
Októberi programelőzetes 
várhatóan a hónap közepén 

Jöhetsz drágám! 
Komédia két felvonásban, a színházteremben 

A Hadart színház előadásában 
Szereplők: 

Lajos, a férj: Kerekes József / Háda János 
Jolán, a feleség: Kökényessy Ági /Zakariás Éva
Rezsőke, a titkár............... Szabó Máté 
Lompos, a betörő.............. Suhajda Dániel 
Mirtill, a szerető................. Végh Judit 
Viki, a lány......................... Laurinyecz Réka 

Rendező: Háda János 
 

Jegyek: 2.500,- Ft /db válthatók : 
a Városi Könyvtár és Művelődési Házban,. 

Létavértes, Rózsa u. 1. - nyitvatartási időben 
(Kedd – Péntek:  8.00 órától -17.00 óráig)  

Telefon 376-055 
Az előadás időpontja a plakátokon lesz 

 

 
 

Létavértes ebben az évben is kapcsolódik az 
Európai Mobilitási Hét programokhoz. 
 
A „Sétálj velünk!” idei mottóhoz igazodva 

Ismerjük meg Létavértes értékeit!  
vezetett séta keretében: 

16–án a létai, 17–én a vértesi településrész 
értékeivel ismerkednek az érdeklődők.  

18-án és 19-én az óvodákban és iskolákban 
ügyességi és sportprogramok, vetélkedők. 

20-án délután: „Tekerjük körbe a várost!” 
közösségi kerékpáros túra a település utcáin, 
melyet lazító tornával és szerény vendéglá-
tással zárnak. 

21-én és 22-én a rendőrség által rendezett 
kerékpáros ügyességi verseny lesz a Sport-
centrumban, illetve a Kassai utcai sportpá-
lyán. 
A rendezők óvodásoktól – nyugdíjasokig 
mindenkit várnak a programokra. 

Részletes ismertető a város honlapján.  

A 2019. október 13-án tartandó helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármeste-
rek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásával kapcsolatosan az 
alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot.  
 
1.) Október 13-án Létavértesen az alábbi 
választásokra kerül sor: 
- Polgármester választás  
- Helyi önkormányzati képviselők vá-

lasztása  
- Megyei Közgyűlés tagjainak választása 
- Roma Nemzetiségi önkormányzat tag-

jainak választása  
- Román Nemzetiségi önkormányzat 

választása  
2.) Létavértesen, mint a 10.000 vagy annál 
kevesebb lakosú településen úgynevezett  
„egyéni listás” választási rendszer alapján  
kerül sor a képviselők választására, amely 
szerint a szavazólapon a választópolgár 
akár egy, akár több de legfeljebb annyi 
jelöltre szavazhat ahány mandátum a tele-
pülésen kiosztható. Ez Létavértes esetében 
8 fő, tehát maximum 8 képviselőjelöltre
lehet leadni a szavazatot.  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat eseté-
ben a megválasztható képviselők száma 5 fő 
Román Nemzetiségi Önkormányzat eseté-
ben a megválasztható képviselők száma 3 
fő.  
3.) Roma és román nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választásán csak azok
szavazhatnak azok, akik kérik az adott nem-
zetiség nemzetiségi névjegyzékébe való   
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Szent Mihály hava 
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Szeptember 7 –én változatos programokkal került megrendezésre a 16. Szüreti Sokadalom 
rendezvény. A felvételen a Cserebingó táncegyüttes látható a Tájház színpadán.  / . oldal 

 
Létavértes Kossuth u. 4. 

felvételt. Ennek végső határideje 2019. 
szeptember 24-én 16.00 óra. A korábbiak-
tól eltérően nem külön szavazókörben tör-
ténik a nemzetiségi szavazás, hanem „nor-
mál” szavazókörben.  
 
4.) A már megszokott szavazókörök nem 
változtak, az országgyűlési és EU parla-
menti választások során megszokott helye-
ken lehet leadni a szavazatokat.  
 
5.) A Helyi Választási Bizottság tagjai: 
Gáspár Mihály elnök, Szima György el-
nökhelyettes, Kovács Sándorné választott 
tag, Holló Ambrus póttag, Boros-Szima 
Beáta póttag. 
A HVB -be jelenleg egy nyilvántartásba 
vett jelölt delegált tagot, így a bizottság 
munkájában teljes jogú tagként részt vesz 
Adorján József megbízott tag.  
 
6.) Szavazni a lakóhelyen lehet. Aki tartóz-
kodási helyén szeretne szavazni annak átje-
lentkezésre irányuló kérelmet kell benyúj-
tani a Helyi Választási Irodához. Ilyen irá-
nyú kérelmet csak az nyújthat be, akinek 
legkésőbb 2019. június 26-ig létesített tar-
tózkodási helyének érvényessége legalább 
2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre 
irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. ok-
tóber 11-én 16 óráig meg kell érkeznie a 
Helyi Választási Irodához.  
7.) Továbbra is lehetőség van mozgóurna 
igénylésére annak, aki mozgásában korlá-
tozva van, s választójogát nem tudja a sza-
vazókörben gyakorolni. /folytatás 2. oldal 
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Települési információk 
a város honlapján 
www.letavertes.hu 
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A 2019. augusztus 29--én megtartott 
rendkívüli testületi ülés napirendjén:  
 
1. A Létavértes város településkép 
védelméről szóló 24/2017 (XII.19.) Ör. sz. 
rendelet módosítása                                ● 
2. Fűtéskorszerűsítés geotermális energia 
felhasználásával – közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése                                  ● 
 

3. A 2019. évi Létavértes városért önkor-
mányzati elismerő díj, valamint a Dísz-
polgári cím adományozása                    ● 
4.) A Létavértes Helyi Választási Bizottság 
megválasztása                                          ● 
JELMAGYARÁZAT: 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet  
 

- ●  
Közbeszerzési Bizottság    
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RÖVIDEN 
 

Rendelet módosítása 
A Képviselő-testület 15/2019.(VIII.29.) sz. 
önkormányzati rendeletével módosította a 
24/2017. (XII.19.) számú, Létavértes város 
településképének védelméről szóló 
rendeletét, melyet a magasabb szintű 
jogszabályi előírások változása, illetve a H-B 
Megyei Kormányhivatal szakmai segítség-
nyújtásában megfogalmazottak indokoltak. 
(lásd: honlapon) 
 

Közbeszerzési eljárásról 
Létavértes Önkormányzatának Képviselő-
testülete 96/2019. (VIII.29.) h. számú határ-
ozatával döntött arról, hogy a „Fűtés-
korszerűsítés geotermális energia felhasz-
nálásával” tárgyú közbeszerzési eljárást 
követően a legjobb ár-érték arányt tartalmazó  
DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű
Társaság (Debrecen, Füredi út 76.) ajánlatát 
fogadta el. A Képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a kivitelezési szerződés 
aláírására. (lásd: honlapon) 
 

Önkormányzati elismerések 
A Képviselő – testület az Ideiglenes Bizott-
ság javaslata alapján a 88/2019.(VIII.29.) Öh. 
számú határozatával :  

Díszpolgári címet adományoz 

ROZSNYAI ISTVÁN részére munkahely-
teremtő, közösség fejlesztésére törekvő, a város 
épített örökségének megóvásában és 
fejlesztésben elért eredményeiért  

Létavértes Városért díjat adományoz 

HADHÁZI TAMÁS részére, a több, mint egy év-
tizedes, fiatalos lendülettel végzett közösség-
építő, közösségszervező munkájáért, a szociális 
ellátás területén végzett fejlesztő újító 
tevékenységéért. 
DR.OLÁH CSABA részére, Létavértes 
közéletében, valamint a települési egészségügy 
területén, egy életúton át nyújtott kiemelkedő 
orvosi gyógyító munkájáért . 
PÉNZES SÁNDORNÉ részére, Létavértes 
kulturális és közösségi életében betöltött 
szerepéért, számos helyi közösség, kulturális 
csoport életre hívásáért, segítéséért  
DR.TÓTH LÁSZLÓ részére, többrétű, egy 
életúton át végzett közösségi tevékenységéért, a 
felelősségtudattal övezett lokálpatriótizmusáért, 
példamutató szakmai és civil közösségekben 
végzett munkájáért. 
TÓTH JÓZSEFNÉ részére, a hentes- mészáros 
mesterséggel kapcsolatos emlékek 
összegyűjtéséért, rendszerezéséért, ápolásáért. A 
gyűjtemény közkinccsé tételében vállalat több 
évtizedes önzetlen, hozzáértő munkájáért. 
 
A díjak átadására 2019. szeptember 27-én 
ünnepi testületi ülés keretében kerül sor.  
 

Ebben az esetben 2019. október 11-én 16 
óráig kérheti a Helyi Választási Irodától, 
vagy a szavazás napján 12 óráig abban a 
szavazókörben, amelyben egyébként 
szavaznia kellene. (Korábban ez az időpont 
15 óra volt!!!!!) 
 
8.) Érvényesen szavazni a Szavazat 
Számláló Bizottság által lepecsételt 
szavazólapon a jelölt neve mellett található 
O jelzésbe tollal leadott két egymás metsző 
vonallal (X) lehet.  
A nemzetiségi szavazólapokat a 
választópolgároknak a szavazatszámláló 
bizottság (SZSZB) által átadott ZÖLD  
színű borítékba kell tenniük és azt LE 
KELL RAGASZTANI, mert egyébként a 
szavazat érvénytelen.  
 
A nemzetiségi szavazólapokat nem 
számlálja meg az SZSZB, a zöld 
borítékokat nem nyithatja fel, azokat 
nemzetiségenként külön szállítóbortékba 
zárja, s beszállítja a Helyi Választási 
Irodához. A számlálást a Helyi Választási 
Bizottság végzi el, s állapítja meg az 
eredményt.  
 
9.) A Helyi Választási Bizottság  a jelöltek 
az egyéni listás jelöltek/ polgármester-
jelöltek / nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltek sorrendjét – sorsolással –
az alábbiak szerint határozta meg.  
(Tehát a jelöltek nem ABC rendben 
kerülnek feltüntetésre a szavazólapon!!) 
 

Polgármester jelöltek 

1. Dajka Károly   független  
2. Szabó Imre   független  
3. Menyhárt Károly  független  
 

Képviselő jelöltek 

1. Tóth István   független  
2. Juhász Zoltán      FIDESZ-KDNP 
3. Sós Tibor   független 
4. Zsiros-Takács Tímea  független  
5. Balázs Zsolt       FIDESZ-KDNP  
6. Komlósi Gergő  független  
7. Nagy Józsefné  független  
 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   nnnaaapppiiirrreeennndddjjjééénnn   

8. Szabó Tibor   független  
9. Puja György      FIDESZ-KDNP  
10. Szima Sándor  független  
11. Laczkó Zsolt   független  
12. Tatos Attila Csaba  független  
13. Papp Zoltán      FIDESZ-KDNP  
14. Laczkó Lajos  független  
15. Harmati Zoltánné  független  
16. Zsiros József   független  
17. Tatos Istvánné  független  
18. Balogh Ernő   független  
19. Szentmiklósi Miklós  független  
20. Barna Sándorné  független  
21. Vályiné Pápai Viola  független  
22. Árva Barna      FIDESZ-KDNP  
23. Pongorné Hosszú Tünde független 
 

Román nemzetiségi képviselőjelöltek 

1. Szima Sándor   MRE � 
2. Szilágyi Sándorné   MRE  
3. Krizsán Gábor   MRE 
�MRE= Magyarországi Románokért Egyesület  
 

Roma Nemzetiségi képviselőjelöltek 

1. Ajtai Sándor   PHRALIPE � 
2. Jónás Sándor   PHRALIPE  
3. Serbán Mónika  CÖCE � 
4. Vásárhelyi János  LUNGO DROM  � 
5. Koszta György     LUNGO DROM  
6. Vásárhelyi József LUNGO DROM  
7. Serbán Fruzsina  CÖCE 
8. Loló András         LUNGO DROM  
9. Rézműves Márkó  CÖCE 
10. Rézművesné Serbán Florensza CÖCE  
11. Budai Mihály      LUNGO DROM  
12. Serbán Jánosné  CÖCE 
13. Mezei József  PHRALIPE  
 
� Jelmagyarázat: 

Lungo Drom = Lungo Drom Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Polgári 
Szövetség  
PHRALIPE = PHRALIPE Független 
Cigány Szervezet   
CÖCE  = Cigány Önkormányzatok és 
Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi  
Egyesülete 
 

Bertóthyné Csige Tünde HVI vezetője
 

Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatban /2. 
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Testvérvárosi találkozó 
 
2019. szeptember 6 - 8 között az évente megtartásra kerülő test-
vérvárosi találkozó helyszíne volt városunk. 
A testvértelepülések - egy kivétellel- elfogadták a meghívásunkat és 
szerda illetve pénteki érkezéssel kezdetét vette a rendezvény. Belgi-
umból Ecaussinnes delegációjának Xavier Dupont polgármester, 
Székelyhíd küldöttségét Béres Csaba polgármester, míg Németor-
szágból Grenzach Whyleni csapatát Ulrike Ebi-Kuhn a testvérvá-
rosi bizottság elnöke vezette.  
A vendégek a hétvégi programok előtt az Irinyi kiállító teremben 
tartott települési és a város értékeiről tartott bemutatón ismerkedtek 
Létavértessel. Az esti programban nagyon tetszett nekik a kiállítás 
anyaga, és azt követően kínált kukoricás hagyományos ételsor.  

 

 
FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Zászlófelvonás az Európa parkban 

A szombat reggel zászlófelvonással indult az Európa parknál, majd 
a 2020. évi programok egyeztetése történt a városházán. Ismét 
lehetőség lesz létavértesi fiatalok, hagyományőrző csoportok, spor-
tolók részvételére a testvérvárosok programjain. Ezek nyelvi- és 
sporttáborok, kulturális rendezvények, fesztiválok lesznek. Minden 
település nyitott arra, hogy a testvárosok által helyben készített 
kézműves termékek bemutatkozhassanak különböző expókon. Ezek 
időpontját még pontosítani kell.  
 
A delegációkkal ezt követően részt vettünk a szüreti felvonuláson és 
szüreti nap eseményein, ahol nagyon jól érezték magukat. Vasárnap 
délelőtt a megyeszékhely nevezetességeivel ismertettük meg a 
csoportokat, akik rendkívül tájékozottak voltak a magyar történelem 
Debrecent is érintő eseményeiről. Kora délután búcsúztunk el a 
debreceni repülőtéren. 
 

Menyhárt Károly polgármester
 

Kiállítás az alkotótáborok munkáiból 
 
Szeptember 6-án a Városi Könyvtár és Művelődési ház kiállító-
termében közel 20 év művésztelepi munkáiból nyílt kiállítás.  
 
A kiállítási anyag egy válogatás, mely során igyekeztünk bemutatni 
az alkotók sokszínű látásmódján és változatos megjelenítési techni-
káján keresztül Létavértes épített örökségeit és természeti értékeit.  
A kiállításon a helyi érdeklődőkön túl a testvérvárosi települések 
delegációi is megjelentek.  
 
A kiállítást, a művésztelep múltját és jelenét, az alkotások születésé-
nek körülményeit Menyhárt Károly polgármester mutatta be. A 
hangulatot Ozsváth Laura zongorajátéka színesítette. 
A vendégek a kiállítás megtekintésén után egy tradicionális magyar 
vendéglátásban is részesültek. Köszönet  az ételek készítőinek a 
finom ízekért! 
A kiállítás 2019. október 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők az 
intézmény nyitvatartási idejében. 

Pappné Szabó Mária

 
 
 
  
 
 
 

Szüreti sokadalom 2019. 
 
A szeptember 8-án, szombaton megrendezésre került szüreti na-
punknak végre az időjárás is kedvezett. Szekeresek, lovasok huszá-
rok sokasága gyülekezett az indulásra a déli órákban a város köz-
pontjában. A 
 létavértesi Reál parkolóban Cserebingó néptáncosok nyitótáncával 
indult a fesztivál. A település utcáin végig szekerezve további két 
táncos pont volt, a Petőfi utcán és az Arany János-Szél utca sarkán.  
A menet vonulását a lovas rendőrök és polgárőrök biztosították. A 
jó hangulatú menet kora délutánra érkezett a Kossuth kerti Tájház-
hoz.  

 
 

Testvérvárosok képviselői a tájház színpadán 

A színpadon a népzene és néptánc műsorban fellépett: a Csormolya 
népdalkör, Búzavirág népdalkör, Székelyhíd, a Villongó tánccso-
port, Ingó-bingó tánccsoport, a Villongó kamara néptánccsoport, a 
Tarnai - kettős, az Érmelléki Vadásztársaság dalosai,  és a 
Dimitrifjak country táncosai.  
 

A színpadi műsort követően a 
debreceni Triál Iskola bemuta-
tója következett, ahol Szabó Pé-
ter és társa lélegzetelállító mu-
tatványain izgulhattak a kiláto-
gatók.  
A kerékpáros bemutatót köve-
tően a Griff íjászok mutatták be 
fegyvereiket, azok használatát. 
Az íjász csapat lehetőséget biz-
tosított mindenki számára az 
íjak és céllövő képességük ki-
próbálására. 

 

 
A nap hangulatát, a szőlő, a must, a bor a házi készítésű sütemények 
fokozták. A  rendezvény a Szeredás zenekar táncházával zárult. 
Köszönet a rendezvény minden segítőjének, támogatójának! 

Pappné Szabó Mária
 
A rendezvényen készült fotók elérhetők a város honlapjáról 
www.letavertes.hu 
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ŐSZI  LOMTALANÍTÁS 
 
Létavértes területén a Hulladék Közszolgáltatás keretében az őszi 
lomtalanításra 2019. október 14. és 15 – én kerül sor.   
A tavaszi gyakorlatnak megfelelően az elszállításra szánt hulladékot  

nem a lakóház elé, a közterületre kell kitenni. 
A tavaszi tapasztalat szerint az alább ismertetett, módon elvégzett 
lomtalanítás során nagyságrendekkel több hulladékot szállított el a 
szolgáltató, és a település környezetéből sem kellett hetekig szedni a 
„lomisok ” által elhagyott hulladékot.  
 
Az általunk bevezetett gyakorlatot egyes kezdeményezők hatására a 
hatóságok vizsgálták, és az alkalmazott módszer ellen kifogást nem 
tettek. 
Igy a kialakított rend szerint, az idén ősszel is a megsemmisítésre 
szánt lomtalanítási hulladékot a település 2 helyszínén – a kijelölt 
időpont előtt egy héttel – lehet lerakni.  
 

Vértesi Városrész: 
Kassai u. 10,  leendő parkoló 

Létai Városrész: 
Debreceni u. 1., Sportpálya előtti kisparkoló 

 

Időpontok: 

- 2019. október 07.     Hétfő   13:00 – 19:00 
- 2019. október 08.    Kedd   13:00 – 19:00 
- 2019. október 09.     Szerda   13:00 – 19:00 
- 2019. október 10.     Csütörtök  13:00 – 19:00 
- 2019. október 11.     Péntek   13:00 – 19:00 
- 2019. október 12.     Szombat  08:00 – 19:00 
- 2019. október 13.    Vasárnap           SZÜNNAP 
- 2019. október 14.     Hétfő   13:00 – 19:00 
-  

A letehető hulladékra az A.K.S.D. által kiadott irányelv vonatkozik. 
 
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd 
hulladékok, amelyek nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a 
rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: 
bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy 
bezsákolva). 
Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladé-
kok körébe: a kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulla-
dék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minő-
sülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a be-
gyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét. 
A területek őrzéséről, megfigyeléséről és folyamatos elszállításá-
ról gondoskodunk. 

Kiss Ernő
Településszervezési irodavezető 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Úgy érzékeljük, hogy egyre másra jelennek meg írások és 
kommentek a szennyvízberuházással összefüggésben. A megjelent 
szövegek jó része tájékozatlanságról árulkodik, azonban alkalmas 
arra, hogy torz véleményalkotásra serkentse azok olvasóit.  
 
Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy az önkormányzat a forrá-
sokkal egyáltalán nem rendelkezik, abból az önkormányzat számlá-
jára egy forint sem érkezik. Az erre megnyert 3.690.542.797 forint 
felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda koordinálja, az 
utalásokról ők gondoskodnak.  
 

Ezzel összefüggésben a munkálatok végzését és elszámolását az erre 
kiválasztott mérnöki szervezet irányítja.  
A kéthetente megtartott koordinációs egyeztetéseken minden alka-
lommal jelezzük a lakosság által felvetett panaszokat, az általunk 
észlelt hiányosságokat, balesetveszélyes és károkozást magában 
rejtő munkaterületeket.  
Ezek körében folyamatosan észrevételeztük a Magyar Közút Kht. 
kezelésébe tartozó utak esetében a felverődő kavics és a szálló por 
problémáit.  
Azonban arra semmi szín alatt nem vállalkozhat felelősen az ön-
kormányzat, hogy azonnali helyreállítás legyen az ülepedési időn 
belül. Azzal gyakorlatilag átvenné a garanciális és jótállási feladato-
kat hosszú évekre előre. Azt gondolom, hogy erre a kivitelező hiva-
tott és minden esetben az a célszerű, ha az ő kötelessége azt végre-
hajtani. Ráadásul az erre szánt forrásokkal is ő rendelkezik.  
Próbáltunk a Szél utcai útszakaszon ideiglenes aszfaltozást javasol-
ni, azonban ahhoz a közút kezelője nem járul hozzá, hiszen az csök-
kentett anyagvastagságot, gyengébb teherbírást, feltöredezést és 
ezáltal fokozott balesetveszélyt jelentene. A por csökkentésére a 
folyamatos vízpermet csekély megoldást jelent és a nagy forgalom 
és a meleg idő miatt csak rövid ideig.  
Ezért kezdeményezésünkre a mérnök és a kivitelező összeállított 
egy helyreállítási ütemezést, mely az alábbi közterületekre vonatko-
zik: 
 

Létavértes település szennyvízelvezető hálózat bővítése 
Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001  

1. Önkormányzati utak sávos helyreállítása 
Vezeték jele Utcanév 
 teljes hossz  

1-1-0 Orgona u. 
1-3-0 Sándor u. 
 2-1-1 Szél-Ady E. 
-4-0 Bács u. Szél u. 

2-4-1 Katona J. köz 
2-4-2 Bács köz, Katona J. köz 

2-4-2-1 Katona J. köz 
3-4-0 Alkotmány  
4-1-0 Konyári , Sándor u. 
5-5-0 Károlyi u. 
5-5-1 István u. 
5-5-2 Bocskai köz 
5-5-3 József A. u. 
5-6-0 Széchenyi u. 
5-9-0 Temető, Táncsics u. 
6-1-0 Batthyány u. 
6-1-0 Batthyány 

(folytatás 5. oldal) 

Tájékoztató 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. az ivóvízhálózatban szivacsos cső-
tisztítást végez szeptember 23 – szeptember 27 között mun-
kanapokon 9 –15 óráig az alábbi utcákban: 
Széchenyi utca - Kossuth utca vége, Nagyváradi utca 40-től  -
Nagyváradi utca vége, Új utca - Alkotmány utca, Bólyai utca, 
Rét utca, Móricz Zs. utca, Teleki utca, Nagyváradi utca -
Batthányi utca - Kossuth utca közepétől, Nagyváradi utca - Keleti 
utca - József Attila utca - Epreskert utca, Zöld fa utca, Kert 
utca 
A tisztítással érintett körzetekben esetenként kisebb nyomás-
ingadozás, szakaszos vízhiány, átmeneti elszíneződés, íz- és 
szaghatás előfordulhat. A víz fogyasztása azonban egészség-
re ártalmatlan, 
Helyi elérhetőség: Tarnóczi György csoportvezető: 20/284-0726 

Türelmüket és szíves megértésüket előre is köszönjük! 
 

           POLGÁRMESTERI  

            TÁJÉKOZTATÓ 
 



2019. SZEPTEMBER    Létavértesi HÍREK           5. oldal 

15-0-0 Rét u. Alkotmány u. 
17-0-0 Vasvári P. u. 
19-0-0 Temető, Vörösmarty u. 
20-0-0 Vörösmarty, Keleti u. 
20-1-0 Lehel u. 
20-1-1 Szilerdő u. 
20-1-2 Szilerdő u. 
21-1-0 Szélső u. 
21-3-0 Halom u. 

21-4-0 Diószegi, Táncsics 
22-0-0 Epreskert u. 
22-1-0 Epreskert u. 
23-0-0 Katona J. u. 
23-0-1 Katona J. u. 

Várható befejezési határidő az önkormányzati utak esetén: 
2019.december 15. 

2. Magyar Közút félpályás helyreállítással 
Vezeték jele Utcanév 
teljes hossz  

13-0-0 Baross u. KHT-s 
2-1-0 Szél u. KHT-s 

Várható befejezési határidő Magyar közút esetén: 
2019. november 15. 

 
Kérem a fentiekben foglaltak elfogadását, megértését és még egy 
kis türelmet mindenkitől, hiszen ez a beruházás a város szinte teljes 
területét valamilyen formában érinti!  

Menyhárt Károly polgármester 
 

TÁJÉKOZTATÁS A KUKÁK CSERÉJÉRŐL 
 

Tisztelt Létavértesi Lakosok! 
 

Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy a 2019. augusztu-
si számban megjelent adatszolgáltatási felhívásunknak településünk 
lakói 95%-ban eleget tettek. Az adatszolgáltatás megléte teszi lehe-
tővé a kiosztás megszervezését.  
Az előző számban hírt adtunk arról, hogy a jelenleg használt 120 l-
es kék kukák szeptember-október hónapban le lesznek cserélve. A 
kiszállítás rendjéről az alábbiakban adunk tájékoztatást: 

A kiszállítás hétvégén, szombat-vasárnap fog történni. Hét 
elején szerdáig az érintett utcák lakói postaládájukba meg fogják 
kapni az értesítést a hétvégi szállításról. Az átadás során kollégáink 
felvezetik az átvételt igazoló szelvényen az átadott kukák sorszá-
mát, melyet a használóval aláíratunk és gépkocsira rakják a lecserélt 
kék kukát.  
A kiszállítás a fent említett hétvégi napokon reggel 8:00 órától 
délután 18:00 óráig fog történni. Ha a meghirdetett címektől lema-
radás történne, úgy azt a hét első napján hétfőn délután 16.00 órától 
pótoljuk. 

Ezen kívül lehetőséget biztosítunk azoknak, akik meg tud-
ják oldani, hogy az edényzet cseréjét maguk végezzék. A kukák 
cseréjét 2019.09.23-tól munkanapokon 07:00-14:00 óráig 

Létavértes, Kossuth u. 19. szám alatti volt (2-es) óvoda udvarán 
tudják végrehajtani. Ennek menete: a lecserélendő edényzetet 
beszállítják, leadják, az új edényzet a fent leírtak után kerülhet 
elszállításra. 

Aki megvásárolta a kukát, az arról kapott nyugtát mutassa 
be, így a kiszállításnál nem viszik el a kék kukát. 

A kukák nagy számát tekintve előre is megértésüket és tü-
relmüket kérjük, valamint a megadott időpontban lehetőség szerint 
tartózkodjanak otthon, hogy kollégáink gördülékenyen tudják vég-
rehajtani feladatukat. 
Tisztelettel: 

Menyhárt Károly polgármester 
 

 
 
 
  
 
 
 

Tájékoztató 

A SZENNYVÍZHÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ 
LAKOSSÁGI RÁKÖTÉSRŐL  

 
Tisztelt Létavértesi Lakosok ! 

 
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 Északkelet- Magyarországi 
szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés1.(ÉKMO 1) keretében 
megvalósuló létavértesi szennyvíz beruházás elérkezett egyik fontos 
állomásához.  
A kivitelezők tájékoztatása alapján a szennyvíztisztító telep próba-
üzeme várhatóan 2019. októberutolsó hetében megkezdődik. A 
próbaüzem lefolytatásához többlet szennyvízre van szükség, hogy a
műtárgyak a teljes üzemet megközelítő terheléssel legyen tesztelve. 
Ezért ezzel egy időben 2019. november15-től az alábbi utcákban 
elkészült házi bekötővezetékekre köthetnek majd rá az ingatlantu-
lajdonosok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTOS INFORMÁCIÓ: 
Az ingatlanok tulajdonosai értesítést fognak kapni az Önkormány-
zattól a rákötés feltételeivel kapcsolatban. Az ingatlanon belül elhe-
lyezett tisztítóidomra kizárólag ezen értesítésben leírtak teljesülését 
követően szabad rákötni az ingatlanok szennyvizét!” 
 
A tárgyban megküldte tájékoztatóját és feltételeit a Létavértes terü-
letén szolgáltatást és üzemelést végző Debreceni Vízmű Zrt.: 

 

Tájékoztató meglévő bekötővezetékhez történő 
csatlakozás követelményeiről 

 
A már üzembe helyezett gyűjtővezetékkel és átemelővel ellátott 
területeken élő felhasználók a leendő szolgáltató Debreceni Vízmű 
Zrt.-től megrendelt szakfelügyelet mellett elvégezhetik a házi 
szennyvízcsatornák csatlakoztatását a beruházás keretében elkészült 
ellenőrző tisztító idomhoz. 
 
Az ingatlanon belüli belső szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlan 
tulajdonosának feladata, melyet saját költségén kell elvégeznie, 
vagy elvégeztetnie. A beruházás keretében a bekötőcsatorna DN 
150 KG-PVC csőből épült.  
A bekötőcsatorna végpontján a telken belül, az utcai kerítéstől ~ 1,0 
m-re tisztító idom található. A kivitelező által elhelyezett ellenőrző 
tisztítóidomig az ingatlanon belül a házi szennyvízcsatornák javasolt 
csőátmérője: 
- magán ingatlanok esetén 110 mm, 
- vállalkozások és közületi fogyasztók esetén a szolgáltató által 

jóváhagyott terv szerint. 
 
Fontos, hogy az ingatlanok szennyvízhálózatra történő ráköté-
sét csak üzemeltetői és önkormányzati engedéllyel tehetik meg. 
 
A lakosságot az önkormányzat tájékoztatja arról, hogy az adott ingat-
lan házi (kommunális) szennyvize csatlakoztatható-e már az ingatla-
non belül elkészült ellenőrző tisztító idomhoz, amely egyben a jog-
szabályban előírt szolgáltatási pont is. 
A Debreceni Vízmű Zrt. megállapodott Létavértes Polgármesteri 
Hivatalával arról, hogy a házi csatornák kivitelezésére a felhasználók 
az alábbi két megoldás közül választhatnak:  / folytatás 6. oldalon 
 

• 1-1-0   Orgona u. 
• 1-2-0   Arany J. u. 
• 1-3-0   Sándor u. 
• 1-4-0   Sziget u. 
• 2-4-0   Bács és Szél u. 
• 2-4-1   Katona J. köz 
• 2-4-2   Bács köz,  Katona J. köz
• 2-4-2-1 Katona J. köz 
• 3-4-0   Alkotmány u. 
• 4-1-0   Konyári és Sándor u. 

• 4-1-1   Szabadságharcos u. 
• 5-5-0   Károlyi u. 
• 5-5-1   István u. 
• 5-5-2   Bocskai köz 
• 5-5-3   József A. u. 
• 5-6-0   Széchenyi u. 
• 5-7-0   Batthyány 
• 5-9-0   Temető, Táncsics u. 
• 6-1-0   Batthyány u. 
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1./ Amennyiben a felhasználó a Debreceni Vízmű Zrt. által is 
elfogadott, alább felsorolt vállalkozók valamelyikétől rendeli meg a 
kivitelezést, abban az esetben nem kell a szolgáltatótól szakfelügye-
letet megrendelnie. 

Az eljárás menete ebben az esetben: 

- A szolgáltatást igénylő a polgármesteri hivatalban bejelenti az 
igénybevételi szándékát és kiválasztja a megadott vállalkozók va-
lamelyikét. Ezt követően átveszi az adatpontosító nyomtatványt, 
amelyet otthon kell pontosan kitöltenie. A kivitelezővel ezt követő-
en veszi fel a személyes kapcsolatot és a két fél közötti megállapo-
dást követően a további ügyintézés a megbízott vállalkozó feladata. 
A kitöltött nyomtatványt a vállalkozónak kell átadnia. 
 
Elfogadott vállalkozók: 
1.) Vértes Gázszer Bt. 4283 Létavértes, Bács köz 4, (ügyvezető: 

Bárány Péter) vertesgazszer@gmail.com tel.: +36 30/4881497 
2.) Ifj. Bárány Péter ev. 4283 Létavértes, Bács köz 4, 

b.peti8907@gmail.com tel.:+36 30/9348750  
3.) Sápi Csaba  e.v.; 4130 Derecske, Radnóti Miklós u. 13. 

sapiki@t-online.hu ; tel.: +36 30/9387729 
4.) Géczi és Társa Kft. (ügyvezető: Géczi Sándor); 4275 

Monostorpályi Vasvári Pál u. 22. geczitsa@gmail.com; tel.: 
+36 20/2615023 

5.) ÉKVISZ Kft (ügyvezető: Sári Gyula); 4002Debrecen, Létai 
út95. ekviszkft@gmail.com; tel.: +36 30/9456125 

6.) Zolgép Kft.4272 Sáránd Kossuth u.36. (ügyvezető: Nagy 
Zoltán ) zolgepkft@gmail.com tel: +36 30/2292787    

 
2./ Abban az esetben, ha a felhasználó teljes egészében saját 
maga kívánja a házi szennyvízelvezető hálózat kivitelezését elvé-
gezni vagy elvégeztetni, azt a Debreceni Vízmű Zrt. -től megrendelt 
szakfelügyelet mellett teheti meg. A szakfelügyelet díja felhasználá-
si helyenként (ingatlanonként) 6670,- Ft. 
 
Az eljárás menete ebben az esetben: 
- -Csatlakozási szándék esetén a Polgármesteri Hivatal illetékese 

első lépésként átadja a felhasználónak a 6670,- Ft szakfelügye-
leti díj megfizetésére rendelkezésre álló csekket. 

- A felhasználó a befizetést igazoló csekkszelvény bemutatása-
kor szintén a polgármesteri hivatal illetékesétől megkapja az 
adatpontosító nyomtatványt és az ingatlan helyszínrajzának 
másolatát, melyeket a szakfelügyeleti igény bejelentéséhez az 
önkormányzathoz kell visszajuttatni. 

A beérkező nyomtatványok és helyszínrajzok alapján az önkor-
mányzat hetente a felhasználók nevét, címét, elérhetőségi telefon-
számát és az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó listát állít össze, 
amelyet „xls” formátumban e-mail-ben legkésőbb minden hét 
szerda 12 óráig megküld a szolgáltató részére. 
 
A szakfelügyeletet a szolgáltató minden hét csütörtöki napján 800 –
1430 között végzi. 
A házi csatornák csatlakoztatásával kapcsolatos, a felhasználók-
ra, illetve a kivitelezést végzőkre vonatkozó teendők és előírások: 

a./ Az adatpontosító nyomtatvány pontos kitöltése az ingatlan tu-
lajdonosának kötelezettsége. 

b./ A helyszínrajzi másolatra a kivitelezést végzőnek el kell készí-
tenie az ingatlanon belül kivitelezett új házi csatornavezetékek nyílt 
árkos bemérési vázlatát az épületektől a korábban elkészült tisztító-
idomig, amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

- az elkészült vezetékek, műtárgyak, tisztító idomok anyaga, átmé-
rője, szakaszonkénti hossza, 
- vezetékeknek, műtárgyaknak, tisztító idomoknak a helyszínrajz-
okon már szereplő fix pontoktól, vonalaktól (pl. telekhatárok, meg-
lévő épületek falsíkjai, szomszédos ingatlanokkal közös telekhatár 
és az utcai telekhatár metszéspontjai) mért távolsága 
- egyidejűleg megszüntetésre kerülő szennyvíztároló(k), vezetékek, 
csatlakozások jelölése. 
A hosszméretek megadása 5 cm-es pontossággal történhet. 
 

A házi csatornák kivitelezését követően a vezetékek eltakarását 
csak az egyenes szakaszokon szabad elvégezni mindaddig, amíg a 
Debreceni Vízmű Zrt. szakfelügyeletet végző munkatársa a hely-
színi ellenőrzést el nem végezte. Az iránytöréseket, tisztítónyíláso-
kat, csatlakozási pontokat, megszüntetett csatlakozásokat az ellen-
őrzésig nem szabad eltakarni. 
 
A szakfelügyelet keretében ellenőrzésre kerülnek: 
- az adatpontosító nyomtatvány és a nyílt árkos bemérési vázlat; 
- a vezetékek kivitelezésének szakszerűsége, lejtése; alkalmazott 
anyagok, kötőelemek minősége, csőkötések, csatlakozások kialakí-
tása, tisztító nyílások helye, lefedése. 
 
A kivitelezésnél az alábbi előírásokat kell betartani: 
A megépített települési szennyvízcsatorna-hálózatra kizárólag 
kommunális jellegű szennyvíz vezethető be. Csapadék- és, belvizet, 
állati eredetű hígtrágyát, illetve ipari szennyvizet a szennyvízcsator-
nába vezetni szigorúan tilos! Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból 
vagy felduzzadt szikkasztóaknából szennyvizet az utcai közcsator-
nába átszivattyúzni! 
- Az ingatlan belső szennyvízvezetékének kiépítésénél – iránytörés 
és/vagy csőcsatlakozás esetén – tisztítónyílás kialakítása javasolt 
150 mm, vagy nagyobb átmérővel. 
- 900 –nál nagyobb értékű iránytörés nem megengedett. 900 –os 
iránytörést 2 db 450 –os idommal kell kialakítani. 
- A műanyag csövek csatlakoztatását csak a csőanyag gyártója által 
kialakított, illetve forgalmazott tokos – gumigyűrűs kötésekkel és 
csőidomok felhasználásával szabad elvégezni. A „hőtokok” alkal-
mazása tilos! 
- Térszín alatti helységekben keletkező szennyvizek csak zárt rend-
szerben, kompakt házi beemelő és nyomóvezetéken keresztül csat-
lakoztathatóak. 
- A rácsatlakozást követően a szennyvízgyűjtő aknát a balesetve-
szély és a későbbi károkozás elkerülése érdekében meg kell szün-
tetni! 
- A házi csatornahálózat folyamatos kiszellőzetését biztosítani kell, 
ennek kialakítása a tulajdonosok feladata. 

DEBRECENI VÍZTMŰ ZRT.
 

 
 

VÉRADÁS 
A 2019. augusztus 28 –án, a Kassai utca könyvtárban megtartott 
kiszállásos véradáson megjelent 28 fő. Szűrést követően vért adha-
tott 24 fő Elsőként jelentkezett: Sass Mihály Létavértes Kassai 8. sz. 
Minden önkéntes véradónknak köszönet !                            

Szalai Ferencné véradásszervező
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Szeptember 2-án minden gyermek és felnőtt örömmel, újult erővel 
lépett át az intézmény kapuján. Az óvodapedagógusok és kisgyer-
meknevelők szép, vidám környezetben várták az óvodás, és a böl-
csődés gyermekek érkezését. A gyermekek nagy örömmel fogadták 
egymást és vették birtokba a játékokat. Az újonnan érkező csöppsé-
gek szüleikkel közösen fedezték fel a csoportokat, és a többi kis-
gyermeket. 
Minden kedves óvodásunknak, bölcsődésünknek vidám, játékkal 
teli, munkatársainknak pedig eredményes nevelési évet kívánunk!  

 A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde vezetősége
 

Nyugdíjba vonult

POKOL JÓZSEFNÉ 
Óvodapedagógus

 
40 évvel ezelőtt arra vállalkozott, hogy 
a kisgyermekek tudását, fejlődését, tü-
relemmel formálja, alakítsa önbizal-
mukat, s felkészítse őket az iskolai élet-
re.  

 
Munkáját kezdettől fogva hivatásának tekintette, melyre jellemző 
volt a lelkiismeretesség, a gyermekszeretet és gondoskodás. A cso-
portjába járó kisgyermekek biztonságban érezték magukat, mivel 
tyúkanyóként óvta nevelte őket.  
 
Marika első kiscsibéi ma már felnőttek, sőt, van köztük olyan, akik 
már gyermekeiket hozza az óvodába. Ha az ember azt teheti, amit 
szeret, akkor nem érzi, hogy dolgozik.  
2007-óta tagja volt a Cifra Palota Bábcsoportnak, mellyel az ország 
több városában felléptek, s részt vettek különféle bábfórumokon, 
jótékonykodtak kórházakban, iskolákban a gyermekek nagy örömé-
re. Kézügyességét és kreativitását megmutatta különböző óvodai 
vagy városi rendezvényeken arcfestés, bábozás tekintetében. Mindig 
fiatalos lendülettel, jó kedvvel, szeretettel, következetesen nevelte a 
reá bízott kisgyermeket.  
Az óvoda, bölcsőde munkatársi közössége nevében kívánjuk, hogy
a fiatalos lendülete, jó kedve sokáig megmaradjon, és teljenek jó 
egészségben boldogan, nyugdíjas évei! 
 
 

 
 

 
Fotók: Arany J. Iskola archívuma

A harmadikosok köszöntője 

Szeptember 2-án magunk mögött hagytuk a mozgalmas nyári 
szünetet, és 464 diákkal megkezdtük a 2019/2020-as tanévet. 180 
napot fogunk együtt eltölteni. 
 
A nyár folyamán technikai dolgozóink nagytakarítást végeztek 
mindenhol az épületeinkben. A legszükségesebb helyeken festés is 
volt. Még folyamatban van a fűtési rendszerünk, konkrétan a kazán-
jaink javítása, az uszodában pedig megtörtént a vízcsere. 
 
Informatikai fejlesztésre is kaptunk lehetőséget. Újabb két tanter-
münkbe szerelhettünk fel interaktív panelt, illetve egy harmadik 
tantermünkbe interaktív táblát, amihez még projektort kell besze-
reznünk. Az előbbieket a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal 
közös pályázatnak köszönhetően, utóbbit az iskola alapítványa 
segítségével. 
 
A nevelő-oktató munkánk is zavartalanul folyhat majd, hiszen 
minden pozícióra megvan a megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógusunk, tanítót, testnevelőt és matematika szakos tanárt is 
találtunk. 
 

Szeretnék tájékoztatni 
mindenkit arról is, hogy 
a tavasszal beadott 
igazgatói pályázatomat 
a helyben és tankerület-
ben történt véleménye-
zések után a minisztéri-
umban is megfelelőnek 
találták, így a kinevezé-
sem aláírása után, me-
lyet a napokban vettem 
át Budapesten, újabb öt 
évre kaptam megbízást 
az iskola vezetésére.  

 
Szívből köszönöm mindenkinek a sok támogatást, jó szót, taná-
csot, amit a folyamat során kaptam! Igyekszem munkámat a leg-
jobb tudásommal, erőmmel, mindenkire, mindenre odafigyelve 
végezni!  
 
Természetesen egyedül nem fog menni, de tudom, hogy kollégá-
immal Maxwell gondolatait követve tudunk dolgozni, ami így 
hangzik:  

„Az az embercsapat, amely közös irányt követ, és amelyet áthat az 

összetartozás érzése, hamarabb és könnyebben célhoz ér, mivel 

tagjai egymás húzóerejét kihasználva haladnak előre.” 

 

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

További menüpontok:  
� TELEPÜLÉS  �  ÖNKORMÁNYZAT  � KÖZÉRDEKŰ ADATOK  

 

 
A kinevezést Dr. Bódis József államtitkár 
és Hajnal Gabriella a Klebersberg Köz-
pont elnöke adta át. 
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 Szintén támogatásra került két intézményvezető-helyettesem pályá-
zata is, melyhez ezúton is gratulálok Menyhártné Bora Edit és 
Nagy Dezsőné kolléganőimnek, így a munkát az egy éve megszo-
kott felállásban tudjuk folytatni. 
 
23 osztállyal, alsó tagozaton egész napos munkaformában, felső-
ben 2 napközis csoportban zajlik a munka a tanév során.  
 

Tanévnyitó ünnepségünkön 
64 elsőst köszöntöttünk, 
akik reméljük hamarosan rá-
hangolódnak az iskolai napi-
rendre, s megszeretik az „is-
kolásnak lenni” érzést. Ne-
kik, s az oktató-munkánk va-
lamennyi résztvevőjének tar-
talmas, sikeres, boldog évet 
kívánok! 

Nagy Józsefné igazgató
 

„Éren innen, Éren túl” 
Testvértelepülési találkozó 

a székelyhídi és létavértesi gyerekek részvételével 
 

A TTP-KP-1-2019/1-000179 számú pályázat keretében immár 
ötödik alkalommal találkozhattak, ismerkedhettek létavértesi és 
székelyhídi gyerekek egy kétnapos rendezvényen augusztus 27-28  
között, a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény jurtatáborában.  
 
Egy rövid szekerezés során vendégeinknek bemutattuk településün-
ket, majd az Irinyi Kiállítóteremben Vályiné Pápai Viola tanárnő 
szakszerű tárlatvezetésében felidéztük Irinyi János szerteágazó 
munkásságát.  

 
Fotók: Arany J. iskola archívuma

A tudós irinyi János sírjánál 

A nap további részét a jurtatábor kellemes környezetében töltöttük, 
ahol tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokon megismerhet-
ték a gyerekek a népi bútorfestés motívumkincseit, felelevenítették a 
hajdúk életét, végül az álmosdi csatát is „megvívhatták” korhű 
öltözetben. Az estét tábortűzzel és szalonnasütéssel zártuk. 
Másnap vendégeinket Debrecenbe és Hajdúböszörménybe invitál-
tuk. Debrecenben felkerestük a Református Nagytemplomot, majd 
a Déri Múzeum Munkácsy-trilógiáját tekintettük meg.   
A délután már a szórakozás és kikapcsolódás jegyében telt a hajdú-
böszörményi Bocskai Strandfürdőben. 
A találkozó jó alkalmat adott arra, hogy a határral elszakított két 
település gyermekei a közös kapcsolatokat erősítsék, ápolják.  

Szervező pedagógusok: Nagy Dezsőné, Milotai József
 

 
 

Ebihal tábor 

Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma
Ismerkedés az iskolával 

 
A nyár végén iskolánk legifjabb tanulói számára idén is megrende-
zésre került az ebihal tábor. Augusztus 27-én az apróságoknak 
alkalmuk nyílt alaposabban megismerni az Irinyi iskolát a leendő 
tanító nénik vezetésével. Nagy örömünkre szolgált, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan most is sok szülő élt ezzel a lehetőséggel. A 
délelőtt jó hangulatban, pozitív élményekkel gazdagodva zárult. 
 

Indul az új tanév 
 

2019. szeptember 2-án, 8 órakor ismét megnyitotta kapuit a diákse-
reg előtt az Irinyi János Általános Iskola.  
 

A tanévnyitó ünnepség 
kezdetén az iskola tanulói 
és dolgozói közössége 
gratulált és eredményes 
munkát kívánt 
Szentmiklósi Miklós igaz-
gató úrnak, aki augusztus 
16-a óta látja el oktatási 
intézményünkben az in-
tézményvezetői feladato-
kat.  

 

 
A nyári táborosok produkciója 

Ezt követően a nyári napközis táborban résztvevő gyerekek egy 
részének vidám, zenés tanévnyitó produkciója derítette jókedvre a 
jelenlévőket. 

Az igazgatói kinevezés átvétele 
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 Az Irinyi Kiállítóterem  
 és Arborétum  
 idegenforgalma az idei főszezonban 

 

A tavaszi és nyári hónapok beköszöntével az ország különböző 
helyeiről választották Létavértest úticélul felnőtt és diák kiránduló-
csoportok. Áprilistól augusztus végéig 20 kisebb-nagyobb közösség 
volt kíváncsi Irinyi János lakóhelyére, emlékének ápolására.  
Az ide érkező 434 látogató közül 167-en diákok, 267-en pedig 
felnőttek voltak. 

 
                                                                      Fotók: Vályiné Pápai Viola 

Interaktív gyermekfoglalkozás múzeumunkban 

Az Irinyi Kiállítóteremben, sírkertben, arborétumban minimum 3 
órahosszát töltöttek a csoportok múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kon, de az esetek többségében egésznapos létavértesi program szer-
vezését kértek. 

 

A Bánki Református Egyházközség tagjai is jártak nálunk 
 
Az említett emlékhelyeken kívül kíváncsiak voltak az ideutazók a 
Vízi vágóhídra, a Rozsnyai gyűjteményre és a jurta táborra is. Meg-
fordultak a létai levendulásban és a szőlőskerti tájháznál, valamint 
szabadtéri főzésre is volt igény. 
 A látogatók létszáma arra enged következtetni, hogy Létavértes 
idegenforgalma megmozdult. Remélhetőleg a vendégek pozitív 
véleménye, jó hírünk általuk történő továbbadása, és az idén elké-
szült, folyamatosan frissülő facebook oldalunk gyarapítja az ideláto-
gatók számát. 
 Az idei szezonban ismételten történt televíziós forgatás 3 alkalom-
mal is. Az elkészült műsorok leadása tovább népszerűsítheti város-
unkat. 
 Legközelebb szeptember 26-án az M1 csatorna Itthon vagy c. 
műsora foglalkozik Létavértes értékeivel.  A dokumentumfilmet a 
Duna Televízió csatornáin is ismételni fogják. 
Az érdeklődés és a látogatói kedv az ősz beköszöntével sem csap-
pant meg, hisz már elkezdődtek az időpontfoglalások, bejelentkezé-
sek szeptember és október hónapokra is.  
 
További információk, fotók a facebook oldalon: 
https://www.facebook.com/letavertesirinyi/ oldalon) 
 

         Vályiné Pápai Viola 
Az Irinyi Kiállítóterem vezetője 

 
Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma

Elsősök köszöntése 

Iskolánk legkisebb növendékeit Katona Lili 7. osztályos tanulónk 
szavalattal köszöntötte. Majd az első osztályos csemeték verses, 
énekes bemutatkozása után az óvó nénik biztató szavakkal búcsúz-
tak el tőlük, a tanító nénik pedig szeretettel üdvözölték őket körünk-
ben. Az iskolai jelvény feltűzése után a felsorakozott osztályok 
között helyet foglalva hallgathatták meg igazgató úr tanévnyitó 
beszédét.  

 
Szentmiklósi Miklós tanévnyitó beszéde 

A nyári munkálatok, személyi és tárgyi feltételek bemutatását 
követően ismertetésre kerültek a 2019/2020-as tanév kiemelt 
feladatai. Ezt követően az osztályok elhelyezése és az őket 
irányító pedagógusok kerültek megnevezésre. 
1. osztály: Vályi Éva és Szima Beáta tanító nénik. 2. osztályt koor-
dináló tanító nénik: Katonáné Szabó Csilla, Ujvárosiné Slifka Mari-

ann és Szalatyánné Szűcs Gyöngyi. 3. osztály: Magyar Jánosné és 
Jenei Tímea tanító nénik valamint Katona István tanító bácsi. 
4. osztály: Tóthfalusiné Bubrik Beáta és Nagyné Kiss Etelka tanító 
nénik. 5. osztály: Némethné Csuka Ágnes tanár néni. 6. osztály 
Jákóbné Szilágyi Éva tanér néni. 7. osztály: Tamás Henrietta

Gabriellla tanár néni. 8. osztály: Kontor Gábor tanár úr.  
 

A tanév rendje 
Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. /hétfő/ 
Őszi szünet: szünet előtti utolsó tanítási nap október 25., a szünet 
utáni első tanítási nap november 4.  
Téli szünet:  szünet előtti utolsó tanítási nap december 20, a szünet 
utáni első tanítási nap  január 6.  
Az első félév vége: 2020. január 24.  
Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az első 
félévben elért tanulmányi eredményekről. 
Tavaszi szünet: szünet előtti utolsó tanítási nap április 8, a szünet 
utáni első tanítási nap április 15.  
Utolsó tanítási nap: 2020. június 15.  
Eredményekben, sikerekben gazdag új tanévet kívánunk minden 
tanulónknak! 

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete
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Nyugdíjba vonult 

SZIMA SÁNDOR 
A Létavértes Városi Önkormányzat 
munkatársa 46 év település üzemelte-
tés területén eltöltött év után nyugál-
lományba vonul.  
 
1955-ben született Nagylétán, itt vé-
gezte általános iskolai tanulmányait, 
majd 1973-ban érettségizett a Péchy 
Mihály Építőipari Szakközépiskola 
építőgépész szakán.  
 

Középiskolai tanulmányait befejezvén 1973. szeptember 1-én első 
munkahelyként kezdett dolgozni az akkori Költségvetési Üzemben. 
Nem volt ismeretlen számára a szervezet, mivel a nyári szünidőkben 
már az üzemben dolgozott.  
A sorkatonai szolgálatát letöltve 1978-ban ismét az üzemben foly-
tatta munkáját. Megismerkedett a település-üzemeltetés valamennyi 
területével, több munkaterületen is dolgozott az évek alatt.  
 
Vezetői javaslatára 1984. július 1. napjától GAMESZ vezetővé 
nevezte ki a Nagyközségi Közös Tanács, melynek átszervezéséig, 
2005. december 31-ig vezetője maradt. Közben folyamatosan ké-
pezte magát: energetikus, személyügyi ügyintéző, személyügyi 
gazdálkodó és felsőfokú általános szociális munkás végzettséget
szerzett.  
Feladatkörébe tartozott az intézmények működtetésével kapcsolatos 
teendők ellátása, szervezése, ezzel összefüggésben közhasznú fog-
lalkoztatást célzó pályázatok, képzések bonyolítása. Így a megszer-
zett tudását valamennyi területen hasznosíthatta.   
A település közéletében is részt vállalat: 1990-2010-ig,  5 cikluson 
keresztül a képviselőtestület tagja, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a 
Román Nemzetiségi Önkormányzat választott képviselője, tagja a 
Román Kulturális Egyesületnek, s vezetőségi tagja a Létavértes SC 
97’ Sportegyesületnek is. A település történetét 1970-től napjainkig 
felölelő kiadvány ötletgazdája és szerkesztője. Búcsúzásakor aktív 
és mozgalmas nyugdíjas évekre számolva több tervet is megfogal-
mazott a jövőre nézve.  
 
Kívánjuk, hogy gyermekei és három unokája körében örömteli 
éveket töltsön el hódolva a rock zenei iránti szenvedélyének is.  

Bertóthyné Csige Tünde 

 

GYÜLEKEZETI HÉT 
 

 
Fotó: Egyházközség archívuma

2019. augusztus 2 - 5 között a Nagylétai Református Egyházköz-
ség tagjai közül közel 60 fő vett részt az immár hagyományos Be-
rekfürdői gyülekezeti hét programján.  
„Jöjj és kövess engem!” Így szólt egykoron Jézus Mátéhoz, és így 
szólított meg bennünket is a mi Urunk, az igei alkalmak által –
olvashatjuk az egyházközség közösségi oldalán. 
 

 
 
A nyár folyamán Menyhárt Károly polgármesterhez két javaslat 
érkezett a Települési Értéktár gyarapítására.  
A javaslatokat az Értéktár Bizottság véleményezte, és egyhangú 
szavazással támogatta, hogy azok bekerüljenek az értéktárba. 
 
Pénzes Sándorné -helyi kulturális örökségként- kezdeményezte a 
Kozma mézeskalács, Papp Zoltán - az épített környezet kategóriá-
ba- javasolta a Cserekert zártkert, településrész felvételét. 
  
Indoklás: 

 
Kozma Zoltán mézeskalács készítő 
népi iparművész. Családi vállalkozás 
keretében dolgozik megőrizve a ha-
gyományos kézi mézeskalács készíté-
sének évszázados hagyományát, érté-
keit. Szívügyének tartja a mesterség 
életben tartását, átörökítését az utókor 
számára. A valódi családi vállalkozás 
igazi értéket képvisel, ahol együtt 
dolgoznak a szülők, nagyszülők és az 
unoka is.  

Termékeikkel jeles vásárok állandó szereplői, ezzel országszerte 
hozzájárulnak Létavértes hírnevének öregbítéséhez. 
 

Cserekert Létavértes és Pocsaj települések között található telepü-
lésrész. Környéke a honfoglalás idején (leletek tanúsága szerint már 
azt megelőzően is) lakott hely lehetett. Az első és második világhá-
ború között grófi birtok volt, és hol Magyarországhoz, hol pedig 
Romániához tartozott.  
Három utcáján és külső telkein egykor 300 fő is élt, akik mindig 
erős közösséget alkottak. Az 1900-as években felgyorsult folyama-
tos elvándorlások miatt ma már csak 5-10 fő él itt, de az ország 
számos településén élő sok sikeres, Cserekertből elszármazott em-
berről, családról tudunk.  

 
Fotó: Magánarchívum

Az egykori cserekerti iskola és görögkatolikus filiális 
 

A településrészen több olyan építmény, például: iskola, kápolna, 
bolt, vadászpihenő, található, amelyek az egykor itt élők minden-
napjainak fontos kiszolgálói voltak. Az elszármazottak erős érzelmi 
kötődésükről tesznek tanúbizonyságot azzal, hogy a mai napig 
látogatják szülőföldjüket, kapcsolatot tartanak egymással. 
 
A két új értékkel városunk képzeletbeli értéktár ládája 5 kategóriá-
ban 19 értéket tartalmaz.  
Bővebb információk a www.letavertes.hu (Település / Művelődés 
/Helyi értéktár) oldalon olvashatók  

Vályiné Pápai Viola
Értéktár Bizottsági elnök

 

 
 
 
 Gyarapodtak 

a település értékei a 
a helyi értéktárban 
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Fotó: Magánarchívum

Szima Istvánné, Vilma néni (1939) Létavértes, Rózsa utcai lakos 
a közelmúltban családja – lánya Marika és fia István, egy leány és 
öt fiú unokája, valamint 2 dédunokája- körében ünnepelte 80. szüle-
tésnapját. Szeretettel gratulálunk, jó egészséget, és még sok boldog 
évet kívánunk szerettei körében! 
 

NNNyyyááárrriii   ééélllmmmééénnnyyyeeekkk   
 

A nyári szünidőt mi görög katolikus hittanosok 3 napos napközis 
táborral kezdtük. Augusztus végén pedig újabb 3 napos bentlakásos 
táborral folytattuk.  
Augusztus 27 -én vasárnap a délutáni vecsernye után mindenki 
elfoglalta helyét a Szent Kristóf Turista házban. Beszélgettünk a 
nyáron történtekről. Együtt vacsorázott a kis csapat.  
A második nap reggel a Kistemplomban közös szentmise után a 
pap bácsi napi gondolatai indítottak bennünket a tábor kezdéséhez.  
Mindent magunk végeztünk. Közösen terítettünk, mosogattunk, 
hisz’ évről évre nagyobbak és egyre "ügyesebbek" vagyunk. Ebéd 
után előkészültünk az ikonfestéshez. Előrajzoltuk a képek kontúrja-
it, hogy másnap friss erővel nekilássunk a nagy munkának.  
 

 
Fotó: Szimicsku Ferenc

Délután Máriapócsra látogattunk. Betekintést nyertünk a szerzete-
sek életébe is. Egy idős pap bácsi, Nagyléta szülötte, Erdei atya
fogadott bennünket. Röviden elmesélte életét, hogyan és miért 
került Amerikába. Most ott él a kolostorban.  
 
Megtekintettük az egyházi múzeumot, a bazilikát, ami mindenkit 
elvarázsolt. Köszöntöttük a Szűz Anyát és megnéztük a kis fatemp-
lomot is. Maradt még elég erőnk Noé bárkájának minden zegzugát 
bejárni.  
 
Hazafelé édesapám meghívta a csapatot Vámospércsen egy finom 
fagylaltra.  
Szerda reggel a lányok hangos zenével ébresztették a tábort, várva 
a nap legjobb részére. A reggeli mise után indultunk a Dózer tóhoz. 
Lázasan vártuk, hogy a nagy melegbe lehűtsük magunkat.  
Jövőre újra találkozunk! 

A hittanosok nevében: Apai Lilla
 

LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 

Bozsik program 
A Létavértes SC'97 2019/2020 évre is benevezett a Bozsik iskolai 
országos foci programba. Létavértes alközpont lett, így minden 
torna az Árpád téri Sportcentrumban kerül megrendezésre. Az 
ide tartozó egyesületek települései: Bagamér, Esztár, Hosszúpályi, 
Konyár, Monostorpályi, Pocsaj,. 
 

A Bozsik labdarúgó tornák, fesztiválok időpontjai: 

Tornák időpontjai: 
Ősz – hétfői napokon: 2019. szeptember 9, 14 óra, szeptember.23, 
14:00 óra, október 07, 14:00 óra, október.21,14:00 óra 
Téli futsal – U 11, U 13 -szombati napokon: 2019. december 7, 
9:00 óra, 2020. január 18, 9:00 óra, 2020. február 8, 9 óra  
Tavaszi –hétfői napokon: 2020. március 16, 14:00 óra, 2020. április 
6, 14:00 óra, 2020. április 27, 14:00 óra,  2020. május 11, 14:00 óra, 
2020. május 25, 14:00 óra 

Fesztiválok időpontjai: 
Ősz –vasárnapi napokon: 2019. szeptember 15. 10:00 óra, 2019. 
szeptember.29, 10:00 óra, 2019. október 13. 10:00 óra, 2019. októ-
ber 27. 10:00 óra 
Tavasz vasárnapi napokon: 2020. március.29, 10:00 óra, 2020. 
április 12, 10:00 óra. 2020. május 3, 10:00 óra, 2020.05.17, 10:00 
óra 

 

A korosztályok: 
 

U7 (2013.01.01.-2014.12.31. született gyerekek), U9 (2011.01.01.-
2012.12.31. született gyerekek), U11 (2009.01.01.-2010.12.31. 
született gyerekek), U13 (2007.01.01.-2008.12.31. született gyere-
kek) 
Edzések: minden pénteken 16:00-18:00-ig. 
Kérjük a tisztelt szülőket, hozzák sportolni gyerekeiket! 
Edzőink: Kontor Gábor, Szatmári Róbert, Papp Zoltán, Árva Barna 
(Telefon: 70/778-2595) 
Minden igazolt gyerek aki részt vesz a programban pólót, bemelegí-
tőt és cipőt kap! 

Árva Barna                                       Papp Zoltán 
                       elnök                                        szakosztály-vezető 

 

 

 
Program beharangozó 

 
2019 október 5-én, szombaton a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja országos programsorozat keretében a Rozsnyai 
Gyűjtemény által sor kerül egy izgalmas  

Városi Nyomkereső Játékra! 
Hozd el családodat és/vagy  barátaidat  és tedd magad próbára 
egy logikai kincskeresésben! 
Részletek hamarosan a plakátokon, a rozsnyaigyujtemeny.hu

oldalon ill. a facebook oldalunkon!  
Kalandra fel! 

Kővári Emese
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Felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapataink elkezdték a bajnokságot.  

 
 
Szeptember elején a már működő öt szakosztályunk mellé megala-
kítottuk a Harcművészeti-szakosztályt. 
Az edzések Szabó Csaba irányításával szerdán 19 órától, szombaton 
15 órától vannak a Sporttelepen. 
Várjuk a harcművészetek gyakorlása iránt érdeklődőket ! 
 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 

Fotók:  Magánarchívum
Augusztus 14.-én a Nagyváradi Egyetem labdarúgó csapatát és az 
egyetem vezetőségének tagjait láttuk vendégül. A jól előkészített 
kapcsolatfelvétel sikeres, mivel hamarosan a létavértesi labdarúgók 
látogatnak el Nagyváradra.  

 

 
 
Úszó szakosztályunk tagjai elkezdték a szárazföldi edzéseket. Az 
edzésmunka kezdete előtt, jó hangulatú családi napot rendeztek 
 

 

 



LAKÓHÁZ. Létavértes, József 
Attila u. 3. szám alatt 800 �-öl 
megosztható telekkel, 2 szobával, 
fürdőszoba,, folyosó, kamara, 
cserépkályhák, gázkonvektorok + 
nyári konyha, melléképületek, pince 
eladó. Érd: 06 30 834 3314 –es 
vagy 0652/495-080 telefonszámon. 

(B-2019/28560//17/9)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Kossuth 
u. 83. szám alatti lakóház eladó. Te-
lefon:52/251 643  

(B-2019/28560//17/)10)
 
HÁZ. Létavértes, Nyárfás u. 15. 
szám alatt lévő régi típusú ház 2 
hektár szántóval eladó.  
Érdeklődni lehet:: 0670/ 600-9099    

(B-2019/28560//17/73)
 
HÁZ, HÁZHELY.  Létavértes, 
Baross u. 64. szám alatti lakás 
eladó.  Létavértes, Hunyadi u. 8. sz. 
alatti 5400 � öl házhely termőföld-
del eladó.  
Érdeklődni lehet : 0670 /949 8926 

      (B-2019/28560/17/1)
 
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) 
 
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) 
 
ELADÓ 1 db francia ágy, 1 db két-
személyes rekamié, 1 db férfi 
kerékpár, 1 db 150x150 cm-es 
műanyag ablak, 1 db öntöttvas 
fürdőkád. Érdeklődni: Árva Barna, 
tel: 70 778 2595   (B-2019/28560/18/12)  
 

 
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Múlnak az évek egymás után sorba, 

  Szívünkben a szeretet nem múlik el soha. 

  Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, 

  Örökké tart szívünkben a rád emlékezés.” 

 SZILÁGYI JÓZSEF 
    1937. ápr. 27 – 2015. szept. 9 
     halálának 4. évfordulójára 

                  Fájó szívvel emlékezünk rád 
 

                              Feleséged, lányod, vejed  
                        unokáid és a kis dédunokád 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

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

 (B-2019/28560/13/56)
 
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)
 
TERMŐFÖLD. Vértes – Liget 
iskola mellett lévő 2 hektáros, 24  
aranykoronás föld eladó, vagy 
hosszútávra kiadó. Érdeklődni:  
0670/ 600-9099   (B-2019/28560//17/73) 
 
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)
 
TERMŐFÖLD ELADÓ. 
- 0,5 hektár a kokadi kanyarnál 
- 0,6 hektár az álmosdi határátkelő 
   felé, az új úőt mellett. 
- 1,8 hektár a pocsaji kanyarnál 
Érdeklődni: 30 / 585 8057 

(B-2019/28560/18/14)

Hirdetések leadása október 10 -én, 
csütörtökön 12 óráig 

Városháza I. emelet 12. 
letahirek@gmail.com 

 

 

 

MEGEMLÉKEZÉS 
 

„Még visszavárunk minden este, mikor a csillagok 
kigyúlnak. Hívunk százezerszer, míg szavaink 
sírásba borulnak. 
Milyen szomorú mindig egyedül lenni. Valakit 
mindenütt hiába keresni. Valakit várni, aki 
nem jön többé. Az idő sem gyógyítja sebeinket, 
mert te igazán szerettél minket.. Hiába borul rád  
a temető csendje, szívünkben élni fogsz 
mindörökre. Fájó szívünk majd meghasad érted, 
mert újra él bennünk emléked. 

Szerető férj, édesapa, nagyapa voltál, és nem feledünk el soha. 
 

      MÁZLÓ JÓZSEF 
         halálának 10 éves évfordulójára 

         Fájó szívvel emlékezünk 
                                        Felesége, gyermekei, menye, vejei, unokái 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

  

„Virágot viszünk egy néma sírra 

  de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza. 

  Tudjuk hogy nem jössz, de olyan jó várni, 

  Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 

  Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk, 

  Hiányzol nekünk, soha nem feledünk 
 

Fájdalommal emlékezünk  gyermekünk,  testvérünk,  édesapám 

         FARNASI GÁBOR 
            halálának 5. évfordulójára 

                                                                            SZERETŐ CSALÁDOD  

Közlemény 
 

Tisztelt Létavértesi Lakosok! 
A Hajdúhadház által vezetett konzorciumban, Létavértes, mint 
konzorciumi partner, támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program keretében benyújtott "Humán szolgáltatások 
fejlesztése települések összefogásával" elnevezésű, EFOP1.5.3-16-
2017-00121 azonosító számú pályázati programjának rnegvalósítására. 
A pályázat által támogatott programok között szerepel két roma nap 
megtartása Létavértesen. 
A program első tervezett időpontja 2019. augusztus volt, de a 
közbeszerzési eljárás hosszadalmassága miatt csak később kerül 
megrendezésre, melyről a lakosság a több formában megjelenő 
hirdetések útján értesül. A lebonyolításhoz szükséges összeg a pályázati 
költségvetésben rendelkezésre áll, az nem került felhasználásra. A Roma 
Önkormányzat csupán a szakmai tudást, illetve a személyes segítséget 
biztosítja. 

Menyhárt Károly polgármester
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Létavértesi Hírek 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

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