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A magyar kultúra napja rendezvényeként 
január 26-án nyílt meg a művelődési házban a 
Debrecenben élő, létavértesi kötődésű Nagy 
Adrienn festőművész „Az álmok útján, a 
kálvinista Róma" című kiállítása.  
- Debrecen ismert épületeit ábrázoló 
festmények láthatók a falakon, és bár sokszor 
elmentünk előttük, soha nem láthattuk ennyire 
gazdag részleteiben a "Dollár házat", a Piac 
utcát, a Nagytemplomot, a Szent Anna 
székesegyházat, Zsinagógát, a Köztemető 
ravatalozó főépületét – mondta köszöntőjében 
Menyhárt Károly polgármester. Szabó Magda 
Régimódi történetének hősnőjét juttatta 
eszébe az alkotó Nagy Adrienn, aki 44 évesen 
gyerekkori álma valóra váltása érdekében 
fogott ecsetet. A vásznakon életre kelt, 
szerethetővé vált a nagyváros. 
A 2017-től újra felszínre hozott, elfojtott 
alkotói vágy termékeny éveket, ízléses szép 
alkotások születését eredményezte. 
Az autodidakta alkotó technikáját a Potyók 
iskola csiszolta, nemesítette. 

 
Fotó. Kővári Krisztián

A „Kálvinista Rómát” ábrázoló képeket 
Érmihályfalván, Nagyváradon, és Debrecen 
több kiállítóhelyén, kirakatában is láthatta a 
közönség.  
Hosszú ideig nem Debrecen volt a művésznő 
otthona, de hamar hatalmába kerítette a város 
szépsége és annak épületei– mondta Kozák 
Viktor Csaba kulturális menedzser, a tárlat 
megnyitásakor. Ez a város számára a szabad-
ságot jelenti. Szépnek látja napsütésben, 
esőben, havasan, nappal és éjszaka. 
 
A megnyitón résztvevő szép számú érdeklődő 
a Ketten Akusztik zenéje közben Debrecen 
színes, meleg tónusú képeit nézegetve 
végiggondolhatta azt a folyamatot, azt az 
érzést, amit a festőművész a fehér vászon elé 
ülve, ecsettel a kezében átélhetett a szignó 
elhelyezéséig. 
A civis várost megjelenítő festményeket 
február 25-ig tekinthetik meg az intézmény 
nyitva tartása idejében.                           (tb) 

Képek, videofelvétel a a város honlapján 

 

 
Létavértes Város Önkormányzata 

szeretettel hívja 
Önt és Kedves Családját 

2023. március 14-én, kedden 
az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 175.  évfordulója 
tiszteletére rendezett megemlékezésre. 

Program: 
12.00 órától: a színházteremben 

az Arany J. Iskola ünnepi műsora, 
ez után koszorúzás a Kossuth szobornál 

13.30 órától: Irinyi szobornál 
az Irinyi J. Iskola ünnepi műsora,  

ezt követően koszorúzás 
* 

Mindkét helyszínen: 
-ünnepi beszédet mond: 

Menyhárt Károly polgármester 
 

 

 

Wass Albert 
felolvasó maraton 

 
 

„A víz szalad, a kő marad" 

címmel a városi könyvtár és művelődési 
ház 2023. február 24-én 16.30 órától, 
csatlakozva az országos kezde-
ményezéshez, irodalmi emlékestet 
rendez. 
Felolvasásra bárki, bármilyen, általa 
választott Wass Albert regény vagy 
novella részlettel, verssel jelentkezhet. 
Egy személy több műből is készülhet. 
Időkorlát nincs.  
 

Jelentkezés: 
 a letavlieb@gmail.com email címen, 
vagy közvetlenül a rendezvény előtt a 
helyszínen, a Rózsa utca 1. szám alatt.  
A program ingyenesen látogatható. A 
szervezők minden érdeklődőt szeretettel 
hívnak és várnak! 
 

Felhívás helyi adók befizetésére ! 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2023. I. félévi helyi adókat  (kommunális- , iparűzési adó), 
és a mezőőri járulékot március 16 - ig lehet késedelmi pótlék mentesen befizetni. 
A csekkek, értesítők kiküldése folyamatban van, azokat a befizetési határidő lejárta előtt mindenki 
részére megküldjük. Megküldjük továbbá a 2020 vagy az azt megelőző évek gépjárműadó hátralékát 
is azoknak, akik még hátralékban maradtak. 
Amennyiben a határidő előtt nem kapják meg a helyi adóról szóló fizetési értesítőnket, úgy keressék 
fel Adóügyi Irodánkat.  
Az aktuális 2023. évi gépjárműadó befizetéshez a csekket ne tőlünk várják. 2021. január 1 - től a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el a gépjárművek adóztatását, a befizetési csekkeket a NAV küldi 
meg minden érintett részére. Akinek gépjármű adó fizetési kötelezettsége van, azt az Állami 
Adóhatósságnál kell rendeznie.  
Akik még a szennyvízcsatornára nem, vagy késedelmesen 2021. július 31 - után kötöttek rá, és a 
talajterhelési díjról szóló bevallásaikat még most sem adták be, azt haladéktalanul, még a mulasztási 
bírság kiszabása előtt pótolják.  
Felhívjuk azoknak az ingatlantulajdonosoknak a figyelmét, akik még a csatornahálózatra nem kötöttek 
rá, minél hamarabb kössenek rá, azt haladéktalanul kezdeményezzék a Debreceni Vízmű Zrt. - nél, 
mivel a talajterhelési díj fizetési kötelezettség megszűnik a közüzemi csatornára való rákötés napjával. 
      Bertóthyné Csige Tünde jegyző 
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A Képviselő-testület 2022. január 26-án 
tartott ülést. 
Napirendek: 
     Polgármesteri jelentés                           O 
1. 2023.évi munkaterv elfogadása            O 
2. Nemzetiségi önkormányzatokkal történt  
     együttműködési megállapodás felül- 
     vizsgálata                                                O 
3. Különfélék 
3.1 A pénzbeli és természetbeni ellátások- 
    ról és támogatásokról, valamint a szemé- 
    lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
    szóló 14/2021.(IX.30.) Ör.sz. rendelet  
    módosítása                                              O 
3.2 A Lét-A-Med Zrt. Költségigényléshez 
     tulajdonosi hozzájárulás, garancia- 
     vállalás                                                    O 
 

 

3.3 Iskolák felvételi körzethatárairól      O 
3.4 608, 609, 610.es  hrsz-u ingatlanok 

bérbeadása                                          O 
3.5  604, 607 hrsz-föld bérbeadása           O 
3.6  A köztemető használatának rendjéről  
         szóló 5/2016.(III.20.) Ör. számű ön- 
         kormányzati rendelet módosítása    O 
3.7 Lingurarin Jánosné ingatlan bérbeadási 
       kérelme 2711/2 hrsz-u földterület     O 
 
Megjegyzés: 

Hatályos rendeletek, határozatok, az ülések 
videofelvételei a város honlapján:  
www.letavertes.hu 

Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O = az előterjesztések is ott olvashatók  
 

Röviden 
 

VÉRADÁS 

2023. március 20-án, hétfőn 9 órától – 15 
óráig kiszállásos véradás lesz az Aranykalász 
irodaházban, az Árpád tér 31. szám alatt. 
Szeretettel várjuk önkéntes véradóinkat!  

Szalai Ferencné véradásszervező
 

 
 

Akit köszöntünk 
Szabó Martin,  Debreceni utca 9. 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy születési, házasságkötési 
és halálozási adatokat a személyes adatok védelméről 
szóló törvény előírásai szerint, a közvetlen hozzátartozó 
kérésére és írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján 
közlünk. A megjelentetés díjmentes. 
 

 
 

 

FONTOSABB 
 TELEFONSZÁMOK 

 

Egységes európai segélyhívó: 112 
 

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ÜGYELETI SZOLGÁLATA 

ORVOSI ÜGYELET 
1830 

 
 

LÉTAVÉRTES RENDŐRŐRS: 52 550-021 
RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA: 

06 30 370 5092 

VÁROSHÁZA: +36 52/ 376-101 

Helyreigazítás 
A januári számban megjelent naptárban két 
Húsvéti ünnep olvasható. Idén a Húsvét május 
28-29. napján lesz Elnézésüket kérjük!. 
 

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   

 
        FELVÉTEL: KŐVÁRI KRISZTIÁN 

       Búcsú egy kollegától 
 
Mázló Lajosné Sztretye Éva 40 év jogviszonnyal a háta 
mögött, 2022. december 15-től nyugdíjba vonult. Várta, 
hogy elérkezzen életének ez a nyugalmasabb szakasza, de 
ahogy közeledett, úgy vált egyre nehezebbé a búcsú.  
 
Az elmúlt 40 évben mindig emberekkel kellett bánnia. 
Barátságos, nyitott egyénisége alkalmassá tette erre, s 
bárhová is sodorta az élet, helyét mindig megállta.  
 
A kereskedelemben kezdett dolgozni, de legtöbben talán a 
TIGÁZ Zrt-nél eltöltött idejéből emlékezhetnek rá, mint  
gázóra leolvasó. Időközben folyamatosan tovább képezte magát. Így lett pénzügyi - 
számviteli ügyintéző, majd mérlegképes könyvelő. A Létavértesi Közös Önkormányzatot 
megelőzően a Bagaméri Önkormányzatnál állt alkalmazásban, mint pénzügyi előadó. Bár 
jól érezte magát Bagamérban is - hiszen könnyen és gyorsan alkalmazkodott minden új 
helyzethez, munkatársaihoz -,de a lehetőséget kihasználva, hivatalunknál folytatta, és 
végül itt fejezte be aktív éveit.  
 
Munkáját jellemezte az alkalmazkodás, a gyors probléma felismerő és megoldó képesség, 
és a segítőkészség.  Jó kedéllyel és humorral, közösségi emberként állt a munkához, 
amelyet precízen, legjobb tudása szerint végzett el.  

Hálásak vagyunk áldozatos munkájáért, s kívánjuk, hogy családja körében nagyon sok 
boldog nyugdíjas év várjon még Rá !                                             Bertóthyné Csige Tünde 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

     Mezei lopások télvíz idején 
 

Az előző havi számban jeleztük, hogy sok gazda ad lehetőséget -
személyes felügyelet nélkül – tormatallózásra. Az azóta eltelt 
időben a kollégáim azt tapasztalták, hogy van néhány olyan 
létavértesi lakos, aki nem bízza a véletlenre a torma megtalálását.  
Ők azt a módszert választották, hogy egész egyszerűen beállnak a 
fel nem szedett bakhátba és sorban kiszedik a még be nem takarított 
növényt. Több esetben tettek feljelentést, egyelőre ismeretlen tettes 
ellen, azonban néhány gazda ennek megelőzésére kamerával látta el 
az ültetvényét, így reméljük, nem sok idő van már, hogy névtelenül 
maradjanak az elkövetők. A mezőőrök nagyon sok alkalommal 
mindig eltérő időpontokkal, területek között felváltva járőröztek, 
azonban a köztes időszakban akadt szerencsés, aki megúszta a 
tettenérést. Ezek mellett kezdeményeztük a Létavértesi Rendőrőrs 
munkatársainál, hogy a felvásárló helyek bejárásával minden 
átvevőnek felhívták a figyelmét arra, hogy nyilvánvalóan lopott 
termést ne vegyen át. A tavaszi idényben erre is folyamatosan 
figyelemmel leszünk.  
Ha valaki ilyet észlel, illetve tudomására jut, kérjük a mezőőröknél 
vagy a Városházán jelezni szíveskedjen. Segítségüket előre is 
köszönjük!  
 

Pályázatokról általánosságban 
A TOP-PLUSZ pályázaton energetikára nyert forrásunk 
felhasználásához a kiviteli tervek elkészültek. Február végéig a 
kivitelező kiválasztásához szükséges pályázati kiírás elkészül. 
Ugyanebben a konstrukcióban a művelődési ház felújításához nyert 
pályázatunk előkészítéséhez a kiviteli terv készítőjének kiválasztása 
megtörtént, a szerződés aláírása folyamatban van. A külterületi- és 
belterületi utakra nyert pályázati források előkészítése szintén a 
tervezői és engedélyezési fázisban van. Természetesen a 
legfontosabb momentum ebben a folyamatban is a költségvetések 
felülvizsgálata és aktualizálása a jelenleg érvényben lévő árazáshoz.  
A piac épületének elnyert forrására még várunk, azonban az 
engedélyes terv készítőjét felkértük arra, hogy a kiviteli tervek 
elkészítése előtt próbáljon költségvetési ésszerűsítéseket összeírni, 
melyet a tervezési megbízás előtt egyeztetünk.   
 

Szakipari munkák  
a régi munkaügyi központ irodáiban 

Az Árpád tér 8. szám alatti orvosi rendelő fölött lévő használaton 
kívüli helyiségek felújítása kezdődött el november végén. Ennek 
keretében a helyiségek kőműves és festő javítását követően az 
önkormányzat műszaki munkatársai két sor fehér festéssel zárták le 
a falfelületeket. A radiátorok tömítését követően a felvált hézagos és 
sérült csaphornyos parketta burkolat bontását követően a 
felületkezelés után az új laminált parketta a megfelelő rétegrenddel 
elhelyezésre kerül. A munkák végzését az tette lehetővé, hogy a 
fűtési rendszer termálvízzel működik azokban a helyiségekben is, 
melyet kizárni csak jelentős átalakítással lehetne. Ezekkel a 
helyiségekkel bővül a művelődési ház lehetősége a különböző 
amatőr csoportok – felnőtt torna, jóga, amatőr rajzkör, stb.-
elhelyezésére.  
 

Az orvosi ügyeletről 
Ahogy arról mindannyian értesültek, 2023. február 1-jétől a 
Létavértes, Árpád tér 11. szám alatti mentőállomás épületében levő 
háziorvosi ügyelet megszüntetésre került. Az elérhető ügyeletek így 
Az elérhető ügyeletek így Derecske, Berettyóújfalu, Nyíradony, 
Debrecen településeken működnek tovább, ami által az elérhetőség 
tömegközlekedéssel nem megoldott, gépjárművel pedig 30-45 km a 
leküzdendő távolság.  

 
 

Az átalakítás a települések megkérdezése nélkül, illetve utólag azok 
figyelmen kívül hagyásával megtörtént. Ez alapján 2023. február 
13-án az általunk átadott eszközök leltározásával a helyiség 
lezárásával a visszarendeződésnek sajnos meg kellett történnie. Az 
átszervezés írásbeli értesítésének kézhezvételekor azonnal 
kezdeményeztük a Hajdú-Bihar Megyei Mentőszolgálat 
igazgatójánál, az Országos Mentőszolgálat főigazgatójánál, illetve a 
döntéshozó Belügyminisztériumnál is a változtatás lehetőségét. 
Miután nem érkeztek ehhez kedvező jelek, úgy a térség 
polgármestereivel együtt „egyfajta térségi konzultáció” keretében 
aláírásgyűjtést szerveztünk. Bízunk abban, hogy az olvasók közül 
nagyon sokan segítettek ebben és adataik beírásával, valamint 
kézjegyükkel reményt adnak ennek a lehetőségnek. Tettük ezt azért 
is, mert megítélésünk szerint Létavértes és a körzete ebből a 
szempontból fehér foltként maradt a térképen és álláspontunk 
szerint nagyon sok szakmabelivel egybehangzóan úgy gondoljuk, 
hogy a hely –kijelölés nélkülözi a szakmaiságot. Az azóta történt 
egyeztetések során az is világossá vált – erről a híradások is 
beszámoltak -, hogy a háziorvosi körzetek jogosultjai alig néhányan 
szerződtek erre a feladatra. Így nekünk jutott az a feladat, hogy a 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ alapellátási és 
Egészségfejlesztési Intézetének vezetője Dr. Papp Csaba kezde-
ményezésére helyet adhattunk annak, hogy a járás háziorvosi 
szolgáltatóinak meghívásával a feladat-ellátás fontosságára 
tekintettel egyeztetés jöjjön létre. Az egyeztetés részt vett Dr. 
Korcsmáros Ferenc OMSZ regionális igazgató, Dr. Lente Péter
OKFŐ kollegiális vezető is.  
 
A 22 meghívott háziorvos közül két település 5 szakembere 
képviseltette magát, akik részére az ügyelet által biztosított 
lehetőségeket ismertették az előadók. Arról is tájékoztatták a 
jelenlévőket, hogy a rendszerben eddig az időpontig két fő –
derecskei háziorvos – szerződött a feladatra. Az önkormányzati 
oldal felvetésére – a helyszínekkel kapcsolatosan – azt a választ 
adták, hogy a szakemberállomány aktivitásával van lehetőség arra, 
hogy a rendszer finomítása, bővítése megtörténhessen. 
Tájékoztattak arról, hogy az ügyeleti szolgáltatás igénybevétele a 
statisztikai adatok szerint elenyésző és azzal, hogy Létavértesen a 
mentőszolgálat két gépjárművel és egy esetkocsival, mentőorvossal 
ellátott, különlegesen jó helyzetben van. Nyilván azt is elfogadták, 
hogy az ügyelet által ellátott nagyobb terület az elérhetőségi időt 
növeli, és előfordulhat, hogy a mentőt hívják olyan helyre is, ahol 
nem feltétlenül indokolt. Persze csak akkor, ha a kocsik közül nincs 
mindegyik vonultatva. Az aláírásgyűjtő íveket a február 20-i héten 
juttatjuk el a döntéshozókhoz.  
Ezúton köszönöm meg Mindenkinek – a 9 település vezetőinek és 
lakosainak – a támogató segítségét (az egyházi szolgáltatóknak, az 
intézményeknek, a kereskedelmi egységeknek és minden 
magánszemélynek), aki a gyűjtésben vagy csak aláírásával 
támogatta törekvéseinket!  

Menyhárt Károly polgármester
 

 
FORRÁS: MAGÁNARCHÍVUM

A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. február 14-
én tartott ülést, melyen megtárgyalta és elfogadta 2023. évi 
költségvetését 
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Óvónénik látogatása 
Iskolánkban nagy hagyománya van az „ Óvoda-Iskola átmenet” 
munkacsoport látogatásainak az első osztályokban, amelyre február 
8-án és 9-én került sor. A munkacsoport tagjai: az iskolavezetés, az 
óvoda vezetője, a mindenkori első osztályban tanító pedagógusok, 
munkaközösség vezetők, fejlesztőpedagógus, logopédus és nem 
utolsó sorban az elsős gyerekeket iskolába engedő 
óvodapedagógusok.  
 

 
FOTÓK:  ARANY J. ISKOLA

Szorgos munka volt az 1.a osztályban 
 

A közös óralátogatás célja, hogy nyomon kövessük a gyerekek 
fejlődését, iskolába való beilleszkedésüket. Mindkét osztályban egy 
magyar és egy matematika órán vettünk részt, amelyből kitűnt, 
hogy milyen nagy fejlődést értek el a gyerekek tudásukban, 
neveltségükben, a tanító nénik szeretettel, türelemmel és 
módszertani sokszínűséggel végzett munkájának köszönhetően. Az 
óralátogatások után szakmai megbeszélésen egyeztettük a közös 
célokat és lehetőségeket a tanulóink érdekében.  
 

Szavaljuk együtt a Himnuszt! 
Intézményünk is csatlakozott a nyíracsádi Szent Piroska 
Görögkatolikus Általános Iskola felhívásához. A Himnusz 
születésének 200. évfordulója tiszteletére közös versmondásra 
hívták a diákokat, pedagógusokat.  

 
Együtt szavalók 

A nemzeti identitást erősítve, a kultúra napja előtt tisztelegve január 
20-án 10 órától közösen szavaltuk a nemzeti imádságunkat. 
Szervező pedagógusok: Gáspárné Pankotai Erika, Milotai-Kiss 
Ildikó 

 

Művelődéstörténeti játék 
A kultúra napja alkalmából az iskolai könyvtár egy játékra hívta a 
felső tagozatosokat.  A diákok egy 13+1 kérdéses totó kitöltésével 
adhattak számot a kulturális értékeink ismeretéről. A helyes
megfejtők között január 24-én nyereményeket sorsoltunk ki. 

Nyertesek: Eszenyi Csenge 5.a, Kerékgyártó Hanna 5.a, Toplak 
Marianna Adél 5.a, Csengeri Hanna 6.a, Fangli Viktória 6.c, Fehér 
Dávid 7.b, Sárosi Richárd 7.b, Éliás Péter 7.c, Jónás Sándor 7.c. 
Szervező pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó 

Nagy Józsefné igazgató

MEGJELENT A NÉPI KERÁMIA "NAGYKÖNYVE" 
 

A Vértesi Református Egyházközség kiadásában 
-5 éves előkészítő munka után- megjelent a 
"Népi kerámia a Rozsnyai-gyűjteményben" 
című közel 500 oldalas népművészeti album. 
Különlegessége, hogy egyetlen kötetbe sűrítve 
mutatja be a Kárpát-medencei népi fazekasság 
csodálatos kultúráját.  
A mintegy 2400 műtárgy művészi fotóját közlő
mű nemcsak gazdag képi anyagával, de 
szakszerű és egyben közérthető szöveges 
tartalmával is kiemelkedik a hasonló könyvek 
sorából.  
A szakszöveg írója a szakterület legkiválóbb ku- 

tatója, a Néprajzi Múzeum kerámiagyűjteményét évekig vezető fő-
muzeológus, Csupor István, aki közvetlenül korai halála előtt, utolsó
műveként alkotta meg a könyv tanulmányát.  
Nem véletlen, hogy Csupor István az egyik legnagyobb kortárs néprajzi 
gyűjtő, dr. Rozsnyai István kerámiakollekciója alapján készítette el ezt az 
összefoglaló művet. A Rozsnyai-gyűjtemény anyaga ugyanis a Kárpát-
medence több mint 130 fazekasközpontjából származik, s ezzel lefedi a 
magyar nyelvterület egészét. A kötet tematikája ennek megfelelően a területi 
tagozódás elvét követi. Először a Partium, majd Erdély – benne a Szászföld 
és a Székelyföld –, aztán a Dunántúl, a Felföld, a Dél-Alföld, a Közép-
Tisza-vidék, s végül a Felső-Tisza-vidék fazekasságát tárgyalja. Minden 
régió és fazekasközpont bemutatása a történeti előzmények, a céhes múlt 
ismertetésével kezdődik, amit a területre jellemző tárgytipológia, formai és 
stiláris leírás követ. 
 
A könyvben szereplő műtárgyak java megtekinthető a Rozsnyai István 
Muzeális Gyűjtemény impozáns állandó kiállításában, melyet érdemes 
személyesen is felkeresni!  
Ugyanitt A népi kerámia "nagykönyve" is megvásárolható 19.990 forintos 
áron. Telefonos és e-mailes megrendeléseket az 52/376-763(113.mellék), 
vagy 0630/1999437 telefonszámon, illetve a 
rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com e-mail címen fogadnak. A Gyűjtemény 
hétfőtől – péntekig 8 – 16 óráig tart nyitva. 
A közkinccsé tett gyűjteményről újságcikk olvasható a város honlapján és 
facebook oldalain.                                                                                            (t) 
 

 
FORRÁS: H-B. VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Lapzártakor érkezett. A H-B. Vármegye Önkormányzata „Együtt, 
közösségben Hajdú-Biharban” rajzpályázatára 41 településről 553 
pályamunkát küldtek be az alsó és felső tagozatos tanulók. A Vármegyeháza 
Árpád termében február 14-én rendezett díjátadó ünnepségen Karcza
Attila, az Arany János Iskola 5.b osztályos tanulója a felső tagozatosok 
között Az én városom című festményével I. helyezést ért el. A szép 
eredményhez gratulálunk! 
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FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA

Vidám pillanatok 

A példamutató magatartásával, szorgalmával, közösségi 
munkájával, kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményével és 
versenyeken való szereplésével kimagasló teljesítményt nyújtó 
Irinyis tanulók az első félév munkájának jutalmául február 7-én 
délelőtt tanórák helyett játékos, szórakoztató programokon vettek 
részt.  
Köszönjük Mihók – Szima Beáta és Kontor Gábor pedagógusok 
szervezőmunkáját! 
 

Szülői értekezletek 
Február elején minden évfolyamon megrendezésre került a tanév 
második szülői értekezlete az osztályfőnökök irányításával. A téma 
az első féléves munka értékelése, az előttünk álló feladatok és 
programok valamint az aktuális problémák megbeszélése volt. A 
részvételi arány a tanév eleji közös találkozáshoz hasonlóan jónak 
mondható. 
 

Csatlakoztunk a felhíváshoz 
A Magyar Kultúra Napja, valamint a Himnusz születésének 200. 
évfordulója alkalmából intézményünk, csatlakozott a nyíracsádi 
Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola „SZAVALJUK 
EGYÜTT A HIMNUSZT!” felhíváshoz.  

 
Együtt szavaltunk 

Január 20-án délelőtt iskolánk felső tagozatos tanulói a köszöntő és 
az ünnepi beszéd meghallgatása után 106 iskola több mint 30 000 
diákjával közösen szavalták el a Himnuszt.  A nemzeti tudat 
erősítését szolgáló kezdeményezés további célja a hagyományok 
ápolása, a szellemi értékek fontosságának hangsúlyozása volt. 
 

Szentmiklósi Miklós igazgató
 
 

 
 

Félévet zártunk 
2022. január 20-án lezárult a 2022-2023-as tanév első féléve. A 
tanulók eredményeiről a Kréta felületen és papír alapon is 
tájékoztattuk a szülőket. 
Február 3-án félévi értekezleten elemeztük és értékeltük a tanév első 
félévének munkáját, eseményeit és megbeszéltük a második 
félévben előttünk álló feladatokat, megfogalmaztuk legfontosabb 
céljainkat a nevelő - oktatómunka hatékonyságának növelése 
érdekében.  
 

Az első félévben legjobban teljesítő tanulóink névsora: 
 

Osztály Kitűnők                                 Jelesek 
1.  
 

Alekszi Fanni, Belényesi Sándor, Hornyák Márton, Kertész Lajos 
Zsombor, Kontor Zoltán, Szabó Zsófi, Sztojka György, Tóth 
Bendegúz, Tóthfalusi Angelika, Varga Dorina, Vass Botond 

2.  
 

Ajtai Lajos Levente, Baranya Amira, Gombos Attila, Kemecsei 
Dominika, Miskolci Richárd, Molnár Enikő Antónia, Tóth Zétény, 
Varga Dávid 

3. 
 

Fekete Balázs, Fucskó Miklós, 
Gombos Ádám, Karcza Virág, 
Molnár László, Szabó Hanna, 
Varga Nikolett Nóra 

Marinka Gergő,  
Szabó Kristóf 

4.  
 

Judik Tamara Laura, Nagy Petra, 
Varga Jázmin, Varga Péter Zoltán 

Balogh Anett Veronika, 
Hornyák Benedek Dániel 

5. 
 

Bajgyik Ervin, Csikai Emese, 
Fekete Milán, Kertész Marietta, 
Tóth Andrea Tóthfalusi Balázs, 
Volánszki Péter 

Kontor Csaba,  
Kósa Cintia,  
Laczkó Lili 

6. 
 

Dajka Máté, Demján Liliána,  
Fekete Hunor, Zsiros Ábel 

Cseresznye Flóra,  
Vass Máté 

7.  
 

Budai József Renátó, Jákób 
Levente, Szabó Anita Júlia, Virág 
Richárd 

Balogh Ernő, Kósa 
Dzsenifer, Pongor Nelli 

8.   Fekete Levente, Szima 
Csenge, Tóthfalusi Máté, 
Zsiros András 

Forrás: Irinyi J.  Iskola 

Gratulálunk a kimagasló tanulmányi eredményt elért 
növendékeinknek és további eredményes tanulást kívánunk a 
második félévben! 
 

„Mert megérdemlem” 
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is nagy sikert aratott 
diákjaink körében a „Mert megérdemlem” iskolai pályázat.  

 
Az alsó tagozat legjobbjai 

 

Létavértesi HÍREK 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 9 ÉV) 
a város honlapján: www.letavertes.hu 
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Az úszó diákolimpia regionális döntőjében  
Az Arany János iskola tanulóinak sikere  

FOTÓ: ARANY J. ISKOLA ARCHÍVUMA

Nyíregyháza, Eissman uszoda. A létavértesi körzeti úszóversenyen
kiválóan szerepelt diákjaink 2023. január 29-én az újjá szervezett 
diákolimpia regionális döntőjén vehettek részt. A maroknyi csapat 
tagjai lelkesen versenyezve, egyéni csúcsokat döntögetve, szüleik 
által biztatva remek versenyt produkáltak. 
A sok jó egyéni eredmény: Szabó Zselyke hátuszás 10. hely, Toplak 
Anna gyorsúszás 7. hely, mellúszás 5.hely, Pongor Panna mellúszás 
10. hely, Milotai Milán hátúszás 8. hely, pillangó úszás 8. hely, 
Mázló Noémi pillangóúszás 7. hely, Pongor Zsolt mellúszás 9. hely 
mellett, a III. korcsoportos fiúk: Holecskó Dominik, Molnár Péter a 
8. hely, a IV. korcsoportos fiúk: Gyarmati Áron, Kiss Tamás, Szoták 
Hunor, Bakó Balázs 7. helyezést értek el.  
A nap sikerét a II. korcsoportos fiú 4x50 méteres gyorsváltó: Milotai 
Máté, Boros Csongor, Pongor Zsolt, Jenei Zsolt érte el a 3. 
helyezéssel, amivel  az országos versenyre kvalifikálta magát. 
Gratulálunk nekik. Felkészítők: Nagy Károly, Harmati Zoltán és  

Bertóthy Tamás.
 

Ruhaosztás a Sportcentrumban 

 
                                                                                                        FOTÓ: MAGÁNARCGÍVUM 

Január utolsó hetében a Családsegítő Szolgálat szervezésében 
ruhaosztásra került sor a rászoruló létavértesiek számára. A jó 
minőségű ruhák,cipők és játékok hamar gazdára találtak. Az 
adományozóknak köszönjük a sok felajánlást!   

Papp Zoltán alpolgármester
 

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 

Labdarúgás 
A megye I. bajnokság február 18-án indul, Hajdúböszörménybe 
látogatunk. Ezután jön a BUSE és megyünk Monostorpályiba. 
Ujvárosi MÁté az NB III-as: DEAC csapatához távozott, Vónya 
Patrik lábsérülése súlyos, így hosszabb ideig nem számíthatunk rá, 
ezáltal a csapat gyengült.  Két új játékost igazoltunk, így 16 fővel 
kezdtük meg a felkészülést. 
 
A serdülő csapat edzője Lucik Barna testnevelő tanár is megkezdte 
a felkészülést a tavaszi rajtra. Az U7-es korosztály március elején 
kezdi az edzéseket. AZ U11-U13-U15 korosztállyal februárban 
futsal bajnokságokon veszünk részt. 
Várjuk a focizni vágyó gyerekek jelentkezését 7-18 éves korig. 
Jelentkezni lehet a sportcentrumban, vagy a letasc97@gmail.com és 
a 06707782595 számon lehet. 

Árva Barna elnök
 

 

  
 



ELADÓ szőnyegek (futó és közép), 
kétsoros 3 méteres függönykarnis 
(alumínium), férfi 28-as kerékpár, 
fenyőfa íróasztal, cseresznyefa 
előszobafal, szekrény, tükör, fogas, 
dohányzóasztal (sötét színű). Érd: 
70/ 778 2595           (B-2023/28560/3/65) 
 

      MEGEMLÉKEZÉS 
“Megállt a szív, mely élni vágyott 
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott, 
Egy csoda volt, ahogy éltél és minket szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
Örökké él, akit nagyon szerettek.” 
VÁLYI IMRÉNÉ 
Vass Éva Róza 
haláluk 5. évfordulójára emlékezik: 

                  szerető családja és mindazok, kiknek szívében él 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Ft 

 
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)
 

ELHUNYT  

DR. KÖRTVÉLYESI ANDOR  
A Kenézy Kórház nyugalmazott  
osztályvezető főorvosa 
17 évig dolgozott Létavértesen 
 
Aki életében egyszer is találkozott vele, 
abban megmaradt egy higgadt, közveten, 
művelt úriember kedvessége. 
1943. június 7.-én született Jászapátin. 
 

Itt végezte iskoláit, a gimnáziumi érettségit miniszteri kitüntetéssel 
tette le. 1962-től a SOTE. Fogorvosi Karán tanult, ahol 1967-ben 
"summa cum laude" minősítéssel szerzett diplomát. 
A katonai szolgálat után Heves városába helyezték, ahol 1969 
márciusáig dolgozott körzeti fogorvosként. Családi okból innen 
pályázta meg a Létavértes nagyközség fogorvosi állását, amit 1987 
január 1.-ig töltött be.  
Felépítette a nagyközség iskolafogászati ellátását, megalapozva ezzel 
a szájhigiénés oktatást, a felnőttkori fogbetegségek megelőzését.  
Itteni munkásságát „Kiváló munkáért”, majd „Kiváló Orvos” 
kitüntetéssel ismerték el. 
1969-ben, fog és szájbetegségekből jeles eredménnyel szakvizsgázott. 
1984-től megyei protetikus szakfelügyelő főorvosi teendőket látott el.  
1987. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Egészségügyi 
Osztályán dolgozott, mint megyei orvos. 1990-ben a megye fogászati 
ellátásának fejlesztéséért a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Emlékérmével tüntették ki.  
1991. január 1-től a Kenézy Gyula Kórház-rendelőintézet fogászati 
osztályvezető főorvosa lett 2004. május 1-i nyugdíjazásáig. A Kórház a 
Kenézy emlékplakett adományozásával ismerte el munkáját. 
Ebben az időben a DEOEC Sztomatológiai Klinika oktatói munkájában 
is feladatot vállalt, mint az Államvizsga Bizottság tagja, majd 2000-től 
hosszabb időn át, mint külső oktató is részt vett a fogorvostan-hallgatók 
képzésében. 
Egy évtizeden át egyéni vállalkozóként magánrendelőt tartott fenn, és 
folytatta egyetemi oktatói tevékenységét is. 
Számos szakcikk szerzője, társszerzője. A debreceni városi ÁNTSZ. 
felkérésére 1999.-től a megyei jogú város sztomatológus szak-főorvosa 
2008 év közepéig. 2000 -től, 2 cikluson,-8 éven keresztül- tagja volt a 
Fog és Szájbetegségek szakmai kollégiumának.  
A MOK Fogorvosi Tagozatának elnökségi tagjaként és, az Orvosi 
Kamara Fogorvosi Tagozatának megyei választókerületi elnökeként 
kollégái, a szakma és a betegek érdekeit képviselte. és ezért dolgozott. 
Munkáját a testület 2009-ben, a Huszár Csaba Emlékéremmel ismerték 
el. Számos további kitüntetésben, díjban részesült. Közel öt évtizedet élt 
boldog házasságban feleségével, aki fogászati asszisztensként dolgozott.  
 
Dr. Körtvélyesi Andor 2023. január 20-án, 80 éves korában váratlan 
hirtelenséggel hunyt el Debrecenben 
Temetése február 6-án volt a Debreceni Köztemetőben.  
Gyászolja három leánya és azok családja. Nyugodjon békében! 
Emlékét kegyelettel megőrizzük!                                                 (tb)  
 

ELADÓ a Létavértes 8265/1 hrsz.-ú 939 m2-es zártkerti 
ingatlan. Ár megegyezés szerint. 

Érdeklődni a +36-30-544-3935-ös telefonszámon lehet. 
 

 

      MEGEMLÉKEZÉS 
„Ha hulló csillag száll az éjféli égen, 
 Akkor mondjatok egy imát értem. 
  Én is imát mondok majd értetek, 
 Hogy boldog lehessen szívetek. 
 Ha rám gondoltok soha ne sírjatok, 
 Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.” 

 

ÉÉLLIIÁÁSS  SSÁÁNNDDOORR  
1954. április 16 – 2022. február 3. 
halálának 1. évfordulójára 

 Szerető felesége, fiai és azok családja  
 

 

      MEGEMLÉKEZÉS 
„A múltba visszanézve valami fáj. 
  Valakit keresünk, aki nincs már. 
  Acsak az idő múlik, feledni nem lehet, 
  Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 
  De egy könnycsepp szemünkben érted él, 
  Egy gyertya az asztalon érted ég.” 

 

  MMAAZZSSUU  SSÁÁNNDDOORR  
             1949 – 2018 
 halálának 5. évfordulóján emlékezik: 

             felesége, fia, menye, lánya, veje, unokái és testvérei  
 
 

Hirdetések leadásának határideje :  
2023. március 10-én 12 óra 

Városháza  I. emelet 12. Iroda, letahirek@gmail.com  
Befizetések: II. emelet 25. iroda  - vagy átutalás 

 

                               

       MEGEMLÉKEZÉS 
 

„Azt, hogy mennyire hiányzol nekünk, 
 azt szavakkal ki sem lehet fejezni. 
 Szívünkben és lelkünkben örökké élsz. 
 Nincs olyan óra, nincs olyan perc, 
 mikor ne gondolnánk Rád. 
 Csonka család lettünk Nélküled. 
 Miért kell ennek így lennie? 
 Miért nem volt több időd a földi Életben?” 

           TÓTH BÉLA 
                                             1952. 10. 27 – 2001. 02. 11 

halálának 22 éves évfordulójára 
Szerető és hűséges feleséged és a Te gyönyörű CSALÁDOD  

 
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

Fényképpel, 50 x 90 mm-es méretben  2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft 

Újra lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni! 
A kiképzések március 13-án indulnak, amelyre elsősorban a 18-25 év közötti, 
továbbtanulást tervező fiatalok jelentkezését várják. A szolgálattal akár 64 
felvételi többletpontot is lehet szerezni. .Bővebben: .www.letavertes.hu /HÍREK 
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