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FOTÓ: IRINYI  KIÁLLÍTÓTEREM ARCHÍVUMA

A hosszas kényszerszünet után újra megélénkült az Irinyi Kiállítóterem élete. Az elmúlt 
hetekben kokadi gyerekek, valamint mikepércsi, hosszúpályi, létavértesi Erzsébet- és 
sporttáboros csoportok játékos foglalkozások keretében ismerkedtek Irinyi Jánossal és 
tudományos tevékenységével..                                                                 Vályiné Pápai Viola 

Létavértes Kossuth u. 4. 

Köszöntöttük  
a 95. és 90. születésnap ünnepeltjeit 

 
FOTÓ: VÁROSHÁZA ARCHÍV

 
Kosztin János és felesége Kosztin Jánosné 
Náss Ilona születésnapján köszöntöttük a 
házaspárt a Keleti utcai otthonukban.  
Kosztin János 1925. július 13-án, felesége 
Kosztin Jánosné Náss Ilona 1930. július 18-
án született Nagylétán.  
A kötelező egyéni védőeszközök használata 
mellett egy szép életút jeles állomásain 
szűkebb családi körben köszöntöttem Őket 
Tóthné Lukács Erika anyakönyvvezetővel 
együtt.  
Nagy örömmel közölték, hogy készülnek a 
71. házassági évfordulójukra.  
Isten éltesse Őket!  

Menyhárt Károly polgármester
 
ÚJRA TESTÜLETI ÜLÉSEK 
A Képviselő-testület júniusi ülésén több, 
korábbra ütemezett napirendet tárgyalt, 
többek között a város és intézményei 2019. 
évi zárszámadását. 

„Összességében a gazdálkodással kapcso-
latban elmondható, hogy a költségvetési 
bevétel  69,81%-ra (2.357.051.034,-Ft), míg 
a költségvetési kiadás  60,44 %-ra 
(2.475.287.387,-Ft) teljesült. A költség-vetési 
hiány összegét csökkenti az előző évi 
költségvetési maradvány (602.142.968 Ft), 
államkötvény vásárlása (39.920.000 Ft) és a 
2019. évi finanszírozási előleg (27.220.158 
Ft), valamint növeli a finanszírozási előleg 
visszafizetés (22.941.380 Ft), így a 2019. év  
pénzügyi mérleg egyenlege + 528.105.393 
Ft.                                             (lásd: 2. oldal) 
 

Állampolgársági eskütétel 

 
 
A Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetháza munkatársainak szervezésében 
2020. július 8-án, az ott lakó Szőnyi Barna és felesége Szőnyi Ilona tettek állampolgársági 
esküt. A köszöntőt és az állampolgársági okmány átadását Tóthné Lukács Erika
kolleganővel együtt végeztük  
Ezt követően Korda Krisztina és Szilágyi Katalin vezetésével a Szeretetház dolgozói 
énekszámmal köszöntötték az ünnepelteket. Az ünnepségen a családtagok közül leányuk, 
Dulacsi Ilona vett részt, aki egyébiránt a Szeretetház dolgozója. 

Menyhárt Károly polgármester
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A város képviselőtestülete 2020. június 
26- án, pénteken tartotta ülését a 
Városháza I. emeleti termében. 
 
Napirendjén szerepelt: 
     Polgármesteri jelentés                         ● 
1.) 2019. évi zárszámadási rendelet        ● 
2.) 2019. évi pénzügyi ellenőrzésekről 
     készült beszámoló                               ● 
3.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok  
     2019. évi ellátásáról                            ● 

3/1. Beszámoló a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról ● 
3/2. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 
munkájáról                                           ● 

4.) Beszámoló a Létavértesi Közös  
     Önkormányzati Hivatal munkájáról ● 
4.) Beszámoló a Létavértesi Közös  
      Önkormányzati Hivatal munkájáról ● 
5.) Beszámoló a Települési Értéktár 
      Bizottság munkájáról                         ● 
 
 
 
 
Minden évben rendszeresen felhívjuk a 
gazdák figyelmét arra, hogy a városra, 
illetve környezetünkben lehullott 
csapadék esetén ne érezzen senki 
késztetést arra, hogy a tulajdonába levő 
földterületre azonnal kimenjen.  
 
Ennek ellenére az eltelt néhány hétben 
történt időjárási körülmény és a több mint 
100 mm eső jó néhány lakostársunkat nem 
akadályozott meg abban, hogy azonnal 
traktorral, vagy más járművel 
meggyőződjön a földterületére hullt 
csapadék mennyiségéről. Akkor, amikor 
országos esőzés minden meteorológiai 
állomáson egybehangzóan előre jelzett, 
nem indokolt az azonnali jelenlét a 
mezőgazdasági területeken. 
    Annál is inkább, mert benne van az 
elakadás kockázata, benne van a tócsák 
 

6.) Beszámoló a mezőőri őrszolgálat  
      munkájáról                                         ● 
7.) A Magyar Államkincstár ellenőrzéséről 
      készült ellenőrzési jelentések, valamint  
      az intézkedési tervek elfogadása       ● 
8.) Irinyi Kiállítóterem belépődíj megálla- 
      pítása múzeumpedagógiai foglalkozás- 
      ra tekintettel                                        ● 
9.) Óvoda nyári zárva tartása                  ● 
10.) Karcza Gáborné ingatlanvásárlási 
       kérelme                                              ● 
l1.) Különfélék 
 

JELMAGYARÁZAT: 
● = a jelzett anyag elérhető a város honlapján a 
Testületi ülések előterjesztéseként, illetve a 
Helyi rendeleteknél, vagy a Testületi ülések 
határozataiban. 
Az ülésen készült  felvétel elérhető a 
honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések 
 
 
 
 
 
kikerülésével mások vetett területeinek 
taposása, a szilárd burkolatú útra történő 
sárfelhordás (ami egyébiránt bírsággal 
jutalmazandó) de legfőképpen a dűlők 
összevágása.  
Ez utóbbi a későbbiekben azt eredményezi, 
hogy személykocsival vagy kisebb 
járművel mások később sem tudnak 
kimenni a mély nyomvályúkon keresztül a 
saját területükre még dolgozni sem.  Ezért 
ismételten tisztelettel kérem, hogy a 
csapadék mennyiségéről ne azonnal 
akarjunk meggyőződni és várjunk 1-2 
napot, amíg a víz egy kicsit elszivárog a 
területen. Ne okozzunk másnak kárt a 
dűlők összevágásával. Segítő 
hozzáállásukat előre is mindenkinek 
köszönjük. 

Kiss Ernő 
Településszervezési irodavezető

 

Röviden 
 

Rendkívüli testületi ülés 
 
A 2020. július 7-én megtartott rendkívüli ülés  
egyetlen napirendet tárgyaltak, nevezetesen 
az ipari park fejlesztésének közbeszerzési 
eljárás keretében meghirdetett kivitelezői 
pályázatokat. 
A képviselő-testület zárt ülés keretében a 
D-Profil Kft. ajánlatát fogadta el. Ennek 
előzményéről és részleteiről olvashatnak a 
3. oldalon, a Polgármester júliusi 
tájékoztatójában. 
 

A tavaszi lomtalanítás 
margójára 

Az elmúlt hetekben Létavértes területén a 
Kassai utcai parkoló, illetve a Debreceni utcai 
Sportpálya kisparkolóban sikeres 
lomtalanítást tudtunk megvalósítani. Ennek 
következtében a két helyszínről 61,95 tonna 
hulladék került elszállításra. Köszönjük 
mindenkinek a türelmét és az 
együttműködését a sikeres megvalósításban! 
 
Tanulsága volt a hétnek, hogy a településen 
történő illegális gépjárműbontásokra kiemelt 
figyelmet kell fordítani.  
A területek őrzésében és megfigyelésében az 
elhelyezett kamerák néhány éjszakai 
próbálkozó személyét megmutatták.  

Köszönet az időben történő elszállításért 
az A.K.S.D Kft. Vezetőinek és 
munkatársainak. 

Menyhárt Károly polgármester
 

Nyitva tartás július 6-tól 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Derecskei Járási Hivatal Kormányablak 
Osztálya  

Hétfőn és szerdán 8.00 – 18.00 óráig 
Kedden és csütörtökön 8.00 – 16.00 óráig 

Pénteken 8.00 – 12.00 óráig 
várja ügyfeleit 

Kérem, hogy forduljanak hozzánk bizalom-
mal ! –olvasható Iklódiné Szilágyi Katalin
hivatalvezető tájékoztatójában. 

 

Létavértesi Hírek 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN 
(ELŐZŐ 5 ÉV) 

a város honlapján: 

www.letavertes.hu 
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FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Vigyázzunk a dűlők állapotára! 
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A koronavírus helyzetről 
A Magyarországon tapasztalható folyamatok nem igénylik helyi 
rendelkezés megtételét, ezért tisztelettel kérek mindenkit, hogy a 
médiákban folyamatosan megjelenő tájékoztatások alapján, a 
központi rendelkezéseknek megfelelően, körültekintően intézze a 
nyári utazásait és a családi üdüléseket.  
A közszolgáltatók irodáiban, a boltokban, és más bevásárló 
helyeken az előírt távolságtartás és az egészségügyi maszk viselése 
még mindig kötelező! Annak elmaradása ellenőrzés esetén bírságot 
vonhat maga után. Amennyiben indokolttá válik helyi intézkedés 
megtétele, arról a korábbi gyakorlatnak megfelelően mindenkit 
értesítünk.  
Mindezek mellett a Létavértes Városi Önkormányzat és a 
Közös Önkormányzati Hivatal nevében szép nyarat és jó 
pihenést kívánok mindenkinek! 
 

Szennyvízberuházásról 
Ahogy az előző számban leírtam, a település utcáiban elkészült a 
gravitációs- és a nyomott szennyvízvezetékek teljes műszaki 
tartalma ..  Az átemelő körzetek aknái és szerelvényei a Debreceni 
Vízmű Zrt. szakemberei által ellenőrzötten beüzemelésre kerültek. 
Időközben elkezdődött a lakossági csatlakozás igényeinek fogadása. 
Nyilvántartásunk alapján a közel 50 háztartás beadott igénye 
ellenőrzésre került. Az eltelt néhány hétben a városra lehullott 
jelentős csapadék megmutatta nagyon sok helyen a tömörödési, 
illetve ülepedési problémákat.  
Ennek következtében az egyes bekötéseknél, illetve a közterületi 
gerincvezetékek nyomvonalánál felmerülő hibák a lakossági 
jelzések alapján minden esetben a kivitelező által elhárításra 
kerültek. Továbbra is a kivitelező feladata lesz az utcák, 
közterületek és a lakossági kapubejárók maradéktalan helyreállítása. 
Mindaddig, amíg ez hiánytalanul nem történik meg, a kivitelezői 
jelenlét állandó a városban. 
  
Ezért a tapasztalt hiányosságokat – mint korábban is – a kivitelezők 
helyi képviselőinek telefonszámain jelezhetik: Veszelka Miklós: 
06302682819, Takács István: 06304377545, Hódosi Norbert: 
06306373536, Márton Sándor: 06309835087. 
Ezeket a jelzéseket Városháza elérhetőségein keresztül is 
megtehetik. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a bekötésekről 
szóló részletes tájékoztatót és az ahhoz szükséges adatlapokat, 
csekket, személyesen a Városháza I. emeletén a 
Településüzemeltetési iroda munkatársaitól vehetik át.  
 
Nagyon fontos információ a lakosság számára, hogy a 
közcsatorna hálózatba kizárólag kommunális (lakossági) 
szennyvíz bocsájtható be, kérjük a lakosság fokozott figyelmét, 
ennek betartása érdekében! 
  

A csapadékos időszak apropóján 
Mindannyian tapasztaljuk, hogy a korábbi évek átlagánál jóval több 
csapadék esett a település területén. Az egyszerre, nagy mennyiségű 
esővíz megmutatta azokat a hiányosságokat, melyek az elvezetés 
terén problémákat és kellemetlen helyzetet okozhatnak. 
 Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy a 10/2018 (VIII.28.) 
számú rendeletünk 19.§ alapján az ingatlanok előtti közterületi 
árkok tisztántartása a víz lefolyásának biztosítása a tulajdonos 
kötelessége.  
 
Tisztelettel kérem, hogy erre fokozottan figyeljenek. Amennyiben 
szükséges az árok alatti áteresz mosatásában az önkormányzat 
segítségét lehet igényelni. Együttműködésüket ezúton is tisztelettel 
köszönjük! 
 

Geotermális energia hasznosítása 
Lassan befejezéshez közeledik a geotermális program minden 
munkálata. A kivitelezők a Debreceni utcai visszasajtoló kút 
talpmélységét elérték. A kompresszorozás megtörtént. A 
szivattyúzásos tisztítás befejeztével a geofizikai mérések 
következnek, melyek a végleges hőmérsékletet és a vízhozamot 
hivatottak megállapítani. 
 
Az előzetes adatok szerint az 1400 méter alatti talpmélységen mért 
hőmérséklet 74 °C fok. Mindkét helyen -a rendelkezésre álló 
néhány hétben- a kútgépház és a kútfej szerelése a legsürgősebb 
feladat. Beüzemelésre kerül a távfelügyeleti rendszer, mely minden 
intézmény és a kútgépházak beszerelt eszközeinek az állapotáról 
azonnali adatot szolgáltat.  
 
A jelenlegi állapot szerint az iskola termálkútja letisztult, a vízhozam 
miatt annak szivattyúzása még mindig szükséges.  
 

Energetikai korszerűsítésről 
A júniusi lapszámunkban adtunk tájékoztatást arról, hogy a város 
utcáiban a közvilágítási lámpák cseréje elkezdődött. A Mezei-Vill 
Kft. szakemberei által végzett jó ütemű munka azt eredményezte, 
hogy a napokban a település előzetes bejárásával ellenőrizhetjük a 
közel 1100 lámpatest cseréjének a megvalósulását.  
A rövidesen összehívandó koordináció az általunk jelzett Árpád téri 
kandeláber cserék megvalósítását és a korábban kialakított 50 db 
karácsonyi díszvilágítási áramvételezési pont kiviteli munkáinak 
rögzítését hivatott eldönteni. A megegyezést követően és a szerint 
elvégzett munkákkal ez a beruházás is tulajdonképpen befejezetnek 
tekinthető.  

 

Ipari park 
A létavértesi vasúti átjáró melletti ipari terület fejlesztése 
pályázatunk kivitelezése a DEB-KÖZ Kft. által befejezett 
közbeszerzési eljárás alapján az eredményhirdetés szakaszába 
érkezett. A beadott pályázatokat és az utána történt hiánypótlási 
felszólításokra a válaszokat a meghívott vállalkozások többé-
kevésbé teljesítették. A beadott dokumentumokat átvizsgálva az 
iroda munkatársai az értékelést elkészítették. Ez alapján a D-Profil 
Kft. ajánlatát a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta és 
elfogadta. Elhárult az adminisztratív akadály a kiviteli szerződés 
megkötése elöl.  
A fenti folyamattal párhuzamosan a Pénzügyminisztérium 
közreműködő irányító hatóságához a legkedvezőbb ajánlat 
mértékének megfelelően szükséges többletforrás igénylését a 
Magyar Államkincstáron keresztül felterjesztettük.  
Reményeink szerint ebben rövid idő alatt kedvező döntés születik, 
amely alapján a szerződés végleges formát kap és a munkaterült 
átadása is megtörténhet. A mielőbbi munkakezdés feltételeinek 
megteremtése érdekében a közműszolgáltatókkal a részletekről is 
egyeztetünk. A szerződés szerint az aláírás, illetve a pénzügyi 
feltételek teljesítése után 11 hónap áll a kivitelező rendelkezésére.  
 

Elkészült a parkoló 
A Kassai utca 10. szám alatti ingatlanokon a KE-VÍZ 21 Zrt. 
kivitelezésében megvalósult a 36 állásos parkoló. A munkavégzés 
az előre meghirdetettek szerint indult, azonban az időjárás és a 
helyszűke miatt 1 nap csúszással fejeződött be, azonban az elvárt 
minőség megvalósulásával.  
A burkolat kihűlését követően a kivitelezők a parkolóhelyek 
felfestésével fejezték be a munkát.  
A Gyógyszertár felőli oldalon az önkormányzat kivitelezésében 
lánckorlát készül, míg a fagyizó felöl a nyári intézményi 
karbantartások befejeztével térburkolatú sétány, illetve kis piaci 
árusítóhelyek valósulnak meg. 
 

Menyhárt Károly polgármester
 

Polgármesteri tájékoztató 
2020. július 
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Pályázat 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00033 „Mindentől messze a szívhez közel 
humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben” elnevezésű 
pályázat keretein belül a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-
Bölcsőde 9 óvodapedagógusa szakvizsgázott. Közülük 4 fő fejlesztő 
differenciáló, és 5 fő nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen tett 
sikeres záróvizsgát. 
 

Ballagás az óvodában 
A köznevelési törvény módosításának hatására az idei nevelési évtől 
kezdve nem csak a nagycsoportból indulnak iskolába a gyermekek. 
Mindazon gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket 
és a szülő nem kérelmezte a gyermek vizsgálatát, az iskolaérettségi 
vizsgálatnak megfeleltek megkezdik az iskolát. 
 

 
FOTÓK: BOROS SZIMA BEÁTA

A kialakult rendkívüli helyzet miatt az iskolába készülő gyermekek 
búcsúzását az óvodában valósítottuk meg. Június 19-én pénteken 
óvodánkat virágba öltöztettük, a szimbolikus hatost feldíszítettük 
mellyel megteremtettük az óvodai ballagás megfelelő hangulatát.  
 

 
 
Az időjárás kedvező volt így a búcsúzók az óvoda épületében, és 
udvarán tettek egy búcsú kört, s a hagyományoknak megfelelően 
átbújtak a hatoson, majd énekkel, verssel zárták le az óvodai éveket. 
A búcsúzást egy kellemesen eltöltött piknik követett melyen a 
családok közösen búcsúztak az óvodától. 
Minden elballagott kisgyermektől szeretettel búcsúzunk és kívánunk 
boldog iskolás éveket! 

Bölcsődei búcsúzás 

 
 
A kialakult helyzetben nem valósulhatott meg a szülőkkel közösen 
a babazsúr, így egy közös fotóval zárhatták le a kisgyermeknevelők 
és a gyermekek a bölcsődei éveket. 
Kívánunk a gyermekeknek boldog óvodás éveket! 
 

Az óvodai és bölcsődei kezdésről 
Augusztus második hetében a leendő óvodás és bölcsődés 
gyermekek családjait felkeresik az óvodapedagógusok, valamint a 
kisgyermeknevelők. Az első szülői értekezletek azon  a héten 
tartják meg a csoportvezetők, ahol az óvodai és a bölcsődei 
évkezdésre vonatkozó információkat kapják meg a szülők.  
Minden kisgyermeknek élményekben gazdag, vidám nyarat 
kívánunk! 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda -Bölcsőde 
munkatársi közössége

 

Ballagás az Irinyi úti Tagóvodában 

 
A koronavírus-járvány okozta helyzet miatt sajnos az óvodai 
ballagás nem valósulhatott meg a szokásos módon. A szigorítások 
enyhülésének köszönhetően, 2020. június.26-án lehetőség volt a 
búcsúzó Cirmi nagycsoportosok számára - rendhagyó módon -
színes emlékeikkel tele tarisznyájukkal a vállukon átbújni a 
feldíszített hatoson. Búcsút vehettek egy kötetlen piknik délután 
keretében az óvodás évektől, az óvodától, társaiktól, felnőttektől.  

Az Irinyi úti Tagóvoda munkatársi közössége
 

Tisztelt Olvasóink, Kedves Szülők! 
Valamennyi búcsúzó bölcsődés és óvodás csoportról készült fotó 
színes változatban elérhető a város honlapján: www.letavertes.hu
/Hírek, vagy Település/ Oktatás/Gyermeksziget Óvoda oldala. 
Technikai okból itt ennyi képet adhattunk közre.               (a szerk.) 
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„Virágom, virágom…” 

Karneváli hangulatban telt felső tagozatos napközis Erzsébet-
táborunk, amely július 6- tól -10-ig került megrendezésre. 
Témakörünk a virágok köré épült. Így első nap kialakítottuk a 
csapatokat (Margaréta, Nőszirom, Büdöske, Kaktusz, 
Havasirózsák). Megismerkedtünk a levendulás szappankészítés
rejtelmeivel.  
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Kirándultunk a Létai Levendulásba, ahol Magyar Gyuri bácsi végig 
vezette a csoportot a gyönyörű virágoskertben. A Rozsnyai 
Gyűjtemény szervezésében a „Tanyakalamajka, avagy a gondos 
gazda mindent megold” múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk 
részt. Kalandoztunk a vámospércsi Koppány-Völgye 
Kalandparkban és túráztunk a Hármashegyi-kilátóhoz. Kézműves 
foglalkozásokon alkottunk virágfüzért, szélforgót, tábori kódexet. 
Adomán Mónika segítségével virágos hűtőmágnest készítettünk. 
Pénteken a táborzárás igazi virágkarnevál volt. Virágba öltöztettünk 
biciklit és táncprodukcióval is készültek a gyerekek. A jó hangulatú 
tábort mentás limonádéval és tortával ünnepeltük meg. 
Szervező pedagógusok:  

Milotai-Kiss Ildikó, Nagy Dezsőné, Milotai József

Erzsébet tábor 
Ebben a tanévben a kialakult egészségügyi helyzet miatt 
iskolánkban több turnusban valósul meg a Napközis Erzsébet tábor. 
Táboronként 20 gyerek és 2 pedagógus tartózkodhat a tábor 
területén.  

 
2020. június 29. – július 03-ig az első évfolyamos gyerekek hetét 
töltöttük meg különböző programmal.  

Ebből nem hiányozhatott a virológiai foglalkozás sem, ami 
mindennapjainkat is meghatározza. Emellett nagy hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy diákjaink tartalmasan töltsék el ezt a rövidke 
hetet: kézműves foglalkozásokat szerveztünk, a Rozsnyai Múzeum 
keretében szervezett Tanyakalamajkán vettünk részt, valamint 
megismerkedtünk Irinyi János munkásságával is.  
 
Mind a gyerekek, mind a pedagógusok nagyon jól érezték magukat! 
Kísérő pedagógusok: Oláh Csabáné és Gáspárné Pankotai Erika 
voltak. 
Július végéig minden héten folytatódik a tábor más-más 
évfolyamon! 
 

Akikre büszkék vagyunk 
A tanév nem szokványosan fejeződött be. A ballagást zárt keretben 
tartottuk, az évzárót osztályonként. Eredményeink azonban vannak, 
melyek közül most a legsikeresebbeket szeretnénk név szerint is 
kiemelni: 
 

1.a osztály 
Kitűnők: Adomán Panna, Balázs Melissza, Csige Gyöngy Harmat 
Erdei Zsombor, Jenei Zsolt, Judik Tamara, Moczok Nóra, Pongor 
Panna, Vásárhelyi Letícia 
Jelesek: Nagy Szonja Zsuzsanna, Orbán Konrád Töhötöm,  Pataki 
Dávid 

1. b  osztály 
Kitűnők: Balogh Csenge, Mező Ivett Éva, Mező Zsanett, Szabó 
Jázmin Dzsenifer 
Jelesek:  Horváth Zsanett, László Csaba, Szabó Hajnalka 

1. c osztály 
Kitűnők: Balogh Bence, Osuszth Boglárka, Kelemen Patrik, Szabó 
Mátyás, Szabó Réka 

2. a osztály 
Kitűnők: Bartos Gergely, Kalmár Máté László, Krasniqi Albina 
Sós Laura 
Jelesek: Csoma Zsófia, Heit Rózsa Júlia, Kerékgyártó Hanna, Oláh 
Emma Lívia, Pataki Dávid, Toplak Marianna Adél, Vásárhelyi 
Csaba 

2. b osztály 
Kitűnők: Horváth Zsanett, Loló Vanessza 

3. a osztály 
Kitűnők: Bakó Molli, Balogh József Benedek, Csige Réka, 
Marczin Jázmin, Menyhárt Csenge, Szatmári Laura 
Jelesek: Bakro Alexandra, Bereczki Nóra, Szabó Krisztina 

3. b osztály 
Kitűnők: Horváth Lili Hajnalka, Szabó Dominika 
Jeles: Szász Imre 

3. c osztály 
Kitűnők: Harmati Bence Olivér, Moldován Lídia 
Jelesek: Fangli Viktória, Szabó Kevin Attila 

4. a osztály 
Kitűnők: Bata Zsombor, Balogh Nikoletta, Balogh Ernő Patrik, 
Balogh Dorina Erzsébet, Kecskeméti Szabolcs 

4. b osztály 
Kitűnők: Kapusi Boglárka, Komlósi Zsófia, Soós Boglárka 
Jeles: Ádám Emília 

4. c. osztály 
Kitűnők: Bartos Imre Kristóf, Sass Levente 
Jelesek: Gyarmati Áron, Jónás Sándor, Kiss Balázs 
 

5. a osztály 
Jeles: Pataki Jázmin 

5. b osztály 
Kitűnő: Tarnóczki Dorina,  
Jelesek: Hercz Attila, Kiss Tamás, Lakatos Rebeka, Mázló Roland, 
Szoták Hunor, Vida Szabolcs 

5. c osztály 
Kitűnő: Vida Boglárka 

6. b osztály 
Jelesek: Balogh Dominik, Tóth Orsolya, Szabó Anna 
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 6. c osztály 
Kitűnők: Bertóthy Tamás, Oláh István, Szatmári Gréta 
Jelesek: Guba Dávid, Moczok Ágota, Milbik-Lantos Péter, 
Venczel Panna, Venczel Lilla 

7. a osztály 
Kitűnők: Kiss Gabriella, Kovács Hajnalka, Vlajk Johanna 
Jeles: Apai Liliána 

7. b osztály 
Jelesek: Bartos Eszter,  Harmati Dorottya 

7. c osztály 
Jeles: Hercz Béla 

8. b osztály 
Kitűnő: Veress Kristóf 
 

Rajzverseny 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Képzőművészeti Versenyen 
intézményünkből a beküldött pályamunkák alapján az alábbi 
tanulók értek el jó helyezést: 

Tanuló neve Évfolyam/Kategória Helyezés 

Lakatos Rebeka 5-6. I. hely 
Pongor Jázmin 5-6. V. hely 
Szabó Dorina Réka 5-6. VI. hely 
Bartos Eszter 7-8. I. hely 
Mindenkinek gratulálunk a szép sikerhez! 

Felkészítő tanár: Máté József 
 

„Ezüstöt érő győzelem” 
 
Nem mindennapi módon ért véget az úszó diákolimpia tavaszi, 
megyei versenye Debrecenben. A járvány kitörése előtti versenyen 
iskolűánk diákjai is részt vettek, ahol a több jó helyezés mellett a 
váltóversenyben jó eséllyel indultak.  
A III. korcsoportos 4x50 méteres leányváltó szoros versenyben 
ugyan, de egy jó félméteres előnnyel csaptak célba a 
püspökladányiak előtt. Érdekes módon a kézi időmérés más 
eredményt mutatott, ami néha elő szokott fordulni a nem teljesen 
egyszerre indított óráknak köszönhetően.  
Ebben az esetben a célbíró dönt, már amennyiben a versenyen jelen 
van. Itt sajnos nem volt, így az időmérők pontatlan eredményét 
vették figyelembe, ami a gyerekek számára érthetetlen volt, hiszen 
a szurkolás közepette mindenki (aki ezt a versenyt figyelte) láthatta 
az egyértelmű célba érkezést. Reklamációnkkal mindössze annyit 
értünk el, hogy egy későbbi időpontban újra lehetett volna ennek a 
két csapatnak úszni, természetesen Debrecenben, amit már több 
szempontból sem tartottunk elfogadhatónak. A sors fintora, hogy a 
járvány miatt nem rendeztek országos döntőket, ami egy kicsit 
enyhítette diákjaink keserűségét.  

  
Mindenesetre gratulálunk a Kontor Zsófia, Szabó Janka, Szatmári 
Gréta, Nagy Eszter összetételű csapatnak, akik győzelmükért csak 
ezüst érmet vehettek át. 

Gratulálunk a többieknek is, akik a körzeti versenyen való jó 
szereplésüknek köszönhetően szintén ott voltak a megyei 
versenyen: Hermeczi Balázs, Kontor Sándor, Szoták Hunor, 
Moczok Ágota, Csige Bendegúz, Tarnóczki Milán, Szima Gergő, 
Koncz Tibor, Apai Liliána, Jónás Réka, Rafeal Dorina, Harmati 
Dorottya, Fülöp Bettina.  

Felkészítő nevelők: Koroknai Tíbor és Bertóthy Tamás
 

 
FOTÓ: BOROS SZIMA BEÁTA

Tisztelt Olvasóink, Kedves Szülők! 
A búcsúzó nyolcadik osztályok tablófotói színes változatban 
elérhetők a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek, vagy 
Település/ Oktatás/Arany János Általános Iskola. Technikai okból 
mintaként itt egy tabló képet adunk közre.                         (a szerk.) 

 

 
 
 

Tisztelt Betegeink! 
 
2020. július 20-tól intézményünk leletkiadás (röntgen, labor) 

időpontjai: 
Hétfő: 11.00-16.30,  Szerda: 14.00-16.30 

Fentiek értelmében, kérjük Tisztelt Betegeinket, hogy intéz-

ményünkben leletkiadás céljából csak ebben az időpontban 

jelenjenek meg! 

Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük! 
 

Simonné Varga Csilla vezérigazgató
 



2020. JÚLIUS     Létavértesi HÍREK           7. oldal , 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egy különleges tanév címszavakban: 
Vezetőváltás; gyűlések; ebihal tábor; évnyitó; „beszokás” az iskolai 
létbe; erdei iskola, ünnepségek; versenyek; pályaválasztást segítő 
programok; pályázatok beadása, megvalósítása; nyílt nap; 
Mikulásozás, bizonyítványosztás; írásbeli felvételi megírása; DÖK-
rendezvényeken való részvétel; fergeteges farsangi buli, szóval a 
megszokott mederben zajlott az élet, folyt a tanulás. 
 
Megérkezett a március, és a szép tavaszi hónap közepén jött a 
fordulat, a COVID 19, a „vészhelyzet”, a „digitális távoktatás” .  
A veszélyhelyzet bejelentése előtt az „Epreskével” még építhettük 
testvériskolai kapcsolatunkat, aztán egyik napról a másikra minden 
megváltozott.  

De „álltuk a sarat”, a diákok, a pedagógusok, a szülők, a tankerület, 
az önkormányzat és az egyházak. Váltottunk, változtattunk, online 
tereket, digitális osztálytermeket hoztunk létre, nyomtattunk, 
postáztunk. A kezdeti nehézségek után az eddiginél kicsit újabb 
szemlélettel, újabb módszerekkel, másfajta tanulást valósítottuk 
meg, és a tanulók, pedagógusok, szülők össze-fogásának, 
együttműködésének köszönhetően sikeresen befejeztük a 
2019/2020-as tanévet. 
 

Tanévzárás 
A tanév zárására is rendhagyó módon került sor. A járványügyi 
előírások betartásával 2020. június 19-én az 1-7. évfolyamos 
tanulók bizonyítványainak és jutalomkönyveinek kiosztása zajlott. 
A rendezvény két helyszínen, osztályonként eltérő időpontokban 
történt.  
 

FOTÓK: ISKOLA AERCHÍVUMA

 
Az osztályfőnökök rövid évértékelő beszédükben gratuláltak a 
diákoknak a digitális oktatás idején tanúsított szorgalmukhoz, 
kitartásukhoz, megköszönték a szülők segítő támogatását és szép 
nyarat, feltöltődést kívántak az őszi újrakezdéshez. 

A tanév zárásához kapcsolódó statisztikai adatok: 
- záró tanulólétszám: 168 fő 
- iskolánk magatartási átlaga: 4,3 
- iskolánk szorgalmi átlaga: 4 
- iskolánk tanulmányi átlaga: 3,85 
- bukott tanulók száma: 1 fő 
 
A ballagási ünnepség 2020. június 21-én került megrendezésre 
intézményünk Kassai u. 16. sz.  alatti telephelyének udvarán. 
A különleges helyzet és a szeszélyes időjárás ellenére a rendez-
vényen - a hagyományoktól némiképp eltérően - ünnepélyes és 
méltó keretek között búcsúztunk nyolcadikos tanulóinktól. 
 

 
Búcsúzó nyolcadikosaink 

 
Végzős tanulóink az alábbi iskolatípusokban folytatják 
tanulmányaikat szeptembertől: gimnáziumban 4 fő, szakgimmá-
ziumban 15 fő, szakközépiskolában 5 fő.  

Középiskolai tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!
 

Büszkeségeink 
 

Tanulmányi eredményeik alapján a legjobbak 

1. osztály 
Kitűnők: Tóth Bernadett Éva, Varga Péter Zoltán 
Jelesek: Bodnár Viktor, Bodnár Dániel 

2. osztály 
Kitűnők: Csikai Emese, Kertész Marietta, Laczkó Lili, Tóth 
Andrea, Tóthfalusi Balázs 
Jeles: Balázs Tamás Benjámin 

3. osztály 
Kitűnők: Cseresznye Flóra, Dajka Máté, Demján Lili, Fekete 
Hunor, Erdei Botond, Zsiros Ábel 
Jelesek: Vass Máté, Zsiros Rebeka, Nagy Márk 

4. osztály 
Kitűnők: Jákób Levente, Molnár Anna, Németh Panna, Pongor 
Nelli, Szabó Anita, Virág Richárd 
Jelesek: Budai József, Kósa Dzsenifer 

5. osztály 
Kitűnők: Zsiros András, Fekete Levente, Szima Csenge 
Jelesek: Tóthfalusi Máté, Kovács Renáta, Tóth Roland 

6. osztály 
Kitűnő: Zudor Réka 
Jelesek: Katona Maja, Pongor Attila, Zudor Nóra 
 

- ebből pótvizsgára bukott: 0 fő  
- évismétlésre bukott: 1 fő   
- kitűnő tanulók száma: 24 fő 
- jeles (4,8-4,99) tanulók 18 fő 
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉS 
SZABADTÉRI FOGLALKOZÁSOK 

 
Kedves Leendő és Visszatérő Látogatóink! 
 
A kialakult járványhelyzetre való tekintettel és a Vértesi 
Református Szeretetotthon idős lakói védelme érdekében a 
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény és a Bihari Jurtatábor nem 
tud fogadni táborozókat és élelmezésre sincs lehetőség. De!   
Az alábbi múzeumpedagógiai és szabadtéri foglalkozásainkkal 
továbbra is várjuk látogatóinkat és kérésükre „házhoz” is visszük 
azokat!  
  
-„Jurták népe” 
Ismerjük meg honfoglaló eleink öltözetét, harci eszközeit, 
lakhelyének a jurtának felépítését, berendezését!  
Ajánlott korosztály: 1-8.osztály (hon- és népismeret, történelem, 
tantárgyakhoz) 
-„A csikósok, a gulyások…” 
A juhászok, kanászok, gulyások és a csikósok élete a régi Alföldön. 
Népdalokkal és közös játékkal! 
Ajánlott korosztály: 3-4, 5-6.osztály (ének-zene, hon- és népismeret 
illetve technika és életvitel tantárgyhoz) 
-„Hajdúk hagyatéka” 
A hajdúk életének és hagyományainak megismerése 
ismeretterjesztő csoportos vetélkedőn keresztül, az Álmosdi csata 
imitálásával zárva. 
Ajánlott korosztály: 4-8.osztály (hon- és népismeret, történelem, 
illetve rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz) 
-„Elvitte a víz a szappant…” 
Megismerkedünk a hagyományos szappankészítés, szappanfőzés 
technikájával, alapanyagokkal, majd levendulás szappant készítünk. 
Ajánlott korosztály: 1-12.osztály (hon- és népismeret, történelem, 
illetve technika és életvitel tantárgyakhoz) 
- Papírkészítés-avagy a papír története Kínától Létavértesig 
A foglakozás alatt megismerkedhetünk a papír kialakulásával, majd 
a gyakorlatban is lehetőség nyílik a papírmerítésre. 
Ajánlott korosztály: 3-4, 5-6.osztály (hon- és népismeret, rajz és 
vizuális kultúra illetve technika és életvitel tantárgyhoz) 
„ Mi a szösz?-közösségi tárgy felismerő játék 
Ki ismeri fel a dédszüleink „vasalóját, a mángorlót? Mire való a 
fakutya? Hogy használják a tehénvakarót? Játékos barangolás a régi 
népélet eszköz világában. 
Ajánlott korosztály: 1-8.osztály (hon- és népismeret, történelem, 
illetve technika és életvitel tantárgyakhoz) 
- Címerek nyomában 
A foglakozás során a címerek kialakulásával, típusaival, jelképeivel 
ismerkedhetünk meg, majd ki-ki elkészítheti a saját címerét, 
rézlapra domborítva. 
Ajánlott korosztály: 2-8.osztály (hon- és népismeret, történelem 
,illetve rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz) 
 
- Szabadtéri program ajánlatok, játékos vetélkedők, történelmi 
túra, kézműves foglalkozások, stb. 
 

Elérhetőségeik, időpont egyeztetés: 
0630/199-9437, 0630/964-0694 

 
További részletes információk a Rozsnyai István Muzeális 
Gyűjtemény honlapján: https://www.rozsnyaigyujtemeny.hu/ 

illetve 
Létavértes közigazgatási honlapján: 

www.letavertes.hu / Település/Művelődés/ Rozsnyai 
 

7. osztály 
Jeles: Belényesi Bence 

8. osztály 
Kitűnő: Csikai Sára 
Jelesek: Fekete József, Kovács Márk, Rácz Tamás 
 

Digitális oktatás alatt  
kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók 

 
1. osztály: Bodnár Viktor, Bodnár Dániel 
2. osztály: Bajgyik Ervin, Kósa Cintia 
3. osztály: Kardos Noémi, Fekete Nándor 
4. osztály: Bárány András, Karcza Dávid, Szabó Barbara 
5. osztály: Belényesi Balázs, Kontor Fanni, Horváth József 
6. osztály: Guba Tibor, Joó Panna, Koncz Dóra,  Tóth Levente 
7. osztály: Máté Boglárka, Németh Richárd, Csernátoni Enikő 
8. osztály: Mázló Evelin, Moczok Csenge 
 
Tankerületi dicséretben részesült: Jákób Levente 4. o. tanuló 
Az „Alapítvány Létavértesért” jutalmazottja: Csikai Sára  
8. osztályos tanuló 
A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány jutalmazottja: Fekete József  
8. osztályos tanuló 
 
A tanulók jutalmazását a korábbi tanévekhez hasonlóan 
hozzájárulásával támogatta az „Alapítvány Létavértesért”, a 
„Korszerű Iskoláért” Alapítvány, a Berettyóújfalui Tankerület és a 
Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány. 
A kiemelkedő sporteredményeket elérő gyerekeket a Megyei 
Gyermeklabdarúgó Szövetség és a helyi Létafit Sportegyesület
oklevelekkel, illetve emlékplakettel ismerte el. 
 

„Az év diákja” 
 
A Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ által 2018-ban alapított  
"Az év diákja” díj három 
kategóriában kerül kiosztásra 
évente. Az intézmények 
javaslatára a szakmai testület dönt 
a kitüntetések odaítéléséről. 
 
Nagy örömünkre és büszke-
ségünkre Csikai Sára 8. 
osztályos tanulónk a három 
díjazott egyikeként vehette át ezt 
a kitüntetést 2020. június 29-én a 
Berettyóújfalui Polgármesteri 
Hivatal Előadótermében  Majosi 
Pálma Megbízott Tankerületi 
Igazgató Asszonytól. 
 
Gratulálunk Sára és a 
középiskolában is hasonló szép 
eredményeket, sok sikert 
kívánunk! 
 
Kedves Tanulóink! 
 
A szeptemberi viszontlátás reményében a nyári szünidőre jó 
egészséget, kellemes pihenést kívánunk! 

 a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 
dolgozói közössége

 
 

Tisztelt Olvasóink, Kedves Szülők! 
A búcsúzó nyolcadik osztály tablófotója színes változatban 
elérhetők a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek, vagy 
Település/ Oktatás/Irinyi János Általános Iskola oldalon 

..                         (a szerk.)
 

 
 



2020. JÚLIUS     Létavértesi HÍREK           9. oldal  
 
 
  
 
 

Az Aquaticum Debrecen Strand átadásán 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

2020. június 19.én, dr. Papp László úrnak, Debrecen város 
polgármesterének meghívására, Menyhárt Károly polgármester úr 
jelen  volt a debreceni Nagyerdő új beruházásaként megvalósult 
Aquaticum Debrecen Strand ünnepélyes átadásán.  
A modern, megjelenésében, élményvilágában egyedi létesítmény 
felszámolta a korábbi "retró" hangulatot. A tervezők elképzeléseit a 
kivitelezők egyáltalán nem átlagos megoldásokkal valósították meg.  
A kép az új létesítmény legmagasabb pontján, egy tetőteraszon, a 
mellette levő víztorony sétányának magasságában készült. 
 

Töltsenek egy napot Létavértesen! 

 
 
Az Irinyi Kiállítóterem ezzel a címmel vendéghívogató színes 
anyagot állított össze, segítve ezzel a nyár iskolai táborok 
programszervezőit, a belföldi túrák, kirándulások tervezőket. Az 
Irinyi sírkert, arborétum, kiállítóterem, a vízi vágóhíd, a Rozsnyai 
Gyűjtemény mellett a települési értéktárban szereplő további 
látnivalókat kínálnak az érdeklődőknek.  

(lásd facebook: Létavértesi Irinyi János Kiállítóterem és Arborétum) 
 

 
 

A Képviselő-testület 2020. júniusi ülésén Vályiné Pápai Viola
bizottsági elnök előterjesztésében tárgyalta a Települési Értéktár 
Bizottság beszámolóját.  
Eddig 5 kategóriában 19 helyi érték lett felvéve, mely elérhető a 
város honlapján (www.letavertes.hu/ Település/Művelődési, 
kultúra/ Helyi Értéktár oldalon). Ugyanitt olvasható a bizottság 
beszámolója is. 
 
A bizottság tagjai lokálpatrióták, és fontos feladatuknak tartják, 
hogy minden megőrzésre, bemutatásra  érdemes érték tovább 
gazdagítsa a Települési Értéktár tartalmát.  
 
Ehhez kérik, és folyamatosan várják a lakosság segítségét és 
ötleteit! Az írásos javaslathoz szükséges ADATLAP  elérhető 
a honlapon, a fenti elérhetőségen. 

(t.b.)

 
 

1I. rész 

 (Folytatás a júniusi számhoz) 
Ezúttal az Interneten gyűjtött, Nagylétával kapcsolatos anyagokból, 
a 80 – 100 évvel ezelőtt itt élt, itt dolgozó emberek nevét, 
foglalkozását adjuk közre. Közismertek voltak, köztiszteletben 
álltak, és többük leszármazottai ma is itt  élnek.  
 
Bérkocsi tulajdonosok: Fodor Sándor — Tarján Sándor. 
Borbélyok: Klein Albert — Klein József — Mikó Sándor — Papp 
Géza — Tarján Sándor. 
Borkereskedő: Steiner Emil. 
Cipészek: Alföldi Lajos — Almási Gyula — Almási József — 
Buzgó József — Fülöp János — Holló József — Homoki Vince — 
Koroknai József — Kovács Gyula —Molnár József — Nagy József 
—Z. Nagy Sándor — Pankotai Sándor — Pelei Sándor — Perei 
Imre — Pócs András^ — Puskás Péter — Rauchberger Henrik —
Róth Emánuel — Schlinger Henrik — Schwarcz Miksa — Steier 
Lajos — Szima Péter — Tóth Gyula — Várady Lajos — Vida 
Imre. 
Csizmadiák: Bara György — Kiss János — Köblös Sámuel — 
Kupai Aatal — Magyar György — Nagy Imre — Pelei József. 
Divatáru kereskedők: Geiger M.— Geiger Sámuel.  
Fakereskedők: Fakereskedelmi Rt. — Fülöp Ernő és László — 
Gotteszmann Salamon — özv. Koroknai Imréné. 
Fényképész: Kováts Mihály. 
FogyasztásI szövetkezet: Hangya. 
Géplakatosok: Lechner Alajos —-Ifj. Lechner Alajos — Nagy Jó 
zsef — Wallner Lajos. 
Hentesek: Koroknai Imre —Kozma János — Nagy Bálint — 
özv. Papp Józsefné — Szabó József — Tóth József. 
Hitelszövetkezet: Nagylétai O. K. TI. Szövetkezet. 
Kalapos: Simon István. 
Kerékgyártók: Almási Sándor —Bera István — Finta Lajos — 
Gerő Ferenc — Horvát Sándor— Hubai József — Simon István 
Szabó Imre. 
Kéményseprő: Facsinay Zoltán. 
Kovácsok: Famvetter Ferdinánd— Konyicskó Albert —ifj. Ko- 
nyicskó Albert — Molnár Árpád— Nagy András — Schaffer 
Gyula — Wein Bertalan. 
Kőművesek: Békési József —Békési László — Fehér Bálintnt — 
Fehér Dániel — Karcza Gyula —Lihen Mihály — Makai József — 
Nagy József — Puskás György —Tóth Bálint — Zsíros József 
Kötélverők: Kiss József — Újvárosi Béla. 
Malmok: Fehér László gőzhengermalma — Hidegkúti Sándor 
(csak daráló) — Sass József gőzmalma. 
Mészárosok: Berger Mihály —Resch Lajos. 
Mozgószínház: Nemzeti Mozgószínház. 
Szabók (férfi): Janka Gábor -Keresztúry Antal — Kovács István- 
— Kreszács Károly — O. Nagy János — Oláh Imre —Öszterreic-
her Sándor — Papp József — Pánya Mihály — Spierer Sándor — 
Tódor Tivadar — Ungár József — Wallner Alajos. 
Szabók (női): Buzgó Józsefné —Kárándy Julianna — Papp Teréz 
— Rauschberger Irén — Schwarcz Sarolta. 
Pénzintézet: Nagylétai Egyesült Takarékpénztár 
Szatócsok: Barna Gábor — Bernstein Leopold — Goldstein Albert 
— Kiss Imre — Kupfer Jenő —Lefkovics Lajos — Máthé József— 
özv. Nagy Dánielné —Schwarz Róza — Ifj. Weisz Lajos — Weisz 
Ödön. 
Szíjgyártó: Kiss Zsigmond 
Szikvízgyártók: Fehér Bálint —— Rauchberger Márton. 
 
(Folytatás augusztusban.)                                     Turóczi Barnabás 
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt szurkolókat, hogy az MLSZ által kijelölt 
megyei bajnokságok 2020. augusztus.15.-16.-án kezdődnek. 
Várjuk a szurkolóinkat! A belépés ingyenes. 
 

 
FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97 ARCHÍV

Megkezdődtek a labdarugó edzések. Az ifik és a felnőttek 
minden héten kedden és csütörtökön 18 órától, a serdülők minden  
hétfőn és szerdán 17 órától tréningeznek a Sportcentrumban. 
Várjuk a fiatalok jelentkezését serdülőben, ifibe és felnőtt 
csapatba. Szeretnék egy erős felnőtt csapatot kialakítani, melynek 
célja a Megye I. bajnokságba való feljutás. 
 
A Bozsik programok és edzések 2020. szeptember 1.-től indulnak. 
Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy a koronavírus válság miatt a 
pályahitelesítés szigorúbban történik, melyen részt vesznek a 
katasztrófavédelem, rendőrség, KÖJÁL és az MLSZ képviselői. 
Hajrá Létavértes. 

Árva Barna elnök
 

 
 
Egyesületünk úszói megkezdték a felkészülést a következő 
szezonra. Az uszoda javítása miatt a csapat egyenlőre a sportpályán 
szárazföldi edzésekkel készül a versenyévadra. 
 

 
 
Június 13.-án Zumba szakosztályunk meghívására Létavértesen 
tartott Zumba partit Szurmai Tamás instruktor. A rendezvényen 
csapatával több környékbeli oktató is részt vett. 
 

 
 

Július 2-án délután létavértesi nyugdíjasok látogatást tettek a Sport-
centrumban. Megtekintették a pályákat, lelátót, tornacsarnokot, 
öltözőket, a klubteremben kötetlen beszélgetés volt. A felvétel a a 
közelmúltban átadott kondi-pályán készült. 

Papp Zoltán szakosztályvezető 
  
2020. július 1.-én "Sport és egészségügy kapcsolata minden 
korosztálynál" elnevezésű lakossági rendezvényt tartott 
sportegyesületünk az EFOP-1.8.6-17-2017-00016 program 
keretében. A Sportcentrumban egész délután tartó program várta a 
megjelenteket. 

Kontor Gábor szakmai vezető 
 
 

 Tájékoztató 
A járványügyi vészhelyzet megszűntét követően a Debreceni
Vízmű Zrt. korábbi működési gyakorlatához visszatérve fizetési
felszólításokat küldött a díjhátralékos ügyfelei számára, melyben a
jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítja fizetési
kötelezettségét elmulasztó Felhasználóit, hogy tartozásukat fizessék
meg a szolgáltatás felfüggesztésének vagy korlátozásának,
közszolgáltatási szerződés felmondásának elkerülése érdekében. 
Azok esetében, akik a felszólítás ellenére sem rendezik tartozásukat,
Társaságunk a szolgáltatás korlátozását illetve,
felfüggesztését kezdeményezi a felhasználási helyeiken a
jogszabály és üzletszabályzatunk feltételei szerint. 
Társaságunk felhasználói kérésre a keletkezett díjtartozásról
igazolást tud adni, melyet az Önkormányzat felé támogatás igénylés
esetén bemutathatnak… 
…Továbbra is kérjük, hogy amennyiben járványügyi karanténnal
érintett lakosról van tudomásuk, azt jelezzék felénk, hogy az
esetleges korlátozásbeli érintettségét vizsgálni tudjuk, valamint
annak figyelembevételével járjunk el! 

Majzik Csaba
Debreceni Vízmű Zrt.

térségi üzemvezető

 

SZENNYVÍZBEKÖTÉST VÉGEZTETŐK FIGYELMÉBE ! 

 

A Debreceni Vízmű Zrt. által 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. (ügyvez: Géczi Sándor); 4275 Monostorpályi, 
      Vasvári Pál u. 22. geczitsa@gmail.com; tel.: +36 20/2615023  
5.) ÉKVISZ Kft (ügyvezető: Sári Gyula); 4002 Debrecen, Létai út 95.  
      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   
7.) Demföld Kft. (ügyvezető: Demeter László) 4262 Nyiracsád,   
      Tavasz u. 6. tel: +36 30 2810007 
 



LAKÓHÁZ. Létavértes, Arany 
János u. 23. szám alatti lakóingatlan 
eladó. A telek 1950 m2, 2 szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba. 
pince, ipari áram. Érdeklődni lehet: 
0630/2121441                               (x) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Hunyadi 
u. 29. szám alatt 3776 m2 területen 
álló, teljesen közművesített régi 
lakóház eladó. Érdeklődni lehet::  
06-30-913 2207, 06-30-953 7823 

(B-2020/28560/13/57)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, József A. 
u. 3. szám alatt 2 szoba, konyha, 
fürdőszoba, folyosó- gázkonvek-
toros, cserépkályhás lakás, sok 
melléképülettel, garázs, pince, 
gazdálkodásra is alkalmas kerttel 
eladó,. A telek megosztható. Érdek-
lődni: 06 30-834 3314 

(B-2020/28560/13/73)
 
ÉPÍTÉSI TELEK Nagyváradi u. 
19/A alatt 661 m2  közművesítés 
nélküli telek eladó. Közművek a 
telek előtt. Kossuth kertben 1349 
m2 parlag föld eladó. Telefon:  
06-30-313-3046   (B-2020/28560/13/39) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06308461690           (B-2020/28560/11/54) 
 
FÖLDTERÜLET. Kossuth kert-
ben 5448 hrsz.-on 1356 m2 volt 
szőlő terület eladó. Érdeklődni lehet 
telefonon Kelemenné Gál Katalin 
06 30-834 3314     (B-2020/28560/13/73) 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
 Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

Hirdetések leadása  augusztus-10 –én  hétfőn 12 óráig 

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-2020/28560/13/38))

ÉPÍTÉSI TELEK. Eladó 
Létavértes Károlyi utcán 1416 nm-
es építési telek egyben (irányár: 4.8 
M. Ft) vagy megosztva (707 nm, 
irányár: 2.4 M Ft. és 709 nm, 
irányár: 2.4 M. Ft.). Közművek az 
üres telek előtt. Érdeklődni: 
06304759639, 06705632924 
 
SZŐLŐ, PRÉSHÁZ. A Kossuth 
kertben eladó „szőlő és gazdasági 
épület” megnevezésű 2399 m2 terü-
letű ingatlan 25 m2 alapterületű 
présházzal. 4 sor betonculápos 
kordonos szőlővel. Villany bekötve. 
Érdeklődni: 06 30-834 3314 

(B-2020/28560/13/73)
 
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ, 
szalagfüggöny, reluxa, sávroló, 
napellenző, zsaluzia, harmonikaajtó 
készítését, javítását, szerelését 
vállalom. Érdeklődni lehet: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ 6 
kamrás 1.0 -ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 8 év 
szerkezeti és 12 év színtartóssági 
garanciával. Kedvező áron! Pontos, 
precíz munkavégzéssel! Érdeklődni 
lehet: ifj. Kéki Sándor, telefon:  
06-20/ 463-57-13                      (x) 
 

Létavértes, Baross u. 15. szám alatt, vállalkozásra is 
kiválóan alkalmas 135 nm -es épület, 1261 nm -es 
telekkel eladó! Irányár 20 mFt. Érd.: 06/30/336-7175 
 

RÉGI KÉP 

 

A kép 1956-ban készült egy ballagási tanévzáró előadás 
résztvevőiről. Köszönjük a fotót Kárándi Ferencnek, aki az első sor 
bal szélén látható.  Nagyobb méretben a Képeskönyv Nagyléta 
Vértes Létavértes facebook oldalon megtekinthető.. 

 

Megemlékezés 
„Szívünkbe zárjuk az emlékedet, 

   körbeöleli a szeretet, 

   amit örökül hagytál ránk, 
   drága jó Apánk. „ 

 

KACSÓ JÁNOS 
1952. április 12. - 2017. július 09. 

halálának 3. évfordulójára 
 

 

(x)                                                                      Szerető családja 
 

 

Kacsó Krisztina:: 

Szívünkbe zárjuk 
 

Szívünkbe zárjuk a múlt árnyait, 
még mindig fáj, hogy nem vagy itt. 
Hogy nem itt vagy, 
hanem máshol. 
Legyen az a hely, bárhol.  
  
Szívünkbe zárjuk az emlékedet, 
körbeöleli a szeretet, 
amit örökül hagytál ránk, 
drága jó Apánk.  
  
Szívünkbe zárjuk a lényedet, 
hisszük, hogy a sors tévedett. 
A lelked örök megnyugvásra lelt, 
ez másként nem történhetett, 
hiszen te magad vagy a szeretet. 

 

KEDVES OLVASÓNK! Továbbra is köszönettel fogadunk 

régi fényképeket papírképen, vagy digitalizált formában, 

amelyek Létavértes (Nagyléta, és Vértes) történetének 

dokumentálásához felhasználhatók. 
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Települési információk a város honlapján 

TELEPÜLÉS – ÖNKORMÁNYZAT  HIREK 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ÉLETHELYZETEK 

www.letavertes.hu 

 

Várjuk  
közérdeklődésre számot tartó témajavaslatait, kérdéseit. Lapunk 
tartalmát jobbító ötleteit juttassa el szerkesztőségbe.  
letahirek@gmail.com                                         Köszönjük! 
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