló év után még egy évet tanított itt, majd átkérte magát a 
nagylétai iskolába, feleségével, Ilus nénivel együtt, aki tanítóként szintén 
iskolánkban dolgozott. 1955-től 1992 decemberéig, nyugdíjba 
vonulásáig volt Pista bácsi intézményünk pedagógusa. 
Bizonyára nagyon sok nálunk diákoskodó ember emlékszik azokra a 
testnevelés órákra, melyeket ő tartott, hiszen évtizedeken keresztül az ő 
nevéhez fűződött iskolánk sportéletének szervezése. 
Az egészséges életmódra nevelés, az erőnlét, az állóképesség fokozása 
voltak a jelszavak a testnevelés óráin. Rengeteg tanulóval szerettette 
meg a kézilabdát, a focit, a tornát. Emlékeinkben élnek azok a 
sportünnepélyek, tornavizsgák, melyeken az egész iskola megmozdult 
annak idején. Volt osztályfőnök, s a természetjárást is népszerűsítette. Ő 
vezette a falusi sportkör kézilabda csapatát is, s az akkor nagy 
különlegességnek számító fotózás is érdekelte, a művelődési ház fotó 
szakkörét irányította. 
Nyugdíjasként ma is mozgalmas az élete: párjával, a gyerekekkel, 
unokákkal többféle programot szerveznek. Évente többször keresik fel 
azt a kedvelt Zemplénben található falucskát, ahol a ház és kert az ő 
keze munkájának köszönhetően alakult az elmúlt évtizedekben. 84 
évesen (ezt talán el lehet árulni egy férfiről) is vezet még, jól tartja 
magát. 
Gratulálunk gyémántdiplomájához! Kívánjuk, hogy jó egészségben, 
töretlen hittel, tenni akarással teljenek további nyugdíjas évei, s családja 
körében is sok boldog eseményt élhessen még meg! 

Nagy Józsefné
 

Mosollyal gyógyító hóemberek  
A 6.c osztály 
tanulói az ünnepi 
készülődés köze-
pette sem feledkez-
tek meg azokról a 
gyerektársaikról, 
akik kevésbé öröm-
telien, a kórház falai 
között várták a 
karácsonyt.  
 
Az osztály tanulói ez alkalommal hóember figurákat készítettek 
újrahasznosításos technikával, és ezeket juttatták el a Mosolygó Kórház 
Alapítvány támogatásával a debreceni gyerekklinika kis lakóinak. 
Köszönet az ötletért és a megvalósításért osztályfőnöküknek, Molnárné 
Pelei Andreának és az osztály tanulóinak! 
 

Adventi gyertyagyújtások  
 
Hagyomány iskolánk mind alsó, mind felső tagozatában is, hogy advent 
négy hetében mindig másik évfolyam gyújt meg eggyel több gyertyát a 
közös adventi koszorún. A gyertyagyújtásokhoz minden alkalommal kis 
műsor is társul: karácsonyi történetekkel, versekkel, zenével és közös 
énekléssel emlékeznek meg az évfolyamok az ünnepvárásról. Az iskola 
belsőjét is feldíszítjük. Idén mindkét aula sajátos ünnepi hangulatot 
kapott, amelyben nagy szerepe volt Papp Zsoltné és Oláhné Kiss Emma
dolgozóinknak, a Szilágyi Barkácsboltból ajándékba kapott fenyőfának 
is. Köszönjük!  

 
Ezek az alkalmak nem csak a karácsonyra való hangolódásra 
alkalmasak, hanem az egy évfolyamba járó gyerekek számára közös 
készülődést, közösségi élményt is jelentenek. Idén is a megszokott 
rendben: az alsóban a 3. és 4. évfolyamok tanulói, a felsőben először az 
5., 6., majd a 7. és 8. évfolyamosok kerültek sorra a karácsonyváró 
megemlékezésükkel. Köszönjük a hangulatot, valamennyi felkészítőnek 
az odaadó munkát, a tanulóknak a szereplést! 
 

Arany – vásár 
 

Idén is megrendeztük az városi adventhez kapcsolódóan Arany –
vásárunkat, mely jótékonysági céllal jött létre. Az iskola alapítványával, 
a szülői munkaközösséggel közösen szerveztük és bonyolítottuk le. A 
pedagógusaink, a szülők és gyerekek segítségével már hetekkel előtte 
készültek, vásárfiákat GYÁRTOTTAK, melyeket aztán a vásáron 
közösen bocsátottak áruba. Idén is nagy sikere volt a lángosnak, melyet 
az iskola technikai dolgozói készítettek, s a hatalmas mennyiségnek 
köszönhetően nagyon sokan megkóstolhattak.  
 

Fotók: Arany János Általános Iskola archívuma

Legközelebb több szülőt is szívesen várunk majd, hiszen a gyerekekkel 
közösen eltöltött idő mindenki számára nagyon fontos, s kellemes lehet! 
A bevétel, mely bruttó 327.100 Ft volt, az iskola alapítványa 
segítségével a tanulók jutalmazásában, versenyekre jutásában fog 
segíteni.  
Köszönjük minden segítőnknek a jó szándékú munkáját!  
 

 
Szabó István 
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Óvónénik látogatása  
 

 
Az idén is sort kerítettünk arra az eseményre, amely első 
osztályosaink életében nagy jelentőséggel bír. Meghívtuk az 
óvónéniket, nézzék meg, milyen iskolássá váltak volt neveltjeik. A 
három napon át tartó esemény konklúziója most is az volt, hogy  a 
gyermekek szépen fejlődtek, nagyot haladtak az iskolai 
követelményekben.  
 

 
 
A program zárásaként a két intézmény pedagógusai 
tapasztalatcserén beszélték meg a látottakat. 
 

Nyílt nap 
 

 
Fotók: Arany János Általános Iskola archívuma

A következő héten az első osztályok nyílt nap keretében 
mutatkoztak be a szülőknek, akik nagy figyelemmel, büszkeséggel, 
megelégedéssel figyelték gyermekeik iskolai „ténykedését”. A 
program célja a bemutatkozás mellett az volt, hogy a szülőknek 
segítséget nyújtsunk gyermekük tanulásának támogatásához. 
 

 

Irinyi János
Általános Iskola

 

 

 
Elismerés a környezettudatos nevelésért  

 
Az Irinyi János Általános Iskola 2005 óta két ízben pályázott 
sikeresen az Ökoiskolai címért. Annak elnyerését azon iskolák 
érdemlik ki az Emberi Erőforrások és Földművelésügyi 
Minisztériumoktól, akik hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján 
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, 
korcsoportjának megfelelő, élményekre és tapasztalatokra építő, 
azaz tevékenységorientált környezeti- és fenntarthatósági 
nevelésben részesítik diákjaikat. 
 

Fotók: Irinyi János Általános Iskola archívuma
 
A 10 év alatt évről-évre számtalan programot vezettünk be és 
valósítottunk meg, melyek a fenti célokat szolgálták, úgy mint a 
rendszerese erdei iskolai programok, a szelektív hulladékgyűjtések, 
a környezetszépítési rendezvények, a külső-belső virágosítások, a 
madarakról való gondoskodások, a kerékpáros közlekedés 
népszerűsítése, az energiatakarékosságra nevelés, a „Te szedd!”
akciókhoz való csatlakozás.  
 

Fontos számunkra a tiszta és virágos települési környezet 
 

Mindezek elismeréséért az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
felkért értékelő bizottság javaslatára Sípos Imre köznevelésért 
felelős államtitkár arról értesítette iskolánkat, hogy 2016. január 01-
től Örökös Ökoiskolai címet és logóhasználatot adományozott az 
intézmény számára. Az erről szóló oklevél átadásra január végén 
kerül sor Budapesten. 
A cím elnyerésére irányuló pályázatok készítésében Szentmiklósi 
Miklós kollegám vállalt oroszlánrészt a nevelőtestületből, amiért 
ezúton is köszönetet mondok neki. 

Vályiné Pápai Viola igazgató
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Irinyi János Általános Iskola - Visszatekint ő 
 

 „Télapó itt van,…”  
Iskolánk minden diákja és dolgozója bizonyosan kifogástalanul 
viselkedett, hiszen decemberben ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás. 
December 4-én délelőtt az osztálytermekben örömteli hangulatot 
varázsolt a puttonyában finom csokit rejtegető, ősz szakállas öregapó és 
segítő krampusza. 

Nyílt nap az első osztályban 

A szülők számára is emlékezetes volt ez a nap, mivel 
hagyományainkhoz híven nyílt nap keretében ismételten lehetőségük 
adódott bepillantást nyerni csemetéik mindennapi munkájába. 
Örömünkre szolgál, hogy most is sokan éltek a lehetőséggel és 
kihasználva az alkalmat meglátogatták tanóráinkat. 
 

Karácsony  
A 2015-ös évben is jó néhány vértesi lakos döntött úgy, hogy együtt 
várjuk a karácsonyt. A két napos rendezvényen ingyenes volt a 
részvétel.  
December 17-én, csütörtökön, a délelőtt folyamán a mindenki 
karácsonyfájának feldíszítésére került sor.  
A délutáni programot iskolánk 3. osztályos tanulói nyitották karácsonyi 
hangulatú verseikkel, majd Menyhárt Károly polgármester úr tartotta 
meg köszöntő beszédét. A folytatásban az Iri nyi utcai óvoda 
nagycsoportosainak vidám, táncos előadását tekintettük meg, melyet 
Rozsnyai István és Titkó István  lelkészek karácsonyi üzenete követett. 
A fellépők sorát a Vértesi Református Egyház kórusa és a 
Létavértesi Népdalkör zárta. 
Ezután következett a várva várt karácsonyi bazározás, ahol különböző 
sátrakban ingyenesen (sült tök, forralt bor, sült krumpli, hernyó tészta, 
mézes, szaloncukor), és jelképes összegekért (kézműves tárgyak, 
karácsonyi ajándékok, zsákbamacska, gofri) szemezgethettek a 
jelenlévők. 
 

 
A 3. osztályosok műsora 

Rendezvénysorozatunk második napjának helyszíne iskolánk 
tornaterme volt. A 10 órától kezdődő ünnepséget a 3. osztályosok
karácsonyi műsora nyitotta. Ezúton is gratulálunk a résztvevő 
gyerekeknek és a műsort összeállító nevelőknek Tóthné Ujvárosi 
Andrea és Ujvárosiné Slifka Mariann tanár néniknek a meghitt 
pillanatokért! 
Rövid szünet után az Arany János Általános Iskola tanulóinak
betlehemes játéka következett Molnárné Pelei Andrea tanárnő 
vezetésével. A színpadi előadások után a 8. osztályos szülők által 
szervezett büfében vásárolhattunk finom falatokat és frissítő italokat.  
 
Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik adományaikkal, 
munkájukkal segítették ünnepváró programunkat: 
 

 
Amikor megérkezett a Mikulás 

 
Mézes nap 

Az eseményekben egyébként is gazdag decemberi hónapot tovább 
„édesítette”, az Ujvárosi Méhészet előadása, mely során alsó 
tagozatos növendékeink megismerkedhettek a méhészek 
legalapvetőbb eszközeivel, és finomabbnál finomabb helyi méhek 
által gyűjtött mézeket kóstolhattak.  
 

Fotók: Irinyi János Általános Iskola archívuma
Mézédes percek 

A Mézes Reggeli Program keretén belül lehetőséget kaptak 
nebulóink az egészséges táplálkozás egyik fontos alappillérének, a 
méznek a tüzetesebb megismerésére. 
Köszönjük az élményekben gazdag bemutatót az Ujvárosi 
családnak! 
 

Sporthírek 
A körzeti úszóversenyen 3 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel 
öregbítették iskolánk hírnevét legkiemelkedőbb úszóink:  
II. korcsoport: Tóth Zsóka /4.o./  50 m mellúszás 2. hely 
                         Vezendi Péter /4.o./ 50 m mellúszás 2. hely 
III. korcsoport: Kerekes Zsuzsanna /6.o./ 100 m hátúszás 1. hely 
                        Misuta Péter /5.o./ 50 m mellúszás 1. hely 
                        Molnár Andrea /6.o./ 100 m hátúszás 3.hely 
IV. korcsoport: Balogh Zsigmond /6.o./ 100 m mellúszás 1. hely 
                        Csizmazia Réka /7.o./ 100 m hátúszás 3. hely 
                        Dudás Martin /6.o./ 100 m gyorsúszás 2. hely 
                        Tóth Lili /7.o./ 100 m mellúszás 3. hely 

Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és Nagy Károly
tanár úrnak a felkészítésért! 
 
Több diákunk: Zudor Réka, Zudor Nóra, Tóthfalusi Máté, és 
Pongor Bence iskolai kereteken túl is foglalkozik az úszással, tagja a 
Létavértes SC’97 úszó szakosztályának, melynek kereteink belül 
különböző városokban /Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, 
Debrecenben, Százhalombattán/ hasonló szép eredményeket értek 
el.  
Gratulálunk kitartó munkájukhoz, és további sikereket kívánunk 
nekik! 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
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Nagylétai betlehemes 
 
Amit két éve elkezdtünk, ma már nevezhetjük hagyománynak: 
összesen 3 karácsonyi várás, 42 fellépés szerepel iskolánk dráma 
szakkörös betlehemeseinek sikerlistáján. 
 
Köszönettel tartozunk Husztiné Irmuskának és Húsüzemének, 
valamint Heit Lórándnak és családjának, akik kezdetektől szeretettel 
várnak és fogadnak minket. Nélkülük már nem lenne teljes a mi 
karácsonyi készülődésünk sem. 
 

 
 
Ebben az évben már részt vehettünk Debrecenben a Nemzetközi 
Betlehemes Találkozón is. A városban jártunkkor felkerestük a 
Debreceni Református Kollégiumot és a Vénkerti Általános Iskolát 
is, ahol szintén előadtuk műsorunkat. 
Köszönjük, hogy a vértesi iskola ünnepségének is részesei 
lehettünk! 
Idén első alkalommal voltunk részesei katolikusaink esti 
karácsonyvárásának, ahol mi lehettünk a "meglepetés" fellépők. 
Köszönet Máté Ilonának a szervezésért! 
 

 
Fotók: Magánarchívum

Már nemcsak kis városunkban és a közeli Debrecenben jártunk, 
hanem nagy örömünkre átléphettük a határt, és a Partiumban, 
Székelyhídon is volt alkalmunk hírét vinni őseink szép 
hagyományának. Itt a legmaradandóbb élményeket Böjte Csaba 
atyánál, a Szent Ferenc Alapítvány Székelyhíd kis lakóitól kaptuk. 
Ma is szeretettel és hálával gondolunk vissza, hogy hagyományaink 
felelevenítésének és betlehemes játékunk alapgondolata Simándi 
Lászlóé és Éles Gergő Péteré volt, akik mentorként ma is 
figyelemmel kísérik fellépéseinket. Köszönjük a sok magyarázatot 
és támogatást, biztatást! 
Köszönjük mindenkinek, aki velünk volt, aki fogadott bennünket!
Jövőre újra útra kelünk! 

Molnárné Pelei Andrea
dráma szakkörösök vezetője

 

RÉGI KÉPEK 
 

 
 

A Nagylétai Állami Általános Iskola énekkara (1968). Középen 
Szakács Andrásné tanárnő. Köszönet a fotóért Máté Sándornénak 
(Gyár utca) ! 
 

 
 

Állami Általános Iskola Vértes - Liget 1952. 
Tanítványai körében Weszelovszky Endre tanár. Köszönjük a ritka 
felvételt! 

 

 
 

A kép az 1970-es években készült az Aranykalász Mgtsz 
Gépcsoportjánál az aratás előtti gépszemle során. Köszönjük a fotót 
Serdült Józsefnek! 

A régi fényképek megtekinthetők a „Képeskönyv Nagyléta Vértes 
Létavértes” facebook oldalon, és rövidesen elérhetők lesznek a 
város honlapján: http://letavertes.hu Település /Képeskönyv oldalon. 
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2015. december 11 -én rendeztük meg az idei tanév diákolimpiai 
versenyét az Arany János Általános Iskola uszodájában, ahol 
négy iskola hatvan versenyzője vett részt. 
 
Az összesített éremtáblázaton ismét az Arany János Iskola tanulói 
végeztek az élen 11 arany, 15 ezüst és 14 bronzérem 
összegyűjtésével, amivel maga mögé utasította a derecskei Bocskai-
és a létavértesi Irinyi iskolát is. 
 

 
Fotók: Magánarchívum

A résztvevők egy csoportja 
 
Gyorsúszás:  Arany érmesek: Balogh Dominik 2008, Bakó 
Tamás 2005, Harmati Dorottya 2007, Gáspár Zoltán 2002, Szabó 
Viktória 2004. Ezüstérmesek: Lantos Péter 2008, Tarnóczki Dorina 
2009, Nagy Viktória 2005, Papp Zétény 2003, Belényesi Melitta 
2003, Bronz érmesek: Szima Gergő 2006, Vida Imre 2003, Szabó 
Tibor 2001, Pénzes Tekla 2003. 
 
 

Fiatal kézilabdásaink sikere 
 

A Létavértes Sc ’97 utánpótlás korú kézilabdázói kezdték meg 
elsőként a szereplést az idei bajnoki küzdelmekben. U-8. és U-10. 
csapataink először hazai pályán a Berettyóújfalu korosztályos 
csapatait látták vendégül, majd a Szabolcs megyei Csengerben és 
Kisvárdán szerepeltek eredményesen 

 
 

 
                                        Kép és szöveg: Papp Zoltán  

 
 
 
Hátúszás:  Arany érmesek: Balogh Dominik 2008, Harmati 
Dorottya 2007, Vida Levente 2003, Gáspár Zoltán 2002. 
Ezüstérmesek: Bakó Tamás 2005, Fülöp Csenge 2008, Oláh 
Mihály 2003, Belényesi Sándor 2002, Hermeczi Ivett 2004, Borbély 
Evelin 2002. Bronz érmesek: Szabó Gergő 2008, Tarnóczki Milán 
2005, Apai Zsófia 2007, Vida Imre 2003 
Felkészítők: Hadházi Mónika, Koroknai Tibor, Bertóthy Tamás, 
Mányi Csaba. Gratulálunk! 
 

 
 

Balogh Dominik (középen), balra Milbik-Lantos Péter  
 
Mellúszás : Arany érmesek: Szima Gergő 2006, Fülöp Csenge 
2008. Ezüstérmesek: Deli Lilla 2007, Szabó Tibor 2001,  Fehér 
Ágnes 2003, Szilágyi Nikolett 2002. Bronz érmesek: Szabó Gergő 
2008, Nagy József 2005, Nagy Eszter 2008, Papp Zétény 2003, 
Mezei Demeter 2001, Szabó Kitti 2003.  

Bertóthy Tamás

Karácsony ünnepe 
a Gyermeksziget Óvodában 

 

Az év legszebb ünnepét, a karácsonyt, az óvoda apraja-nagyja is 
megünnepelte. Minden csoport meghitt, ünnepi hangulatot varázsolt 
a termébe, a polcok mélyéről, a szekrények tetejéről elkerültek a 
karácsonyi díszek, gyertyák.  
A kisebbek karácsonyi dalokat, verseket tanultak. A Maci 
nagycsoportosok kedves karácsonyi mesével készültek, melyet az 
óvoda aulájában mutattak be a társaiknak és a felnőtteknek.  
 

 
Fotó: Gyermeksziget Óvoda

A műsor után folytatódott a közös ünnep, dalokkal, versekkel, 
zenékkel. A feldíszített fa alatt minden óvodás gyermek sok-sok 
értékes, szép ajándékot talált, melynek nagyon örültek. A 
gyermekek, a téli pihenő után nagy izgalommal vették birtokba és 
használatba az új játékokat.  
 

Ezúton kívánunk sikerekben gazdag, Boldog Új Évet!
 

ÚSZÓ DIKOLIMPIA LÉTAVÉRTES 



10. oldal            Létavértesi   HÍREK           2016. január   
 
 
 

 
Tisztelt Termelők! 
 
Az idei évben jelentős változás történik az őstermelői 
igazolványok kiváltásával kapcsolatban. 2016. január 1-én hatályba 
lépett az új, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 
436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet, mely a papír alapú 
igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének 
feltételeit teremti meg.  
Fontosabb tudnivalók: (a teljesség igénye nélkül) 
� A személyi igazolványhoz hasonlóan az őstermelői igazolvány 

kérelmezését követően is először egy ideiglenes igazolvány 
kerül kiállításra, amely legfeljebb a kiállításától számított 60 
napig igazolja, hogy a tulajdonosa őstermelői tevékenységet 
folytat. 

� 2016. január 1. és május 31. között kiállított ideiglenes 
igazolványok a 60 nap helyett 2016. július 31-ig igazolják az 
őstermelői feltételeket tulajdonosuknak. 

� Az új, kártya alapú igazolványok 3 év helyett már 5 évig 
hatályosak, értékesítési betétlapot azonban továbbra is csak 
legfeljebb 3 évre lehet kiváltani. 

� A kiváltást követően a kártya alapú igazolványok postai úton 
érkeznek majd a kérelmezők saját lakcímére.  

� Lejáró igazolványok esetén október hónaptól az őstermelőknek 
lehetőségük lesz a tárgyévet követő év január 1-jétől hatályos 
új igazolvány igénylésére. 

� Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is 
díjmentes, azonban az elveszett, megsemmisült, vagy 
megrongálódott igazolvány pótlásáért 3 000 forintos igazgatási 
szolgáltatási díjat kell majd fizetni, amely díj 2016. február 1-
től lép életbe. 

� Végezetül fontos felhívnom a figyelmüket arra, hogy a 
korábban kiváltott, papír alapú igazolványok legfeljebb 2016. 
december 31-ig érvényesek és hatályosak, még abban az 
esetben is, ha azok már a 2017. évre is érvényesítésre 
kerültek.  

 
Az igazolvány kiváltásához szükséges adatok: 
o az ügyfél személyes adatai: adóazonosító jele, adószáma, MVH 

regisztrációs száma, , lakcíme, születési helye, ideje, anyja 
neve; 

o saját gazdálkodásra vonatkozó adatok: saját, illetve bérelt 
földterületek elhelyezkedése, helyrajzi száma, 
területnagysága(ha, m2); állattartásra alkalmas épületek helye, 
alapterülete, férőhelyeinek száma; termelni kívánt 
növénykultúrák, termőterület nagysága(ha) kultúránként, 
ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNT MENNYISÉG; valamint állati 
eredetű termékek megnevezése és értékesíteni kívánt 
mennyisége.  

 
Előreláthatólag, az anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti 
nemzeti és uniós közvetlen támogatására irányuló támogatási 
kérelmet 2016-ban, február 1. és március 20-a között lehet beadni. 
 

Kárándi Orsolya 
NAK falugazdásza 

 

MESTERFODRASZ 
 
1983-ban szereztem fodrászképesítést. 
Szakmai rnunkám során mindig 
igényeltem az új ismeretek elsa-
játítását, ú] korszerű technikák 
alkalmazását. 
Vendégeim teljes körű kiszolgálása 
érdekében szereztem manikűrös és 
pedikűrös végzettséget.  
Sikerrel teljesítettem a mesterfodrász cím megszerzéséhez 
szükséges szakmai előírásokat, és a legnagyobb szakmai 
igényességgel várom vendégeimet. 
Fodrászatomban maximális figyelemmel igyeksze, vendégeim 
legkülönbözőbb igényeit kielégíteni. Célom: mindenki számára 
megtalálni az egyéniségének és kívánságának leginkább rnegfelelő, 
legtökéletesebb frizurát. Hajápolással kapcsolatban olyan 
információkat adok, amivel otthon is tökéletesen karban tarthatják 
hajukat. 
A tökéletes frizura megalkotásának nélkülözhetetlen eleme az 
egyéni stílus figyelembevétele. Extrém hajvágási formáktól kezdve, 
a letisztult formákon át, alkalmi és esküvői kontyok. Remélem a 
kellemes környezetben munkatársaimmal minden kedves 
vendégemnek a legjobbat tudom nyújtani!   
Fontosnak tartom az utánpótlás nevelésben való közreműködést, 
szakmai segítségnyújtást. lmmár nyolc éve foglalkozom ipari 
tanulók szakmai-, gyakorlati képzésével, melyhez rendelkezem az 
Iparkamara és a képző intézmény együttműködésével. 
Szeretettel várom kedves vendégeimet a Baross u. 1 szám alatti 
üzletembe, ahol szolgáltatásaimmal: fodrászat, pedikűr, manikűr, 
szolárium állok rendelkezésükre!  
ldőpont egyeztetés: 06-(30)376-19-62 

Kelemenné Karcza Margit
 
 Települési  
rendszeres gyógyszertámogatás  

 
A szociális törvény rendelkezése alapján az önkormányzatoknak 
2015. február.28-ig kötelező feladatként kellett rendeletükben 
szabályozni a normatív méltányossági közgyógyellátást. 
2015. március.01-től az önkormányzatok, és az állam segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai különváltak. 
Létavértes Város Képviselő-testülete a 4/2015.(II.26.) Ör. számú 
rendeletében szabályozta a helyi támogatások típusait és azok 
jogosultságának feltételeit. 
A rendeletben szabályozott települési támogatások: lakhatási 
támogatás, rendkívüli települési támogatás és köztemetés 
támogatása. 
A normatív méltányossági közgyógyellátás 2015. március 01-
től,mint feladat a Derecskei Járási Hivatalon belül a Létavértesi 
Kormányablaknál kerül befogadásra és elbírálásra. 
A jogosult kérelmező egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja 
meg családosok esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a 
28.500 Ft-ot, illetve egyedül élőknél a 42.750 Ft-ot. 
Sajnálatos módon több olyan súlyos vagy krónikus betegségben 
szenvedő létavértesi személy van, aki nem jogosult e támogatási 
formára. 
 
A Képviselő-testület, egyéni képviselői kezdeményezést követően, 
a legutóbbi testületi-ülésen határozatot fogadott el, amelyben 
szélesíti a rendszeres gyógyszertámogatást igénylők körét. 

A határozat alapján: települési rendszeres gyógyszertámogatást 
kaphatnak azon igénylők, akik betegségük okán szakorvosi 
javaslattal rendelkeznek és az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az egyedül élő esetén a 57.000 Ft-ot illetve családos esetén az 
35.625 Ft-ot. 
A kérelmezőnek a továbbiakban is meg kell felelnie az idevágó, 
hatályos önkormányzati rendeletben foglalt kritériumoknak. 

Papp Zoltán képviselő
 

 
 

Tisztelt Vállalkozók!  
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük 
térítésmentes bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi 
Hírekben. Anyag terjedelme: max. 1 gépelt oldal és 1-2  kép, logó. 
A tartalom nem lehet csak árú- és szolgáltatás reklám! 
 A szerkesztésben segítünk.. 
Várjuk írásukat: Városháza, I. em. 12. ajtó.  
E-mailen letahirek@gmail.com   
 



LAKÓHÁZ . Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 
180 m2-es, 3 szobás, parkettás, gáz- 
és vegyes tüzelésű központi fűtéses 
lakóház garázzsal, gazdasági- és  
melléképületekkel, ipari árammal, 
pincével eladó,. Érdeklődni lehet  
06-30 / 252-6375.               (2015/00930) 
 
INGATLAN. Létavértes, Zöldfa u. 
14. sz. alatti ingatlan lebontandó 
házzal 1651 m2 területtel eladó. 
Irányár 1,1 millió Ft. Érdeklődni: 
lehet: 52/479-012        (Fizetett hirdetés) 
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Széchenyi u 50. szám alatti, és 
Rákóczi u. 85. szám alatti családi 
házak eladók. Érdeklődni lehet:  
06 30/ 986 3112.         (Fizetett hirdetés) 
 
FŰSZERPAPRIKA. Vásároljon 
kiváló minőségű fűszerpaprika őrle-
ményt aromazáró csomagolásban, 
létavértesi kistermelőtől. Ha fontos 
az árú eredete, színe és aromája, 
hívjon! 06-30-5269-445  (2015/00988) 

 
ELADÓ : Létavértes Cserekertben 
zártkerti 0,6 ha szántó ingatlan 13,7 
AK értékben. Érdeklődni lehet: 
Létavértes, Petőfi u. 14.    (2015/1052) 

 
ÁLLÁS . A Bigecs Farm Kft. ser-
téstelepén lévő takarmánykeverőbe 
munkatársakat keres. Műszaki 
beállítottság és számítógép 
használata feltétel. Elérhetőség: +36 
30 588 47 75.                   (2016/00041) 
 
 

APRÓHIRDETÉS  

670.- Ft (ÁFA - val) 
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Apróhirdetés 
 
ALBÉRLETET KERESEK 
Létavértesen. 70/417 40 98 

(2016/00028
 
CSALÁDI HÁZ  Létavértes, 
Bólyai u. 27. szám alatt eladó. 
Érdeklődni: 06-30/5737-005 

(Fizetett hirdetés)
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, 
Alkotmány u. 11 szám alatti össz-
komfortos családi ház mellék-
épületekkel eladó. Érdeklődni lehet 
06/70 234 7477 és  06/70 235 4008
telefonszámokon.                 (2016/00031) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi 
u. 64. szám alatti lakóház nagy 
telekkel (2 ha), tárolásra, állat-
tartásra alkalmas melléképületek-
kel -telephelynek is megfelelő-
eladó. Telefon:  06 30/ 502-51-41 

(2015/01022)
 
SZÁNTÓFÖLD. Cserekertben 5 
hektár, 101,88 AK értékű, és 3,154 
hektár 71,79 AK értékű, egymáshoz 
közel fekvő jó minőségű szántóföld 
2020 –ig érvényes bérleti szer-
ződéssel eladó.  Érdeklődni 18 óra  
után és hétvégén a 06/30 385-1677
vagy 06/30 216-4026.   (2016//00035) 
 
SZŐLŐ PAJTÁVAL Az Öreg-
kertben 600 négyszögöl jó fekvésű, 
kordonművelésű szőlő, vegyes 
gyümölcsössel, pajtával eladó. 
Telefon: 30-206-7144     (2015/00971) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Cserekertben 
3,74 hektár, 86,17 Ak értékű 
szántóföld eladó.  Érdeklődni lehet 
telefonon este (52) 376 – 039              

(2016//00037)
 

 

 

 

Focistáink megkezdték a felkészülést  
A Sporttelepen megkezdték felkészülésüket a Létavértes SC 97 
labdarúgó csapatai. A Megye II –ben szerepelő felnőttek Kontor 
Gábor vezetésével minden kedden és csütörtökön 18 órától 
alapoznak a tavaszi bajnokságra.  
Az ifjúsági csapat új edzővel minden szerdán és szombaton 18 
órától, az U-9-es csapat Mezei László irányításával keddenként 
16.30-18 óráig, az U-7-es csapat Papp Zoltán és Katona István
vezetésével minden pénteken 10 órától, az U-11 és U-13 as csapat
Szatmári Róberttel minden hétfőn szerdán és pénteken 16-30-18 
óráig, és az U-15-ös csapat Árva Barnával hétfőnként 18-19.30 
óráig tartja edzéseit.                                               Árva Barna elnök 

 

Régi fotók tulajdonosainak figyelmébe 
 
KÉPESKÖNYV - Nagyléta, Vértes, Létavértes" facabook oldal 
Azzal a szándékkal jött létre hogy oda bárki feltölthesse a 
településen (szabadtérben, lakásban, munkahelyen, bárhol.) készült 
fényképeit, amelyek legalább 5 évvel ezelőtt készültek.  
A legjobb képek a település honlapjára is felkerülnek a 
"Képeskönyv - régi képek” oldalra. A feltöltő írja le hol, mikor 
készült a felvétel, mi, vagy kik láthatók azon, és ki a fotó 
tulajdonosa. 
 
Változatlanul várjuk régi fotóikat a Létavértesi Hírekbe is, melyek 
leadhatók a Városháza I. emelet 12. irodájába (a papírképeket 
visszajuttatjuk tulajdonosának), illetve elküldhető e-mailben a 
letahirek@gmail.com címre. 
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 180 éve lobbantotta lángra Irinyi János a robbanás-

mentesen gyulladó gyufát. 
 

Varga János:  
"Irinyi János egyike volt azoknak a 
múlt századi magyar értelmi-
ségieknek, akik egyaránt kivették 
részüket a kor tudományos, technikai, 
sőt társadalmi-politikai küzdelmeiből, 
s akikről elmondhatjuk, hogy 
sokrétűen teljes életet éltek."- írta róla 
Jókai Mór. 
 
1817. május 18-án született Bihar 
megyében, Albison. Ő a zajtalan és 
robbanásmentes (un. „zajongás nélkül” 
fellobbanó) biztonságos gyufa
feltalálója. (Bécsben zündhölzli –
ejtsd:cündhölcli- volt a neve.) Irinyi 
kén helyett fehérfoszfort, a 
veszedelmes káliumklorát helyett 
ólomdioxidot használt.  

(Ezért terjedt el az a szólás, hogy az Irinyi-féle gyufa „kén’telen” 
meggyulladni.) Magát a gyufát nem Irinyi János találta fel! Ő maga 
így vélekedett találmányáról: „ha én a kémia teoriájának nem 
tudnám egyéb hasznát venni e haszontalanságnál (mármint a 
gyufánál), még ma kitekerném a nyakamat. … mindig untam, ha 
említette valaki a gyufát.”  

 
Irinyi János anyakönyvi bejegyzésének fotója – Albis 

 
Műszaki, tudományos tevékenysége 
 
Találmányát a bécsi egyetemen tanító 
tanárának, a magyar származású Paul 
Traugott Meißner (Meissner Pál; 1778-
1864) híres szász gyógyszerész és kémikus 
tudósnak javaslatára 1836-ban 
szabadalmaztatta, de egyben el is adta egy 
szintén magyar származású, Bécsben 
működő gyógyszerészvállalkozónak, 
Rómer Istvánnak. Ő maga 1840-ben 
Pesten alapította meg az első magyar 
gyufagyárat, az "ELSŐ PESTI 
GYÚJTÓFÁK GYÁRÁT", amely 1848-ig 
működött.  
Ebben maga Kossuth Lajos is támogatta, a Pesti Hírlapban 
gyűjtésre szólított fel a gyár létrehozása érdekében. (Ma egyetlen 
gyufagyár működik Magyarországon, Szegeden, de az sem magyar 
tulajdonban van.) Kora egyik legképzettebb vegyészeként 
Magyarországon egyik első terjesztője volt a korszerű, új 
szemléletű kémiának. Tökéletesen elsajátította az A. L. Lavoisier 
szellemében fejlődő új kémiát. Magyar nyelven ő írta az első 
színvonalas kémia könyvet, a VEGYTAN ELEMEI-t, amely 1847-
ben jelent meg Nagyváradon, saját kiadásban. (Egy-egy példánya a 
Debreceni Kollégiumban, és az Országos Széchenyi Könyvtárban 
található.)                                                                              (folytatjuk) 
 

Varga János Székesfehérváron élő mérnöktanár Nagyléta – Cserekert 
szülötte. Általános iskolai tanulmányait itt végezte 1964-ben. Diplomáját az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte.         vargaj@freemail.hu 

Újabb létavértesi értéket ismert el  
a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság  

 

   
 

A 2015-ös év második felében a települési Értéktár Bizottság a 
képviselőtestület javaslatára a Létavértesi Vízi Vágóhidat 
felterjesztette a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba való felvételre ipari 
és műszaki megoldások kategóriájában. A megyei Értéktár 
Bizottság 2015. december 08-i ülésén a felterjesztésnek helyt adott, 
így újabb települési értékünk került be Hajdú-Bihar megye 
értéktárába, melyről az értesítő határozatot büszkén vettük 
tudomásul. 

Az önkormányzat Művelődési-, Sport-  és Civilkapcsolatok 
Bizottságának javaslata alapján a 2016-os évben a Vízi vágóhíd 
külső és belső környezetének szebbé tételére, rendezettségének 
növelésére  fog sor kerülni az önkormányzat részéről. A munkálatok 
elvégzése után még inkább méltóvá válik az idelátogató csoportok 
fogadására. 
 
A helyi értéktár bizottság munkája alapján eddig a közvetkező 
értékek kerültek felvételre országos, megyei és helyi szinten. 
 

Érték   
Az érték fellelhetősége 

Kategória 
Elismerés szintje 

Irinyi János munkássága 
és a zajtalan és  
robbanásmentes gyufa 
Létavértes, Irinyi u.8. 

ipari- és műszaki 
megoldások 
Kiemelkedő nemzeti érték, 
Országos Értéktár 

Vízi Vágóhíd 
4281 Létavértes, Petőfi u.8. 

agrár- és élelmiszergazdaság 
Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 

Rozsnyai István Muzeális 
Gyűjtemény 
Létavértes, Irinyi u.7. 

kulturális örökség 
Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 

Irinyi Arborétum 
Létavértes, Kassai u.8. 

természeti környezet 
Települési értéktár 

Irinyi Teljesítménytúra  
Létavértes és külterülete 

egészség- és életmód 
turizmus 
Települési értéktár 

Vértesi Ref. Szeretetház  
épületegyüttese  
Létavértes, Irinyi u.7. 

épített környezet 
Települési értéktár 

Japán akác 
Létavértes, Irinyi u.7. 

természeti környezet 
Települési értéktár 

Egyhajúvirág 
Létavértes „Kiserdő”  

természeti környezet 
Települési értéktár 

Nagylétai Görögkatolikus 
Templom ikonosztázionja 
Létavértes, Károlyi út 5. 

kulturális örökség 
Települési értéktár 

 
További értékek felvételéhez várjuk a lakosság ötleteit, javaslatait. A 
felterjesztés módjáról és az értéktár bizottság munkájáról, 
értékeinkről www.letavertes.hu települési honlapon találnak bővebb 
információt. 

 Vályiné Pápai Viola 
Települési Értéktár Bizottság Elnöke 

 
Irinyi János 

 
Meissner Pál 
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