
A város közrendje, 
határrendje megfelel ő. 

 
Május 26-án tárgyalta a képviselő-testület 
Létavértes város közrendjéről, határ-
rendhez kapcsolódó helyzetéről készített 
beszámolókat.  
 
Tóth Ferenc rendőr alezredes, a Berettyó-
újfalui Rendőrkapitányság vezetője az 
objektív mutatók alapján megfelelőnek 
értékelte a város közbiztonsági helyzetét.  
A lakosság fegyelmezetten fogadta a 
pandémia miatt elrendelt korlátozásokat. 
Ennek feloldása után azonban elkezdett 
növekedni a közterületi- és személy elleni 
erőszakos bűncselekmények száma.  
A közlekedési balesetek főbb okai között 
említette a gyorshajtást és az elsőbbség meg 
nem adását.  
 
Menyhárt Károly polgármester szólt a 
közterületen és játszótereken tapasztalt 
rongálásokról, a külterületi illegális hulladék-
lerakás újra tapasztalható problémáiról, 
melyhez együttműködésüket felajánlva kért 
segítséget. Többen szóvá tették a településen 
átszáguldó román autók igen baleset-
veszélyes közlekedését.  
Ennek okán a rendőrkapitányság vezetője 
fokozottabb közúti trafipaxos ellenőrzéseket 
ígért. 
 
Berde László r. alezredes, határrendészeti 
kirendeltségvezető elmondta, hogy illetőségi 
területük határszakaszán rend van, nőtt a 
tiltott határátlépők elfogásának aránya. 
A járványügyi helyzet és az orosz-ukrán 
konfliktus nagy hatást gyakorolt a 
határforgalomra.  
A fokozottabb határforgalmi ellenőrzések 
során nőtt a közlekedésrendészeti intéz-
kedések száma a közúti határátkelőhelyen.  
 
Berde László határrendészeti kirendeltség-
vezető az írásbeli tájékoztató kiegé-
szítéseként felhívta a figyelmet a turisztikai 
idényre, illetve a hazatérő vendégmunkások 
határforgalomra gyakorolt hatására.  
A Létavértes Határrendészeti Kirendeltség 
állománya a prognosztizálható frekventált 
időszakban megerősített létszámmal látja el a 
határforgalom-ellenőrzési feladatait Létavér-
tes-Székelyhíd közúti határátkelőhelyen. 
Türelmet és megértést kér az utazóktól a 
dinamikusan növekvő forgalomtorlódások, a 
hirtelen forgalomnövekedés, illetve az 
esetlegesen kialakuló várakozások miatt. (T) 
 
Mindkét beszámoló elérhető a város honlapján: 
www.letavertes.hu /Önkormányzat /Testületi 
ülések dokumentumai /2022. 
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IPARI TERÜLETTEL GAZDAGABBAN 

FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN
A szalag ünnepélyes átvágása. A képen (balról jobbra): Papp Zoltán alpolgármester, 
Menyhárt Károly polgármester, Tasó László országgyűlési képviselő, Tasi Sándor, a 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke 

Június 16-án került átadásra az a 23 hek-
táros ipari terület, melynek kialakításához a 
Terület és Településfejlesztési Operatív 
keretében 300 millió forint európai uniós 
pályázati forrást kapott a település. 
 
Ebből épült meg a 700 méter hosszú és 6 
méter széles közút, valamint az elektromos-
, az ivóvíz- és a tüzivíz- hálózat, a 
szennyvízelvezetés, továbbá napelemes 
kandelábereket telepítettek a közvilágítás 
biztosítására. 
 
Már 2000 óta tervben volt egy külterületen 
létesítendő ipari park kialakítása, de 
számtalan, változó feltételhez kellett 
igazodni – mondta Menyhárt Károly
polgármester. Ez a feltöltött, mezőgazda-
sági művelésre alkalmatlan terület ipari 
területnek jól hasznosítható. 
 
- Megpróbálunk minél több itt élőnek és 
minél tovább munkalehetőséget teremteni, 
a ma ingázókat helyben foglalkoztatni. 
 
Tasó László országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy külső okok miatt a hazai 
gazdaság is leszálló ágban van, de bízik 
annak ütésálló erejében.. Nagy harcot kell 
vívni Magyarországnak ahhoz, hogy 
megtarthassa azt az állapotot, ami a 
gazdaságot segíti, a lakosságnak pedig 
könnyítéseket jelent.  
. 

Tasi Sándor, a megyei közgyűlésalelnöke 
köszöntőjében a sikerek forrását az 
együttműködésekben jelölte meg. A 
megyei önkormányzat is örömmel segítette 
a gazdaságélénkítő projekt megvalósulását. 
 
A területen jelenleg három egység 
található: egy betonüzem, egy autóbontó és 
egy hűtőház. 
A 2020-ban megkezdett, és a közelmúltban 
befejezett fejlesztés során összesen hat 
telephelyet alakítottak ki, de a terület 
osztható, az üres területek értékesítése 
folyamatban van,                                      (T) 
 

VÁROSNAP 
2022. JÚLIUS 1-2 

Helyszíne: 
Sporttelep, Debreceni utca 1. 

Részletes program lapunk 12. oldalán 

 

Július 1-én: Balázs Klári - Korda György 
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Tisztelt Szülők! 
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 
szóló 2021. évi XCIX tv. 96.§. (3) bekezdése alapján a 2020. 11. 04 – 2022. 06. 30. között 
lejáró  
� rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
�  a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító hatály  

2022. 08. 31-ig meghosszabbodik. 
 
Azoknak, akiknek jogosultsága 2022. 07. 01. és 2022. 07. 31. között jár le, kérelmüket 
2022. 07. 31. napjáig kell benyújtani annak érdekében, hogy az augusztus havi 
támogatásban jogosultá váljanak. 
 
A Gyer. 66/A (§) 5. bekezdése szerint a lejáratot megelőzően 3 hónappal már 
befogadhatóak az új kérelmek. 
Tájékoztatom, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
továbbra is jövedelemfüggő.  
Felhívom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes 
képviselőjének figyelmét, hogy a jogosultság alapjául szolgáló minden olyan változást, ami 
a kedvezmény igénybevételét érinti (jövedelmi helyzet,- család létszámának,- lakcímének 
változása, a gyermek (ek) tanulói jogviszonyában bekövetkezett változás (iskolaváltás, 
jogviszony megszűnés), nagykorúvá válás, házasságkötés köteles hatóságomnál 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.  

Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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A Képviselő-testület 2022.  május 26 –án 
tartott soros ülését  
Napirendek: 
    Polgármesteri jelentés                           O 
1. Beszámoló Létavértes város 

közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról, Tájékoztató a 
határrend és határőrizet helyzetéről, a 
határforgalom alakulásáról                O 

2. Beszámoló az önkormányzat gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról O 

        Tájékoztató a Létavértesi Család és 
        Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi  
         tevékenységéről                                 O  
 

3. Különfélék 
3.1. LÉT.A.MED Zrt. 2021. évi 

Egyszerűsített éves beszámo-
lója, 2022. évi Üzleti tervének 
elfogadása                                 O 

3.2. Létavértes Városi Önkormány-
zat és intézményei 
1/2022.(II.10.) Ör. költségveté-
sének módosításáról                 O 

3.3. Dienes József 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 
 

Állampolgársági eskütétel 
 
Május 25-én 25 fő tett állampolgársági esküt 
a Városházán. Immár összesen 11.430 
személy vette át magyar állampolgársági 
dokumentumait Létavértesen. 
 

Véradónap 
 
2022. június 2-án, a Sportcentrumban 
megtartott kiszállásos véradáson megjelent 
32 fő, vért adott 28 fő 
Elsőként jelentkeztek véradásra: :Kulcs 
Dávid, Széchenyiu. 127, Lukács Petra, Teleki 
u. 43, Novákné Aranyi Erika, Katona köz. 
Köszönet minden véradónak az önzetlen 
segítségért! 

Szalai Ferencné véradásszervező
 

Gyermekorvosi rendelés 
  

2022. június 27 – július 01 
Rendel: Dr. Mechler Andrea 

Minden nap 8 – 10- ig 
 

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 

 
FONTOSABB 

 TELEFONSZÁMOK 
 
Egységes európai segélyhívó: 112 

ORVOSI ÜGYELET 
06 52 506 303 

GYERMEKORVOS: 
06 52 376 033 

LÉTAVÉRTES RENDİRİRS 

06 52 550-021 
RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA : 

06 30 370 5092 
 

KEDVES OLVASÓINK! 
Továbbra is köszönettel várjuk a 

Legalább öt éve készült régi fotókat 
papírképen, vagy digitalizált formában 

A városháza I. emelet 12. irodában 
vagy letahirek@gmail.com e-mailen. 

Július 1-én 17 órától a Sporttelepen 
„Amikor még falusiak voltunk”  

címmel régi képek tablóiból kiállítás 

TTTeeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   

 
FELVÉTEL: KİVÁRI KRISZTIÁN

 

Menyhárt Károly, dr. Tóth Ferenc r. ezredes, Berde László r. alezredes 
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 POLGÁRMESTERI  

  TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

65 ÉVES ÉS IDİSEBB LAKOSAINKNAK 
 

Az időskorúak támogatása iránti kérelem még június 30-ig
benyújtható, azokat folyamatosan elbíráljuk. A már beérkezett 
kérelmek alapján következő kifizetés -a kiküldött határozatok 
szerint- 2022. június 22-én lesz. A benyújtási határidőt követően 
már csak egy alkalommal lesz ilyen időpont kijelölve.  

 
  STARTMUNKA PROGRAM 

    

Mezőgazdasági startmunka program keretében  
2 db gép került beszerzésre:  
- egy öntöződob (50/300-as forgózsámolyos) 
- egy dobkasza (vágási szélessége 185 cm) 
2.263.000 Ft + áfa összegben. 

 

 
 

ÚTFELÚJÍTÁS 
 

A Létavértesi Hírek májusi számában adtunk tájékoztatást arról, 
hogy 120 millió forint támogatás fordítható Létavértesen belterületi 
útfelújításra.  
A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lezáródott. A 
nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés aláírása június 13-án 
megtörtént. A hajdúsámsoni Cívis-út Kft. az anyagok szállítását 
megkezdte, a jövő hét folyamán munkagépekkel az érintett utcákon 
megjelenik.  

 
FOTÓK: VÁROSGÁZA ARCHÍV

A Bocskai utca részlete 
Padkarendezés és szegélyjavítást követően az aszfaltozást is 
hamarosan megkezdik. A munkálatok előtt a lakosságot értesítjük. 
Tisztelettel kérem, hogy azok ideje alatt az utcába való ki- és be 
közlekedés alkalmával tanúsítsanak türelmet, és segítsék 
mindannyiunk érdekében a munkavégzést! Köszönöm! 

 

DIÁKMUNKA 
 

A Derecskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szerint a nyári 
időszakban előreláthatólag 14 fő diákmunkás foglalkoztatására lesz 
lehetőségünk napi 4 óra munkaidőben. A szóbeli tájékoztató 
szerződésben történő megerősítését várjuk. Az érdeklődők 
jelentkezését pedig kollégáim folyamatosan regisztrálják. 
 

Ki kellene lépjünk az ezeréves skatulyából 
 
 

 
                                                    FOTÓK: KİVÁRI KRISZTIÁN 

Június 4 -én délután a Debreceni – Petőfi utca kereszteződésében 
álló Trianoni emlékműnél volt a városi megemlékezés és 
koszorúzás.  
Harmati Dorottya szavalata után Menyhárt Károly polgármester 
mondott ünnepi beszédet.  
Bevezetőjében így fogalmazott: „fájdalmas érzés, hogy a mellettünk 
húzódó trianoni határról már három számjeggyel írt évfordulón kell 
emlékeznünk. Minden évben kettős érzés van mindenkiben, mikor 
idejövünk. Az egyik a szomorú emlékezésé, míg a másik, a 
reményé, hogy Trianon pillérei dőlni látszanak. 
 
A végzetes békediktátumban ratifikált új határokkal mi is 
elveszítettük a jelentős értéket képező jó minőségű nagylétai 
szántóterületeket, és hosszú időre szétszakították a családi 
kapcsolatokat. Az országnak odavesztek bányái, ásványkincsei, 
Fiumével megszűnt tengeri ablakunk. Eltűnt erdőink, hegyeink jó 
része, a Kárpátok bércei, és szétdarabolódott infrastruktúránk. Az 
inkvizítorok széttörték a társadalmi, gazdasági kulturális egységet, 
de még szomorúbb, hogy kisebbségi és jogfosztott sorba került több 
mint hárommillió magyar. 
Először 906-ban szülte az akkori nyugati világrend a latin mondást: 
„’Ungros eliminendos esse!’”, azaz a magyarokat el kell pusztítani. 
Azóta talán elég idő eltelt, hogy -Trianon sebével terhelve-
kilépjünk ebből a skatulyából. Azért is, mert azok az értékrendek, 
amelyekért a magyarok időről időre kiállnak, örök érvényűek. 
Európában, a kereszténység és a kultúra bölcsőjében még inkább 
így kellene legyen!”  
Ezt követte a koszorúzás, majd a Zimberi Banda, akik az 
alkalomhoz illó zenét játszottak. 
 

 
 

További képek elérhetők: www.letavertes.hu /Hírek   (TB) 
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Pedagógus Nap 
 
A település pedagógusait köszöntötte a Létavértesi Városi 
Önkormányzat június 13-án a városi Sportcentrumban ismét 
megrendezett Pedagógus Nap alkalmával. 
Menyhárt Károly polgármester ünnepi beszédében köszönetet 
mondott minden létavértesi gyerekért tevékenykedő pedagógusnak, 
a munkájukat segítő dolgozóknak.  
 

 
FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN

Az idei ünnepeltek koszorúja 
 

A legeredményesebb oktató – nevelőmunkát végzőknek átadták a 
város által alapított „Létavértes gyermekeiért” díjakat, köszöntötték 
az aranydiplomásokat, és eredményes munkájuk elismeréseként 
többen kaptak ajándékot. Az ünnepség szórakoztató műsorral és 
vendéglátással fejeződött be.  
A rendezvényen készült képriport elérhető a város honlapján: 
www.letavertes.hu/ Hírek oldalról., illetve a Létavértes Város 
Önkormányzata hivatalos facebook oldalán. 
Júliusi számunkban részletesen ismertetjük a díjazottakat, 
elismerésben részesített pedagógusokat, dolgozókat.   (T) 
 

BÁBOSAINK SIKERE 
 
Május 27-én a művelődési ház színháztermében nyílt főpróbát 
tartott a Nagyné Bodácska Éva és Pappné Győri Tünde 
óvodapedagógusok által vezetett Terembura bábcsoport. 
 

FORRÁS:  NEMZETI MŐVELİDÉSI INTÉZET

Teremburások a debreceni Vojtina színpadán 
 

A GYÖNGYIKE című előadásukkal május 28-án Debrecenben, a 
Vojtina bábszínházban rendezett Megyei Bábfórumon léptek fel.  
 
Ott volt a Szilasi Zsanett vezette Dimitrifjak Gyermek Színjátszó és 
Bábcsoport is, akik jó szereplésükkel ősszel résztvevői lehetnek 
Egerben a Gyermekbábosok Országos Találkozójának.  
Pappné Győri Tünde büszkén osztotta meg a közösségi oldalon, 
hogy az iskolások alkotta Terembura, és az óvodások Déli-
Bábcsoport is Arany minősítést kapott, továbbá a boszorkány 
szerepben Deli Dóra különdíjas lett. Gratulálunk !  

(T)
 

Májusi Máléfesztivál 
 
Tizedik alkalommal rendezte meg a település a Városi Könyvtár és 
Művelődési ház szervezésében a Májusi Málé Fesztivált 2022. 
május 21-én, szombaton a Rózsa utca 1. szám alatti udvar nagy 
platánfája árnyékában.  
A borongós idő ellenére 10 órától jöttek a gyerekek a szüleikkel, 
hogy a 10 féle játékon túl a 6-8 évesek kipróbálják ügyességüket a 
Kukorica Jancsi és Serény Iluska játékos vetélkedőben. A 
látványkonyhában a hét debreceni éttermekben dolgozó, de 
létavértesi illetőségű séfek, illetve helybéli szorgos háziasszonyok 
készítették kukoricamálé alapanyagból a finom ételeket. 
 
A délutáni programsor Menyhárt Károly köszöntőjével indult, aki 
színpadra szólította az ételkészítőket, és jutalmakat adott át részükre.  
A rendezvény helyszínén az alkalomhoz illő, természetes 
anyagokból készült vásári portékákat kínáltak sátraikban az árusok. 
 

 
FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN

Színpadon a Villongó táncegyüttes 
 
Az arcfestés, kézműves foglalkozás mellett a színpadon 
bábelőadást, majorette csoportokat, néptáncosok vidám műsorát, 
meseszínházi előadást láthatott a szép számú közönség.  
Este tombolasorsolás, majd retro diszkó zárta a napot. (T) 
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
EMLÉKPARK LÉTESÜLT 

 
 

Létavértes mindkét iskolájában 
nagy hangsúlyt fektetnek az 
identitástudat erősítésére, és az 
oktatási feladatokon túl a nemzeti 
összetartozás megélését is bizto-
sítják felső tagozatos tanulóiknak a 
„Határtalanul”  pályázati program 
keretében. Ebben az évben is két 
csoport vett részt többnapos erdélyi 
kiránduláson. 
 
Az Arany János Általános Iskola 
tantestülete kezdeményezte, hogy 
az iskolai könyvtár udvarán 
létesüljön emlékpark a nemzeti 
összetartozás szimbólumával. A 
kezdeményezést felkarolták és 
támogatták a szülők, és a helyben 
élők. A közadakozásból felállított 
emlékoszlopot Antal Lajos, 
Hegyközkovácsiban élő fafaragó 
készítette el. 
A június 10-én délutánra tervezett avatóünnepséget a hirtelen 
érkezett viharos záporeső miatt a szomszédos iskolaépület aulájában 
tartották meg, ahol Nagy Józsefné, az iskola igazgatónője 
köszöntötte a megjelenteket, és köszönetet mondott a segítőknek, 
adakozóknak. 
 

 
FOTÓK: KÓVÁRI KRISZTIÁN

Az ünnepség résztvev őinek egy csoportja 
 

Menyhárt Károly polgármester 1920. június 4. máig ható 
következményeiről, a határon túlra szakadt magyarság súlyos 
megpróbáltatásairól és nemzeti kötődésük megtartásáról beszélt. 
Európában egyetlen ország vagyunk, mely ezer év után 
szétszaggatva, egykori önmagával határos. 
 
– A mai naptól az iskolások és a szüleik közelebb kerülnek ehhez, 
hiszen nap-nap után itt járnak majd el a csonka Székelykapu mellett 
a csonka Magyarország határához csak egy ugrásra. Talán így 
könnyebb lesz emlékezni, és a 100. évfordulón fellobbantott 
őrtüzeket őrizni tudjuk és tovább visszük. Mert ha Európa és annak 
nagyhatalmai felejtenének is, itt Létavértesen nekünk semmiképp 
sem szabad – fogalmazott a polgármester. 
 
Az emlékparkot megáldotta Hadházi Tamás esperes, református 
lelkész, megszentelte Szimicsku Ferenc görögkatolikus esperes. 
 
Nagy Eszter, Szabó Anna és Csatári Viktor szavalatokkal, a 
Zimberi Banda, a Ketten akusztikus formáció zenével, Kléh Ákos 
Szabolcs, a Hortobágyi Néptánccsoport tagja, legényes tánccal 
színesítette az ünnepi programot.  (T) 
 
A rendezvényen készült fotók, illetve videó összeállítás megtekinthető a 
város honlapján és a Létavértes Város Önkormányzata hivatalos facebook 
oldalán. 

A hónap családja 
 
Helen Doron English Debrecen májusban „A hónap családjának” 
választotta a létavértesi Jenei családot. Ezt olvashattuk:  
 

 
                                                                                     FORRÁS:  facebook 

„Jenei Tiborhoz és féleségéhez, Katihoz, több éves ismeretség köt. 
Több éve járatják már hozzánk nevelt gyermekeiket, mivel ők 
nevelőszülők. Csodálatosnak tartom, ahogy ők a nevelt 
gyermekeikkel bánnak. Teljesen sajátjukként nevelik őket, amíg 
velük vannak. Lehetőségeikhez mérten mindent megkapnak a 
gyerekek, és még angolra is járnak. Példaértékűnek tartom azt 
ahogy gondoskodnak a gyerekekről. Bízom benne, mi is nyomot 
hagyunk a gyerekek életében, bárhová is kerülnek életük során.” 

 
PÜNKÖSD A REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGBEN 

 

A Nagylétai Református 
Egyházközségben a Pünkösd 
vasárnapi ünnepi isten-
tisztelete alkalmával került 
sor az idei Konfirmandusok 
első úrvacsora vételére. Az 
ünnep alkalmával köszön-
tötték az 50. és 25. éve 
konfirmáltakat is. 
 

KÉPEK: EGYHÁZKÖZSÉG FACEBOOK OLDALA

HELYREIGAZÍTÁS 
 

A Létavértesi Hírek májusi számában (4. oldalon) írtunk nagytiszteletű 
Szabó János, Vértesi Református Egyházközség lelkésze beiktatásáról. A 
cikkben helyesen jelent meg, hogy lelkész úr házasságkötésének dátuma 
2001. július 21, de tévesen leánygyermekük Kincső születésének időpontja, 
mely nem 2001, hanem 2006. Az érintettektől és olvasóinktól elnézést 
kérünk! (a szerk.) 
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Képzőművészeti verseny 
Az alsó tagozatosok számára meghirdetett Hajdú-Bihar Megyei 
Képzőművészeti Versenyen László Csaba (4.b) III,  Horváth 
Brendon (4.b) különdíjban részesült. Felkészítő: Nagy Tamásné 
 

Magyar zászló és címer rajzpályázat 
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet rajzpályázatot hirdetett a Kárpát-
haza program keretében, melyen Kerékgyártó Hanna (4.a) és László 
Csaba (4.b) osztályosok különdíjban részesültek. Felkészítő Nagy 
Tamásné.  
 

Gyereknap 
Május 27-én Alsós Diákönkormányzatunk gyereknapot szervezett. 
Kis diákjainknak egy zenés reggeli tornával indítottuk a napot. A 
délelőtt folyamán különböző kézműves tevékenységek közül 
választhattak az ügyes kezű gyerekek, majd csapatokat alkotva 
megmutathatták ügyességüket, gyorsaságukat, kreativitásukat a 
különböző akadályok leküzdésében. Ebéd utáni pihenő időben a 
Cifra Palota Bábcsoport mesejátékát tekinthették meg. Játékukat a 
Zimberi banda kísérte. A nap zárásaként a jól megérdemelt hűsítő 
jégkrém nagy meglepetést szerzett diákjainknak. 
 

Tanulmányi kirándulások 
Iskolánk 1. a osztálya egy látnivalókban gazdag napot töltött el a 
Nyíregyházi Vadasparkban, míg az 1.c osztály a Rozsnyai 
Múzeumba tett látogatást, ahol megnézték az állandó és az időszaki 
kiállítást.  

FOTÓ: ARANY J. ISKOLA ARCHÍV

Tanulóink a Vadasparkban 

A 2.a osztály is Nyíregyházára látogatott. Ők a fóka-show-t találták 
a legérdekesebbnek. 
A 2.c és a 3.a osztály együtt mentek Poroszlóra. A Tisza-tavi 
Ökocentrumban tett kirándulás során megismerkedtek a tó gazdag 
élővilágával, a hajótúrán testközelből figyelhették meg annak 
madárvilágát. 
4. évfolyamos tanulóink Hortobágyon jártak. Délelőtt idegen-
vezetéssel érdekes állatokkal ismerkedtek a Madárkórházban. 
Kipróbálták a különböző állatformájú játékokat. Délután külön 
busszal a Vadasparkba vitték őket, ahol védett állatokat láttak 
testközelből. 
 

Gáspárné Pankotai Erika Humán mk.v.
 

 
 

Évzárók 
A Debreceni u. 1. szám alatti óvodában május utolsó hetében, a 
mini-, kis- és a középső csoportosok vidám, hangulatos műsorokkal 
zárták az idei nevelési évet, amit az óvoda udvarán mutattak be a 
szülőknek és a családtagoknak. 
 

Ballagás 

 
Eperke csoport 

Június 3-án óvodánk udvarán tartottuk meg a ballagó ünnepségeket, 
melyek csúsztatott időpontokban kezdődtek.  

 
Katica csoport 

A Pillangó, Kisvirág, Eperke és Katica nagycsoportos gyermekek 
ünnepélyes keretek között intettek búcsút az óvodának. 

 
                                                        FOTÓK:: GYERMEKSZIGET ÓVOPDA 

Pillangó csoport 
 

A Pillangó és a Kisvirág csoport színes, táncos műsort adott elő, 
majd verssel, dallal búcsúztak, tarisznyájukban sok emlékkel  
ballagtak el. A várakozás perceit Papp Zétény gitárjátéka 
színesítette.  

 
A Kisvirág csoport 

 
A ballagó gyermekeknek sok sikert és boldog iskolás éveket 
kívánunk! 
 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda -Bölcsőde munkatársi közössége 
 



2022. JÚNIUS            Létavértesi HÍREK           7. oldal  
 
 
 

 
 

Gyermeknap 
Felső tagozatos diákönkormányzatunk június 9-én gyermeknapot
szervezett a sporttelepen. A diákok és pedagógusok izgatottan 
várták a nyolc akadályból álló versenyt. Idén is már napokkal előtte 
készültek a színes zászlók, és rímeket faragtak a csapat indulójához. 
Az állomásokon (mocsárjárás, kúszás, gránáthajítás, lövészet, 
palánkugrás, pallón járás, szőlőtermesztés) nagy szükség volt a 
versenyzők ügyességére. A sikeres teljesítés után a gyerekek 
jutalma jégkrém volt,  a legjobb csapatok pizza utalványt kaptak.  
Eredmények:  
5-6. o: I. Arany sasok (6.c), II. Farkas csajok (6.c), III. Bölcs pandák (6.b) 
7-8. o: I. Harci pockok (8.c) II. Pecások (8.a), III. Létai maffia (8.b) 

 
Kalandozó 

A Kisnánai Szent Imre Általános Iskola immár 17. alkalommal 
szervezte meg a „Kalandozó” országos történelmi vetélkedőt, 
melynek idei témája III. Károly és Mária Terézia kora. A 
háromfordulós versenyen a gyerekek megismerkedhettek a két 
uralkodó intézkedéseivel, rendeleteivel, családi kapcsolataikkal, a 
kor stílusirányzataival.  
A versenyre 49 csapat jelentkezett. Iskolánkat a Léta vezér csapat
képviselte: Karcza Melinda, Tarnóczki Dorina, Szoták Hunor, Vida 
Szabolcs és póttagként Incze Fruzsina. Mindannyian a 7. b osztály 
tanulói, akik történelmi környezetben, a kisnánai vár falai között 12 
állomáshelyen mutathatták meg kreativitásukat, ügyességüket, 
rátermettségüket. 
A vetélkedő során az előkelő 8. helyezést érték el. Felkészítők: 
Zákányné Bogyó Anikó, Mészárosné Imre Melinda, Máté József 
Tóth Róbert és                                                              Milotai József.  

 
Tánciskola bál 

Iskolánkban két év szünet után ismét megrendezésre  került a
hagyományos tánciskola bál, ahol nyolcadikos diákjaink 
tanúbizonyságot adhattak tánctudásukról. Összesen 25 tanulónk 
táncolt. A bemutató után táncverseny is volt, az alábbi eredménnyel 
zárult: 
1. Nagy Eszter 8.b – Boross Nándor 8.b, 2. Szatmári Gréta 8.c –
Bertóthy Tamás 8.c, 3. Venczel Panna 8.c – Kerekes Balázs 8.c 
A hivatalos programot hajnalig tartó bál követte. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Gyöngyösi Sándor táncpedagógusnak a tanítást, Nagy 
Dezsőné Andi néninek és csapatának a terem díszítését, és Boross-
Szima Beátának a szervezésben való segítségét!  
 

"Zágon felé mutat egy halovány csillag" 
Hetedik osztályos tanulóink a „HATÁRTALANUL” program keretében 
ötnapos tanulmányi kiránduláson vehettek részt Dél-Erdélyben és 
Székelyföldön, melynek központi témaköre a II. Rákóczi Ferenc vezette 
szabadságharc, és annak erdélyi vonatkozású helyszíneinek felkeresése. A 
pályázat címét Lévay József: Mikes című költeményéből kölcsönöztük.  

 
 

Ismeretszerzésünket nem korlátozhattuk csak a Rákóczi-szabadságharc 
helyi vonatkozásaira, megismerkedtünk a csodás természeti, földrajzi 
környezettel, a népi hagyományokkal, tájjellegű ételekkel, szokásokkal, 
impozáns történelmi műemlékekkel és találkoztunk helyi általános iskolás 
gyerekekkel is. 
 
Kirándulásunk első napját a „magyar Golgotának” nevezett városban, 
Aradon kezdtük, ahol a Szabadságszobránál koszorúval tisztelegtünk a 13 
aradi vértanú tábornok bátor kiállása, hazaszeretete előtt. 
A dévai vár meredélyeit egy fárasztó gyalogtúra keretében hódítottuk meg, 
Vajdahunyadon, Mikszáth szavaival a „várak királya” következett. Itt a 
Hunyadi család eredet-története mellett a várkút keletkezésének mondáját is 
megismerhették a gyerekek. A dél-erdélyi szórványmagyar településen, 
Csernakeresztúron, meghitt családias vendéglátásban volt részünk.  
Másnap utunkat Gyulafehérvár felé vettük. Az egykori fejedelmi székhely 
Árpád-kori székesegyházának méltóságot árasztó falai között olyan, a 
magyar történelmet meghatározó személyiségekre emlékeztünk, mint 
Hunyadi János, Hunyadi László, Izabella királyné, János Zsigmond, 
Bocskai István. Innen Szászföldön keresztül folytattuk utunkat. Az 
Erdélyből kitelepített szászok százezreinek kéznyomai az erődtemplomok, 
falakkal megerősített városok. A középkori szász építészeti remekben, a 
berethalmi erődtemplomban tettünk látogatást, majd Segesvár történelmi 
belvárosát jártuk be. Szászföld határán, a fehéregyházi emlékműnél 
megemlékeztünk az 1849. július 31-i vesztes ütközetről, amelyben Petőfi, a 
szabadságharc költője is elesett. 
Székelyföldre érkezve Székelykeresztúron annak a körtefának a 
maradványainál időztünk, amely alatt egykor az „Egy gondolat bánt 
engemet” című költemény született. 
 
Következő szállásunkat Székelyudvarhelyen foglaltuk el, innen csillagtúra 
szerűen jártuk be az idegenbe szakadt magyar végeket. Másnap délelőtt a 
csíksomlyói kegytemplom csendességében idéztük fel a kegyhely
magyarságot egyesítő jelentőségét felekezetekre és határokra való tekintet 
nélkül, majd felkapaszkodtunk a somlyói hegynyeregbe, a pünkösdi búcsúk 
helyszínére. A délutáni időszakban a kénkigőzölgéséről nevezetes Büdös-
barlangot, a folyamatosan fortyogó, bugyborékoló Apor lányok „feredőjét” 
kerestük fel. 
A legnagyobb élményt a helyi iskolával és gyerekekkel való találkozás 
jelentette. Mi szervezők immár harmadik alkalommal tértünk vissza a 
homoródszentpáli László Gyula Általános Iskolába, ahol szeretetteljes 
fogadtatásban volt ismételten részünk.  
A hazafelé vezető utunk első állomása Farkaslaka volt, ahol Tamási Áron 
síremlékénél elültettük az emlékezés virágait, majd Korondon Józsa János 
fazekasmester műhelyében tettünk látogatást. Utolsó tematikus megállónk 
Marosvásárhely volt, ahol a várat és a vártemplomot látogattuk meg. 

A gyerekek élménybeszámolói, fogalmazásai, rajzai és fényképek 
felhasználásával közösen készítettük el a programot felölelő projektnaplót. 
A Határtalanul pályázati program szervezői, megvalósítói: Nagy Dezsőné, 
Oláhné Kiss Emma, Kissné Medve Anita, Mészárosné Imre Melinda, Máté 
József, Milotai József 
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   Henrietta Gabriella tanár néni irányításával május 27-én.  

Az Irinyi Szabadidőpark melletti kispiacon lehetőség nyílt a már 
feleslegessé vált könyvek elcserélésére, jelképes összegért történő 
értékesítésére. A rendezvény mérsékelt érdeklődéssel, de jó 
hangulatban zajlott. A résztvevők a megmaradt könyveiket a 
könyvtárnak adományozták 
 

Nemzeti Összetartozás Napja 
A 2022. június 06 – június 10. között megvalósuló Határtalanul 
pályázat keretében Erdélybe készülő tanulóink egy csoportja 
Jákóbné Szilágyi Éva pedagógus vezetésével a 102 éve aláírt 
Trianoni békeszerződésre emlékezve minden osztályteremben 
versekkel idézte fel a békediktátum történetét. 
 

Megemlékezés az 5. osztályban 

 Az esemény tragikus következményeit egy rövid filmrészlet 
megtekintésével ismerhették meg tanulóink. A felsős diákok 
feladatlap kitöltésével rögzítették ismereteiket. 
 

Versenyek 
Az Epreskerti Általános Iskola által szervezett Csete Szemesi Attila 
Informatikaversenyen alsós tanulóink 2. helyezést értek el, felső 
tagozatos növendékeink 4. helyen végeztek. 
 

 
Informatikusaink 

 
ZIP-Zöld Irodalmi Pályázat 

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „ZIP –  Zöld 
Irodalmi Pályázat”  címmel környezetvédelmi témájú irodalmi 
pályázatot hirdetett 6–18 éves tanulók számára, melyen iskolánk 
négy tanulója első helyezést ért el .  

 
Az irodalmi  pályázat nyertesei 

 
Vers kategóriában: Cseresznye Flóra 5. o, Szentmiklósi Vanda 5. o. 
Mese kategóriában: Kertész Marietta 4. o, Tóth Andrea 4. o.  
 Jutalmul 4 fős családi belépőt, vagy 1 hetes Zootáborozást 
választhattak növendékeink a debreceni Nagyerdei Kultúrparkban.  
Felkészítő nevelőik: Szentmiklósi Miklós, Katona István, Magyar 
Jánosné és Jákóbné Szilágyi Éva. 
 

 
 

Irinyi-Nap  
Május 17-én az esős időjárás miatt iskolánk ebédlőjében 
emlékeztünk névadónk születésének 205. évfordulójára. 
 

 
                                                                                                FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA 

Ünnepi pillanatok 

Ujvárosiné Slifka Mariann DÖK-segítő pedagógus köszöntője után 
Zsiros Ábel 5. osztályos tanuló elevenítette fel a híres kémikus, 
feltaláló életútját. Demján Lili 5. osztályos tanuló szavalata után 
Szentmiklósi Miklós igazgató ismertette az utóbbi időszak 
versenyeredményeit és gratulált a megmérettetéseken eredményesen 
szereplő tanulóknak. Az ünnepség a sírkertben koszorúzással 
folytatódott. A délelőtt további részében a tanulók foglalták el a 
katedrát, fordított órák keretében folyt a tanítás. 
Délután Irinyi Jánossal és az őt híressé tevő találmányával, a 
gyufával kapcsolatos rejtvények, feladatok, kézműves foglalkozások 
zárták az Irinyi – nap programját. 
 

Óvodából iskolába 
2022. május 11-én a tanító nénik egy csoportja látogatást tett a
szomszédos Gyermeksziget Óvoda Irinyi utcai Tagóvodájában. A 
nagycsoportos óvodások foglalkozásán lehetőség volt 
megismerkedni a leendő kis növendékeinkkel. 
A „vendégeskedést” a nagycsoportos óvodások május 20-án 
viszonozták, amikor egy közös, komplex magyar és matematika 
órán vettek részt az elsősökkel. Ez után bejárták az Irinyi utca 8. 
szám alatti iskolaépületet, kipróbálták az iskolaudvar nyújtotta 
játékteret. 
 

Hulladékgyűj tés a fenntarthatóság jegyében 
Május 20-án az Irinyis diákok keze nyomán vált szemétmentessé 
iskolánk közvetlen környezete, az Irinyi, a Kassai és a Szél utca. Az 
Örökös ÖKO-ISKOLA tagjai 8 zsáknyi hulladéktól (többségében 
sörös és üdítős doboz, csokipapír, cigarettacsikk) szabadították meg” 
a településrészt. 
 

Kirándulás a Lázár Ervin Programban 
Iskolánk harmadik osztályos tanulói kivételes lehetőséget kaptak a 
Lázár Ervin Programnak köszönhetően, hisz kétszer is ingyenes 
kiránduláson vehettek részt ebben a tanévben. A május 4-i 
hajdúböszörményi előadás után május 24-én a helyi Pöttöm 
Majorban  farmlátogatáson vettek részt. A vidám hangulat és az 
életre szóló emlékek gyűjtése most is szavatolt volt. 
 

Könyv „Csereberélde” 
A fenntarthatóság és az olvasóvá nevelés jegyében az Irinyi János 
Általános Iskola és a Városi Könyvtár és Művelődési ház Vértesi 
Fiókkönyvtára „Könyv Csereberéldét” szervezett Joó-Tamás  
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Osztálykirándulások  
Május utolsó és június első napjai az osztálykirándulások időszaka 
volt iskolánkban.  

 
FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA  

Hortobágyon járt a 4. osztály 
 

A harmadik és negyedik osztályos tanulók a hétfői napot 
Hortobágyon töltötték, ahol számos érdekes látnivaló, izgalmas 
program várta őket.  

 
Felsőseink Miskolctapolcán 

46 felső tagozatos tanulónk 5 nevelő kíséretében Miskolctapolcára 
látogatott a hét közepén. Iskolánk második osztályos tanulói 
csütörtökön Kokadon, a Szilágyi Farmon ismerkedtek a hazánkban 
őshonos és különleges állatokkal, majd kézműves foglalkozáson 
vettek részt. Ugyanezen a napon elsőseink a Bihari Jurtatáborba 
sétáltak el, ahol a „Jurták népe” című múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vettek részt. Honfoglaló őseink öltözetének, harci 
eszközeinek, lakhelyeiknek, a jurtáknak megismerése után 
lovasszekérrel utaztak a Pöttöm Majorba, itt a Tanyakalamajka 
című foglalkozás aktív résztvevői voltak. 
Minden csapat élményekkel feltöltődve tért haza a kirándulásokról 
 

Táborok 
Az élményszerzés és közösségépítés a nyári szünidőben is 
folytatódik, hiszen az alábbi hét táborban tartalmas programokkal 
teli napok várják a jelentkezőket. 

A tábor neve Helyszín A tábor időpontja 
Határtalanul 2019 Erdély 06. 24 -.06.28. 
Csodaszarvas  
napközis tábor 

Irinyi János  
Általános Iskola 

06. 27 –07.01. 

Nyári napközis  
tábor 1. turnus 

Irinyi János  
Általános Iskola 

07. 04 –07. 08. 

Nyári napközis 
tábor 2. turnus 

Irinyi János  
Általános Iskola 

07. 11 –07. 15. 

Erzsébet - 
élménytábor 

Zánka 07. 10 –07. 15. 

 
Ügyelet 

A nyári szünidőben a hivatalos ügyek intézésére az Irinyi utca 8. sz. 
alatti iskolaépület titkárságán az alábbi időpontokban van lehetőség.  

2022. 06. 29. (szerda) 9 – 13 óra 
2022. 07. 13. (szerda) 9 – 13 óra 
2022. 07. 27. (szerda) 9 – 13 óra 
2022. 08. 10. (szerda) 9 – 13 óra 

Jákóbné Szilágyi Éva munkaközösség-vezető 
 

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA 
Helyt álltak az Arany János Iskola diákjai a győri atlétika versenyen 

 
Májusban 11 diákunk vívta ki az országos atlétikai versenyen való részvétel 
jogát, amire eddig még nem volt példa annak ellenére, hogy az utóbbi tíz 
évben rendszeres résztvevői vagyunk a diákolimpia országos versenyeinek. 
Sajnos a lebonyolítási rend (a különböző korcsoportok versenyeit különböző 
napokon rendezték) nem tette lehetővé, hogy mindenki eljusson a rangos 
versenyre, de a IV. korcsoportos lányainknak megadatott ez a lehetőség. A 
nyolcadikos lányok szorgalmukkal, hozzáállásukkal, munkájukkal 
kiérdemelték ezt, és nem vallottak szégyent. Horváth Kamilla súlylökésben, 
Tóth Orsolya magasugrásban lett 14., míg Szatmári Gréta
kislabdahajításban 13., a 4x600 méteres váltó csapat pedig az előkelő 9. 
helyezést szerezte meg. Gratulálunk nekik. 

 
                                                                                              FOTÓ: ISKOLA  ARCHÍV 

A képen balról jobbra: Bertóthy Tamás testnevelő, Tóth Orsolya, Horváth 
Kamilla, Szatmári Gréta, Vásárhelyi Tifani, Szabó Janka, Nagy Eszter, Kléh 
Ákos testnevelő. 

Bertóthy Tamás
 

A Létafit juniorjai idén is megnyerték 
a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség gyermekbajnokságát 

 

Véget ért az MSTSZ szervezésében lebonyolított turisztikai 
gyermekbajnokság, melynek idén is hat állomása volt. Ősszel a Kinizsi 
Pál”Nagyvázsonyban (Bakony, 20,5 km , 280 m szintemelkedéssel), 
„Palipista – Hotyka”  Sátoraljaújhely (Zemplén, 17,7 km, 690m), 
„Tanúhegyek”  Badacsonytomaj (Badacsony, 19,6 km, 850 m). Ez év 
tavaszán a „Téry Ödön” Budapest (Budai hg. 22,9 km, 550m), „Egri Bükk” 
Felsőtárkány (Bükk, 16,8 km, 519 m) valamint a „Körös Váradi László 
emléktúra” Mezőberény (Alföld,  17,5 km, 0m). A távokat és 
szintemelkedéseket időre kellett leküzdeniük a versenyzőknek úgy, hogy 6 
km/h sebességnél nem mehetnek gyorsabban.  

 
A csapat a Mez őberényi díjátadó után    

A Szabó Janka, Molnár Zsófia, Bertóthy Tamás, Guba Dávid, Boros 
Nándor, Kecskeméti Szabolcs összeállítású csapat minden versenyen részt 
vett, és a szintidőn belül ért célba. Ennek köszönhetően a versenysorozat 
végén ez aranyérmet jelentett a csapatnak. Külön öröm, hogy az egyéni 
versenyben a lányoknál Szabó Janka első, Guba Dávid pedig második 
helyezést ért el. 
A csapatot kísérői voltak: Nagy Károly, Bertóthy Tamás, Kecskeméti 
Szabolcs, Dr. Szabó János. Az egyesület nevében köszönjük, hogy 
vigyázták a fiatalokat, és hogy lehetőséget teremtettek nekik a természetjárás 
versenyszerű keretek közötti kipróbálására. 

Bertóthy Tamás
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   Kézilabdás lányaink Székelyhíd korosztályos gárdáival mérték 

össze tudásuk: U10 és U15 korcsoportokban. A tornacsarnokba 
kilátogató nézők nagy elánnal buzdították mindkét csapatot. 
 

 
 
A Trianoni békediktátum évfordulóján a Puskás Arénába rendezett 
Magyarország - Anglia zártkapus mérkőzésre Létavértesről is 
utaztak gyerekszurkolók Kléh Ákos és Karászi Ferenc 
szervezésében.  

Papp Zoltán szakosztályvezető

 „Mindent vitt” az éjszakai túra 

 az Erdıspusztai kéken! 
 
A Létafit megrendezésében már 2007 óta van lehetőség 
helyben teljesítmény túra versenyeken részt venni, melyre 
évről-évre egyre többen jönnek el nemcsak helyből, hanem 
az ország minden tájáról. Az öt évvel ezelőtt elindított 
éjszakai túra is töretlen népszerűségnek örvend, olyannyira, 
hogy az idén már többen jelentkeztek a 15 km-es éjszakai 
túrára, mint a másnap lebonyolított  ötféle távra összesen! A 
360 résztvevőből több, mint kétszázan választották a 
teleholdas túrát, mely valóban kellemes körülmények között 
zajlott. Érdekes színfoltja volt a nappali túrának, hogy sok 
év után ismét lehetett látni lovas teljesítőket. Gáspár Zoltán, 
Verdes Zsanin és Cseresznye Flóra lóháton tették meg a 40 
km-es távot. Nagyon sok fiatalt lehetett látni a túra során, 
ami rendkívül pozitív jelenség. 
 
Az már kevésbé, hogy a túrázók után viszonylag sok szemetet 
kellett összeszedni a szervezőknek, akiknek ezúton szeretném 
megköszönni áldozatos munkájukat, csakúgy, mint a verseny 
mecénásainak:  
 Létavértes város önkormányzata, Szabó János (Pékház), Juhász 
Zoltán vállalkozó, Soós tészta (Soós Tibor), Papp Zoltán (Árok u), 
Papp Sándor (Árpád tér), Huszti-hús kft (Huszti Sándorné), Preku 
Gyula (Kokad). 

Eredmények: 
10 km ffi. Kocsis Gábor, Debrecen , 1:37:00 
10 km női Oláh Emma Lívia,  Létavértes, 1:48:00 
20 km ffi. Nagy Csaba, Debrecen, 4:43:00 
20 km női Vas Eszter, Debrecen, 4:52:00 
30 km ffi. Lukács Tihamér, Debrecen, 3:14:00 
30 km női Lőrinczi Mária, Debrecen, 5:42:00 
40 km ffi. Gellén László, Debrecen, 4:10:00 
40 km női Németh Tímea, Debrecen, 10:12:00 
Legfiatalabb résztvevő: Szabó Zoé (5) Létavértes 
Legfiatalabb teljesítő Bakó Csaba (5) Létavértes 

Bertóthy Tamás Létafit SE elnöke
 

Az esemény: fotói:  www.letavertes.hu /Hírek oldal 

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 

                                    Tisztelt Szurkolóink! 
 
A Létavértes Sc ’97 a Megye II -ben 21 csapat közül a harmadik 
helyet szerezte meg, így bronzérmes lett, ami lehetőséget ad arra, 
hogy a Megye I -ben indulhassunk. Sajnos Balmazújváros Megye I-
es bajnok nem jutott fel az NB III -ba, így a lehetőségeink 
leszűkültek, de bízunk benne, hogy sikerül mégis feljebb lépni, mert 
ez a csapat a jövő csapata.                                     Árva Barna elnök 
 

 
FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97

Befejeződött a 2021/2022 évi labdarúgó bajnokság a megyei 
másodosztályban. Az ifjúsági csapat ebben az évadban. a dobogó
második fokára állhatott fel A felnőtt csapatunk két fronton is 
helytállt, hiszen a Megyei Labdarúgó Kupában bronzérmet szerezve 
kijutott az országos főtáblára, a bajnokságban pedig az utolsó
mérkőzésen csapatunk 4-2 arányban felülmúlta Hajdúhadház 
alakulatát, és ezzel a győzelemmel a harmadik helyen végzett a 
bajnokságban.  
 

 
Úszó szakosztályunk versenyzői május hónap végén a békéscsabai 
Viharsarok-Kupán vettek részt. Az időjárás nem volt kegyes a 
versenyzőkhöz, ennek ellenére úszóink valamennyi 
versenyszámukat teljesítették. 
 

 
U10  -es  kézilabdások 

 

 



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

Kirándulás Romániába 
 
A Létavértesi Irinyi Nyugdíjas Egyesület az önkormányzat civil 
szervezetek számára kiírt pályázati támogatás segítségével 
megvalósíthatta régi álmát, Irinyi János szülőhelyének 
felkeresését. 
 
Először Albisra mentünk, ahol megkoszorúztuk az Irinyiek 
szép emlékművét, majd betértünk a helyi templomba, ahol a 
református lelkész beszélt az Irinyi család itt töltött éveiről.  
Következő utunk Ottományba vezetett, ahol a Komáromi 
Csipkés György kúriába látogattunk el. Itt az Érmellék régi 
halászó, rákászó életmódjával ismerkedtünk meg. 
 
Szalacson Dr. Kéri Gáspár fogadott bennünket, aki bemutatta 
az "Ezer pince faluját", azt a pincerendszert, amely egyedülálló 
a maga nemében.  
 

 
FOTÓ: : IRINYI NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Egyesületünk csoportképe 
 
Innen Bihardiószegre vezetett utunk. Itt azt a nagyon szép 
szoborcsoportot néztük meg, amely Irinyi Jánost és Irinyi 
Józsefet ábrázolja. Fáradtan de élményekkel telve értünk haza.  
 
Köszönjük ezt a szép utat a Városi Önkormányzatnak és a 
Vértesi Református Egyháznak, akik a megvalósításban 
segítettek ! 
 

Guba Imréné
a Létavértesi Irinyi Nyugdíjas Egyesület elnöke

 

 

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

DDUULL AACCSSII   LL ÁÁSSZZLL ÓÓ  GGYYUULL AA  
1974.08.15 – 2018.06.10 

halálának 4 évfordulójára 
 

„Hiába ültetünk sírodra virágot, 
  eltemettünk ide egy egész világot. 
  Angyalaid vezessenek tovább az utadon. 
  Legyen lelkednek örök béke és nyugalom.” 

  

 Édesanyád és testvéreid 
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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 :  július 11  –én, 12 óráig  
Városháza I. em. 12. Iroda -  letahirek@gmail.com 

 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

 
 

Megemlékezés 
 

„ Megtört a szív, úgy fáj, sír a lélek. 
  Egy baljós, kiszáradt úton mendegélek. 
  Már csak az álmokban és 
  Istenben reménykedem.” 
 

FEHÉR LAJOSNÉ 
született: Mikó Ilona  

1947. 03. 18. – 2010. 06. 04. 
 

Halálának 12. évfordulójára 
 

Emlékezik: Férje és 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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