
 
 
A Képviselő-testület június 30-i ülésén 
Vályiné Pápai Viola előterjesztésében 
tárgyalta a Települési Értéktár Bizottság 
munkájáról szóló beszámolót. A 2021. június 
– 2022. június közötti időszakban több 
említésre méltó esemény történt.   
- 2021. szeptember 17-19 között az 
önkormányzat támogatásával helyi kézmű-
vesek bemutatkoztak a debreceni Zamat 
fesztiválon, ahol Létavértes értékei is meg-
jelentek rollokon és videófilmeken. 
- A település értékeiről cikkeket publikáltak 
magyar és angol nyelven.. A Magyar Tájház 
Szövetség kiadványában is olvashattunk 
„Tájházak és tervek Létavértesen” címmel.  
- A Szövetség 2022. június 18-án 38 fővel 
városunkban tartotta Érmelléki és Kelet-
magyarországi találkozóját. 
-Az Irinyi Kiállítóterem 21 gyermek, és 11 
felnőtt csoportot fogadott. A 852 fő nem csak 
az Irinyi emlékekkel, hanem a Települési 
Értéktárban szereplő 19 helyi értékből többel 
is megismerkedett. Értéktár  a város 
honlapján: www.letavertes.hu/ Település/ 
Művelődés/ Települési Értéktár. 
A bizottság fontos jövőbeni feladatai között 
szerepel a felvett értékek óvása, népsze-
rűsítése, illetve a lakosság bevonásával a 
helyi értékek gyűjtése, az Értéktár bővítése. 
 
Kérjük az Ön segítségét is, a Létavértes 
Városi Önkormányzat közigazgatási terüle-
tén fellelhető, illetve az itt létrehozott értékek 
gyűjtésében! Tegyen javaslatot a Települési 
Értéktár gyarapítására! Ezt bárki írásban 
kezdeményezheti a polgármesterhez címzett 
anyaggal. Az ADATLAP elérhető a fenti 
internetes oldalon, a szükséges útmutatóval.  
A javaslat benyújtható e-mailben:  
titkarsag@letavertesph.hu címre, vagy postai 
úton (digitális adathordozón a szükséges 
melléklettel), vagy a Városháza I. emelet 
titkárságán személyesen. Itt Adatlap is 
kérhető. A javaslattétel ingyenes.  

Az alábbi kategóriákban várjuk javaslatát: 
- ipari és műszaki megoldások 
- kulturális értékek, 
- épített környezet, 
- természeti környezet, 
- egészség és életmód, túrizmus. 

A bizottság félévente ülésezik, és döntéseit, 
javaslatait határozati formában hozza meg.  
A bizottság tagjai a Művelődési, Sport- és 
Civil Kapcsolatok Bizottság tagjai: 
Vályiné Pápai Viola elnök, Árva Barna, 
Girdánné Tőkés Emőke, Nagy József, Sós 
Tibor.                                                         TB 
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Menyhárt Károly a Bocskai-szablyával 
Az 1996. évi várossá válás óta 26. alkalommal került megrendezésre a közösségi 
kikapcsolódást szolgáló városnap. Ez alkalomból adta át Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat elnöke a hajdú-bihariak összetartozását szimbolizáló szablyát. 
A felvételen (balról jobbra): Tasó László, Pajna Zoltán, Árva Barna, Menyhárt Károly és 
Szabó Tibor. 

Július 1-én délután nyílt meg a két, koráb-
ban önálló település XX. századi 
életképeiből rendezett kiállítás „Amikor 
még falusiak voltunk címmel a 
sportcsarnokban. Ez tisztelgés volt a szor-
gos elődök előtt, és egyúttal érzékeltette a 
megtett utat. Ezt mazsorett és walking 
bemutató, majd a Ketten Akusztik műsora 
követte. Este Korda György és Balázs Klári 
koncertjére zsúfolásig megtelt a színpad 
előtti sportpálya. 
 
Július 2-án reggel civil szervezetek, helyi 
baráti társaságok sátrai övezték a 
bográcsok, üstök tarkította főzőhelyet. Már 
délelőtt ételek finom illata terjengett a 
sportpályán. Felnőttek és gyermekek 
számára gólyalábas előadással indult a 
délutáni program. A színpadon egymást 
váltották az ismert előadók. A nagy meleg 
ellenére a zöld gyepen tartottak bemutatót a 
Zumbarátnők. Megjelentek a trimmelt 
kutyák, jutalmat vehettek át a Létavértes 
SC ’97 eredményesen szereplő labdarugói. 
19 órától színpadra álltak a képviselő-
testület tagjai és  a meghívott vendégek. 
 
Menyhárt Károly polgármester köszön-
tőjében elmondta, hogy ezen a két napon 
minden évben a településre jellemző 
dolgok jelennek meg a programkínálatban, 
helyi termékek felvonultatásában, kiállítás 
formájában.  

A városnap évente az összetartozás, az 
együttgondolkodás, a barátság, és az egy-
más iránti tisztelet megnyilvánulására 
biztosít teret és lehetőséget. 
 
Tasó László országgyűlési képviselő a 
térség fejlődéséről, a város gyarapodásáról 
beszélt. Szerinte ennek egyik fő oka, hogy 
tehetséges, szorgalmas emberek lakják. 
Hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni 
fogja Létavértes jövőbeni terveit. 
 
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat elnöke pedig ez alkalommal 
nyújtotta át a településnek a szervezet által 
készíttetett Bocskai-szablyát, melyet a 
megye minden önkormányzata megkap a 
hajdú-bihariak összetartozásának 
szimbólumaként.  
-Voltak nehéz időszakok a magyarok 
történelmében, de a hazaszeretet és az 
összetartozás érzése mindig erősebb volt. 
Bocskai István fejedelem tettei - melyekkel 
egy tizenöt éves háborút zárt le - példaként 
szolgálnak, ezért is gondolunk jelképként 
az ő szablyájára és ezért is készítette el a 
megyei önkormányzat annak hiteles 
másolatát – fogalmazott Pajna Zoltán. 
A két nap zárása a Magna Cum Laude 
együttes nagy közönségsikert aratott közel 
két órás koncertje volt.  
Képek és videók a város honlapján, és hivatalos 
facebook oldalán.  (fotók a 10. oldalon)      TB 
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A mezőőri szolgálat munkájáról 
 
Az önkormányzathoz tartozó területen dolgozó 4 mezőőr 2020 – 2021. évi munkájáról 
Nagy Dezső készített beszámolót. Mint ismeretes a feladat ellátásához az állam 50 % 
támogatást (maximum 90 eFt /fő/hó) biztosít. Tevékenységük a termőföldek őrzése, az ott 
lévő termékek, eszközök, építmények védelme. Az értékelt időszakban több esetben történt 
terménylopás, de ősztől a magasabb árak miatt ezek száma  várhatóan növekedni fog. 
Hiányolják a pandémia előtti szoros együttműködést a rendőrséggel, határőrizettel, 
polgárőrséggel. A Lovas Járőrszolgálattal kapcsolatuk jó. 
Egyre több a külterületi illegális hulladéklerakás. Szükség volna még több jó minőségű 
kamerára. Feladatukhoz tartozik a dűlőutak rendjének ellenőrzése. Külön felhívták a 
figyelmet arra, hogy eső után több gazda késztetést érzett a lehullott csapadék 
mennyiségének helyszíni ellenőrzésére. Járműveik mély nyomot hagyva rongálták a 
dűlőutakat. Az eső nagyon hiányzik, de azt követően körültekintőbben kell a dűlőutakra 
ráhajtani.  
Gondot jelent, hogy több gazda fakivágásra, gallyazásra biankó engedélyeket ad ki. Ez a 
gyakorlat így elfogadhatatlan. A szőlőskertekbe folyamatosan 8-15 tehén bekóborol, kárt 
tesz az ültetvényekben, melyet már jeleztek a rendőrség felé. 
A szántóföldeken még mindig előfordul, hogy szivattyúkat, öntözőrendszereket hagynak 
kint őrizetlenül. A vashulladék átvételi ára megnőtt, ami még inkább lopásra ösztönzi az 
elkövetőt. 

Több irányú teendőik közül megemlítették: pandémia idején a csütörtöki piaci napokon 
teljesítettek szolgálatot, közreműködtek az élelmiszercsomagok külterületi kiszállításában. 
Az önkormányzati kifizetéseknél, városi rendezvényeknél rendfenntartói teendőket láttak 
el. (A beszámoló olvasható a város honlapján: www.letavertes.hu /Önkormányzat)       TB  
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A Képviselő-testület 2022. június 30 –án 
tartotta soros ülését  
 

Napirendjén: 
    Polgármesteri jelentés                           O 
1. Beszámoló a Települési Értéktár 
Bizottság munkájáról                                 O 
2. Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 
munkájáról                                                 O 
3. Partnerségi egyeztetés és véleményezési 
szakasz lezárása, új beépítésre szánt 
területekre vonatkozó döntés. Koncepció 
elfogadása                                                   O 
 

4. Különfélék  
4.1.Vásárhelyi György kérelme az 
önkormányzattal szemben fennálló tartozás 
elengedésére                                               O 
4.2.Együttműködés meghosszabbítása 
orvosi ügyeleti feladatok ellátására           O 
4.3.Franklin Holding Kft. ingatlanvásárlási 
kérelme                                                       O 
 
Rendeletek, határozatok, az ülések videó-
felvételei a honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O  = az előterjesztések is ott olvashatók  
 

Röviden 
 

 
 

Akit köszöntünk 
Erdős Dominik Dávid (2022. 05. 04.) 
Létavértes, Táncsics u. 39. 
 
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy születési, 
házasságkötési és halálozási adatokat a 
hatályos, a személyes adatok védelméről 
szóló törvény előírásai szerint, a közvetlen 
hozzátartozó kérésére és írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozata alapján közlünk.  
A megjelentetés díjmentes. 

 

Állampolgársági eskü 
 
.2022. június 29-én 36 fő tett esküt a 
Városházán, így eddig összesen 11466 fő 
vette át magyar állampolgárságát igazoló 
okmányait Létavértesen. 

 

Gyermekorvosi rendelés 
GYERMEKORVOS: 

06 52 376 033 
 

2022. július  7 – július 29  
Rendel: Dr. Zsadányi Judit 

Hétfő – csütörtök: 10 – 12 óráig 
Pénteken: 11 – 13 óráig 

2022. augusztus 01 – augusztus 26 
Rendel: Dr. Mechler Andrea 

Minden nap 8 – 10 óráig 
 

Visszatért az 1. számú védőnői körzetbe 
Baranyáné Mosek Xénia 

Mobil: 30/974-9452 
 

FONTOSABB 

 TELEFONSZÁMOK 
 
Egységes európai segélyhívó: 112 

 
ORSZÁGOS MENTİSZOLGÁLAT ÜGYELETI SZOLGÁLATA 

ORVOSI ÜGYELET 
06 52 506 303 

Árpád tér 11. szám 
Hétköznapokon: 16 – 08 óráig 

Szombat, Vasárnap, ünnepnap: 0-24 
 

LÉTAVÉRTES RENDİRİRS 

06 52 550-021 
RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA : 

06 30 370 5092 
 

TTTeeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   
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 POLGÁRMESTERI  

  TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSÁRÓL  
 

Az időskorúak támogatásának igénylését 2022. június 30-ával 
lezártuk. Az előző hónaphoz képest már csekély számú igénylő 
volt, a kifizetés részükre is megtörtént. Ebben az évben 659 fő 
egyedülálló kérelmező volt (3 fő elutasításra került), így 656 fő 
részére egyenként 30.000 forintot adtunk át. A 472 fő házastárssal 
élő kérelmezőből 1 fő elutasítását követően 471 fő részére került 
kifizetésre a 20.000 - 20.000 forint támogatás. Az elutasítás minden 
esetben azért történt, mert az igénylő nem töltötte be a 65. életévét. 
 

BEFEJEZŐDÖTT A VÍZI VÁGÓHÍD  
FELÚJÍTÁSA 

 

A HUNG-2020/6578. számú pályázati támogatással befejeződött a 
Vízi vágóhíd felújítása. Az építőmesteri munkák közül elvégzésre 
került az oldalfali vakolat helyreállítása, pótlása, a víztér fölötti íves 
boltozat javítása, külső-belső falfelületek előkészítése, festése, 
eresz- és lefolyócsatorna cseréje, hódfarkú cserépfedés javítása, 
szükség szerinti cseréje. A pályázat keretében színvonalasabbá válik 
a kiállított anyagok bemutatása. Új tároló vitrinek kerülnek 
elhelyezésre, korszerű nyomdatechnikai eljárással készített 
installációkkal próbáljuk segíteni az egyedülálló ipari műemlékünk 
közkinccsé tételét. LED televízió elhelyezésével, digitalizált 
dokumentumokkal, a sertésfeldolgozásról készült kisfilmmel 
szeretnénk a fiatalok számára is érdekessé, befogadhatóbbá tenni a 
régi korok helyi hagyományait.  
 

DIÁKMUNKA 
 

Július 1-jén elkezdődött a nyári időszakra immár hagyományosan 
meghirdetett diákmunka programja. Ennek keretében napi 4 órában 
16 fő vállalta a munkavégzést, melyhez természetesen a szülők is 
hozzájárulásukat adták.  
 

 
FOTÓK: PAPP ZOLTÁN

Diákok a Vízi vágóhíd kerítését festik 
 

A diákok már befejezték a Vízi vágóhíd kerítésének csiszolását, 
festését, majd az Árpád téren, a Teleki utcától kezdődő vaskorlátok 
csiszolását, festését végezték el. Lefestették a szőlőskerti tájház 
filagória alsó részét a talpszelemenig. Júliua 14 – én megkezdték a 
sporttelep centerpálya körüli korlát festését. Nagyon ügyesen és 
szaporán dolgoznak, „ég a kezük alatt a munka”. Köszönjük! 

 

ÚTFELÚJÍTÁSRÓL 
 
A hajdúsámsoni Cívis-út Kft. kivitelezésében a finiséhez érkezett a 
belterületi útfelújítási programunk. A kivitelezők befejezték a 
Batthyány utca hátsó szakaszának felújítását, elkészült a Bocskai 
utca aszfaltozása, és a mai napon (július 14-én) befejeződik az 
István utca aszfaltozása is. Ezeken a szakaszokon, az 
útcsatlakozások kialakítását követően napokon belül elkészül a 
padkázás is.  
 

 
 
Mindeközben a vállalkozás munkagépei az Orgona utca és a 
Bajcsy-Zsilinszky utca tükörkiemelését végzik. Ezen a két utcán az 
útalap behordása, kiékelése, hengerelése majd aszfaltozása történik 
meg. Az innen felszabaduló munkagépek megkezdik a Szél utca 
baloldali zugának a tükörkiemelését.  
A kivitelező nyilatkozata szerint az érintett utcákon folyamatosan 
végzik  az ott élők tájékoztatását. 

Menyhárt Károly polgármester

Beiskolázási támogatások 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, az érintetteket, hogy az 
önkormányzat az idén is biztosítja a tanévkezdési támogatást a 
létavértesi illetőségű alap, közép- és felsőfokú oktatásban 
résztvevők számára. 
 

általános iskolások:                        20.000 Ft 
középiskolások:                              30.000 Ft 
felsőfokú oktatásban résztvevők:  50.000 Ft 
támogatásra jogosultak. 
 

Az igények benyújtása formanyomtatványon történik a Városháza 
Szociális irodájában, hétfőtől csütörtökig 8-12 óráig  (fszt. bal oldal 
4. .iroda) augusztus 1-től október 14-ig 
Kifizetés a kikézbesített határozatban szereplő dátum szerint.  
 

NYOMTATVÁNY  (kérelem és adatlap) augusztus 1-től 
- elérhető a Szociális irodában, a folyosón lévő nyomtatványokban 
- elérhető lesz a város honlapján: www.letavertes.hu. ./Hírek 
A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSAKOR kötelező melléklet  
 -    lakcímkártya másolata. 
      (általános iskolai tanulónál: csak lakcímkártya másolat) 
- középiskolai tanulónál: a 2022/2023-as tanévre szóló 
iskolalátogatási, feltüntetve az igazolatlan hiányzásokat VAGY  
iskolalátogatási és a 2021/2022-es tanév bizonyítványa 
- felsőfokú oktatásban résztvevőnél: hallgatói jogviszony igazolás 
 
Tanév indításával összefüggő további információk az 
oktatási intézmények és a város honlapjain lesznek 
olvashatók. 
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   GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE  

 
 
CSIGE-MEDVE MÁRIA  óvodapedagógus, gyermekvédelmi 
felelős.  Közvetlen, gyermekszerető, karakteres egyéniség. 
Munkáját a népi hagyományok ápolása, a keresztény értékrend 
alkalmazása jellemzi. Mentorként segíti pályakezdő kollégáit. 
Kreatív, aktív közösségi ember. Munkáját a „Létavértes 
Gyermekeiért” díjjal ismerték el. 
 
APAINÉ FODOR VIKTÓRIA  óvodapedagógus, 
munkacsoport vezető. 2001 óta dolgozik óvodapedagógusként. 
Hivatástudattal, fiatalos lendülettel, szeretettel és 
lelkiismeretesen végzi munkáját. Munkatársaival közvetlen, 
segítőkész. Az óvodai rendezvények aktív előkészítője, 
közreműködője. Munkáját a „Létavértes Gyermekeiért” díjjal 
ismerték el. 
 
SZIMÁNÉ BRANDTNER BEÁTA  óvodapedagógus, 
munkaközösség vezető, 2007 óta dolgozik az intézményben. 
Naprakész felkészültség, feltétel nélküli gyermekszeretet és 
következetesség jellemzi. Szakvizsgázott differenciáló fejlesztő 
pedagógus, a vizuális tehetségműhely vezetője. Munkatársaival 
közvetlen, segítőkész. 2017 óta koordinátori munkakörben 
felelősségteljesen dolgozik. Munkáját a „Létavértes Gyermekeiért” 
díjjal ismerték el. 
 
KONTORNÉ VIDA GABRIELLA  pedagógiai asszisztens,  
2013 óta az intézmény dolgozója, 2018-tól az Irinyi utcai 
Tagóvodában  látja el feladatait. Önzetlen segítőkészség, a 
gyermekek szeretete jellemzi. Állandó közreműködője az 
oktató - nevelőmunka feltételei megteremtésének. Az 
intézményi rendezvények egyik szervezője, a lebonyolítás 
aktív közreműködője. Odaadó munkáját ajándékkal ismerték 
el. 

PEDAGÓGUS NAP 
 
Júniusban – a pandémia miatti kényszerszünet után- az 
önkormányzat ismét városi rendezvényen köszöntötte a gyermekek 
nevelésében, oktatásában aktívan dolgozókat, az intézmények 
nyugdíjasait. Menyhárt Károly polgármester köszöntőjében méltatta 
munkájukat, kihangsúlyozva annak felelősségteljességét. 
A legeredményesebbek – az intézményvezetők javaslatát 
figyelembe véve- az önkormányzat által alapított „Létavértes 
Gyermekeiért” díjat vehették át. Több dolgozónak tárgyjutalommal 
ismerték el munkáját. 
 

ARANYDIPLOMÁSOK 
A közösség előtt két Aranydiplomás személyt is köszöntöttek. 
 

BRUDÁS SÁNDORNÉ nyugdíjas óvoda-
pedagógus közalkalmazotti jogviszonya 
1969. augusztusában kezdődött.   
Munka melletti tanulással 1972. júniusában 
szerzett oklevelet a Szarvasi Óvónőképző 
Intézetben. 
2008. szeptemberi nyugdíjazásáig ez volt az 
egyetlen munkahelye. 
 

Az új iránt fogékony, önmagát folyamatosan képező, a munka-
közösséget, óvodai rendezvényeket segítő, elkötelezett hivatás-
tudattal rendelkező személy, aki szakmai alázattal végezte munkáját. 
Többször vállalta a szakmai gyakorlatra érkező végzős 
óvodapedagógusok mentorálását.- 1979-ben Törzsgárda bronz 
fokozata kitüntetésben, 1986 márciusában Művelődési miniszteri 
dicséretben részesült. Jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk! 
 

TÓTH ILONA nyugdíjas pedagógus, aki 
1972-2009 között tanított a Létavértesi 
Irinyi János Általános Iskolában, s volt 
annak igazgatóhelyettese is..  
 
A tanulás és a tanítás utáni vágy jellemezte. 
1972-ben szerzett pedagógus diplomát a 
Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán.  

Az 50. évforduló alkalmából gratulált Tóth Ilonának és jó 
egészséget kívánt Szentmiklósi Miklós, az intézmény igazgatója, és 
egyúttal reményét fejezte ki, hogy a „Korszerű Iskoláért 
Alapítvány” kuratóriumi titkáraként még sokáig segíti az iskola 
eredményes működését. 
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 TÓTH LÁSZLÓNÉ  kézilány, konyhai kisegítő. 2006-tól dolgozik 
a Kossuth utca 8. szám alatti konyhán. Vidám, segítőkész és lelkes 
személyiség. Közösségi ember, akire mindig és sok mindenben 
lehet számítani. Konyhai teendői mellett napi rendszerességgel jár 
ételt osztani az Irinyi János Általános Iskola ebédlőjébe. A gyerme-
kekkel is jól kommunikáló, közvetlen egyén. Odaadó munkáját 
ajándékkal ismerték el. 
 

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

 
FOTÓK: KİVÁRI KRISZTIÁN

NAGY TAMÁSNÉ. 1999 óta dolgozik az iskolában. Munkáját az 
igényesség és a magas színvonal jellemzi. Kiválóan teljesít a felzár-
kóztatásban, tehetséggondozásban. Fazekas végzettséget is szerzett, 
a népi játékok és kismesterségek oktatója. Tanítványai eredménye-
sen szerepelnek különböző -.közöttük országos- megmérettetésen. 
Az Erzsébet-táborok szervezője, lebonyolítója. Kapcsolatai a köl-
csönös megbecsülésre, őszinteségre épülnek. Nyugodt és türelmes 
egyéniség. Munkáját a „Létavértes Gyermekeiért” díjjal ismerték el. 
 
OLÁHNÉ KISS EMMA . 1999 óta az iskola dolgozója. Munka-
végzés mellett szerzett tanítói diplomát, fejlesztő pedagógus okleve-
let, technika tanári, majd testnevelés és sport műveltségterületi 
oklevelet. Tanított az alsó tagozaton,, dolgozott fejlesztőpedagógus-
ként. Jelenleg a felsőben technika tantárgyat oktat. A hátrányos 
helyzetűek segítése mellett tehetséggondozási és osztályfőnöki 
feladatot is ellát. Jó a kapcsolata a szülőkkel, kollégáival. Az iskola 
mindenféle tevékenységében aktív. Munkáját a „Létavértes Gyer-
mekeiért” díjjal ismerték el. 
 
BALOGHNÉ JANKA TÍMEA . Tanítói pályáját 1999-ben kezd-
te. Ez az első és egyetlen munkahelye. Igényesen és magas színvo-
nalon dolgozik. Osztályfőnök, de e mellett kiválóan teljesít a felzár-
kóztatásban, tehetséggondozásban. A tanulók szabadidejének hasz-
nos eltöltésére szervezett programok lelkes támogatója. Az un. 
Projekt-programok kitalálója. A háttér megteremtése érdekében 
kapcsolódik a pályázati tevékenységbe. Folyamatosan képezi ma-
gát. Kollégáival a kapcsolata jó. Munkáját a „Létavértes Gyermeke-
iért” díjjal ismerték el. 
 
MILOTAI KISS ILDIKÓ. 2011 óta dolgozik az iskolánál könyv-
tárosként. Feladatokat, programokat tervez és bonyolít le. Az olva-
sás szeretetére ösztönzi a diákokat. Évente visszatérő vetélkedőket, 
Felolvasó maratont szervez. Számos hazai és nemzetközi program-
hoz történő kapcsolódásnak kezdeményezője. A maradandó él-
ményt nyújtó iskolai rendezvények előkészítője, szervezője, bonyo-
lítója. Kollégáival való együttműködése, munkájuk segítése példa-
mutató. Megfontolt, következetes és elhívatott pedagógus. Munká-
ját a „Létavértes Gyermekeiért” díjjal ismerték el. 
 
NAGY JÓZSEF. 1986 óta dolgozik iskolatitkárként. Tevékenysé-
ge szerteágazó: irányítja a technikai dolgozókat, szervezi a karban-
tartásokat, a szükséges eszközök anyagok beszerzését. Végzi az 
iskolai épületek vagyon-, tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályza-
tában előírt feltételek megteremtését. Jelentős adminisztratív teendői 
is vannak. Segíti az iskolai, diákönkormányzati, alapítványi rendez-
vények megtartását. Végzi az iskolai alapítvány adminisztrációját. 
Tagja a Létafit SE-nek, az 

Művelődési, sport és civil kapcsolatok bizottságának. Munkáját a 
„Létavértes Gyermekeiért” díjjal ismerték el. 
 

IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

 
 
NÉMETHNÉ CSUKA ÁGNES. 2003 óta dolgozik az iskolában, 
ahol nagy hozzáértéssel, a teljességre törekedve oktatja az angol 
nyelvet. Tantárgyát színesen, interaktív eszközökkel, hatékonyan 
közvetíti a tanulóifjúságnak. Sikerességét jelzi, hogy diákjai az 
országos méréseken nagy számban érik el az A1-es, A2-es szintet. 
Türelemmel és szeretettel viseli gondját tanítványainak. Megbízha-
tó, kreatív pedagógus, aki segítője a sikeres iskolai rendezvények 
megtartásának. Munkáját a „Létavértes Gyermekeiért” díjjal ismer-
ték el. 
 
MAGYAR JÁNOSNÉ ARANKA. 34 éve oktatja - neveli az 
általános iskolás gyerekeket, 2003 óta az Irinyiben. Határozottság, 
folyamatos megújulás igénye, gyermekek szeretete jellemzi peda-
gógusi tevékenységét. A Közalkalmazotti Tanács tagja, volt a Diák-
önkormányzat vezetője is. Osztályfőnöki teendői mellett a felzár-
kóztatás és tehetséggondozás terén is segíti diákjait. Aktív közre-
működő a szabadidős programok és táborok meg-valósításában. A 
szülők, a tanulók és pedagógus kollégái mindig számíthatnak rá. 
Segítőkész, problémaérzékeny, derűs személyiség. 
Munkáját a „Létavértes Gyermekeiért” díjjal ismerték el. 
 
AJTAINÉ ORVOS ERZSÉBET. 2008 óta dolgozik takarító-
nőként az iskolában. Munkaidejét maximálisan kihasználva szépíti 
kívül – belül a Kassai utcai épületegyüttest és környezetét. Tiszta 
tantermek, terítők, függönyök, ablakok, nyíló virágok jelzik jelen-
létét. Segítőkészsége, mindennapi munkája hozzájárul az iskolában 
folyó pedagógiai munka eredményességéhez. Rendszeresen szere-
pet vállal a rendezvények háttér munkájában is. 
Eddig végzett munkáját ajándékkal köszönték meg. 
 

 

Gyerekcsoport műsora 
 
A Pedagógus nap szórakoztató műsorral és vendéglátással fejező-
dött be. 
Képek és videofilm a város honlapján és hivatalos facebook oldalán 

Szerkesztette: TB
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Játékvilág – Napközis Erzsébet-tábor 

Idén 8. alkalommal került sor iskolánkban a Napközis Erzsébet-
tábor megszervezésére. 112 alsó tagozatos diákunk 2 turnusban és 4 
csoportban vett részt a programsorozaton. Mint minden évben az 
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány ajánlása 
alapján készítettük el az élményt, tapasztalást adó programjainkat.  

FOTÓK: ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az első évfolyamosok csoportképe 
 
A gyerekek kézműveskedtek, hagyományainkkal, népi szokásaink-
kal ismerkedtek, a környezettudatos – fenntarthatósági magatartást  
gyakorolták, Létavértes kulturális és természeti kincseivel ismerked-
tek. Minden turnusban kirándulást is szerveztünk. Szeretnénk meg-
köszönni minden táboroztató kolléganő lelkiismeretes munkáját: 
Szilágyiné Magyar Éva, Nyakné Hevesi Judit, Vesza Anikó, Herczné 
Egri Hajnalka, Nagy Józsefné, Rápolty Judit, Petruska Judit, 
Gáspárné Pankotai Erika, Nagy Tamásné, Tarnóczki Zsoltné, 
Kertészné Suta Mária! A tábor koordinátora Gáspárné Pankotai 
Erika. 
 

Csodaszarvas táborok 
Idén már negyedik alkalommal szerveztünk nyári napközis tábort 20 
felsős, majd 20 második évfolyamos kisdiák részvételével. Az öt 
nap alatt különféle szórakoztató, ismeretbővítő foglalkozásokon 
vehettek részt a gyerekek: madársuli, íjászat, középkori játékok, 
illetve kézműves foglalkozások keretében. 

 
Csodaszarvas táborozó másodikosok 

Egy napot Nyíregyházán töltöttek. Köszönjük a táboroztató pedagó-
gusok, Zsirosné Czeglédi Erzsébet, Zsiros József, Oláh Csabáné, 
Kiss Edit munkáját! 
 

 
Családi nap  
Két év kihagyás után június 10-én ismét megrendezésre került a 
családi nap, amely az előzőekhez képest másképpen zajlott. A ren-
dezvény egy kincskereső túra köré volt szervezve, amelyet minden 
szülő gyermekével közösen teljesített. A bölcsődés korú gyermekek 
a bölcsőde udvarán, az óvodások az óvoda udvarán, a sportpályán és 
a bábmúzeumban tejesítették az ügyességi játékokból álló feladato-
kat..  

 
FOTÓK: GYERMEKSZIGET ÓVODA

Aranyérmes lett a Bakó család 
Az első három leggyorsabban teljesítő kisgyermek érmet kapott. Ők 
Bakó Csaba és családja (arany),érmet, Szatmári Luca és családja 
(ezüst), Szabó Zoé és családja (bronz) érmet és egy választott játékot 
vihetett haza.. Minden résztvevő ajándékot kapott, amiért részt vett 
és teljesítette a feladatokat.  

 
Közös tánc a Szeredással 

A Szeredás együttes vidám előadása színesítette a programot, a 
lángos illata szállt a rendezvény helyszínén..  
A Létamed dolgozói -az elmúlt évekhez hasonlóan- ismét ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszint mérést biztosítottak.  
 

Megújult az óvodánk  
Óvodánk belső környezete teljesen megújult, a falak frissítő festést 
kaptak, és vidám képek díszítik a folyosókat. Ezzel várjuk szeptem-
bertől óvodásainkat. 
 

Ügyelet a nyári szünidőben 
Augusztusban 10-én, szerdán 8-tól 12 óráig ügyeletet biztosítunk, 
amikor bármilyen intézménnyel kapcsolatos dolgot (pl: gyermekvé-
delmi határozatot, egyéb igazolások kiadását) ezen a napon lehet 
intézni. A hónap többi napjain intézményünk zárva tart.  

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda -Bölcsőde
munkatársi közössége
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 Ugyanebben a pályázatban a felső tagozatos tanulóink 
bentlakásos táborban vettek részt. Ebben az évben Balatonlelle 
volt a központ, ahol változatos programok várták a gyerekeket. 

 
FOTÓK: ARANY JÁNOS ISKOLA

Felsősök a Csodaszarvas táborban 

Honfoglaláskori eszközöket, Emese álmához álomfogót, tarsolyt, 
bőrből font karkötőt készítettek. Esti programon csapatunk 
bemutatkozását vastaps kísérte. Diákjaink megismerkedtek a 
Tihanyi apátság történelmi múltjával, csobbantak a Balatonban is. 
Természetesen nem maradhatott el a bazározás sem. Volt kézműves 
foglalkozás, életfa, turulmadár szimbólumokkal varázsképet 
készítettek, a vállalkozó szelleműek képregényt terveztek. 
A balatonlellei bentlakásos tábor utolsó napján diákjaink 
ellátogattak a Tapolcai tavasbarlangba, utaztak az iharkúti 
kisvonaton, látták a rég elhagyott bauxitbányát, a vadászati 
múzeumot.  
A hetet lezáró búcsúesten nyolcvan diák önfeledten dedikálta 
egymás csodaszarvasos emlékpólóját. 
Nem kis munkát vállaltak kísérőik: Herczné Egri Hajnalka és Kiss 
Edit.  
 

A 2021-2022-es tanév zárása 
 
Június 15-én, az utolsó tanítási napon zajlott a szokásos 
bolondballagás. Az idén ezt megelőzően tanár-diák mérkőzéseket is 
voltak, ami az utóbbi két évben elmaradt.  

 
Elballagott a 8. C is 

Ezt követően szombaton lezajlott a ballagás. Az ünnepségen 64 
diákot engedtünk el azzal a kívánsággal, hogy új iskoláikban, ahová 
felvételt nyertek, nagyszerűen megállják a helyüket. 13 dákunk 
gimnáziumban, 15 szakközépiskolában, 37 technikumban folytatja 
tanulmányait. (A felvételi során tanulóink 83 %-ának sikerült az 
általa 1. helyen megjelölt intézménybe bejutnia!) 
Azt gondolom a tanév során más tekintetben is jól vettük az 
akadályokat. A legfontosabb teendőinken túl vagyunk; ahogyan 
közeledett a tanév vége, egyre inkább kezdtünk visszatérni a régi 
kerékvágásba, a dolgok megszokott lebonyolításához.  
Eredményeink nem rosszabbak a korábbiaknál. Mindezt 446 diák 
és 49 pedagógus közös munkájának köszönhetjük.  
 

Eredményeinkről a következőket mondhatjuk el: az iskola 
tanulmányi átlaga: 3,92. Legmagasabb osztályátlag alsó tagozaton, 
4,79  ami a  2.c osztálynak köszönhető. A felsőben az 5.a osztályé a 
legjobb, 4,44.  
 

Legsikeresebb diákjaink a 2021/22-es tanévben: 
 

O. Ki tűnő tanuló neve Jeles tanuló neve 

1.a Csige Kincső Édua, Csige 
Milán, Incze Zselyke Izabella, 
Kozma Szofi, Kropok Zalán 
Péter, Nagy Viktória Anita, 
Szabó Marcell Patrik, Szilágyi 
Fanni, Szilágyi Zsolt Patrik, 
Varga Roland 

Balogh Zsófia, Deli Dóra 
Virág, Heit Borbála Katalin, 
Huszti Zsófia, Pálfalvi 
Fanni, Pongor Dorina,  
Pongor Kira, Szilágyi 
Csenge 

1.b Szabó Kornél Tóth Kevin, Rácz Regina 
Lingurárin Róbert, 
Juhos Jázmin 

1.c Horváth Orsolya, Dulacsi 
Elizabet, Dalmi Bianka 
Szabó Diána 

Szász Viktor, Vásárhelyi 
Hanna, Mazsu Albert 
Bakó Anett, Balogh Dávid 

2.a Barna György Bendegúz 
Komlósi Enikő 
Mázló Blanka 

Balogh Raul Valentin 
Gál Réka 
Kecskeméti Zita 
Nagy-Spanyol Emma 

2.b Budai Gyula Áron Mezei Napsugár Inez 
2.c Balázs Noémi Hanna,  

Bozsóky Panna, Farkas Flóra,  
Milotai Milán, Orbán Eszter 
Pankotai Zsanna, Sass Dávid, 
Szabó Zsigmond Attila, 
Szücs Dóra 

Major Máté, 
Molnár Réka, 
Varga Nikolett Nóra, 
Zsíros Zoé, 

3.a Adomán Panna, 
Csalla Gabriel 
Erdei Zsombor 
Moczok Nóra 
Pongor Panna 

Balázs Melissza, Csige 
Gyöngy Harmat, Hosszu 
Fruzsina, Huszti Barbara 
Pongor Noémi, Pongor Zsolt
Vásárhelyi Letícia 

3.b  Szabó Csaba József 
Tóth József Benjamin 

3.c Balogh Bence Dalmi Imre András 
Kelemen Patrik 

4.a Bartos Gergely 
Kalmár Máté László 
Soós Laura 

Csoma Zsófia 
Heit Rózsa Júlia 
Oláh Emma Lívia 
Toplak Marianna Adél 

4.b  Horváth Zsanett 
Loló Vanessza 

5.a Balogh Benedek 
Marczin Jázmin 
Menyhárt Csenge 
Szatmári Laura 

Bakó Molli 
Bakro Alexandra 
Bereczki Nóra 
Csige Réka 
Szabó Krisztina 

5.b  Horváth Lili Hajnalka 
5.c Harmati Bence Moldován Lídia 
6.a Bata Zsombor 

Kecskeméti Szabolcs 
Komlósi Zsófia 

 

6.b Soós Boglárka 
Kapusi Boglárka 

 

6.c Bartos Kristóf  
7.b Vida Szabolcs Incze Fruzsina 

Szoták Hunor 
  Menyhért Tímea 
7.c  Vida Boglárka 
8.b  Szabó Anna 

Balogh Dominik 
Venczel Lilla 
Szabó Gergő,  

8.c Bertóthy Tamás 
Milbik-Lantos Péter 
Moczok Ágota, 
Oláh Ikstván 
Szatmári Gréta 

Kerekes Balázs 
Guba Dávid 
Iles Dávid Márk 
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Diákönkormányzati kirándulás 
Az utolsó előtti tanítási napon iskolánk diákönkormányzata 
kerékpár- és gyalogtúrát szervezett. Úticélunk a Tájház volt, 
ahol a gyerekek változatos programokon vehettek részt érdek-
lődési körüknek megfelelően. Lehetőségük volt túrázni, szám-
háborúzni, sorversenyezni, kiütőzni, dalokat tanulni. Az egész 
napos kirándulás után délután, a melegnek köszönhetően kissé 
fáradtan, de jó hangulatban, élményekkel gazdagodva értünk 
vissza az iskolába. 
 

Utolsó tanítási nap 
Cseppet sem eseménytelen szerdai nappal zárták az idei tanévet 
diákjaink. Délelőtt alsósaink az óvoda Családi napi rendezvényén 
vendégeskedtek, nyolcadikosaink pedig bolondballagás keretében
búcsúztak az iskolától, a diáktársaktól és ellátogattak az óvodába, az 
Idősek otthonába, az orvosi rendelőbe, a környező boltokba. Délután 
a hetedikesek által szervezett jó hangulatú búcsúdiszkó résztvevői 
voltak. A korai esti órákban szerenáddal búcsúztak az iskola nevelő-
itől, akik finom falatokkal vendégelték meg őket az Irinyi utcai 
iskolaépület udvarán. 
 

Versenyek 
A Magyarságkutató Intézet gyermekrajz-pályázatot hirdetett a "D i-
csőséges 907. évi Pozsonyi csata emlékezetére" a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ iskoláiban, melyre 3. és a 4. osztályos tanuló-
ink neveztek. A díjakat 2022. június 28-án ünnepélyes eredmény-
hirdetés keretén belül adták át a Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Fe-
renc Általános Iskolában.  
Díjazottjaink:  
Különdíj: Tóth Bernadett (3.o.), Bodnár Viktor (3.o.), Tóthfalusi 
Balázs (4.o.). 6-10 éves korosztályban III. helyezést ért el Hornyák 
Benedek Dániel (3.o.) 
Páros munkában 6-10 éves korosztályban: I. helyezett: Bajgyik 
Ervin (4.o.) és Horváth Krisztián (4.o.) 
II. helyezett: Tóth Andrea (4.o.) és Szabó Panna (4.o.) 
III. helyezett: Kertész Marietta (4.o.) és Karosics Eszter (4.o.) 

 
FOTÓ: IRINYI ISKOLA

Művészeink a díjátadó ünnepségen 
 
A díjakat Horváth-Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet fő-
igazgatója; Nagy László, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
szakmai vezetője és Mónus József „ Fehér Farkas”, világrekorder 
távlövő íjász adták át. 
Az első helyezettek, Szalatyánné Szűcs Gyöngyi pedagógus és 
iskolánk is kapott 1-1 nyílvesszőt Mónus József íjászól. 
 
Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekhez és köszönjük 
Szalatyánné Szűcs Gyöngyi és Mihók- Szima Beáta pedagógusok 
munkáját! 
 

Köszönöm a pedagógusoknak azt a rugalmasságot, alkalmazkodó 
képességet, nyitottságot, türelmet, amit tanúsítottak a tanév során! 
Hatalmas munkát végeztek most is. 
Szintén köszönet illeti azokat a szülőket, akik támogatták munkán-
kat, segítették gyermeküket, közösen dolgoztak velünk! Nélkülük 
eredményességünk másként alakult volna. 
Kívánom, hogy a nyári szünidő a feltöltődésről szóljon, s szellemi és 
lelki kincsekkel gazdagodva, kipihenten térjen vissza mindenki 
szeptemberben! 
 

Az nyáron a következő táboraink voltak /lesznek: 

IDŐPONT TÁBOR NEVE TÁBOR 
TÍPUSA 

LÉT- 
SZÁM 

06.20 – 06.24. Csodaszarvas napközis 20 
06.20 – 06.25. Csodaszarvas Balaton bentlakásos 20 
06.27 – 07.01. Csodaszarvas napközis 20 

06.27 – 07.01 Élhetőbb gyermekkor napközis 30 
06.27 – 07.01 Napközi Erzsébet-tábor napközis 30 

06.27 – 07.01. Napközi Erzsébet-tábor napközis 26 
07.04 – 07.08. Napközi Erzsébet-tábor napközis 28 

07.04 – 07.08. Napközi Erzsébet-tábor napközis 26 

07.04 – 07.08. Élhetőbb gyermekkor napközis 20 
07.10 – 07.15. Erzsébet élménytábor  

Fonyód 
bentlakásos 34 

07.11 – 07.15. Élhetőbb gyermekkor napközis 21 

07.25 – 07. 
29. 

Élhetőbb gyermekkor  
Sáránd 

bentlakásos 32 

 
Nagy Józsefné igazgató 

 

ISKOLÁINK A VILÁGHÁLÓN 
Arany János Általános Iskola: 

Honlap:  https://arany-lvertes.edu.hu  
Aktuális iskolai hírek, dokumentumok, fotók 

Az iskola facebook oldala: 
https://www.facebook.com/aranyjanosaltalanos.iskola.73  

friss hírek, rengeteg fotó 

Irinyi János Általános Iskola: 
Honlap:  www.irsulilvertes.t-online.hu  

Fontos iskolai információk, dokumentumok 
Az iskola facebook oldala: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018676869154 
naprakész friss hírek, rengeteg fotó 

 

Az 50 éve végzet 8.c osztály 

 
 

1972-ben ballagott nyolcadikosok, akik a napokban találkoztak. 
Osztályfőnökük  Bergyár Elek volt. 
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 Tanévzárás 
Ballagóval egybekötött tanévzáró ünnepségünk június 19-én, 
vasárnap délelőtt került megrendezésre a Kassai utca 16. szám alatti 
iskolaépület udvarán. Megható gondolatokkal vettek végső búcsút 
intézményünktől legnagyobb növendékeink. 
8. osztályos tanulóink továbbtanulási mutatói iskolatípusonként: 
gimnázium: 5 fő, technikum: 13 fő, szakképzés: 5 fő 

 
FOTÓK: IRINYI JÁNOS ISKOLA 

 
A végzős diákoktól való elköszönés után Szentmiklósi Miklós 
igazgató úr értékelte a 2021/2022-es tanévet. 
 

Legfontosabb statisztikai adatok: 
- záró tanulólétszám: 174 fő 
- iskolánk magatartási átlaga: 4,46 
- iskolánk szorgalmi átlaga: 4 
- iskolánk tanulmányi átlaga: 4,1 
- évismétlő tanulók száma: 2 fő 
- kitűnő tanulók száma: 34 fő 
- jeles tanulók száma: 20 fő  

 
Büszkeségeink névsora: 

O. Kitűnők Jelesek 
1.o. Baranya Amira, Kemecsei 

Dominika, Miskolci Richárd,  
Molnár Enikő Antónia, Tóth 
Zétény Béla, Varga Dávid 
Zoltán,  

Ajtai Lajos Levente, Gombos 
Attila Nimród, Tóth László 

2.o. Fekete Balázs, Fucskó 
Miklós, Gombos Ádám, 
Karcza Virág, Molnár László, 
Szabó Hanna Barbara, Szabó 
Kristóf 

Marinka Gergő, Szabó Bence 
 

3.o. Nagy Petra, Tóth Bernadett 
Éva, Varga Jázmin, Varga 
Péter 

Balogh Anett, Judik Tamara 
Laura 

4.o. Bajgyik Ervin, Csikai Emese, 
Fekete Milán, Kertész 
Marietta, Tóth Andrea, 
Tóthfalusi Balázs 

Kósa Cintia, Laczkó Lili 

5.o. Dajka Máté, Fekete Hunor, 
Vass Máté, Zsiros Ábel 

Demján Liliána, Erdei 
Botond 

6.o. Balogh Ernő, Budai József 
Renátó, Jákób Levente, Szabó 
Anita Júlia, Virágh Richárd 

Molnár Anna, Pongor Nelli 

7.o. - Fekete Levente, Szima 
Csenge, Tóthfalusi Máté, 
Zsiros András 

8.o. Lakatos Milán, Zudor Nóra Pongor Attila, Zudor Réka, 
Koncz Dóra 

 
A tanulók jutalmazását a korábbi tanévekhez hasonlóan 
hozzájárulásával támogatta:   
 

- az Alapítvány Létavértesért, jutalmazottja Zudor Nóra 8. osztály 
„ A Korszerű Iskoláért” Alapítvány, díjazottja Lakatos Milán 8. 
osztály 
- a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, dicséretében részesítette 
Kósa Dzsenifer 6. osztályos tanulót és Joó -Tamás Henrietta 
pedagógust, 
- a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány, 
jutalmazottja Jákób Levente 6. osztályos tanuló és Lukács Mihályné 
pedagógus. 
Közösségi munkáért, versenyeken való részvételért
könyvjutalomban részesültek továbbá: Szatmári Fanni (2.o.), Kósa 
Alexandra (5.o.), Fekete Nándor (5.o.) és Joó Panna Dorka (8. o.) 
tanulóink. 
 

Gratulálunk a szép eredményt elért tanulóinknak! 
Kívánunk nyolcadikosainknak sok sikert az általuk választott „új” 
iskolájukban! 
 

Táborok 
Már a tanév zárását megelőzően elkezdődtek a táboroztatások 
intézményünkben.  

 
Erdélyben jártunk 

Júniusban két csapatunk Erdélybe utazott a Határtalanul  pályázat 
keretében. A Csodaszarvas-„Az ég ura, turul madár felszállott az 
égre”- a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben 
iskolai közösségi program keretében 6 napos bentlakásos nyári 
táborban pihenhette ki a tanév fáradalmait 20 felső tagozatos 
diákunk Balatonlellén és környékén.  
 
Szintén a Csodaszarvas-tábor keretében egyhetes napközis 
programban vett részt 20 alsós növendékünk az iskolaépületünkben 
és egy napos Nyíregyházi kiránduláson.  
Az „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” című 
projektnek köszönhetően iskolánk pedagógusai vezetésével két 
turnusban egyhetes napközis tábor részesei lehettek tanulóink a 
július eleji időszakban. 

 
Napközis táborunk kis kalózai 

Szintén pályázat keretében indult el több mint 40 tanítványunk 
Zánkára, az „ottalvós” Erzsébet-táborba július 10-én. 
 
A rengeteg lehetőségnek köszönhetően bízunk benne, hogy minden 
tanulónk élményekkel feltöltődve és új ismeretekkel gazdagodva 
várja az új iskolai évet. 
 

Minden Irinyis diáknak kellemes szünidőt kívánunk! 
 a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 

nevelőtestülete
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JÚLIUS 1 –2. 

Néhány kép a kétnapos rendezvényről. - FOTÓK: KİVÁRI KRISZTIÁN 

 

 
A városnap nyitó rendezvénye volt a Nagyléta és Vértes XX. 
századi életképeiből rendezett kiállítás a sportcsarnokban. 

 

 
 

Az első napon állt színpadra Nagy Zsolt és Szatmári Imre, 
azaz a Ketten Akusztik zenekar 

 

 
 

Nagy érdeklődéssel várt és osztatlan közönségsikert aratott a 
Balázs Klári – Korda György művész-házaspár koncertje is. 

 
 
 
  

 
 

Sátrak és vendégek a bográcsok, főzőüstök körül 
 

 
 

Tasó László országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán, a megyei ön-
kormányzat elnöke és Menyhárt Károly adta a az eredményesen 

szereplő létavértesi labdarugó csapatoknak járó díjakat. 
 

 
 

Színpadon a képviselőtestület  és a városnap meghívott vendégei 
 

 
 

Nagyon sokan látogattak ki a záró Magna Cum Laude koncertre is. 
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A cserekerti iskola és kápolna  
 

„M . kir. Államépítészeti hivatal B. ujfalu 1616.á-1927.sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény 
 

Alulírott hivatal a Nagyléta- cserekerti egy tantermes 
tanítói lakással bíró állami elemi iskola és melléképületek összes 
építési munkáinak biztosítása céljából versenytárgyalást hirdet. 
 Ajánlat tehető az összes munkákra együttesen, vagy külön 
a föld, kőműves, elhelyező, vas, ács, tetőfedő, kőfaragó, beton-szak, 
burkoló és bádogos munkákra, és külön a padlózó, asztalos és 
lakatos, mázoló, üveges, redőny és kályhás munkákra. 
 A fenti munkálatok teljesítésére pályázni óhajtók 
felhívatnak, hogy az „Ajánlat a Nagyléta- cserekerti állami iskola és 
melléképületek építési munkáira”  felírással ellátott pecséttel ellátott 
borítékba helyezett ajánlataikat 1927. június 8-án déli 12 óráig 
alulírott hivatalhoz közvetlenül, vagy posta útján nyújtsák be. 
 A kitűzött határidőn túl beérkező, távíró úton tett, vagy 
kellően fel nem szerelt ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. 
Alulírott hivatal a szabad döntés jogát, az ajánlatokat illetőleg 
fenntartja magának. 
 Azok az ajánlattevők akik a munkálatok teljesítésére 
törvényes képesítéssel, illetve jogosítvánnyal nem bírnak, kötelesek 
ajánlatukban képesítéssel bíró megbízottat megnevezni. 
 Ajánlattevők által figyelembe veendő, hogy a szállításhoz 
szükséges igás erőt (állomástól helyszínére és a község belterületén)
Nagyléta község természetben rendelkezésre bocsájtja. 
 Ajánlat csak az előírt ajánlati minta, és az ajánlati 
költségvetés felhasználásával tehető. Az ajánlathoz az ajánlati 
összeg 5 százaléka teendő le bánatpénzül és pedig óvadékképes 
értékpapírból, vagy takarékbetétkönyvből a berettyóújfalui m.kir. 
adóhivatalnál helyezendő letétbe. Az ellennyugtán feltüntetendők a 
letét célja, a letett érték összege és a letevő neve pontos lakcímmel. 
 Azok az ajánlattevők, akik alulírott hivatal felügyelete alatt 
munkát nem végeztek, tartoznak megbízhatóságukat az illetékes 
kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni. Az ajánlatok 
alulírott hivatalban f. évi június 8-án 1-2 óra között fognak 
felbontatni. A versenytárgyaláson az ajánlattevők, vagy képviselőik 
jelen lehetnek.  
 A műveletek, tervek és feltételek a hivatalos órák alatt 
alulírott hivatalban megtekinthetők és ott azokra a szükséges 
felvilágosítások megadatnak. Ugyanott az ajánlati minta díjtalanul 
az ajánlati költségvetés ívenként 1 pengőért, a tervek épületenként 8 
pengőért megszerezhetők.   
 Az ajánlattevők ajánlataikkal a versenytárgyalás napjától 
számított 26 napig maradnak kötelezettségben. 
 Berettyóújfalu 1927 május hó 14. 
 A b. ujfalui m. kir. Áll. Építészeti Hiv. 

 Nagyléta község előljáróságától 
3621 926. sz.” 

(Forrás: BIHAR VÁRMEGYE  HIVATALOS LAPJA  1927. MÁJUS 13.)

 
A kezdetekben talán így nézhetett ki 

EGYHÁZMEGYEI ÉLET 
„ Kápolnaszentelés Cserekertben 

 
A nagylétai I. sz. egyházhoz tartozó Cserekert a környező 
tanyákkal együtt kb. 300 lelket tesz ki közvetlenül az oláh 
határon. A múlt évben kapott állami iskolát. Az ehhez épült 
kápolnát okt. 27-én áldotta meg Mosolygó Dezső esperes-
lelkész, Volovcsáv Miklós lelkész és Oláh Kornél  s.-lelkész 
segédlete mellett nagy ünnepséggel. A kápolna ige csinos 
felszerelését a hívek és a szomszéd egyházak hozták össze. 
Szakál János és neje az oltárt szerelte fel, néhai Adomán Gábor 
miseruha vételét tette lehetővé.  
A hosszúpályi egyház művészi kelyhet, a nagylétai I.sz. egyház 
füstölőt, képet és szerkönyvet, a II.sz. egyház gyertyatartókat 
juttatott az új leányegyháznak, majdnem ajándékképpen. A 
többi költséget közadakozásból fedezték.  
- Az Isten áldása és a gör.-kat. Magyarság hálája kísérje úgy a 
szervezőket, Mosolygó Dezső esp.-lelkész és Klotz Lajos 
községi főjegyző urakat, mint az adakozókat, hogy új végvárat 
létesítettek Isten dicsőségének és a görögkatolikusság 
fejlődőképességének és életerejének hirdetésére. 
 
Kinevezés. Megyés püspök úr őméltósága dr. Balogh György 
hajdúböszörményi s.-lelkészt Vértesre nevezte ki lelkésznek. E 
kiváló lelkületű emberben sokat nyertek a vértesiek. Kívánjuk 
Isten áldását és kegyelmét az ő munkálkodására.” 

(Forrás: Görög-katolikus szemle 1923. december)

 
FOTÓ: TURÓCZI BARNABÁS

A cserekerti iskola és görög-katolikus filiálé épülete a 
haranglábbal az 1970-es évek végén. 
 

Első szentáldozás 

 
FOTÓ: BOROS-SZIMA BEÁTA

2022. július 10-én nyolc fiatal ünnepélyes első áldozása volt a 
Nagylétai Görögkatolikus Egyház Károlyi utcai templomában . 
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Analóg fotószakkör 

a Rozsnyai István Muzeális Gy űjteményben 
A négy alkalomból álló fotószakkör, a „Kredenc, cekker, pöttyös 
szoknya” című, időszaki retró kiállítás kísérő programjaként került 
megrendezésre.  
A jelentkező 15 résztvevő megismerhette a fotózás, a mozgókép 
történetét, a „sötét kamra”, a lyukkamera fogalmát és elsajátíthatta a 
szabadtéri fotózás, a portréfotózás alapjait.  

 
FOTO: ROZSNYAI GYŐJTEMÉNY ARCHÍV

Nyomon kísérhették az analóg, vagyis a filmes fényképezőgéppel 
készült fotók papírra kerülésének folyamatát, a képeket maguk 
hívták elő sötét kamrában. A jelen fotódivatja, a mobiltelefonos 
fotózás is szóba került, amihez szintén kaptak hasznos tanácsokat, 
instrukciókat. A program a NKA támogatásával valósult meg. 
Köszönet Kari Csaba, Kari Sándor és Bogya Pál fotográfusoknak a 
megvalósításért. 

Szilasi Zsanett Ildikó
 

RÉGI KÉP 

 
 
Július 1-én a Városnap nyitó rendezvénye volt a település múltjából 
gyűjtött XX. századi fotók kiállítása. A 16 tabló egyikén szerepeltek 
a Nagylétai Gimnázium néptáncosai a Nagylétai Művelődési ház 
színpadán 1965-66-ban. A kép tulajdonosa: Bodnár Lajosné Boldog 
Viola (Berettyóújfalu) 
 

 
Létavértes, Rózsa utca 1-3. Telefon:+36-52-250-435 

 
Tisztelt Gazdálkodók! 
 
Az alábbiakban rövidén részletezzük qz elmúlt időszak eredményeit, 
ill. a jövőbeni teendőket. 
 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai választás eredménye 

 
Kedves Gazdálkodók!  
 
Köszönettel tartozunk önöknek, mivel a 2022.05.20-án megtartott 
Kamarai választáson a Létavértes város gazdálkodói közössége 
magas számmal élt szavazati jogával, ez mindenképp egy pozitív 
visszajelzés számunkra, megerősítést nyert az, hogy a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarára és a falugazdász hálózatra szükség van.  
 
Az 1276 fős tagságból 483 érvényes szavazat született, ami 38%-os 
részvételi arány ilyen léptékű gazdálkodói létszám mellett a megye 
településeit tekintve is az elsők közötti eredménnyel 
büszkélkedhetünk. Köszönjük Barna Sándor Miklósnénak és Dr. 
Tóth Lászlónak a szavazóbizottságban való részvételét, 
közreműködését. Köszönjük Létavértes város Önkormányzatának 
és Menyhárt Károly polgármester úrnak a választás időszaka alatt 
nyújtott segítséget. Ozsváth István, Máté József Máté, Pántya 
Péter, Újvárosi Sándor, Vincze Sándor küldötteknek gratulálunk 
és a gazdálkodók érdekeinek képviseletéhez jó egészséget és jó 
munkát kívánunk. 
 

Kárenyhítésről 
 
Sajnos nagyon erős aszály sújtja megyénket, ezért szükséges lehet 
egyes kultúrák gazdaságon belüli kárbejelentése.  
Az Agrárkárenyhítésre azok a gazdálkodók jogosultak, akik részt 
vesznek az Agrárkárenyhítési rendszerben.  
Az agrárkárenyhítési rendszerbe kötelező belépni 10 ha fölötti 
területnagyság esetén. Azon gazdálkodók, akik 10 ha alatti 
területnagysággal rendelkeznek önkéntesen léphetnek be a 
rendszerbe, melyet a területalapú támogatás beadásakor szükséges 
jelezni a felületen. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése 1500 
Ft/ha szántóföldi kultúra esetén, zöldségnövény esetén 3000 Ft/ha. 
Nagyon fontos, hogy a kárenyhítési hozzájárulást minden 
tárgyévben szeptember 15-ig be kell fizetni a MÁK Agrár és 
Vidékfejlesztést támogató Főosztály számlájára 0032000-
01220191-5190000. Aki a kárenyhítési hozzájárulás befizetését 
elmulasztja fenti határidőig, kárenyhítési kifizetése elutasításra 
kerül. Fontos továbbá, hogy a kárbejelentést a betakarítás 
megkezdése előtt 15 nappal be kell jelenteni, amennyiben a 
Kormányhivatal szemlét és termésbecslést követően jóváhagyja, 
vagyis 30 %-nál nagyobb terméskiesést állapít meg az előző 5 év 
leggyengébb 3 évének átlagához képest lehetőség nyílik a 
kárenyhítő juttatás iránti kérelem beadására melyet november 
30-áig meg kell tenni, különben nem kerül kifizetésre a 
jóváhagyott hozamkiesés. Kifizetés akkor várható, ha a 
hozamértékcsökkenés eléri a 15 %-ot, vagyis az előző 5 év 
leggyengébb 3 évének veszi a termény átlagárát és a jelenleg 
megállapított termés nagyságát felszorozza a jelenlegi árral. Abban 
az esetben, ha az eredmények különbsége 15%-ot meghaladja akkor 
várható kifizetés. 
A kifizetés mértéke a kiesett hozamérték 40 %-a, vagy abban az 
esetben ha az ügyfél Mezőgazdasági biztosítással is rendelkezik 
akkor kiesett hozamérték 80 %-a.  
 
Üdvözlettel:  
Nagy János (+36707968501 nagy.janos3@nak.hu) 
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu) 
 

VÁRJUK A SZURKOLÓKAT 
Az MLSZ elkészítette a labdarugó Magyar Kupa első 
fordulójának párosítását.  
Ennek megfelelően 2022. augusztus 7-én 17 órától a 
Debreceni utcai Sportcentrumban 

Létavértes SC ’97  –  FC Hatvan (NB III) 
selejtező  mérkőzésre kerül sor. 

Hívjuk és várjuk a szurkolókat!                      Árva Barna elnök  
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 ARANYLAKODALOM 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Szima Sándorné /Pongor Julianna/ és Szima Sándor 
Rózsa utcai lakosoknak 50. házassági évford ulója 
alkalmából szeretettel gratulál: Családja. 
 

51 éves általános iskolai találkozó  
 
A közelmúltban egy nagyon jól sikerült "osztályfőnöki óra" 
keretében találkoztak, és kellemes, vidám beszélgetésekkel töltötték 
az időt a rég nem látott "pajtások". Köszönjük, hogy eljöttetek ! 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A találkozó résztvevői voltak: 
 

Első sorban: Szabó István és Milbik Józsefné tanáraink. 
Álló sor (fiúk hátul): Szabó István, Kónya Sándor, B. Guba József, 
Egri László, A. Guba József, Gyarmati Imre,  
Álló sor (lányok): Papp Mária, Gyulai Mária, Buzgó Mária, Mikó 
Éva, Fekete Márta, Petrika Margit, Papp Ilona, Szilágyi Ibolya.  

Papp Lászlóné Buzgó Mária
 

 

Megyei civil találkozó Derecskén. 
 

Július 8-án a Civilek a Fiatalokért Egyesület megyei civil találkozót 
szervezett Derecskén, melyen városunkból a Létavértes SC' 97 és a 
Létavértesi Román Kulturális Egyesület képviseltette magát. 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A derecskei polgármester köszöntőjét követően az egyesület 
vezetője tartott előadást, melyet a megjelent civilek rövid 
bemutatkozása követett. Befejezésként megismerkedhettünk a 
Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 
tevékenységével. 

Papp Zoltán alpolgármester
 

Szilvásváradon jártunk 
A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Létavértesi 
Román Kulturális Egyesület szervezésében 2022. június 11-én 
Szilvásváradon jártunk.  
 

 
FOTÓ: LRNÖ ARCHÍV

 

Az egész napos kiránduláson vonatoztunk hazánk legrövidebb, 
legmeredekebb és legforgalmasabb erdei kisvasútján, a Szalajka-
völgyben. A Fateleptől utaztunk a Fátyol-vízesésig.  

A visszautat gyalog tettük meg, ami nagyon látványos volt. 
Mindenki nagyon jól érezte magát. A Szalajka fogadóban 
elfogyasztott ebéd után élményekkel telve indultunk haza.   
Reméljük jövőre ismét szervezhetünk ehhez hasonló emlékezetes 
kirándulást. 

Szilágyi Sándorné Aranka LRNÖ képviselő 
 
 
 VEGYES TŐZIFA ELADÓ 

Az önkormányzat az elmúlt időszak viharos időjárása, valamint 
egyéb okok miatt szükségszerűen kivágott fákat a Baross utcai 
telephelyén tárolja és azokat értékesíteni kívánja.  
Becsült mennyisége 200-300 mázsa, hossza, átmérője, fajtája 
vegyes (nyár, fenyő, tuja, japán akác). 
Eladási ára: 2000 Ft / mázsa.  
Érdekl ődni lehet  kedden és csütörtökön 10.-12 óra között. 
- személyesen a Polgármesteri Hivatal I. emelet 11. számú 
irodájában, vagy 
-  telefonon az 52/585-300-as telefonszámon. 
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   Ülésezett a román nemzetiségi önkormányzat 

 
A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat július 1-jén rend-
kívüli ülést tartott a Városháza tanácstermében.  
 

FOTÓ:  LRNÖ ARCHÍV

Az ülésére meghívást kapott Kozma György, a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzatának elnöke, és Sebestyén 
Corina, a „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Kft. újságírója, a 
gyulai „Nicolae Balcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium tanára.  
Az ülésen Menyhárt Károly polgármester úr is tiszteletét tette.  
Az ülésen köszöntöttem elnök urat, bemutattam önkormányzatunkat 
és a Létavértesi Román Kulturális Egyesületet, majd ismertettem 
önkormányzatunk jövőbeni terveit 2024-ig. 
Kozma György elnök úr, aki 2019 óta tölti be ezt a tisztséget, 
szintén bemutatkozott, és néhány szóban ismertette a 2022. 
októberében megtartásra kerülő népszámlálás fontosságát. 
Átadta az általa készített „Tájékoztató a 2022. évi népszámlálás 
tudnivalóiról” című anyagot.  

2024 -ig az alábbi fontosabb terveink vannak: 
 1. Kiadványt jelentetünk meg, melyben a létavértesi román nemze-
tiségiek utolsó generációjával készítenénk riportokat. Megkérdezzük 
a szépkorúakat, bevonjuk az „őskorszak” erős egyéniségeit, például 
Pántya György volt jegyzőt, a Létavértesi Kulturális Egyesület 
alapítóját.  
2. Tervezzük a létavértesi román nemzetiségiek családfa kutatását.  
3. Van egy határmenti barangolások dvd, melyet az egyesületi tagok 
részére szeretnénk átadni.  
4. Mivel a Létavértes története 1970-2010 című könyv hiánycikk, és 
van rá  érdeklődés, ezért -ha lesz forrás- annak újranyomtatását 
kisebb példányszámban megvalósítjuk.  
5. Tervezünk egy kétnapos román szakmai utat Gyulára, ahol az 
MROÖ elnöke bemutatná nekünk a Magyarországi Románok Or-
szágos Önkormányzatának működését.  
6. A létavértesi Sporttelepen tervezzük megrendezni a Magyaror-
szágon élő román nemzetiségiek sportnapját 2023-ban.  
Ezen közös tervek megvalósításán szeretnénk dolgozni az elkövet-
kező években.  

Szima Sándor LRNÖ elnöke
 

 
Július 1-én, a Városnapon fellépő Korda házaspár megtekin-
tette  a sportegyesület mezmúzeumát.          Kép: Papp Zoltán 

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 
 

 
FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97

 
Kézilabda szakosztályunkban is befejeződtek az edzések. A gye-
rekek egész évben szorgalmasan dolgoztak és szép sikereket értek el 
a versenyeken. 
 

 
 
Az U-7 korosztályban edződő óvodás hölgyek a következő évtől 
már a kisiskolás bajnokságban mutathatják be tudásukat. 
 

 
Zumba-szakosztályunk tagjai egy nagyon szuper hangulatú 
Zumba-partyn vettek részt Debrecenben, Fejszés Bettivel. 
 

 
 
Gymstick-szakosztályunk az elmúlt hónapban ünnepelte megala-
kulásának egyéves  évfordulóját. 
Egyesületünk várja a Gymstick mozgásforma után érdeklődő höl-
gyek jelentkezését:  

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

 



LAKÓHÁZ. Vértes központjában 
lakóház van eladó. Érdeklődni 
lehet: 30 / 430-26-14 

 (B-2022/28560/1/50)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
0630 846 1690         (B-2022/28560/3/44 

HATÁRVADÁSZ  
TOBORZÓ NAP 

 
A Létavértes Határrendészeti Kirendeltségen 2022. 
augusztus 4-én 10 órai kezdettel toborzó napot tartunk. Az 
érdeklődők a határvadász felvétellel kapcsolatban részletes 
tájékoztatást kapnak, illetve a felmerülő kérdéseiket is 
feltehetik a rendőröknek. Mindenkit szeretettel várunk! 
 
A határvadász plakát, részletes információkkal elérhető a 
város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek oldalon továbbá 
A Létavértesi Hírek facebook oldalán- 

 

 

MEGEMLÉKEZÉS 
„Hirtelen elmentél egy csendes hajnalon, 
  Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. 
  Kicsordul a könnyünk a sírodnál, 
  Mélységes fájdalom, hogy távoztál. 
  Elfelejteni Téged soha nem lehet, 
  Nagyon fájó az élet Nélküled.” 

II FFJJ..  HHUUSSZZTTII   II MM RREE  
2003. 05.16. – 2021. 07.14. 

Halálának 1.  évfordulójára 
 

Örökké szerető szüleid, testvéred
Nagyszüleid, keresztszüleid és a rokonok

 
 

   
 
  
nagy 
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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 :   
augusztus 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 
 

PÁLYÁZAT 
 

A Hajdú-Bihart Megyei Rend őr Főkapitányság pályázatot hirdet 
határrendész és fegyveres biztonsági őr szolgálatra. 

 
Jelentkezési feltétel: 

- büntetlen előélet 
- érettségi vizsga 
- 18-55 év közötti életkor 
- Fizikai, pszichológiai egészségügyi alkalmassági vizsga. 
- kifogástalan életvitel 
-  

Juttatások az illetményen felül: 
- idegennyelv pótlék 
- cafeteria juttatás 
- lakhatási támogatás 
- egyenruházati ellátás 
- kamatmentes munkáltatói kölcsön 
- munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 
- kedvezményes mobil tarifa csomag 
- folyószámla költségtérítés 
- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata 
- hivatásosként csoportos élet és balesetbiztosítás 

 
Érdekl ődni lehet 

személyesen  Debrecen, Kossuth utca 20 –toborzó irodában, vagy  
telefonon 06/70-654-47-78 számon 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elhunyt 
 
 

MM iihháállyy  MM iikkllóóss  
temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

és a család gyászában együttérzéssel osztoztak ! 
 
 

A gyászoló család
(B-2022/28560/13/7) 

 

 

2022. évi szelektív begyűjtési napok 
 

Létavértes – II. félév 

 

július            27-28 
augusztus    24-25 
szeptember 28-29 
október        26-27 
november    23-24 
december    28-29 

 
 

          Megemlékezés 
„Lelked mint fehér galamb, 
  Csendesen messzire szállt.  
  Hiába keresünk, könnyes szemünk 
  Már többé nem talál. 
  De tudjuk, hogy a csillagok között 
  A legfényesebb Te vagy. 
  Utat mutatsz, mert szívünkben 
  Örökre itt maradsz.” 

 

KACSÓ JÁNOS 
1952. április 12. - 2017. július 09. 
Halálának  5.  évfordulójára 

 
 

(x)                                                                      Szerető családja 
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Létavértesi HÍREK 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES ÁLTOZATBAN (EL ŐZŐ 8 ÉV) 
a város honlapján: www.letavertes.hu  
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