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A VÁROS PEDAGÓGUSAIT KÖSZÖNTÖTTE AZ ÖNKORMÁNYZAT

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Május 27-én a hagyományoknak megfelelően a Sportcentrumban került megrendezésre a Városi Pedagógus Nap.

/ 3. oldalon.

Konfirmáció
a Vértesi Református Egyházközségben

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Idén is ünnep volt június 2.-án a Vértesi Református Gyülekezetben.
Hét fiatal tett bizonyságot hitbeli jártasságáról Isten színe előtt.
Igét hirdetett Rozsnyai István lelkipásztor. Kiemelte, hogy az élet
viharaiban az egyedüli kapaszkodónk csak az Úr Jézus Krisztus,
akire minden körülmények között számíthatnak.
Konfirmált fiatalok: Balázs Márk György, Balogh Ágnes Tímea,
Föőr Tamás Dániel, Mezei Boglárka, Molnár Krisztina Pongor
Enikő, Szabó Dávid Gyula.
A fogadalomtétel után a gyülekezet egy áldással bocsátotta útjukra a
konfirmáltakat:
Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben.
Ámen.
Ifj. Szilágy Katalin
református hittanoktató - kántor
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A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleettii üülléésseekk nnaappiirreennddjjéénn
A 2019. május 30--án megtartott soros
testületi ülés napirendjén:

Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét a
Polgármesteri jelentés
●
gyorsabb ügyintézést segítő lehetőségre,
1.
Beszámoló
a
közrend,
közbiztonság
melyről a www.letavertes.hu honlap nyitó
helyzetéről, a határrend és a határőrizet
oldalán
(címer alatt) elérhető linken
helyzetéről,
valamint a határforgalom
olvashatnak
- ● bővebben
alakulásáról
●
Az
elektronikus
feltétele
Közbeszerzési
Bizottságügyintézés
2.
Tájékoztató
a
Létavértesi
Család és
ügyfélkapus regisztráció!
Gyermekjóléti
Szolgálat
2018-as
Ügyfélkapu létesítését bármely természetes
évéről
●
személy kezdeményezheti személyesen a
3.
Beszámoló
az
önkormányzat
regisztrációs szervnél (bármelyik okmánygyermekvédelmi feladatainak
irodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati
ellátásáról
●
irodában), vagy elektronikusan, amennyiben
4.
Különfélék
2016. január 1-jét követően kiállított
érvényes személyazonosító igazolvánnyal 4.1 Létavértes Városi Önkormányzat
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
rendelkezik.
felülvizsgálatának elfogadásáról
●
4.2 Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2019. évi költségvetésének
Döntött a kuratórium
módosításáról
●
Az Alapítvány Létavértesért kuratóriuma a
2019. május 09-én megtartott ülésén értékelte
az április 30-ig beadott pályázatokat (7 db),
és az alábbi határozatot hozta:

4.3 A Közbeszerzési Terv 2019. évi
módosításáról
●
4.4 Létavértes Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása ●
4.5 Pályázat benyújtása belterületi út
felújítására
●
4.6 Kovács János – 4281 Létavértes, Teleki
u.20 a szám alatti lakos a Létavértes, Árpád
tér 8.szám alatt megépített vendéglátóipari
épületének jogi rendezése
●
4.7 Pályázatokról aktuális tájékoztatás ●
4.8 Humán szolgáltatások fejlesztése
települések összefogásával EFOP pályázat
konzorciumi megállapodás elfogadása
közbeszerzési eljárások lefolytatásához ●
4.9 Létavértes Gyermeksziget Óvoda Bölcsőde zárva tartása
●
JELMAGYARÁZAT:

● = elérhető a város honlapján
a Helyi rendeleteknél, illetve
a Testületi ülés határozataiban

15 éve nyílt meg a határátkelőhely

Az alapítvány támogatta:
- a Létavértesi Arany János Általános Iskola
Tanulóiért Alapítvány
„Mindannyian mások vagyunk” című
pályázatát
110.000 Ft-tal,
- „A Korszerű Iskoláért” Alapítvány
„Mert megérdemlem” című pályázatát
160.000 Ft-tal,
- a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda Bölcsőde Tagóvoda
„Együtt mozogni jó!” című pályázatát
80.000 Ft-tal,
- Barta Gyula és Felesége
A Nagylétai I.sz. Görögkatolikus
Egyházközösségért Alapítvány
„Összefogás Létavértesért” című pályázatát
50.000 Ft-tal,
- a Létavértesi Gyermeksziget ÓvodaBölcsőde
„Környezettudatos zöld óvoda” című
pályázatát
50.000 Ft-tal,
- a Létavértesi Városi Könyvtár és
Művelődési Ház
„Néptánc évadzáró gála” című pályázatát
50.000 Ft-tal,
Egy pályázat a kiírási céloknak nem felelt
meg, így az elutasításra került.
Szima György kuratórium elnöke

Létavértesi Hírek

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV)
a város honlapján: www.letavertes.hu

Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök avatóbeszédét mondja
2004. július 5-én, egy hétfői nap délelőttjén, becslések szerint közel kétezer ember
tisztelte meg a Létavértes – Székelyhíd közötti új határátkelő ünnepélyes megnyitóját.
Dr. Medgyessy Péter magyar miniszterelnök június 5-i ígéretének megfelelően dr. Adrian
Nastase román miniszterelnökkel közösen avatta fel az átkelőhelyet.
A két ország és az Érmellék szempontjából nagyon komoly jelzésértéke volt annak, hogy
az Európai Unió biztosai közül jelen volt és beszédet mondott Jacques Barrot francia, és
dr. Balázs Péter magyar diplomata is.
Másfél évtizedes működés után nem könnyű (és nem tisztünk) megítélni a határátkelő
hatását az emberi kapcsolatok, a gazdaság és politika vonatkozásában. Kapu és lehetőség
nyílt egy gyorsabb és hatékonyabb együttműködéshez. A trianoni diktátummal
mesterségesen szétszakított területek lakossága újra szövögetheti kapcsolatait.
Számos külső és belső körülmény, így a schengeni határ létezése fékezi a határátkelőben
rejlő kedvezőbb hatások érvényesülését.
A város honlapján olvashatók a megnyitó ünnepségen elhangzott beszédek, melyek akkor
–különböző okból- nem láthattak napvilágot a Létavértesi Hírekben.Turóczi Barnabás
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Városi pedagógusnap
A hagyományoknak megfelelően május 27-én az önkormányzat
a Városi Pedagógusnap keretében köszöntötte az oktatási –
nevelési intézmények dolgozóit.

3. oldal

Európai parlamenti képviselőválasztás
2019. május 26.- Létavértesi adatok

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
A választás során érvényesen szavazott 24.12 %

5.733 fő
1.378 fő

Listás szavazás összegzése:
FIDESZ-KDNP
891 (64,66%) MOMENTUM 65 (4,72%)
162 (11,76%) MI HAZÁNK 41 (2,98%)
DK
JOBBIK
101 (7,33%) LMP
20 (1,45%)
MSZP-PÁRBESZÉD 75 (5,44%) MKKP
19 (1,38%)
MUNKÁSPÁRT
4 (0,29%)
Forrás: www.valasztas.hu

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Az oktatási bizottság nevében elhangzott köszöntő után Menyhárt
Károly polgármester ünnepi beszédben fejezte ki elismerését
minden létavértesi gyermekért tevékenykedő pedagógusnak és a
munkájukat segítő dolgozóknak.

A
legeredményesebb
oktatók
a
polgármestertől és vezetőjüktől a város
által alapított „Létavértes Gyermekeiért”
díjat vehették át. Az intézményekben
dolgozó
egyéb
alkalmazottak
is
elismerésben részesültek, intézményenként
egy-egy fő kapott tárgyjutalmat.
A díjátadások után színpadra lépő tanulóés pedagógus csoportok gondoskodtak a jó
hangulatról, majd a Betekincs étterem jóvoltából egy közös
vacsorával zárult a rendezvény.
Díjazott pedagógusok
Arany J. Általános Iskolából: Bora Istvánné , Nyakné Hevesi Judit,
Pongor Sándor, Zsírosné Czeglédi Erzsébet
Irinyi J. Általános Iskolából: Tamás Henrietta, Vályiné Pápai Viola
Gyermeksziget Óvoda és Bölcsődéből: Kontor Krisztina, Pokol
Józsefné, Pénzes Istvánné
Díjazott technikai dolgozók
Arany János Általános Iskolából: Horváth Imréné
Irinyi János Általános Iskolából: Bodnár Imre Lászlóné
Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde: Máté Sándorné
Főzőkonyha: Papp Zoltánné
Nyugdíjba vonulás kapcsán köszöntöttek
Ignáthné Weszalovszki Györgyi (Arany J. Ált. Iskola)
Kántor László (Konyha)
Papp Julianna Edit (Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde)
Szabó Lászlóné (Irinyi J. Ált. Iskola)
Szatmári Zoltánné (Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde)
Az ünnepi esemény megtartásához a város önkormányzata és
oktatási bizottsága mellett az intézmények alapítványai is
hozzájárultak támogatásukkal, melyet ezúton is köszönünk.
Vályiné Pápai Viola
oktatási bizottság

A nemzeti összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának
99. évfordulója alkalmából 2019. június 4-án 10 órától
megemlékezés és koszorúzás volt a Debreceni– és Petőfi utca
sarkon álló Trianoni emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott
Vályiné Pápai Viola önkormányzati képviselő.

MESETÚRA
2019. május 19-én, a létavértesi Rozsnyai István Muzeális
Gyűjtemény immáron 4. alkalommal rendezte meg a nagy sikernek
örvendő népmesetúráját.
A túrán 8 lelkes csapatban,
mintegy 60 fő vett részt. A
csapatok összetétele igen
változatos volt - családok,
baráti társaságok, iskolai
közösségek
vették
ki
részüket az élményekből, és
mérettettek meg a 7
állomásból álló kalandban.
A mesetúrára indulóknak
számot
kellett
adniuk
okosságukról, ügyességükről. Útjuk során találkoztak vásári kofával, felfedezővel, huszárral,
boszorkánnyal, táltossal, vadásszal, és mézeskalácsossal, majd miután
mindenhol kiállták a próbákat a varázsbetűkkel, és egyéb elbűvölő
tudásokkal felvértezve őfelsége a király, és eladósorba került leánya
várta őket a palota meseszép szobájában. Minden csapat elnyerte a
királylány epedező szívét, és megszerezte jogos jussát: Őfelsége fele
királyságát.
Reméljük
hatalmas
élménycsomaggal
távoztak
résztvevőink, akiket szeretettel várunk további rendezvényeinkre is!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a mesetúra megvalósításában
segédkező közreműködők varázslatos, alázatos és hiteles tevékenységét!
Köszönjük: Pénzes Sándorné Rozikának, Molnárné Pelei Andreának,
Fekete Katalinnak, Verdes Manin Zsannának, Farkas Andreának, a
Kozma Családnak, és Kállai Péternek!
A rendezvény megvalósulását a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
támogatta.

www.letavertes.hu / Hírek
Díjazottak, búcsúzók méltatása: a város honlapján /intézményeiknél

Balla Fruzsina
További részletek, képek: www.letavertes.hu /Hírek
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Brunszvik Teréz Díj

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde
intézményvezető helyettesét Pujáné Papp
Máriát magas színvonalú szakmai, pedagógiai
munkájának elismeréseként Brunszvik Teréz
díjjal tüntették ki. A miniszteri elismerést 2019.
május 31-én, Budapesten vette át. További
munkájához sok sikert és jó egészséget
kívánunk.

Katica csoport

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Bábcsoportunk sikere

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde Tehetségprogramjának keretében működő Déli - Báb csoport, amelyet
Pappné Győri Tünde és Bereczki - Kocsis Krisztina vezet. A
Vojtina Bábszínházban rendezett megyei bábfórumon nagy sikert
arattak az átváltozós, seprű bábokkal és Zolnai Gergő
citerakíséretével bemutatott Banya című magyar népmesével.

Eperke csoport

IRINYI UTCAI TAGÓVODA
Ballagó és évzáró ünnepség

FOTÓK: BOROS SZIMA BEÁTA

Az óvodások bábjátékát, és az esztétikus bábokat a zsűri ezüst
minősítéssel díjazta.

Évzáró

A Debreceni u. 1. szám alatti óvodában május végén a mini-, kis- és
a középső csoportosok vidám, hangulatos műsorokkal zárták az idei
nevelési évet, melyeken a meghívott vendégek büszkén nézték
gyermekeik előadásait.

2019. június 9-én, Pünkösd vasárnapján, az óvónők, dajka nénik
lázas készülődésbe kezdtek. Tettük ezt azért, hogy a ballagó és
évzáró ünnepségünkre tagóvodánkat, a hatost, az udvart virágokkal
feldíszíthessük. Délután ünneplőbe öltözött gyermekek, szülők,
rokonok, vendégek töltötték meg az udvart. A Szivárvány
nagycsoportos gyermekek köszöntője után, tagóvoda vezetőnk
köszönetet mondott önzetlen támogatóinknak a sok segítségért,
együttműködésért, adományokért. A gyermekcsoportok műsorát
követően vidám, szép emlékekkel elballagtak a Szivárvány
nagycsoportosok.

Ballagó

Június 2-án hagyományainkhoz híven tartottuk meg a ballagó
ünnepséget a Művelődési házban. A Szívecske, Katica és az Eperke
nagycsoportos gyermekek ünnepélyes keretek között intettek búcsút
az óvodának. Mindhárom csoport színes, táncos műsort adott elő,
majd verssel, dallal búcsúztak, és sok emlékkel a tarisznyájukban
ballagtak el. Kívánunk a gyermekeknek sikerekben és
eredményekben gazdag tanulmányi éveket.

FOTÓ. BOROS SZIMA BEÁTA

Kívánunk mindenkinek szorgalmat, kitartást, sok sikert az
iskolakezdéshez, szüleiknek türelmet és sok örömöt.

Ráhangoló hét az óvodába

Szívecske csoport

Tagóvodánkban 2019.június 17-21-ig ráhangoló hetet tartottunk,
ahol a gyermekek és szüleik betekintést nyerhettek az óvodai életbe,
megismerkedhetnek a leendő óvodapedagógusokkal.
A nyári szünetre gyermekeknek, felnőtteknek, kolléganőknek,
munkatársaknak aktív időtöltést és nagyon jó pihenést
kívánunk!
Az óvoda munkatársi közössége
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Málé fesztivál ’19
A IX. Májusi Máléfesztiválunk reményeinken felüli sikert aratott,
melyen (5 fő kivételével) csak létavértesiek szolgáltatták a műsort:
Dimitrifjak amatőr színjátszó csoport (Szilasi Zsanett), Érmelléki
Vadásztársaság (Girdánné Tőkés Emőke), Zengő Citera és
Csormolya Népdalkör (Szabó László), Fuszulyka-, Toppantó-,
Ingó-Bingó néptánccsoportok (Balla Fruzsina), Létai Asszonyok
(Papp Imre Zsoltné), Villongó néptánccsoport, Villongó kamara
tánccsoport (Nagy Imre, Jenei Tibor).
A gyermeknapra való tekintettel a délelőtt folyamán nem csak a
gasztronómia világában utazhattunk, hanem a „Serény Iluska” és
„Kukorica Jancsi” vetélkedés, Máléfaló, Magsaccoló, kézműves
foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, népi játékok kipróbálása
színesítette gyermekeinknek az élményszerzést.

Főtámogatónk: Civita – Food Kft Monostorpályi, Rózsás tanya

Támogatóink: Antal Gábor Séf Civita- Food Kft, Szabó Tamás és Bardi
Gábor szakács, Hajdúsági Étterem (Debrecen), Létavértes Városi
Önkormányzat, Menyhárt Károly, Vályiné Pápai Viola, Irinyi J. Általános
Iskola, Arany J. Általános Iskola, Szabó Tibor, Sós Tibor, Szimicsku Ferenc,
Lekor Kft, Serbán Illés, Major Imre, Zilahi Kristóf, Tóthné Újvárosi Andrea,
Bodnár István, Katalin ajándékbolt, Karcza Sándorné, Juhász Zoltán, Kővári
Emese, Kővári Krisztián, Szilasi Zsanett, Girdánné Tőkés Emőke, Balla
Fruzsina, Szabó László, Nagy Imre, Bertóthy Tamás, Nagy Károly, Papp
Imre (Népbolt u.), Kis Lászlóné (Pocsaj)
Papp Huba, Rost Ágota, Szentmiklósiné Koncz Szilvia, id. Gáspár Mihály,
Pénzes Sándorné, Horváth Editke, Nagy Tamásné, Lévai Szandra, Borúzs
Renáta, Oláh Jánosné, Gecse Lászlóné, Bíró Istvánné, Kulcs István, Szána
Sándor, Fehér László, Szövetség az egészségért praxis közösség: Dr. Farkas
Gyula és Dr. Czifra Árpád, Papp Gyula (Batthyány u.),
LÉT.A.MED Érmelléki Egészség Centrum, Éva néni savanyúsága, Huszti
Sándorné, Szabó-Mezősi Zsolt, Oriens Gomba Kft. Létavértes, Szűcsné
Sinka Brigitta, Harmati Zoltánné, Pappné Győri Tünde, Tarnócziné Csuth
Éva, Dávid Noémi, Bereczki-Kocsis Krisztina, Csige-Medve Mária, Pokol
Józsefné, Bozsóky Orsolya, Adománné Griffaton Emese, Kusz Mihályné,
Varga Gyöngyi

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A közel 150 fő színpadi fellépő maradandó élményt nyújtott
mindenki számára.
Mindenkinek köszönjük a közreműködését, aki valamilyen
formában hozzájárult a rendezvény sikerességéhez!
Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezői nevében
Papp Imre Zsoltné
Kővári Krisztián képriportja a rendezvényről elérhető a város honlapjáról

Felhívás a XXIII. városnapi főzőversenyre!
Időpontja: 2019. június 29., szombat, 8.00 óra

Díjazottak
Főzőverseny:
Kukoricás étel: I. Kovács Aranka, 2. Érmelléki Vadásztársaság, 3. Nagy Imre
Málés étel kategória: I. Diószegi Flóra (Bihardiószeg), 2.
Cserebingó csoport, 3. Nagyné Erika és Kovácsné Katika
Desszert kategória: I. Léta- Med. konyhatündérei, 2. Gáspár
Attila, 3. Moldován Gyuláné Márti
Dekoratív főzőtér: Érmelléki Vadásztársaság, Innovatív díj (a
Civita Food támogatásával): Léta –Med. konyhatündérei,
Kukorica Jancsi díj: Bertóthy Tomika, Serény Iluska Díj:
Szatmári Gréta, Magsaccoló: Aczél Emma (Debrecen),
Máléfaló díj: Dajka Máté

Helye: Létavértes Sporttelep, Debreceni utca 1/C.
Nevezési díj: Nincs
Jelentkezési határidő: 2019. június 26. (szerda) 12.00 óra
Jelentkezés: Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház, Lv.
Rózsa u. 1. ; Telefon: 06-52/376-055
Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről,
kellékekről valamint a kóstoltatáshoz szükséges eszközökről
minden csapat maga gondoskodik.

Az elkészített ételek zsűrizésen vesznek részt, ahol szakértői
szemmel kerülnek értékelésre a remekművek, melyek
díjazásban részesülnek.

A főzőverseny valamennyi résztvevője EMLÉKLAPOT kap, az
első három helyezettet kategóriánként díjazzuk.
Kategóriák: „Levesek”; „Pörköltök”; „Egytál ételek”; és „Egyéb”
Várjuk a családok, civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok
jelentkezését!
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Évfolyamok kirándulása

Mint minden tanév végén ebben az évben is iskolai tantermi
foglalkozásokon túli kirándulásokat szerveztünk tanulóink részére.
Az 1. évfolyam Nyíregyházára, a 2. a Hortobágyra, a 2. b.c.
Debrecenbe, a 3. évfolyam Diósgyőrbe, és a 4. évfolyam Egerbe
tett látogatást.
(További csoportképek a 7. és 8. oldalon)

„Kalandorok” bevetésen

Újra részt vettünk a Derecskei Bocskai
István Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola által meghirdetett
Mesevarázs című játékos versenyen.
Minden
évben
egy
ismert
meseregényből készülnek fel a
versenyzők. Ebben az évben Csukás
István: Süsüke újabb kalandjai volt az
alapja
a
csodás,
változatos
megmérettetésnek. Iskolánkat a 3.
évfolyamos diákok képviselték, akik II.
helyezést értek el! A csapat tagjai:
Kecskeméti Szabolcs 3.a; Kapusi
Boglárka 3.b; Bartos Kristóf 3.c.
Felkészítő: Szatmári Erika tanító néni

Bocskai és Kölcsey nyomában

Negyedikeseink Egerben a Dobó téren
Ezeken az egy napos távolléteken a városok és környékének
nevezetességeit mutattuk meg kis diákjainknak. Ekkor még jobban
előtérbe kerül a csataépítés, a közösség formálása.

Öko pályázat

Balogh József Benedek 2.a osztályos
tanuló a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola Öko pályázatán –
újrahasznosítás kategóriában- 2. helyezést
ért el. Felkészítője, segítője Baloghné
Janka Tímea

Tárlat
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A 4.a és b osztály május 30-án csütörtökön kerékpártúrával
egybekötve ellátogatott a Bocskai emlékműhöz, valamint az
álmosdi Kölcsey-házhoz.

Öltözz zöldbe!

A Sportcentrum fái alatt
2019. május 31-én az országszerte meghirdetett „Fogjunk össze és
tegyünk együtt a szelektív hulladékgyűjtés és környezetünk
védelmének érdekében” környezetvédelmi mozgalomhoz iskolánk
is csatlakozott. Ezen a napon nemcsak zöldbe öltöztünk, hanem a
gyermeknap keretében is felhívtuk diákjaink figyelmét a
környezetvédelem sürgető problémáira.

Május 15-én az 1. évfolyam tanulóinak egész éves vizuális nevelés
órákon készült munkáiból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában.
A rajzok témája változatos, gyakran a saját élmények, tapasztalatok
feldolgozásán alapszik, vagy természeti látványok hangulatát
ragadja meg. Saját érzelmek és elképzelt vagy hallott események is
vizuális megjelenítésre kerültek. Az alkotások különféle technikákat
alkalmazva, többféle eszközt kipróbálva készültek. Iskolánk
legkisebbjeit elismerés illeti a kreatív, esztétikus alkotásokért! A
tantárgyat tanító pedagógusok: Nagy Tamásné, Tompáné
Krizsanyik Orsolya
A tanév végéhez közeledve a Grafika és Kézműves szakkörön
készült éves anyagot is kiállítottuk.
Ezeken a szakkörökön a művészetek
iránt
érdeklődő
gyerekek munkálkodnak egész évben
kitartó szorgalommal,
nagyon nagy lelkesedéssel.
Az itt készült munkájukkal megyei és
országos versenyeken
is szép eredményeket
értek el tanítványaink.

Szakkörvezetők:
Máté József, Oláh
Csabáné
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Tegyünk együtt környezetünk megóvásáért!

7. oldal

Kilenc a próba!

Felső tagozatos diákönkormányzatunk tavaszi papírgyűjtést
hirdetett május 6 - 8 között. Az iskola udvarán elhelyezett
konténerbe lelkesen gyűjtötték a csapatok és a szülők a vegyes
papírokat. Összesen 4320 kg papírmennyiség gyűlt össze a három
nap alatt, emellett 200 kg PET palack is leadásra került. Minden
résztvevőnek köszönjük a támogató munkáját!
„Legszorgalmasabb
papírgyűjtők”:
5.a
osztály fiú csapat: Balogh
Ferenc, Balogh Milán,
Farkas Attila, Horváth
József, Lakatos Tibor,
Magyar Patrik Béla és
Kota Benedek 5.b. 6.b fiú
csapat: Burai Dávid,
Fekete Tamás, Mezei
Benjámin

Pályaorientáció

Örömmel fogadtuk a Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP3.2.5-17-2017-00004 azonosító számú pályaorientációs projektje
által nyújtott lehetőséget, mely keretében iskolánk 7. osztályos
tanulói térítésmentesen utazhattak el, és vehettek részt a Debreceni
Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája által szervezett
pályaválasztási foglalkozáson

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Felső tagozatban már hagyomány, hogy gyermeknap alkalmából
akadályversenyt szervez diákönkormányzatunk. Június 7-én a
versenyző csoportoknak kilenc próbát kellett kiállnia. Az első
állomáson megmutatták az elkészített zászlókat és a közös indulót is
harsogták. Térkép segítségével útnak indultak a feladatok
felkutatására, ahol megmutatták ügyességüket, leleményességüket a
próbatételek (mocsárjárás, kúszás, palánkugrás, lajhármászás,
gránátdobás, lövészet, szőlőtermelés művészete, idézetkeresés)
során. A legkiválóbb csoportoknak pizza volt a jutalom. A
nyerteseknek gratulálunk!

Az iskolalátogatás során rövid tájékoztatást kaptak a gyerekek az ott
folyó képzési lehetőségekről, a tanulmányok végén megszerezhető
szakmai végzettségekről, kollégiumi elhelyezésről. Személyesebbé
téve a találkozást említésre került iskolánk több egykori tanulója,
akik itt folytatták, vagy folytatják tanulmányaikat.
A tájékoztatást követően hetedikes osztályaink három csoportba
szerveződve vettek részt a foglalkozásokon:
Víz Kvíz Parti az „Aqua bárban” – ahol a víz jelentőségével,
élettani hatásával, ismerkedhettek a gyerekek játékos
formában, majd ásványvizek és gyógyvizek kóstolása
következett.
Az iskola informatika szaktantermében a „Farming
Simulator” szimulációs játékot próbálhattuk ki.

„Kincskereső
túra”
–
a
geocachinghez hasonló interaktív
kiránduláson jártuk be az iskola
ősfás környezetét, ismerkedtünk a
gyakorlókerttel,
a
kollégiumi
környezettel, bepillantást nyerve az
éppen ott folyó oktató munkába is.
Traktorhúzó verseny zárta a
programot, amelyet a 7. c osztály
tanulói nyertek meg.
Az új és kellemes környezetben
zajló programok felkeltették az
érdeklődést, erősítették a nyitottságot a gyerekekben.

Eredmények:
5-6. évfolyam: 1. Helyi vagány csávók 6.b, 2. Őrjöngő nyolcas 6.c,
3. Crazy girls 6.b
7-8. évfolyam: 1. Gengszterek 8.a, 2. Fekete párducok 8.c, 3.
Kacsafi 8.b

Árpád-házi szentjeink nyomában
A Gyermekjóléti Alapítvány és az Országos Mécs László Irodalmi
Társaság „Árpád-házi szentjeink” címmel országos rajzpályázatot
hirdetett. Hercz Béla 6.c osztályos diákunk kiváló eredményt ért el,
a zsűri dicséretben részesítette. Jutalma az oklevél mellett egy
belépőjegy a Nyíregyházi Vadasparkba. Gratulálunk!
Felkészítő pedagógus: Milotai József

„Öltöztesd díszbe a szívemet!”
A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola idén tizenkettedik
alkalommal hirdette meg komplex művészeti vetélkedőjét. Az egész
napos alkotóversenyre május 2-án került sor, ahol iskolánk kreatív
diákjai is képviseltették magukat. A versenyen készült alkotásokból
kiállítást szerveztek a Damjanich Múzeumban.
Eredmények:
5-6. osztály: Bertóthy Tamás 5.c. VI. hely. 7-8. osztály: Kalmár
Barbara 8.b: I. helyezés, Farkas Dorina 8.c: V. helyezés.
Felkészítő pedagógus: Máté József

Elsős tanulóink Nyíregyházán
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TANULÓINK KIRÁNDULÁSA

Idén is eljutottak az országos versenyig az Arany diákjai
Április végén az alapszintű atlétikai viadallal kezdődött minden.
Iskolánk diákjai remekül versenyezve negyedik helyezést értek el a
nyolccsapatos iskolai összesítésben. Ezen belül is sok remek egyéni
teljesítmény volt, mint pl. a II. korcsoportos fiúk (Balogh Dominik,
Budai Adrián, Bertóthy Tamás, Milkbik-Lantos Péter, Bartos Imre,
Szoták Hunor), vagy a III. korcsoportos lányok (Ágoston Lilla,
Orvos Vanda, Fekete Barbara, Boldog Roberta, Budai Henrietta,
Tóth Orsolya) első helyezése, vagy Fekete Barbara, Vásárhelyi
Tiffani , Vida Csaba, Boldog László egyéni ezüst érmei.
Ezután következett Debrecenben az egyéni (versenyszámonkénti)
megyei verseny, ahol több tanulónk is kivívta a jogot az országos
versenyen való részvételre, ami elismerésre méltó teljesítmény:
Először Kis László és Vida Csaba vívott nagyszerű versenyt a
súlylökő körben (előbbi első, utóbbi második helyet szerezve), majd
Fekete Barbara közel 50 méteres dobásával utasított mindenkit
maga mögé a kislabda hajító versenyen. A 4x100 méteres váltó
versenyen mindkét fiú csapatunk aranyérmes lett. (III. kcs.:
Hermeczi Balázs, Huszti János, Szima Gergő, Kerekes Balázs, IV.
kcs.: Zurbó Benjámin, Boldog László, Vida Csaba, Rézműves
Bence)

A 2. a osztály a Hortobágyon

A 3. évfolyam Diósgyőrben
Megyei atlétikai verseny III. korcsoportos résztvevők
Sajnos az országos versenyek lebonyolítási rendszere, illetve a
Tankerületek igen szűkös anyagi kondíciói nem tették lehetővé,
hogy minden versenyzőnket

A 7. c osztály Pallagon

Kedves Pedagógusok, Segítőik és Diákok!
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A IV. korcsoportos létavértesi váltó
A választás a legesélyesebbnek vélt -Koroknai Tíbor tanár úr
vezette- IV. korcsoportos 4x100 méteres fiú váltóra esett, amit
rendesen meg is háláltak. Precíz váltással történelminek nevezhető
6. helyet szereztek, amire még eddig nem volt példa. Gratulálunk!
Bertóthy Tamás

Véget ért egy oktatási év, és mindenkinek elkezdődik a vakáció.
Kívánunk szép nyarat, kellemes pihenést, és feltöltődést az őszi
újrakezdéshez! Köszönjük, hogy intézményük életéről hírt
adhattunk a Létavértesen élőknek, az érdeklődőknek!
A Pedagógus Napon díjazottakról, elismerésben részesült
személyekről rövidesen olvashatnak a város honlapján, az
intézmények oldalán.. Ugyanitt lesznek elérhetők a tablók és az
elballagott óvodások csoportképei.
A szerkesztő
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Családi juniális

Június 3-án, hétfőn az Irinyi Szabadidőpark adott otthont az iskolai
szervezésben megrendezett családi napnak.

Születésnapot ünnepeltünk

Közösségünk minden tanévben megemlékezik május 17-éről,
iskolánk névadójának, Irinyi Jánosnak a születésnapjáról. Ez
alkalomból ma is felsorakozott iskolánk apraja, nagyja és
figyelmesen hallgatta a feltaláló életét felelevenítő ünnepi
összeállítást.
A megemlékezés Irinyi János sírjának megkoszorúzásával
folytatódott, majd az intézmény közössége előtt dicséretben
részesültek az iskolai, tankerületi, megyei és országos versenyeken
eredményesen szereplő tanulóink. A megemlékezés után
rendhagyóan folytatódott a nap.

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
A megnyitó után egy kis testmozgás következett, futásra és zumba
tornára invitáltuk a jelenlévőket. A délelőtt folyamán tetszés szerint
válogathatott mindenki kedvére való elfoglaltságot. Lehetett
kézműveskedni, csillámtetkót készíttetni, fotófalnál fényképezkedni,
családi kvízjátékon vetélkedni. Vendégeink voltak: a Csodakutya
Alapítvány munkatársai, a helyi Tűzoltóság és Rendőrség valamint
az Érmelléki Egészségcentrum dolgozói.

Puzzle az Irinyi-délutánon
Az alsó tagozatosok ügyességi játékokat próbáltak ki, "gyufás"
rejtvényeket oldottak meg, népi játékokat játszottak és megnézték a
gyufakészítésről szóló kisfilmet. Felsőseink szintén 4 helyszínen
próbálhatták ki magukat, volt filmvetítés kvízjátékkal, célbadobás,
Hedbanz, képkirakó és versírás.

A vidám hangulatú családi kvízvetélkedő
A színpadi produkciókat a néptáncos tanulók záróvizsgája nyitotta,
majd a pedagógusok meglepetés előadása következett. Az ebéd előtt
időszakot a dráma-szakkörösök egyperces lábtánca zárta.
A finom falatokról a szülői munkaközösség gondoskodott. Délután
családi sorverseny, asztalitenisz verseny és labdarúgó bajnokság
csábította a sportot kedvelőket, az előadók sorát az Irinyi-faktor
tehetséges jelentkezői bővítették.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A születésnapi ajándék kipróbálása
A születésnapi ajándékról – egy trambulinról- a Létavértes SC '97
gondoskodott. Ezúton is köszönjük szépen!

Mérések

Május 22-én az idegen nyelvi, 29-én, szövegértés és matematikai
kompetencia területén adtak bizonyságot 6. és 8. osztályos
tanulóink képességeikről, készségeikről. Ezeken az országos
méréseken kívül több osztályban, különböző tantárgyakból helyi
mérésekkel is folyamatosan diagnosztizáljuk diákjaink tudásszintjét.
Az eredményekről iskolánk honlapján folyamatosan tájékoztatjuk
az érdeklődőket.

A tűzoltóautó is sok gyereket vonzott
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége és
diákjai nevében köszönetünket fejezzük ki a rendezvényünk
sikeres lebonyolításában nyújtott segítségéért a "Korszerű Iskoláért
Alapítvány"-nak, Létavértes Város Képviselő-testületének, a
Létavértes SC' 97 sportegyesületnek, a Szülői Munkaközösségnek
és a Napközi Konyhának, és minden megjelent vendégünknek !
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Csillámfestés a Családi juniálison

Nemzeti Összetartozás Napja
2019. június 4-én iskolánk közössége a Trianoni emlékműhöz
vonulva csatlakozott a városi ünnepséghez, ahol Verdes Zsanin 6.
osztályos és Szabó Bence 7. osztályos tanulónk is szavalt.

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István
tagiskolája 2019. május 10-én rendezte meg a III. Komplex
Tanulmányi versenyt, melyre iskolánk alsós és felsős csapattal
egyaránt nevezett. Legnagyobb örömünkre a negyedikesekből álló
csapat a második lett, nyolcadikosaink a képzeletbeli dobogó
legfelső fokán végeztek.
A negyedik osztályos csapat tagjai: Kovács Renáta, Tóth Roland,
Zsiros András.
A tanulókat Vályi Éva és Szima Beáta tanító nénik készítették fel.
A felsősöket a megmérettetésen Balogh Ágnes, Joó Eszter és
Katona Dániel képviselte.
Felkészítő nevelők: Jákóbné Szilágyi Éva, Kontor Gábor, Lukács
Mihályné, Szentmiklósi Miklós, Tamás Henrietta, Vályi Éva.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A közös éneklés pillanatai

Díjazottjaink Monostorpályiban

Ezt követően az Irinyi Sírkert előtt kapcsolódtunk a Kossuth-díjas
zeneszerző Szarka Tamás közös éneklésre szóló felhívásához. A
Kézfogás című dal eléneklésével emlékeztünk a 99 éve aláírt
trianoni békeszerződésre.

Május 17-én, 7. alkalommal rendezte meg az Epreskerti Általános
Iskola a Csete Szemesi Attila Megyei Informatika Versenyt.
Iskolánkból a 4. évfolyamból Szima Csenge és Tóth Roland vett
részt a versenyen, a 7-8-os korosztályban pedig Kovács Márk és
Katona Dániel. Szoros versenyben a felső tagozatosok 3. helyen
végeztek.
Felkészítő nevelők: Katona István, Szentmiklósi Miklós.

„Mert megérdemlem”
A „Létavértesért Alapítvány” és „ A Korszerű Iskoláért” Alapítvány
támogatásával idén június 5-én került sor a „Mert megérdemlem”
pályázatunk második féléves jutalmazására. A legeredményesebben
tanuló, legjobb magaviseletű, legtöbb versenyen eredményesen
teljesítő Irinyis növendékek idén Szilvásváradra utaztak.

Tehetséges informatikusaink
Gratulálunk a szép eredményekhez tanulóinknak és a felkészítő
nevelőknek!

Kirándulók a Fátyol-vízesés előtt
Feltöltődve, vidáman, feledhetetlen élményekkel gazdagodva tértek
haza megjegyezve, hogy már csak ezért is érdemes volt jól tanulni,
jónak lenni és versenyezni.

Iskolánk eseményeiről folyamatosan tájékozódhatnak
facebook oldalunkon!
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TAVASZI ZSONGÁS AZ ERDŐSPUSZTÁKON
Ha valaki lelkesen újságolja neked, hogy hétvégén
teljesítménytúrázni megy, nem érted, hogy miért rója valaki
napkeltétől napnyugtáig a kilométereket az erdőben ahelyett, hogy
normálisan kialudná magát? Ezt csak addig gondolod, amíg el nem
mész egy ilyen túrára. Azok nevében, akik ezen időtöltésnek
hódolnak bízvást mondhatom, hogy a túrázás a lélek, a szellem és a
test gyógyító esszenciája.
Tudományosan már számtalan alkalommal bebizonyosodott, hogy
a túrázás mennyire jótékony hatással van nem csak a testünkre, de a
lelkünkre is. Ezen nagyon nem is érdemes csodálkozni. Elég, ha
csak belegondolunk a madarak énekébe, a tücskök ciripelésébe, a
bárányfelhők futkosásába, az erdők halk neszébe.
Örömmel nyugtázzuk, hogy egyre több létavértesi hódol e
szenvedélynek, s talán nem szerénytelenség, ha azt gondoljuk, hogy
ehhez többen is a helyi túrákon szerzett tapasztalataik alapján
kaptak kedvet.
A minden év májusában megrendezésre kerülő Erdőspusztai Kék
túra célja megmutatni Létavértes csodás természeti adottságait,
amely tavasszal talán legszebb arcát mutatja az ideérkezőknek.

11. oldal

Összegezve: 6 távon 330 induló volt.
Legfiatalabb:
Tótfalusi Angelika (2015), aki nevéhez híven
valóban egy kis angyal. Legidősebb: Örsy Attiláné (1938), aki nem
először gyűjtötte be ezt a díjat

Győztesek:
10 km női
Kocsis Gáborné, Debrecen
10 km férfi
Pongor Norbert, Létavértes
20 km női
Krasznai Csilla, Debrecen
20 km férfi
Kocsis Gáborné, Debrecen
30 km női
Törökné Buri Éva, Hajdúszoboszló
30 km férfi
Kígyós Sándor, Hajdúszoboszló
40 km női
Varga Alíz, Dombegyháza
40 km férfi
Szilágyi Zoltán, Szentes
60 km (kerékpár) férfi Tatos Attila Létavértes
60 km (kerékpár) női Bihari Csilla és Bihari Tímea Létavértes

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A nappali túra mellett harmadik éve megszervezésre került az
éjszakai túra is, amely mára meglepő sikerrel bír a túrázók körében.
Annak ellenére, hogy esőre ebben az évben is számíthattak a
résztvevők, az időjárásra nem lehetett panaszunk. A szervezők
meglepetésére az éjszakai túra olyan népszerűségre tett szert, hogy
az idén százötvenen vágtak neki a távnak, csakúgy, mint másnap a
nappali túrának.
Köszönet: Tóth Szilárdnénak, Karcza Józsefnek, Nagy Imrének, Fehér
Lászlónak az ebéd elkészítésért és felszolgálásáért, Máté Józsefnek a logo
tervekért, Bertóthy Áginak a kitűző tervekért, Pappné Szabó Máriának az
oklevelek kivitelezéséért, lelkiismeretes pontos munkájáért, Rajtik Jánosnak
és Jenei Mariannak, akik osztálytalálkozót megelőzően még segítettek
elindítani a túrázókat, Tatos Istvánnak a sok-sok szervezőmunkáért, Dr.
Fekete Krisztinának a rajtnál nyújtott munkájáért, lányának Esztinek, aki
beugróként nagyszerűen vette az akadályokat, a „Nagyok”-nak: Nagy
Tamás, Nagy Tamásné Edit, Nagy Benedek, ifj.Nagy Tamás, Nagy József,
Nagy Józsefné Ibolya, Nagy Dóra, Nagy Károly, akik nélkül most sem ment
volna, Kecskeméti Szabinak az informatikai háttér biztosításáért, Kala
Sándornak az éjszakai jelzések precíz kihelyezéséért, Molnár Tibornak és
feleségének Molnárné Pelei Andreának, aki egy-két portfólió és vizsgadolgozat között szakított időt a pontőrségre, Bertóthyné Csige Tündének
pontőrként végzett munkájukért, Dienes Dórinak, Marcinak segítőkész
munkájukért. Papp Sándornak, Milbik Istvánnak, Preku Gyulának, az
Újlétai Önkormányzatnak, a Koppány Kalandparknak (Kovács Pali),
Gubáné Juci néninek (Bagamér) a pontőr helyszínek biztosításáért, Szabó
Jánosnak (Pékház), Sós Tibornak (Léta-tészta), Oláh Istvánnak, Juhász
Zolikának önzetlen adakozásukért, a DECHATLON Sportáruháznak
nagyvonalú támogatásáért, felajánlásaiért, Létavértes Város Önkormányzatának az anyagi támogatásért, a Sporttelep munkatársainak a
berendezésben nyújtott segítségért.

A túra egyik legnagyobb erényeként változatlanul az ellátást tartják
az ideérkezők, s a korpalével savanyított parasztcsorba ez
alkalommal is mindenki megelégedésére szolgált.

Ősszel találkozunk az Irinyi túrán!
Bertóthy Tamás
Teljes szöveg képekkel: www.letavertes.hu
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei

A megyei labdarúgó bajnokság felnőtt és ifjúsági csapatai
számára befejeződött a bajnokság. A rájátszásban a
középmezőnyben végzett mindkét alakulat. Az alapszakaszban
dobogón végzett felnőtt csapat számára az érmek, a serdülő és
kézilabda csapattal közösen a városnapon kerülnek átadásra.

HÍREK
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Osztálytalálkozó
Az Arany János Általános Iskola 31 éve ballagott 8.b. osztály
találkozóján Serdültné Erzsike néni ezzel a verssel köszöntött
minket /részlet/:

…Kötődésekkel van teli az élet.
Kötődések nélkül élni nem lehet.
Kötődünk egy szóhoz, egy baráthoz,
egy marasztaló, szíves kézfogáshoz,…
„Vigyázz magadra” féltő búcsúzáshoz,
az iskolához, az ott szerzett jusshoz,
egy életen át hű barátfiúhoz,
a gyermekkorhoz, a hangos ifjúsághoz…..
…akármihez, de kötődni, kötődni,
a kötődésekbe beleszövődni,
s a titoktartó rejtőző talányhoz,
kötődni élethez, halálhoz.
Így kötődünk mi egymáshoz, szeretettel, humorral-

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Női kézilabda csapatunk ismét megnyerte a megyei bajnokságot.
Az idei esztendőben a hölgyek pontot sem vesztettek,
százszázalékos teljesítményt produkáltak!
A legfiatalabb kézilabdázó hölgyek az U-8.
korosztály Kazinczbarcikán, Nyíregyházán és
Hajdúnánáson rendezett
tornákon
nem
talált
legyőzőre! Gratulálunk az
utánpótlásban
szereplő
valamennyi
lánycsapatnak, akik nagyon szép
eredményeket értek el, és
Kelet-Magyarországon
több helyszínen öregbítették Létavértes hírnevét!

Óvodás korosztályban edződő kézilabdás hölgyek, ugyancsak
nagy játékkedvvel vettek részt egész évben az edzéseken. Jövőre
már iskolásként számítunk játékukra a versenyeken.
A következő bajnoki szezonra felkészülés kezdetéig valamennyi
szakosztály sportolóinak és szurkolóinknak kellemes nyarat és jó
pihenést kíván az egyesület vezetősége!
Papp Zoltán szakosztályvezető

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Alsó sor: Borók Andrea, Balló Beáta, Serdült Imréné, Szalai
Mária, Nagy Józsefné, Szima Beáta
Középső sor: Mocsári Attila, Szima Zsolt, Szalai Tímea, Major
Ilona, Kozma Ibolya, Szabó Mária, Rácz József, Molnár Csaba,
Oláh Mihály, Barna Attila
Felső sor: Mikula Sándor, Hosszú József, Szabó Zoltán, Moczok
János, Albucz József, Szakál Gábor, Barna János

JELENTKEZZEN NEVELŐSZÜLŐNEK
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió már
több éve végez társadalmi szolgálatot. Etnikai,
vallási és egyéb hovatartozás nélkül igyekszik
segíteni nehéz sorsú embereknek a
mindennapjaikban.
Azon gyermekek helyzetének javítása érdekében, akik olyan
családban nevelkednek, ahol a vér szerinti család nem tudja
biztosítani az alapvető feltételeket, súlyosan elhanyagolja vagy
bántalmazza, nevelőszülői hálózatot működtet.
A hálózatunkban tevékenykedő nevelőszülők saját lakásukban
nevelik a traumákon átesett gyermekeket. Ehhez a neveléshez
szakmai segítséget, felügyeletet, konzultációt és nem utolsó sorban
anyagi forrást biztosítunk.
Mi a titkunk? A kompromisszummentes szakmaiság. Csak és
kizárólag, a gyermek érdekeit szem előtt tartva folytatjuk
tevékenységünket, nevelőszülőink számára pedig folyamatos
képzéseket szervezünk, mind anyagilag, mind szakmailag kiemelten
támogatjuk Őket és mindezek mellett munkaviszonyt biztosítunk.
Amennyiben tájékoztatásunk felkeltette érdeklődését, és szeretne a
Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózattal együttműködve
dolgozni, úgy várjuk szeretettel jelentkezését!

További tájékoztatást a www.btesz.hu honlapon találhat.
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
E-mail cím: bteszboldoggyermekkor@gmail.com
Telefon szám: 06-30/638-3211, 06-20/320-5558
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1935-ben pályázatot írtak ki a „Hangya” Országos Értékesítési és
Fogyasztási Szövetkezet nagylétai üzletének bérletére. Hét pályázó
jelentkezett, de egyedül Nagy Béla tette le a 3000 pengő kauciót az
árukészlet értékének fedezetére (abban az időben egy tanítónak 70
pengő volt a havi fizetése). Az összeget a családjától kapta.

Egy új, reményeink szerint állandó rovatot indítunk útjára, itt az újságban és
a város honlapján. Várjuk a település múltjából származó érdekes írásokat,
dokumentumokat, régi képeket, hogy a véges emlékezetből átmentsük azokat
egy majdani tartalmas települési monográfiába.

A pályázat nyertese így Nagy Béla lett. Az Árpád tér és a Baross
utca sarkán álló üzletben (ma Ázsia áruház) az ő vezetésével 3 segéd
dolgozott, de besegített még testvére Böske, és az iskolai
szünetekben a könyvelésben József öccse is.

Nagy Béla emlékezete II. rész
A tanulás mellett sok időt fordított
testedzésre,
sportolásra.
Focizott,
birkózott, súlyt emelt. Otthon edzett, saját
súlyzókészlete is volt. Az iskolában
felfigyeltek rendkívüli adottságaira,
elszántságára, szívósságára. Több sportág versenyeire is benevezték, ahol rendre
sikereket aratott.
Tanulmányait befejezve kereskedősegédként Nagylétán Szabó Sándor híres
fűszercsemege boltjában helyezkedett
Nagy Béla
el.
A tulajdonos gazdag református kereskedő volt, a testvére Micike
közszeretetnek örvendő óvónőként nevelte évtizedekig a település
gyerekeit.

FOTÓ: DR. PAPP LÁSZLÓ FACEBOOK OLDALA

Nagy Erzsébet Vántus Tivadarné 1915. május 30-án született
Nagylétán. 104. születésnapja alkalmából, - mint Debrecen
legidősebb polgárát- köszöntötte Őt Dr. Papp László, Debrecen
Megyei Jogú Város polgármestere.
Gyarmati Péter Erzsike nénivel készített riportja elérhető a város
honlapjáról.
(Turóczi B. szerk.)
Élelmiszereket, méterárut, rövidárut, szerszámokat, petróleumot,
rézgálicot, egyszóval alapvető dolgokat árusítottak.
Az árubeszerzés sok időt és energiát vett igénybe. A kereskedők
szekérrel jártak be Debrecenbe áruért. A Nagyállomás közelében
nagy raktárak voltak, ahol be lehetett szerezni a szükséges cikkeket.
Béla nem szekérrel ment, hanem vonattal utazott.
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Nagyléta piactere az 1930-as években
Szabó Sándor elegáns kereskedése a nyíllal jelezve
Az üzlet a mostani Takarékszövetkezet helyén állt, ide járt vásárolni
a környék úri közönsége. A boltban különböző delikátesz
dolgokhoz lehetett hozzájutni, csak itt volt kapható például szalámi,
vaj, csokoládé, kávé, drága italok. Béla egyedül vezette a boltot, a
tulajdonos megbízott a rátermett, szolgálatkész, finom modorú
fiatalemberben. A vásárlók is nagyon kedvelték.

Debrecenben fogadott egy hordárt, és úgy ment vásárolni. A
hordár kivitte az árut az állomásra, és felrakta a vonatra. A délelőtti
9 órai és a délutáni 2 órai szerelvényhez ugyanis egy tehervagon is
tartozott. Béla már előre megrendelte a szekeret a létai állomáshoz,
és az fuvarozta az árut a bolt mellett levő raktárba.
Ott a zsákokból kimérték, zacskókba tették a sót, cukrot, rizst és
más áruféléket. Nagyon precízen vezették a nyilvántartást, mindig
napra kész ismeretük volt a készletekről.
Nagyon fellendült az üzlet, a környékből is ide jártak vásárolni. A
„Hangya” Szövetkezet üzletei közül is kiemelkedő teljesítményt
nyújtott a létai, az üzletvezetőt országos tanácskozásokra is
meghívták, hogy tapasztalatait, újításait mások is megismerhessék.
A munka után szabadidejében folyamatosan
edzett, sportolt.
Nagy Józsefné Suta Ilona
rubint diplomás nyugdíjas
tanítónő,
Nagy
Béla
sógornője elbeszélése és
korabeli
dokumentumok
alapján írta
Csigéné Fehér Magdolna.

A Hangya Szövetkezet boltja az út másik oldalán

A Mátyás emlékpajzzsal

Az emlékezés fonalát a
júliusi számban tovább
gombolyítjuk.
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Tisztelt Gazdálkodók !
Tájékoztatjuk a Tisztelt Kamarai Tagságot, hogy a 2019-es
tagdíjfizetési időszak június 3-tól július 15-ig tart. Előző évekhez
hasonlóan most is segítünk a bevallásban. Az ügyintézéshez kérjük
hozzák magukkal az őstermelői igazolványukat, illetve a 2018-as
gazdasági évben szerzett árbevételéről; Magyar Államkincstár által
folyósított mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
(területalapú; állatalapú )összegéről egy kimutatást.
A kamarai tagság alapja
Az agrárkamarai tagság keletkezéséről a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági
és
Vidékfejlesztési
Kamaráról
(a
továbbiakban: NAK) szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a
továbbiakban: NAK tv.) rendelkezik (2., 5. és 45. §). Ennek alapján
kamarai taggá válnak:
1.
2.

3.

4.
5.

Az őstermelők az őstermelői igazolvány kiváltásával;
Az egyéni vállalkozók az agrárgazdasági tevékenység nyilvántartásba
vételével;
A gazdálkodó szervezetek, amennyiben a főtevékenységük
agrártevékenység,
vagy
melléktevékenységként
folytatnak
agrártevékenységet és egyúttal az élelmiszerlánc-felügyeleti
információs rendszer (FELIR) nyilvántartásában is szerepelnek;
A földművesek a földművesként történő nyilvántartásba vétellel;
A
mezőgazdasági
termelőszervezetek
a
mezőgazdasági
termelőszervezetként történő nyilvántartásba vétellel.

Az agrárgazdasági tevékenységek felsorolását, melyek a NAK tvben foglalt esetekben a törvény erejénél fogva kamarai tagságot
keletkeztetnek, a törvény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
Kiemelendő, hogy a NAK tv. értelmében az agrárgazdasági
tevékenység tevékenységi körbe való bejegyzése az agrárgazdasági
tevékenység folytatásának minősül.

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Az 1969.-ben végzett 8.b. osztály első, 50 éves osztálytalálkozója
volt május 18-án Létavértesen, Az osztályfőnökünk Malincsák
Jánosné volt 3 évig, az utolsó évben Rátonyi Zoltánné. Osztályunk
létszáma 8 év alatt összesen 41 fő volt. Ebből sajnos 8 fő már
elhunyt. A találkozón 23 fő vett részt.
Köszönjük az Iskola vezetőjének, gondnokának, hogy
megtekinthettük egykori iskolánkat.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Első sor: Zsíros Mária, Sass Olga, Loló Katalin, Mezei Emma,
Papp Irén, Füzesi Margit, Dr. Makai Imola, Mezei Sándor (Fürge)
Középső sor: Vida Judit, Zsivolynovics Anna, Varga Anikó, Guba
Ilona, Pető Ilona, Mezei Sándor (Szittya), Hosszú Sándor
Hátsó sor: Árva Barna, Nagy Dezső, Pásku Péter, Szabó József
(Kína), Kovács János (Dzsoni), Pelei István, Guba Péter (Picur),
Szima György
Árva Barna szervező
www.letavertes.hu /Hírek
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A kamarai tagdíjfizetés fő szabályai
Azon tagok, akik a 2019. évben összesen legalább 16 napig és a
2018. évben is összesen legalább 16 napig NAK tagok voltak,
tagdíjbevallásra kötelezettek. Azon őstermelőknek, akik a 2019-es
évben váltak őstermelővé, de a 2018. év folyamán melléklapos
őstermelők voltak, szintén kell bevallást készíteniük.
Ugyanakkor az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében azon
tagok, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek,
mentesülnek a tárgyévi tagdíjbevallási kötelezettség alól:
1. a tárgyévet megelőző évben kizárólag őstermelőként voltak a
kamara tagjai, és
2. a megelőző évben őstermelői tevékenységből keletkezett
árbevételük a nettó 600.000,- forintot nem haladta meg, és
3. a tárgyévben nem kívánnak élni tagdíjalapot/árbevételt
csökkentő kedvezményekkel, valamint
4. a tárgyévi tagdíjat 2019. június 30-ig megfizetik.
Azon tagoknak, akik adataink alapján megfelelnek az 1-2)
pontoknak, a tavalyi évhez hasonlóan ún. fehér csekket küldtünk,
melyen teljesíthetik a tagdíjbefizetésüket. Nem kaptak azonban
csekket azon tagok, akiknek az idei tagdíjon kívüli, fennálló
tagdíjtartozása eléri az 5.000,- Ft-ot.

A tagdíjfizetés alapja
A NAK tagdíj a tárgyévre fizetendő, alapját a tag tárgyévet
megelőző lezárt üzleti évének nettó árbevétele alapján kell
meghatározni. Az Alapszabályban meghatározottak szerint a tag
gazdasági súlyához igazodó sávokba (tagdíjfizetési osztályokba)
történő besorolás ezen árbevétel alapján történik.
Tagdíjfizetési osztályok:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett Ft

Zilahi Kristóf; Kasza Béla és Tótin Zsófia falugazdászok
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Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Megemlékezés

DULACSI LÁSZLÓ GYULA

FEHÉR LAJOSNÉ

halálának 1. évfordulójára

született: Mikó Ilona
1947. 03. 18. – 2010. 06. 04.

„Váratlan percben az életed véget ért,
Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét
Nélküled semmi sem olyan mint régen,
Hulló könnycsepp lettél a szívünkben.
Az életünk fájdalmas, csendben megy tovább,
Drága emléked őrizzük egy életen át”

halálának 9. évfordulójára

Emléked örökké szívünkben él,
de a családunkból pótolhatatlanul
hiányzol.

Fájó szívvel emlékezik:

Édesanyja, testvérei és családjuk

Férjed, Gyermekeid, Unokáid és Testvéred

Apróhirdetés
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK

528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft

fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel,
Roto vasalattal, acélmerevítéssel.
8év szerkezeti és 12 év színtartóssági garanciával, Kedvező
áron, pontos, precíz munkavégzéssel! Érdeklőd-ni: ifj. Kéki
Sándor, 06-20/ 463-57-13
(x)

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás,
gáz- és vegyes tüzelésű központi
fűtéses
lakóház
garázzsal,
gazdasági- és melléképületekkel,
ipari árammal, pincével eladó,.
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375
(B-2019/28560/2/44)

TERÜLET, PERMETEZŐGÉP.
Létavértesen a Kossuth kertben
1705 m2 műveletlen terület (volt
szőlőskert) eladó. A terület a
művelési ág alól kivonva. Ugyanitt
220 V-os telepíthető permetezőgép
40 méteres tömlővel eladó.
Érdeklődni lehet: 06-30-281 53 43,
vagy 52 /411-677 (B-2019/28560/7/84)
VILLANYTŰZHELY, BICIKLI
Mounten Bike női kerékpár és egy
villanytűzhely eladó. Érdeklődni
lehet telefon: 06-70-778 2595
(B-2019/28560/7/73)

TERMŐFÖLD.
Létavértes,
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz.
alatt 21,23 AK értékű termőföld
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090
(B-2019./28560/7/69)

REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló
minőségű anyagok felhasználásával, reális áron, rövid határidővel.
Ezen túl UV álló műanyag
párkányát is megrendelheti tőlem!
Érdeklődni: ifj. Kéki Sándor,
Telefon: 06 20/ 463-57-13
(x)

Hirdetések leadása július 10-én, szerdán 12 óráig
Városháza I. emelet 12. – letahirek@gmail.com

Aktuális települési információk a város közigazgatási honlapján
www.letavertes.hu / HÍREK
TELEPÜLÉS

További menüpontok:
ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

VILLONGÓ NÉPTÁNC ÉVADZÁRÓ
2019. június 23. 18 óra

Létavértes, Színházterem, Árpád tér 8. szám

16. oldal

Létavértesi

Régi kép

Az Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet egykori
Tésztaüzemének dolgozói láthatók ezen az igen értékes felvételen.
Nagyobb méretben megtekinthető a facebookon: Képeskönyv
Nagyléta Vértes Létavértes oldalon. Köszönjük a fotót Kiss Józsefné
Molnár Manyinak (Bocskai utca) !
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