
A Képviselő-testület április 25-i ülésén 
módosította a 4/2015..(II.26.) Ör. számú 
szociális ellátásokról, támogatásokról szóló 
rendeletét. 

A 12/A § (4) bekezdés módosításával a 
gyógyszertámogatás összegét havi 3.000 
Ft-ról 5.000 forintra emelték. 
A 12/B § (2) bekezdés szerint eddig a 
tanévkezdési támogatás összege minden 
oktatási intézményben tanuló létavértesi 
fiatal esetében 10.000 Ft volt. Ezt 
követően: 
a.) alapfokú oktatási intézmény tanulója 

esetén  10.000 Ft  
b.) középfokú oktatási intézmény tanulója 

esetén  15.000 Ft  
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Konfirmáció 

 
FOTÓ: EGYHÁZKÖZSÉG ARCHÍVUMA

2019. május 12 –én 16 fő tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat a Nagylétai 
Református Gyülekezetben.                                                                                      / 4. oldal 

c.) felsőfokú oktatási intézmény tanulója 
esetén  20.000 Ft 

 
A 12/C §. (1) bekezdés így módosult:   
Az önkormányzat az éves szociális 
segélykeret összegének figyelembevéte-
lével időskorúak egyszeri támogatását 
nyújtja jövedelmi viszonytól függetlenül a 
Létavértesen bejelentett lakóhellyel 
rendelkező 65 éves és 65 év feletti időskorú 
személyek részére évente egy alkalommal. 
Korábban az egyszeri támogatásra a 70. 
életévet betöltött személyek voltak 
jogosultak. 

A rendelet elérhető: www.letavertes.hu  
Önkormányzat/ Helyi rendeletek 

 
Létavértes Kossuth u. 4. 

 

a Városi Könyvtár udvarán- Rózsa u. 1. 
 

Program: 

8 – 13 óráig Főzőverseny 
 

Kísérő rendezvények: 
Máléfaló és magsaccoló verseny 

Serény Iluska – Kukorica Jancsi verseny 
Kézműves kirakodó vásár egész nap 

Népi játékok, arcfestés, 
Ujjbáb készítés, csuhé baba készítés 

 
Ételek zsűrizése, kóstolása 

Zsűri tagjai:  
Antal Gábor az MNGSZ Északi régió elnöke 

Szabó Tamás és Bárdi Gábor 
A debreceni Hajdúsági Étterem szakácsai 

 
Színpadon 14.30 órától: 

Menyhárt Károly polgármester köszöntője 
Eredményhirdetések 

 
Toppantó csoport - néptánc  

Dimitrifjak: A három bolond lány -  mese 
Fuszulyka csoport – néptánc 

Létai asszonyok: Aranyszőrű bárány – mese 
Ingó – bingó csoport – néptánc 

Tombolasorsolás 
Zengő citera együttes Csormolya népdalkör 

Létavértesi Vadásztársaság: 
PIROSKA ÉS A FARKAS 

Villongó együttes – néptánc 
Arany János Általános Iskola pedagógusai: 

MAMMA MIA TÁNC 
Retró diszkó: Kulcs Pisti 

 
Fő támogató: CIVITA – http://civita.hu 

Kapcsolódó programok: 
LÉT-A-MED egészségmegőrző program 

Szövetség az egészségért praxis közösség 
Dr. Farkas Gyula, Dr. Czifra Árpád 

 
Bővebb informácók a szervezőktől: 
Városi Könyvtár és Művelődési ház 

Rózsa u. 1. e-mail: letavlib@gmail.com 
Tel: (52) 376 055, vagy 30 538-25-63 

 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk! 

Belépődíj: nincs 
 

Módosították a szociális rendeletet 

MEGHÍVÓ 
lakossági fórumra 

A 2017. évben elfogadott Városi 
településképi rendeletet az eltelt időszak 
jogszabályi változásai  miatt módosítani 
kell,, emiatt lakossági fórum megtartására 
van szükség. 

2019. május 28-án, kedden, 14.30 -tól 
hívunk és várunk minden érdeklődőt 

a Városháza (Kossuth u. 4.) 
földszinti nagytermébe 

Menyhárt Károly  polgármester 

CIVILEK TÁMOGATÁSA 
Képviselő-testület -a pályázati eljárást 
követően- 50/2019.(IV.25.) Öh. számú 
határozatával 2019. évben az alábbi  helyi 
civil szervezeteket  részesíti támogatásban: 
 
1. A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány   205.e Ft 
2. Létavértesi Fitness- és Szabadidősport  
    Egyesület                                              170 eFt 
3. Létavértesi Polgárőr Egyesület          300 eFt 
4.Arany János Általános Iskola Tanulóiért  
    Alapítvány                                           185 eFt 
5. A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért  
    Alapítvány                                           140 eFt 
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A 2019. április 16--án megtartott 
rendkívüli testületi ülés napirendjén:  
  
1.  Pályázat benyújtása rendkívüli  önkor- 
     mányzati támogatásra a Létavértesi  
 
 
A 2019. április 25-én megtartott soros 
testületi ülés napirendjén: 
      Polgármesteri jelentés                        ● 
1.     Pénzügyi ellenőrzésekről szóló 
       tájékoztató (belső ellenőrzési jelentés)  ● 
2.     Zárszámadás                                       ● 
3.     Különfélék 
3.1. Szociális rendelet módosítása           ● 
3.2. Iskolaigazgatói pályázatok  
       véleményezése                                   ● 
3.3. Bölcsődei intézményi térítési díj  
       megállapítása, nyersanyagnorma     ●  

    Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 
     érdekében   ● 
2. Tájékoztató folyamatban lévő pályázatok 
     helyzetéről  ● 
3. Különfélék 
 
 
3.4. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
       megválasztása                                    ● 
3.5. Civil szervezetek pályázatainak 
       elbírálása                                            ● 
3.6.  A Létavértes, Árpád tér 8.szám 1845/1 
       hrsz alatt megépített vendéglátóipari  
       épület jogi rendezése 
 
JELMAGYARÁZAT: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ●  

Közbeszerzési Bizottság    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Létavértesii  HHÍÍRREEKK  --  LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja -  Kiadó: Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.  
Felelős kiadó: Vályiné Pápai Viola. Felelős szerkesztő:  TTuurróócczzii  BBaarrnnaabbááss  --  0066--3300--333366--77117788  ..    --    CCíímm::  4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Tel: 52 376-101 

Interneten: a város honlapján: www.letavertes.hu, facebookon. Twitteren.  Fax: (52) 376-345 - E-mail: letahirek@gmail.com,,    
Nyomda: LLIICCIIUUMM  AARRTT..  4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Tel: 52/ 533-183. E-mail:delakft@gmail.com  Megjelent: 2500 példányban.  

Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezető: 52/376-156  -  ISSN 1587-7639 

RÖVIDEN 
 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKŰ 
 
2019. május 3 -án 53 fő tett ünnepélyes esküt 
a Városháza dísztermében. Ezzel már 10 747 
főre emelkedett azok száma, akik Léta-
vértesen vették át magyar állampolgárságot 
tanúsító okmányaikat. 
 

KINEVEZÉSEK TÁMOGATÁSA 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 47/2019. (IV.25.) Öh. számú hatá-
rozatával a Nemzeti köznevelésről szóló 
2011.évi CXC. .törvényben biztosított 
jogkörében eljárva támogatta 
- Nagy Józsefné igazgatói kinevezését a 
Létavértesi Arany János Általános Iskola 
élére,  
- Szentmiklósi Miklós igazgatói kinevezését 
a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 
élére. 
 

IRINYI EMLÉKEK ÁPOLÁSA 
Április 17-én a Debreceni Városi Televízió 
stábja kisfilmet forgatott a kiállítóteremben, a 
sírkertben és az arborétumban. 

 
Fotó: reprodukció

Az elkészült összeállítást a DTV Megyei 
tükör című műsorában láthatták a hónap 
végén. A film elérhető a város honlapjáról. 
 

VÉRADÁS 
Kedves Véradóink! 
Legközelebbi véradás 2019. június 12 én, 
szerdán 10 órától – 15 óráig kiszállásos 
véradás lesz a városi Sportcentrumban, a 
Debreceni u. 1. szám alatt. Szeretettel várjuk 
önkénteseinket! 

Szalai Ferencné véradásszervező
 

A korábbi tájékoztatásunknak megfelelően biztosan mindenki látja, illetve értesül arról, hogy a 
szennyvíz gerincvezeték, illetve az új tisztító telep munkálatai folyamatosan történnek a város 
utcáiban. Ebben az időszakban a Bács, Gagarin, a Konyári utcák és a rájuk csatlakozó 
közterületek érintettek ebben. Időnként a facebookon jelennek meg vélemények minimális 
hiányosságokról.  
A kivitelezők minden munkahelyen folyamatos kapcsolatban vannak az önkormányzattal, 
naponta helyszínelünk a kollegáimmal a munkaterületeken és az általunk észlelet 
hiányosságokat is minden esetben szóvá tesszük számukra. Előfordult néhány esetben, hogy az 
utcák végén levő KRESZ táblák (STOP, Elsőbbségadás kötelező, stb.) a munkálatok miatt 
időlegesen ki lettek ásva, melynek a sürgős visszahelyezését kértük. Azóta minden ilyen dologra 
figyelnek.  
 
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy amennyiben a munkavégzésekkel kapcsolatosan ilyen vagy 
más rendellenességeket tapasztal a 06 52 376-345, 06 52 585-300-as telefonszámokon vagy a 
Létavértes, Árpád tér 19. szám alatti régi óvodában személyesen Veszelka Miklós
főépítésvezetőnél jelezze. 
Az utóbbi időben néhány alkalommal az ingatlanokra helyezett és a kapubejárókba eső tisztító 
aknák betongallérjának a kiöntése csúszott néhány napot. 
Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosát ez a bejárásban gátolja, a betonozási igényét a 
helyi építésvezetőnek azonnal jelezheti, illetve a fenti telefonszámokon számunkra is 
tolmácsolhatja igényét. A munkavégzésekkel kapcsolatos türelmét mindenkinek köszönjük! 
 
Tájékoztatást adok arról, hogy az elmúlt hétvégén megtörtént a pót kutyaoltás. Mintegy 1300 
összeírt állatból 100-120 példány oltása még elmaradt. A gazdák a közreműködő állatorvosok 
rendelőiben kezdeményezhetik ennek pótlását. Tisztelettel kérjük ezt mielőbb tegye meg 
mindenki!  
 
Az önkormányzat a lomtalanítást követően még nem fejezte be a település 
hulladékmentesítését. Tettük ezt azért, mert néhány olyan neuralgikus ponton folyamatosan 
jelenik meg illegálisan elhelyezett szemét. A rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet és 
a mezőőri szolgálat munkatársai minderre folyamatosan figyelmet fordítanak.  
Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy az ezirányú munkálatainkat kénytelenek vagyunk kamerák 
kihelyezésével támogatni, hogy ez az állapot mielőbb megszűnjön. A kamarák felvételei alapján 
a rendőrség 40-50.000 forint nagyságrendű bírság kiszabására jogosult.  
 
Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy az otthon így képződött hulladék elszállítását az AKSD 
szakembereire bízzuk, mert akkor jó helyre kerül és az önkormányzatnak sem kell külön forrást 
erre felhasználni. Ebben az esetben a bírság is elkerülhető lesz. Együttműködését mindenkinek 
köszönjük! 

Menyhárt Károly polgármester
 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeetttiii   üüüllléééssseeekkk   nnnaaapppiiirrreeennndddjjjééénnn   

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 
 

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

További menüpontok:  
� TELEPÜLÉS  �  ÖNKORMÁNYZAT  � 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK � ÉLETHELYZETEK  
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Szent és profán találkozása 
                               a debreceni kerámiaművészetben 

 

 

Május 3-án nyílt meg a kiállítás az Irinyi utca 7. szám alatt. 

 
Kővári Emese köszöntője 

 

 
 
 
  
 
 

 
 

Anyák napja a bölcsődében és az óvodában 

Anyák napja alkalmából a bölcsődés kisgyermekeink egyénileg is, 
verssel, virággal és általuk készített ajándékkal lepték meg és 
köszöntötté édesanyjukat. 
 

 
 
Május első hetében, az év legszebb ünnepére, az Anyák napjára, 
minden óvodai csoport megható ünnepi műsorral készült. A 
csoportszobákat az ünnepnek megfelelően mindenki feldíszítette. E 
szép ünnepnapon izgatottan érkeztek meg a várva-várt vendégek. A 
gyermekek nagyon ügyesek voltak. Dalokkal, versekkel, általuk 
készített kis ajándékokkal és virággal kedveskedtek anyák napja 
alkalmából. Az édesanyák és a nagymamák könnyes szemekkel, 
boldogan ölelték magukhoz gyermekeiket, unokáikat. 
 

Búcsú az óvodától  
2019. június 2-án (vasárnap) du. 16 órától a Művelődési Házban 
lesz a Szívecske, a Katica és az Eperke nagycsoportos gyermekek 
ballagási ünnepsége, melyre sok szeretettel várjuk a Kedves 
hozzátartozókat!  
 

Családi nap  
Hagyományainkhoz híven 2019. június 7-én ismét megrendezésre 
kerül a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában a Családi nap, melyre 
minden óvódás gyermeket, és a hozzátartozóikat sok szeretettel 
várunk! 

Óvodára hangoló hét 

A beíratott leendő óvodásokat szeretettel  
várjuk június 3-tól - 7-ig,  délelőtt 
1000-1145 óráig, ahol megismerkedhetnek 
leendő óvodapedagógusaikkal és az  
óvodával. 
 

Köszönet 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde munkatársi 
közössége és nyugdíjasai nevében szeretnénk köszönetet mondani 
Létavértes Város Önkormányzatának, Képviselőtestületének, 
valamint a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
közreműködésében megvalósult színházi előadásokért. 
 

Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
 
 

„Terdik Angéla fazekas-népi iparművész alkotásai által a tárlaton 
lehetősége van a látogatóknak jobban megismerni az egykori híres 
debreceni kerámiastílust, hiszen Angéla, több évnyi tanulmányozás 
után, saját kerámiáin használja annak gazdag formakincsét, 
színvilágát és jellegzetes motívumait. A hagyományos darabok 
mellett újszerű kerámiákat, használati tárgyakat is készít az alkotó, 
melyek a mai modern lakásokban is igen jól mutatnak.” 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

„Nagy boldogság, hogy nagyon szép lett a létavértesi kiállítás, és a 
megnyitó is nagyon jól sikerült! Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani mindenkinek aki részese volt, hogy ez létrejöhetett: 
Rozsnyai Gyűjtemény, Kővári Mesi, Dobosné Hajdu Anikó és a 
Hajdúsámsoni Öltögetők Klubja, Dr. P. Szalay Emőke, Gál-Győri 
Márti és a megnyitó közönsége. A kiállítás megtekinthető június 
30-ig” -.  irja  facebook oldalán Terdik Angéla  fazekas, népi 
iparművész 
 

Szépkorú köszöntése 

Fotó: Magánarchívum

Zurbó Jánosné Szima Virág Széchenyi utcai lakos 1924. 
május 2-án született Nagylétán. 95. születésnapján, május 2-án  
családja: leánya, veje unokái, dédunokái, és kedves szomszédja 
körében köszöntötte Őt Menyhárt Károly polgármester. 
Szeretettel gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 
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 Konfirmáció  

a Nagylétai Református Gyülekezetben 
 
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és 

kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” 
 (Jelenések 3: 20.)

 
Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor május 12-én, 
amikor is 16 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat 
gyülekezetünk és a Mindenható Isten színe előtt.  
 

 
FOTÓK: EGYHÁZKÖZSÉG ARCHÍVUMA

2019-ben konfirmált ifjaink: 
Ágoston Dorottya, Alkotmány u, Barna Mónika, Kinizsi u, Burai 
Beáta, Szilerdő u, Cseh Kristóf Márk, Alkotmány u, Fekete Barbara, 
Csokonai u, Gyarmati Máté, Sziget u, Kiss Bence, Szél u, 
Kolozsvári Vanda, Debrecen, Koncz Kristóf Bence, Széchenyi u, 
Kővári Nikolett, Bajcsy Zs. U, Makula Katrin, Új u, Papp Csenge, 
Debrecen, Papp Huba, Vezér u, Rost Ágota Zsóka, Vezér u, Veres 
Kristóf, Új u, Vida Ferenc, Hunyadi u. 
 
Konfirmációi istentiszteletünkön megemlékeztünk az 50 és 25 
évvel ezelőtt konfirmáltakról is.  

 

50 éve, 1969-ben összesen 51 fiatal konfirmált a nagylétai 
gyülekezetben, közülük 14-en vettek részt istentiszteletünkön. 
 

 
 
25 éve, 1994-ben 8 fő konfirmált és közülük ketten tudtak itt lenni 
mostani ünnepi alkalmunkon. 
 

Hadházi Tamás, lelkipásztor

 
 

„Tavaszkezdés” - amatőr női alkotók kiállítása 
A Városi Könyvtár és Művelődési ház keretében 2000. márciusa 
óta működő Felnőtt Amatőr Rajzkör tagjai már több alkalommal 
bemutatkoztak a nyilvánosság előtt. 
A gondolatok közlésének, az önkifejezésnek ezen útját választók 
életkorban és foglalkozás tekintetében különböznek, ami tetten 
érhető grafikáikon, olajfestményeiken. Ehhez a Máté József művész 
– tanár által vezetett rajzkörben csak a legalapvetőbb szakmai 
technikák elsajátításához, illetve a lényeg megfogalmazásához 
kapnak segítséget. 

 
FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚV. HÁZ ARCHÍVUMA

Az április 25- én nyílt kiállításon huszonhárom, különböző 
technikával és változatos tematikával készült képek láthatók, 
melyek egyaránt szolgálhatják az alkotók és a látogatók vizuális 
kultúrájának gazdagodását. 
A „Tavaszkezdés” címmel nyílt tárlaton Csige-Medve Mária, 
Holecskó Lászlóné, Tarnóczki Zsoltné és Vónya Piroska képei 
szerepelnek, amelyeket május 31-ig tekinthetnek meg az 
érdeklődők az intézmény nyitvatartási idejében. 

 
 

Meghívó 
Az 1920. évi trianoni békeszerződés aláírására emlékezve 2010-ben 
az Országgyűlés június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává, 
emléknappá nyilvánította 
 
2019. június 4-én, kedden 10 órától megemlékezés és 
koszorúzás lesz a Trianoni emlékműnél (Petőfi u. – Debreceni u. 
sarok). Ünnepi beszédet mond Vályiné Pápai Viola,
önkormányzati képviselő. Várunk minden érdeklődőt! 
 

 

Beszámoló a ruha börzéről 
Idős hölgyek, asszonyok, fiatal lánykák árulták, cserélték ruháikat 
az április hónapban megrendezett tavaszi ruha börzén. Kínálatból 
nem volt hiány, de az esős idő miatt sajnos a vásárlók száma 
csekély volt. A lelkesedés azonban nem tört meg, így közkívánatra 
újból lesz őszi ruhabörze, vásár és csere alkalom az intézményben. 
 

E L Ő Z E T E S 
2019. JÚNIUS 29- én VÁROSNAP a Sportcentrumban. 
Színpadi fellépők lesznek: Fenyő Miklós, Loretta, Kerozin, 
Groovehouse. 

Papp Zsoltné művelődésszervező
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Szövegértés, helyesírás, rajz 
Ez a hármas egység képezte a Berettyóújfalui József Attila 
Általános Iskola által meghirdetett Berettyóújfalui Tankerületi 
Komplex Tanulmányi versenyt, melyet 4. évfolyamos tanulóknak 
írt ki. Iskolánkat 2 csapat képviselte, a 16 csapatból álló mezőnyben  
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A Nagy Bianka 4.a, Karcza Melinda 4.b, Vida Boglárka 4.c alkotta 
csapat a dobogó III. helyén végzett. Másik csapatunk: Sárosi 
Regina 4.a, Szabó Mercédesz 4.b, Pongor Jázmin 4.c. a VI. helyen
végzett. Felkészítők: Menyhártné Bora Edit, Oláh Csabáné, 
Gáspárné Pankotai Erika  
 

Komplex tudás 
Május 10-én a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thuolt 
István Tagiskolájában jártunk, ahol a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ és a Monostorpályi Önkormányzat támogatásával került 
megrendezésre a III. Komplex Tanulmányi verseny.  
 

 
 
Az alsó tagozatos csapat tagjai: Sárosi Regina 4.a, Szabó 
Mercédesz 4.b, Vida Boglárka 4.c osztályos tanulók a dobogó III. 
helyezését szerezték meg. . 
A felső tagozatos csapat tagjai: Molnár Veronika 8., Vida Ferenc 
7.c és Veress Kristóf 7.b osztályos tanulók a IV. helyezést érték el. 
 

Digitális témahét - 2019 április 8. – 12. 
Mint minden évben, úgy az idén is nagy élvezettel vettek részt 
tanulóink a témahetek különböző programjain. Legjobban azonban 
a digitális témahéten tartott foglalkozások tetszettek nekik.  Ez nem 
is csoda, hisz ők már a digitális kor gyermekei. 

 
 
Az „IKT játékos tanulás” keretein belül megismerkedhettek a 
Kahoot nevű programmal, mely a játékot ötvözi a tanulással. A 
„játszva tanulás” egyik fontos momentuma a tanításunknak, mely 
segíti, megkönnyíti a tanulást. Így észre sem veszik tanulóink, hogy 
tanulnak. „Különböző nyelvtanulási alkalmazásokat” használtak, 
melyek szintén a könnyebb tanulást segítik elő. Aztán többek között 
megismerkedhettek a „robotika alapjaival”. Mindezeken túl 
elkalandozhattak, „visszatekinthettek a múltba”, így történelmi 
ismereteik is bővülhettek a digitálison kívül. 
Szeretném megköszönni minden kolléga segítségét a témahetek 
zökkenőmentes lebonyolításáért! Létai Ilona szervező 
 

Alapműveleti matematika verseny  

Az alapműveleti matematika verseny megyei fordulójában minden 
évfolyamon körülbelül 160 -180 versenyző mérte össze tudását. Az 
összesített eredmények azt mutatják, hogy tanulóink megállták 
helyüket a megyében is. 
Eredményeik: 
4. évfolyam: Vida Szabolcs 35, Belényesi Dániel 68.  
5. évfolyam: Iles Dávid 34, Guba Dávid 61, Oláh István 62. 
6. évfolyam: Flach Márk 30. 7. évfolyam: Veres Kristóf 46. 
8. évfolyam : Ye Xian 35, Bozsóky Virág 58. 
Felkészítőik: Rápolty Judit és Létai Ilona 
 
Határtalan lehetőségek a Határtalanul! programban 

„Tanár vagyok, pályázzak vagy ne pályázzak…” 

A Berettyóújfalui Tankerület által koordinált idei szakmai napunk 
programjának a pályázati lehetőségek kihasználását választottuk. 
Úgy gondoljuk, hogy az osztálykirándulások a leghatékonyabb 
közös élményforrásnak, közösségformáló erőnek számítanak. Az 
ilyen kirándulások megszervezése tapasztalataink szerint egyre 
nehezebbé válik.  

 
Ebben a munkában jelentenek nagy segítséget a különböző 
pályázati lehetőségek, így a Határtalanul program.  
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 Intézményünk a program megjelenése, 2013 óta vesz részt a 
pályázat megírásában, megvalósításában és elszámolásában. Arra 
gondoltunk, hogy a próbálkozásainkat, tapasztalatinkat, sikereinket 
megosztjuk a pedagógus kollégákkal és megmutatjuk azt, hogy a 
tanárként is lehetünk ügyes pályázók! 
 
A szakmai napra iskolánk tanárai mellet szép számmal érkeztek 
vendégek a tankerület távolabbi településeiről. 
Az esemény első részében prezentációkkal kísért előadásokat 
láthattak, hallhattak a résztvevők két e témában tapasztalt és nagy 
gyakorlattal rendelkező pedagógusunktól.  

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Nagy Dezsőné bemutatója tartalmazta a legújabb változásokat a 
pályázat megírásával, beadásával, elszámolásával kapcsolatban.  
 

 
 
Milotai József a pályázatok módszertani elemeire hívta fel a 
figyelmet az előkészítő tevékenységtől, az utazáson át a pályázat 
lezárásáig.  
 
A prezentációk gondolatait gyönyörű idézetekkel támasztották alá 
az előadók, melyeket Kalmár Barbara 8.b osztályos tanuló 
tolmácsolt a hallgatóságnak.  
Ezt követően a tankerülettől érkező vendégelőadó, Furka Zsolt
gazdasági igazgató a legnehezebb tevékenységről, a pénzügyi 
elszámolásról beszélt.  
Ezt a részt a 2018 júniusában megvalósított „Te vagy az, te vagy az 
gyöngy kis ország, Erdély!” című pályázati programunk 
bemutatójával zártuk. 
 
A szünet után, ahol erdélyi ízeket is kóstolhattak a résztvevők, 
bemutatóval folytatódott a program. 

Milotai József tanár úr és Zsirosné Czeglédi Erzsébet tanárnő 
irányításával a május végén sorra kerülő kiránduláshoz kapcsolódó 
iskolai vetélkedőt mutatták be a pedagógusok az utazásra készülő 
gyerekekkel. 

 
 

A tartalmas, sikeres nap zárásaként felállva, elcsendesülve 
hallgattuk végig a székelyek nemzeti imáját. Köszönet illeti a nap 
szervezőit, előadóit! 
 

Vidám versek házi versmondó versenye 

A Költészet Napjához kapcsolódva könyvtárunk versmondó 
versenyt hirdetett a felső tagozatban. Április 11-én a diákok vidám, 
mókás versekkel szórakoztatták a közönséget.  A zsűri (Bodnár-
Oláh Ágnes, Kissné Medve Anita, Majoros Erzsébet, Mészárosné 
Imre Melinda, Milotai-Kiss Ildikó, Molnárné Pelei Andrea) két 
kategóriában jutalmazta a legkiemelkedőbb versmondókat. 

Eredmények: 
5-6. osztály: 1. Szabó Anna 5.b, 2. Budai Henrietta 6.b, 3. Fagyal 
Sára 6.b, Szabó Renáta 6.b.  
Különdíj: Vásárhelyi Tiffani 5.c, Hermeczi Balázs 6.b 
7-8. osztály:  1. Mezei Roland 8.a, Szoták Viktória 8.b 

NAGY JÓZSEFNÉ IGAZGATÓ

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT 

 
A Nagykállóban tartott Ex Voto, avagy a „Hit és csoda 
mindennapjainkban” című nemzetközi rajzpályázat díjkiosztó ünnepségen 
a harmadik korcsoportban Jenei Kamilla második, Jónás Réka harmadik 
díjas lett, Bartos Eszter és Szabó Renáta különdíjat kapott. A negyedik 
korcsoportban Kalmár Barbara harmadik helyezett lett. Gratulálunk! 

  (Forrás facebook)
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Bábelőadás 
Április 8-án, hétfőn a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Missziónak
köszönhetően iskolánk alsó tagozatos tanulói helyben és ingyenesen 
lehettek részesei egy feledhetetlen húsvéti kalandnak. Ezúton is 
köszönjük a színvonalas és izgalmas pillanatokat! 

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA
Az előadás közönsége 

 
Óvó nénik az első osztályban 

Örömmel fogadták legkisebb növendékeink az óvó nénik 
látogatását osztályukban április elején. Magyar Jánosné Aranka 
néni irányításával magyar órán mutatták meg elsőseink, hogy 
milyen ügyesen tájékozódnak a betűk rejtelmes világában és hogy 
az eltelt néhány hónap alatt hogyan váltak igazi Irinyis diákokká.  

Barangolás a betűk világában 
 

Nárcisz Futás 
A tavaszi szünetet követő első tanítási napon ismét csatlakoztunk a 
Nárcisz Futás országos programhoz. Csütörtökön délelőtt iskolánk 
tanulói és pedagógusai együtt futottak az együttérzés jegyében a 
súlyosan beteg emberekért.  

 
Futás az emberi méltóságért 

Irinyis májusfa 
Április utolsó napján immár második alkalommal elevenítettük fel 
iskolai keretek között a májusfa állításának hagyományát. A 
tradíciók felidézését követően közös énekszóra történt a fák 
díszítése. Idén az alsó és felső tagozatos diákok saját épületeik 
udvarán helyezték el a színes szalagokat és a lufikat a Joó család 
által felajánlott fákra. Köszönjük szépen a felajánlást! 

 
Irinyis májusfák 

 

Anyák napi nyílt órák 
Május 3-án, pénteken ebben a tanévben második alkalommal volt 
lehetősége a szülőknek nyílt órák látogatására intézményünkben. 
Örömünkre szolgált, hogy újfent nagy érdeklődés mutatkozott a 
gyerekek mindennapos iskolai munkájába való betekintésre, az 
oktatási módszerek, munkaformák, az interaktív eszközök tanórai 
használatának megfigyelésére. A megtartott tanórák után a közelgő 
anyák napja alkalmából megható versek, dalok köszöntötték az 
édesanyákat, nagymamákat. 

 
Nyílt órák 

Versenyek: 
Az Epreskerti Általános Iskolában megrendezett Apáczai Vers-
és Prózamondó Versenyen iskolánk színeiben Dajka Máté 2. 
osztályos és Zsiros András 4. osztályos növendékeink indultak. 
Szavalatukkal mindketten kiemelkedtek a versenyző diákok közül, 
így Máté 3. hellyel, András különdíjjal gazdagodva tért haza. 

Kép: a 8. oldalon
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FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA
Eredményes szavalóink 

 
Konyáron az „Égig érő fa” járási mesemondó versenyen legjobb 
mesélőink képviselték intézményünket. Közülük Cseresznye Flóra
2. osztályos és Joó Eszter Ilona 8. osztályos tanulónk az ottani zsűrit 
is elvarázsolta csodálatos történetével, melynek köszönhetően saját 
kategóriájukban mindketten III. helyezést értek el. 

Irinyis mesemondók Konyáron 
 
A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
szervezésében meghirdetett „Ökoskodó” komplex regionális 
levelezős versenyen 7. osztályos nebulóink túljutva a többfordulós 
selejtezőkön a döntőbe kerültek, ahol 5. helyezést értek el (51 
csapatból). 
 
A Hajdúszoboszlón került megrendezésre a Teleki Pál Kárpát-
medencei Földrajz- Földtan Verseny megyei vetélkedője, melyen 
Kovács Márk 7. osztályos tanulónk 8. , Csikai Sára ( 7.o.) 10., és 
Katona Dániel (8.o.) 13. helyen végzett. 
 
A Hermann Ottó Biológia Verseny megyei megmérettetésének is 
Hajdúszoboszló adott otthont, ahol Irinyis diákjaink: Csikai Sára 
(7.o)  9. helyen és Balogh Ágnes (8.o.) 20. helyen teljesítettek.. 

 
Biológusaink 

 

Sportélet: 
Április 17-én a legkisebb nebulóktól, a legnagyobbakig mindenki a 
neki megfelelő mozgásformát választhatta az iskolai 
sportdélutánon. Jó hangulatban és lelkesedésben nem volt hiány. 

 
Sportoltunk 

 
 Körzeti atlétikaversenyen vettek részt alsó és felső tagozatos 
tanulóink április 29-én és 30-án. Dobogós egyéni eredménnyel 
büszkélkedhet: Zudor Réka (5.o.) - 3. helyezés, Pongor Attila (5.o.) 
– 3. helyezés.  Csapatban is eredményesen szerepeltünk: 2. 
helyezést értek el 2. korcsoportos lányaink (Zudor Réka, Zudor 
Nóra, Nemes Julianna, Szima Csenge, Vásárhelyi Fruzsina, Balogh 
Viktória) 

 
Dobogón 

 
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő 
nevelőiknek! 
Katonáné Szabó Csilla, Vályi Éva, Tóthfalusiné Bubrik Beáta, 
Lukács Mihályné, Kontor Gábor, Reszler Zsolt, Jákóbné Szilágyi 
Éva/ 

 a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete 
 
 
A 8. osztályos tanulóink középiskolai beiskolázási eredményei a 

2018/2019-es tanévben 
Felvételt nyújtó középiskola 
típusa 

Felvételt nyert tanulók száma 

Gimnázium 6 fő 
Szakgimnázium 8 fő 
Szakközépiskola 4 fő 

Az osztály létszáma 18 fő, valamennyi tanuló felvétele ered-
ménnyel zárult. A felvételi elbeszélgetéseken és vizsgákon magas 
pontszámot szereztek a diákok. 
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Egy új, reményeink szerint állandó rovatot indítunk útjára, itt az 
újságban és a város honlapján, ahol a település múltjából származó 
érdekes írásoknak, dokumentumoknak, régi képeknek biztosítunk helyet, 
hogy a véges emlékezetből átmentsük azokat egy majdani tartalmas 
települési monográfiába. Érdeklődéssel és köszönettel fogadjuk 
olvasóink anyagait, segítségét! (a szerk.) 
 

Nagy Béla emlékezete I. rész 
 

Nagy Béla egykor a nagylétai ifjúság 
közkedvelt, elismert alakja volt. 
Kereskedőként és sportolóként is 
példamutató lelkesedéssel, kitartással 
dolgozott, szép sikereket ért el.  
 
Nagyszabású terveit, álmait nem 
válthatta valóra: közbeszólt a háború. 
Szerettei hiába várták haza, ismeretlen 
helyen, névtelenül eltemetve pihennek 
hamvai. Neki állítunk emléket ezzel az 
írással.  
 

Családjáról érdemes tudni, hogy édesapja Nagy József géplakatos 
mester volt, aki nagyszerű műszaki érzékkel, találékonysággal, jó 
kézügyességgel volt megáldva. Mindenféle lakatos munkához 
értett.  
Varrógépeket és egyéb eszközöket is javított. Olyan rostát 
szerkesztett, aminek a segítségével a mákot tökéletesen el lehetett 
különíteni az apró szennyeződésektől is. Még pisztolyt is tudott 
készíteni kaszapengéből.  

 
Később cséplőgépet vásárolt és üzemeltetett. Míg más cséplőgép 
tulajdonosok napokra kénytelenek voltak leállni egy-egy műszaki 
hiba miatt, szerelőre várva, addig ő a maga gépét azonnal meg tudta 
javítani, s ezért a gazdák szívesen csépeltették vele a gabonájukat.  
 
Szorgalmas, törekvő ember volt, a település köztiszteletben álló 
polgára, a járási ipartestület elnöke. A gyermekek édesapjuktól 
kapták a törekvés, a tanulás igényét, édesanyjuk pedig az anyagi 
háttért biztosította, hiszen akkoriban tandíj nélkül lehetetlenség lett 
volna tanulni. Mindez óriási anyagi áldozatot követelt a családtól, 
hiszen a tandíj kifizetéséhez az örökölt földből kellett eladni! 
Nagy József feleségével, Papp Máriával példamutatóan nevelték 
gyermekeiket, mindegyik fiút taníttatták olyan történelmi 
korszakban, amelyben a tehetősebb családok is legfeljebb a 
legidősebb fiúgyermeket taníttatták. 

A legidősebbet, Bélát kereskedelmi iskolába járatták. A középső, 
Zoltán érettségizett és pénzügyőrtiszt lett, aki évtizedekig a 
pénzügyőrség járási helyettes parancsnoki tisztségét töltötte be.  
A legfiatalabb fiú, József pedig a pedagógushivatást választotta, 
Nagyléta, majd Létavértes iskolájában földrajz- biológia-
mezőgazdasági ismeretek és gyakorlat szakos tanár lett, a 
faluközösség megbecsült, elismert tagja.  
 

 
 

Korabeli postai  képeslap a mai Árpád térrel, a református 
templommal, a Fisch kastéllyal (Lőcsei házzal) 

 
Böske, az egyetlen lánygyermek viszont nem tanulhatott, mert 
édesapja felfogása szerint asszonynak a konyhában a helye! Böske 
élénk eszű, dolgos lány volt, később nagy segítségére volt bátyjának 
és majdani férjének, aki szintén kereskedő volt, az üzleti dolgokban. 
Ma is él, és idén májusban lesz 104 éves! 
 
Béla, a legidősebb fiú Nagylétán született 1913. március 21-én. Jó 
eszű, ügyes mozgású, erős gyerek volt. Nem ijedt meg a saját 
árnyékától. Ha belekötöttek a többiek, egymaga is szembe szállt a 
létszámfölényben levő ellenféllel. Olykor megesett, hogy egy kandli 
tejjel körbe forogva mindenkit megfutamított. Csak közben mindig 
kevesebb tejjel érkezett haza, mint amennyivel a nagymamától 
elindult. Amikor az édesanyja kérdezte, hogy miért ilyen kevés tejet 
küldött a mama, találékonyan azt felelte, hogy nem adott több tejet a 
tehén.. 
 
Édesapja kereskedőnek szánta. Nem egy boltoshoz adta inasnak, 
hogy ott tanulja ki a mesterséget, hanem beíratta Debrecenbe a 
négyéves kereskedelmi iskolába. Béla naponta járt be vonattal a 
városba 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM 

Nagyléta - Vértes vasútállomása az 1930-as években 

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

Csigéné Fehér Magdolna.
 

Az emlékezés vonatán a júniusi számban tovább utazunk. 
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 
 

FOTÓK: : LÉTAVÉRTES SC ’97 ARCHIVUMA

Cselgáncsozóink nemzetközi versenyen vettek részt Miskolcon. A 
Húsvét-kupán hat ország sportolói súlycsoportonként mérték össze 
tudásukat a tatamin. A létavértesi judósok Haja János edző 
vezetésével szép eredményt értek el: egy arany, egy ezüst és hat 
bronzéremmel a tarsolyukban tértek haza 
 

 
 
Versenyúszóink az elmúlt hónapban területi úszóversenyen vettek 
részt a Debreceni Sportuszodában. Hajdú Bence tanítványainak a 
sok oklevél mellett több dobogós helyet is sikerült elérni  
Helyezések: 
Fekete Nándor egy arany (50m pillangó), egy arany (1100m gyors), 
és egy ezüst (50m gyors) Tatai Réka: egy ezüst (100m pillangó). 
egy bronz (50m pillangó). Zudor Nóra egy bronz (50m pillangó) 
 

 
 
Az asztalitenisz sport szerelmesei, újra hódolhattak kedvenc 
időtöltésüknek. Sokan részt vettek a tavalyi versenyzők közül, de 
megismerkedhettünk új játékosokkal is. A bíró szerepét Kelemen 
László töltötte be.Jó hangulatban és mozgalmasan telt a délutánunk. 
A rendezvényt nyáron megismételjük. 

 
 
Eredmények:  
Nők: I. Farkas Csilla, II. Bartosné Nagy Ágnes Noémi, III. Gáspárné 
Pankotai Erika 
Férfiak: I.hely: Fangli Vilmos, II. Kovács Imre, III. Jenei Zsolt 
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Boys labdarúgói meghívást 
kaptak a Nyírmártonfalván 
rendezett Majális-Kupára.  
 
Nagypályás labdarúgótor-
nán körmérkőzéses formá-
ban küzdött meg egymással 
a résztvevő négy település 
csapata.  
A létavértesiek valamennyi 
mérkőzésüket megnyerték 
és elhozták az első 
helyezésért járó kupát.  
 

Papp Zoltán 
szakosztályvezető

Lásd: www.letavertes.hu 
 

Beszámoló a 
pingpong 
versenyről 



LAKÓHÁZ. Létavértes, Dózsa 
György utcán lévő ház nagy  
telekkel (buszhoz 5 percre) eladó.  
Telefonszám: 30 / 943 0005.  

(B-2019/28560/9/1)
 
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) 
 
TERÜLET, PERMETEZŐGÉP. 
Létavértesen a Kossuth kertben 
1705 m2 műveletlen terület (volt 
szőlőskert) eladó. A terület a 
művelési ág alól kivonva. Ugyanitt 
220 V-os telepíthető permetezőgép 
40 méteres tömlővel eladó. 
Érdeklődni lehet: 06-30-281 53 43, 
vagy 52 /411-677   (B-2019/28560/7/84) 

(

 

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

FFAARRNNAASSII  GGÁÁBBOORRNNÉÉ  
Vass Piroska 

halálának 1. évfordulójára 

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Egy könnycsepp szemünkben Érted él, 
egy gyertya az asztalon Érted ég. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha, senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,, 
Szívből szeretünk és nem feledünk Téged” 

 

Férjed, gyermekeid, unokáid, vejeid 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

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

 (B-2019/28560/2/44)
 
TERMŐFÖLD. Létavértes, 
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz. 
alatt 21,23 AK értékű termőföld 
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090  

  (B-2019./28560/7/69)
 
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) 
 

Régészeti korszakok 
és kultúrák 
címmel nyílik kiállítás 

 

A tavasszal kilenc alkalomból álló helytörténeti előadássorozat 
kapcsán bontakozott ki a gondolat, hogy a településen élő lakosok 
által talált és gyűjtött régészeti anyagok - amelyeket az előadások 
alkalmával hoztak el – kiállításra érdemesek.  
 
A tárlat megnyitása a Városi Könyvtár és Művelődési Házban
2019. május 31-én (pénteken) 16:00-kor lesz rövid szakmai 
előadásokkal és tárlatvezetéssel egybekötve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bemutatótér a neolitikumtól, azaz a csiszolt kőkortól a késő 
középkor anyagi kultúrájáig mutatja be a településen és annak 
környezetében talált tárgyakat. Többségében kerámiatöredékek, 
fémtárgyak és épületekből származó patics és tégladarabok 
szemléltetik az adott korszakokat, kultúrákat. 
A kiállítás várhatóan egy hónapig lesz látható.   

Dr. Erdei Gábor

Hirdetések leadása június 11-én, kedden 12 óráig 
Városháza I. emelet 12.   – letahirek@gmail.com 

 

 
Létavértesi Irinyi János Kiállítóterem és Arborétum 

Ezzel a címmel új facebook közösségi oldalt indítottunk azzal a 
céllal, hogy szélesebb körben megismertessük Irinyi emlékének 
ápolását, a település természeti- és épített környezete értékeit, hírt 
adjunk a turisztikai eseményekről. Szeretnénk a helyben élők és 
innen elszármazottak részére hasznos ismeretekkel szolgálni. 
Csatlakozzanak az oldalhoz, kövessék azt, gazdagítsák tartalmát! 

 

Megemlékezés 
A temető kapuja szélesre van tárva, 
Útjait naponta sok-sok ember járja. 

Egy éve már annak, hogy  ezt az utat járjuk 
Megnyugvást lelkünkben sohasem találunk. 

Sírod előtt állunk, talán Te is látod. 
Körülötted van ma is szerető családod.  

Múlik az idő a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny  naponta kicsordul. 
Tudjuk, hogy a csodára hiába is várunk, 
nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk. 

  Fájó szívvel emlékezünk 

HOLLÓ JÓZSEFNÉ  szül. Szima Julianna 
                                   halálának 1. évfordulóján 
 

 Szerető férjed, fájó szívű gyermekeid
menyed, vejed, unokáid.

 

Avarkori lelet,  
mely 1982.ben 
véletlenszerűen 
került elő az Alsó 
utcában, Vértesen 
Forrás:  
Szabó Gyula: 
Vértesi krónika 
(26. oldal) 
Lelet: Déri Múzeum 

Debrecen 

 
 

„Megállt a szív, mely élni vágyott, 
  Pihen a kéz, mely dolgozni imádott, 
  Egy csoda volt, ahogy éltél és minket szerettél, 
  Nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
  Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
  Örökké él, akit nagyon szerettek” 
 

Köszönetet mondunk a rokonoknak, 
barátoknak, jó szomszédoknak, és 
mindazoknak, akik szeretett halottunk 

                              ZAGYVA GYULA 
temetésén megjelentek, és mélységes fájdalmunkban osztoztak! 

                                                             A GYÁSZOLÓ CSALÁD 
 

„Maradj Hajdú-Biharban” címmel 
ösztöndíj pályázatot hirdetett a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
16 –27 éves fiataloknak. Elnyerhető egyszeri támogatás 50.000 Ft 
A pályázat részletes leírása és pályázati úrlap  elérhető a város 
honlapján: www.letavertes.hu / Hírek. 
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Aktuális települési információk a város közigazgatási honlapján 
www.letavertes.hu / HÍREK 

További menüpontok:  
� TELEPÜLÉS  �  ÖNKORMÁNYZAT  � KÖZÉRDEKŰ ADATOK  

 

 

Az Érmelléki Népfőiskolai Egyesület szervezésében 
A  Létavértesi  Városi Könyvtár  és  Művelődési  házban

                             22001199..  jjúúnniiuuss  77--éénn 16.00 - 17.30 óra 
Kiss Róbert:  

Nagyléta és Vértes I. világháborús veszteséglistája 
Mihucz Péter:  

Egyenruhák és személyi felszerelések az első világháborúban 
címmel előadások kerülnek megrendezésre. 
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