
Időskorúak 
támogatása 

 
A Létavértes Városi Önkormányzat 
korábbi döntése alapján évente egy 
alkalommal támogatást nyújt azon 
időskorú személyeknek, akik Léta-
vértesen bejelentett lakóhellyel rendel-
keznek, és a naptári. évben betöltik 65. 
életévüket, vagy már idősebbek. A 
támogatás mértéke 10.000 Ft / év, 
egyedülállók esetében 12.000 Ft/év. 

IGÉNYLÉS: 
Formanyomtatványon (kérelem 
alapján) történik, melyhez a lakcím-
kártya másolata szükséges.  
NYOMTATVÁNY a Városházán, a 
szociális irodában (bal oldal, földszint 2. 
ajtó). kérhető és kitöltve ugyanott adha-
tó le 2019. október 15 - november 30 
között, reggel 8 órától 12 óráig. A ha-
táridő elmulasztása jogvesztő ! 
Itt kérhető Meghatalmazás nyomtat-
vány, amennyiben december hónap-
ban a jogosult nem személyesen veszi 
át a támogatást. 

Nyomtatványok letölthetők a  
www.letavertes.hu /Hírek oldalról is. 
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2019. október 

Mindszentek hava 

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

Létavértes város kitüntetettjei 

 
FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

2019. szeptember 27 -én a Városháza földszinti dísztermében ünnepi testületi ülésen adták 
át a 2019. évi „Létavértes Díszpolgára” kitüntető címet NT Rozsnyai István úrnak.  
„Létavértes városért” díjat kapott: Hadházi Tamás, Dr. Oláh Csaba, Pénzes Sándorné, 
Tóth Józsefné, Dr. Tóth László. A képviselők mellett jelen voltak a kitüntetettek család-
tagjai, munkatársai, és a korábban elismerésben részesült személyek. / 3, 4. oldal 
 

 
Létavértes Kossuth u. 4. 

BURSA HUNGARICA 
önkormányzati ösztöndíjpályázat 

 
Létavértes Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszerhez. Az „A” és „B” típusú támoga-
tás keretében összesen 10 fő részére 10 
hónapon keresztül, havi 5 000 Ft támoga-
tást biztosítanak. 
A pályázat benyújtása és határideje  
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (EPER) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Akik korábban már regisztráltak a rend-
szerben, ők a meglévő felhasználónév és 
jelszó birtokában léphetnek be. 
A belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok rögzítése. Az ellenőrzést, rögzítést 
követően az űrlapot kinyomtatva és aláírva
az önkormányzathoz kell benyújtani a ki-
írásban meghatározott mellékletekkel 
együtt.  
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5. 

Részletesen: www.letavertes.hu /Hírek 

Önkormányzati választás 
2019. október 13.  

Névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma: 5.830 fő, megjelent 2.222 szavazó 
(38,22 %), nem szavazott: 3.608 fő (61,89 %) 

Polgármester személyére leadott érvényes 
szavazatok száma: 2169 

 
Menyhárt Károly 

Ssz
. 

Jelölt neve: Szavazatszám: 
1. Menyhárt Károly 1102 (50,23 %) 
2. Dajka       Károly 1020 (46,49 %) 
3. Szabó      Imre 72 (3,28 %) 

 
Képviselőkre leadott érvényes szavazatok 
száma:  2194. 

Ssz. Jelölt neve: Szavazat 

1. Tóth István 175 (8,05 %) 

2. Juhász  Zoltán 564 (25,95%) 

3. Sós Tibor 741 (34,10 %) 

4. Zsíros-Takács Tímea 509 (23,42 %) 

5. Balázs Zsolt 287 (13,21 %) 

6. Komlósi Gergő 228 (10,49 %) 

7. Nagy Józsefné 788 (36,26 %) 

8. Szabó Tibor 668 (30,74 %) 

9. Puja György 854 (39,30 %) 

10. Szima Sándor 318 (14,63 %/) 

11. Laczkó Zsolt 344 (15,83 %) 

12. Tatos Attila Csaba 190 (8,74 %) 

13. Papp Zoltán 1399 (64,38 %) 

14. Laczkó Lajos  237 (10,91 %) 

15. Harmati Zoltánné 586 (26,97 %) 

16. Zsíros József 597 (27,43 %) 

17. Tatos Istvánné  50 (2,30 %) 

18. Balogh Ernő 149 (6,86 %) 

19. Szentmiklósi Miklós 796 (36,63 %) 

20. Barna Sándorné 438 (20,16 %) 

21. Vályiné Pápai Viola 744 (34,24 %) 

22. Árva Barna 649 (29,87 %) 

23. Pongorné Hosszú Tünde 375 (17,26 %) 
 

A Nemzetiségi Önkormányzatok választási 
eredményei:  2. oldal.  



2. oldal      Létavértesi  HÍREK             2019. OKTÓBER 

A 2019. szeptember 26 –án megtartott 
rendkívüli testületi ülés napirendjén:  
 
Polgármesteri jelentés 
2. A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 

munkájáról szóló beszámoló             ● 
3. A Bizottságok munkájáról szóló 

beszámolók                                         ● 
- Gazdasági Bizottság 
- Művelődési Bizottság 
- Oktatási Bizottság 
- Pénzügyi Bizottság 
- Szociális Bizottság 
- Ügyrendi Bizottság 

 

1.  Különfélék 
1.1. Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  ● 
1.2. 2019. évi előirányzat módosítás      ● 
1.3. Hivatal felújítása: műszaki tartalom 

módosítás pótmunka megrendelése ● 
1.4. Girdán Andrea ingatlanvásárlási 

kérelme 
 
JELMAGYARÁZAT: 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet  
 

- ●  
Közbeszerzési Bizottság    
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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. október 24-én 15 órától 

1.)   Helyi Választási Bizottság tájékoztatója   
2.)   A Képviselő-testület tagjainak eskütétele,        
3.)   Polgármester eskütétele  
4.)   SZMSZ felülvizsgálata 
6.)   Alpolgármester megválasztása 
7.)   Alpolgármester eskütétele 
8.)   Illetményének, tiszteletdíjak meghatározása 
9.)   Bizottságok tagjainak megválasztása 
10.) Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
11.) Különfélék 
 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   nnnaaapppiiirrreeennndddjjjééénnn   

Nemzetiségi Önkormányzatok 
2019. október 24 –én 

Román NÖ: 13.00 óra, - Roma NÖ 13.30 óra 
Mindkét alakuló ülés napirendje: 

1.)  Eskütétel, megbízólevelek átadása 
2.)  Elnök, elnökhelyettes megválasztása 
3.)  SZMSZ felülvizsgálatáról 
4.) Tiszteletdíjak,  juttatások megállapítása 
5.) Különfélék 

    Az ülések összehívója 
Gáspár Mihály a HVB. elnöke

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014- 2019 

Önkormányzati választás 
2019. október 13. 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma 522 fő, megjelent 212 szavazó 
(42,61%), nem szavazott 310 fő (59,39 %). 
Önkormányzati vezetőkre leadott érvényes 
szavazatok száma: 207 db. 

Ssz. Jelölt neve: Szavazat 

1. Vásárhelyi József 90 (43,48 %) 

2. Koszta György 74 (35,75 %) 

3. Vásárhelyi János 70 (33,83 %) 

4. Rézműves Márkó 68 (32,85 %) 

5. Lóló András 67 (32,37 %) 

6. Ajtai Sándor 59 (28,50 %) 

7. Serbán Jánosné 49 (23,67 %) 

8. Serbán Mónika 49 (23,67 %) 

9. 
 

Rézművesné  
Serbán Florensza 

48 (23,19 %) 

10. Serbán Fruzsina 48 (23,19 %) 

11. Budai Mihály 43 (20,77 %) 

12. Jónás Sándor 28 (13,53 %) 

13. Mezei József 25 (12,08 %) 
 

Román Nemzetiségi Önkormányzat 

Névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma 35 fő, megjelent 23 szavazó (65,71 %) 
Nem szavazott 12  fő (34,29 %). 
Önkormányzati vezetőkre leadott érvényes 
szavazatok száma: 23 db. 

Ssz. Jelölt neve: Szavazat 

1, Szima Sándor 18 (78,26 %) 

2. Szilágyi Sándorné 16 (69,57 %) 

3. Krizsán Gábor 13 (56,52 %) 
 
A választásokkal kapcsolatban elmondható, 
hogy viszonylag alacsony részvétel mellett 
rendkívüli esemény nélkül zajlott. 
Menyhárt Károly megválasztásával a negye-
dik ciklusban lesz az települési önkormányzat 
irányítója.. A Képviselő-testület 2 személy 
cseréjével folytatja a munkát. 
Minden megválasztott személynek ered-
ményes, jó munkát kívánunk! 

Részletesebben  : www.letavertes.hu  
(T.B.) 

 

 
FOTÓ: BOROS SZIMA BEÁTA

Első sor: Nagy Józsefné képviselő, Dr. Tóth László alpolgármester, Menyhárt Károly 
polgármester, Vályiné Pápai Viola képviselő. 
Második sor:  Sós Tibor képviselő, Szabó Tibor képviselő, Zsíros József képviselő, 
Kelemen Péter aljegyző, Bertóthyné Csige Tünde jegyző, Papp Zoltán képviselő
Nem szerepel a felvételen: Puja György képviselő. 
 

 

Települési információk 
a város honlapján 
www.letavertes.hu 

ÖNKORMÁNYZATOK ALAKULÓ ŰLÉSEI 
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Nagytiszteletű 

RRoozzssnnyyaaii  IIssttvváánn  
református lelkész 

 
Ketesden, egy kalotaszegi faluban szüle-
tett 1948. november 5-én, ahol az embe-
rek szép varrotasokba és cifra ruhákba 
szőtték bele évszádos álmaikat, vágyai-
kat.  

Szülei és nagyszülei a református hitben történő megerősödést segítet-
ték.. A magyarbikali általános iskolai évek után a bánffyhunyadi gim-
náziumban tanult, ahol kiváló tanárok oltották beléje a magyarságtuda-
tot. A teológiát, jeles eredménnyel Kolozsváron végezte. 
Nagykárolyi segédlelkészi évei alatt ismerte meg és vette feleségül 
Simon Zsófiát, aki a Gyógyszerészeti Egyetemet végezte Maros-
vásárhelyen. Önálló lelkészi parókiát és gyülekezetet építeni, templo-
mot tatarozni, felszerelni küldték Szatmárudvariba.  
Miközben családjuk két fiúval gyarapodott, megszervezték a magyar 
nyelvű iskolát, és kiváló eredményeket értek el az oktatásban, nevelés-
ben. Nehezen meghozott döntés után, megaláztatásokat elszenvedve 
kapták meg az engedélyt, hogy 1 évi szatmárudvari szolgálat után, hogy 
Magyarországra költözzenek.  
 
A Rozsnyai család a nagykereki parókián bizonytalanságban eltöltött 
hónapok után került szolgálati helyére Nyírbogdányba. A gyülekezettel 
együtt építettek parókiát, felújították a templomot, elindították az idősek 
otthonát.  
Időközben elkötelezte magát a diakóniai munkával, jártasságot szerzett 
az idősek otthona beindításában és vezetésében, 1997-ben elfogadta a 
vértesi gyülekezet lelkipásztori állását, és felvállalta az idősek otthoná-
nak a létrehozását.  
A gyülekezet szeretettel fogadta, együttműködve örülhettek hitbeli 
gazdagodásuknak, miközben az egyházközség temploma több ízben is 
megújult.  
Rozsnyai István irányítása alatt a Vértesi Református Egyházközség 
Idősek Szeretetháza 1998. április 6-án kezdte meg működését, védett 
műemléki környezetben, az un. Lédig Kúriában, amelynek szociálpszi-
chológiai, mentálhigiéniai és szociális szakvizsga birtokában lelkész -
igazgatója is lett. A történelmi épület felújítása az ő nevéhez kötődik. 
 
 
 
 

Nagytiszteletű HADHÁZI TAMÁS 
1973. február 21-én született Debrecen-
ben, gyermekkorát Hajdúsámsonban töl-
tötte. A Debreceni Református Gimnázi-
umban tanult, s innen egyenes út vezetett 
a debreceni Teológiára, ahol 1996-ban 
végzett. Egy évet ösztöndíjasként Angli-
ában, Manchesterben töltött.  
Hazatérve Tiszabecsen szolgált 1997-től 
2008-ig. Hosszabb ideig a fülesdi, majd a 
botpaládi és a kispaládi gyülekezetek is 
hozzá tartoztak.  

Tagja lett az egyházmegyei missziói bizottságnak, az egyházmegyei 
tanácsnak, és  felelős szerkesztője az egyházmegyei újságnak.  
 
1999-ben kötött házasságot Esze Emőke tanító – hitoktatóval, aki há-
zastársa és munkatársa a hitoktatásban, kántorizálásban. Családi életü-
ket két kislányuk teszi teljessé.  

2008. februárjától a Nagylétai Református Egyházközség lelkésze. 
Ideérkezése után az egyházközség megújult, a sokrétű munka a hívőket  
összetartó közösséggé formáltra  
Kompromisszumkész, mértéktartó és határozott egyéniség. A templom 
és parókia felújítása, bővítése mellett a szociális otthon működtetésével  
az egész település javát szolgálja. 
Létavértes Város Képviselőtestülete a több, mint egy évtizedes közös-
ségépítő, közösségszervező munkájáért, a szociális ellátás területén 
végzett fejlesztő újító tevékenységéért a Létavértes Városért Díjat 
adományozta  Hadházi Tamás református lelkész részére.  
 

 
 
 
  
 
 
 

A Szeretetház mellett az évek folyamán több szolgáltatást is elindított: a 
nappali ellátást biztosító 30 fős Idősek Klubját, a Támogató Szolgáltatás 
működtetését, a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a népkony-
ha szolgáltatást, valamint a közösségi pszichiátriai ellátást.  E szolgálta-
tások megszervezése, nemcsak a rászorultak számára jelentettek minő-
ségi változást, de elősegítették a helyben foglalkoztatás bővülését is.  
 
A szeretetházban 2010 -től fiának, dr. Rozsnyai Istvánnak magángyűj-
teménye nyert elhelyezést. Itt tekinthető meg a Kárpát-medence kerámia 
művészete című állandó kiállítás több mint 1000 darabból álló együtte-
se. Az intézmény megalapítása óta különös figyelmet fordít a magyar 
hagyományok tovább örökítésére, így évente 20-25 rendezvénnyel, 
kiállítással, családi nappal segítik az értékközvetítést. Az éves látogatott-
ság elérni a 6-7.000 főt. Rozsnyai István fontosnak tartja, hogy helyszínt 
biztosítson a helyi közösségépítésnek, teret adjon a  kapcsolatok építé-
sének.  
2011-ben uniós pályázatból létrehozták a Bihari Jurtatábort, a 33 fő 
elszállásolására alkalmas ifjúsági szálláshelyet. Napjainkban már nem-
csak a közeli településekről, hanem egyre nagyobb számban, külföldről 
is érkeznek ide látogatók, tovább öregbítve a város jó hírnevét.  
Az intézményrendszer Rozsnyai István több, mint 20 éves vezetése alatt 
jól szervezett, a város egyik meghatározó, munkahelyet biztosító intéz-
ményévé vált, ahol jelenleg 85 főnek biztosít munkát.  
2003-ban a település a Létavértes Városért díjjal ismerte el tevékenysé-
gét. 
 
2018-ban második alkalommal vehette át a Pro Caritáte díjat, mely a 
szociális területen végezett kiemelkedő tevékenységek elismeréséért, 
adományozható legmagasabb szakmai elismerés.  
 
Rozsnyai István kezdetektől a mai napig élvezi az itt élők tiszteletét, 
bizalmát, megbecsülését. Ez olyan papi és emberi tulajdonságainak 
köszönhető, mint a rendkívüli bölcsesség, higgadtság, alázat, empati-
kusság, gyönyörű retorikai adottság és az emberi értékek fel és elismeré-
se. Közösségformáló tevékenysége jóval túlmutat az egyházközség 
határain.  
 
Munkahelyteremtő, közösség fejlesztésére törekvő, a város épített örök-
ségének megóvásában és fejlesztésben elért eredményeiért Létavértes 
Város Képviselő-testülete Nagytiszteletű Rozsnyai István lelkipásztor-
nak Létavértes Város Díszpolgára címet adományozott.  
                                                                                   (2019. szeptember 27.) 

 
 
 
 

DR. OLÁH CSABA 1947. november 3-
án született Debrecenben. A Fazekas Mi-
hály Gimnázium elvégzése után a Debre-
ceni Orvostudományi Egyetemen szerzett 
diplomát.  A Kenézy Kórház szülészetén 
eltöltött egy év után került Vértesre, és 
1973-tól 2017-ig látta el a háziorvosi te-
endőket.  
A 44 év során higgadtan, nagy szakmai 
hozzáértéssel szolgálta a településrész la-
kosságát. Jól ismerte a családtagok 
egészségügyi helyzetétt. 

Azon orvosok közé tartozott, aki nemcsak kizárólag a testet gyógyította, 
hanem a test és  lélek kölcsönhatására is figyelmet fordított. Háziorvosi 
teendői mellett a Vértesi Református Szeretetház lakóit is gyógyította. 
Jó munkakapcsolata volt az intézmény vezetésével és szakdolgozóival.  
Úttörő szerepet vállalt az ügyeleti rendszer kialakításában., és az ország-
ban elsőként mozgólabor szolgálatot hozott Létavértesre, együttműköd-
ve  a Kenézy  Kórházzal. Kezdeményezésére jóval az Érmelléki Egész-
ségcentrum megnyitása előtt szemészeti szakellátás kezdte meg műkö-
dését a városban.  
Gyógyító munkája mellett aktívan bekapcsolódott a helyi közösségi 
életbe. Hobbi szinten rendszeresen focizott. Jó kapcsolatot ápolt a helyi 
lakossággall, agrárszakemberekkel, tanárokkal, egyházi vezetőkkel. 
1998. és 2002. között települési képviselőként is kivette a részét a köz-
ügyekből.  
A közéletében, a települési egészségügy területén egy életen át nyújtott 
kiemelkedő munkájáért Létavértes Város Önkormányzata Létavértes 
Városért Díjat adományozta Dr. Oláh Csaba háziorvosnak.  
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PÉNZES SÁNDORNÉ 1955. október 6 
-án született Bagamérban A munka 
becsületére, a jobb világ teremtésére való 
képesség csíráját gyermekkorából hozta. 
Az általános iskolát Bagamérban végezte, 
majd Berettyóújfaluban kezdte meg 
középiskolai tanulmányait az óvónő-
képzőben. 1976 -tól 1993-ig óvónőként 
dolgozott szülőfalujában. Időközben 
férjhez ment, s megszülettek gyermekei, 
akikre mindmáig a legbüszkébb, s 
akiknek távollétét soha nem sikerül 
megszoknia.  

2000-ben a család Létavértesre költözött. 2003 -ban mint művelő-
désszervező kezdte meg munkáját a Városi Könyvtár és Művelődési 
házban. Személye példamutató, hatalmas szíve van, segítőkészsége 
határtalan, odaadása, elkötelezettsége nem ismer akadályokat.  
A több évtizedes munkája során kivívta a településen élők tiszteletét, 
nagyrabecsülését. Több közösség lehetett részese életigenlő szem-
léletének, mely az életében bekövetkezett nehéz időszakok, tragédiák 
túlélésének is eszköze volt. Kísérletező kedvének köszönhetően. 
számtalan kulturális program, önszerveződő kör, rendezvény kapott új 
lendületet. Így lett alapító tagja az amatőr rajzkörnek, a tanyázós estek 
szervezője, az utcai művészeti kiállítás ötletgazdája, de ott bábáskodott a 
felnőtt és gyermek tánccsoportok létrejöttekor, a Májusi Máléfesztivál 
indulásánál. Szívügye a Művésztelep alkotó közösségének patronálása. 
 
Vallja, hogy az önzetlenség, a másokért való tenniakarás, a közös cél a 
közösséget összekovácsolja, és mindenki örömére teremt értéket, s ez 
mindenkor felülemelkedik az emberi gyarlóság, közöny, és kicsinyes 
rosszindulat által emelt akadályokon. 
 
Pénzes Sándornét Létavértes Önkormányzata a város kulturális és 
közösségi életében betöltött szerepéért, számos helyi közösség, életre 
hívásáért, segítéséért Létavértes Városért Díjban részesíti.  

 

 
 
 
 

DR. TÓTH LÁSZLÓ 1954. június 21-
én született Nagylétán. Itt járt általános 
iskolába, majd Berettyóújfaluban érettsé-
gizett. A Budapesti Állatorvosi Egyete-
men szerzett diplomát. Itt ismerkedett 
meg feleségével, három gyermeke édes-
anyjával, aki mindenben támasza.  
1990 óta élvezi Létavértes lakosságának 
bizalmát, tiszteletét, így hat önkormány-
zati ciklusban volt képviselő, ebből há-
rom cikluson át a város alpolgármestere.  
 

Megbízatása alatt minden döntési helyzetben a település iránti elkötele-
zettség, felelősségtudat és nagyfokú lokálpatrióta szemlélet vezérelte.  
A mindenkori képviselőtestületekben meghatározó szerepet töltött be. 
A város működése, fejlődése a közösség érdekében végzett képviselői, 
alpolgármesteri munkája mellett egyéb helyi közösségeknek is hasz-
nos tagja, mint például a nagy múltú Szőlősgazdák Egyesületének, a 
Nagylétai Református Egyházközség presbitériumának.  
1977 óta praktizáló állatorvosként is tekintélyt szerzett. A lakosság 
elismeri szakmai felkészültségét, hozzáértését. 
 
Létavértes olyan település, ahol nagy becsülete van a földnek, a növény-
termesztésnek. Földművelőként is mintát, példát jelent a gazdálkodó 
emberek szemében. Több diplomás értelmiségiként -ha kell- nem rest 
gépbe ülni, és szakszerűen szervezni, végezni a cseppet sem könnyű 
mezőgazdasági munkát, vállalva annak minden kockázatát.  
 
A 2014-2019. évi ciklus lezárását követően úgy döntött, nem indul az 
önkormányzati választáson, átadja a stafétát a fiatalabb generációnak.  
Létavértes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete többrétű, egy 
életúton át végzett közösségi tevékenységéért, a felelősségtudattal páro-
suló lokálpatriótizmusáért, példamutató szakmai és civil közösségekben 
végzett munkájáért Létavértes Városért Díjat adományozta Dr. Tóth 
László részére.  
 

Minden elismerésben részesült személynek tisztelettel  

gratulálunk!
A kitüntetettek méltatása teljes terjedelemben olvasható a város 
honlapján: www.letavertes.hu /Hírek –     Fotók: Kővári Krisztián 

 

ALAPKŐ LETÉTEL 
 

 
FOTÓ: DEHIR.HU

2019. szeptember 30-án helyezték el a geotermikus energia hasz-
nosításához szükséges beruházás alapkövét az Arany János Általá-
nos Iskola udvarán. A debreceni székhelyű kivitelezőnek hat hónap  
alatt egy 1200 méter mély kutat kell fúrnia, ahonnan 80 oC-os vizet 
hoznak fel, egy másik kutat, a használt víz visszasajtolására, és 
lefektetnek mintegy 2,5 km –es csőhálózatot. A pályázati forrásból 
megvalósuló 615 milliós beruházás után 10 közintézményt fognak 
fűteni, s ezzel évente 40 milliós költséget is megtakaríthat a város. 

TÓTH JÓZSEFNÉ Anikó néni
1946. június 19-én született Nyíráb-
rányban. Itt járt általános iskolába, majd 
közgazdasági iskolát végzett Debrecen-
ben. 1968-ban ment férjhez Tóth József-
hez. Itt alapítottak családot, itt született két 
gyermekük. Együtt dolgoztak az ÁFÉSZ 
húsboltjában. A hentes és mészáros mes-
terség mindkettőjük családjában régi gyö-
kerekkel rendelkezett. Anikó néni már 
gyermekként megismerhette a szakma rej-
telmeit.  
 

Férjével együtt hivatásként tekintettek a mesterségre, s mint e szakma 
jeles képviselői a település megbecsült, köztiszteletben álló lakosai 
voltak.  
Közös munkájuk egészen 1986-ig tartott, ekkor Anikó néni az Állat-
egészségügyi Állomás alkalmazásában kezdett el dolgozni, mint hús-
vizsgáló, egészen nyugdíjazásáig. Kezdetben csak a családtagok által 
hagyományozott tárgyi emlékek megőrzését tartották fontosnak, később 
minden, a szakmához kötődő tárgy tudatos  gyűjtését végezték.  
Anikó néni minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel a gyűj-
teményt a városnak, s évtizedek óta lelkesen rendben tarja, kiegészíti. 
Nagy szakértelemmel, odaadással tart tárlatvezetést az ide látogatóknak, 
legyenek azok iskolás csoportok, helyi vagy máshonnan érkező felnőt-
tek. Kedves, megnyerő személyisége magával ragadja a hallgatóságot. 
Előadásán átsüt a hivatásszeretet, a megszerzett tudás átadásának vágya.  
Áldozatos munkáját a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012 –ben 
Önzetlenségi díjjal ismerte el.  

Anikó néni tevékenységével hozzájárul Létavértes értékeinek megőrzé-
séhez, jó hírének öregbítéséhez. A hagyományápolás iránti elkötelezett-
sége, lakóhelyének szolgálata mindenki számára követendő példa.  

A gyűjtő-, rendszerező-, és a gyűjtemény közkinccsé tételében vállalat 
több évtizedes, odaadó, és hozzáértő munkájáért Létavértes Város Ön-
kormányzatának Képviselőtestülete Létavértes Városért Díjat adomá-
nyozott Tóth Józsefné részére. 
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Bölcsődénk csoportjai 

FOTÓK: GYERMEKSZIGET ÓVODA

Ficánka és Gomba csoportosaink 

Ficánka csoport. Szeptemberben 10 gyermek kezdte meg a böl-
csődét A legfiatalabb 13 hónapos, a legidősebb gyermek 25 hóna-
pos. A beszoktatás fokozatosan, a szülőkkel közösen sikeresen 
megtörtént. Kisgyermeknevelők: Lakatos - Magyar Viktória és 
Somlyai Lilla 
Gomba csoportban 13 kisgyermek kezdte meg a nevelési évet. 
Mivel előző évben ez volt a kis csoport, így 7 gyermek rutinos 
bölcsődésnek számít. Jelenleg 5 fiú és 8 lány jár a csoportba. Kis-
gyermeknevelők: Somlyai Imola és Szalai Melinda Ágnes. Bölcső-
dei dajka: Portörőné Szabó Gyöngyi 
 

Óvodánk mini csoportjai 

 
Eperke csoport: A csoportba 16 gyermek jár, 8 fiú és 8 kislány. A 
gyermekek hamar megszokták az óvodai életet. Csoportvezető 
óvodapedagógusok: Pappné Győri Tünde és Pankotai Fanni. Peda-
gógia asszisztens Gábor Andrea, dajka néni Máté Jánosné. 

 
Katica csoport: Gyermekeink örömmel jönnek óvodába, a derűs, 
meleg hangulatú csoportszobába.. Fontosnak tartjuk a játékos, 
utánzó mozgással történő mindennapos testnevelést. A csoport 
óvodapedagógusai: Tarnócziné Csuth Éva, Adománné Griffaton 
Emese. Pedagógiai asszisztens: Kustorné Székely Andrea, dajka 
néni: Szabó Dánielné. 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

Szívecske csoport: Szeptemberben 24 gyermekkel indult a csoport, 
novemberben érkezik a 25. gyermek. Így 18 kislány és 7 kisfiú 
alkotja a közösséget.. A kezdeti nehézségek után mindenkinek 
sikerült a beilleszkedés.. Egyre ügyesebbek és bátrabbak leszünk. A 
csoport óvodapedagógusai: Pénzes Istvánné és Szépné Szabó Anita. 
Pedagógiai asszisztens: Suta Bettina, dajka néni: Szabó Miklósné 

Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde
 

Szüreti nap az Irinyi utcai tagóvodában 
 
Elérkezett a szüretnek ideje. Timi és Andi néni vezette vidám regge-
li torna volt a kezdés. Ezt követően a Cirmi csoportos gyermekek 
szüreti énekének és táncának tapsoltunk. A Csormolya népdalkör is 
szüreti nótákat hozott. Köréjük gyűltünk, és velük énekeltünk. Itt 
járt a Cifra Palota bábcsoport, akiktől a török császár és a kiskakas 
perpatvarát láttuk. Ezt programok sora követte. Kortyoltunk a must-
ból, tetkót készíttettünk, lufit hajtottunk, arcunkra vidámságot festet-
tek Éhségünket finom virslis krumplival csillapítottuk.  

 
KÖSZÖNET a Csormolya népdalkörnek, a Cifra Palota bábcsoportnak, 
a LÉT.A MED -nek!  
Támogatóink: Bora Zoltán, Demeter Józsefné, HH Kft., Kontor Ferenc, 
PP+R kft, Szilágyi Katalin, Szülői Munkaközösség, szülők felajánlásai. 

Irinyi útcai óvoda munkatársi közössége
 

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT az Oviban 
 
Szeptember 18-án a Létavértesi 
Gyermeksziget Óvoda Debreceni 
és Irinyi utcai intézményei is csat-
lakoztak a városi mobilitási hét-
hez.  

Az óvodákban a középső- és 
nagycsoportos gyermekek mini-
motorral, kétkerekű biciklivel, fu-
tóbiciklivel, rollerrel vonultak fel, 
majd különböző ügyességi játé-
kokban vettek részt. Ennek során 
szórakozva tanulhatták a helyes 
közlekedés szabályait. Az Irinyi 
utcai tagóvoda ez alkalommal fel-
ajánlás útján 2 minimotorral lett 
gazdagabb. 
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Alsó tagozat 

 
Elsőseink kezdenek belerázódni az iskolai életbe. 
 

 
 

 
 

 
 

Szőlőszüret – mosolyszüret 
Szeptember 26-án délután az alsó tagozat diákjai és nevelői a 
szüreti hagyományok felelevenítésével egy jó hangulatú délutánt 
töltöttek el az iskolába.  

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A megnyitó után minden évfolyam korosztályának megfelelően 
kézműves tevékenységen, valamint népi játékon vett részt.  
 
A szürethez kapcsolódóan sportvetélkedő formájában is 
kipróbálhatták magukat kis diákjaink.  

Az udvaron a darálás, préselés menetét is végig kísérhették, mely 
után a présből kifolyó must kóstolása jutalom volt. 
 

A szüreti hagyományokhoz hozzátartozik a népzene, népdal, 
néptánc, melyben Nagy Imre táncpedagógus és Huszti Péter felső 
tagozatos diákunk volt segítségünkre.  
A mulatságot a lakoma követte, nemcsak a régi időkben, hanem 
most is, hiszen a napot a szülők által készített sütemények 
elfogyasztásával zártuk.  
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves szülő 
segítségét és támogatását!  

Hulladékgyűjtés 

Szeptember 30 -a és október 02 -a között alsó tagozatos diákjaink és 
szüleik összefogásával egy konténert sikerült megpakolni 
hulladékkal, mely értékéből a diákönkormányzat több iskolai 
rendezvényt tud majd támogatni. Nagyon szépen köszönjük a sok 
segítséget! 
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Dédszüleink konyhája 
 
Október 9-én délután a Létavértesi Arany János Általános Iskola 3. 
a osztályos tanulói, a Rozsnyai Múzeumba látogattak el egy környe-
zetismereti óra keretében.  
 
A gyerekek a kenyérsütés 
munkafolyamataival ismerked-
tek meg. A filmvetítés után 
teszten adtak számot tudásuk-
ról. A kenyérlángost az Irinyi 
Nyugdíjas Kör tagjaival közö-
sen gyúrták, nyújtották. Na-
gyon nagy élmény volt! A nap 
végén jóízűen, vidáman fala-
toztak a kemencében sült ropo-
gós, ízletes lángosból. 
 
Köszönjük a Rozsnyai Múzeumnak a lehetőséget, valamint az 
Irinyi nyugdíjasok lelkesedését! 
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

„Szelet a vitorlába” 
 
Huszadik alkalommal várták a diákokat, a szülőket a debreceni 
pályaválasztási és szakképzési kiállításra.  

 
Pályaválasztás előtt a lányok 

A „Szelet a vitorlába” programon 8. évfolyamos diákjaink is részt 
vettek október 10-én a Főnix Csarnokban.  
A rendezvényen oktatási intézmények, cégek, munkáltatók mutat-
koztak be és hasznos információkkal szolgáltak leendő középiskolá-
saink számára. 

 
Pályaválasztás előtt a fiúk 

 

„Mindannyian mások vagyunk…” 
 
Az Alapítvány Létavértesért támogatásával felső tagozatos diákön-
kormányzatunk „Mindannyian mások vagyunk…” napot tartott 
október 8-án.  

 

A rendezvény fő célja az volt, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét 
az egymás iránti szeretetre, a segítségnyújtásra és az elfogadásra. Az 
iskolai énekkar Halász Judit közismert dalával nyitotta meg a prog-
ramot. Majd a Segít A Négylábúak Szeretete Alapítvány (SANSZ)
munkatársai tartottak interaktív állat-asszisztált foglalkozást. A 
diákok öt terápiás kutyával ismerkedtek meg, ahol személyes él-
ményt szereztek ezen állatok viselkedéséről.  
 

 
Ki segít kinek? 
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A programhoz egy rajzpályázat kapcsolódott, ahol a diákok rajzos 
formában megalkották, hogy számukra mit jelent a másság. 
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Eredmények: 1. Szabó Dorina 5.c, 2. Barna Jázmin 5.b, 3. Karcza 
Melinda 5.b 
Különdíj: 
Andrási Napsugár 5.c, Bakó Balázs 5.b, Balogh Réka 5.c, Jónás 
Réka 7.b, Vida Szabolcs 5.b 
 

„Lenn a délibábos Hortobágyon…” 
 

 
Bemutatkozás a vetélkedőn 

Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent 
Ferenc napján rendezik meg világszerte. Nincs ez másként a 
Janikovszky Éva Könyvtárban sem, ahol mi is megemlékezünk 
erről a jeles napról. Október  1-jén az 5-6. osztályból egy-egy négy 
fős csapat mérte össze tudását egy játékos vetélkedő keretében. A 
feladatok a Hortobágyi Nemzeti Park állatvilágához kapcsolódtak.  
 

 
 
A legügyesebb csapatok jutalomban részesültek. Köszönjük a zsűri -
Nagy Dezsőné, Zsirosné Czeglédi Erzsébet- munkáját! 

Szervező pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó
 

Csapatverseny eredmények: 
1. „Nemzeti Park őrei” 6.b: Ágoston Lilla, Kozma Botond,  
       Lakatos Regina, Nagy Eszter 
2.  „Nagy kócsag” 5.a: Budai Melissza, Bódis Miranda, Molnár  
       Ákos, Sárosi Regina 
3. „Fürge ürge” 5.c: Aranyosi Bence, Mezei Jázmin Lejla, Szabó  
      Dorina, Tóth Viktória 

 
 

Alapszintű mezei futóverseny 
2019. szeptember 19. 

 
Létavértesen került megrendezésre a 2019/2020 tanévi alapszintű 
mezei futóverseny, melyet a Sportcentrumban bonyolítottunk le. 
4 iskola részvételével, mintegy 80 gyerek állt rajthoz a különböző 
(1000, 1500, 2000, 2500 méteres) távokon. Az első három helyezett 
tanuló részt vehet a megyei versenyen, melyet október 9-én rendez-
nek Debrecenben a Nagyerdőn. 
 

Eredmények. 
  név iskola név iskola 
  LEÁNY FIÚ 

1 Bostyán Zsófia Hosszúpályi Balogh Viktor Lv. Arany J 

2 Bun Alexandra Lv. Arany J. Bartos Kristóf Lv. Arany J 

II. kcs. 

1000m 

1500m 
3 Lakatos Mirella Hosszúpályi Hegedüs Tamás Hosszúpályi 

      

1 Búzás Mara Mpályi Kerekes Balázs Lv. Arany J. 

2 Zudor Réka Lv. Irinyi Lakatos Szilveszter Hosszúpályi 

III. kcs. 

1500m 

2000m 
3 Tóth Orsolya Lv. Arany J. Fekete Tamás Lv. Arany J. 

      

1 Verdes Zsanin Lv. Irinyi Szabó Erik Lv. Irinyi J. 

2 Vásárhelyi Bogi Lv. Arany Fekete József Lv. Irinyi J.. 

IV. kcs 

2000m 
2500m 

3 Balogh Noémi Lv. Arany Vida Ferenc Lv. Arany J 

 

 
 
 

ISKOLAI SZÜNET 
Őszi szünet: október 26 – november 3 között (9 nap) 
Téli szünet: december 21 – január 5 között (16 nap) 
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ERDEI ISKOLA 
Iskolánk harmadik és hatodik osztályos tanulói szeptember második 
és harmadik hetén Erdei iskola projekt keretében, kirándulások, 
kiállítótermi- múzeumi- és templomlátogatások valamint séták és 
kerékpártúra során bővítették helytörténeti ismereteiket. 
Lehetőségük nyílott közvetlen tapasztalat útján elsajátítani az iskolai 
tananyagot. A kisebbek csütörtökön a jurta sátrakban töltöttek egy 
estét, ahol a szalonnasütés mellett a bátorságukat is próbára tették. A 
felső tagozatosoknak ez a programelem a kedvezőtlen időjárás miatt 
a későbbiekben kerül megrendezésre.  

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Az eseménydús hét sikeres megvalósulásáért köszönetet mondunk a 
projektben résztvevő partnereinknek és a pedagógusoknak!  
 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 
Szeptember 23-án az alsó tagozatos, 24-én a felső tagozatos szülő-
ket fogadták iskolánk pedagógusai az első féléves szülői értekezle-
tek alkalmából. Osztályonként megtörtént a Házirend legfontosabb 
pontjainak felelevenítése, az éves feladatok, a nyílt órák, a rendez-
vények, a kirándulások megbeszélése. Emellett a „Mert megérdem-
lem” iskolai pályázat meghirdetésére is sor került ebben a tanévben 
is. Örömünkre szolgál, hogy a legtöbb osztályban magas részvételi 
arányról számolhatunk be. 
 

ÖKO - HÍREK 
 
Iskolai közösségünk a MOBILITÁS HETI városi programsorozat 
több egységéhez is csatlakozott. A legtöbben a péntek délutáni 
„Tekerd körbe városod” felhíváson valamint a szombat délelőtti 
kerékpáros ügyességi versenyen vettek részt. 
 
Október 4-én az ötödikes és hatodikos tanulóink kapcsolódtak a 
Létavértes belterületén zajló „SZEDD MAGAD A SZEMETET”
szemétszedési akcióba. 

 
Kerékpáros ügyességi résztvevői 

Az október 4 -i délelőtt folyamán a szükséges felszerelések átvétele 
után a diákok megtisztították iskolánk közvetlen környezetét, az 
Irinyi, a Kassai és a Szél utcák egy részét.  

 

ÖKO percek 

Ezt követően a Sporttelepen meleg teával, ásványvízzel, müzli 
szelettel jutalmazták a szemétszedésben közreműködőket. Domo-
kos Csilla, az AKSD munkatársa által tartott előadás a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét.  
A délután folyamán harmadikos növendékeink is ellátogattak a 
Sporttelepre, ahol kézműves foglakozáson vettek részt és benevez-
tek az „ÓVD A KÖRNYEZETED” témájú rajzversenyre, melyen 
többen is eredményesen szerepeltek, 2., 3. és különdíjat szereztek. 
Gratulálunk a kis művészeknek! 

 
Kis művészeink 
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 Az ÁLLATOK VILÁGNAPJA alkalmából Diákönkormányzati 
szervezésben a gyerekek nagy örömére filmvetítéssel zárult október 
első hetének péntek délutánja. Minden osztályban megbeszélésre 
került az állatvédelem fontossága, majd életkorhoz igazodó más-
más állatokhoz kapcsolódó filmet, mesét néztek a diákok. 
 

EMLÉKEZÉS A SZABADSÁGHARC HŐSEIRE 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Ünnepi pillanatok 
 

Az Aradon kivégzett vértanúkra emlékeztünk iskolánk negyedik 
osztályosainak műsorával október 4-én. Az 1849-es gyászesemé-
nyeket felidéző összeállítást Tóthfalusiné Bubrik Beáta és Nagyné 
Kiss Etelka pedagógusok tanították be. 
 

VERSENYEK 
Szeptember 19-én iskolánk tanulói KÖRZETI MEZEI FUTÓ-
VERSENYEN vettek részt. 

 

Irinyisek a dobogón 
Kimagasló eredményeink: 
IV. korcsoport: Szabó Erik /8.o./ 1. hely, Fekete József /8.o./ 2. hely 
Verdes Zsanin /7.o./ 1. hely. 
III. korcsoport: Zudor Réka /6.o./ 2. hely 
Gratulálunk diákjainknak és felkészítő nevelőjüknek, Kontor Gábor
tanár úrnak! 
 

A Derecskei Gyerekesély Iroda 2019. szeptember 27-én rendezte 
meg a "JÁRÁSI VÁNDOR KUPA" című rendezvény első fordu-
lóját. Az EFOP -1.4.2-16-2016-00027 azonosítószámú „Élhetőbb 
gyermekkor a Derecskei Járásban” című projekt keretében zajló 
vetélkedősorozaton a Derecskei járásban működő általános iskolák 
tanulói vettek részt. Iskolánkat nyolc alsó tagozatos gyerek képvi-
selte.  

 
Mienk a vándorkupa  

Örömmel tölt el bennünket, hogy első alkalommal intézményünk 
nyerte a Vándorkupát, és novemberig büszke tulajdonosai lehe-
tünk.  
Gratulálunk diákjainknak, és köszönjük Vályi Éva tanító néninek a 
szervezőmunkát! 

ÖKO-JÓ NAP 
 

2019. október 14-én a 
szelektív hulladékgyűj-
tés és az újrahasznosítás 
jegyében a Diákönkor-
mányzat szervezésében 
„ÖKO-JÓ NAP” zajlott 
iskolánkban. 
A délelőtt folyamán di-
ákjaink, szüleik és 
nagyszüleik feljárták a 
településrész utcáit, ösz-
szegyűjtötték a lakos-
sági papírhulladékot, 
majd telepakolták a 
konténereket. 

Szép őszi időben az iskolaépület udvarán megterített asztaloknál 
fogyasztottuk el a Szülői Munkaközösség által készített finom 
ebédet, melyhez az alapanyagokat a Huszti Hús Kft, a Léta Tészta 
Kft, a PP+R Kft és Papp Zoltán vállalkozó ajánlotta fel. Délután a 
sportolásé és a kézműveskedésé volt a főszerep. Volt sorverseny, 
foci, pingpong, készültek kukák PET-palackokból, képek kupakok-
ból, ugróiskola és Twister, színesedtek az autógumik. 
Köszönjük a felajánlásokat, a segítséget és a részvételt!  
Örülünk, hogy gyerekek és felnőttek együtt tevékenykedtek kör-
nyezetünk védelme érdekében. 

(Részletesebben a novemberi számban)
 

 
Az ÖKO-JÓ Nap reggeli indítása 
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LÉTAVÉRTES A TELEVÍZIÓBAN 

 

A Magyar Televízió 2019. szeptember 27-i "Itthon vagy!” című 
adása Létavértesről és a szomszédos Álmosd településről szólt. 
Elérhető a www.letavertes.hu /Hírek oldalról 
 

AUTÓT KAPOTT A POLGÁRŐRSÉG 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság 12. db használt Opel 
típusú személygépkocsival támogatja a polgárőrök hatékony műkö-
dését. A gépjárművek egyikét a Létavértes Polgárőr Egyesület tagjai 
kapták meg. Az átvételen Papp Sándor és Fábián Péter 
 

Felnőtt 
konfirmációi 

felkészítés 
A Nagylétai Református Egyházközség szeretet-
tel várja azoknak a felnőtteknek a jelentkezését, 
akiknek valamilyen okból kifolyólag elmaradt a 
konfirmáció (esetleg a keresztelés is) iskolás ko-
rukban, de most szeretnének a gyülekezet teljes 
jogú, úrvacsorával élő tagjai lenni. 

Jelentkezni lehet személyesen Hadházi Tamás lelkész úrnál, vagy a 
+36 30 6839991 telefonszámom 
A felkészítés néhány alkalomból, közös beszélgetésből áll, majd 
Advent első vasárnapján már a gyülekezettel közösen vehetnek 
úrvacsorát!  
 

RRRóóózzzsssááákkk   ssseeelllyyyeeemmmbbbőőőlll   
Szabó Istvánné Nagy Erzsébet, Új utcai lakos kézimunkáit egy  
kiállítás alkalmával már láthatták az érdeklődők. Az alapos felké-
szültséget, végtelen türelmet igénylő kézi varrástechnikák, horgolá-
sok, kötések, hímzések mellett egyedi tervezésű, jó ízléssel párosuló 
szép új munkáiból ez alkalommal kettőt mutatunk meg olvasóink-
nak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyik, a színes selyemanyagok felhasználásával készített rózsa-
csokor képe, melyen a színek mellett a virágok élethű másának 
kialakítása, a finom részletek, és a kép öltésekkel történt rögzítése 
érdemel figyelmet. A keretbe helyezett kézimunka még fekete –
fehér fotón is esztétikus látvány. 
A másik, egy selyemrózsákkal gazdagon díszített „ékszerdoboz”,  
melyen három dimenzióban még jobban érvényesül, az alkotó gon-
dos hozzáértő munkája. Reméljük, hogy egyéni, vagy kollektív 
kiállítás keretében az olvasóink is megcsodálhatják ezeket a reme-
keket. 
 

 

Programelőzetes 
 

Október 26 –    9 óra: Őszi ruhabörze –  Művelődési ház 
November 3 – 10 óra: Gyászolók vasárnapja – 
                          Nagylétai Ref. Egyházközség 
November 16:  Márton napi ludasságok  
                          Rozsnyai Gyűjtemény 
November 16.  Amatőr felnőtt asztalitenisz - Művelődési Ház 
December 1 – 16 óra: Advent első vasárnapján 
                          Énekkar zenés áhítata, Betlehem megnyitása                   
                          Nagylétai Ref. Egyházközség 
December 5.    Mikulás napi színház, gyerekeknek  
                          Művelődési Ház 
december 7.     IRINYI TÚRA - Létafit SE. 
december 14.   Adventi játszóház Rozsnyai Gyűjtemény 
december 19.   Vásárral egybekötött városi karácsonyváró 
                          a szokott két helyszínen 
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50 éves osztálytalálkozó 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍCUM

Első sorban (balról -jobbra) Major Gyöngyi, Egri József, Oláh 
Ibolya, Jakab Magdolna, Tóth Ilona, Csoma Ilona, Gombos Ilona, 
Nagy Ibolya 
Második sorban: Z. Nagy Zoltán, Szima Mária, Botos Éva, Fodor 
László, Zsíros Imre, Barna Katalin, Balk Mária, Kiss Ibolya, Varga 
Ilona, Tóth Sándor, Pongor Sándor 
 
A Nagylétai Állami Általános Iskolában1969 -ben, végzett 8 /c 
osztály tanulóinak 50 éves osztálytalálkozóját tartották az Arany 
János Általános Iskolában szeptember 28-án, szombaton. Nagyon jó 
sikerült az öt évtized utáni újbóli találkozó, és nagyon örültünk 
egymásnak. Sajnos többen már nem lehettek velünk. Nyugodjanak 
békében!                        Az osztálytársak nevében: Gombos Ilona 
 

Első alkalommal az OMÉK -on 
 

Az Oriens Gomba Kft. 2016-ban kezdte meg működését 
Létavértesen. Az elmúlt három esztendőben jelentős fejleszté-
seket valósítottunk meg, így mára a Laska mellett két újabb 
gombafaj, a Ganoderma és Shiitake is bekerült a kínálatunkba.  
Elérkezettnek láttuk az időt, hogy megjelenjünk hazánk legnagyobb 
mezőgazdasági termékeket bemutató vásárán, az idén 79. 
alkalommal, szeptember 26-29. között megrendezett OMÉK-on 
(Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár)  
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍCUM

Cégünk új, dinamikus arculattal jelent meg. Nagy öröm volt, hogy a 
Laskagomba, Shiitake, Ganoderma (pecsétviasz) gomba szárít-
mányok és őrlemények sokak érdeklődését felkeltették, standunk 
nagyon népszerű volt. A négynapos rendezvény során számos kap-
csolattal és tapasztalattal gazdagodtunk.  
Ezúton is szeretnénk megköszönni munkatársaink odaadó munkáját. 
Nélkülük ez a siker nem jöhetett volna létre! Továbbra is várjuk 
kedves vásárlóinkat az üzemben, munkanapokon 7.30-16.00 óra 
között! 
 

 

100. születésnap 

 
FOTÓ:    DAJKÁNÉ JUHÁSZ ANNAMÁRIA

BORÓK LAJOSNÉ, Juliska néni 1919. október 19-én született. A 
jeles 100. születésnapja alkalmából lánya Olga, fia Lajos és család-
juk körében a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szol-
gáltató Központjában köszöntötte Őt Menyhárt Károly polgármes-
ter. Sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk! 
 

90. születésnap 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Bora Gáborné Szima Anna, Létavértes Széchenyi utcai lakost 90. 
születésnapja alkalmából lányai Anna, Mária és családjuk tagjai, 
szerettei körében köszöntötte Menyhárt Károly polgármester. 

Sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk!

20 éves a Csormolya népdalkör 

 
FOTÓ: MAGÁNÍRCHÍVUM

Októberben ünnepelte megalakulásának 20 évfordulóját a Léta-
vértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház sok szép minősítéssel 
rendelkező, számtalan sikeres fellépést megélt népdalköre. Közösen 
emlékeztek  egykori alapító tagjukra és vezetőjükre, Sütő Bélánéra. 
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Felnőtt, ifjúsági és serdülő labdarúgó csapataink egyaránt ered-
ményesen szerepelnek a bajnokságokban. Az őszi szezon hajrája 
előtt valamennyi gárda dobogós helyen áll. 
 

 
 
Felnőtt női kézilabdázóink négy mérkőzést követően hibátlan 
mérleggel vezetik a megyei bajnokságot. 
U-13. korosztályos kézilabdázóink Berettyóújfaluban a Debreceni 
Sportiskola csapatával játszottak bajnoki mérkőzést. Debrecen SCI 
- Létavértes SC: 18-15 
 
JUDÓ szakosztályunk-
ban is elkezdődött a felké-
szítő munka.  
Várjuk a tanulókat a 
Sportcentrumban –
Debreceni u. 1.szám- 
kedd - csütörtök napo-
kon, 16.30 - 18.00 ig az 
edzésekre!  
 
 
Harcművészeti szakosztályunk versenyzői november 12-én  
Hatvanban részt vettek a Global Grappling tornán.  
 

A csapatunk tagjai, egy arany, három ezüst és három bronzéremmel 
tértek haza. 

Papp Zoltán Szakosztályvezető
 

Műfüves pálya átadása 
 

Október 11-én Tasó László országgyűlési képviselő és Meny-
hárt Károly polgármester avatóbeszédével, egyházak áldásával 
került átadásra a Sportcentrumban a 22 x 42 méteres műfüves 
pálya. A komplett létesítmény 30 millió forintból valósult meg 
pályázati forrásból valósult meg, és a pályázati forráshoz 5 % 
önkormányzati önrészre volt szükség.  

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A polgármester így fogalmazott: „A beruházás évtizedekre meg-
oldhatja a sportegyesületben futballozó fiatalok felkészülését és a 
Bozsik programok megtartását”. A létesítmény infrastruktúrája a 
versenysport mellett pályáival, kondiparkjával egyformán szolgálja 
minden korosztály egészségének megőrzését, mindennapos test-
edzését. 
A szalagvágást követően a DVS és Létavértes öregfiúk barátságos  
labdarugó mérkőzés volt. A Lokiból pályára léptek: Horváth Béla, 
Madar Csaba, Sándor Csaba, Sándor Tamás, Dombi Tibor, Igor 
Bogdanovics Kerekes Zsombor. Így érthető az 5:2 arányú győzel-
mük.                                                                                            (T.B.) 
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 ELHUNYT DR SERES GÉZA 

 
                                           FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM 

2019. október 9 –én 104 éves korában csendben eltávozott 
Dr. Seres Géza főorvos, a „Tiszta udvar rendes ház!” mozgalom, 
a Gyermekszemészeti Alapítvány életre hívója, számtalan kitünte-
tés, elismerés tulajdonosa, Létavértes díszpolgára. 
1915. július 2-án született Derecskén. 1947 telén érkezett 
Nagylétára, és az év májusában kötött házasságot Grósz Terézzel. 
Mind a négy gyermekük Nagylétán született. A kezdeti küzdelmes 
éveket szorgos évtized követte. Körzeti orvosi teendői mellett 
motorja lett a település kulturális – és közéletének. Önkéntes háló-
zat megszervezésével, előadássorozatokkal segítette az egészség-
ügyi felvilágosító munkát. Amikor családjával Debrecenbe költö-
zött a létaiak mindig büszkén olvastak sikereiről, és nagyon sokan 
jártak be szakrendeléseire. 
Hálás szívvel búcsúzunk. Tőle. Kedves Családjának őszinte 
részvétünket fejezzük ki. Nyugodjon békében!   (t.b.) 
 
Hamvasztást követő búcsúztatása 2019. november 20-án 12 óra-
kor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozójában. 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Református kórusok találkozója 
Október 27-én 15 órától a székelyhídi, a bagaméri, a kokadi és 
a vértesi egyházközségek kórusainak, valamint Korda Zsófia 
fuvola és Korda Kata klarinét műsorára várják az érdeklődőket 
a Vértesi Református Egyházközség Kassai utcai templomába. 
Igehirdetéssel szolgálnak Nt. Kormos Csaba és felesége, 
pocsalmai lelkipásztorok. 
 
 

 
 

Felnőtt asztalitenisz 
November 16 –án 9 órától. Amatőr, felnőtt asztalitenisz verseny  
lesz a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Házban, a Rózsa-
utca 1. szám alatt. Szeretettel várják a női és férfi nevezőket. 
 

Jógázás 
Minden héten kedden jóga foglalkozások a Létavértesi Városi 
Lünyvtár és Művelődési házban.  Részletes információk személye-
sen, vagy  a 376-055 –ös telefonszámon 
 
 

 
 



INGATLAN. Létavértes Kossuth 
kertben az 5454 hrsz. alatt eladó 
2399 m2  területű ingatlan 25 m2 –es 
pajtával (villany bevezetve), 4 sor 
betonoszlopos szőlővel. Irányár 550 
ezer forint. Érd: 06 30 834 3314 –es 
vagy 0652/495-080 telefonszámon. 

(B-2019/28560//17/9)
 
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) 
 
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) 
 

 
 MEGEMLÉKEZÉS 

„Nem az a bánat, amely fáj, 
Amelytől könnyes lesz a szem,  
Hanem az, amit hordozunk szótlanul 
Egy életen át, némán, csendesen. 
Úgy ment el, ahogy élt, 
Csendbe, szerényen. 
Drága lelke nyugodjon békében. 
Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak álmok, árnyak, évek.” 

GUBA JÁNOS  
halálának 15. évfordulóján 
fájó szívvel emlékezik  
 

                       Felesége, Fia és Családja 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

INGATLAN. Létavértesen, a  
József Attila utca 14. szám alatti 
telek romos épülettel eladó  
Érdeklődni lehet a 30/5785665 –as 
telefonszámon.                             (x) 
 
TERMŐFÖLD. Létavértesen, a 
létai határban jó minőségű 
szántóföld eladó. Érdeklődni lehet:  
0630/ 839-1234 telefonszámon este   
18 óra után(               B-2019/28560//19/82) 
 
TERMŐFÖLD. Létavértesen a 
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz. 
alatt 21,23 AK értékű termőföld 
eladó. Telefon: 06 30 353 8090  

  (B-2019./28560/15/49)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék, vagy bérelnék hosszútávra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
0630/  8461690     (B-2019/28560/17/44) 
 
SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK 
korrekt áron! Akár kisebb, akár 
nagyobb terület is érdekel! Telefon: 
0630 / 2405414 

 (B-2019./28560/18/2)
 

 
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

  

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek 
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged! 
Addig vagy boldog, míg van aki szeret, 
Aki ha baj van fogja a kezed. 
Hogy milyen fontos is volt neked, 
Csak akkor tudod meg, ha már nincs veled.” 
 

         BALÁZS GÁBOR 
               halálának 1. évfordulójára 

                                                                            SZERETŐ CSALÁDOD  

 
 

   MEGEMLÉKEZÉS 

 „Vágytam maradni még szeretteim között, 
A sors végül ellenem döntött. 
Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, 
Amit mondani akartam, tudja, ki szeretett.” 
 

         Fájó szívvel emlékezünk 

KOVÁCS SÁNDOR 
                 halálának  4. évfordulóján 

Mindannyian emlékszünk rád, akik szerettünk 

 

 

HALOTTAK NAPJA 
A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart 
az eltávozottak lelki üdvéért. Ez az ünnepnap 
ebben az évben  november 2, szombat. 
 
A hozzátartozók a sírok rendbetételét, 
feldíszítését, már az előtte való napokon, 
Mindenszentek ünnepéig elvégzik. 

 

 
  

Ne feledkezzünk meg eltávozott Szeretteinkről! A városi 
Köztemető ezeken a napokon meghosszabbított nyitva 
tartással fogadja a látogatókat.                                             (t. b.) 

Hirdetések leadása november  11 -én,  hétfőn, 12 óráig 
Városháza I. emelet 12. letahirek@gmail.com 

 



16. oldal            Létavértesi  HÍREK             2019. OKTÓBER  
 
  

 

 
 

 

 

Létavértesi Hírek 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

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

 
 

 

Őszi ruhabörze 
2019. október 26-án 9-13 óráig 
 

Rózsa utca 1. 
Asztalfoglalás személyesen október 25-ig 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

