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2021. szeptember 8-án ünnepélyes keretek között átadták az utóbbi időszak egyik legnagyobb, önrész nélkül megvalósult pályázati beruhá-
zását a Viztorony utca végén épült korszerű szennyvíztisztító üzemnél. A szalagvágás pillanata. A képen (balról) Papp Zoltán alpolgár-
mester, Menyhárt Károly polgármester, Dr. Kutnyánszky Zsolt, közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár (ITM),
Tasó László, országgyűlési képviselő és Gorján Ferenc, Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója / 3, 4. oldal és www.letavertes.hu

    Őszi
 lomtalanítás

Létavértes területén a Hulladék Közszol-
gáltatás keretében 2021. október 11-.12-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 szállí-
tás előtti hét folyamán.

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

Kiszállítás október 4 – 9 napokon
hétfőtől – péntekig 12 – 18 óra

szombat:  8 – 18 óra

Kihelyezhető hulladékok:
az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd
hulladékok, amelyek nem helyezhetőek el
a tároló edényzetben, a rendszeres hulla-
dékszállítás alkalmával nem szállíthatók el
(pl.: bútor, elektronikai készülékek, na-
gyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).

A területek folyamatos őrzéséről az ön-
kormányzat gondoskodik

Tagtoborzó
A Városi Könyvtár és Művelődési ház
felvételt hirdet újra induló művészeti cso-
portjaiba. Általános iskolások jelentkezését
várják a bábcsoportba, ahol óvodapeda-
gógusok irányításával a bábjátékot, a báb-
készítést, is elsajátíthatják a tanulók.
A Zengő citerazenekar is bővíti létszámát.
10 éves kortól kezdőket is várnak..
A felnőttekből álló Csormolya népdalkör
nótakedvelő lányok, asszonyok jelentkezé-
sét várja.

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK
Kedd 1745-től Jóga gyakorlatok

Szerda 1700-től Meridian gyakorlatok
Szerda 1800 –tól Citerakör
Szerda 1800 –tól Népdalkör

Szombat délelőtt Bábszakkör
Szeretettel várjuk az érdeklődőket

minden csoportba!

Bővebb felvilágosítás:
Telefonon: 06-52-376-055

Személyesen: Létavértes, Rózsa u.1.
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A Képviselő-testület 2021. augusztus
31-én rendkívüli ülést tartott.

Napirend:
1.) Létavértes Város Önkormányzatá-

nak részvétele a debreceni ZAMAT
fesztiválon                                 O

2.) Különfélék

A képviselő-testület döntött arról, hogy a
város pavilonok bérlésével lehetőséget
teremt helyi kistermelők és kézművesek
bemutatkozására a szeptember 17 – 19
között, a debreceni Nagyerdei Stadionban
megrendezésre kerülő fesztiválon.
A rendezvényen mézet, mézeskalácsot,
kézműves szörpöket, lekvárokat, szappa-
nokat, száraztésztát, füstölt hentesárut,
tormát és savanyúságot, valamint a helyi
értékeket bemutató prospektusokat kínáltak
az érdeklődőknek. Egy létavértesi csapat
benevezését is támogatták a Debreceni
pároskolbász töltő versenybe.

A különfélékben tájékoztató hangzott el a
közelmúltban Újlétán megtartott Torma
fórumról. Néhány kérdés pontosítása után
az önkormányzat hasonló tájékoztatót
kíván szervezni a helyi tormatermelők
részére.
 A képviselők érdeklődtek a közelmúltban
birtokba vett Petőfi utcai Tájház rendbeté-
telével, illetve hasznosításával kapcsolat-
ban. Menyhárt Károly elmondta, hogy
jelentős állagmegóvásra, illetve javításokra,
kiegészítő építmény létesítésére lesz szük-
ség ahhoz, hogy egy korabeli egyszerű
nádfedeles lakóház és porta –a felajánlott
és gyűjtött helyi tárgyakkal, eszközökkel
berendezve- megnyithassa kapuit a láto-
gatók előtt.

A rendeletek, határozatok, az ülések video-
felvételei a honlapon: www.letavertes.hu
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon

O = olvasható a testületi ülések oldalon

Röviden
TÁMOGATÁSOK

2021. augusztus hónapban 517 fő részére
került kifizetésre tanévkezdési támogatás,
melyből általános iskolában tanuló diák 403
fő  (20.000 Ft/fő), középiskolában tanuló diák
114 fő (30.000 Ft/fő).
A tanévkezdési támogatás kifizetésének
következő időpontja: 2021.szeptember 22.
Egyszeri gyermekvédelmi támogatásban 272
személy részesült

ORVOSI ÜGYELETRŐL

2021. július 1-től az Országos Mentőszolgá-
lat működteti megyénkben az alapellátási
ügyeletet.
A betegek a 06 52 / 506-303 egységes ügye-
leti telefonszámot hívhatják, ahol a mentő-
szolgálat diszpécsere fogadja a hívást, és ő
dönti el, hogy milyen szintű ellátás szüksé-
ges.
Létavértes az egyik ügyeleti központ maradt.

GYERMEKORVOS
Rendelési idő:

Hétfő: 8  órától– 12 óráig
Kedd: 8  órától– 12 óráig
Szerda: 8  órától– 12 óráig
Csütörtök: 8  órától– 12 óráig
Péntek: 8  órától– 12 óráig

8 – ½  9 : időpont kérés, gyógyszer felíratás
½ 9 – ½ 10 –ig csecsemő tanácsadás
½ 10 – 12 –ig rendelés
Bármilyen okból történő megjelenés idő-
ponthoz kötött.

Kedves Olvasóink!
Továbbra is várjuk közérdelődésre számot
tartó híreiket, képeiket, lapunk tartalmát
jobbító javaslataikat, észrevételeiket!

Városháza, I. emelet 12. Iroda
letahirek@gmail.com

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Az új szennyvíztisztító épületegyüttese madártávlatból
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POLGÁRMESTERI

  TÁJÉKOZTATÓ

A szennyvízberuházásról
A koronavírus korlátozásai miatt korábban elmaradt alkalom pótlá-
sára 2021. szeptember 8-án megtörtént a szennyvízberuházás ünne-
pélyes átadása.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Pappné Szabó Mária, Menyhárt Károly, Dr. Kutnyánszky
Zsolt, Tasó László

Ennek keretében elfogadta meghívásunkat Dr. Kutnyánszky Zsolt,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára
és Tasó László országgyűlési képviselő úr, akik velem együtt kö-
szöntötték a meghívott vendégeket és a kivitelezésben részt vevő
közreműködőket.

Ünnepeltek a vadászok
2021. szeptember 4-én, szombaton egész napos program keretében
a régi Piremon Pihenőközpont területén a létavértesi Érmelléki
Vadásztársaság, illetve a Hosszúpályi, Monostorpályi Liget Va-
dásztársaság tagjai közös családi napot tartottak.
A Vadászati Világkiállításhoz kapcsolódó pályázat keretében kere-
tében lett lehetőségük a közös rendezvény megtartására, egyfajta
csapatépítés, ismerkedés és szakmai beszélgetések keretében.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A jelenlévőket Létavértesről Girdán Sándor, míg Bodnár András a
Liget Vadásztársaság nevében köszöntötte. Varga Sámuel vadász-
kürtös az ünnepi beszédet vadászüdvözléssel megnyitotta, majd
HALLALI kürtszóval zárta.

Kötetlen program keretében a gyerekeket arcfestés és ugrálóvár
szórakoztatta, a nagyobbaknak és a felnőtteknek célbalövésre volt
lehetőség légpuskával és íjjal egyaránt. Jó volt látni, hogy a nem túl
régen újraszerveződött vadászati közösség hűen őrzi a vadász ha-
gyományokat, és a tevékenységükben a szakmaiság és a jogsza-
bályoknak megfelelés az első.

Az külön elismerésre méltó, hogy milyen tisztelettel viseltetnek
egymás iránt és láthatóan jól érzik magukat egymás társaságában.
Mindehhez megnyugtató adalék, hogy a feleségek mennyire támo-
gatják párjukat, mert csak „így mehet a világ elébb”. Sürögtek-
forogtak a férfi szakácsok mellett, hogy a sok finomság elkészülhes-
sen. Köszönet érte. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Haja János ezüstérmes

                    FOTÓ: MAGÁANARCHÍVUM

Haja János és Julian Rucu aranyérmes, aki csak bírói intések-
kel tudta legyőzni a létavértesi versenyzőt.

Hosszabb kihagyást követően rendezték meg a győri Olimpiai
Sportparkban a 22. Hungarian Masters Open nyílt judo bajnokságot,
ahol a kétszeres világbajnoki ezüstérmes Haja János, a Létavértes
SC’97 Sportegyesület versenyzőjeként az M5 kategória 100 kg-os
súlycsoportjában ismét ezüstérmet szerzett. Ez nagyszerű teljesít-
mény, különösen azért, mert alacsonyabb súlycsoportban indulva az
utolsó percekig figyelni kellett a fogyasztására, és a verseny közben
szerzett kézsérülése is nehezítette a küzdelmet. A tíz ország részvé-
telével megrendezett nemzetközi bajnokságot nagy érdeklődés
kísérte. Gratulálunk teljesítményéhez, eredményéhez!
További jó egészséget és sikeres felkészülést, az utánpótlás nevelés-
hez további eredményes munkát kívánunk!

Kelemen Sándor
nemzetközi mezőnyben 5. helyezést ért el.

                                                    FOTÓ: MAGÁANARCHÍVUM

Szekszárdon a versenyzőtársakkal

Kelemen Sándor világbajnoknak, többszörös magyar bajnoknak, a
Szekszárdon 2021. augusztus 9-14. között megrendezett HDH IAA
Szervezet 3D Íjász Világbajnokságon elért eredményéhez gratulá-
lunk! További szép eredményeket, jó egészséget kívánunk!

Létavértesi termelők kiállítása
Városunk 2021. szeptember 17-19. között képviseltette magát
Debrecenben a Nagyerdei stadion körút felőli bejárati kapujánál
rendezett termelői piacon, a ZAMAT Fesztiválon. Hat faházban
kilenc helyi termelő mutatkozott be saját készítésű portékáival.

Menyhárt Károly polgármester
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A SZENNYVÍZPROJEKTRŐL
Az Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési
fejlesztés (ÉKMO 1) című KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 projekt
keretében nyílt lehetőségünk a szennyvíztisztító telep korszerűsíté-
sére és a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére.
A pályázat előkészítésére egy korábbi tenderen nyertünk forrást,
mely alapján a terveket és a szükséges dokumentációt elkészítettük.
Az Északkelet-Magyarországi régió településeinek jelentős forrás-
igénye miatt a Kormánya úgy döntött, hogy a tendereket egysége-
sen kezeli, és azok lefolytatására létrehozott Nemzeti Fejlesztési
Programiroda lesz a megvalósításban közreműködő szervezet. Ezt
követően az általunk elkészített dokumentációt az Iroda részére
átadtuk.

Előkészítésük alapján az első szerződést 2015. július 13-án írtuk alá, majd
az Európai Unió javaslatára, a kivitelezők kiválasztása több részre bon-
totta a települések sorát.
A támogatási szerződés 2016. Január 05-én lépett hatályba mind a
13 települést érintően.  A beruházás megvalósítása az Unió FIDIC
Sárga és Piros könyv előírásai szerint volt lefolytatható, így a kivite-
lezési eljárás a tervezői feladatokkal együtt került kiírásra.

A kiviteli tervek véglegesítésére az Aqua-Vita Közmű Kft. nyerte
meg a közbeszerzési eljárást, míg a kivitelezésre a legjobb ajánlatot
az EB-2020 konzorcium részéről az EuroAszfalt Kft.  és a Be-
tonút Zrt. adta.
A kiviteli szerződés 2017. szeptember 6-án került aláírásra, a meg-
bontott települések sorából most már csak Hajdúhadház, Téglás,
Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes polgármesterei ré-
széről.

A tervek pontosítása, a szolgáltatókkal való egyeztetés és a lakos-
sági bekötések számának véglegesítése után 2018. március 29-én
tettük le az alapkövet a Víztorony utcai régi szennyvíztelep terüle-
tén. A telep bővítéséhez időközben megvásároltuk a szomszédos
ingatlanokból a még szükséges területrészeket.
A munkaterületet a kivitelezők részére augusztus 9-én átadtuk,
ennek során két alvállalkozó került bejelentésre: a KE-VÍZ 21 Zrt. a
csatornahálózat építéséhez, illetve az INWATECH Kft. a tisztítási
technológia kivitelezésére.

A Széchenyi 2020 program keretében Létavértes Városi Önkor-
mányzat projektje 3.658.542.797 forint, melyből elszámolható 3,4
milliárd volt. A különbözetet a magyar állam egészítette ki. Ez az
összeg az építést, az ingatlanbeszerzést és a PR tevékenységet
foglalja magába.

A szennyvízhálózat műszaki átadása 2020. július 28-án meg-
történt.  Műszaki ellenőr a Nyír-Hidrofil Kft. volt.

A fejlesztés során Létavértes vonatkozásában
– az igényelt 1813 ingatlanból 1119 már bekötésre került.
- gravitációs csatorna  31388,7 m gerincvezeték
                                      13850,2 m bekötővezeték
- nyomóvezeték   3809,8 m  gerincvezeték / bekötővezeték 52,6 m
- átemelők száma          14 új +  4 meglévő
- tisztító betonakna gerincre      556 db
nyomóvezeték  akna 4 db - bekötések 3 db

  Az átadó ünnepség közönsége

  Menyhárt Károly
  polgármester

Megkezdődött a nevelési év

Szeptember 1-én minden gyermek és felnőtt örömmel, újult erővel
lépett át az intézmény kapuján. Az óvodapedagógusok és kisgyer-
meknevelők szép, vidám környezetben várták az óvodás, és a böl-
csődés gyermekek érkezését. A gyermekek nagy örömmel fogadták
egymást és vették birtokba a játékokat. Az újonnan érkező csöppsé-
gek szüleikkel közösen fedezték fel a csoportokat, és a többi kis-
gyermeket. Minden kedves óvodásunknak, bölcsődésünknek vi-
dám, játékkal teli, munkatársainknak pedig eredményes nevelési
évet kívánunk!

Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetett
Pokol Józsefné

Óvodapedagógusként 40 éven ke-
resztül megteremtette a biztonságos és
szeretetteljes környezetet, ahol a kis-
gyermekek fejlődése, érzelmi gazda-
godása nap, mint nap biztosított volt.
Türelemmel formálta, alakította sze-
mélyiségüket, felkészítette őket az is-
kolai életre. Munkáját kezdettől fogva
hivatásnak tekintette, azt a lelkiisme-
retesség, a gyermekek szeretete és a
féltő gondoskodás jellemezte.

Személyisége, szakmai tudása, empatikus képessége lehetővé tette,
hogy a gyermekeknek szabad és boldog gyermekkort biztosítson.
Kreativitásával támogatta a gyermekek fejlődését, élményszerűvé
tette az óvodai életet, formálta esztétikai fejlődésüket, egyedivé
varázsolta az intézmény falait.
A négy évtizedes nevelő- oktató munkája elismeréseként Pedagó-
gus Szolgálati Emlékéremben részesült. Gratulálunk, és nyugdíjas
éveihez jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Létavértesi Gyermeksziget
Óvoda-Bölcsőde munkatársi közössége

Létavértesi épületek, tervek

KÉP: RÁCZ ZOLTÁN

Sokan naponta elhaladunk ismert középületeink előtt, meg-
szokjuk azok egyedi, sajátos jegyeit, és annyit tudunk, hogy jól
funkcionálnak. A tervezőt már sokkal kevesebben ismerik,
pedig az átadó ünnepségeken jelen volt. Ő Rácz Zoltán épí-
tészmérnök, aki videofilmen rögzítette a Létavértesen megvaló-
sult alkotásait és a kész terveit (Művelődési ház, piac). Nézzék
meg videofilmjét a város honlapján: www.letavertes /Hírek
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Költözik a fecske, gólya, itt az óra indulóra

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍV

Szeptember 1-jén megkezdődött az iskola. A 3. a osztályos tanulók
egy vidám, verses és zenés műsorral nyitották meg a Létavértesi
Arany János Általános Iskola minden tanulójának a tanévet. A
műsort betanította: Oláh Csabáné és Rápolty Judit tanító nénik.

Ezt követően igazgató néni hivatalosan is
megnyitotta a 2021/2022-es tanévet. El-
mondta, hogy szeptember elejére az időjá-
rás gondoskodott arról, hogy észrevegyük:
a nyár elszállt. Ismét gyerekzsivajtól váltak
hangossá épületeink, minden osztály el-
foglalta saját helyét, beülhettek diákjaink
kedvenc padjukba számukra kedves társa-

ikkal, ahol 181 tanítási napot szükséges majd eltölteni 3 szünettel,
amelyek közül az őszire csak október végéig kell majd várni. 23
osztályban 452 tanulóval kezdtük a tanévet.
Tanári karunk jelenleg 48 aktív pedagógusból áll, 47,1 álláshelyet
elfoglalva. Sajnos távoztak idén is kollégák intézményünkből, s
hiába hirdettünk 2 tanítói és 2 matematika tanári álláshelyet, jelent-
kező hiányában saját erőforrásunkból kellett megoldanunk a pótlást,
helyettesítést. Nem nézünk könnyű év elé!

Az oktatás területének legfelsőbb irányítói jelenléti oktatást várnak,
de a járványhelyzet – mint ahogyan az előző években tapasztaltuk -,
bármit hozhat. Éppen ezért az online, a digitális munkára is fel kell
készülnünk, így jó lenne, ha a családok egy-egy születésnapra,
ünnepi alkalomra gyermeküknek olyan ajándékot vennének, ame-
lyeket szükség esetén tanulásra is használhatóak!
Lemaradásunk is van az előző tanévből, ezért ezek pótlására, gya-
korlásra nagy szükség van. Igyekszünk mindent megoldani. Termé-
szetesen csak akkor megy a dolog, ha ezt a nevelési-oktatási folya-
mat minden résztvevője akarja majd!
 Az évnyitó ünnepség folytatásában iskolánk legfiatalabb diákjai
fogadalmat tettek és megismerkedtek tanító nénijeikkel és osztály-
társaikkal.

Az 1.a osztály tanító nénijei Nyakné Hevesi Judit és Baloghné
Janka Tímea.

Az 1. b osztályt Szilágyiné Magyar Éva és Miru Györgyi tanító
nénik segítik.

Az 1.c osztályban pedig Fazokán Jánosné és Bora Istvánné tanító
néni vezetik be diákjaikat a betűk és számok birodalmába.

„Csodaszarvas - hagyomány és nomád kaland
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ pályázatot nyújtott be az
EFOP-3.3.5-19 „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program”
konstrukció keretében. A projektben a tankerület 22 intézmé-
nye vett részt.

Az iskolák tanulói napközis és bentlakásos táborokban tölthettek el
5-6 napot a 2021-es év 25. és 26. hetében. A programban való rész-
vételre intézményünk tanulói is lehetőséget kaptak.
A napközis programban iskolánk alsó tagozatos diákjai 2021. júni-
us 21-25 között vettek részt. 20 második osztályos tanuló volt érde-
kelt. A tábor a gyerekek számára teljesen ingyenes volt, sőt még
„Csodaszarvas” logóval ellátott pólót, sapkát és tisztasági felszere-
lést is ingyen kaptak.
Az öt nap alatt egy „időutazást” TETTÜNK, amelyen megpróbáltuk
bemutatni elődeink életmódját, életvitelét, étkezési, tisztálkodási és
kulturális szokásait.

Megismerkedhettek a gyerekek a népi építészet ritka emlékével a
vízi vágóhíddal és a mészáros mesterség eszközeivel.
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A „Madársuli” érdekfeszítő
bemutatóján találkozhattak
Törpivel a kisbagollyal, aki ta-
gadhatatlanul a gyerekek és
felnőttek körében is a legna-
gyobb népszerűségnek örven-
dett.
Részt vehettek „Mesetúrán”,
ahol egy mese főszereplői le-
hettek, s ahol hétpróbát kellett
kiállniuk, hogy elnyerjék a ki-
rálylány kezét.
Kirándulást tettek a nyíregyházi Skanzenba, ahol a paraszti élet-
vitel megtekintése mellett, a gyertyaöntés technikáját is elsajátíthat-
ták.

Az „Íjászbemutatón” egy távlövő íjásztól betekintést nyerhettek a
tradicionális íjászat rejtelmeibe.
Ezeken kívül még nagyon sokféle szórakoztató foglalkozás részesei
lehettek. Kézműves-, drámapedagógiai-, népzenei foglalkozáson
vettek részt, megismerkedhettek népi játékokkal, s kipróbálhatták
milyen játékokkal játszottak a gyerekek a „középkori játszótéren”.
Utolsó nap elültették a tábor virágait és feldíszítették a tábor fáját is,
amire a tanulók a számukra legkedvesebb program rajzát akaszt-
hatták fel. Minden nap nagyon jó hangulatban telt, így a gyerekek
sok ismerettel, élménnyel gazdagabban zárták a hetet.

A bentlakásos tábor 40 felső tagozatos tanuló részvételével való-
sult meg 2021. június 28 és július 3-a között. A tanulók a zalakarosi
Fortuna Hotelben táboroztak, innen indulva járták be a környező
településeket, ismerkedtek Zalakaros nevezetességeivel és kirán-
dultak a Balaton környékére.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍV
A balatoni kirándulók csapata

A gyerekek változatos programokon vehettek részt. A balatoni
fürdőzés mellett csónakáztak a Tapolcai tavasbarlangban, megte-
kintették a Tihanyi apátságot, Iharkúton megismerték az elhagyott
bauxitbánya történetét, túráztak a Badacsonyra. Ezen kívül a
zalakarosi helyszínen is színes programokból válogathattak: felfe-
dezték a Termál tó környékét, rovarokkal ismerkedtek, pályaorien-
tációs, érzékenyítő, hagyományőrző foglalkozásokon vettek részt.
A résztvevő tanulók számára örök emlék marad a táborozás. Kö-
szönjük a lehetőséget a gyerekek és a résztvevő pedagógusok nevé-
ben egyaránt.

Megvalósító pedagógusok:
Napközis tábor:
Menyhártné Bora Edit
Kiss Edit

Bentlakásos tábor:
Zsirosné Czeglédi Erzsébet,
Zsiros József,
Milotai József
Nagy Dezsőné

Erzsébet tábor Fonyódliget 2021.
Beszámoló

Augusztus utolsó hetében iskolánk 29 tanulója és 3 kísérője, az
iskolatáska mellett, lelkesen csomagolta bőröndjét és izgatottan
várta az indulást. 6 napos élményekben gazdag tábororozáson
vehettünk részt, a felújított fonyódligeti jurta táborban, ahova Er-
zsébet tábori külön vonattal érkeztünk. Ebben a pandémiás idő-
szakban nagyon jó volt együtt lenni, közösen részt venni a számta-
lan programlehetőségen.

 „Van nekem egy titkom, legszebb szín a citrom…” hangzott az
altábori indulónk, a tábornyitó esten, amit fergeteges hangulatú buli
követett. Itt ismerkedhettünk meg a TESÓK -kal, akik egész héten
velünk voltak. Elmondhatjuk, hogy nagyon jó barátságba kerültünk
velük, jutalmul a mi csapatunk vezethette fel az altábori zászlónkat
a táborzárón

Az időjárás miatt igaz csak keveset fürödhettünk, de a számtalan
program kárpótolt bennünket. Voltunk csocsó bajnokságon, ahol 1.
és 2. helyezést hoztak el csapataink. Egy perc és nyersz és vízi
vetélkedőn, ahol igazi csapatként szurkoltunk egymásnak. Éjszakai
csillagászati túrán megismerkedhettünk az égbolt rejtelmeivel és
mítoszaival, s  megtanultuk, hogyan éljük túl egyedül a természetet,
valamint éjszakai bátorság próbán rejtélyek nyomába  is eredtünk.
Oláh Gergő koncertjén még közös szelfik is készültek. Megtanul-
tuk az érdekes fizikai kísérletek előadásán, hogyan lehet felrob-
bantani akár az iskolát, de a recept, maradjon szigorúan a táborosok
titka. Részt vehettünk a táborról szóló film forgatásán, és a közös
Jerusalema tánc kihíváson. Gólyalábas színházi előadás, sétahajó-
zás, sárkányhajózás, íjászkodás, gokartozás, „Hősök napja”, kéz-
műves foglalkozások, láthatatlan szeretet, …s még sorolhatnánk.

Egy képkocka a videofilmből -  a sportpályán

https://www.youtube.com/watch?v=qOCmhkytUwc
Fonyódligeti Erzsébet-tábor 2021
A táborban a legjobb volt, hogy ezeket együtt élhettük át. Köszön-
jük Erzsébet tábor! Köszönjük TESÓK!
A citromsárga jurta1.2. lakói,  és tanárai:
 Baloghné Janka Tímea, Molnárné Pelei Andrea, Vesza Anikó

EFOP-3.3.5-19-2020-00024
„Csodaszarvas - hagyomány és nomád

kaland a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ intézményeiben”
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A tanévnyitó ünnepi pillanatai

Tankerület által biztosított tanszercsomagok is kiosztásra kerültek.
Az iskolatej és a gyümölcsprogram keretein belül idén is heti több
alkalommal kapnak ingyenesen friss gyümölcsöt és tejtermékeket
tanulóink. Mindemellett a tanévre kitűzött kiemelt feladatok is
ismertetésre kerültek.
Az 1. 2. 5. 6. évfolyamon az új Nemzeti Alaptanterv előírásainak
megfelelően zajlik az oktatás.

Pályázat
A minisztérium ismét pályáza-
tot hirdetett pedagógusok szá-
mára a tanulók fejlődését szol-
gáló és a központi tartalomsza-
bályozásnak megfelelő tanme-
netek írására.
Ezúton is gratulálunk Lukács
Mihályné nyugdíjas kolléga-
nőnknek, aki kiemelkedő pá-
lyamunkájával idén is díjazás-
ban részesült!

A 2021/2022-es tanévben az osztályokban folyó nevelő-oktató
munkát irányító pedagógusok névsora:

1. osztály: Ujvárosiné Slifka Mariann, Katonáné Szabó Csilla,
Szalatyánné Szűcs Gyöngyi
2. osztály: Tóthfalusiné Bubrik Beáta, Nagyné Kiss Etelka
3. osztály: Mihók - Szima Beáta, Vályi Éva
4. osztály: Katona István, Magyar Jánosné
5. osztály: Joó -Tamás Henrietta Gabriella
6. osztály: Kontor Gábor
7. osztály: Némethné Csuka Ágnes
8. osztály: Jákóbné Szilágyi Éva
A felső tagozat több osztályában tevékenykedő pedagógusok:
Szentmiklósi Miklós, Lucik Barna, Lukács Mihályné (óraadó)

Idősek köszöntése

Az iskola másodikos tanulói a közelgő Idősek Napja alkalmából
versekkel és dalokkal köszöntötték a Vértesi Református Egyház
Szeretetháza lakóir.

Naprakész színes információk az Irinyi János facebook oldalon

Ebihal tábor

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Ebihal táborban
A nyári szünidő utolsó időszakában iskolánk legifjabb tanulói szá-
mára ismét megrendezésre került az Ebihal tábor. Ezen a napon a
leendő kis elsősöknek alkalmuk nyílt alaposabban megismerni az
Irinyi iskolát a leendő tanító nénik vezetésével, valamint a délelőtt
folyamán egy kis ízelítőt is kaptak az iskolai életből: mesét hallgat-
tak, színeztek, énekeltek és játszottak. A gyerekek vidáman, pozitív
élményekkel gazdagodva tértek haza.

Tanévkezdés iskolánkban

Szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az Irinyis
diákok első iskolai napja.

A legifjabb Irinyis növendékek

Hagyományainkhoz híven ezen a rendezvényen került sor az első
osztályosok bemutatkozására és Irinyis diákká avatására, az óvó
nénik bátorító szavaival, a tanító nénik köszöntő beszédével és az
Irinyis jelvények feltűzésével.

A diáksereg képviseletében Demján Liliána 5. osztályos és Zsiros
András 7. osztályos tanulónk nyitotta az új iskolai évet.

A tanévnyitó ünnepségen Szentmiklósi Miklós igazgató úr tanév-
nyitó beszédéből megtudhattuk, hogy felújítási munkálatok történ-
tek iskolai telephelyeinken a Berettyóújfalui Tankerületi Központ és
Létavértes Város Önkormányzatának jóvoltából.

Minden gyerek megkapta a számára ingyenesen járó tankönyvcso-
magot, szociális rászorultság alapján a Tankerület által biztosított
tanszercsomagok is kiosztásra kerültek.
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A tanév rendje

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. /szerda/
Őszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22.
/péntek/, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2021. november 2.
/kedd/

Téli szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21.
/kedd/, a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. /hétfő/
Az első félév vége: 2022. január 21.
Az iskolák 2022. január 28-ig  értesítik a tanulókat, a szülőket az
első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tavaszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13.
/szerda/, a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 21. /szerda/
Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. /szerda/

Vírusmentes, sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánunk!

A Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola nevelőtestülete

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
INFORMÁCIÓS NAP

A létavértesi Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény adott otthont
2021. szeptember 3-án a MOKK (Múzeumok Oktatási és Képzési
Központja) múzeumi szakembereknek meghirdetett, „A tudás fája,
avagy a MOKK képzéseinek hasznosítása a résztvevők szemszögé-
ből” címet viselő információs napjának.

FOTÓ: ROZSNYAI I. GYŰJTEMÉNY

Az Álmosdról, Debrecenből, Hajdúnánásról és Hajdúszoboszlóról
érkezett kollégáknak Kővári Emese, a gyűjtemény vezetője mutatta
be a rendkívül értékes kiállítást és vázolta a kiállítóhely jelenlegi
munkáját, terveit. Majd az online térhez csatlakozva Szu Annamá-
ria, a MOKK fejlesztési osztályvezetője, részletes tájékoztatójában a
jelenlegi képzésekről, azok célcsoportjairól, a hasznosítható tudásról
adott körképet a múzeumok munkatársainak. A tájékoztatót meg-
erősítették az elmúlt 2 évben képzéseken már résztvevők gyakorlati
tapasztalatai. Vaskó Istvánné (Hajdúszoboszló), Darócziné Bordás
Andrea (Hajdúnánás), Kővári Emese és Pákozdi Dávid (Létavértes)
szívesen osztották meg gondolataikat a képzésekről, az ott szerzett
kapcsolatrendszer gyakorlati hasznáról, a mindennapi munkájukat
segítő ismeretekről. A kialakult rendkívül inspiratív beszélgetés
során számos javaslat, ötlet született, s többen kedvet kaptak újabb
képzések elvégzésére, még akár online formában is.
A találkozó rendkívül tartalmas része volt az a műhelymunka, ami-
kor egymást segítettük ötletekkel, tanácsokkal aktuális pályázatok,
rendezvények, projektek megvalósításában. A közös munka szép
eredménye a Korompainé Mocsnik Marianna megyei múzeumi
koordinátor által pedagógusok számára készített Múzeumpedagógi-
ai naptára is, amely a 2021/2022-es tanév I. félévére tartalmaz aján-
lásokat az óvodás kortól középiskolás korosztályig.

Kővári Emese

„Nagylétai szőlőskertben szüretelnek,

  Nagylétai lányok férjhez mennek   ” /

A lakodalom (a nász, a menyegző, a lagzi, a házasságkötés)
régebben az emberek életének legfontosabb eseménye volt. Meg-
tartása rengeteg előkészítő mozzanatot és szervezőmunkát igényelt.
Gazdag változatosságát a tájegységek, származással együtt járó
hagyományok biztosítják.
Újabb sorozatunk gerincét Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus
írásai jelentik.

1.

A fiatalok között hónapokon, éveken át alakult, érett a házasság
terve, kapcsolatuk. Jól meg kellett, hogy ismerjék egymást, a szülők
is meg kellett ismerjék a fiatalokat.
A lakodalom ősszel, október – novemberben, vagy májusban volt
általános. Megelőzte ezt sok mulatság, bál, ahol megismergették
egymást, és a szülők között is kialakult a rokoni kapcsolat szándé-
ka.

A vőlegény és családja ment el először, amit lánykérés-
nek, eljegyzésnek mondtak, de ez már előtte hónapokkal elhatáro-
zott, eldöntött kérdés volt.
A fiú és szülei mentek el egy vasárnap úgynevezett leánykérés
alkalmára, ami már csak formaság volt, mert előtte ezt komoly
megbeszélés, döntés előzte meg. Szó szerint megegyeztek a felté-
telekben.
A lányos család a következő vasárnap viszonozta a látogatást. Ezt
nevezték háztűznézőnek: milyen a konyha a szoba.

FOTÓ: REPRODUKCIÓ

Bihari Sándor: Leánykérés (1891)

A házasság az akkori szokások szerint azt jelentette, hogy a me-
nyecske az ifjú férj házához költözött. Ezért nevezték a vőlegényt
vevő legénynek, aki előzetes megbeszélés alapján ékszerrel, aján-
dékkal  „megvette a lányt” (eladó lány), hiszen az odaköltözött a
vevő legény családjához, ott dolgozott azután, hogy a vevőlegény
megvásárolta őt a szüleitől. Ennek feltételeit az ékszerek és egyéb
ajándékok jelentették.

A menyasszony is viszonozta az ajándékot, ő is adott
gyűrűt a fiúnak, ami egy közös debreceni vásárlásban zajlott le.
A menyasszony neve már a lakodalomra utalt, ami nagy mulatságot
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lakomát jelentett, ezért nevezték (a Dunántúlon ma is) menyétkének
a menyasszonyt, mert olyan „pusztítást „végzett” a tyúkok között,
mint a menyét.

Az esemény első szervezett programja a csigacsináló volt.
Díszes, görbebotos vőfély vitte el a családokhoz a meghívót, akik
ezt tudták, várták, és lisztet, tojást  ajándékoztak. Délután pedig már
ment a nagy munka, a csigacsinálás.

    

Bordás és fából készült csigacsinálók

Ez betartott késő estig, akkor a férfiak egy rövid nótázásra érte
mentek az asszonyokért. Volt egy kis nótázás, tánc – ezt nevezték
csigataposónak.
A csigatészta akár két hétig száradt, eközben sütötték a sok
aprósüteményt, a menyasszonypogácsát, amit a templomba menet
az utcán a menyasszonyt lesőknek osztottak, még a levegőbe is
dobálták.

Közreműködő, irányító személy, a vőfély
Feladata: a meghívók széthordása házról házra. A zenekar
irányítása, a menyasszony búcsúztatása, az egész menet vezetése az
utcán, közben a zenekar utcai muzsikálásának koordinálása, a
templomban a menyasszony és vőlegény felvezetése az oltár elé, a
vacsora rendjének versekkel és mókákkal történő lebonyolítása,  a
vacsora utáni tánc, kiemelten a „menyasszonytánc” levezetése (ez
egyúttal az ajándékok átadásának ceremóniája), szervezi a dalok,
táncok sorrendjét is, elbúcsúztatja az ifjú párt a családtól, stb.

Legismertebbek voltak: Papp Imre bács (Vezér utca), Kovács József
(Alkotmányutca). A szakács nagyon sok esetben Gubáné Ilonka
néni a Debreceni utcáról. A zenészek között Rácz Gyula bácsi
irányított.

Cserekerti lakodalom zenészei -- évtizedekkel ezelőtti felvétel
(A kép tulajdonosa: Hosszú Sándorné, Széchenyi utca)

Szombat délelőtt a vőlegényes háznál már megkezdődött a
mulatság, cigánybanda muzsikált, daloltak, táncoltak. Délben lett
egy bőséges ebéd, azután felsorakoztak, hogy zeneszóval, nótázással
elinduljanak a menyasszonyért.

Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus

(folytatjuk)

Régi kép

Ezt a képeslapot. 1939-ben küldte Nagylétáról Vigh István
pénzügyőr kedvesének, „Őnagysága Szabados Jolánka magyar
úrleánynak Debrecenbe.

A képet a múlt század második évtizedében a református
templomtorony keleti ablakából készítette egy budapesti
fényképész. Szemben a parókia és a Gyár utca eleje látható. Kiadója
Szabó Sándor kereskedő volt.

Számtalan jó minőségű régi képpel együtt megtekinthető a
Képeskönyv Nagyléta Vértes Léta-vértes facebook oldalon.
Köszönet a színes üdvözlőlapért Bács-Szűcs Zitának (Debrecen) !
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2021. augusztus 28.-án "Egy nap az egészségért " címmel családi
napot rendezett egyesületünk a sportolóinknak és családtagjaiknak.
A nagy sikert aratott rendezvényen a Gymstick, Judo, Zumba,
szakosztályunk tartott bemutatót, volt bábelőadás,

LABDARÚGÁS

FOTÓK:  LÉTAVÉRTES SC ’97 ARCHÍV

Ifjúsági és felnőtt labdarúgóink túl vannak az őszi forduló első négy
mérkőzésén. Az ifik a tavalyi jó szereplést folytatva a tabella élén
állnak. A felnőtt csapatban sok a fiatal játékos, akik még "keresik" a
helyüket, de a gárda így is az élmezőnyében található.

LÁTOGATÓINK
Az Illés Labdarúgó Akadémia vezetősége, Illés Béla, az akadé-
mia igazgatója, Tóth Miklós utánpótlás meneger, Bakos Roland
szakmai vezető, Hadnagy Zsolt játékos megfigyelő a közelmúltban
látogatást tett egyesületünknél.
A baráti megbeszélésen egy jövőbeli együttműködés alapjait fek-
tettük le. A szombathelyi illetőségű akadémia a Létavértes SC –re,
mint Kelet-magyarországi "'hídfő" állására számít a közeljövőben.

Az Illés Labdarúgó Akadémia tagjaival

a gyerekeket a Berkenye együttes, míg a felnőtteket a Hangfogó
zenekar szórakoztatta. A családi napot több száz sportoló mellett,
megtisztelte jelenlétével: Tasó László országgyűlési képviselő és
Menyhárt Károly polgármester is.

HAT ÉVES A ZUMBA SZAKOSZTÁLY

Zumba szakosztályunk a székelyhídi zumbásokkal közösen ünne-
pelte meg fennállásának 6 éves évfordulóját. A jól sikerült tornát
követően ezúttal sem maradt el az ünneplés.

Papp Zoltán szakosztályvezető



LAKÓHÁZ. Létavértes, Hunyadi
u. 29. szám alatt 3776 m2 területen
álló, teljesen közművesített régi
lakóház eladó. Érdeklődni lehet:
06-30-913 2207, 06-30-953 7823

(B-2021/28560//15/36)

INGATLAN. Létavértes, Hunyadi
utca 8. szám alatt 5.400 m2 területtel
szántóföld, udvar, nagy házhely
építési terület eladó. Érdeklődni
lehet a 06 70 949-8926 tel. számon

(B-2021/28560/16/56)

TELEK. Létavértes, Nagyváradi u.
19/A alatt 661 m2 közművesítés
nélküli építési telek eladó.
Közművek a telek előtt. Telefon:
06-30-313-3046.  (B-2021/28560/18/18)

TERMŐFÖLD ÉS ERDŐ. 2,59
hektár termőföld és egy 2,58
hektáros,13 éves olasz nyárfaerdő
földdel együtt eladó. Érdeklődni:
+36304302614     (B-2021/28560/16/21)

Apróhirdetés
Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr

MEGEMLÉKEZÉS
„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
  Megtölteni szépséggel a családod életét.
  Elmentél s veled együtt eltűnt a remény,
   De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
  Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy,
   Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy ”

 SZILÁGYI JÓZSEF
                1937 – 2015

         Fájó szívvel emlékezünk
    halálának 6. évfordulójára

                              Szerető felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS

„Itt hagytam kiket szerettem, a sír lezárta  testem
  Ez volt felettem a végzés, az Isteni gondviselés.
  Földi éltem hová lettél? Örök semmiségbe mentél.
  Atyám értem mindent tettél, de rajtam
  nem segíthettél.”

      MÁZLÓ JÓZSEF
         halálának 12 éves évfordulóján
         Fájó szívvel emlékeznek

                                        Felesége, gyermekei, menye, vejei, unokái
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GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

A LÉTAFIT NEGYEDSZÁZADA
A közelmúltban egy 125 oldalas szép
kiadvány került ki a nyomdából, melyben a
Létavértesi Fitness- és Szabadidősport
Egyesület 1995-2020 között végzett munkáját
időrendben összegzi a szerző, Bertóthy
Tamás, aki egyben az egyesület elnöke is.
Sok-sok ismeretlen ismerőst, helyszínt
láthatunk újra a kiadvány gazdag képanya-
gában, melyek LÉTAFIT archívumából és
Boros-Szima Beáta felvételeiről köszönnek
vissza ránk.

A szerző előszavához Menyhárt Károly polgármester és Nagy
Józsefné igazgató asszony írt méltató sorokat.
Olvasásra ajánljuk - életkortól függetlenül - az emlékezőknek, a
közösségépítés, egészségmegőrzés és önzetlenség titkára kíváncsi
embereknek. Több kezdeményezés immár évenként ismétlődő
hagyománnyá vált, és a résztvevők a megyén és országhatáron túlról
is jönnek Létavértesre. Egy aktív, sportot szerető tanár és lelkes
segítőinek értékteremtő munkája itt marad a település történetének
lapjain, hogy jó példákkal szolgáljanak. A könyv elérhető a
Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési házban.                T.B.

    MEGEMLÉKEZÉS
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
  S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
  Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
  De szívünkben él, és örökké ott marad.”

FEKETÉNÉ KUSTOR ANETT
1986 – 2011

halálának 10. évfordulóján

                                                                         Emlékezik

                                                                         Szerető családja

A p r ó h i  r  d e t é s

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Vasút utca 1. szám alatt családi ház
eladó. Érdeklődni: 30/287 0805

(B-2021/28560//16/35)

INGATLAN. Eladó Vértesen a
Rákóczi u. 68. sz. alatt 9.600 m2

területű ingatlan, rajta 2000 db olasz
nyárfa (7-8 méteres) erdőtelepí-
tésre mély ültetéssel is alkalmas.
Lakóház felújításra vagy bontásra
vár. Gáz, villany, víz, szennyvíz
bekötve. Érd: 06-30-425-96-42.

(B-2021/28560/18/9)

TACSKÓ KISKUTYÁK. Faj-
tatiszta szálkásszőrű tacskó kis-
kutyák eladók! Érdeklődni lehet:
0630/2121441 telefonon.

 (B-2021/28560/17/50)
ZÁRTKERTI INGATLAN. A
Kossuth kertben szántó művelési
ágú 4.000 m2 területű zártkerti
ingatlan eladó. Tel: 70-949-8926

(B-2021/28560/16/56)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet
vennék vagy bérelnék hosszú távra.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
0630 846 16 90     (B-2021/28560/15/43)

Hirdetések feladása  2021. október 11 –én,  12 óráig  a
Városháza I. emelet 12. iroda

E-mail: letahirek@gmail.com

              MEGEMLÉKEZÉS

                    id. KARCZA MIHÁLYNÉ
   Lakatos Irén

halálának 15. évfordulójára
Szerető családja

                          
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
  S nyugalmadat nem zavarja senki.
  Életed elszállt, mint a virágillat,
  De emléked ragyog, mint a fényes csillag.”

   MEGEMLÉKEZÉS
 „Küzdöttél, de már nem lehet,
   a csend ölel át  és a szeretet.
   Csak az hal meg, akit elfelednek,
   örökké él, kit nagyon szeretnek”

        Fájó szívvel emlékezünk

          KOVÁCS SÁNDOR
               halálának  6. évfordulóján

Mindannyian emlékszünk rád, kik szerettünk
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A VÁROS KÉPEKEN, FILMEKEN
Szíves figyelmükbe ajánljuk a város eseményeiről, rendezvényeiről

készült filmfelvételeket, melyek elérhetők a honlapról
www.letavertes.hu /Település /A város képeken oldalon

Valamint a YouTube.com oldalon. Írják be: Létavértes
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