
IDŐSKORÚAK  
TÁMOGATÁSA 

 
A Képviselő-testület döntése alapján az 
időskorúak támogatása 2022. április 11 -
június 30 között igényelhető. 
Évi egy alkalommal – jövedelemtől 
függetlenül- 20.000.-Ft összeg illeti meg 65 
éves, és 65 éven felüli települési polgá-
rainkat. Egyedülálló időskorú személy 
30.000.- forint támogatásra jogosult. 
A támogatást a „KÉRELEM” nyom-
tatvány kitöltésével kell igényelni, mely a 
Városháza földszintjén kihelyezett irattartó-
ból elvihető, vagy letölthető a település hon-
lapjáról, a Hírek oldalról. 
A kitöltött kérelmek június 30-ig nyújtha-
tók be a Városháza Szociális irodájába.  
Július 1 után kérelmet nem fogadnak be! 
A kifizetés ütemezetten, és több időpontban 
történik, melyről a kérelmezők határozatban 
értesülnek. 
 
Aki nem tudja személyesen átvenni a tá-
mogatás összegét, annak a Kérelem mellék-
letét képező Meghatalmazást is ki kell tölte-
nie.                                                                (t) 

 

FİZÉSI LEHETİSÉG 
( NEM VERSENY ! ) 

A VÁROSNAPON 
 

A XXVI. Városnap 2022. július 2-án, szom-
baton kerül megrendezésre a Sportcentrum-
ban.  

 
                                                                         KÉP: ILLUSZTRÁCIÓ 

A szervező Létavértesi Városi Könyvtár és 
Művelődési ház főzési lehetőséget kínál: 
a baráti csapatoknak, társaságoknak, munka-
helyi közösségeknek, civil szervezeteknek. 
Az ételkészítéshez szükséges alapanyagok-
ról, főzőedényekről, kellékekről minden csa-
pat maga gondoskodik. 

A főzési helyszínt és a főzéshez szükséges 
faanyagot biztosítják. Nevezési díj nincs! 
Jelentkezés: a Városi Könyvtár és Műv. 
Házban, Rózsa u. 1, telefon: 06-52/376-055 

Kezdés: július 02, szombat, 8.00 óra. 
Jelentkezési határidő: 2022. június 4. 
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2022. május 

Ígéret hava 
  hava 

 
 

 
Városháza, Kossuth u. 4.  

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

LELKÉSZBEIKTATÁS 

 
FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN

2022. április 22-én ünnepélyes istentisztelet keretében iktatták be lelkészi tisztjébe 
Szabó Jánost, a Vértesi Református Egyházközség lelkészét. A beiktatás szolgálatát 
Hadházi Tamás, a Debreceni Református Egyházmegye esperese végezte. /  4. oldal 
 

KONFIRMÁCIÓ 
Május 8-án került sor gyülekezetünkben 
a konfirmációi fogadalomtételre. 

 
 

Konfirmált ifjaink: 
- Bakó Balázs, Árok u. 
- Balázs Kristóf, Népbolt u. 
- Barna Jázmin, Kinizsi u. 
- Belényesi Dániel, Debreceni u. 
- Domokos Zoltán, Rét u. 
- Hercz Attila, Debrecen 
- Kiss Tamás, Kert u. 
- Lakatos Rebeka, Népbolt u. 
- Molnár Ákos, Kossuth u. 
- Pataki Jázmin, Sziget u. 
- Szoták Hunor, László u. 
- Vida Szabolcs, Hunyadi u. 

 
Istenünk gazdag áldását kívánjuk 

a fiatalok életére! 
Nagylétai Református Egyházközség facebook oldala

 

SZÉP IDŐ, SOK NEVEZŐ 
 

A Létavértesi Fitness és Szabadidő 
Sportegyesület 2022. május 13-14-én 
15. alkalommal rendezte meg az Er-
dőspusztai - Kék Teljesítménytúrát. 
 
13-án, pénteken este rekordszámú, 230 
nevező állt rajthoz az ötödik alkalommal 
indított 15 kilométeres éjszakai túrához. 
 
Szombaton 10, 20, 30, 40, km gyalog és 
60 km biciklis túrával folytatódott a telje-
sítménytúra, melyet összesen 132 fő 
teljesített. 
 

 
FOTÓ: KİVÁRI  KRISZTIÁN

Az esti túrázók regisztrációja 
 
A júniusi lapszámban részletesebb ösz-
szegzéssel szolgálunk. Képek és infor-
mációk a város honlapján, a Létavértes 
Város Önkormányzata facebook oldalán. 



2. oldal            Létavértesi   HÍREK                 2022. MÁJUS 

ZÁRSZÁMADÁS 
Az április 28-i ülés tárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és intézményei 2021. évi 
költségvetésének végrehajtását. Az összevont költségvetés eredeti kiadási és bevételi főösz-
szege 1.676.856.955 Ft volt, mely többszöri módosítással 1.857.338.015 forintra emelke-
dett. A teljesítés 96,2 %-os volt, ez összegszerűen 1.786.679.685 Ft -ot jelent. 
A tervezéskor meg kellett küzdeni a világjárvány okozta kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel. A beszámoló részletezi, hogy tervezett bevételek maradtak el, de többletbevételek 
is keletkeztek, ugyanakkor néhány terület kiadása alul lett tervezve, egyéb területeken 
pedig megtakarítás jelentkezett. Az első féléves gazdálkodás adatainak ismeretében számos 
intézkedést kellett meghozni, ame1y a költségvetés viszonylagos egyensúlyát biztosította. 
Így néhány tervezett felújítás, beszerzés későbbre tolódott, elmaradt. Likviditási gondokkal 
a nchézségek ellenére nem kellett küzdeni. A számadatok bizonyítják, hogy az intézmé-
nyek felelősségteljesen gazdálkodtak. 
„Összességében elmondható, hogy a nehézségek ellenére stabil, fegyelmezett gazdálkodást 
tudhatunk magunk mögött, de sajnos a 2022. évben sem lesz könnyebb feladatunk, hiszen 
már most látszik, hogy az áremelkedések következményeit jelenleg még nagyságrendileg 
sem tudjuk felmérni” –írta a beszámolóban Menyhárt Károly polgármester.                     (t) 
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A Képviselő-testület 2022. április 28-án 
tartotta soros ülését  
Napirendek: 
        Polgármesteri jelentés                         O 
1. 2021. évi tájékoztató a Nagylétai 

Református Egyházközség Szociális 
Szolgáltató Központja munkájáról.     O 

2. Az önkormányzat és intézményei 
2021. évi költségvetésének teljesítése 
(zárszámadás)                                       O 

3. Tájékoztató a belső ellenőrzési tevé-
kenységről                                            O 

 
Rendkívüli testületi ülés 2022. május 4 
Napirenden: 
1. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. május 

18-i közgyűlése előterjesztéseinek 
megtárgyalása                                    O 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

A háziorvosok rendelési idejének módosí-
tása nem okoz érdemi változást,  A praxis-
közösségben dolgozóknak kormányrende-
let írja elő a prevenciós rendelés bevezeté-
sét.. A háziorvosi- és a fogorvosi körzetek-
ben ez alapján a rendelési idő első órája 
prevenciós rendelési időre módosult. 
 

3/1 Beszámoló a 2021. évi pénzügyi ellen-
őrzésekről                                             O 

 
4 Különfélék 
4.1 A civil szervezetek 2022. évi önkor-

mányzati támogatása                           O 
4.2 Háziorvosi körzetek rendelési idejének 

módosítása                                            O 
4.3 Kezdeményezés állami tulajdonú ingat-

lanok („Sziget”) ingyenes tulajdonba 
vételére                                      O 

4.4 Közbeszerzési Terv 1.sz. módosítása O 
 
Rendkívüli testületi ülés 2022. május 12 
Napirenden: 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési 

Vállalat 2022. május 12-iTulajdonosi 
Közgyűlése előterjesztéseinek tárgya-
lása                                                       O 

2. A Debreceni Régió Együttműködési 
Tanács 2022. május 18-i ülése előter-
jesztéseinek tárgyalása.                      O 

 
Rendeletek, határozatok, az ülések videó-
felvételei a honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O  = az előterjesztések is ott olvashatók  
 

Röviden 
 

 
 

Akiket köszöntünk 
Kiss Lili    
Létavértes, Nagyváradi u. 26. 
Mazsu Szabolcs 
Létavértes, Sziget u. 12. 
 
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy születési, 
házasságkötési és halálozási adatokat a hatá-
lyos, a személyes adatok védelméről szóló 
törvény előírásai szerint, a közvetlen hozzá-
tartozó kérésére és írásbeli hozzájáruló nyi-
latkozata alapján közlünk.  
A megjelentetés díjmentes. 
 

CIVILEK, SZERVEZETEK 
2022. évi támogatása 

1.A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány 
85.000 Ft 

2.Létavértesi Fitness- és Szabadidősport 
Egyesület                                         150.000 Ft  
3.Létavértesi Polgárőr Egyesület  270.000 Ft  
4.Arany János Általános Iskola Tanulóiért 
Alapítvány                                      125.000 Ft  
5.A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért  
Alapítvány                                      110.000 Ft  
6. Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete  

60.000 Ft 
7. Létavértesi Irinyi Nyugdíjas Egyesület  

60.000 Ft 
8. Familia Családsegítő Alapítvány 70.000 Ft  
9.Pöttöm Major Hagyományőrző Lovas és 
Színjátszó Egyesület                         70.000Ft  
 
Egyenként 50-50 ezer forint támogatásban 
részesültek: 
Bárány Márk, Dorcsin János. Haja János, 
Kelemen Sándor, Nagy Imre, Nagy Zsolt, 
Szatmári Imre. 
Külsős támogatott: 
Debreceni Mentőalapítvány 100.000 Ft 
 

FONTOSABB 

 TELEFONSZÁMOK 
 
Egységes európai segélyhívó: 112 

ORVOSI ÜGYELET 
06 52 506 303 

GYERMEKORVOS: 
06 52 376 033 

LÉTAVÉRTES RENDŐRŐRS 

06 52 550-021 
RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA : 

06 30 370 5092 
 

TTTeeessstttüüüllleeetttiii   üüüllléééssseeekkk   

 
FELVÉTEL: KİVÁRI KRISZTIÁN
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 PPPOOOLLLGGGÁÁÁRRRMMMEEESSSTTTEEERRRIII      

      TTTÁÁÁJJJÉÉÉKKKOOOZZZTTTAAATTTÓÓÓ   
 
 

LOMTALANÍTÁS UTÁN 
 

Az előző évihez hasonlóan megtörtént a lomtalanításból származó 
összegyűjtött hulladék elszállítása a két gyűjtőhelyről április 25-én 
és 26-án. Az AKSD Kft. munkatársai arról tájékoztattak, hogy az 
így elszállított hulladék mennyisége 76,2 tonna volt.  
Mindezeken kívül sajnos ismét elszaporodott az illegális hulladék 
lerakások száma. Egyre inkább és egyre több a szétbontott háztartási 
gépek és gépjárművek maradványa, mely arra enged következtetni, 
hogy az értékesíthető rész leadásra kerül, a maradóval pedig küsz-
ködjön az önkormányzat.  
Felhívom a figyelmét Mindenkinek, hogy ennek megelőzésére 
kénytelenek vagyunk több hatóságnál segítséget kérni, hogy ez 
minél hamarabb megszűnjön. Ha ehhez a hatóságok bírságot szab-
nak ki az érintettek részére, ám legyen! Azt azonban senki nem 
várja el, hogy az ilyen helyekre kirendelt konténereket az önkor-
mányzat milliós nagyságrendben fizesse! 
 

RENDTARTÁS A TEMETŐ TERÜLETÉN 
 

Az előző számban jeleztem, hogy a Köztemető területéről két padot 
a betongyámokkal együtt ismeretlenek eltulajdonítottak. Sajnos 
ebben azóta nem tudtunk előrelépni. Jelzés sem gépjárművekről, 
sem más miatt nem történt. Így a temetőben dolgozó vállalkozások-
nál kamerarendszer kiépítését kezdeményeztem közös beruházás-
ban. Sajnálatos, hogy a padok mellett ismételten előfordul az egy-
nyári, illetve a művirágok eltulajdonítása is. Érthetetlen számunkra, 
hogyan tud nyugodtan aludni az olyan ember, akinek a kegyeleti 
kötelezettségek semmit nem számítanak.  
Tisztelettel kérem, hogy amennyiben ilyet vagy más egyéb szokat-
lan dolgot tapasztalnak a temető területén, mindenképpen jelezzék 
az önkormányzat elérhetőségein vagy személyesen, akár nekem is. 
Szíves segítségét előre is tisztelettel köszönöm Mindenkinek!  
 

ÚTFELÚJÍTÁS 
 

Mint arról korábban tájékoztatást adtunk, 120 M forint összegű 
hazai forrású támogatás használható fel Létavértes belterületi útfel-
újítására. Ennek keretében hat utcát készítettünk elő, melyből három 
engedélyköteles, így a Szél utcai zug, Orgona utca, Bajcsy-
Zsilinszky utca útépítési engedélyét megkértük, mely része volt a 
közbeszerzési műszaki dokumentációnak is. A másik három: Bat-
thyány utca (Kossuth utca felőli szakasza), Bocskai utca és az 
István utca, amihez nem kellett a közlekedési hatóság hozzájárulá-
sát kérni. Az elkészített anyagok alapján a közbeszerzési eljárás 
elindult, az ajánlatok beérkeztek, melyek műszaki és pénzügyi 
ellenőrzése folyamatban van. Ez az eljárás vélhetően a jövő hét 
folyamán lezárul és a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést 
meg tudjuk kötni.  

 
FOTÓ: LÉTAVÉRTESI  HÍREK  ARCHÍV

A Batthyány utca érintett szakasza 
 
A munkálatok ütemezéséről az érintett lakosságot folyamatosan 
tájékoztatjuk. 
 

VETŐBURGONYA FELAJÁNLÁS 
 
A Menyhárt Farm Kft., képviseletében Menyhárt Szabolcs 50 má-
zsa vetőburgonyát ajánlott fel térítés nélkül a rászorulóknak, vagy 
mindenkinek, akiknek erre szüksége lehet a kertje beültetéséhez. Az 
ide szánt burgonyát 2022. április 28-án hoztuk el a kokadi telephely-
ről. A felajánlás szétosztását az igények szerint a Létavértesi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és dolgozói végezték.  
Több mint 200 családnak vált segítségére ez a burgonya mennyiség. 
Köszönetet mondunk a felajánlásért Menyhárt Szabolcsnak és 
családjának, a közreműködésért pedig Vásárhelyi Józsefnek, a 
nemzetiségi önkormányzat elnökének, a szállításért pedig az ön-
kormányzat dolgozóinak!  
 

65 ÉVES ÉS IDŐSEBB LAKOSAINKNAK  
 
Az időskorúak támogatási kérelme még június 30-ig benyújtha-
tó.  Május 12-én 786 fő részére történt kifizetés.  
Következő kifizetés időpontja: június 22.  

 Menyhárt Károly polgármester

Szépkorú lakosunk köszöntése  
 

 
                                                                                                              FOTÓ: VÁROSHÁZA 

Lukács Sándorné, Kánya Katalin , Létavértes, Hunyadi u. 21. 
szám alatti lakos 1932 április 25-én született Hajdúhadházon. 
A 90 éves Kati nénit e jeles ünnepen Menyhárt Károly polgármester 
és Tóthné Lukács Erika anyakönyvvezető. Köszöntötte. 

Gratulálunk, és olvasóink nevében is jó egészséget kívánunk!  
 

Trianoni megemlékezés 
Időpontja: 

2022. június 04. - 17.00 óra 
Helyszín:  

Petőfi -Debreceni utca sarok 
Trianon emlékmű 

Ünnepi beszédet mond: 
Menyhárt Károly polgármester 

 

Létavértesi HÍREK 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES ÁLTOZATBAN  (ELŐZŐ 8 ÉV) 
a város honlapján: www.letavertes.hu  
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   Megnyílt az állandó bábkiállítóhely 

 
A Cifra Palota Bábcsoport tagjai fontosnak tartják a magyar 
nép hagyományainak éltetését, ezért választanak népmesét, 
fűszerezik népdalokkal, élő népzenével és sok-sok humorral. 
 
2022. május 6-án a Báb-Kincs-Tár kiállítóhely megnyitójára érke-
zők megtöltötték az Árpád tér 19. szám alatti termet. 
 

 
KÉP: KİVÁRI KRISZTIÁN

A bábkiállítás első látogatói 
 

Másfél évtizedre nyúlnak vissza a gyökerek, amikor a Gyermekszi-
get Óvoda – Bölcsőde pedagógusaiból megalakult egy lelkes báb-
csoport. Elhatározták, hogy minden évben színpadra állítanak egy 
népmesét és azt bemutatják az óvodásoknak. Közös munkálkodásuk 
során a népmesék dramatizálása mellett nagyon sok bábot, díszletet, 
jelmezt készítettek, és jó hangulatú előadásaikkal kiléptek az óvoda 
falain túlra, eleget téve a helyi iskolák, idősek otthona, a város na-
gyobb rendezvényeire szóló meghívásnak. 
A hagyományos kesztyűs bábok mellett készültek óriás-, marionett-, 
esernyős bábok, de játszottak már kéz- és árnyjátékot, élő szereplős 
drámajátékot, illetve ezek kombinációját. 
Céljuk, hogy a bábjátékkal tovább adják a magyar kultúra értékeit a 
következő generációnak.  
Pappné Győri Tünde 2016-ban a bábjátékért végzett kiemelkedő 
pedagógiai munkásságával, a gyermek- és felnőtt bábcsoportok 
szakmai irányításával kiérdemelte a Mészáros Vincéné díjat 
A 6-11 évesekből álló helyi Terembura bábcsoport 2021-ben részt-
vevője volt a lakitelki országos bábos találkozónak.  
Az elmúlt 15 év során egy nagyon gazdag bábgyűjtemény született. 
A város vezetőinek köszönhetően ezek a bábok, kiegészülve 
Urbánné Lantos Éva debreceni nyugdíjas pedagógus felajánlott 
gyűjteményével, egy színvonalas állandó kiállítóhelyet kaptak.  
A Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde 2021-ben az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától három évre megkapta a  Kincses 
Kulturóvoda  címet, és ezzel 1,5 millió forintot biztosítottak múze-
umlátogatásra, az óvoda kulturális életének gazdagítására, valamint 
az állandó kiállítóhely berendezésére. 
A kiállítóhely létrejöttét sok jó szándékú ember támogatta adomá-
nyával, munkájával.  
 
A megnyitón Menyhárt Károly polgármester köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd Harmati Zoltánné a Gyermeksziget Óvoda és Böl-
csőde intézményvezetője, ezt követően Hadházi Tamás református 
esperes méltatta a bábkiállítás létrejöttét, jelentőségét. 
Az ünnepélyes megnyitó gondolatokat Szentirmai László, a Magyar 
Bábjátékos Egyesület elnöke tolmácsolta. 
Pappné Győri Tünde, a Czifra Palota bábcsoport vezetője megkö-
szönte mindazok támogató hozzáállását, akik a város új kulturális 
színfoltjának életre hívásában önzetlen segítők voltak.  
Befejezésül a Cifra Palota bábcsoport A három selyp lány című 
meséjét láthatták az érdeklődők, a létavértesi Zimberi banda élő 
közreműködésével. 
A kiállítóhely működtetője a Létavértes Városi Könyvtár és Műve-
lődési Ház, ahol fogadják a látogatók előzetes bejelentkezését. 

(T.B)

  Beiktatták  
a Vértesi Református Egyházközség lelkészét. 

 
Megválasztását követően csak másfél esztendő elteltével ünnepélyes 
istentisztelet keretében iktatták be lelkészi tisztjébe Szabó János 
vértesi lelkipásztort. Az egyházmegye hivatalos gyakorlatát a 
pandémiás időszak korlátozta.  
 
2022. április 22-én délután zsúfolásig megtelt a vértesi református 
templom. A gyülekezet tagjai mellett az egyházmegye lelkészei, a 
helyi görög katolikus egyházak vezetői, a nagylétai reformátusok 
képviselői, a város és intézmények vezetői jöttek el, hogy igei üze-
netekkel, jókívánságokkal erősítsék és támogassák Szabó János 
szolgálatát. 
 
Igét hirdetett dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházke-
rület püspöke, aki  prédikációja végén így fogalmazott:  
a lelkipásztori tiszt keresztvállalás, folyamatos gond és közösségvál-
lalás. A beiktatás szolgálatát Hadházi Tamás, a Debreceni Refor-
mátus Egyházmegye esperese végezte. 
 

 
KÉP: KİVÁRI KRISZTIÁN

Szabó János lelkész és Fekete Károly püspök 
Szabó János 1977-ben Tiszafüreden született lelkész családban. 
Édesapja szolgálati helye szerint végezte alap- és középfokú iskoláit. 
A teológiai főiskola elvégzése után egy évig diakóniai szolgálatot 
végzett Németországban.  
2001-ben kötött házasságot, és abban az évben született Kincső 
nevű leánygyermekük. Ekkor a Nagyerdei Református gyülekezet-
ben hatodévesként megkezdte lelkészi szolgálatát. 
2002-2009 között a Kismarjai Református Egyházközség lelkésze 
volt. 2008-tól, Bölcskei Gusztáv felkérésére püspöki titkári szolgála-
tot látott el a Tiszántúli Református Egyházkerületnél, majd 2015-től 
Fekete Károly püspök mellett folytatta titkári teendőit.   
 
2020-ban a nyugdíjba vonuló nagytiszteletű Rozsnyai István után, a 
Vértesi Református Egyházközség presbitériuma meghívta a lelké-
szi feladatok ellátására, és 2020. október 25-én megválasztották a 
gyülekezet lelkipásztorának. 
Elődjétől, aki 23 éven át folyamatosan szervezte és építette a vértesi 
gyülekezetet, egy kívül belül felújított templomot, egy szép idősek 
szeretetházát, támogató szolgáltatást, házi segítségnyújtást, nappali 
ellátást biztosító intézményrendszert, a Kárpát-medencei fazekasság  
értékes muzeális gyűjteményének kezelését, az évenkénti Bihari 
jurta tábor hagyományát, színes közművelődési-, hagyományőrző 
rendezvényeket, múzeumpedagógiai foglalkozások közkedvelt 
formáit kapta örökségül, melyet szép kihívásnak és felelősségteljes 
feladatnak tart.                                                                               (T.B.) 
 

 
KONFIRMÁCIÓ A GYÜLEKEZETBEN 

2022.  május 22-én ünnepi istentisztelet keretében konfirmált 
fiatalok:  
Hajkai László, Koncz Dóra, Pongor Attila, Lakatos Milán, 
Tóth Levente, Zagyva Tibor, Zudor Nóra, Zudor Réka 
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Faültetés a Föld napján 

 
FOTÓK: GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSİDE

A Föld napja alkalmából az óvodapedagógusok a gyermekekkel 
közösen nyolc gyümölcsfát (alma, barack, körte, szilva) ültettek az 
óvoda udvarára. A gyümölcsfák gondozása a gyermekek bevonásá-
val fog történni, s így a terméseit is közösen fogjunk leszüretelni. A 
környezettudatos magatartás kiemelt feladatunk az óvodai nevelés 
mindennapjaiban. 

 

Anyák napja az óvodában és bölcsődében 
Két év után ismét lehetőségünk nyílt az édesanyákat személyesen, 
az intézményünktől már megszokott módon köszönteni. Bölcsődés 
kisgyermekeink egyénileg, verssel, virággal és általuk készített 
ajándékkal lepték meg és köszöntötték édesanyjukat. Minden óvo-
dai csoport megható ünnepi műsorral készült. A csoportszobákat 
mindenki az ünnepnek megfelelően feldíszítette. A gyermekek, 
dalokkal, versekkel, és saját készítésű kis ajándékokkal, virággal 
kedveskedtek az édesanyáknak. 

IRINYI UTCAI TAGÓVODA 

Itt a tavasz, örülhetünk! 

 
 
2022. április második hetében hagyományainkat éltetve a gyerme-
kek feleleveníthették a Húsvéti népszokásokat tojásfestéssel és 
tojáskereséssel. 
 

Édesanyák köszöntése 
Április 29-én minden csoport meg-
hitt hangulatban köszöntötte az 
édesanyákat és nagymamákat 
Anyák napja alkalmából. A verses, 
zenés, táncos műsorok után virággal 
és saját készítésű ajándékkal ked-
veskedtek a gyermekek. 

Tagóvoda munkatársi közössége

“Sóvidék és a Gyimes-völgy csodái” 
Az Arany János Általános Iskola „Határtalanul” kirándulása 
 
A Határtalanul programnak köszönhetően iskolánk 50 tanulója kísérői-
vel 6 csodálatos napot tölthetett Erdély szívében. Pénteken a kora hajna-
li indulás és a határátlépés után rövid fotószünettel köszöntöttük Erdélyt 
a Király-hágón.  Első úticélunk a  parajdi sóbánya volt, busszal utaz-
tunk le a bánya mélyére. Sétánk során bejártuk a föld alatti kis várost.  
Az első három éjszaka a szállásunk Csíkcsomortánban, a Szellő szál-
lóban volt. Itt találkoztunk idegenvezetőkkel, Péterffy Ágnessel, aki 5 
napon keresztül mesélt Erdélyről.  

FOTÓ: ARANY JÁNOS ISKOLA  ARCHÍV

A második nap reggelén első megállónk a bobpálya volt, ahol néhány 
önfeledt csúszást követően tovább álltunk, majd az Ezeréves határnál, 
a Rákóczi Várnál és a Kontumáci kápolnánál a gyerekek segítségé-
vel elhelyeztük a megemlékezés koszorúját. 
Csíksomlyóra látogattunk, ami a katolikus vallású székelyek híres 
Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye. A Hármas halom oltárnál együtt 
énekeltük a magyar és a székely himnuszt, valamint az Ismerős Arcok 
Nélküled c. számát, ami szinte indulónk lett a kirándulásunk alatt. Meg-
kóstoltuk a Ferences kolostor mögötti réten fakadó forrás savanyú 
ásványvizét.  
Másnap Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjához látogatunk, melyhez 
székelykapuk során át gyalogoltunk fel a hegyoldalba. Felfedeztük, a
Mini Erdély park ot, ahol szó szerint bejárhatjuk Erdélyt!   
 
Rövid  székelyudvarhelyi városnézés után,  traktor vontatta, fedett 
szekeren utaztunk Szentegyházáról a Madarasi-Hargitára . Másnap 
elhagytuk szállásunkat, megálltunk Mádéfalván, ahol megemlékeztünk 
a  1764. évi Habsburg mészárlás áldozatairól.  
 Innen Erdély legnevezetesebb természeti látnivalójához, Békás-
szorosba vezetett utunk, majd a legendákkal övezett, hegyomlással 
keletkezett Gyilkos tónál tettünk egy sétát. 
Gyergyószentmiklóson szabadprogram keretében fedeztük fel a város 
központi részét. Izgatottan foglaltuk el második szálláshelyünket 
Gyergyószárhelyen, Böjte atya Gyermek-otthonában. Vacsora után 
volt alkalmunk beszélgetni az itt lakó hasonló korú gyerekekkel. 
A következő napon utunk Korondra vezetett vissza.. Meglátogattunk 
egy hagyományos módon dolgozó sóvágó műhelyt, ahol megismerhet-
tük a parajdi só felhasználásának módjait, megnézhettük hogyan készül 
egy sólámpa.  
 
Ismét a hegyek felé vettük az utunkat, Székelyvarság irányába. Rövid 
túrát tettünk a Csorgó vízeséshez és a Jézus kútjához.  
Utunk utolsó napján Kolozsvárra utaztunk.  Hazafelé a Királyhá-
gón elköszöntünk Erdély hegyeitől, s összegezve utunkat átérez-
tük, milyen kicsi szeletét láthattuk csak ennek a Tündérországnak. 
Érzékelhettük, mennyi mindent vett el tőlünk a történelem, s azt 
is, hogy 102 évvel Trianon után is magyar a magyar szó. És azt is, 
milyen is az igazi székely vendégszeretet. Köszönettel tartozunk 
szervezőinknek, a Csillagösvény utazási irodának, a helyi 
idegenvezetóinknek, elsősorban Ágnes néninek, a Szabó busznak 
a program megvalósításáért, iskolánk vezetőinek pedig a megfele-
lő feltételek megteremtéséért.  

A project felelősei: Molnárné Pelei Andrea, Bertóthy Tamás.
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   Zrínyi Ilona matematika verseny 

Az idei tanévben is részt vettünk a Zrínyi Ilona matematika verse-
nyen. A megszokottól eltérő módon a pandémia miatt saját isko-
lánkban bonyolítottuk le a versenyt. Az iskolai fordulót 7 alsós 
tanulónk írta meg nagyon szép eredménnyel, így bejutottak a me-
gyei fordulóba. A megyei forduló március 7-én volt. Mind a hét 
tanuló nagyon ügyesen dolgozott, de a megyei eredményhirdetésre 
nem jutottak be, mert nincsenek a megye legjobb húsz helyezettje 
között.  
 
3. évfolyam: Erdei Zsombor (76 pont /74. hely), Moczok Nóra (66 
pont / 142. hely), Pongor Panna (48 pont) 
4. évfolyam: Sós Laura (66 pont /128. hely), Kalmár Máté 65 pont 
/135. hely), Oláh Emma (60 pont /155. hely) Bartos Gergely (54 
pont) 
Két tanulónk eredményét sajnos nem tüntették fel a honlapon. 
Felkészítő pedagógusok: Kertészné Suta Mária és Rápolty Judit. 
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak! 
 

Digitális témahét  
A digitális témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának 
népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben, alkalmazásának 
mélyítése annak érdekében, hogy a pedagógiai eszközök, alkalma-
zott módszerek köre bővüljön, ennek nyomán a digitális kompeten-
ciát alkotó készségek, képességek fejlesztése az informatika órán túl 
kiterjedjen más tantárgyakra is. Iskolánkban 2022. április 4. és 8. 
között valósítottunk meg sok érdekes programot. Tanulóink megis-
merkedtek a robotika alapjaival, egyszerű vezérlési problémák 
megoldásával, robotvezérlési feladatokkal. A digitális kompetenciát 
alkotó ismeretek, ezzel kapcsolatos készségek fejlesztése játékos 
formában történt meg a learningapps, valamint a web2 alkalmazás 
segítségével. Megtanulták a prezentáció készítés szabályait. Megis-
merkedtek a digitális művészetek formáival, módszereivel. Megbe-
szélték az internetes kommunikáció előnyeit és hátrányait, majd 
saját maguk készítettek hozzá PPT-t. 
 
Fenntarthatósági témahét  
A témahét célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai 
keretek között, a tanulók figyelmének felhívása a környezet védel-
mére és fontosságára. A globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő 
energiakészlet, klímaváltozás, ezek a veszélyek fenyegetik Földün-
ket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásun-
kon.  

A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért 
fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és 
felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel 
ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. 

 
 
Iskolánkban 2022. április 25. és 29. között valósítottuk meg a  téma-
hét programjait. Tanulóink három délután papírt, pet palackot gyűj-
töttek, valamint kis csoportokban szemetet szedtek. Hulladék- ma-
radék anyagokból különböző játékokat, tárgyakat készítettek nagy 
lelkesedéssel. Beszélgettek az egészséges táplálkozásról, a megfele-
lő folyadék bevitelről. Foglalkozást tartottak a környezetvédelem 
fontosságáról, valamint arról, hogyan óvhatjuk földünket, mit tehe-
tünk környezetünk védelméért. 
 

 
 

Komplex verseny 
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatásával a Zsákai 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola komplex tanulmányi versenyt 
hirdetett. Célja a tehetségek kutatása, találkozója. A 2. és 3. évfo-
lyamosok matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyból mér-
hették össze tudásukat. Iskolánkból nyolc 2. osztályos és hat 3. 
osztályos tanuló szorgalmasan készült szorgalmasan a tantárgyi 
órákon kívül a tehetséggondozó és szakköri foglalkozásokon egy-
aránt. Tankerületünk közel 70 – 70 legügyesebb tanulói között a 
következő sikeres eredmények születtek: 

 
                                                         FOTÓK:  ARANY JÁNOS  ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
2022. május 9-én a 2. évfolyamosok között  
Matematika: Sass Dávid (5.hely), Komlósi Enikő (7. hely), Orbán 
Eszter (8. hely), Bozsóky Panna (21. hely). Felkészítő: Pongorné 
Hosszú Tünde 
Magyar nyelv és irodalom: Farkas Flóra (5. hely), Balázs Noémi 
Hanna (7. hely), Milotai Milán (8. hely), Molnár Réka (16. hely). 
Felkészítő: Szatmári Erika. 

 
2022. április 28-án a 3. évfolyamosok között 
Matematika: Pongor Panna (7. hely), Erdei Zsombor (8. hely). 
Felkészítő: Rápolty Judit. 
Magyar nyelv és irodalom: Moczok Nóra (10. hely), Adomán 
Panna (12. hely), Vásárhelyi Leticia (15. hely), Hosszú Fruzsina (17. 
hely). Felkészítő: Oláh Csabáné. 
 
Helyesírás  
Lezárult a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny 2. fordulója. Iskolánkból 3 tanulónak sikerült ebben a fordu-
lóban is helyt állnia. Mindannyian a középmezőnyben végeztek. 
Ezúton is gratulálunk Kapusi Boglárka és Kecskeméti Szabolcs 6. 
évfolyamos, valamint Oláh István 8. évfolyamos tanulóinknak 
kitartó munkájukért. Felkészítő nevelőik: Kissné Medve Anita és 
Nagy Józsefné. A verseny lebonyolítását, szervezését Gáspárné 
Pankotai Erika végezte. 
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Virágos iskola 
A Föld napja alkalmából április 22-én intézményünk udvarát virá-
gosabbá varázsoltuk. Az alsós osztályok a tanító nénikkel együtt 
tették ki a szebbnél szebb egynyári virágokat. A felső tagozatos 
diákok is nagy szorgalommal segítették a közös kertészkedést.  

 
FOTÓK:  ARANY JÁNOS. ÁLTALÁNOS ISKOLA

 
A virágültetés célja egyrészt, hogy a gyerekekben minél hamarabb 
kialakuljon a környezettudatos magatartás, másrészt pedig, hogy 
megszépüljön az iskola környezete. 
 

Újra az Ópusztaszeri  
Nemzeti Történeti Emlékparkban 

 
Iskolánk 6. a osztályos tanulói, Balogh Nikoletta, Komlósi Zsófia, 
Bata Zsombor, Kecskeméti Szabolcs, a Léta vezér csapat, vett 
részt az Ópusztaszeri Emlékpark immár 16. alkalommal megszer-
vezett KerekEmese komplex tanulmányi versenyen. A háromfordu-
lós megmérettetésre „magonc” kategóriában (5-6 osztály) 40 csapat 
jelentkezett szerte a Kárpát-medencéből. A szerteágazó kutatómun-
kát és mérhetetlen kreativitást igénylő feladatok teljesítése után a 
legjobb 12 csapat vehetett részt a döntőn, melyre április 22-23-án 
került sor az Emlékpark területén.  
A meghitt nyugalmat árasztó történelmi környezet, az egyedülálló 
Feszty-körkép megtekintése oldotta a döntő izgalmait, amelyen 
csapatunk a kilencedik helyen végzett.   
Felkészítő pedagógus: Milotai József 
 

Összefogás a környezetért 
Az iskolai papírgyűjtés az egyik legfontosabb tevékenység a gyer-
mekek környezettudatosságra nevelésében. 
Diákönkormányzatunk április 25-27-ig tavaszi hulladékgyűjtési 
akciót szervezett. Az alsó és felső tagozat közösen gyűjtötte a ve-
gyes papírt és a PET palackokat. A családok és a helyi vállalkozók 
aktivitásának köszönhetően három konténert sikerült megtöltenünk. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Bora Zoltán, Nagy Tibor vállalko-
zók, a PIREHAB Nonprofit Kft. és a Létavértesi Városi Önkor-
mányzat támogatását! 
Szervező pedagógusok: Baloghné Janka Tímea, Milotai-Kiss Ildikó 
 

Nagy Józsefné intézményvezető
 

 
 

A Lázár Ervin programsorozat folytatása 
A Lázár Ervin Program keretében iskolánk hatodik osztályos tanu-
lói április 21-én a Fővárosi Nagycirkusz előadására látogattak Bu-
dapestre, ahol a Rain -Esőcirkusz című előadást tekintették meg.  

 
FOTÓK: IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS  ISKOLA

Hajdúböszörmény főterén a 3. osztály 
 

Május 4-én harmadik és ötödik osztályos tanulóink Herkules - A 
kezdetek című előadást nézték meg Hajdúböszörményben a Sillye 
Gábor Művelődési Központ és Közösségi Házban a Csokonai Szín-
ház előadásában. Május 10-én a 8. évfolyam részére szervezett 
Rómeó és Júlia című színdarab megtekintésére utaztak végzőseink 
Budapestre a Nemzeti Színházba. 
Az egyedülálló produkciók valamennyi néző számára feledhetetlen 
élményt nyújtottak. 
 

Beiratkozás 
Április 21-22-én történt a leendő első osztályosok beíratása intéz-
ményünkbe. Idén a beiratkozás személyesen történt, de a szükséges 
dokumentumok feltöltésére online is lehetőség volt. A következő 
iskolai tanévben előre láthatólag 25 tanuló kezdi meg az iskolás 
éveket Irinyis diákként. Szeretettel várjuk közösségünkbe legkisebb 
növendékeinket! 

 
Húsvétváró 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon húsvétváró délután 
keretében hangolódott az ünnepre Irinyis közösségünk. A tojásfes-
tés, színezés, mozisarok és tojásfa állítása mellett a tojáskereső 
verseny aratta a legnagyobb sikert a gyerekek körében. 
 

 
Tojáskereső verseny 
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   Iskolánk ebédlője is verseny helyszíne volt április 12-én. Ezen 

napon 19 kisdiák szórakoztatta a jelenlévő szülőket, nagyszülőket 
verseikkel.  
Az 1-3. évfolyam helyezettjei: 
1. hely: Balogh Anett Veronika (3. o), 2. Vásárhelyi Fanni Andrea
3. o), 3. Serbán Delani (1. o) . 
Különdíjasaink: Ajtai Lajos Levente (1. o), Fucskó Miklós (2. o) 
 
2022. április 26-án és 27-én iskolánk tanulói Körzeti Atlétikai 
Versenyen vettek részt, ahonnan lánycsapataink bronzéremmel
tértek haza. 

 
Felsős bronzérmeseink  

 
Megrendezésre került a Bozsik-program következő fordulója is, 
ahol kis „focistáink” derekasan helyt álltak. 

Focistáink 
 
Megérkezett a XXX. Kaán Károly Országos Természet- és Kör-
nyezetismereti Verseny megyei fordulójának eredménye. Az 5. 
és 6. osztályos diákok számára rendezett megmérettetésen 64 indu-
lóból hatodikos versenyzőink a 4., 5. és 6. helyen végeztek, ötödike-
seink a 14. és a 16. helyet szerezték meg.  

A természettudományos verseny résztvevői 
 
Szintén publikussá vált az Alapműveleti Matematika Verseny
eredménye is. Iskolánkból a legjobb eredményt Jákób Levente 6. 
osztályos tanuló érte el, aki a megyei listán 8. helyezett lett. 
 

Gratulálunk diákjainknak és további sikeres versenyzést kívánunk! 
Köszönjük Katonáné Szabó Csilla, Vályi Éva, Nagyné Kiss Etelka, 
Magyar Jánosné, Lukács Mihályné, Tóthfalusiné Bubrik Beáta, 

Katona István, Kontor Gábor, Lucik Barna és Jákóbné Szilágyi Éva 
pedagógusok felkészítő munkáját! 

Jákóbné Szilágyi Éva munkaközösség-vezető
 

Fenntarthatósági témahét 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2022. ápri-
lis 25 - 29. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, mely-
nek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek 
között. Az idei tanév kiemelt témái a víz, az egészségvédelem, a 
felelős fogyasztás valamint a hulladék-csökkentés és a szelektív 
hulladékgyűjtés. Alsó tagozatos tanulóink nevelőik irányításával 
érdekes és játékos feladatok megoldásával csatlakoztak a felhívás-
hoz. 

 

Anyák napja 
Három év elteltével ismét megnyithattuk iskolánk kapuit a szülők 
előtt. 2022. május 2-án került sor az anyák napi nyílt órák tartására. 
Az 1. és 4. osztályban a matematika, 2. és 3. osztályban a magyar 
órákon folyó mindennapi nevelő-oktató munkába nyertek bepillan-
tást az érdeklődők. 
Alsósaink a bemutató órák után szívhez szóló, könnycsalogató 
anyák napi műsorral köszönték meg az édesanyák, nagymamák 
jóságát, önzetlen szeretetét, féltő gondoskodását.  

FOTÓK: IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nyílt óra a 4. osztályban 

Gratulálunk az órát tartó nevelőknek: Ujvárosiné Slifka Mariann, 
Nagyné Kiss Etelka, Vályi Éva tanító néniknek és Katona István 
tanító bácsinak és köszönjük a műsorok összeállítását és betanítását 
Ujvárosiné Slifka Mariann, Tóthfalusiné Bubrik Beáta, Mihók-
Szima Beáta és Magyar Jánosné pedagógusoknak! 

 

VERSENYEK 
Április 12- e a versenyek napja volt iskolánkban. 

 
Ezen a napon a Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
által meghirdetett Magyar Költészet Napja alkalmából tartott 
versmondó versenyen vett részt iskolánk kilenc tanulója. Legered-
ményesebben szereplő tanulóink névsora a Létavértesi Hírek áprilisi 
számának 5. oldalán olvasható. 

 
Szintén április 12-én a 
XVIII. „Égig ér ő fa” 
mesemondó versenyen 
Kósa Dzsenifer Virág 
6. osztályos és Zsiros 
András 7. osztályos 
tanuló képviselte isko-
lánkat. 
Mindkét „Irinyis” me-
semondónkra mél-tán 
lehettünk büszkék, hisz 
nagyon szépen  
szerepeltek a Konyári Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár nagy-
termében megrendezett megmérettetésen 
 
A közel harminc varázslatos történet meghallgatását követően a 
szakmai zsűri értékelése alapján Kósa Dzsenifer Virág 6. osztályos 
tanulónk a második helyezéssel járó dicsőség mellett tárgyjutalom-
mal is gazdagodott. 
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Éremeső hullott  
az Arany János Iskola atlétika versenyzőire 

 
Az idén viszonylag korán (április 26-án) beindult az atlétikai szezon 
és bizony még mindig nincs vége, mert az országos verseny hátra 
van. 
Az idejekorán meghirdetett egyéni atlétikai megyei versenyre 
kiválogattuk iskolánk ügyes atlétáit, akik két napon keresztül verse-
nyeztek Debrecenben az Oláh Gábor úti atlétikai centrumban. Tanu-
lóink sok érmet szereztek, köztük aranyakat is, melyek gazdái május 
25-28 között részt vehetnek a Győrben megrendezendő országos 
döntőn. 
 

 
A kislabdahajítás eredményhirdetése: csak Létaiak a dobogón 

Balról jobbra: Horváth Kamilla, Szatmári Gréta, Nagy Eszter 
 

versenyszám név eredmény  helyezés 
III. korcsoport 
600m síkfutás Balogh Viktor 2:06,08 sec 3. 
Távolugrás Bartos Imre Kristóf 410cm 1. 
Kislabdahajítás Mazsu Sándor 41,68 m 2. 
Távolugrás Ádám Emilia 366cm 3. 
IV. korcsoport 
300m síkfutás Vásárhelyi Tifani 53:00 sec 2. 
4x600m váltófutás Vásárhelyi Tifani, 

Ágoston Lilla, Nagy 
Eszter, Szabó Janka 

8:49,5 1. 

Magasugrás Tóth Orsolya 122cm 1. 
 Ágoston Lilla 119cm 2. 
Távolugrás Vásárhelyi Tifani 411cm 2. 
Súlylökés Horváth Kamilla 764cm 1. 
 Ágoston Lilla 738cm 2. 
Kislabdahajítás Szatmári Gréta 44,94 m 1. 
 Horváth Kamilla 37,26 m 2. 
 Nagy Eszter 35,74 m 3. 
100m síkfutás Kerekes Balázs 12,9 sec 3. 
300m síkfutás Milbik-Lantos Péter 46,7 sec 2. 
4x1000m váltófu-
tás 

Guba Dávid István, 
Milbik-Lantos 
Péter, Budai Adrián, 
Kerekes Balázs 

15:31,4 1. 

Magasugrás Kerekes Balázs 152 cm 1. 
Távolugrás Mezei Patrik 473 cm 2. 
Súlylökés Horváth József Attila 956cm 3. 

 

 
Tóth Orsolya győztes ugrása 

Szintén április végén zajlott az alapszintű többpróba atlétikai 
csapatverseny, melyet Létavértes sporttelepén rendeztünk meg 8 
iskola részvételével. Ezen a versenyen is remekül szerepeltek tanít-
ványaink: 

 
Kerekes Balázs a dobogó felső fokán Debrecenben 

iskolánk legeredményesebb fiú atlétája 
 

I. � lányok Kecskeméti Zita, Mázló Noémi Linda, Mázló 
Blanka, Szűcs Dóra, Zsíros Zoé Olivia 

1. 

I. � fiúk Sass Dávid, Horváth Benedek, Mazsu Ri-
chárd, Milotai Milán, Tökölyi Attila 

1. 

II. � lányok Csoma Zsófia, Heit Rózsa, Horváth Zsanett, 
Lóló Vanessza, Oláh Emma Lívia,Toplak 
Marianna Adél 

4. 

II. � fiúk Bartos Gergely, Holecsko Dominik, Kozma 
Dénes, Orbán Konrád Töhötöm, Szabó 
Viktor, Molnár Péter 

3. 

III. � lányok Ádám Emilia, Bakó Molli, Balogh Nikoletta, 
Horváth Viktória, Kapusi Boglárka, Bun 
Alexandra, Tarnóczki Dorina 

3. 

III. � fiúk Balogh Viktor, Bartos Kristóf, Guba Áron, 
Mazsu Sándor, Tóth Zoltán 

5. 

IV. � lányok Vásárhelyi Tifani, Tóth Orsolya, Horváth 
Kamilla, Ágoston Lilla, Nagy Eszter, Szabó 
Janka, Szatmári Gréta 

1. 

IV. � lányok 
megyei ver-
seny 

Vásárhelyi Tifani, Tóth Orsolya, Ágoston 
Lilla, Nagy Eszter, Szabó Janka, Szatmári 
Gréta 

3. 

IV. � fiúk Kerekes Balázs, Budai Adrián, Guba Dávid, 
Milbik-Lantos Péter, Balogh Ferenc, Farkas 
Attila 

1. 

IV. �fiúk 
megyei ver-
seny 

Kerekes Balázs, Budai Adrián, Guba 
Dávid, Milbik-Lantos Péter, Mezei Patrik, 
Horváth József Attila Attila 

5. 

Jelmagyarázat: � = korcsoportos 
 
Többpróba egyéni versenyben szép eredményt ért el az alapszintű verse-
nyen Kerekes Balázs (1.), Vásárhelyi Tifani (1.), Tóth Orsolya (2.)  
 

 
FOTÓK: ARANY J. ISKOLA ARCHÍV 

A megyei egyéni atlétikai verseny Létai érmesei 
 

Felkészítők: Bertóthy Tamás, Kléh Ákos, Karászi Ferenc, Tarnóczki 
Zsoltné, Pongorné Hosszú Tünde, Kertészné Suta Mária, Herzné Egri 
Hajnalka 

Bertóthy Tamás 
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  LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 

 

Irány a világbajnokság ! 
 
Egyesületünk judo edzője Haja János, a 
közelmúltban Győrben rendezett nem-
zetközi Masters Open válogató verse-
nyen képviselte városunkat. A megmé-
rettetésre - különböző súlycsoportokban 
- tizenegy ország versenyzői jöttek el. 
Haja János kategóriájában az előkelő 
ezüstérmes helyezést vívta ki, s ezzel 
kvalifikálta magát a szeptemberben 
Krakkóban megrendezésre kerülő világ-
bajnokságra. 
 

A TrollFocisok látogatása 
 

Húsvét szombatján a LétaUltras tagjainak meghívására települé-
sünkre látogatott a megyei labdarúgás életét dokumentáló és bemu-
tató TrollFoci stábja.  
 

 
FOTÓK:  LÉTAVÉRTES SC ’97

TrollFocisok a LétaUltrasokkal 

A „vizit” alkalmával mindkét csapatunk sikeresen mutatkozott be. 
Az ifjúsági csapat 3:1 arányban, felnőtt együttesünk 6:2 -es győze-
lemmel múlta fölül  Nádudvar csapatait. 
A látogatás során készült videofilm megtekinthető a város honlap-
ján, az egyesület labdarúgás híreinél, a város hivatalos facebook 
oldalán is. 
 

Gyarapszik az úszószakosztály 
 

 
 
Úszó szakosztályunk versenyzői létszáma öt fővel tovább bővült. A 
gyerekek a versenyúszáshoz szükséges minimum vizsgát a Debre-
ceni Sportuszodában teljesítették. A vizsgára történő felkészülést 
Harmati Zoltán edző irányította. 
 

Szépen szerepeltek fiatal focistáink 

 
 

U7 és U9 korosztályos labdarúgóink a Berettyóújfaluban megren-
dezett Bozsik tornán szerepeltek eredményesen. 
 

Szerdán, szombaton Walking edzés 

 
 

Walking szakosztályunk tagjai továbbra is várják a sportág iránt 
érdeklődőket heti két alkalommal a Sportcentrumba. Az edzések:: 
szerdán 18.45-től,  szombaton 17.30-tól kezdődnek. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

RÉGI LÉTAI FOCISTÁK 

 
                                                                                                        KÉP: LÉTAVÉRTESI HÍREK ARCHÍV 

A felvétel a régi sportpályán készült. Bal oldalon áll Plókai Mihály. 
Előtte Kőszegi József térdepel. 

 



SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
0630 846 1690         (B-2022/28560/3/44 

 

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott., 
  Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
 Számunkra Te soha nem leszel halott,  
 Örökké élni fogsz, mint a csillagok” 

            Csengeri Jánosné 
 Sandra Julianna  
 Édesanyánk 
 halálának 24. évfordulójának emlékére 
 
             Szerető lányod Julika, vejed Laci

unokáid  és vejeid
 

ELHUNYT DR. KOÓS JÓZSEF 
 

2022. május 9-én 
Debrecenben 82. éves 
korában, váratlanul el--
hunyt Dr. Koós József.  
1940-ben született Her-
mánszegen. Középiskolai 
tanulmányait Budapesten 
végezte. 1959-1965 között 
a DOTE Általános Orvosi 
Karára járt, ott szerzett 
diplomát. Végzés után a 
Kokad – Nagyléta körzet-
be került.  

1970 -től Létavértesen ügyvezető körzeti orvosként, majd 
vállalkozó háziorvosként dolgozott a lakosság megelégedésére. 
2003. novemberében ment nyugdíjba. Ezt követően, mint pro 
família végzett orvosi munkát. 
 
1964-ben megnősült. A több mint 50 éves boldog és 
szeretetben gazdag házasságban két fiúgyermekük született, 
akik az informatika területén dolgoznak. Két fiú és három 
leány unokája van. 
A közügyekért is sokat tevékenykedett. Több cikluson át volt 
tanácstag, majd a rendszerváltást követően 1990-ben 
megválasztották az első önkormányzati képviselő-testület 
tagjának. Három cikluson át, 2002-ig dolgozott Létavértesért. 
Nyolc éven keresztül az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elnöke volt, majd a Pénzügyi Bizottság tagjaként folytatta. 
A település közéletében, mint a Vöröskereszt elnöke is szerepet 
vállalt.  
2001-ben az önkormányzat „Létavértes városért” díjjal ismerte 
el orvosi munkáját és közösségi szerepvállalását. 
 
Temetése 2022. június 1 -én 12 órától lesz Debrecenben, a 
Köztemető 2. számú ravatalozójában görög katolikus egyház 
szertartása szerint.  
A család kérése: mivel urnás temetés lesz, a búcsúztatáson 
résztvevők csak egy szál virággal róják le kegyeletüket!  
 

A gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk! 
Nyugodjon békében! 

 

                                                       
LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

FFAARRNNAASSII   GGÁÁBBOORRNNÉÉ  
Vass Piroska 

halálának 4. évfordulójára 
„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, 
  Megtölteni szépséggel a családod életét. 
  Elmentél, és veled együtt eltünt a remény, 
  De lelkünk egy darabja utadon elkísér. 
  Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy 
  Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. 
 

Szerető Családod

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M IKÓ ANDRÁS 
1941. nov. 1. - 2020. máj. 20. 

Halálod 2.évfordulójára szomorúan emlékezem 
 

                                                             Élettársad  Kati  
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes és 
környékén jó minőségű szántó-
földet vennék, vagy bérelnék 
hosszú távra. Ár megegyezés 
szerint. Érd: +36 30-967-0024 

(B-2022/28560/1/68)
 

Hirdetések leadása :  június 10 –én, 12 óráig  
Városháza I. em. 12. Iroda -  letahirek@gmail.com 

 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

Egyesületi hírek 
2022. április 14-én került 
bejegyzésre a több mint 50 tagból 
álló Pöttöm Major Hagyo-
mányőrző Lovas és Színjátszó 
Egyesület, melynek székhelye a 
Pöttöm Major, Létavértes, Rákóczi 
utca 5/a. Az egyesület célja a 
néphagyomány őrzése, feleleve-
nítése és bemutatása a falusi színját- 
száson keresztül, a Dimitrifjak Gyermek Színjátszó és Bábcsoport 
és a Csárda muri felnőtt színjátszók közös előadásai által.  
A lovak, a lovas sportok, az állatok és a természet megismertetése 
és megszerettetése a gyerekekkel, hozzásegíti a lovas közösségünk 
létrehozását és kiépítését, mely által tovább színesíthetjük a 
település kulturális és szabadidős programjainak kínálatát.  
 
Az egyesület elnöke Szilasi Zsanett, alelnökei Gáspárné Pankotai 
Erika és Tóthfalusi János. Programjaink hamarosan elérhetőek a 
honlapunkon, és facebook oldalunkon. 
 

 
 

 
 

         Megemlékezés 
„Két év telt el, hogy lelked mennybe szállott. 
 Itt hagytad a földi élővilágot. 
 Szerettél pedig élni, küzdöttél is érte. 
 Türelemmel viselted, ami Rád lett mérve. 
 Szememből gyakran kicsordul a könny, 
 Jelzi azt, hogy eszembe jut a múlt. 
 Mert számomra megmaradt az érzés, a SZERETET 
 Ami szívből ered. Isten Veled! 
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Az oltásra a már kiadott oltási könyvet mindenki vigye magával!! 
A megrongált, elveszett könyvek cseréje 500.-Ft/db. 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hatályos rendelet szerint: 
„Veszettség ellen csak az elektronikus transzponderrel megjelölt 
eb oltható.” A veszettség elleni oltás helyén már mikrochippezni 
nem lehet. Kérjük, hogy azt az oltás előtti napokban állatorvosával 
végeztesse el!  
 
AZ OLTÁS MINDEN HÁROM HÓNAPOSNÁL ID ŐSEBB 
EB ESETÉN KÖTELEZŐ! Aki az eb oltását elmulasztja, az 
50.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.  
 
Az állatorvosnál tett előzetes egyeztetés alapján, az orvosi rendelő-
nél, valamint az (1.000.-Ft) kiszállási díj megfizetésével az állat 
tartási helyén is elvégeztethető a veszettség elleni védőoltás. 

Dr. Tóth László állatorvos

ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉSÉR ŐL 
A márciusi számban közöltük a Szílerdő utca végén található 

zöldhulladék lerakó nyitvatartási rendjét. 
A konténer mérete miatt ide csak 1,5 méteres,  

vagy ennél rövidebb zöldhulladékot lehet kiszállítani!  

Felhívjuk a lakosság figyelmét,  
hogy az ebek 2022. évi veszettség elleni 
kötelező védőoltása az alábbi időpont-
okban történik: 
MÁJUS 23. (hétfő ) 8-11 óráig  
Árok és Batthyány utca sarok 
MÁJUS 24. (kedd)   8-11 óráig  
Sertésvásártér (Baross utca vége) 
MÁJUS 25. (szerda)8-11 óráig    
Gagarin – Szél utca sarok (bolt mögött) 
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