
Osztálytalálkozó 30 év elteltével 

 
Tisztelt Létavértesi lakosok! 

Szeretettel várjuk Önöket  

2019. január 26-án 
a Debreceni utcai Sportcsarnokba! 

Elegáns környezet, kellemes hangulat . 
Egy este barátaik, családjaik körében. 

Jegyek elővételben vásárolhatók a  
Városi Könyvtárban, Rózsa u.1.szám, 

és  a Kassai u. 8. sz alatt! 
Felnőtt jegy ára: 4.500 Ft/fő 
  14 éves korig:  2. 000 Ft/fő 

5 éves korig ingyenes! 
Tombola elővételben és a helyszínen is kapható 
A báli zenét a President együttes szolgáltatja. 

Meglepetés sztárvendég: 
Telefonszám: 52 /376-055 

 
Utánpótlás kategóriában  
2018. év legnépszer űbb  
megyei férfi sportolója 

 

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A Hajdú-Bihari Napló és a Hajdú Online 
által meghirdetett szavazóversenyen az év 
legnépszerűbb megyei férfi utánpótlás 
sportolója Újvárosi Ádám , a DVSC fiatal 
létavértesi illetőségű labdarúgója lett.  
Gratulálunk ! 
 

Az 1988-ben végzett 8. a osztály 
Első sor: Milbik Józsefné, Nagy Józsefné, Papp Gáborné 
Második sor: Bessenyei Anikó, Csuth Éva, Brevák Gyöngyi, Tallódi Annamária, Bora 
Mária, Abuczki Ildikó, Kucskár Andrea, Nemes Erzsébet, Rózsa Hajnalka 
Harmadik sor: Papp Zoltán, Laczkó Lajos, Girdán Sándor, Moldován Inci, Zagyva Tibor, 
Vida Ilona, Jenei Zsolt, Péter Gyula, Kalmár László, Erdei Sándor 
 

2018. November 2-án az Arany János 
Általános Iskola előtt gyülekezünk. Kis 
feszültség a gyomorban.(Mindenre gondol-
tam? Köszöntő, virágcsokrok, étel, ital 
,..kész, kipipálva) 
És végre szállingóznak rég nem látott és 
ismerős arcok. Körbe állunk az iskola előtt 
és méregetjük egymást, a szemekben a régi 
gyermekkor csillogását keresve. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XXVIII. évf. 1. (247.) szám 

2019. január 
Vízöntő hava 

   
 honlap: www.letavertes.hu - blog : http://letahirek.blog.hu - facebookon  –  Twitteren -  e-mail: letahirek@gmail.com 

Több mint 360 résztvevő az Irinyi Teljesítménytúrán 

 
FOTÓ: LÉTAFIT SE.

Ezen az ellenőrző – pecsételő ponton az étel és a frissítő mellett „Mici” volt a sláger. 
Részletesen : 10. oldalon

Megállapítom, mindenki remekül néz ki. 
Megérkeznek az osztályfőnökök és újra 
diáknak érzem magam. Kedves köszöntések, 
ölelések.  
Majd indulás a Szent Kristófba, vetítés, 
múltidézés vacsora, régi csínyek, kacagás.  
Hol van már a feszültség? Hajnali egy óra: 
békesség, elégedettség, boldogság van. 

Tarnócziné Csuth Éva
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A 2018. december 18 -án közmeg-
hallgatással egybekötött soros testületi 
ülés az alábbi napirendeket tárgyalta: 
 
     Polgármesteri jelentés ● 
 
1.  Beszámoló a Bizottságok 2018. évi  
     munkájáról 

- Gazdasági Bizottság   ● 
- Művelődési., Sport-, Civil  

kapcsolatok Bizottság ● 
- Oktatási Bizottság       ● 

 

- Pénzügyi Bizottság  ● 
- Szociális Bizottság   ● 
- Ügyrendi Bizottság  ● 

2. Éves belső ellenőrzési terv elfogadása ●  
3. Különfélék 
3.1. Beszámoló a közterület-felügyelet  
       2018. évi tevékenységéről 
3.2 IVECO Daily 50 C busz 

üzemeltetéséről ● 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu  

● = elérhető és olvasható 
            a város honlapján  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ●  
Közbeszerzési Bizottság    
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RÖVIDEN 
 

Civilek elszámolása 
Felhívjuk az önkormányzat pályázatán 2018-
ban támogatásban részesült civil szervezetek 
figyelmét, hogy a támogatási megálla-
podásban rögzítetteknek megfelelően az 
elszámolási határidő 2019. január 31. A 
dokumentumokat és kötelező mellékleteinek 
leadása: Városháza I. emelet 14. iroda. 

 

Véradás 
Sokszoros véradókat köszöntöttek a 
Debreceni Művelődési Központ Pódium 
termében 2018. november 29-én, a magyar 
véradók napján. A rendezvényen a Magyar 
Vöröskereszt Területi Szervezete kitün-
tetéseket adott át. 

 
Fotó: Magyar Vöröskereszt H-B. Megyei Szervezete

 
Szalai Ferenc Lászlóné kilencvenszeres 
jubilálóként az elmúlt év legmagasabb 
véradószámú kitüntetett nődonorjaként  
vehette át a kitüntetést Köztudott, hogy Anna 
Létavértesen más módon is, véradás-
szervezőként  is szolgálja  ezt a közérdekű 
ügyet. Gratulálunk! 
 
A december 17 -i, Sportcentrumban tartott 
kiszállásos véradáson megjelent 47 fő. Vért 
adott 39 személy, összesen 17550 ml. 
mennyiséget. Első alkalommal adott vért 
Bárányné Pongor Anikó, Katona J. u. 1/b, 
Dumáné Hegedűs Irén, Zöldfa u. 26, Vályi 
Gyula, Álmosd, Zilahiné Major Enikő, 
Batthyány u. 46. 
 

 
 
 

Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00033 számú
„Mindentől távol a szívhez közel” 
humánkapacitás fejlesztése a Derecskei 
mikrotérségben címmel elnyert pályázat 
lehetőséget biztosított arra (is), hogy 40 
gyermek mikulás ajándékot kaphasson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKŰ 

2018-ban összesen 477 fő, elsősorban 
Romániában élő magyar származású 
személy tett ünnepélyes keretek között 
állampolgársági esküt / fogadalmat a 
Városháza házasságkötő termében.  
 
Eddig összesen 10 517 fő lett honosítva / 
visszahonosítva Létavértesen , és vehette 
át a magyar állampolgárságát igazoló 
dokumentumait. 
 

Az Arany János és az Irinyi János
Általános Iskolák kijelölték azokat a 
gyerekeket, akik szociális helyzetüktől 
függetlenül egész évben szorgalmasan 
tanultak, tisztelettudóan, példamutatóan és 
környezettudatosan viselkedtek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeettt iii    üüülllééésss   nnnaaapppiii rrr eeennndddjjj ééénnn   

Pályázati forrásból ajándékok gyerekeknek  

 

Aktuális települési információk 
a város közigazgatási honlapján 

www.letavertes.hu / HÍREK 
További menüpontok:  

� TELEPÜLÉS  �  ÖNKORMÁNYZAT  

� KÖZÉRDEKŰ ADATOK  

� ÉLETHELYZETEK  

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Vályiné Pápai Viola igazgató és Menyhárt Károly polgármester 
Az elkészített mikulás csomag mellé egy összeszerelhető napelemes robotot is kaptak a 
tanulók. Az értékes és tanulságos ajándékokat a pályázó szervezet képviseletében 
Menyhárt Károly polgármester a nevelőkkel együtt adta át az Irinyi János Általános 
Iskolában és a Városi Könyvtár és Művelődési házban.  
 

 
Nagylétai lelkészek a városi adventi 
ünnepségen 
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Baba – Ruha Börze 
Kellemes hangulatban telt a december 8-án megtartott ruhabörze. A 
lelkes anyukákat a borongós időjárás sem tántorította el. 
Gyermekeik kinőtt ruháit árusították vagy cserélték el.
A következő alkalom tavasszal lesz, mesesarokkal és játszóházzal 
kibővítve, hogy a kisgyermekes anyukák is nyugodtan el tudjanak 
jönni. Szeretnénk, ha minden évszakban megrendezésre kerülne 
a”Ruha Börze”. hogy mindenki lehetőséget kapjon ezen a 
rendezvényen, aki eladni, vásárolni vagy csereberélni szeretne a 
kinőtt, esetleg megunt ruhák között. 
 

Adventi Vásár 
December 18 -án reggel a „kis piac” területén üres asztalok álltak, 
kellemes karácsonyi zene szólt. Érkeztek az ügyes kezű árusok és 
lassan megteltek különböző portékákkal ezek asztalok.  Jöttek a 
karácsonyi ajándékot kereső emberek is. Köszönjük az árusoknak, a 
vevőknek a kitartást. Találkozunk jövőre ugyanitt! 
Árusok voltak:: a Zimányi házaspár, Gonda Zoltán, Balla Fruzsina, 
Újvárosiné Julika, Nagyné Erika, Kovács Aranka, Hosszú Anikó, Szászné 
Rizán Erika, Tóháti Bea, Újvárosi Sándor, Kovácsné Hosszú Gyöngyi, 
Hajni és Zoli sajtkészítők. 
 

Városi Karácsonyi Ünnepség 
December 20-án a jó cselekedetek gyakorlása jellemezte az 
ünnepséget. Kellettek ehhez a szónokok, szereplők, adományozók, 
a társadalmi munkát vállalók. Köszönetet mondunk valamennyi 
szereplőnek! 

 
FOTÓ SZATMÁRI IMRE

Szülők tánca  
Videifilm a YouTuben:  Létavértesi Advent 2018 – Árpád tér  címmel 

 
Felajánlók: Önkormányzat Képviselő-testülete, Zöldségbolt 
(Árpád tér), Jenei József (Szabadság u.), Szűcs Sándor (Szél u.) 
Segítők: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, Arany 
János Általános Iskola pedagógusai, tanulói, technikai dolgozói, a 
Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltatóközpont 
konyhájának dolgozói, a Városi Napközi konyha dolgozói, Nagy 
József (Gyár u.), Kelemen Péter, Máté József, Puja János 
(Széchenyi u.), valamint a kedves Szülők. 
 

Kiállítás a XVI. Alkotótábor munkáiból 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a 2018. évi létavértesi  
alkotótábor résztvevőinek munkáiból nyílt kiállítás január 18-án a 
Városi Könyvtár és Művelődési ház emeleti termében. Megnyitotta: 
Erdei Sándor újságíró. Zongorán közreműködött Ozsváth Laura. 
A tárlatot március 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők az 
iontézmény nyitvatartási idejében. 

Papp Imre Zsoltné művelődésszervező
 

 
Karácsonyi ünnepség 

 
Az év legszebb ünnepét, a Karácsonyt, megünnepelte a 
Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde apraja-nagyja.  
Minden csoport meghitt, ünnepi hangulatot varázsolt a termébe, a 
mézeskalács illata átjárta az egész intézményt. Előkerültek a nagy 
becsben tartott, csodaszép karácsonyi díszek, melyekkel ismét szép 
ruhába öltöztették a gyermekek a felnőttekkel együtt a fenyőfákat. A 
kisebbek karácsonyi dalokat, verseket tanultak e szép ünnepre. 

 

 
FOTÓ: ÓVODA ARCHÍVUMA

December 18-án a Katica nagycsoportosok a kis Jézus születését 
bemutató, betlehemes műsorral készültek, amelyet az óvoda 
aulájában mutattak be, a meghívott vendégeknek, nyugdíjasainknak, 
a gyermekeknek, és a dolgozóknak.  
A feldíszített fa alatt minden kisgyermek sok értékes, szép ajándékot 
talált. 
Ezúton kívánunk sikerekben gazdag, Boldog Új Évet 
mindenkinek!  

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde 
Debreceni utca 1. szám alatti dolgozói

Irinyi utcai tagóvoda 

Megvalósult egy álom! 
2018-ban óvodánk udvara újjá épült. Hosszas előkészítő munkák 
után az évzáró-ballagóra Létavértes Városi Önkormányzatának 
támogatásával elkészültek a tereptárgyak, telepítésre kerültek az új 
udvari játékok, az Alapítvány Létavértesért pályázati támogatásával 
ősszel megvalósult a füves, fás udvar kialakítása. Így a gyerekek 
számára biztosítani tudjuk a természetes környezetet, a felhőtlen 
gyermeki játék lehetőségét és örömét.  
(Az udvar fotója a 4. oldalon) 
Tagóvodánk munkatársi közössége és gyermekei ezúton is 
köszönetet mondanak a Létavértes Városi Önkormányzatnak és az 
Alapítvány Létavértesért kuratóriumának! 

Szimáné Szabó Brigitta

Előzetes 
HHHaaatttááárrr mmmeeennnttt iii    NNNéééppptttááánnnccc   TTTaaalllááálllkkkooozzzóóó   

Ideje: 2018. február 16., szombat 
Helye: Létavértes, Művelődési Ház Színházterme 

Minden érdeklődőt szeretettel  várunk! 
LÉTAVÉRTES VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
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 Alapítvány tájékoztatója 
 
Az Alapítvány Létavértesért kuratóriuma tájékoztatja a 
lakosságot, hogy az általuk 2018-ban meghirdetett és támogatott 
pályázatok pénzügyi és szakmai beszámolói határidőben, 2018. 
december 01 -ig benyújtásra kerültek. A beszámolók ellenőrzését 
követően megállapítást nyert, hogy azok megfeleltek a kiírásoknak 
és a vállalt kötelezettségeknek. 
 

A megújult vértesi tagóvoda udvara 

Bízunk benne, hogy a támogatásunkkal megvalósított projektek 
segítik a gyerekek egészséges és harmonikus fejlődését, 
hozzájárulnak a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó 
szokások alakításához, a környezettudatos és egészséges életmód 
megalapozásához. 

2019 –ben is van lehetőségük arra, hogy Személyi Jövedelem 
Adójuk 1%-val támogassák az alapítványt 
A befolyó összeget a kiírásra kerülő pályázat útján szeretnénk újra 
hasznos célokra fordítani. 

ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT 
Adószám:18545984-1-09. 

Szima György
Alapítvány Létavértesért 

kuratórium elnök
 

XVII. Városi Borverseny 
 
2019. március 9-án, szombaton 
18.00 órától a Létavértesi Szőlős-
gazdák Egyesülete szervezésében, a 
Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház támogatásával 
kerül megrendezésre a Városi 
Borverseny helyi és nem helyi 
termelők számára.  
 
Helyszíne: a Kossuth u. 8. szám alatti iskolai ebédlő 
Nevezni: 2019. március 8-án, pénteken 18.00-20.00 óra között 
lehet a Kossuth u. 8. sz. alatt  
Kategóriák: vörös fehér bor (helyi és nem helyi) 
Nevezési díj: 1.500,- Ft/bor, egyesületi tagoknak 1.000,-Ft/bor.  
A nevezési díj 1 fő részére a belépőjegyet is tartalmazza. 
Belépőjegy ára: 2.500,- Ft/fő 
Jegyek elővételben vásárolhatók: Lévai József, Tóth Árpád u. 7. és 
az Autoshop boltban (Kossuth utca) 
 

 

Létavértesi Hírek 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN ( ELŐZŐ 5 ÉV IS) 
a város honlapján: www.letavertes.hu  

 

Köszöntés 

 
                                                             FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM 

Kanál Gábormé Veres Anna néni 1928 –ban született. 90. 
születésnapja alkalmából 2018. december 21-én jelenlegi 
otthonában köszöntötte Őt családja, valamint Menyhárt Károly 
polgármester és Rozsnyai István református lelkész. Szeretettel 
gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az Érmelléki Népfőiskolai Egyesület szervezésében kilenc 
alkalomból álló előadássorozat kezdődik, amelyek péntek 
délutánonként kerülnek megtartásra. Az első alkalom 2018. január 
25-én (pénteken) 15.00 órakor kerül megrendezésre. A helyszínét 
rövidesen közöljük a város honlapján, az újság facebook oldalán. 
 
Az előadásokat NAGY GERGŐ történész-régész, a Déri Múzeum 
Régészeti Tár régész technikusa, a Kölcsey Ferenc Emlékház és 
Álmosdi Kiállítóhelyek gyűjteménykezelője, helytörténeti kutató 
tartja. 
 
Témakörök: 
1. Létavértes környékének régészeti értékei 
2. Létavértes és környékének elpusztult középkori települései 
3. Nagyléta története a középkortól a török kor végéig 
4. Vértes története a középkortól a török kor végéig 
5. Nagyléta és Vértes népessége a XVIII. században 
6. Létavértes története a XVIII. századtól napjainkig 
7. Helytörténet, helyismeret és a helyi "krónikások" 
8. Kokad község történeti áttekintése 
9. Múzeumok, tájházak és látnivalók Létavértes környékén 

Dr. Erdei Gábor
 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
Az E-on megbízásából leányvállalata a Komáromi Kogenerációs 
Erőmű Kft. Létavértes külterületén, a 0369 hrsz -on 
naperőművet (napelem parkot) kiván létesíteni. Ez szükségessé 
teszi a többször m6dositott 9/2007 (V.29.) Ör. számú helyi 
építési szabályzatunk módosítását. A módosítás során 
alkalmazott jogszabály a tárgyban lakossági f6rum 
megtartását kötelez ően előírja 
A lakossági f6rum időpontja 2019. január 22, 15 óra,  helyszíne 
a Létavértesi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (4281 
Létavértes, Kossuth u. 4.) melyre meghívunk és várunk minden 
tisztelt érdeklődőt 

Menyhárt Károly
polgármester



2019. JANUÁR      Létavértesi HÍREK           5. oldal  
 
 
  
 
 

 

 

Csigacsináló 
az Irinyi Nyugdíjas Kör közreműködésével 

 március 2-án, szombaton 16- órától a Rozsnyai Gyűjteményben 
Népdaltanulás, dalolás - a Zengő Citera Együttes, a Csormolya 
Népdalkör és Béres Csilla közreműködésével 
 

Nemzeti Nap 
A Nemzeti Nap keretében  március  15-én megrendezzük az immár 
a hagyományosnak számító  
VIII. Létavértesi Pálinkaversenyt és a VII. Házikalács- és 
Kolbászversenyt. Szeretettel várjuk nevezéseiket! 
Nevezési díj: nincs.  
Mennyiség: pálinkák: fél liter, kolbász: 30 dkg, kalács: egy egész. 
Kérjük, hogy pálinka- és kolbász nevezésüket március 14-ig adják 
le a Rozsnyai Gyűjteményben, (hétköznapokon 9-17 óráig),  a 
kalácsokat március 15-én, 12 óráig ugyanitt.  
 
Elérhetőségeink: Irinyi u. 7.- : rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com 
Tel.: 06-52/376-763/113, vagy 30 1999 437 
A rendezvényekről részletek hamarosan a facebook és weboldalainkon, 
illetve plakátokon. 

Kővári Emese
 

Szelektív hulladékgyűjtés 2019. 
 
Ebben az évben a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés (sárga 
gyűjtőzsákos) továbbra is miden hónap utolsó szerda-csütörtök
délelőttje. Mivel két napos járásról van szó azt a hetet kell 
figyelembe venni, amikor egy hétre esik a két nap. A havi 
időpontok az alábbiak: 

január 30-31.- február 27-28. - március 27-28. 
április 24-25. - május 29-30. - június 26-27. 

július 24-25. - augusztus 28-29. - szeptember 25-26. 
október 30-31. - november 27-28. - december 25-26. 

Szerdán: a vértesi rész és a Sziget u- Petőfi utcától nyugatra 
Csütörtökön:  a fennmaradó létai településrészen. 

 

 
 

„Bütykölde” 

 
Fotók: Iskola archívuma

Karácsonyra készülődve december 15-én Adomán Mónika 
látogatott el iskolánkba. A 4. és 5. évfolyamos gyerekeknek mutatta 
meg a szalvétatechnika csodáit, rejtelmeit. A foglalkozás során 
ajtókopogtatót készítettünk, amelyet a gyerekek nagy örömmel 
vittek haza. Köszönjük! 
 

Adventi-vásár 
Iskolánk hagyományaihoz tartozik, karácsonyra készülődve mi is 
segítünk az ajándékozás problémáiban. Kézzel készített kézműves 
termékeket ajánlunk megvásárlásra, valamint a szülők által sütött 
házi készítésű süteményekkel kedveskedünk minden vevőnek, 
érdeklődőnek. Idén is nagy sikert aratott a frissen sütött lángos.  
 

 
 
A vásáron befolyt összeggel az iskolánk alapítványát gyarapítottuk. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kreatív, szervező, 
résztvevő kedves szülő pozitív hozzáállását, segítségnyújtását! 
 

„Nagylétai Betlehemes!” 
December 19-én a Csillagjárók meglátogatták alsós osztályainkat, 
hogy hirdessék a kis Jézus megszületését. Betlehemes játékukkal 
felelevenítették a régi időkben játszott játékot, melyet nagy-
szüleinktől, dédszüleinktől gyűjtöttek.. Köszönjük vezetőjüknek 
Molnárné Pelei Andrea tanárnőnek! (Kép: 6. oldalon) 
 

„Városi Karácsony” 
2018. évet a Városi Karácsonyi Ünnepség zárta, amelyben iskolánk 
két csoportja is részt vállalt. Iskolánk énekkara Zákányné Bogyó 
Anikó és Nagy Zsolt vezetésével karácsonyi dalokat énekelt. A 4.a 
osztály tanulói pedig a Betlehemet elevenítették fel Gáspárné 
Pankotai Erika segítségével. 
 

Aktuális híreink 
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Fotók: Iskola archívuma

„Nagylétai Betlehemes” 

„Jónak lenni jó!” 
Idén is csatlakoztunk a Létavértesi Zumbarátnők csapatának 
jótékonysági felhívására. Cipős dobozokat gyűjtöttünk, melyekbe 
színezők, ceruzák, édességek, játékok lapultak. Nagyon szépen 
köszönjük minden kis segíteni akaró „jótündérnek”, akik szebbé 
tették a beteg gyermekek karácsonyát. Idén iskolánkból 30 dobozt 
tudtunk elvinni a gyerekekhez.  Az akcióban több zumbás 
meglepetést sorsoltunk ki. KÖSZÖNJÜK! 

 
 

Drámaszakkörösök A Padlás musicalen 
30 év után újra műsorra tűzte a darabot a Csokonai Színház. A téli 
szünet utolsó estéjén a dráma szakkörösök ötven fős kis csapata, 
többen szüleikkel együtt izgatottan indultak Debrecenbe az 
előadásra.  
A zenés musical sokunknak nagyon tetszett, és bátran ajánljuk 
bárkinek: „Mert kell egy hely, hol minden szellem látható!”  
 

Gáspárné Pankotai Erika
   Humán mk. vezető

„Angyalok szárnyán” 
Iskolánkban már hagyomány, hogy az adventi időszakban kicsik és 
nagyok, gyerekek és felnőttek együtt készülődnek a karácsonyra. Az 
ünnepi készülődés jegyében az iskolai könyvtárban megnyitottuk az 
„Angyalok szárnyán” időszaki kiállításunkat.  

 
 
Adomán Mónika kézműves alkotó gyűjteményéből összesen 129 
különleges angyal és 4 kép került bemutatásra.  

 

Karácsonyi műsor 
Az utolsó tanítási napon az ötödik és a hetedik évfolyam 
néhány tanulója karácsony alkalmából egy meglepetés 
produkcióval kedveskedett az iskola dolgozóinak és 
tanulóinak. A gyerekek fellépése után pedig a pedagógus 
énekkart is meghallgathattuk, akik megkoronázták az ünnepet 
énekükkel. 

 
A műsort összeállította és a gyerekeket segítette: Molnárné Pelei 
Andrea, Létai Ilona, Zsírosné Czeglédi Erzsébet és Milotai József 
 

Nemzeti a diákokért 
A Nemzeti Színház a 2016/2017-es évadban egyedülálló 
programot indított, mely lehetővé teszi, hogy diákcsoportok és 
kísérőtanáraik négy előadásukat ingyenesen látogathassák.  
Molnárné Pelei Andrea sikeresen pályázott, így december 12-én az 
ötödikes diákjainknak volt lehetőségük a János vitéz előadásának 
megtekintésére. 
A gyerekek tátott szájjal kísérték végig az előadást. Tényleg remek 
volt. Az is a program része volt, hogy az előadás előtt egy 
„idegenvezetővel” színház bejáráson vehettünk részt.  
 

 
 
A napirendbe beillesztettünk egy múzeumpedagógiai foglalkozást a 
Mese múzeumban. A múzeumlátogatásnak köszönhetően a vasúti 
jegy is kedvezményes volt. S hogy a fővárosi kiruccanás teljes 
értékű legyen, a gyerekek kipróbálhatták a villamos, trolibusz, és 
metró nyújtotta élményeket is. A földalatti mozgólépcső 
rendszerében diákjaink „két kört” is megtettek. A nap végén hab 
volt a tortán a Burger King, de a lassú kiszolgálás miatt majdnem 
lekéstük a vonatot. A gyerekek többségének meghatározó élmény 
marad az intercity is, mivel még nem ujtaztak vonaton. 
Aznap késő este értünk haza. Másnap kicsit elgyötörten, de (a 
felelésmentes lehetőség miatt) boldogan  jöttek iskolába. 
 

Madáretető-készítő verseny 
Az őszi szünet előtt versenyt hirdetünk az 5. évfolyamon, melynek 
célja, hogy ötletes madáretetőket készítsenek. Az évfolyam minden 
osztályából voltak jelentkezők.  
Díjazottjaink : 1. Venczel Lilla, Venczel Panna 5.c , 2. Ágoston 
Lilla, Portörő Fanni 5.b, 3. Milbik-Lantos Péter 5.c  és Krasniqi 
Albin 5.c .Különdíj: Balogh Dominik, Kovács Dominik, Boros 
Nándor 5.b osztály. 
Zsűritagok: Neumayer Nóra, Milotai-Kiss Ildikó, Pál Csaba 
 



2019 . JANUÁR      Létavértesi HÍREK           7. oldal  
 
 
  
 
 

Nyugdíjba vonultak 2018-ban 
 
Iskolánk dolgozói közül a múlt évben 4 kollégánk: egy tanító néni, 2 
takarító néni és a karbantartónk kezdhette meg a jól megérdemelt 
pihenését.  
 
Szima Sándorné  

1978-ban Vértesen kezdett, tanítani közben 
tanult a debreceni Tanítóképző Főiskolán. 
1983-ban kapta meg diplomáját. Iskolánkban 
1984 szeptemberétől dolgozott. A legtöbb 
területen kipróbálhatta magát. Tanított kis 
létszámú osztályokban, eltérő tagozaton, kis-
és nagyfelmenő rendszerben, később 
iskolaotthonos, majd egész napos oktatási 
formában. Határozott, következetes 
pedagógust ismertünk meg személyében.  

A 40 éves tartalmas, odaadó munkája elismeréseként 2018. 
júniusában Létavértes Város Gyermekeiért díjban, majd Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült. 
 
Major Erzsébet 
1995-ben kezdett el iskolánkban dolgozni az 
akkori meghatározásnak megfelelően 
hivatalsegédként. Tevékenysége szerteágazó 
volt. A takarításon kívül a pedagógiai 
munkánkat, napi teendőinket segítette, 
üzeneteket továbbított, tízórait, uzsonnát 
szortírozott, portaszolgálatot, tanulók kísérése, 
ünnepségek előkészítését végezte. 
Kedvelt elfoglaltsága a virágokhoz köthető. 
Szépítette a hozzá tartozó udvari területeket, 
évelő és egynyári növényeket ültetett, 
gondozott.  
 
Czentye Sándorné 

Abból a 40 évből, melyet életében ledolgozott, 
25-öt töltött intézményünkben. 1993-ban vált 
munkahelyévé iskolánk. Először 
konyhalányként, majd hivatal-segédként 
tevékenykedett. Feladatát, melyre ugyanaz a 
sokféleség volt jellemző, mint kolleganőjénél, 
az elvárásoknak megfelelően végezte. 
Valamennyien emlékezni fogunk jellegzetes 
humorával tűzdelt mondataira. 

 
 
Tóth Sándor 
A GAMESZ megszűnése után, 2006. 
januárjában kezdett el dolgozni iskolánkban, 
karbantartóként. Minden kisebb-nagyobb 
hibát ő javított. Sokrétű tevékenységet 
végzett, hiszen a fűtés biztosítása mellett a 
vízszereléstől  a padok javításáig, a zárak, 
ajtók, eltört székek, kiégett fénycsövek 
helyrehozataláig mindenféle munkája volt. Az 
iskola valamennyi zegét-zugát jól ismerte,  
Több, mint 12 év itt töltöt idő után  teljes jogú  
nyugdíjas let.t 
 

Az iskolai anyagok összeállítását végezte: 
Milotai- Kiss Ildikó, Gáspárné Pankotai Erika, Nagy Józsefné

 
 

Karácsonyi ünnepvárás  
December 20-án délelőtt az Irinyi utca elejére helyezett fenyő 
díszruhába öltöztetésével kezdődött a 2018-as karácsonyváró 
programsorozat a vértesi településrészen.  

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Gyerekek a rögtönzött színpadon 
A délutáni szabadtéri rendezvény 3. osztályos Irinyis diákok 
versmondásával és Menyhárt Károly polgármester úr köszöntő 
beszédével indult.  
Ezt követően a református és katolikus egyházak képviselői 
továbbították karácsonyi gondolataikat, majd a Gyermeksziget 
Óvoda és Bölcsőde Irinyi utcai tagóvodájának növendékei jártak 
vidám, téli táncot. Az ünnepi műsort az iskolánk tanulóiból álló 
Dimitrifjak karácsonyi története zárta.    

 
FOTÓ: ISKOLA ARCHÍVIMA

Az ünnepség résztvevői 

 
Nagy volt az érdeklődés a sátrak előtt 
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A műsorszámok után indult a karácsonyi kirakodóvásár, ahol 
jelképes összegekért kézműves tárgyakat, karácsonyi ajándékokat 
lehet vásárolni, illetve különböző pavilonokban felajánlásoknak 
köszönhetően ingyenesen forró tea, forralt bor, sült krumpli, sült tök, 
gofri, kókuszgolyó, mézeskalács és szaloncukor várta a 
rendezvényre látogatókat. 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Vásárfiában nem volt hiány 

Az ünnepvárás december 21-én, pénteken iskolánk tornatermében 
folytatódott. 

 
Harmadikosaink a színpadon 

A karácsonyi hangulatot a 3. osztályosok szívhez szóló története 
alapozta meg. Ezúton is gratulálunk a résztvevő gyerekeknek és a 
műsort összeállító nevelőknek: Nagyné Kiss Etelka és Tóthfalusiné 
Bubrik Beáta, a meghitt pillanatokért! 
Folytatásként a jelenlévő több, mint 200 fő közös éneklésével 
fokozódott az ünnepvárás és a karácsonyi hangulat. 
 

 
Iskolánk legaktívabb és legeredményesebb versenyzői 

felkészítőikkel 

Félév végéhez közeledve az első félévben valamilyen területen 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és felkészítő nevelőik is 
szóbeli igazgató elismerésben részesültek a rendezvényen.  

 
FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal, 
munkájukkal segítették ünnepváró programjainkat: 
Létavértes Városi Önkormányzat, Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház, Gyermeksziget Óvoda – Bölcsőde  Irinyi utcai 
tagóvodája. Takács-Szilágyi Tímea és Titkó István lelkészek, 
Vértesi Református Szeretetház, DIMITRIFJAK-  Szilasi Zsanett 
vezetésével, Létavértes Városi Önkormányzat Napközis konyhája, 
Vértesi Irinyi Nyugdíjaskör, Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete, 
Önkormányzat Képviselő-testülete, Szűcs Sándor, Belényesi Imre 
(fenyőfa adományozók), Irinyi János Általános Iskola tanulói, 
szülői közössége, és valamennyi dolgozója. 
 

Félévzárás 
 
A 2018/2019-es tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. A 
tanulókat és a szülőket 2019. február 1-én értesítjük az első 
félévben elért tanulmányi eredményekről.  

Tanítás nélküli munkanapok:  
� 2019. január 25. (péntek) félév előtti osztályozó értekezlet 
� 2019. február 4. (hétfő) -félévi nevelőtestületi értekezlet 

 

Valamennyi diákunknak és szüleiknek ötösöktől hemzsegő, 
eredményes évet kívánunk 2019-ben! ! 

Jákóbné Szilágyi Éva
iskolai tudósító

RÉGI KÉP 

 
Első áldozó gyermekek és a Vértesi Görög Katolikus 
Egyházközség vezetői 1956 -ban a templom oltára előtt. 

Köszönjük a fényképet Kucskár Jánosnénak!
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                      LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei 
 

 

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Január 12.-én csapatunkkal a Hajdúszoboszló Hungarospa által 
rendezett ifjúsági kézilabda tornán vettünk részt. Reggeltől késő 
délutánig pattogott a labda a szoboszlói sportcsarnokban. Lányaink 
álmos kezdés után fokozatosan javuló összjátékot produkáltak. 
Téglás csapata mögött a tornán sikerült a második helyezést 
elérnünk, magunk mögé utasítva  Nádudvar és Hajdúszoboszló 
hasonló korosztályos együtteseit. 

Papp Zoltán
szakosztályvezető

 

RÉGI KÉPEK 

 
FOTÓ: TURÓCZI BARNABÁS

2008. évi Városi Pedagógus Nap megnyitója. Kollágái, az Oktatási 
Bizottság tagjai körében Zsírosné Pongor Magdolma 

 

A Nagylétai Gimnázium tanulói 1963-ban a Művelődési ház lépcsői 
előtt. Balról: Bokor Mária, jobb szélen Pongor Erzsébet, mellette 
Pelei Viola. A képet Boldog Viola osztálytársuk készítette. 

Elhunyt  

ZZssíírr oossnnéé  PPoonnggoorr   MM aaggddoollnnaa  
az Irinyi János Általános Iskola  

nyugalmazott igazgatója 
 
2019. január 11-én türelemmel viselt betegség után távozott 
közülünk egykori kollégánk, vezetőnk, volt önkormányzati 
képviselőnk. 

Zsírosné Pongor 
Magdolna 1948. április 
25-én született Nagy-
létán.  
Középiskolai tanul-
mányai után a peda-
gógus pályát választotta 
és tanítói, majd 
történelem szakos 
általános iskolai tanári 
diplomát szerzett.  
Évtizedeken át elköte-
lezett, kiegyensúlyozott 
tanára lett a vértesi 
településrészen az 
egykori 2. számú, 
későbbi nevén az Irinyi 
János Általános 
Iskolának.  
 

20 éven keresztül, nyugdíjba vonulásáig igazgatói
feladatokat is ellátott az intézményben. Mind beosztott
tanárként, mind iskolavezetőként a gyerekek iránti 
szeretet, megértő türelem, tolerancia jellemezte.  
 
Munkássága során nagyfokú innovativitás, a korszak 
elvárásainak való megfelelésre törekvés vezényelte 
pedagógiai területen is és az oktatás tárgyi feltételeinek 
megteremtése szempontjából is. 

 
Magas szakmai felkészültségét igazolta, hogy nemcsak az 
Irinyi iskola irányításával bízták meg, de a Derecske-
Létavértes Kistérség igazgatói munkaközösségének is 
összefogója, szakmai irányítója volt. 
 
Tevékenykedése túlmutatott az iskola, az oktatás határain, 
hiszen a gyerekek mellett gondja volt a felnőtt lakosság 
érdekeinek képviseletére is. 2002-től 2006-ig települési 
képviselőként is aktív lakosa volt kisvárosunknak, 
irányította annak Oktatási Bizottságát.  
 
A közösségért vállalt elkötelezettségéért, becsületes 
munkálkodásáért 2006-ban „Létavértes Városért” díjban 
részesült.  
 
Zsírosné Pongor Magdolna - volt igazgató, pedagógus, 
önkormányzati képviselő – mind a rábízott gyerekeknek, 
mind nekünk felnőtteknek példát, utat mutatott 
kiegyensúlyozott optimizmusával, lelkes, kitartó 
munkavégzésével, a legnehezebb élethelyzetekben is 
meglévő emberségével és a belőle áradó derűjével. 
 
Nyugodjon békében, Isten vele! 
 
         Menyhárt Károly             Vályiné Pápai Viola 
              polgármester                           igazgató 
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„Esőben sárban masírozik a baka ……” 
 
Ez a nóta juthatott eszébe azoknak, akik december 8-án rendben 
masírozó katonákkal találkoztak Létavértes utcáin. Nem 
hadgyakorlatra, csak a LÉTAFIT SE szervezésében megrendezett 
XII. teljesítmény túrára érkeztek a Kratochvill Károly Katonai 
Középiskola tanulói, szervezetten és fegyelmezetten, ahogy az illik.  
A 40 kiskatonán kívül még 322-en vágtak neki a 30 és 15 km-es 
távnak, s bizony az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Szerencsére a 
220 előnevezőt nem tántorította el a reggel hat órától folyamatosan 
csepergő eső.  
Egerből, Szegedről, Nyíregyházáról Budapesről, sőt Ercsiről is 
érkeztek, s már hét órától zsibongó tömeg várta az indítást, mely -
köszönhetően az előnevező rendszernek- fennakadás nélkül, 
olajozottan indult.  
Örömmel töltötte el a szervezőket, hogy nagyon sok visszatérő 
túrázót köszönhettek az indulók között. A téli túra az Irinyi család 
emlékezetének jegyében szerveződött, bemutatva a településünk 
hírességeinek itt fellelhető emlékeit.  
 
A teljesítménytúrázóknak szint időn belül kell teljesíteni az adott 
távot az ellenőrző pontok érintésével, ahol pecséttel igazolják a 
megjelenést. Az ellenőrző pontok önpecsételővel, vagy pontőrök 
általi pecsételővel voltak ellátva.  
 
Vannak, akik számára valóban a teljesítmény a fontos, s vannak 
olyanok, akik szeretnék kiengedni a gőzt, beszélgetni, jó társaságban 
jó levegőn eltölteni egy napot.  
Bármi is a cél a szervezők minden erőfeszítése arra irányul, hogy ezt 
a lehető legjobb feltételek mellett tehessék meg:  
pontos egyértelmű jelzések, útvonalleírás, frissítők, meleg ebéd,  
kitűző, élő zene és mindenek előtt kedves, családias fogadtatás várja 
az ideérkezőket.  
A különböző internetes oldalakon közzétett túrabeszámolók szinte 
kivétel nélkül túránk legnagyobb erényének ezeket tartják.  
Ehhez sok ember, sok munkájára, és sokak támogatására van 
szükség.  
Köszönet mindenkinek aki munkájával, vagy anyagi támogatásával 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez. ! 
 

Létavértesi nyertesek: 
15km női győztese (immár sokadszor) Rost Anett Dorka, a 
15km férfimezőnyben 2. Újvárosi Máté, 3. Pongor Norbert lett. 
A legfiatalabb versenyző pedig Oláh Emmuska 1 osztályos 
tanuló  

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

AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE 2018-BAN 
A Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület ezúton is 
megköszöni mindazoknak, akik a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat kitüntető díjára javasolták szervezetünket a Megyei 
Közgyűlésnek, és az elismerésre érdemesnek  tartotta, s „Az Év civil 
szervezete díjat” adományozta az egyesületnek.  
 

Bertóthy Tamás
Képes összeállítás: www.letavertes.hu /Hírek 
 

 
 
 
   Tart a 24. Teremlabdarúgó Bajnokság  

ezúttal a Fair Play jegyében  
 
A sorsolás manapság már nem egyszerű feladat. Az egyre 
kevesebb résztvevő megtartása végett a szervezők igyekszenek 
a lebonyolítást a résztvevők igényeihez illeszteni, ami a 
időbeosztás rugalmasságában és a nevezési díjban mutatkozik 
meg leginkább.  
Az idei indulás sem volt zökkenőmentes ám a Létaboys és a Sinter 
Fc utolsó utáni pillanatban való belépésének elfogadása is ezt a 
közös célt szolgálta. 
 

Az idén is 
Menyhárt Károly
polgármester úr 
indította útjára az 
MSE – AS Kóma
nyitómérkőzés lab-
dáját. Ezt  megelő-
zően a sportszerű 
játékra bíztatta a 
résztvevőket.  
 

A nyitómérkőzés bár jó volt, nem sikeredett izgalmasra, pedig a 
fiatal vértesi fiúk lelkesedésével nem volt baj, ám a tavalyi bajnok 
Monostorpályi SE esélyeshez méltón futballozott.  
 
Ezen a meccsen már rögtön kipróbálásra került az egyik 
szabálymódosítás is, miszerint a végleges kiállítást felváltja a 
csapatot 5 percig (a játékost a mérkőzés végéig) sújtó kiállítás. A 
másik két mérkőzés azonban igen izgalmas és szoros volt, a 
negyedik pedig elmaradt.  
 
A Semjén helyett belépő Sinter Fc egy későbbi időpontban fogja 
lejátszani a Paptamási elleni mérkőzést. Időközben pedig a Gyuri 
és a mókusok is szponzort találtak, így már más néven 
(www.tbutoroutlet.hu) szerepelnek a bajnokságban. A Streetboys
és a Rémálom csapata most nem változtatott nevet, sőt felüdítő volt 
újra látni utóbbiak rózsaszín szerelését is.  
Nem látjuk viszont az idén a kezdetektől szereplő Létafit SE I. 
osztályú csapatát, ám helyette (pocsaji) Betyárok néven főleg a régi 
Torpedó – Centrál-Létafit tagokat tömörítő , modern támadás 
vezetésre épülő csapat lépett színre. Velük komolyan kell majd 
számolni amikor a  végén a dobogós helyeket osztogatják. 
 
Az ÖFB-ben szinte minden csapat izmosodott egy kicsit, néhol még 
az összeszokás hiánya látszik, ám a 6+3 mérkőzésen lesz idő 
összeszokni. Apró változás, hogy a NyilasFa az idén már nem indul, 
ám ismét képviselteti magát Álmosd, ahonnan régebben három 
csapat is szerepelt a bajnokságban. A bajnokság fő esélyese 
természetesen a nagyváradi Elektrofor  csapata, ám egy kis 
szerencsével a helyi illetőségű United, illetve Létafit OB
megszorongathatja őket. És akkor még nem is beszéltünk a 
meglepetésre mindig hajlamos Székelyhídi csapatról.  
 
A lebonyolítás egyébként teljesen megegyezik a tavalyival, tehát az 
I. osztályban sima körmérkőzés (2x25 perces játékidővel), az ÖFB-
ben pedig körmérkőzéses alapszakasz, majd rájátszás az első négy, 
illetve az utolsó három helyezettnek (2x20 perces játékidővel).  
Az egymás elleni eredményt tovább viszik a csapatok és ehhez 
számoljuk hozzá a csoporton (felsőház – alsóház) belüli 
körmérkőzés eredményeit. Terveink szerint az idén is nyilvános 
(tehát minden résztvevő számára szervezett) díjkiosztó vacsorát 
szeretnénk szervezni. S hogy az idei bajnokság valóban a fair play 
szellemben van szervezve, azt az is mutatja, hogy a sportszerűségi 
táblázatnak az eredménye sokat ér a pontegyenlőség elbírálásánál. (a 
több megnyert mérkőzés mögött rögtön a második szempont).   
Naprakész info: www.letafitse.extra.hu/ teremlabdarúgás 
 

Bertóthy Tamás
Összeállítás képekkel: www.letavertes.hu / Sport/Létafit SE 



CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Zöldfa u. 3. szám alatti 2 szobás, 
gáz központi fűtéssel és modern 
cserépkályhával, műanyag nyílászá-
róra kicserélt 75 m2 –es lakóház 500 
öles kerttel eladó.  Telefonszámok:
06 30 353 8090 és 06 30 6549669 . 

(B-2019/28560/1/6)
 
SZERSZÁMOK. Tormaművelés-
hez  szükséges szerszámok:  mély-
szántó eke, kettes eke, húzató kapa, 
levelező, kiemelő, bakhátoló eladó.
Érdeklődni: 06/52 211 – 825 
telefonszámon.     (B-.2019/28560//1/54) 
 
 
SZŐLŐ. Nyolc sor kordonos szőlő 
teraszos pajtával, nyárfással eladó. 
Érdeklődni lehet: Moldovánné 
+3630-431-40-16.  (B-2019/28560/1/74) 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot 
hirdet Járőrtárs beosztás betöltésére. 
A pályázatra cselekvőképes, 18. és 55 év közötti érettségizettek 
jelentkezését várjuk.  
Felvételi követelmény: egészségügyi, pszichikai és fizikai 
megfelelés, magyar állampolgárság, valamint büntetlen előélet.  
A jelentkezésről bővebb tájékoztatás a HBMRFK Debrecen 
Kossuth utca 20. szám alatt, vagy a 06-70/654-4778-es 
telefonszámon 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

TERMŐFÖLD. Létavértes, 
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz. 
alatt 21,23 AK értékű termőföld 
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090  

  (B-2019./28560/1/6)
 
TERMŐFÖLD. Létavértes határá-
ban, Monostorpályi felé, a 
„Létavértes” táblánál lévő dülőben 
1 ha területű szántó eladó. Telefon: 
70/201-4406.         (B-2019/28560/1/31) 
 
SZŐLŐ. Létavértesen a Kossuth 
kertben 13 sor kordonos Otelló 
szőlő olcsón eladó. Pajta, áram, 
fúrott kút van. A legelőre nyúlik. 
Érd:: 30/206 3655  (B-2018/28560/1/71) 
 
 

Hirdetések leadása 
február 11-ig 

 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

1 % KÖZCÉLRA 
 

A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény alapján 
minden adófizető dönthet arról, hogy  

éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel. 

Létavértesi szervezetek: 
���� „A Korszerű Iskoláért” Alapítvány  

  Adószám: 18549782-1-09 
���� Alapítvány Létavértesért 
    Adószám: 18545984-1-09 

���� Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért 
  Adószám: 18997350-1-09 

���� A Létavértesi Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 
  Adószám: 18540680-1-09 

����  A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány 
Adószám: 18567317-1-09 

���� Barta Gyula és Felesége a 
Nagylétai Görög Katolikus Egyházközségért Alapítvány 

  Adószám: 18551941-1-09 
  ���� Érmelléki Népfőiskolai Egyesület 

Adószám: 18732553-1-09 
 ����Família Családsegítő Alapítvány 

  Adószám: 19124478-2-09 
���� Imike gyermekünk mosolyáért Alapítvány 

Adószáma: 1814-8398-1-09 
� Irinyi János Horgász és Környezetvédő Egyesület 

Adószám: 19872054-1-09 

� Könnyező Pócsi Szűzanya Idősek Otthona Alapítvány 
Adószám: 18990360-1-09 

� Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület 
Adószám: 18556740-1-09 

� Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub 
Adószám: 18569230-1-09 

� Létavértesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Adószám: 19119230-1-09 

� Létavértesi Polgárőr Egyesület 
Adószám:18017850-1-09 

� Létavértesi Román Kulturális Egyesület 
Adószám: 19127275-1-09 

���� Létavértes Lakosságáért SC ’97 
  Adószám: 18551202-1-09 

���� Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete 
  Adószám: 19125716-1-09 

���� Sugalló Kulturális Közhasznú Egyesület 
Adószáma: 18028551-1-09 

���� Sziklavár Szenvedélybeteg-segítő 
Regionális Közhasznú Egyesület 

  Adószám: 18995200-1-09 
���� Vértesi Görög Katolikus Egyházért Alapítvány 

  Adószám: 18998760-1-09 
 

További  +1 % felajánlható: 
a magyarországi egyházak részére a technikai szám feltüntetésével. 

Magyarországi Katolikus Egyház        0011 
Magyarországi Református Egyház 0066 

 

 

„Két éve már, hogy a temető útjait járjuk, 
megnyugvást lelkünkben mégsem találunk.. 
Nem nyílik a kapu, nem kattan a zár, 
Nem halljuk már többé, hogy jössz,  
drága Édesapánk. 
Sírod előtt állunk, talán Te is látod, 
Körülötted van mai is a családod. 
Eljöttünk újra tisztelni Téged, 
Szívünkben őrizzük örökké emléked.” 
 

                              OLÁH M IHÁLY  
                                 1949 - 2017. január 6. 

halálának 2. évfordulójára 

                                                                                Szerető családja 



12. oldal            Létavértesi  HÍREK               2019. JANUÁR  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Hirdetések leadása 2019. február 11 -én 12 óráig  
Városháza I. em. 12. ajtó – e-mail : letahirek@gmail.com 
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