
Időskorúak 
támogatása 

 
A Létavértes Városi Önkormányzat évente 
egy alkalommal támogatást nyújt azon 
időskorú személyeknek, akik Létavértesen 
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a 
naptári. évben betöltik 65. életévüket, vagy 
már idősebbek.  
A támogatás mértéke ebben az évben 
20.000.- Ft / fő, egyedülállók esetében 
30.000.- Ft / fő. 
 

IGÉNYLÉS 

Kérelem alapján, formanyomtatványon
történik, melyhez a lakcímkártya másolata 
szükséges.  
Nyomtatvány a Városházán, a szociális 
irodában (bal oldal, földszint 2.) kérhető és 
kitöltve ugyanott adható le 2020. október 
15 - november 30 között, reggel 8 órától 
12 óráig. 

A határidő elmulasztása jogvesztő ! 
A Meghatalmazás, amennyiben december 
hónapban a jogosult nem személyesen 
veszi át a támogatást., a nyomtatvány része 
lesz. 

 
Nyomtatványok október 15-től 

letölthetők lesznek a  
www.letavertes.hu  /Hírek oldalról is. 

Kifizetések várhatóan a december 14 –
ével kezdődő héten lesznek 

Menyhárt Károly polgármester
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Tanévnyitó az Irinyi Általános Iskolában 

 
FOTÓ: ISKOLA ARCHÍVUMA

2020. szeptember 1-jén 8 órától kezdetét vette a 2020-2021-es tanév. A járványügyi 
protokoll előírásait betartva idén a szokásostól eltérő módon csak az elsősöket köszöntötték 
ünnepélyes keretek között.                                                                           /cikk a 6. oldalon 
 

Létavértes Kossuth u. 4. 

Népzenei műsor  
a szeretetotthonban  

 
Németországban nagy hagyománya van 
annak, hogy élő zenés műsorral 
köszöntik az idős otthonokban élőket.  
 

 
FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

 
A Hajdú – Bihar Megyei Önkormányzat 
támogatásával, nagytiszteletű Rozsnyai 
István lelkész úr szervezésében 2020. 
szeptember 9-én a Vértesi Református 
Egyházközség Idősek Szeretetházában 
Tordai Zoltán és népi zenekarának 
nagyszerű műsora szórakoztatta az 
otthon lakóit. 

Papp Zoltán alpolgármester
További képekkel a város honlapján: 

www.letavertes.hu/Hirek 

A létavértesi Zengő citerazenekar felvételt 
hirdet 10 éves kortól. Első találkozó 
szeptember 30, szerda, 18 óra. Kezdőket is 
várunk. Helye: Városi Könyvtár és 
Művelődési ház, Rózsa u. 1. 

Bővebb információ: 
06-52-376-055, 06-30-53-92-563 

 

Ingyenes képzések 
a szolgáltatások színvonalának javításáért 

 
A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 
vezetett konzorciumban, a Létavértes 
Városi Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-
2017-00121 „Humán szolgáltatások fej-
lesztése települések összefogásával"
azonosító számon és elnevezéssel 
nyilvántartott pályázat keretében korábban 
meghirdetett Szociális asszisztens (OKJ 54 
762 012) és ECDL (E-000407/2014/D040)
ingyenes képzések 2020. július 25-én 
sikeresen elindultak.  
 
A képzések helyben valósulnak meg, 12-12 
fővel. A résztvevők a pályázati feltételeknek 
megfelelően két konzorciumi tag: Létavértes 
és Újléta lakosaiból, az adott településeken 
dolgozókból áll. 
 

Kézműves foglalkozás 
 
A zsinórozás rejtelmei címmel  
szeptember 12-én kicsiknek és nagyok-
nak kézműves foglalkozás volt a városi 
könyvtárban. 

 
Munkában az öreg Singer 

Nagyon örültem a remek kezdeménye-
zésnek, és jó volt látni a dolgos kezeket, a 
kíváncsi tekinteteket!! Köszönöm szépen!
Tervezzük a folytatást, melyre  várjuk 
gyerekek és felnőttek jelentkezését a Városi 
Könyvtárban- mondta Pappné Győri 
Tünde, a foglalkozások vezetője. 
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Az önkormányzat képviselő-testülete 
2020. augusztus 24 án tartott rendkívüli 
ülést a Város-háza I. emeleti termében. 
 
Napirendjén: 
1.) Feladatellátási megállapodás 
gyermekétkeztetési feladatok ellátására 
Kokad önkormányzatával. 
 
A képviselő-testület Kokad község 
önkormányzatának gyermekétkeztetési 
feladatok ellátásával kapcsolatos kérését 
tárgyalta.  
A közös önkormányzati hivatallal működő 
szomszédos településen megszűnt az 
alapfokú iskolai oktatás, és szeptembertől 
 

a létavértesi napközis konyhával kívánják
biztosítani a 20 óvodáskorú gyermek 
étkeztetését.  
 
A megállapodás egyik önkormányzat 
számára sem jelent többletkiadást. A 
testület a megállapodás határozatlan időre 
szóló megkötését támogatta. Egyúttal 
módosításra került a Létavértesi 
Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde alapító 
okirata is. 
2.) Különfélék 
 
Az ülések videofelvételei elérhetők a 
honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések 

Röviden 
 
        Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Derecskei Járási Hivatal 
Létavértesi kirendeltsége 

4281 Létavértes, Árpád tér 10/A 
Kormányablak Osztály 
Telefonszám: +36 52 550-463 

 
Ügyfélfogadás 

Hétfő                 8.00-18.00 
Kedd                  8.00-16.00 
Szerda                8.00-18.00 
Csütörtök           8.00-16.00 
Péntek                8.00-12.00 

 
Hálaadó Istentisztelet 

 
A Vértesi Reformá-
tus Egyházközség 
2020. szeptember 20 
-án tartott hálaadó 
Istentiszteletet Kassai 
utcai szép temploma 
külső-belső  felújítá-
sáért.  
Igét hirdetett:  
Dr Fekete Károly 
püspök. A templom-
szentelési szolgálatot 
Vad Zsigmond 
esperes végezte. 
 
 Köszöntőt mondott 
és a szalagot átvágta 
Tasó László ország- 
gyűlési képviselő, és Dr Fürjes Zoltán, 
egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár. 
 
A koronavírus járvány miatt a templomban 
csak 250 személyt tudtak fogadni. Az isten-
tiszteletet a további érdeklődők audiovizuális 
közvetítéssel láthatták a templomkertben.  
 
Az ünnepséget szeretetvendégség követte. 
Részletesebb képes beszámoló az októberi 
számban, illetve a város honlapján lesz 
olvasható 
 
 

Kiszállásos véradás 
 
A Kassai u. 8. szám alatt augusztus 24 -én 
megtartott kiszállásos véradáson megjelent 
29 önkéntes. A szűrést követően vért adhatott 
26 személy. Első alkalommal jelentkezett 
véradásra :Haga Miklós, Orgona u.16. szám 
alatti lakos. Köszönet mindenkinek! 

Szalai Ferencné véradásszervez
 

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   
 

 

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN
 

         LEADER fórum Nyíradonyban 
 

A Dél-Nyírség, Erdőspuszták 
LEADER Egyesület szeptem-
ber 1 -én tájékoztató napot 
szervezett a tagok számára 
Nyíradonyba a munkaszerve-
zet irodájába. 
 
A napirendek között szerepelt 
a 2014-2020 ciklusidőszakban 
támogatott projektek, azok 
megvalósításának gyakorlati  
tapasztalata, illetve a meg-
hirdetésre kerülő Felhívás-
tervezetek és ezek projekt-
ötleteinek átbeszélése.  
 

A rendezvényen bemutatkozott a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Ismertetésre 
került az iroda tevékenysége, a Top, Ginop, Efop pályázatok keretében nyújtható támo-
gatások. A kérelmek érkezhetnek az önkormányzati, a civil- és a vállalkozói szférából is. 

Papp Zoltán alpolgármester
 

 
FOTÓ: KŐVÁRI K.

 
FOTÓ:  MAGÁNARCHÍVUM
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A koronavírus helyzetről 
 
A Magyarországon tapasztalható folyamatok még nem tartják 
indokoltnak veszély helyzet ismételt bevezetését és ebből 
következően helyrendelkezés megtételét.  
Tekintettel arra, hogy a fertőzéses esetszámok növekednek és a 
határok átjárhatósága okán több külhoni is megfordul a városban 
ezért mégis szigorúbban kell a szabályokat szem előtt tartani. A 
közszolgáltatók irodáiban, boltokban és más bevásárló helyeken az 
előírt távolságtartás és az egészségügyi maszk viselése kötelező!  
 
A fenti helyeken kívül 2020. szeptember 17-i csütörtöki piaci 
naptól a Gyár utcai piac látogatásakor ugyanezt kérjük 
mindenkitől. A piaci maszkviselést és a távolságtartást a 
közterületfelügyelő és a mezőőri szolgálat munkatársai 
kontrollálják.  Annak elmaradása hatósági ellenőrzés esetén bírságot 
vonhat maga után. 

 

Szennyvízberuházás 
 
A Víztorony utca végén levő új szennyvíztelep ingatlanon a több 
mint 3,5 milliárd forint összegű szennyvíz beruházás műszaki 
átadás átvételi eljárását a műszaki ellenőrzést végző mérnök 
szervezet lezárta. A műszaki átadás-átvétel lezárását követően a 
brigádok már nem tartózkodnak a településen, azonban a korábban 
közölt telefonszámokon továbbra is lehet jelezni a közterületen, 
lakóingatlanon fennálló hiányosságokat. Például: térburkolat 
kiegészítés, aszfaltozás, aknafedlap szintbehelyezése és minden 
mást is.  
Elérhetőségek: Veszelka Miklós 06302682819, Takács István 
06304377545, Márton Sándor 06309835087.  
Mint, ahogy eddig is, munkaidőben az önkormányzat 
telefonszámain is jelezhetik a tapasztalt hiányosságokat..  
Az elmúlt héten egy teljes oldalas listát küldtünk el, aminek a 
kijavítását egy vagy két napra ütemezik be. 
Tájékoztatok mindenkit, hogy a mai napig az önkormányzatnál  
több mint 260 ingatlan esetében kezdeményeztek 
szennyvízbekötést. Kérek mindenkit, hogy lehetőségei szerint még 
a nyárias idő alatt tegye meg az igénylését! 
 

 Elkészült a parkoló 
 

A Kassai utca 10. szám alatti ingatlanokon elkészült parkoló helyek 
végében a térburkolat 2020. szeptember 15.-én elkészült. A 
térburkolat megvilágításához a két kandeláber megérkezett. Azok 
elhelyezése és az árusítóhelyek  kialakítása folyamatban van. 
 

Geotermális energia hasznosítása 
 

A geotermális energia hasznosítás pályázatunk műszaki átadás-
átvétel eljárásának a lezárása megtörtént. mindkét kút gépháza és a 
hőközpontok is készen állnak az üzemelésre. 
A víz bevizsgálásának eredményei néhány napon belül 
rendelkezésre állnak. A termelő kút gépészeti terénél a gáztartalom 
hasznosításához vannak beépítve szerkezeti részek, azonban annak 
égéssel történő hasznosítása egy újabb lépcső a programon kívül.  
A kivitelező az időjárási körülmények miatt csak részleges 
próbaüzemet tud tartani, azonban a hideg idő beálltáig a teljes 
beszabályozás elkészül. Addig az üzemeltetési szerződést készítjük 
elő. 

Az energetikai korszerűsítésről 
 
A Mezei-Vill Kft. szakemberei által a város utcáiban a közvilágítási 
lámpák cseréje megtörtént.  
Az általunk korábban összeállított lista alapján a hiányosságok-
főképp azokról a kereszteződésekről és utcákról, ahol a megvilágítás 
erősségét közlekedés szempontjából sem éreztük megfelelőnek – a 
héten kerülnek kijavításra.  
Ezzel együtt az Árpád téri kandeláber sor cseréje is megkezdődik, 
amihez az anyagok szintén a héten leszállításra kerültek. 
 

Ipari park 
 
A D-Profil Kft. ajánlatának elfogadását követően a beruházás 
mielőbbi elkezdéséhez a kivitelező intézkedett a kivitelezés 
ütemtervének az összeállítására, az anyagok és eszközök 
megrendelésére.  
A tervezők a szükséges bányakapitánysági engedély beszerzését 
elindították. Az előző tájékoztatásom óta eltelt időben az 
Irányítóhatóság a többletforrás igényünk vizsgálatát megkezdte. 
Információnk szerint az adminisztrációs folyamat még 2 hetet vesz 
igénybe.  Ezek mellett előzetesen egyeztettünk a volt Új Élet Tsz 
ingatlanának kapubejáró áthelyezéséről a tulajdonossal, erről 
vázlattervek készülnek. 

Menyhárt Károly polgármester

DDDIIIGGGIIITTTAAALLLIIIZZZÁÁÁLLLTTT   FFFIIILLLMMMEEEKKK   
 
Befejeződött a településről, a helyi 
eseményekről, rendezvényekről fel-
vett VHS kazetták digitalizálása. Több 
felvétel minőségén látszik az elmúlt 
30-32 év, de dokumentációs értékük 
nem csökkent. A képeken újra 
láthatjuk régi ismerőseinket is. 
 
Az internetes közösségi megosztón látható filmek: 
• Létavértes nagyközség 1989-ben 

+ a rövidített angol és német nyelvű változat 
• Szüreti nap Létavértesen (1989) 
• Tanévzáró és ballagás az Arany J. Iskolában (1990) 
• Világháborús emlékmű, ravatalozó átadása (1991) 
• Interjú dr. Sertes Géza szakorvossal (1994)  
• Erdélyi utakon – az LRKE kirándulásról (1994) 
• Létavértes a rendszerváltás után (1994) 
• Létavértes – a román magyar együttélés (1995) 
• A rendszerváltás határán (1990-1994) 
• Piremon ballada MTV (1995) 
• Hétköznapok testamentuma (1994-1998) 
• „Három szombat” köztisztasági akciónap (1995) 
• Létavértes városavató I. változat (1996) 
• Létavértes városavató II. változat (1996) 
• Létavértes városnap (1998) 
• Időskorúak Otthona konyha, étkező átadása (1999) 
• Vértesi Református Szeretetotthon átadása (1999) 
• Határátkelő ideiglenes megnyitása, Millenniumi 
        zászló avatása, Szent István díszkút avató (2000) 
• Tokai Gyula tanár emléktáblájának avatása (2001) 
• Ünnepi testületi ülés (2001) 
• Kiállítás megnyitó a Városházán (2001) 
• Városi autós rally verseny (2001) 
• Irinyi János Általános Iskola avató ünnepség (2002) 
• Létavértes városnap (2003) 
• Az EU házhoz jön rendezvény, határnyitásról MTV (2004) 
 
A filmek címmel felsorolva, linkelhetően elérhetők a város 
honlapjáról: www.letavertes.hu, /Település, illetve  a Letahírek 
blogoldalról, a Létavértesi Hírek twitter oldaláról, valamint a 
Képeskönyv Nagyléta-Vértes Létavértes facebook oldalról. T.B. 
 

POLGÁRMESTERI 
        TÁJÉKOZTATÓ 

                      2020. szeptember  
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Elkezdődött az óvoda 
Szeptember 1-én megnyitotta kapuját az óvoda és a bölcsőde, és 
intézményünket újra gyerekzsivaj járta át.  
 

 
FOTÓK: GYERMEKSZIGET ÓVODA - BÖLCSŐDE

 
A megnyitásra a központi óvodaegység dolgozói saját kezűleg 
mozgásfejlesztő játékot készítettek, a gyermekek részére. Ezek a 
játékok nemcsak színesítik az épület feljáróját, hanem hozzájárulnak 
a gyermekek mozgásfejlődéséhez.  
 

 
 
Megelőző intézkedések 
A COVID-19 vírus miatt meghozott intézményi rendelkezéseket 
központilag, az Emberi Erőforrások Minisztere által hozott 
utasítások szerint tarjuk be. Kérjük a kedves szülőket, hogy ezeket 
a megelőző intézkedéseket a gyermekeink és családok védelme 
érdekében fogadják el, és maradéktalanul tartsák be. Bízunk 
benne, hogy ha felelősségteljesen betartjuk az egészségügyi 
előírásokat -melyeket a gyermekcsoportok védelme érdekében 
kérnek-, akkor hamarabb átvészeljük az előttünk álló időszakot. 
Minden családnak kitartást, türelmet, és nagyon jó egészséget 
kívánunk! 

Harmati Zoltánné Intézményvezető
 
Az óvodánkban minden évben hagyományosan megrendezett 
„Tök-Jó nap” az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 
utasítás alapján elmarad. 

Az óvoda munkatársi közössége
 
 
 

 
 

Tanévkezdés 
Rendkívüli módon vittük végig az előző tanévet, nem szokványos 
ballagást és évzárót rendeztünk, s az évnyitót is hasonlóan 
rendhagyóan kellett, hogy megtartsuk. Minden osztály a saját 
termében, az osztályfőnökök vezetésével kezdte meg az iskolai
munkát, de legalább tanteremben, az iskolában! 
 

 
FOTÓ: ISKOLA ARCHÍVUMA

Tanévnyitó ünnepséget csak az első osztályosoknak és szüleiknek 
rendeztünk, ahol a 3. a osztály vidám tanévkezdő műsora után a 
szokásos igazgatói köszöntés, majd az elsősök eskütétele 
következett. Az újdonsült nebulók verssel búcsúztak az 
óvónéniktől, s köszöntötték az iskolát, aztán osztályokra bontva a 
tanító nénik pártfogása alatt vonultak életük új helyszínére, az 
osztálytermeikbe. 
 

A világjárvány megváltoztatta az életünket.  
 
Az elmúlt hónapokban más módszereket, más szokásokat kellett 
alkalmaznunk itt az iskolában, ezért én személy szerint nagyon 
örültem annak, hogy a tanév hagyományosan kezdődhetett. 
Hagyományosan, de nem szokványosan. Sok mindent máshogy 
terveztünk, másként szoktunk meg, de sajnos vannak dolgok, 
amiket nem mi irányítunk.  
 
Azt remélem, minden helyreáll majd, én bízom abban a 
mondásban, ami így szól: „Nem lehet oly sűrű felhős, sötét az 
égbolt, oszlatván a ködöt, hogy ki ne süssön a nap!” 
Intézményünkben a munka szeptember 1-jén elkezdődött, 468 
diákkal 23 osztályban, 2 napközis csoportban. 179 tanítási napunk 
lesz, viszonylag hosszú őszi és téli szünettel, 6 tanítás nélküli 
munkanappal. Június 15-én zárhatjuk le majd a tanévet, 
remélhetőleg végig iskolába járással! 
 
A vészhelyzet miatt iskolánk a minisztériumi ajánlásnak 
megfelelően protokollt készített a vírus elleni védekezés érdekében. 
Ennek megfelelően lezajlott az épületeink fertőtlenítő takarítása, a 
tanítás során pedig folyamatosan történik a kéz- és az eszközök 
fertőtlenítése is. Felnőttek, így szülők sem látogathatják az épületet, 
csak az iskola kapujáig kísérhetik gyermekeiket.  

Az intézményt csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és 
pedagógus látogathatja. Szájmaszk órán nem kötelező, de a 
felsősöknek a szünetekben igen.  
A részletes protokollt a KRÉTA felületen, és online 
elérhetőségeinken olvashatják.  

 

                        Létavértesi Hírek 
                                      A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV)

       a város honlapján: www.letavertes.hu 
 

 

 



2020. SZEPTEMBER   Létavértesi HÍREK           5. oldal , 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Szinte naponta történnek változások is: a nemrég tiltásra került az 
úszás órák tartása, a betegségből visszatérő diákokat pedig csak 
arról szóló orvosi igazolással fogadhatunk, hogy közösségbe 
mehetnek.  
Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket internetes 
felületeinken. Nagyon fontos, hogy kísérjék figyelemmel az 
elektronikus naplót, mert ott mindig jelezzük a változásokat!  
Talán még ettől is jelentősebb elvárás, hogy tartsuk be a 
szabályokat, vigyázzunk egészségünkre, ne veszélyeztessük 
egymást! 
 
Reméljük, hogy a tanév során végig maradhatunk a tantermi 
oktatásnál, s nem lesz szükség online, de hibrid módszerekre sem, 
hiszen különösen az alsó tagozatos diákoknál szükség van a tanítók 
jelenlétére, kialakult szokásokra, szabályokra, szakszerű segítségre.  
 
Bízom benne, hogy terveinknek megfelelően együtt tudunk majd 
dolgozni közös céllal, közös akarattal! 
A 2020-2021-es tanében mindenkinek kitartást, jó egészséget, 
vírusmentességet kívánok! 

Nagy Józsefné igazgató
 
 

 
 

 

 
 

Nyári események  
 

A szünidő ideje alatt iskolánk folyamatos ügyeletet biztosított, 
melyet a járványügyi előírások betartása mellett vehettek igénybe 
a szülők, az érdeklődők. 
 
A hátrányos helyzetű gyerekek számára idén nyáron is minden 
munkanapon ingyenes szociális étkeztetés történt önkormányzati 
támogatással, a meleg étel átvételének helyszínéül a vértesi település 
érintett tanulói számára az Irinyi utca 8. szám alatti iskolaépületünk 
szolgált. 
 
Karbantartási munkálatok keretében a Kassai utca 16. szám alatti 
iskolaépület kerítésének renoválása történt. Az intézményi tatarozás 
a Berettyóújfalui Tankerület és Létavértes Város Önkormányzatának 
finanszírozásával valósult meg. 
A világban kialakult különös helyzetre való tekintettel a nyár 
folyamán kiemelt feladatot fordítottunk iskolaépületeink teljes körű 
fertőtlenítésére, iskolánk technikai dolgozói segítségével.  
 
Augusztus utolsó hetében a tankönyvek hiánytalanul megérkeztek 
iskolánkba, melyet augusztus 31-én valamennyi szülő átvett. 
Minden diák ingyenesen kapta a könyveket. A hátrányos helyzetű 
tanulóink a Tankerület jóvoltából ugyanezen a napon ingyenes 
tanszercsomagot vehettek át iskolánkban, mely az optimális 
tanuláshoz szükséges minden felszerelést tartalmazott. 
 
Augusztus végétől a pedagógusok a 2020-2021-es tanév munkáját 
készítették elő, munkaközösségi foglalkozások, értekezletek 
keretében egyeztettek az új tanév kiemelt céljairól, feladatairól, 
dekorálták a tantermeket, folyosókat, hogy a gyermekek számára 
esztétikus környezetet biztosítsanak. 
 
2020 szeptemberétől az általános iskolák 1. és 5. évfolyamán az új 
Nemzeti alaptanterv szerint zajlik az oktatás, ezért a nyár folyamán a 
minisztérium pályázatot hirdetett „Emmi tanmenet pályázat 
2020” címmel, melyre pedagógusok készíthettek a tanulók 
fejlesztését szolgáló, a központi tartalomszabályzásnak megfelelő 
tanmeneteket. Nagy örömünkre szolgál és büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy iskolánk kiváló pedagógusa Lukács Mihályné
miniszteri elismerő oklevélben részesül kiemelkedő 
pályamunkájáért, mindemellett az általa elkészített dokumentum  a 
legjobb tanmenetek között megjelenésre került az Oktatási Hivatal 
honlapján. Ezúton is szívből gratulálunk! 
 

 
Pillanatkép az augusztusi  ebihal táborból 
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 Augusztus 27-én a leendő első osztályosok számára ismét 
Ebihaltábort szerveztünk. Ezen a napon a gyerekek a leendő tanító 
nénik irányításával alaposabban megismerték az Irinyi u. 8. szám 
alatti iskolaépületet, majd vidám énekléssel, jó hangulatú 
beszélgetéssel, érdekes játékokkal, kézműveskedéssel töltötték a 
napot. Nagy örömünkre szolgált, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan most is sok kis csemete látogatott el a nyári szünidő 
utolsó napjaiban hozzánk. 
 

Tanévkezdés 
 

2020. szeptember 1-jén 8 órától kezdetét vette a 2020-2021-es 
tanév.  
A szokásostól eltérő módon, a járványügyi helyzetre való 
tekintettel idén csak elsőseinket köszönthettük ünnepélyes keretek 
között. Az apró csemetéktől az óvó nénik bátorító szavakkal 
köszöntek el és a tanító nénik nagy szeretettel üdvözölték őket, 
majd az iskolai jelvény feltűzésével Irinyis diákká avatásuk is 
megtörtént. A diáksereg képviseletében Nagy Szabina 7. 
osztályos tanulónk köszöntötte az első osztályosokat és nyitotta az 
új iskolai évet. (Az elsősök köszöntéséről készült kép az első 
oldalon látható) 
 
A többi Irinyis tanulónk osztálykeretben, osztályfőnöki órákkal 
kezdte az első napot, ahol ismertetésre kerültek a járványügyi 
helyzet miatti intézkedések, új szabályok, melyek betartása 
mindenki számára kötelező érvényűek.  A Létavértesi Irinyi János 
Általános Iskola Intézkedési Terve a 2020/2021. tanévben a 
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről online 
felületen a szülők számára is ismertetésre került. 
 
A 2020/2021-es tanévben az osztályok irányítása a következő 
nevelők segítségével történik: 
 
 1. osztály: Tóthfalusiné Bubrik Beáta, Nagyné Kiss Etelka  
 2. osztály: Vályi Éva, Mihók-Szima Beáta 
3. osztály: Magyar Jánosné, Katona István 
 4. osztály: Katonáné Szabó Csilla, Ujvárosiné Slifka Mariann, 
Szalatyánné Szűcs Gyöngyi 
 5. osztály: Kontor Gábor  
 6. osztály: Némethné Csuka Ágnes – Lucik Barna 
 7. osztály: Jákóbné Szilágyi Éva  -  Lukács Mihályné 
 8. osztály: Joó-Tamás Henrietta Gabriellla – Szentmiklósi Miklós 
 
Vírusmentes, sikeres tanévet kívánunk! 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
 

ELKÉSZÜLT A PARKOLÓ TÉRBUROLATA 
 

FOTÓ:  KŐVÁRI KRISZTIÁN

Drónfelvétel a parkoló látképével 
 

A Kassai utca 10. szám alatt szeptember 15-én elkészült a parkoló 
térburkolata (lásd 3. oldal) 

 
Források és saját visszaemlékezések alapján 

HÁBORÚ VOLT !!! 
 

FOTÓK:  ILLUSZTRÁCIÓK AZ INTERNETRŐL

Előzmények 
1933: Adolf Hitler lett a német birodalom kancellárja.  
           Ez meghatározta a gazdaságot, politikát és a kultúrát. 
1934: Rómában aláírták a Szovjetunióval való diplomáciai 
kapcsolatot – ez elsősorban gazdasági szerződés volt. 
1935 –től egyre világosabb, hogy az egész világ fegyverkezik. 
 
1942 június 4: az Egyesült Államok hadat üzent Romániának, 
Bulgáriának és Magyarországnak. (Ez volt a lényeg, ez 
meghatározta sorsunkat.  
 

 
 
A 2. Magyar Hadsereget január – februárban nagy veszteség érte, 
beigazolódott, hogy Oroszországnak három nagy generálisuk van: 
december- január – február. 
 
1943: Fordulat következett be a háborúban. Megkezdődtek a 
szovjet ellentámadások. 
1944. március 14: Horthy Miklós kormányzó egy kis csoport 
magyar Bécsbe utazott, hogy közölje a magyar nép akaratát: 
„Magyarország nem akar részt venni a háborúban!” Beengedték,  
de nem hallgatták meg őket. Mire hazafelé jövet Győrbe értek és 
Horthy Miklós ki akart nézni az ablakon, német katona szólt rá, 
hogy „ablakot felhúzni” 
1944: egész Magyarországot megszállták a németek. Az ország 
területén több ponton, Debrecenben is, bombázás történt, aminek 
célja az utak, hidak, vasútállomások működésének ellehetetlenítése, 
hogy ezzel akadályozzák a közeledő orosz támadás sikerét. 

1944 ősze: a Magyarországot megszálló német hadsereg megkezdi 
a visszavonulást nyugat felé. 
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1944. szeptember végén késő este, vagy már éjszaka nagy 
fényesség látszott és dübörgés látszott hallatszott Debrecen felől. 
Összeverődtek a szomszédok. Bombázzák Debrecent! Igen, úgy 
volt.  Egyik ember: ezek a németek, a másik, ezek az angolok, a 
harmadik: ezek oroszok.  
Látjátok az a sztalinorgona, az oroszok emerre vannak még 
Románia felé. 

 
KÉPEK FORRÁSA: INTERNET

Az igazság: amerikai gépek bombázták a vasútállomást és 
környékét. Sok helyen voltak utak is a vasút mentén. Így 
akadályozták a közelgő orosz sereg a haladását… 
 
1944. szeptember: egyik éjjel nagy robbanásra ébredtünk. Úgy 
beszélték 3 kis bombázó gép ment Románia felé, de megfordult, 
menekült…egész alacsonyan mentek. Egy leengedett egy bombát 
az Almásiék kertjén a Batthyány és a Nap utca sarkán. Felrobbant 
!!! 
A másik két gép tovább ereszkedett lassan. Másnap tudtuk meg, 
hogy a Kurtej-domb (a figyelő domb) után leengedték óvatosan a 
két bombát a legelőre és mentek Debrecen felé. 
Másnap ezt a két kis bombát  tűzszerészek felrobbantották. Tehát 
ezek a gépek is amerikai gépek voltak, mentek volna tovább 
vasutat, hidat bombázni a közeledő orosz hadsereg előtt, hogy azok 
ne haladjanak. A két gödör ma is látható a legelőn. 
 
1944. október 17: Nagylétát is elérték a szovjet katonák, –
ellenállás nem volt- végig vonultak a falun, az állomásnál volt 
néhány lövés (figyelmeztetés, felszólítás). Vértesen történt, hogy a 
német utóvéd csapat tagjai a toronyból lelőttek egy orosz 
katonát,…de nem volt rá válasz. 
 
Itt az orosz hadsereg fő célja az élelem beszerzése volt, a debreceni 
támadás biztosításához összeszedtek minden lisztet, zsírt, szalonnát,  
nagyon sok állatot (talán kétszázat is) levágtak, de innen elvitték 
(valahol lehettek nagy pincék, esetleg hűtőházak is).  
A takarmányt is összegyűjtötték, készültek Debrecen ostromára, de 
féltek is Debrecentől a repülőtér miatt. 

Itt a lakosság félelemben élt, mert volt egy-két durvaság, 
garázdaság, de igazán háborús fronthelyzet nem alakult ki, mert a 
németek hamarabb visszavonultak. Ők Debrecen ostromára 
készültek. Nehezítette a támadást is, a védekezést is, hogy hosszú 
kemény harc következett. de még így is 1944. decemberében 
elfoglalták a várost. 
 

Mellényeket varrtak nálunk 
Hoztak egy napon varrógépeket. Még itt a faluban is sokat 
összeszedtek , de csak a kellett nekik, amelyik jó erős volt, és vastag 
anyagot is elbírt. A legjobbakat kiválogatták, a többit kitették az 
utcára. A további reggeleken jött egy-egy teherautó megrakva 
vastag katonaszövetből kiszabott mellényekkel. Ezeket kellett itt 
összevarrni… egy szobánkat teljesen kiürítették, ide befért 8-10 
varrógép.  
Ami székeket leltek a háznál, mindnek lefűrészelték a karját. A 
férfiszabó ilyen széken dolgozik. A mellényeket összevarrták, gomb 
helyett megkötő pertliket varrtak rá…és este egy teherautó mind 
elvitte valahová (naponta akár 200 darabot is). 

Az asszonyok, lányok bántalmazásáról 
 
És voltak asszonyok, lányok, de erről nem beszélünk, de tisztelettel, 
együttérzéssel emlékezünk. 
 „Vae victis!” – Jaj a legyőzöttnek!  
I.e. 390-ben a gallok v.e  szamniszok megverték a római seregeket, 
és 1000 font arany sarcot vetettek ki rájuk (1 font 70-80 dkg) és a 
mérlegnél még csaltak is (pl: ráléptek), de ezt nem volt szabad 
észrevenni. 
Jaj a legyőzötteknek! – szól a régi figyelmeztető mondás. Valószínű 
ebből ered (az első és a második világháború alatt, után az annyiszor 
használt sértő szó… 
Ennyit mondhatunk a háború alatt bántalmazott, megalázott 
lányokra, asszonyokra, minden bántalmazott nő sorsára. 
 
1945. február 2: nagy áldozatok árán Budapest is elesett a 
harcokban. 
Kegyetlen harc következett a Dunántúlért. Volt olyan település, 
hogy többször is gazdát cseréltek (németek-oroszok és vissza) 
1945. április 4: nagy nap volt. Az orosz seregek túlhaladtak a 
magyar-osztrák határon. 
1945. május 2-án letették a fegyvert. Házról-házra vitték a hírt 
azoknak, akiknek rádiójuk volt. Vége a háborúnak! Május 2-án 
megszólaltak a harangok, kimozdultak a búvóhelyről az emberek. 
 
És itt Nagylétán, a mi környékünkön, a Baross utcán ment a hír 
házról-házra. Este 8 órakor béketüzet gyújtottunk a Baross utcán. 
Barna Sándor bácsi kezdeményezte, hogy aki tud, hozzon kórót, ne 
venyigét! 
Nagyon sokan voltunk. Amikor meggyújtották a tüzet, felzengett az 
ének: Tebenned bíztunk… 
Zokogva énekeltünk, mert minden családban volt aki meghalt, vagy 
még nem jött haza. Csendben álltunk, sírt mindenki.. Majd 
elmondtuk a Miatyánkat. Végül elénekeltük az Isten áldd meg a 
magyart. Csendben sírva hazamentünk. 
 
Én ezt a két éneket ott, akkor megtanultam és ünnepségen, 
temetésen énekeljük. Nekem ez a régi béketűz jut eszembe. 
 

A háború nincs tekintettel az emberáldozatokra! 
 
Egy a lényeg, egy a cél =  a győzelem. 
A háború után nyáron (1945. június – július) iskolát hagyott nagy 
fiúk mentek végig a folyóban, és a híd alatt, kövek között marokkal 
fogták ki az arasznyi halakat. Egy iskolahagyott nagy fiú – Sarkadi 
Sándor aknára vagy kézigránátra lépett, halálos sérülést kapott, 
három napig hörgött, az anyja sírt, jajjveszékelt mellette. 
A koporsó az udvaron, a tornácon állt. Amikor elhallgatott lejött az 
orvos, megnézte, lepedőbe göngyölték a fiút, már jött is a 
gyászkocsi, a temetőben már hajnalban kiásták a sírt, és a fiút 
temették. Igazában elföldelték. 
 
Háború volt. 

Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus

 
FOTÓ: TURÓCZI BARNABÁS



8. oldal           Létavértesi   HÍREK               2020. SZEPTEMBER  
 
 
 

 
 
Szatmári Marcell, a családban és a barátoknak csak Marci, a 
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 10. osztályos tanulója.
Jóképű és közvetlen fiatal, aki a generációjára jellemző módon 
minden iránt nyitott, érdelődő.  
 
Két szenvedélyének hódol, melyek jól kiegészítik egymást. Az 
egyik a labdarúgás, melyet 5 éves kora óta művel. Nyolc éven át a 
Debreceni Labdarúgó Akadémia korosztályos csapataiban játszott, 
jelenleg szülővárosában, a Létavértes SC ’97 egyesületben 
futballozik. A másik szenvedélye a horgászás. 
 
- Mi volt az alapélményed, ami kedvet adott a horgászáshoz?  
3-4 éves lehettem, amikor édesapám egyik jó barátja, Papp Zsolt, 
elvitt minket a Mézeshegyi tóra. Ott tetszett meg nekem ez a sport, 
és azóta nincs megállás. Idén volt 6. éve, hogy a Kócos 
horgásztáborba járok, ahol már „öreg diáknak” számítok. 
 
-Van-e állandó horgászhely, ahová rendszeresen visszajársz? 
A Kócos horgásztóhoz, a pródi Bojlistóhoz járok a legtöbbször, de 
számos víz partján kipróbáltam a horgászsikeremet. A családi 
kirándulások és nyaralások alkalmával, ha lehetőség adódott rá, 
mindig meglátogattam a közelben lévő horgászhelyeket.  
 
- Milyen halakra és milyen technikával horgászol? 
A feeder botos technika művelőinek népes táborát erősítem.
Kifejezetten békés halakra, s közülük legfőbb célhalam a ponty és 
az amur. 
-Nem zavarnak a vízparti kellemetlenkedők, a szúnyogok, 
kullancsok?  
A rovarok nyilván kellemetlenek, de ha felkészülünk ellenük akkor 
nincs mitől félni. 
 
- Milyennek tartod az általad ismert horgászás feltételeit? 
Teljesen korrektek, sok helyen egyre jobban vigyáznak a halakra. 
Különösen fontos számomra a természeti környezet védelme és 
tisztán tartása, továbbá a halakkal való kíméletes bánásmód. 
 

 
„Ekkora halat fogtam!” – Ő nem mondja, megmutatja 

Sporthorgász vagyok, sohasem hozok el kifogott halat a tóból, 
fárasztás és szákolás után lemérlegelem, készítünk egy fotót és 
mehet is vissza a vízbe. Bevallom kissé babonás vagyok, így mindig 
adok egy puszit az általam kifogott nagyobb halaknak. 

Az ismert közösségi oldalon a napokban olvastam Nagy Szabolcs
sorait. 
 „Szatmári Marci barátommal úgy döntöttünk, hogy kimegyünk 
amurozni egyet a Kócos horgásztora, de nagy meglepetésünkre a
pontyok is szép számban reagáltak a beetetésre.  
Fantasztikus pecázási élményben volt részünk, ugyanis 3 amurt 
sikerült fogni, köztük kettő kapitális példányt. Több mint 40 halat 
fogtunk, ebből 15 db 5 kilósnál nehezebbet is merítettünk. Úgy 
gondolom, hogy ez egy brutális szám! Az összsúly több mint 100 
kg volt! A nap végére nagyon elfáradtunk, mert ezek a halak óriási 
erővel küzdöttek, nem volt ritka a 20-30-40 perces fárasztás sem.” 
 

FOTÓK: M,AGÁNARCHÍVUM

Marci a kapitális tőpontytyal 

- Mi volt az eddig legemlékezetesebb, legszebb sporthorgász 
élményed?  
Tavaly nyáron életem eddigi legsikeresebb horgásznapját a pródi 
Bojlis tavon élhettem meg, amikor négy barátommal, Ujvárosi 
Ádámmal, Ujvárosi Mátéval, Bodnár Gergővel és Bereczki 
Csabival egy 24 órás horgászaton vettünk részt. Ez idő alatt közel 
600 kg pontyot sikerült fognunk. 
 
További sok szép órát a vízparton, és görbüljön az a bot! 

Turóczi Barnabás
 

Kicsúsztak a pályáról 

 
FOTÓ:: SÁRI PÉTER 

Start a Dobó térről 
A Vizelli Károly – Nagy Péter páros jó rajtot vett az idei –
sorrendben 15. – Eger Rally 2020. versenyen. A szeptember 3-
6 közötti szezonnyitó futamon 55 autó rótta az Eger környéki 
utakat. A Korda Racing Kft színeiben versenyző létavértesiek 
egy alkalommal kicsúsztak a pályáról. Abszolút kategóriában a 
26. helyezést szerezték.                                                 (T.B.) 
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 
 

 
FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97

A felnőtt és ifjúsági csapatunk a Nádudvar elleni győztes 
mérkőzések után. 

 
Felnőtt labdarúgó csapatunk öt fordulót követően három 
győzelmet és két vereséget produkálva a tabella kedvező 
harmadában helyezkedik el.  
Ifjúsági csapatunk sikeres rajtot vett, a folytatásban is 100%-os 
teljesítményt nyújtva a tabella élén foglal helyet.  
 

 
 

A sikeres serdűlő csapat 
A serdülő korosztályban is elkezdődött a bajnoki évad.  A 
Sárrétudvar együttesét a srácok 8-2 arányban, Nádudvart 10:1 
arányban múlták felül.  
  

 
 

Együtt az ünneplő csapat 
Zumba szakosztályunk tagjai az idén is megünnepelték a 
"születésnapi" évfordulójukat, sorrendben az ötödiket. Az előző 
időszak hagyományait követve ismét sikerült meglepetés vendég 
előadóval, Zsolnai Tamás instruktorral színesebbé tenni a jeles 
napot. 
 
A megyei női kézilabda bajnokság rajtja előtt a lányok 
felkészülési tornán jártak Alsózsolcán, Borsod megyében. A 
hölgyek Sárospatak, Alsózsolca és Berettyóújfalu csapatait 
legyőzve hibátlan mérleggel zárták az egész napos tornát. 
Őszi bajnoki mérkőzéseik sorsolása a 11. oldalon található. 

  
Az Alsózsolcán veretlen kézilabdásaink 

Papp Zoltán szakosztályvezető

� 

Arató kupa ’76 

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az egykori Létavértesi Vörös Meteor játékosai is részt vettek a 
munkahelyi arató kupákban. Ez a fotó az 1976. augusztus 20 -i 
kupagyőztes csapatról készült. 
Felső sor: Szmerka László, Katona István, Tóháti Sándor, Mészáros 
János és leánya, Tóháti László, Tóth Gyula 
Középső sor: Kunkli József, Vida Sándor, Papp Gábor, Szűcs 
János, Agócs Gyula 
Alsó sor: Kárándi József, Nagy László, Pankotai József 
 

Létavértes SC 97 Egyesület elnöksége ezúton is tájékoztatja 
sportolóit és szurkolóit, hogy a bajnokságok, a Bozsik Egyesületi- és 
Intézményi tornák a COVID 19 vírus elterjedésétől függenek. A 
mindenkori helyzetről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk. 

Árva Barna  elnök

 

KEDVES OLVASÓNK!  
Továbbra is köszönettel fogadunk régi 
 fényképeket papírképen, digitalizált  
formában, amelyek Létavértes (Nagyléta és 
Vértes) történetének dokumentálásához  
felhasználhatók.                
 

Várjuk közérdeklődésre számot tartó témajavaslatait, kérdéseit. 
Lapunk tartalmát jobbító ötleteit juttassa el szerkesztőségbe.  
letahirek@gmail.com  ,  Városháza II. em. 12.        Köszönjük! 



10. oldal           Létavértesi   HÍREK      2020. SZEPTEMBER 
 
 
 
 
A karantén szolgáltatás 

újraindítva  
 
Egyesületünk újra áll azok rendelkezésére, akik „Kötelező hatósági 
házi karanténban” vannak, és nem tudják megoldani a napi 
életvitelhez szükséges bevásárlásokat. 

Ennek menete: 
- Kapcsolat felvétel a Városházán, a Családsegítő Szolgálaton, 
illetve a rendőrségen keresztül. 
- Időpont egyeztetés általában 1-2 nappal vásárlás előtt, a lakcím, 
telefon elérhetőség megadásával. 
- Vásárlás menete: 2 fő polgárőr kiérkezik formaruhában, 
szolgálati gépkocsival. A csalások elkerülése végett erre mindenki 
figyeljen oda! Polgárőr kocsink forgalmi rendszáma: MFR-623 
 

 
FOTÓ:  MAGÁNARCHÍVUM

Civil autóval, civil ruhában soha nem megyünk! 
 
A listát kérjük előre írja meg, és minél pontosabb összeget adjon 
át. A listán csak alapvető élelmiszer, dohányáru, és gyógyszer 
szerepelhet. Lehetőleg olyan listát írjanak ami egy helyről 
beszerezhető. Szeszes italt nem áll módunkban vásárolni! A lista ne 
egy napi szükségletet tartalmazzon, mert nincs kapacitásunk minden 
nap bevásárolni! 
A vásárlás befejezésekor átadjuk a termékeket, a fizetést igazoló 
blokkot, és a pontos visszajáró összeget. 
Kérjük a biztonságos  távolság megtartását, illetve a szájmaszk 
használatát! 
A bevásárlás szolgáltatásunkat önkéntesen és díjmentesen 
végezzük, a munkánkért pénzt nem fogadunk el! 
Üdvözlettel:                                                        Fábián Péter alelnök 
 

Régi képek 

FOTÓ: MAGÉNARCHÍVUM

Egy községi ifjúsági vetélkedő a művelődési ház emeleti termében 
1978-ban 10 csapattal, 70 résztvevővel. A képen Csomortány Antal 
és felesége, Pénzes Sándor és felesége, Gecse László.  Két személyt 
nem sikerült beazonosítani.                                                          T.B. 

 
 

Tisztelt Gazdálkodók 
 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
2020 évi tagdíjbevallásáról 

Az idei évtől kezdődően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
maga készíti el tagjai számára a tagdíjbevallást, hasonlóan a 
NAV általi SZJA-bevallásokhoz. A 2020 évi tagdíj alapját a két 
évvel ezelőtti, azaz 2018 évi árbevétel képezi. Szeptember 
végéig minden kedves Kamarai tag levelezési címére névre 
szóló részletes tájékoztatást kap a megállapított tagdíjfizetési 
osztályba sorolásról, illetve a befizetendő tagdíj összegéről és 
a befizetés mikéntjéről, a 600 000 Ft alatti tagdíjfizetési 
osztályba tartozó tagok a levélben mellékelve csekket is 
kapnak. A megállapított tagdíj befizetése 2020. október 1. és 
2020 október 31. között lesz esedékes.  
 

Őstermelői tevékenységről 
Felhívjuk a Tisztelt tagok figyelmét, hogy az őstermelői 
igazolványok és a hozzájuk tartozó betétlapok érvényességét
értékesítés előtt legyenek szívesek ellenőrizni. Amennyiben 
2020-as gazdálkodási évre vonatkozóan nem rendelkeznek 
betétlappal, azt a Falugazdász irodában értékesítés előtt 
mindenképpen kérjék kiállíttatni. 
 

Zöldítési kötelezettség 
Azon ügyfelek, akik zöldítésre kötelezettek az Egységes 
Kérelemben és ökológiai másodvetéssel teljesítik 
kötelezettségüket, a másodvetés időpontjának lejelentése 
céljából a vetés időpontjától 15 napon belül keressék fel 
falugazdászukat. 
A másodvetések elvégzésének határideje 2020. október 1. 

 
Pályázati lehetőségek 

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatok 
Jelenleg hatályos: Öntözésfejlesztés 
Társadalmi egyeztetés alatt: Kertészeti üzemek korszerűsítése; 
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása; Mezőgazdasági 
kisüzemek támogatása 
A pályázati felhívások az alábbi linken érhetők el:  
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523  
 

Tótin Zsófia (+36 70 337 6903; totin.zsofia@nak.hu),
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu)

Zilahi Kristóf (+36 70 528 5804; zilahi.kristof@nak.hu),

 

 
Ez a szüreti fénykép 1956. októberében készült a nagylétai 
szőlőskertben. Köszönet a ritka felvételért Krizsán 
Anikónak (Debrecen) ! 

 



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-2020/28560/17/54)
 
ÉPÍTÉSI TELEK. Létavértes 
Károlyi utcán két szomszédos 707 
nm-es telek eladó. Darabja 2.4 M 
Ft. és 709 nm, irányár: 2.4 M. Ft.). 
Közművek az üres telek előtt. 
Érdeklődni: 06304759639, 
06705632924    (x) 
 
KERT, TELEK. Létavértes, 
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2

kert és telek eladó. Érdeklődni 
lehet: 06 70/ 949 8926 

(B-2020/28560/16/29)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06308461690           (B-2020/28560/11/54) 
 
NYÁRFÁS, AKÁCOS. 2 hektár 
nyárfás erdő akácossal, és 15 méter 
hosszú fóliaváz eladó. Érdeklődni: 
06/20/334-6845.    (B-2020/28560/17/35) 
 
GÁZTŰZHELY. Egy vezetékes 
gáztűzhely eladó. Érdeklődni lehet 
telefonon 06 30 3968263 

(B-2020/28560/17/52)
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Emlékek varázsa, melegíti lelkem,  
  szívemben őrzöm Őt, soha nem felejtem. 
  Álmok, emlékek, szép szavak, 
  Ez minden, ami a múltból megmaradt. 
  Tántorgó űr lelkemben a hiány, 
  néha kicsit csendesül, de örökké fáj.” 

 SZILÁGYI JÓZSEF 
                1937 – 2015 
     halálának 5. évfordulóján 

                Fájó szívvel emlékezik 
 

                              Feleséged és családod 
                        unokáid és a kis dédunokád 

 
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 
 

Ha hullócsillag száll az éjféli égen, 
akkor mondjatok egy imát értem. 
Én is imát mondok majd értetek, 
hogy boldog lehessen szívetek. 
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok, 
hiszen szívetekben jó helyen vagyok. 
 

      MÁZLÓ JÓZSEF 
         halálának 11 éves évfordulójára 

         Fájó szívvel emlékezünk 

                                        Felesége, gyermekei, menye, vejei, unokái 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
 Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

Hirdetések feladása  október 9 –én  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))

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Teleki utcán 100 nm-es családi ház 
300 négyszögöl telekkel eladó. 
Irányár: 14 millió Ft. Érdeklődni 
lehet: 06-30-2534544                   (x) 
 
 
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) 
 
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) 

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

         Fájó szívvel emlékezünk 

KOVÁCS SÁNDOR 
                 halálának  5. évfordulóján 

Mindannyian emlékszünk rád, akik szerettünk 
 

 

 

Hirdetések feladása 
Városháza, II. emelet 12. ajtó   letahirek@gmail.com 

 

 

 
Javaslatokat várunk a Települési Értéktárba 

 
Épített- és természeti környezet, kulturális örökség, ipari-
és műszaki megoldások, egészség és életmód, turizmus 
kategóriákban a Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok 
Bizottság –mint a Települési Értéktár Bizottság, folyama-
tosan kéri és várja a lakosság javaslatait. 
Az ehhez szükséges Adatlap letölthető a város honlapjáról: 
www.letavertes.hu / Település/ Művelődés/ Helyi Értéktár 
oldalról. 
Ugyanitt található az a 19 helyi nevezetesség, sajátosság, 
különlegesség, melyet a bizottság korábban befogadott. 
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Települési információk a város honlapján 
TELEPÜLÉS – ÖNKORMÁNYZAT  HIREK 
KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ÉLETHELYZETEK 
www.letavertes.hu 
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