
 
 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)  2022. 
október 1. és november 28. 

között Magyarország területén népszám-
lálást tart. Lakossági  tájékoztató a 4. oldalon 
 

Bursa Hungarica  
pályázat 

A Képviselő-testületi ülés szeptember 29-
én tárgyalja a BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, 
illetve meghatározzák a támogatottak 
létszámát. A sok éves hagyomány 
reméljük folytatódik. A határozat 
megszületését követően nyílik mód a 
pályázatok benyújtására. A szükséges 
információk elérhetők lesznek a 
www.letavertes.hu honlapon, valamint a 
Létavértes Város Önkormányzata 
facebook oldalon.  
A pályázat beadása a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa) 
egyszeri pályázói regisztráció után történik. 

 https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik már korábban 
regisztráltak, ők a meglévő felhasználónév és 
jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe.  
A pályázati űrlapot minden fordulóban újra 
ki kell tölteni! A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az 
önkormányzatnál kell benyújtani (I. emelet, 
titkárság). A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2022. november 3. 
 

VÉRADÁS 
Az augusztus 23 -i kiszállásos váradáson 
megjelent 34 fő, a kivizsgálás után vért adott 
28 fő. Első véradóink: Kontor Ferencné, 
Rákóczi u. 81,  Mazsu László, Vörösmarty u. 
4, Papp Tünde, Sándor u. 75/a, Vékony Irén, 
Temető u. 42. Minden megjelentnek 
köszönet, hogy irányítottan is segítették 
embertársuk gyógyulását. 

Szalai Ferencné véradásszervező
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Földanya hava  
 

 
Városháza, Kossuth u. 4.  

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

Szüreti felvonulás 

 
FOTÓ: KÓVÁRI KRISZTIÁN

A lovasfogatok, lovasok és táncosok a Szent Mihály parkolóhoz érkeztek 
 

Szeptember 10-én, szombaton szüreti felvonulással indult a hétvégi rendezvénysorozat 
Létavértesen. A helyi Saroglya és Villongó néptánccsoport mellett a csokalyi Fényes 
néptánccsoport hívogatta a nézelődőket a délutáni múzeumi körképre, valamint az esti 
utcabálra. A talpalávalót a Szeredás zenekar húzta. A felvonulás négy megállójában a Nagy 
Imre vezette helyi Zimberi Banda vonósai is bemutatták tudásukat. Erről és a délutáni 
Múzeumi Körkép Létavértesen programokról olvashatnak az 5. és 8. oldalon 
Fotók és videofelvételek a város honlapján  és az önkormányzat hivatalos facebook oldalán 

Nyertes pályázat 

 
                                       FOTÓ: HBM. ÖNKORMÁNYZAT 
Pajna Zoltán és Menyhárt Károly 

 
Kormányzati kötelezettségvállalással 
valósulnak meg a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program 
Plusz első szakaszában nyertes pályázatok.   
Szeptember 12-én ötvennégy hajdú-bihari 
település vezetője vehette át a támogatásról 
szóló tanúsítványt Pajna Zoltántól, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének elnökétől .a Megyeháza 
Árpád termében  
 

A TOP Plusz keretében a "Kulturális 
infrastruktúra fejlesztése Létavértesen" 
című pályázaton városunk 200 millió 
forintot kapott. Ennek okmányát Menyhárt 
Károly polgármester vette át.                    (t) 
 

    İszi 
 lomtalaní tás 
 

Létavértes területén a Hulladék 
Közszolgáltatás keretében 2021. október 
10-11-én kerül sor a begyűjtött lomok 
elszállítására. 
 
Az eddigieknek megfelelően a lomokat 
nem a lakóházak elé, hanem a település két 
kijelölt lerakóhelyére lehet lerakni a 
szállítás előtti hét folyamán. 

Vértesi részen: Kassai u. 10. – Parkoló 
Létai részen: Debreceni u. 1. Kisparkoló 

 
Kiszállítás  

október 3 – 8. napokon 
hétfőtől – péntekig 12 – 18 óra 

szombat:  8 – 18 óra 

Kihelyezhet ő hulladékok : 
az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd 
hulladékok, amelyek nem helyezhetőek el 
a tároló edényzetben, és a rendszeres 
hulladékszállítás alkalmával nem 
szállíthatók el (pl.: bútor, elektronikai 
készülékek, nagyobb kartondobozok, 
rongy bezsákolva). 

A területek folyamatos őrzéséről az 
önkormányzat gondoskodik 
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A Képviselő-testület 2022. augusztus 24–
én rendkívüli ülést tartott.  
Napirend: 
1.) Létavértes Városi Könyvtár és Művelő-
dédi ház intézményvezetői állás pályázat 
kiírása                                                          O 
2.) Javaslattétel a Hajdú-Bihar Megyei Ön- 
kormányzat kitüntető díjaira: „Hajdú-Bihar 
Megye Önkormányzatáért” díj, Kölcsey 
Ferenc díj, Bocskai István díj                   O 
 
 
 
 

Negyven év, több mint 
tízezer munkanap.  
Moldovánné  
Vastag Ibolya  ennyit 
töltött a köz szolgálatában.  
Ezt az adatot, a számok 
embereként most javítaná, és 
pontos adatot szolgáltatna.  
 
2022. augusztus 1-én búcsút 
intett a Létavértesi Közös 
Önkormányzati Hivatalnak, 
ahol az önkormányzat 
gazdasági irodavezetőjeként 
felügyelte a város 
pénzügyeit, a gazdálkodás 
szabályszerűségét.  
Szakmai vezetőként a rá jellemző 
precizitással irányította a gazdasági iroda 
munkáját, melynek köszönhetően az 
intézményi és önkormányzati gazdálkodást 
ellenőrzők súlyos hibát soha nem 
észlelhettek.  

Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte 
diplomáját, s az utolsó munkanapjáig 
igénye volt a naprakész tudás begyűjtésére.   
Nemcsak munkájában, de a magánéletben 
is a racionalitás, az észszerűség volt rá 
jellemző, minden sallangtól mentesen, 
nyíltan és egyenesen vállalta véleményét,  
miközben minden segítséget megadott 
annak, aki hozzá fordult. 

A Képviselő-testület 2022. szeptember 16 
–án rendkívüli zárt ülést tartott. 
Napirend: 
1.) A víziközmű – szolgáltatás állam általi 
átvételének lehetőségéről.  
 
Rendeletek, határozatok, az ülések videó-
felvételei a honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O  = az előterjesztések is ott olvashatók  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM,
 
Munkatársaként elmondhatjuk, hogy 
megnyugtató volt az általa biztosított 
szakmai színvonal, amely a precizitás 
mellett a bizalom alapkövén nyugodhatott.   
 
Tudom, nem szeretne magáról hangzatos 
sorokat olvasni (sőt egyáltalán nem 
szeretne magáról olvasni), de 30 együtt 
töltött év után Polgármester Úr, a 
Képviselőtestület és a munkatársak 
nevében is csak annyit mondhatok:  
Köszönjük! 
 

Bertóthyné Csige Tünde jegyző 

Röviden 
 

 
 

Akit köszöntünk 
Tóth Roland, Létavértes, Alkotmány u. 13. 

 
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. 
 

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 
 

GYERMEKORVOSI RENDELÉS: 
06 52 376 033 

 

 

VÉDİNİI SZOLGÁLAT 
1. körzet: Baranyáné Mosek Xénia 
   0630/974-9452  mosek.xenia@gmail.com 

2. körzet: Baranyáné Mosek Xénia 
   0630/974-9452  mosek.xenia@gmail.com 

(helyettes védőnő) 

3. körzet: Bihari-Tóth Mónika Tünde 
  0630/758-9882 tothmoni47@gmail.com 

Iskolavédőnői szolgálat 
Bihari-Tóth Mónika Tünde 

  0630/758-9882 tothmoni47@gmail.com 
Arany János Általános Iskola 

Hétfő: 8-12 –ig - tel:  +3652 585-023 
Irinyi János Általános Iskola 

Csütörtök: 12-15- ig - tel: +3652 585-062 
 

LÉTAVÉRTES RENDİRİRS 

06 52 550-021 
RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA : 

06 30 370 5092 

VÁROSHÁZA: +36 52/ 376-101 

RRReeennndddkkkííívvvüüülll iii    ttteeessstttüüüllleeettt iii    üüüllléééssseeekkk   

 
FELVÉTEL: KİVÁRI KRISZTIÁN

„Ez nem búcsú, ez köszönet…” 
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 POLGÁRMESTERI  

  TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

A téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag felmérése 
 
A Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkára Dr. Dukai 
Miklós 2022. szeptember 15-én kelt levelére hivatkozással 
tájékoztatok mindenkit, hogy a Kormányzat részéről adatgyűjtés 
indul lakosság téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag használatáról. A 
felmérés tárgya a településen élő lakosság széntüzelésre alkalmas 
fűtőberendezéssel rendelkező részének pontos felmérése annak 
érdekében, hogy ezen fűtőberendezések ellátása milyen mennyiségű 
barnakőszén igényt von maga után. A Kormányzat szénbányák 
újranyitásával, illetve termelési kapacitás növelésével igyekszik 
eleget tenni a lakossági és más igényeknek, azonban ehhez 
szükséges, hogy valós képet kapjanak a felhasználni kívánt 
mennyiségről. Ehhez szükséges az Ön által név, cím és az igényelt 
mennyiség (mázsa) megjelölésével a Városháza földszintjén 
kihelyezett urnába bedobott adatlapjával regisztrálni fogjuk 
háztartását a Belügyminisztérium által az önkormányzat részére 
megjelölt felületen.  
 

Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó 
kedvezmények igénybevételéről 

 
A többgenerációs családi házban élő családok kedvezményes 
földgáz szolgáltatás igénybevételéhez az önkormányzat jegyzője 
által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges. 
A hatósági bizonyítvány kiadása a Létavértesi Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (4281 Létavértes, Kossuth u.4.) 
benyújtott kérelem alapján kezdeményezhető.  
Az eljárás határideje 8 nap. A hatósági bizonyítvány igénylésének 
feltétele: az ingatlan nem minősül társasháznak, 
lakásszövetkezetnek, illetve az ingatlanon több, legfeljebb 4 önálló 
lakásrendeltetési egység található.  
 
A KÉRELEM nyomtatvány és a mellékletét képező nyilatkozatok 
a Városházán igényelhetők. Az igényléshez szükséges 
magyarázatok (lakás fogalma, önálló rendeltetési egység 
meghatározása a www.letavertes.hu portálon elérhető) vagy a 
kollegáinktól tájékozódhatnak.  
 
FELHÍVOM  a figyelmét mindenkinek, hogy a mellékletként 
szereplő nyilatkozatok kitöltése saját büntetőjogi felelősség 
tudatában történik, ezért, ha hatósági ellenőrzés jogosulatlanul 
igénybe vett kedvezményt állapít meg, azt a versenypiaci 
költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell 
a szolgáltatónak visszafizetni. 
 

Szeptember hónapban a város költségvetésének 
átdolgozása válik szükségessé 

 
Mint azt mindannyian tapasztaljuk, az orosz-ukrán háború, a 
világpiac hatásai és a nemzetgazdaságban ezekkel összefüggésben 
végbemenő folyamatok jelentős áremelkedéseket, rezsi- és 
üzemanyagköltségek növekedését eredményezték, melyek az 
önkormányzat minden egyes szegmensét érintik. Ezért szükségessé 
válik a 2022. évi költségvetés utolsó IV. negyedévének és a 2023. 
gazdasági év előkészítése okán a költségvetés teljes átdolgozása. 

Nyilván azok a kötelező önkormányzati feladatok, amik 
törvényben foglaltatnak és azok az önként vállalt feladatok, amik a 
város működéséhez nélkülözhetetlenek, nem csökkenthetők jelentős 
mértékben, viszont azokat az önként vállalt feladatokat, melyek 
elhagyásával vagy csökkentésével jelentős működési gondok nem 
keletkeznek, felülvizsgálatra kell kerüljenek. 
 

Az intézményi működésekben már a szabad (költségvetésben 
elfogadott) beszerzéseket írásban bizonyos mértékig leállítottuk, 
azok csak egyeztetést követően kerülhetnek megrendelésre.  
 
A várható bevételeink (például iparűzési adó) tekintetében a 
működő vállalkozások esetleges bezárásra vagy részleges 
szünetelése, illetve a mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők –
aszály miatti nyilvánvaló bevételkiesése miatt- jelentős
csökkenéssel realizálódhat.  
Ezeket a folyamatokat valamilyen szinten már a számlaállásainkon 
is látjuk, azonban pontosabban kell készülni arra, hogy a hatásait 
időben kezelni tudjuk. Az elkészült munkaanyagot előbb az 
Önkormányzat Bizottságai, majd a Képviselő-testület tagjai elé 
terjesztjük, mert a költségvetés módosítása és a korlátozások 
elrendelése együttes döntés után teljesíthető.  

Menyhárt Károly polgármester
 

Létavértesi M űvésztelep 
 

A művésztelepet a 2021-es év anyagából készült kiállítással 
indítottuk, ahol Menyhárt Károly polgármester köszöntötte a 
vendégeket és a művészeket. A tárlatot Erdei Sándor költő, újságíró 
nyitotta meg. 
 
Az egy hetes tábor helyszínéül a Szent Kristóf Szálláshely szolgált. 
Az alkotások témáit a település épített környezete, és a szőlőskerti 
táj szolgáltatta. 
Az alkalmazott technikák sokfélék: olaj, akril, pasztell, vegyes 
technika, textilfestés, grafika. A feldolgozott témák a látványszerű, 
realisztikus, -a Nagybányai Iskolára emlékeztetőtől- az elvont, 
modern, absztrakt formákon keresztül, a gesztusfestés technikájával 
létrehozott művekig terjednek.  
 

 
FORRÁS: FACEBOOK – JUHÁSZ IM RE

A tábor hagyományosan jó hangulatban zajlott, ahol a magán 
beszélgetések mellett helyett kaptak olyan művészetekről szóló 
szakmai beszélgetések is, amelyek nagyban segítik, befolyásolják a 
résztvevők további alkotót tevékenységét. 
 

2022-es év művésztelepen résztvevők névsora: 

Bődi Ildikó, Fehér Csaba, Fenyvesvölgyi Tamás, Gonda Zoltán, 
Guba-Kerekes Zsuzsa, Juhász Imre, Király Antal, Kiss Csaba (csak 
egy napot volt itt), Makai Gyula, Murányi Teréz, Rácz Anita, 
Szabó-Kertész Viktória, Vermes Marianna,  
A tábort segítette: Máté József és Pénzes Sándorné 

A művésztelepen készült képek kiállítását, terveink szerint a 2023-
ban, a Magyar Kultúra Napja alkalmára nyitjuk meg. 

Pappné Szabó Mária
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Lakossági tájékoztató  
a 2022. évi népszámlálásról  

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)  2022. október 1. 
és november 28. között Magyarország területén 
népszámlálást tart, mely Magyarország teljes lakosságát 
érinti. Segítségével pontos képet kapunk hazánk 
népességének nagyságáról, jellemzőiről, lakás-
körülményeiről. 
 

A népszámlálás időtartama 2022-ben: 
1. idıszak 

október 1. - 
október 16. 

internetes 
önkitöltési idıszak 

kizárólag interneten keresztül,  
önállóan tölthetik ki  
a kérdıíveket 

2. idıszak 

október17.- 
november 20. 

számlálóbiztosi 
terepmunka 

csak a számlálóbiztosok közre- 
mőködésével, személyes 
interjúk  
által teljesíthetı 

3. idıszak 

nov.21.nov.28. 
pótösszeírás 

az összeírásból kimaradt  
személyeknek jelentkezniük kell 
a helyi népszámlálási felelısnél 

A kérdőív 
A 2022. évi népszámlálás az első népszámlálás, amikor 
papírkérdőív nélküli adatfelvételre kerül sor.  
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi 
személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban 
laknak. A kérdésekre a 2022. októbe 1-jén fennálló 
állapotot alapul véve kell válaszolni. 
Kérdőívet kell kitölteni 
1. mindenkiről, aki Magyarországon él; 
2. azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb 

ideig külföldön tartózkodnak; 
3. a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja 

Magyarországon tartózkodnak. 
Összeírásra kerül az ország területén minden 

• lakás, 
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, 
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló 

intézmény. 
Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a 
kérdőívet. 
  

 

Nevelési év kezdése 
 
Szeptember 1-én minden gyermek és felnőtt örömmel, 
újult er ővel lépett át az intézmény kapuján. 

Az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők szép, vidám 
frissen festett környezetben várták az óvodás, és a bölcsődés 
gyermekeket. A nyár folyamán az óvodai és bölcsődei 
dolgozók színes felületekkel, meserészletekkel öltöztették fel a 
központi épület frissen festett falait.  
 
A gyermekek nagy örömmel fogadták egymást és vették 
birtokba a játékokat. Az újonnan érkező csöppségek szüleikkel 
közösen fedezték fel a csoportokat. Minden kedves 
óvodásunknak, bölcsődésünknek vidám, és játékkal teli évet, 
munkatársainknak pedig eredményes munkát kívánunk!  
 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde 
munkatársi közössége 

 

A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, 
az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt 
nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a 
fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása 
önkéntes. 
 

A felkérőlevél 
A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő 
levelet küld szeptember utolsó napjaiban. 
Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet! 
 
Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden 
háztartásba eljussanak, kérjük, még a népszámlálás előtt 
gondoskodjanak arról, hogy házuk falán vagy a kerítésen 
látható legyen a házszám. 
 
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos 
információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is 
található, ennek segítségével tudja minden háztartás 
önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet. 
 
A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a 
tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az 
adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, 
előzetesen nem ismert, ezért a felkérő levél nem névre 
szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben 
 
A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos 
intézményben lakók az intézmény vezetőjétől  kapják meg 
a felkérő levelet, míg a fedél nélkül élőket szociális 
munkások segítik a népszámlálásban való részvétel során. 
 

Hivatalunk telefonos elérhetősége: 
  

Helyi  
népszámlálási  
felelős 

Bertóthyné 
Csige Tünde  
jegyző 

+36 52 376-345 

Helyi  
népszámlálási  
koordinátor 

Kelemen Péter  
aljegyző 

+36 52 376-101/ 
   127 mellék 

  
A népszámlálásról bővebb tájékoztatót az alábbi linkre 
kattintva olvashatnak: https://nepszamlalas2022.hu/ 
 

Bertóthyné Csige Tünde jegyző 
 

 

Román nemzetiségi sportnap lesz 
Létavértesen 

 
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
elnökének, Kozma György úrnak meghívására szeptember 3-
án Gyulán jártunk.  
 
Árva Barna, Létavértes Sc 97 elnöke, és Szima Sándor, a 
Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 2023. 
évben Létavértesen megrendezésre kerülő román nemzetiségi 
sportnappal kapcsolatban tárgyaltak Kozma Györggyel. A 
rendezvény kiemelkedő jelentőséggel bír a magyarországi román 
nemzetiségiek jövő évi programjai sorában. Minden évben más - 
más román nemzetiségiek által lakott település ad otthont a 
sporteseménynek. Egyeztettük a jövő évi sportnappal kapcsolatos 
szervezési-, személyi-, tárgyi és versenydíjazási feltételeket. 
 
Ezen a napon került megrendezésre a román nemzetiségiek 
gasztronómiai fesztiválja, amely rendkívül szervezett és magas 
színvonalú volt. Közel 40 román származású közösség képviseltette 
magát. A csapatok Budapestről, valamint Békés-, Csongrád-Csanád 
és Hajdú-Bihar megye településeiről érkeztek. A gyulai várkertben 
tartott rendezvény minden  tekintetben elismerésre méltó volt.  

Árva Barna – Létavértes SC ’97 elnöke 
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Egy új, létavértesi 
 kulturális program sikere 

 
Új ötlet mentén, új kezdeményezésre először szerveztük meg 
városunk öt kiállítóhelyének körképét 2022.  szeptember 10-én. 
 
Valamennyi helyszín arculatának megfelelő programmal várta az 
érdeklődőket. Az óvodáskorúaktól az idősekig minden korosztály 
kapott élményt.  
 
Ez a délután megerősített bennünket abban, hogy az 
értékmegőrzésben, értékbemutatásban a város jó úton jár, hisz öt 
kiállítóhellyel büszkélkedhet, de ami ettől is fontosabb, hogy a 
szeszélyes nyárvégi időjárás ellenére a belső kiállítóterek megteltek 
érdeklődő közönséggel, ami arra biztat bennünket, hogy 
hagyományt teremtsünk a Létavértesi Múzeumi Körképből. 
 
Az előkészületek háttérmunkáiban sokat segített Juhász Judit, 
Kővári Krisztián és Turóczi Barnabás. 
 

 
FOTÓK: KİVÁRI KRISZTIÁN

Bábelőadás, kiállítások és kézműveskedés is volt 
Az Árpád téri Báb– Kincs– Tárban 

 
A tartalmas programok megvalósításáért elismerést érdemelnek a 
Báb Kincstárat működtető óvónők Pappné Győri Tünde 
vezetésével, a Vízi Vágóhíd gyűjteménytulajdonosai-Tóth Józsefné 
és családja- , a Rozsnyai Gyűjtemény munkatársa - Pákozdi Dávid.  
 
A rendezvényt önkéntes munkájukkal segítették a vértesi Irinyi 
Nyugdíjaskör és a Pöttöm Major Egyesület tagjai, felajánlással, 
anyagi hozzájárulással pedig Menyhárt Károly polgármester, Tóth 
Józsefné és családja, valamint Árva Barna és Sós Tibor képviselők 
támogatták. 
Köszönet minden jószándékú segítőnek az összefogásért, valamint a 
programokat megtisztelőknek a részvételért. 

Vályiné Pápai Viola
Értéktár Bizottsági elnök

 
Az egész napos rendezvényről képsorozatok, videofelvétel a város 

honlapján és a Létavértes Város Önkormányzata facebook oldalon 
 

KÉPEK A SZEPTEMBER 10-I RENDEZVÉNYRİL 
 

 
Csokalyi táncosok a Szüreti napon 

 
Pillanatkép a Vízi vágóhíd ünnepélyes átadásáról 

 
A „Tiszta udvar, rendes ház” kiállítás megnyitója 

az Irinyi Kiállítóteremben 

 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a mozgalom 
elindítójának fia, dr. Seres Géza és családja 
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Azt üzente fecske, gólya 
itt az óra indulóra…. 

 

 
FOTÓK: ARANY J.  ISKOLA ARCHÍV

A tanévnyító ünnepség elnöksége 

2022. szeptember 1-jén becsengettek a Létavértesi Arany János 
Általános Iskolában is. Ezt megelőzően valamennyi diákunk 
átvehette tankönyveit, melyekért az idén sem kellett fizetniük, s a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központ pályázatának köszönhetően 
közel 200 tanulónk ingyenes tanszercsomagot is kapott. 
 
A tanévnyitót egy Manet nevű francia festő szavaival indítottuk: 
„Az ormokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni”.
Vagyis, ha sikereket akarunk, azért nekünk magunknak kell 
tennünk.  
E fontos cél érdekében pedig közös munka szükséges. Azt 
szeretnénk, hogy ennek eredményeként kellemes belső légkörben 
jól érezze itt magát tanuló és pedagógus egyaránt, s sikert sikerre 
halmozzunk.  

 
Harmadikosaink műsora 

Magát a tanévet egy zenés, vidám műsorral nyitottuk meg, ahol a 3. 
c osztályos gyerekek búcsút intettek a nyári vakációnak, 
köszöntötték diáktársaikat, pedagógusaikat. A felkészítőik Szatmári 
Erika és Pongorné Hosszu Tünde tanító nénik voltak. 
 

 
Elsősök a padokban 

Ettől a naptól tehát ismét zajossá váltak az osztálytermek, melyeket 
a technikai dolgozóink a nyáron kicsit rendbe tettek.  

Minden csoport elfoglalta saját helyét, beülhetnek diákjaink 
kedvenc padjukba a számukra kedves társaikkal, ahol 183 tanítási 
napot szükséges majd eltölteni. Három szünetünk lesz, amelyek 
közül az őszire november elejéig kell majd várni. 
 
Konkrétan: 
 
1. Őszi szünet   

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. 10. 28. (péntek) 
Szünet utáni első tanítási nap: 2022. 11. 07. (hétfő) 

2. Téli szünet 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. 12. 21. (szerda) 
Szünet utáni első tanítási nap: 2023. 01. 03. (kedd) 

3. Tavaszi szünet 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. 04. 05 (szerda)                    
Szünet utáni első tanítási nap: 2023. 04. 12. (szerda) 

 
22 osztályban 411 tanulóval kezdtük a tanévet. Tanári karunk 
jelenleg 48 aktív pedagógusból áll, akihez októbertől még egy tanító 
néni fog csatlakozni. 
 

 
Elbúcsúztak az óvodától 

A tanévnyitó ünnepségen iskolánk legifjabb tanulói 
hagyományainkhoz híven fogadalmat tettek, majd nevük 
elhangzása után az óvónénik kezeit elengedve a tanítóikhoz 
csatlakoztak. Nagy izgalommal vonultak át szüleikkel együtt az 
osztálytermeikbe, ahol elfoglalták helyüket az iskolapadban. 
 
Az 1.a osztályt Nagy Tamásné Edit néni és Tarnóczki Zsoltné Betti
néni; az 1.b osztályt Kertészné Suta Mária és Nagy Edina tanító 
nénik vezetik be a számok és betűk világába.  
Ezúton is üdvözöljük Őket, kívánjuk, hogy érezzék jól magukat a 
közösségünkben! Legyen élmény a tanulás számukra! 
 
Ebben a tanévben 4 tanítás nélküli munkanapunk lesz: 
1. December 9:  Pályaorientációs nap 
2. Február 3:       Félévi értekezlet 
3. Április 12:       Szakmai nap 
4. Május 26:        DÖK-nap = gyermeknap 
Még néhány időpont: 

• A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart 
• Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratása 

2023. április 20-21-én történik 
• Az utolsó tanítási nap 2023. június 15-én lesz 

Addig is erre az időszakra mindenkinek, diáknak, pedagógusnak, 
szülőnek jó egészséget, kitartást, szép élményeket, büszkeségre okot 
adó eredményeket, sikereket kívánok! 

Nagy Józsefné igazgató
 
 Az iskola diákönkormányzata szeptember 26-tól – 28-ig 

PAPÍRGYŰJTÉST szervez. Hétfőtől - szerdáig délutánonként 
14 órától 16 óráig lehet elhelyezni a papírt  

az Árpád tér 10. számalatti iskola udvarán lévő konténerbe 
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A nyári szünidő utolsó tábora: Ebihal tábor 
 
Augusztus 30-án, kedden került megrendezésre legifjabb tanulóink 
számára az Ebihal tábor.  
Ezen a napon leendő első osztályosaink felfedezőútra indultak 
iskolánkba. Magyar Jánosné Aranka tanító néni és Csizmaziáné 
Török Boglárka tanító néni kalauzolta a lelkes kis csapatot. Az 
ismerkedés és az iskola helyiségeinek bejárása után tovább 
folytatódott a kalandozás.  
A kis hableány története kapcsán drámajátékos, színezős és énekes 
próbák segítségével mentették meg kis hőseink a vízivilág 
királykisasszonyát. 
 

 
                                                                          FOTÓK: IRINY J. ISKOLA  ARCHÍV 

Az Ebihal táborban 
A tábor végén mosolygó arccal, boldogan mesélték szüleiknek első 
iskolás élményeiket új tanulóink. 
 

Tanévnyitó ünnepség 
 
Szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyitó rendezvénnyel indult 
iskolánkban a 2022-2023-as tanév. 

 

Az első osztályosok köszöntője 
Az első osztályosok verses, dalos műsora után, az óvó nénik kedves 
emlékekkel és jó tanácsokkal búcsúztak egykori óvodás nebulóiktól, 
majd a tanító nénik bátorító szavakkal és az Irinyis jelvények 
feltűzésével köszöntötték iskolánk új diákjait. 
 
A diáksereg képviseletében Zsiros Ábel 6. osztályos és Kósa 
Dzsenifer Virág 7. osztályos tanuló szavalata nyitotta az új 
iskolai évet. Az ünnepség Szentmiklósi Miklós igazgató úr 
tanévnyitó beszédével folytatódott. Ismertetésre kerültek az 
intézményben zajlott nyári tevékenységek, táborok valamint az  
új tanévre kitűzött kiemelt feladatok.  
 

 
Becsengettek 

 
A 2022/2023-es tanévben az osztályokban folyó nevelő-oktató 
munkát irányító pedagógusok névsora: 
1. osztály: Magyar Jánosné, Csizmaziáné Török Boglárka 
2. osztály: Ujvárosiné Slifka Mariann, Katonáné Szabó Csilla, 
                  Szalatyánné Szűcs Gyöngyi  
3. osztály: Tóthfalusiné Bubrik Beáta, Nagyné Kiss Etelka 
4. osztály: Vályi Éva, Mihók- Szima Beáta  
5. osztály: Katona István  
6. osztály: Szabó Mónika 
7. osztály: Kontor Gábor 
8. osztály: Lucik Barna 
 
A felső tagozat több osztályában tevékenykedő pedagógusok: 
Szentmiklósi Miklós, Némethné Csuka Ágnes, Jákóbné Szilágyi 
Éva, Lukács Mihályné (óraadó) 
 

Erdei iskola 
A második tanítási héten a harmadik osztályos tanulóink Erdei 
iskolai program keretében sajátították el az aktuális tananyagokat, 
nagy hangsúlyt fektetve településünk természeti és kulturális 
kincseinek megismerésére.  
Terméseket gyűjtöttek iskolánk közvetlen környezetében, 
melyeket számlálás után, szebbnél szebb képek készítésére 
használtak fel.  

 
A vértesi református templomban 

Ellátogattak a helyi templomokba, a piacra, megtekintették a Vízi 
vágóhidat, valamint Létavértes szobrait, parkjait.  
 
A gulyások és csikósok munkájával ismerkedtek a Pöttöm 
Majorban és a múzeumpedagógiai foglalkozás keretében egyéb 
népi hagyományokat, népdalokat is felidéztek. A hét várva várt 
eseménye csütörtökön volt, ekkor nem ért véget a megszokott 
időben a program, az esti órákban közös szalonnasütés, 
bátorságpróba és jurtákban való alvás koronázta meg a napot.  
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Elkészült a finom gyümölcssaláta 

 

Szalonnasütés a jurtatáborban 
 

Az izgalmas és feledhetetlen Erdei iskolai héten Tóthfalusiné 
Bubrik Beáta és Nagyné Kis Etelka tanító nénik irányították a 
csapatot. 

Szentmiklósi Miklós igazgató

 
 

Vágóhíd a Kálló vizén 
 

Egy évvel a várossá nyilvánítás előtt 1995.- ben ezzel a címmel írt 
cikket a Hajdú-bihari Naplóban Bereczki Károly. Ennek 
megidézésére alapul szolgál a közelmúltban négymillió forint 
pályázati támogatásból felújított, belső berendezésében és 
installációjában is megújult, 2022. szeptember 10-én ünnepélyes 
keretek között átadott létavértesi építmény .  
 
Ezen a borús, esőre hajló szombat délutánon, a „Múzeumi Körkép 
Létavértesen” rendezvénysorozat második állomása volt az 1904-
ben épült nagylétai Vízi vágóhíd. 
 
Elsőként Menyhárt Károly polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket, majd Tasó László, a térség parlamenti képviselője 
méltatta az Európában is kuriózumnak számító népi építészeti 
remeket és kiállítóhelyet. 
 

1978-ig rendeltetés 
szerint működött, heti 
3-4 alkalommal vág-
tak itt. Majd hosszú 
felújítás után 1985 
december 18-án, 
Magyarország egyet-
len víz fölé meg-
épített vágóhídját 
agráripari műemlék 
jellegű épületté nyil-
vánították, és akkor 
volt az utolsó 
bemutató marha-
vágás.  
 

Többek között erről beszélt tárlatvezetése során Tóth Józsefné, 
Anikó néni, aki egyben az épületben található kiállított eszközök és 
tárgyak tulajdonosa  

 

Az Agrárminisztérium Hungarikumok megőrzésére biztosított 
pénzösszege jól hasznosul. A Petőfi utca 80. szám alatti épület 
szerepel a Települési Értéktár ipari-műszaki megoldások 
kategóriájában, és 2015. december 8 óta a Hajdú-Bihar Megyei 
Értéktárban is. Érdemes megtekinteni. Előzetes telefonos 
bejelentkezés az 52/ 376-101 számon.                                           TB 
 

 
                                                                                           FOTÓ: TURÓCZI BARNABÁS 

A vízi vágóhíd  udvar felőli bejárata 1995-ben 

AZ ISKOLÁK HONLAPJAI: 
Arany János Általános Iskola 

https://arany-lvertes.edu.hu/  
Irinyi János Általános Iskola 
http://www.irinyivertes.hu/  

 

Érettségit szerezhet 
KIHAGYHATATLAN LEHETŐSÉG ! 

 
A Báthori István Gimnázium Létavértesi Tagintézményében 

ebben a tanévben indul 
az esti tagozatú 10. osztály. 

Órák hetente két alkalommal 
kedden és csütörtökön délután 

Helyszín: Létavértesi Arany János Általános Iskola 
Árpád tér 10. szám alatti épülete 

 
Előző tanulmányok beszámítása lehetséges 

MÉG LEHET JELENTKEZNI 
Nagy Józsefné – 30 774 –2299 
vagy személyesen az iskolában 

FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN 
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 HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ                                                    1995. FEBRUÁR 3 

 
„Létavértes. Az ország egyetlen, ma is működőképes, 
folyóvízre épített vágóhídja található az Ér melletti 
nagyközségben. Hangsúlyozzuk a folyóvizet, mivel hasonló 
vágóhíd található a tatai tó mellett is. Mindkettő öreg 
tanúja annak, hogy a magyar hústermelés már a század 
elején európai szinten állt. 
 
 Műemlék jellegének sajátos bája már maga az 
építkezésről szóló legenda is. 1904-ben építtette a nagylétai 
község önkormányzata. A névtelen építőmester állítólag 
adósságba keveredett, vagy egyéb családi botrányok 
aggaszthatták, mert az épület átadása után önkezével vetett 
véget életének. A vágóhíd sorsán ez mit sem változtatott, mert  
csaknem egy évszázadon át valóságos hentesdinasztiáknak 
adott kiváló munkakörülményeket. Néhány éve a létavértesi 
önkormányzat a megyei húsipari vállalat és a megyei tanács 
hathatós segítségével felújíttatta és 1985. december 18 óta 
múzeumként gazdagítja a  turisztikai látnivalók létavértesi 
tárházát. 
 
 Legutóbb a helybeli Tóth család tagjai dolgoztak itt. 
Érdekes, hogy a legelső Tóth József hentesmesternek, (akinek 
1894-ből való tanonclevelét láthatjuk is a múzeumi kiállításon) 
a fiát és unokáját is Józsefnek hívták és hívják. Mellettük 
henteskedett még Tóth László, Tóth Jenő, aztán Csíszár József 
és még sokan mások is, akik a „közellátás” folyamatosságát 
megteremtették.  
A múzeumban látható ugyanis a Monarchia korában a 
henteseknek és mészárosoknak szóló hivatalos ajánlás is: „A 
közellátás biztosítására vágóhíd víz mellé, vagy víz fölé 
építtessék.” 
 Láthatjuk itt az egykori segéd- és mesterleveleket, a 
ringakést, amely a daráló őseként volt fontos munkaeszköz, a 
függőmérleget, láthatunk kézi perzselőt, nyúzóbakot, 
keverőgépet, és egy kedves emléket a múltból. Tóth Józsefné 
Pellei Ágnes nevére kiállított szarvasmarha-kereskedésre 
feljogosító szerződést 
A jelenlegi múzeumi gyűjtemény az ifjú Tóth József és neje, 
Sipos Anna fáradozásának az eredménye. Ma is a húsipari 
szakmában dolgoznak mindketten, így már érthető, hogy a 
turistacsoportokat maga Tóth Józsefné szokta kalauzolni a 
vágóhídon. Tőle tudtuk meg azt is, hogy a víz tulajdonképpen 
a Kálló II. csatorna, s hogy az udvaron újjáépítették a koplalót 
és a szalmatárolót. Az állagmegőrző munkák során pedig 
1979.ben vasbeton teknővel erősítették meg a vágótér alatti 
medret. 
A kilencvenegy éves épületben ma is lehetne gyakorolni a 
hentesszakmát.” 
 

Szerkezeti leírás: 
 

Alap, felmenő falazat:
nagyméretű tégla mész-
habarcsba falazva 
Tetőszerkezet: 
függesztőműves 
tetőszerkezet 
Tetőfedés:  
hódfarkú cserépfedés 
Homlokzat- és belsővakolat:
simított alapvakolat, fehérre 
meszelve  
Nyílászáró szerkezet:  
ácsolt ajtótokkal és 
ajtólapokkal  
Burkolat:  
cementsimítás, aljzatbetonra 
történő felhordással 
                                        

 

 
 

Menyhárt Károly 
Létavértes polgármestere 

részére 
 

Tisztelt Polgármestcr Úr ! 
 
Kérem, engedje meg, hogy az Oroszországi Föderáció Debreceni 
Főkonzulátusának és a magam nevében is őszinte hálámat fejezzem 
ki Önnek, az önkormányzat dolgoz6inak és Létavértes figyelmes 
lakosainak, azért a gondosságért, melyet a varosukban található, a 
Második világháború éveiben, a fasizmus elleni küzdelemben 
Magyarországon elesett szovjet katonáknak állított síremlékek iránt 
tanúsítottak.  
Nekünk, orosz állampolgároknak nagyon sokat jelent szembesülni 
azzal, hogy ma, közel nyolcvan évvel a szörnyű háború lezárulása 
után Európában vannak olyan emberek, akik emlékeznek a náci 
Németország felett aratott szovjet győzelemre, és lelkiismeretesen 
őrzik és gondozzák nagyapáink és dédapáink emlékét, akik életüket 
adták a "barna pestis" alóli felszabadulásért. 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Kérem, fogadja az orosz nép őszinte köszönetét önzetlen 
munkájukért, amely hozzájárul az országaink közötti baráti 
kapcsolat és együttműködés megcrősítéséhez- 
Őszinte tisztelettel (kézzel írott) 

Draesevszkij Konsztantyin
2022. szeptember 5 
 

 

 

Tekintettel arra, hogy az előző lapban a hétköznapon 
közlekedő autóbuszok menetrendjét közöltük, és az ingázó 
tanulók egy része vasárnap utazik vissza, ezért a vasárnapi 
menetrendet is megosztjuk. (szerk.) 
 

 

 
Vízi vágóhíd a hídról 

(1995 - TB)  
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 
 
Fűnyíró flottánk  egy új Honda 
géppel bővült, így még 
biztonságosabb a pálya elő-
készítése a mérkőzésekre.  
Köszönjük a PÁNAGRO Kft-
nek, Pántya Péter vezetőnek hogy 
támogatták a vásárlást.  
 
Ősszel újra beindul a Bozsik 
program U7, U9, U11 
korosztályokban.   
Helyszín: Berettyóújfalu. 
 
Időpontok: 
 U7/U9 korosztály 2022: 09.25 10 óra, 10.09. 10 óra, 10.30. 10 óra, 
11.13. 10 óra 
U11 korosztály 2022: 09.19. 14:30 óra, .10.03. 14:30 óra, 10.17. 
14:30 óra, 11.07. 14:30 óra, 11.21. 14:30 óra  

Árva Barna elnök

LABDARÚGÁS 

FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97

Elkezdődött a 2022/2023. labdarúgó bajnokság U.19 és a felnőtt 
csapataink számára. Egy évtized után újra a megyei első osztályban 
kezdte meg a pontvadászatot a Létavértes SC' 97 gárdája. A 
bemutatkozás nem sikerült túl jól, hiszen az első két mérkőzésen, 
szoros küzdelemben alulmaradt a felnőtt csapat a 
Hajdúböszörmény és Berettyóújfalu ellenében. A következő 
mérkőzéseken, sportiskola csapata ellen győzelemmel sikerült 
javítani, majd Kabán egy döntetlennel folytattuk a szereplést.  
Az átalakult ifjúsági csapatnak a negyedik fordulóig kellett várnia 
az első győzelemre. 
 

VILÁGBAJNOKI ÖTÖDIK HELY 

 
 
Haja János, sportegyesületünk Judo trénere a Krakkóban 
megrendezett világbajnokságon újra tatamira állt. A Judo Word 
Masters megmérettetésen az M5 kategóriában, a 48-53 éves+100kg 
mezőnyében indult. Az ukrán és francia ellenfélen túllépve az 
elődöntőbe kerülésért vívott csatában vereséget szenvedett örmény 
ellenfelétől, a későbbi világbajnoktól. A negyedik-ötödik helyért 
zajló küzdelemben, sajnos francia ellenfelétől is kikapott, így az 
ötödik helyen végzett.  
Csüggedésre azonban semmi ok! Haja János egy újabb versenyen 
bizonyította, hogy a világ legjobb Judo mestereinek egyike. 
 

KÉZILABDA  

 
 
Kézilabda szakosztályunkban megkezdődtek az edzések. Várjuk 
korosztályos csapatainkba a labdajátékot kedvelő első, második és 
harmadik osztályos lányokat. Az edzések kedden és csütörtökön 
vannak az Arany János Iskola tornacsarnokában, 16.15 - 17.15 
óráig. 

WALKING 

 
 
A Walking szakosztályunkban is várják az érdeklődőket, azokat, 
akik szeretnék kipróbálni a zenére történő ritmusos gyaloglást. Az 
edzések szerdán és szombaton a sportpályán 18.30 órai kezdéssel. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

 
 

Rajzpályázat 
A Magyar Népmese Napja alkalmából 1-2-3-4. osztályos tanulók 
részére rajzpályázatot írt ki a Városi Könyvtár és Művelődési ház. 
A/3 vagy A/4 méretben bármilyen technikával készült rajzot 
október 5-ig várnak az intézménybe (Rózsa u. 1. szám). 
A rajz hátoldalán legyen ott a tanuló neve, osztálya, és a mese címe. 

 



SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
0630 846 1690 

 (B-2022/28560/17/38)

HATÁRVADÁSZ TOBORZÓ 

 
 

Létavértes Határrendészeti Kirendeltségen (Létavértes, Baross utca 
9.) 2022. október 7-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! 

 
 

 

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

  Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
  drága férjem szeretett Édesapám, apósom, 
  imádott nagypapánk, unokavejed, két dédunokád 

SZILÁGYI JÓZSEF 
1937 – 2015 

halálának 7. évfordulóján fájó szívvel emlékezik 
 

                         Szerető felesége és családja 
                        unokáid 

   MEGEMLÉKEZÉS 
„Nem élhetünk örökké,  
  de élhetünk úgy, hogy 
  örökké emlékezzenek ránk azok,  
  akik fontosak nekünk.” 

 

        Fájó szívvel emlékezünk 

          KOVÁCS SÁNDOR 
               halálának 7. évfordulóján 

Mindannyian emlékszünk rád, kik szerettünk 
 

 

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.” 

 

MÁZLÓ J ÓZSEF 
 halálának 13 éves évfordulóján 
         Emlékeznek 

                                        Felesége, gyermekei, menye, vejei, unokái 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Ft 
Hirdetések leadása : október 10-én 12 óráig  
Városháza I. em. 12. Iroda -  letahirek@gmail.com 

 

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)
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

 

 

 

Ruhaosztás a rászorulóknak 
 

2022. augusztus 18-án 
ruhaosztás volt a Család-
segítő és Gyermekjóléti 
szolgálat udvarán. A délelőtt 
folyamán több mint száz fő
rászoruló talált megfelelő
ruhaneműket. Az adomá-
nyozóknak köszönjük a 
felajánlásokat! 

Papp Zoltán 
alpolgármester

 

 
Az 1958. évben konfirmált nagylétai református fiatalok csoport-
képe a templomkertben. Középen a felnőttek (balról) Fehér Lajos 
presbiter, Kiss Ferenc lelkipásztor, Bodola Ödön kántor. Köszönet a 
fotóért Bodnár Lajosnénak (Boldog Violának). 
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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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