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Ünnepi gondolatok

„Karácsony napja örömünnep, mi Urunk
Jézus megszületett. Öröm van a mennyekben,
öröm itt a szívünkben, hogy a Miénk lett.”

(karácsonyi népének)

Az ünnepi időszakot mindannyian várjuk,
hogy kiszakadjunk a mindennapok, sokszor
szürke, megterhelő körforgásából.
 Milyen jó, hogy időnként megállhatunk,
megpihenhetünk, feltöltekezhetünk. Az év
végi ünnepnapok ennek lehetőségét kínálják
számunkra.
A fent idézett karácsonyi ének egyenesen
„örömünnepről” beszél. A nagy öröm forrá-
sa, hogy Jézus Krisztus megszületett, hogy
Őbenne „velünk az Isten”. Átélhetjük, meg-
tapasztalhatjuk, hogy jelenléte erőt, türelmet,
békességet ad! Isten ajándéka, hogy mindez a
miénk, az enyém lehet!
Ezért „örömünnep” a karácsony 2021-ben is,
és minden időben!
A Nagylétai Református Egyházközség
Presbitériuma és Szociális Intézményünk
dolgozói nevében kívánok mindenkinek igazi
„örömünnepet”!

Hadházi Tamás, esperes – lelkipásztor
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November 28 –án, Advent első vasárnapján délután az ünnepélyes Betlehem-megnyitót
megelőzően zenés áhítat volt a Nagylétai Református Egyházközség templomában, ahol az
egyház női kórusának szép műsorát hallhatták a megjelentek.
Az Adventi időszak rendezvényeiről, eseményeiről összeállítások a város honlapján.

„Isten dicséretére / Mégis kiállok,
  De boldogok a pásztorok,
  S a három királyok.”     (Ady Endre)

Jó visszaemlékezni 2002 Karácsonyára.
Tanítványainkkal egy betlehemes játékkal
készültünk. Ezt a játékot még az édes-
apámtól tanultam, amit ők az 1920-as
években játszottak fiatalkorukban.

Eredeti tánccal tanítottuk be Zsírosné
Kárándi Irma kolléganőmmel.
A tanítványok az örömhírt bemutatták
szüleiknek, rokonságuknak. Mindenütt
nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadták.

Elmaradhatatlan kellékek: a csörgőbot,
Heródes király öltözéke, az angyalok és a
pásztorok ruházata.
A betlehemet a Gájer család készítette.
Öreg pásztor Lakatos Dávid, Heródes ki-
rály Gájer Roland. Angyalok: Tatár Böbe,
Kertész Viki és Botos Enikő. Pásztorok:
Kárándi Öcsi, +Horváth Norbert.
Az utcáról több házhoz is behívták őket,
szívesen fogadták játékukat.

Serdült Imréné pedagógus

Napjainkban Molnárné Pelei Andrea és
tanítványai gondozzák a nagylétai betlehe-
mes hagyományt.

Örömhírt hozó hagyományőrzők Létavértesen

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM



JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS
1 Szombat
2 Vasárnap
3 Hétfő
4 Kedd
5 Szerda
6 Csütörtök
7 Péntek
8 Szombat
9 Vasárnap
10 Hétfő
11 Kedd
12 Szerda
13 Csütörtök
14 Péntek
15 Szombat

Újév Fruzsina
Ábel
Genovéva Benjámin
Titusz Leona
Simon
Boldizsár
Attila Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt Lóránd

16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat
23 Vasárnap
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
28 Péntek
29 Szombat
30 Vasárnap
31 Hétfő

Gusztáv
Antal Antónia
Piroska
Sára Márió
Fábián Sebestyén
Ágnes
Vince Artur
Zelma Rajmund
Timót
Pál
Vanda Paula
Angelika
Károly Karola
Adél
Martina Gerda
Marcella

1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szombat
6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd

Ignác
Karola Aida
Balázs
Ráhel Csenge
Ágota Ingrid
Dorottya Dóra
Tódor Rómeó
Aranka
Abigél Alex
Elvira
Bertold Marietta
Lívia Lídia
Ella Linda
Bálint Valentin
Kolos Georgia

16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat
20 Vasárnap
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap
28 Hétfő

Julianna Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Szökőnap
Mátyás
Géza
Edina, Alexander
Ákos Bátor

1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szombat
6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján Adrián
Leonóra Inez
Tamás
Zoltán
Franciska Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep
Kristóf

16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat
20 Vasárnap
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda
31 Csütörtök

Henrietta
Gertrúd Patrik
Sándor Ede
József Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon
Auguszta
Zalán
Árpád

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
1 Péntek
2 Szombat
3 Vasárnap
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat
10 Vasárnap
11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Nagypéntek

Hugó
Áron
Buda Richárd
Izidor
Vince
Vilmos Bíborka
Herman
Dénes
Erhard,
Zsolt
Leo, Gloria
Gyula
Húsvét, Ida
Tibor
Anasztázia Tas

16 Szombat
17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat
24 Vasárnap
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat

Csongor
Húsvét Rudolf
Húsvét Andrea
Emma
Tivadar Odett
Konrád
Csilla Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin Kitti

1 Vasárnap
2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csütörtök
6 Péntek
7 Szombat
8 Vasárnap
9 Hétfő
10 Kedd
11 Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 Szombat
15 Vasárnap

 Munka ü. Fülöp
Zsigmond
Tímea Irma
Mónika Flórián
Györgyi
Ivett Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja

16 Hétfő
17 Kedd
18 Szerda
19 Csütörtök
20 Péntek
21 Szombat
22 Vasárnap
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat
29 Vasárnap
30 Hétfő
31 Kedd

Mózes Botond
Paszkál
Erik Alexandra
Ivó Milán
Bernát Felicia
Konstantin
Júlia Rita
Dezső
Eszter
Orbán
Fülöp Evelin
Hella
Emil
Magdolna
Janka Zsanett
Angéla

1 Szerda
2 Csütörtök
3 Péntek
4 Szombat
5 Vasárnap
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök
10 Péntek
11 Szombat
12 Vasárnap
13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda

Tünde
Kármen Anita
Klotild
Bulcsú
Pünkösd Fatime
Pünkösd Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Margit Gréta
Barnabás
Villő
Anett
Vazul
Jolán Víd

16 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat
19 Vasárnap
20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
23 Csütörtök
24 Péntek
25 Szombat
26 Vasárnap
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök

Jusztin
Laura Alida
Arnold Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János Pál
László
Levente Irén
Péter Pál
Pál
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  TÁJÉKOZTATÓ

Elmaradt és tervezett munkákról

2021. december közepéig befejezésre kerülnek azok az elkezdett
munkálatok, fejlesztési elképzelések amelyek az év elején pénzügyi
kerettel is megjelentek a költségvetésünkben. Az év közbeni folya-
matos áremelkedések miatt néhány fontos tervünk megvalósítása
átkerül a jövő évre. Ilyen például a temetői árnyékoló a ravatalozó
előtti tér két oldalára. Az élet úgy hozta, hogy ez a középületünk
már több szerkezeti részén elhasználódott, így a tervezéskor na-
gyobb forrást igényel. A frontoldali teljes nyílászáró-szerkezet teljes
cseréje mellett a kor igényeinek megfelelően szükséges egy belső
építészeti frissítés is. Az utóbbi két évben a pandémia következté-
ben nagyon sokunknak kellett itt megfordulni. A sajnálatos és szo-
morú események megtartásához mindenképpen szeretnénk továbbra
is méltó körülményeket biztosítani.

Iskolai korszerűsítés

Az Arany János Általános Iskola Kossuth u. 1. szám alatti „Köz-
ponti iskola”, és az Árpád tér 7. szám alatti, Szalay féle iskola épü-
leteiben megtörtént a külső vizesblokkok beltérben történő kialakí-
tása. A Klebelsberg Központtal régóta jól prosperáló együttműkö-
dést alakítottunk ki, problémamentesen végezzük a takarítási, kar-
bantartási feladatokat az évenként rendszeresen felülvizsgált díjazás
ellenében. Mivel ez az elégedettség kölcsönös, ezért felajánlották a
beruházás megvalósítását, egy általuk pályázott forrás terhére. A
közbeszerzési eljárást a DEM-FEST Kft végzi Demján Pál vezeté-
sével, így ez a forrás is Létavértesen maradhat. A cég mindkét he-
lyen decemberben végez a munkálatokkal.

Ünnepi díszek a városban

A sokrétű elfoglaltságaink mellett az Árpád téren időben sor került
Advent első gyertyájának meggyújtására, és felszerelésre került a
karácsonyi díszvilágítás a város két központi részén. Az elmúlt évi
díszfényekhez évközben még további 25 darabot sikerült beszerez-
ni, így az összes közvilágítási oszlopra már csak ezek a nagy szim-
bólumok lettek felszerelve.

FOTÓ:  KŐVÁRI KRISZTIÁN

Megújult a Szent István díszkútra helyezett Adventi koszorú is,
melyet – mint eddig mindig- Pánya Gáborné Marika és Bora
Istvánné Nórika felajánlásának és áldozatos munkájának köszön-
hetünk. Új elemként látható a Kassai utca - Irinyi utca találkozásá-
nál elhelyezett „angyalka” motívum.

Ennek beszerzésében a D-Profil Kft. felajánlása segített. A Városi
Önkormányzat karácsonyfái is új helyekre kerültek: a Hősök park-
jában és a Kassai utcai kis piac végében láthatóak. A díszítésről a
művelődési ház dolgozói és az oktatási intézmények gondoskodtak..
A cég mindkét helyen decemberben végez a munkálatokkal.
Mindenkinek köszönjük a segítő együttműködést!

Időskorúak támogatása

Még karácsony előtt kifizetésre került az időskorúak járadéka a
jogosultak számára. A Városházára a szociális szolgáltatóktól és
egyéni kérelmezőktől a határidőre összesen 1099 kérelem érkezett.
Ezek közül mindössze két kérelmet kellett elutasítani. A támogatot-
tak közül egyedülállóként 635 fő, míg házasként 462 fő volt jogo-
sult. Erre a célra több mint 28 millió forintot fordítottunk.

Utak, járdák takarítása
Felhívom mindenki figyelmét, hogy lassan megváltoznak az időjá-
rási körülmények, ezért fordítsanak fokozott figyelmet a járdák
tisztántartására és síktalanítására!.

Emellett kérek mindenkit, hogy a karácsonyi és újévi ünnepek alatt
is figyeljenek a koronavírus helyzet alakulására, tartsák be a jogsza-
bályi előírásokat.

Mindezeken kívül, megköszönve a Covid idején tanúsított megér-
tésüket, egész évi segítségüket és támogatásukat, a Városháza
dolgozói és a Képviselőtestület nevében kívánok békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet!

Menyhárt Károly polgármester

Ünnepi istentiszteleti alkalmak
A Nagylétai Református Templomban

- December 24-én, szenteste du. 4 órakor
                            a hittanos gyerekek műsorával,
- Karácsony mindkét napján úrvacsorás istentisztelet, de. 10 óra
- Óév napján délután 4 órakor istentisztelet
- Újév napján délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet.

Kérjük a Testvéreket, a járványügyi előírások betartására!
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

A Nagylétai Görög katolikusok ünnepi rendje

 December 24:  17 órától SZENTESTE - JÉZUS SZÜLETÉSE
                             23 órától „ÉJFÉLI MISE” -  a Kistemplomban
 December 25- 26- 27: 9.30 órától - Ünnepi Liturgia
                            8.00 órától Ünnepi Liturgia - Kistemplomban
 December 30: 7.30 órától Közös Gyászliturgia az elhunytakért
 December 31: 16 órától ÉVVÉGI HÁLAADÁS- Nagytemplom

 2022. január 1: -9.30 órától Ünnepi Liturgia – Nagytemplom
 Január 2:  9.30 órától Ünnepi Liturgia Nagytemplomban
                          8 órától Ünnepi Liturgia  a Kistemplomban

Otthonunk és szívünk legyen kis betlehemi jászol, imádkozva,
énekelve nyitott szívvel várjuk Jézus születését, az Úr érkezését!
Áldott, békés, szeretetben gazdagító Ünnepeket Mindenkinek!

Dicsőség Istennek!        -        Békesség az embereknek!
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A Képviselő-testület 2021. novem-
ber25-án tartotta soros ülését.

Napirendek:
      Polgármesteri jelentés                         O
1.) Létavértes Városi Önkormányzat és
      intézményei 2021. III. negyedévi költ-
      égvetésének teljesítéséről                   O
2.) Tájékoztató az adóbevételek alakulásá-
       ról, a megtett intézkedésekről           O
3.)   Különfélék
3.1. 2022. évi költségvetési koncepció    O

3.2. Az önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetésének módosítása  O
3.3. Csízi Figó ingatlanvásárlási kérelme O
3.4. EFOT - projekt tartalomcsökkentése O
3.5. BURSA HUNGARICA pályázati
       támogatás                                            O
3.6 Rácz József és neje kérelme              O

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

Röviden

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ

2021. október 29-én 42 fő, november 26-án
30 fő tett állampolgársági esküt a Városháza
házasságkötő termében, így eddig összesen
11 194 fő vette át magyar állampolgárságát
igazoló dokumentumait Létavértesen.

BURSA HUNGARICA

A Létavértes Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2021. november 25 – i
ülésén elfogadott 37/2021. (XI.25.) Öh.
számú határozatával a  2021/2022. máso-
dik félévben. és a 2022/2023. első félév-
ben az  „A” és „B” típusú pályázat kere-
tében12  főt részesít BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat  támogatásában. A  pályázók 10
hónapon keresztül havi5 -5.000 forint/hó
összeget kapnak az önkormányzattól,
melyet a Támogatáskezelő azonos ösz-
szeggel egészít ki.

MOBILOK CSERÉJÉRŐL

A Nemzeti Média és Hírközlési hatóság
2022. első negyedévében nagyszabású
mobilkészülékcsere - támogatási programot
indít.
Minden Magyarországon élő személy, aki
2G-, vagy 3G- képes készüléket használ
jogosult a támogatásra.
A támogatást olyan 4G- vagy 5G VolTE
képes készülék vásárlására lehet fordítani,
amelynek kereskedelmi ára nem több 120
ezer forintnál. A bruttó támogatási összeg 20
ezer forint.
A támogatást a magyarországi mobilszolgál-
tatók bármelyik üzletében, illetve a program-
ban résztvevő kereskedőknél vehetik igény-
be. Fontos, hogy a régi készüléket az új vá-
sárlásakor le kell adni:

További információk, részletek:
www.netrefel.hu

ORVOSI ÜGYELET

2021. július 1-től az Országos Mentő-
szolgálat működteti megyénkben az alap-
ellátási ügyeletet.
A betegek a 06 52 / 506-303 egységes
ügyeleti telefonszámot hívhatják, ahol a
mentőszolgálat diszpécsere fogadja a hívást,
és ő dönti el, hogy milyen szintű ellátás szük-
séges.
Létavértes az egyik ügyeleti központ maradt.

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss
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Polgármesteri jelentés kiegészítéseként elhangzott: a szennyvízberuházás kapcsán az
utak végső helyreállításakor észlelt hibákat jelezzék az önkormányzatnál. A szennyvízbe-
kötések türelmi ideje december 31-én lejár, ezt követően talajterhelési díjak kerülnek
megállapításra (a fürdőszobával rendelkező fogyasztóknál)
A III. negyedévi költségvetés teljesítése likviditási gondok nélkül időarányosan teljesült.
Több tervezett feladat, elsősorban az építőipari árak rohamos emelkedése, és a tervezett
bevételek elmaradása miatt elhalasztásra került a következő évre.
Az adóbevételek időarányosan megfelelően alakultak. A Covid vírus létezése ezen a terü-
leten is befolyásolta a kapcsolattartást. Jogszabályi változásnak köszönhetően eredménye-
sebb az adóhátralékok behajtása, de a központi elvonások miatt összességében csökken az
éves adóbevételek összege.
A 2022. évi költségvetési koncepció alapjai részben ismertek (központi költségvetésből
várható bevételek) ugyanakkor a jövő évi költségvetés összeállításakor a korábbinál több
szempontot kell figyelembe venni.

Ezek közül a lakosságot is érintő elképzelések:
- Nem számolnak új adónem kivetésével és a jelenlegi mértékek változtatásával,
- A bérleti-, sírhely- és piaci helypénzek 10 %-os emelése várható,
- Kisvállalkozásoknak az iparűzési adó 50 %-os kedvezményes megfizetése biztosított
- 15 %-al fog emelkedni az étkezési nyersanyagnorma (gyermekélelmezés),
- A civil szervezetek támogatására az előző évi keretösszeget tervezik,
- A szociális támogatások jelenlegi rendszerén nem kívánnak változtatni,
- Tervezik a közmunka - és startmunka programok folytatását
- Az orvosi ügyelet működtetését az Országos Mentőszolgálattal szeretnék biztosítani,
A költségvetésben hiány nem tervezhető, a kötelező feladatok fedezetét biztosítani kell. Az
elért szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve növelésére törekedve a személyi
állomány megtartásával tervezik az önkormányzat és intézményei 2022. évét.            (TB)
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Bölcsődei csoportok
Szeptember hónapban 16 kisgyermek kezdte meg a bölcsődei
beszoktatást, mely fokozatosan a szülővel történt. A Gomba cso-
portban a 7 gyermek már rutinosan kezdte a második bölcsődei
évet. Októberben és novemberben is érkeztek gyerekek mindkét
csoportba.

Jelenleg a Ficánka csoportba (tipegő csoport) 12 gyermek jár, 7
kislány és 5 kisfiú, a legfiatalabb 11 hónapos, míg a legidősebb 26
hónapos.

FOTÓK: : ÓVODA – BÖLCSŐDE ARCHÍV

A Gomba csoportot (nagy csoportot) 6 lány és 7 fiú alkotja, akik 2
és 2,5 év közöttiek.

Mikulás az óvodában és a bölcsődében
A hagyományainknak megfelelően december 6-án ellátogatott az
óvodába és a bölcsődébe a Mikulás.

A gyermekek nagy örömmel, verssel, és dallal fogadták a messziről
érkezett vendéget. A Mikulástól minden kisgyermek csomagot
kapott, mely a szeretet mellett sok apró meglepetést is tartogatott.

Kívánunk mindenkinek Áldott. Békés Karácsonyi Ünnepeket!

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
munkatársi közössége

ADVENTI VÁSÁR

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház szervezésében
december 7 én az Árpád téri kispiac környékén, december 8-án a
Kassai utcai kispiac területén helyi és vendég kistermelők, kézmű-
vesek Adventi Vására volt. Képek mindkét helyszínről láthatók a
város honlapján: www.letavertes.hu

Ünnepi istentiszteleti alkalmak
A Vértesi Református Egyházban

December 24 16 óra Szenteste gyermekműsorral a Templomban
December 25 10 óra Úrvacsorás istentisztelet       a Templomban
December 26 10 óra Ünnepi istentisztelet              a Templomban
December 31 17 óra Óévbúcsúztató istentisztelet az Imateremben
Január 1        10 óra  Újévköszöntő istentisztelet  az Imateremben
Január 2 –     10 óra Istentisztelet                           az Imateremben
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50 éves osztálytalálkozó

FOTÓ: MAGÁNARCÍVUM

Ez év őszén 50 éves osztálytalálkozót rendezett az 1971-ben  Vérte-
sen végzett 8/a osztály. Sajnos elég kevesen tudtak eljönni erre az
eseményre, de az ott lévők nagyon jól érezték magukat! Volt isko-
lánk jelenlegi igazgatója, Szentmiklósi Miklós nagy szeretettel
kalauzolt végig bennünket a régi falak között. Szó szerint csak a
falak a régiek. Ámulva néztük a modern tantermeket, nem is be-
szélve a rengeteg technikai felszerelésről. Hol van ez már a gázola-
jos padlótól, a krétaporos táblától és a kinti wc -től?
Köszönjük Vályiné Pápai Violának is, hogy az Irinyi Kiállitó Te-
rem feletti szobát rendelkezésünkre bocsátotta, méltó helyszínéül a
délutáni osztályfőnöki órának!

Guba Imréné

Adventi bütykölde
“Látod, én is angyal vagyok:
meglepetést tartogatok!
Saját kézzel készítem,
beleteszem a szívem.”
(Szabó T. Anna: Saját kézzel)

A Vértesi Református Egyházközség által fenntartott Rozsnyai
István Muzeális Gyűjtemény szervezésében, december 11-én déle-
lőtt kézműves foglalkozásokkal hangolódhattak a közelgő ünnepre
a létavértesi kicsik és nagyok.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN
A már hagyományosnak mondható Adventi bütykölde most is nagy
népszerűségnek örvendett, a szervezők nagy örömére.
Bár hiányzott a mézeskalács illata, és mindenkit zavart a maszk, de
ezek ellenére örültünk, hogy ilyen formában idén, azért találkoz-
hattunk, együtt alkothattunk.

Áldott Ünnepeket és jó egészséget kívánnak

a Muzeális Gyűjtemény munkatársai

Alsó tagozat

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍV

A Lázár Ervin Program keretében az 1. és 2. évfolyam Derecskére
utazott. Az első évfolyam az Eltáncolt cipellők, a második évfolyam
a Bambi című zenés mesejátékot tekintette meg. A 3. évfolyam
Hajdúböszörménybe látogatott, ahol szemtanúi lehetett Herkules
gyermekkorának, Herkules – a kezdetek címmel.

ADVENT – Hit, remény, béke és szeretet

Advent hetei a várakozást jelentik. Az iskola adventi koszorúkán az
első gyertyát a 3.a osztály Télváró (Felkészítők: Oláh Csabáné és
Rápolty Judit), a második gyertyát a 3. c osztály Mikulás (Felké-
szítő: Gáspárné Pankotai Erika) című műsora után gyújtották meg
a gyerekek.

Kedves MIKULÁS!
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December 6-án minden gyermek boldogan tisztítja cipellőjét, várja
a nagy szakállú, piros ruhás, szánon érkező jó apókát. Zsákjából
csomagokat osztogat.

FOTÓK: ISKOLA  ARCHÍV

Hozzánk is megérkezett! Minden osztályba ellátogatott, ahol
veresekkel és dalokkal kedveskedtek Neki, még hellyel is
megkínálták, hogy a hosszú út fáradalmait kipihenhesse. Cserébe
minden gyerek csomagot kapott, melyet a vele érkező krampuszkák
segítettek kiosztani. A Diákönkormányzat jóvoltából nemcsak az
osztályok kaptak ajándékcsomagot, hanem a pedagógusok is!
Ezúton is nagyon köszönjük a Télapó bőséges ajándékait!

Adventi vásár
Diákönkormányzatunk adventi vásárt szervezett december 7-én az
iskola aulájában. Minden osztályból érkeztek felajánlások, vásárfi-
ák. Közös célunk volt, hogy A Létavértesi Arany János Általános
Iskola Tanulóiért Alapítványt támogassuk. Szebbnél szebb kará-
csonyi portékát kínáltunk. A gyerekek örömmel vásároltak, így
jelentős összeggel járultunk hozzá az alapítvány segítéséhez. Ezúton
szeretnénk megköszönni minden szülő támogatását.
Szervező pedagógusok: Baloghné Janka Tímea, Milotai-Kiss Ildikó

Mikulás-posta

Minden évben útnak indul a Mikulás, hogy megjutalmazza a jó
gyerekeket és pedagógusokat. December 6-án a Télapó és segítői
már kora reggel körbejárták az osztályokat, hogy a zsákból kikerül-
jenek a finom cukrok, csokoládék, pralinék. A diákok közös ének-
léssel köszönték meg az ajándékokat.

Adventi műsor – 6.a osztály

Körzeti úszóverseny

Tavaly a pandémia miatt szinte minden diákolimpiai versenyünk
elmaradt, az idén viszont, ha korlátozásokkal is (szülők nem tekint-
hették meg a versenyeket), de minden versenyt meg tudtunk ren-
dezni, amit terveztünk. Így aztán nagy várakozással tekintettünk az
idei úszóverseny elé is, melyre négy iskolából érkeztek nevezések.

A nevezési létszám, már-már a régi időket idézte, azonban szomo-
rúan tapasztaltuk, ahogy a karantén-szabály ezt az utolsó pillana-
tokban keresztülhúzta. Sajnos több olyan osztályunk is karanténba
kényszerült, ahol pedig lelkes úszó palánták várták a megmérette-
tést. Ennek ellenére sikerült egy maroknyi lelkes tanulóval egy
nagyon élvezetes, jó hangulatú versenyt produkálnunk, amely
valószínűleg maradandó élményt nyújtott a résztvevőknek.
A dobogósok a Queen együttes „We are the champions” c. refrén-
jére vehették át az érmeiket. A verseny színvonalát emelte jelenlé-
tével és az érmek átadásával intézményünk vezetője Nagy
Józsefné, aki személyesen is gratulált a díjazottaknak:

Arany érmesek: Fekete Norbert (gyors), Huszti Barbara (gyors),
Ignáth János Henry (hát), Bartos Kristóf (gyors), Komlósi Zsófia
(gyors), Milbik-Lantos Péter (gyors, mell), Nagy Eszter (gyors,
mell), Gyarmati Áron (mell), Tarnóczki Dorina (mell, hát), Bakó
Balázs (hát), Szabó Gergő (hát) Tóth Orsolya (hát)

Ezüst érmesek: Mázló Noémi (mell), Pongor Zsolt (mell), Deli
Gyula (hát), Oláh Emma (hát), Kapusi Boglárka (gyors), Deli Lilla
(gyors), Bakó Balázs (mell), Tóth Orsolya (mell), Gyarmati Áron
(hát), Bun Alexandra (hát), Boros Nándor (hát)

Bronz érmesek: Fekete Norbert (mell), Jenei Zsolt (mell), Pongor
Panna (mell), Szabó Gergő (gyors), Kiss Tamás (mell), Kapusi
Boglárka (mell), Deli Lilla (mell), Harmati Bence (hát), Belényesi
Dániel (hát).

Felkészítő nevelők: Nagy Károly, Bertóthy Tamás



 8. oldal  Létavértesi HÍREK          2021. DECEMBER

Márton nap az Irinyiben

A Márton napi népszokások közül a felvonulás hagyományát ele-
venítették fel iskolánk alsó tagozatos tanulói november közepén. A
gyerekek a saját maguk által készített ludas lámpásokkal járták
körbe iskolánk környező utcáit miközben

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍV

Márton-napi felvonulás

Márton-napi dalokat énekeltek. A lámpások Szent Márton emlékét
őrzik, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatják el az embe-
rekhez.

Rendhagyó irodalomóra

A magyar nyelv napja

Rendhagyó magyarórákkal emlékeztek felsőseink a magyar nyelv
napjára november 12-én és 15-én. Ebből az alkalomból nyelvi
játékokkal, szórejtvényekkel és videofelvételről megtekintett inter-
júkkal igyekeztünk felhívni tanulóink figyelmét a magyar nép szel-
lemi-kulturális örökségére, a magyar nyelvre.

Pályaorientációs nap

A decemberi szombati munkanapon iskolánk tanításmentes napot
szervezett. Ezek közül a napok közül a jogszabály szerint egyet
pályaorientációs célból is kell tartanunk, amely már kicsi, tehát elsős
kortól segíti a munkára, szakma választására nevelést, a különböző
lehetőségek megismerését.
Pedagógusaink az előző években is arról tettek tanúbizonyságot,
hogy nagyon leleményesen, célratörően tudják ezt a feladatot
megoldani. Most is megfelelő tartalommal töltötték meg a napot,
annak ellenére, hogy csak az iskola falain belül tudtuk megoldani
ezt a kihívást.

Az alsósaink leginkább a különböző mesterségek megismerésére
fordítottak energiát, amelyhez kisfilmeket, játékos feladatokat, totót
hívtak segítségül, de voltak, akik a leendő foglalkozásukat rajzolták
le.

                                                                FOTÓ: ISKOLA ARCHÍV

Érdekes lesz majd néhány év múlva elővenni ezeket az alkotásokat,
megnézni, változnak-e az álmaik, terveik az idő során a gyerekek-
nek!
Érdekfeszítőnek tartották az osztályok a méhészetet bemutató elő-
adást, és jó ötlet volt a lótenyésztésről is beszélni ott, ahol több
gyerek lovagol is, bemutatva ezt az elfoglaltságot, s ennek eszközeit
is. Ezen tevékenységek mellett egy kis adventi készülődésre is
szakítottak időt az apróságok tanítóik irányításával.

A felsőben is nagyon sok mindent kipróbálhattak a tanulóink. Volt,
ahová olyan vendéget hívtak, aki beengedhető az épületbe, és saját
érdekes és értékes foglalkozásáról, a mentősök munkájáról tájékoz-
tatta a nebulókat. Mások a régi mesterségeket idézték fel kisfilmek
és totó segítségével.
Érdekesnek bizonyult az is, amikor a tanulók szüleik foglalkozásá-
ról meséltek, a többieknek pedig fel kellett ismerni, mi lehet az.
Itt is vázolódtak tervek, sőt voltak, akik internetes program segítsé-
gével próbálták ki milyen orintálódásuk van, milyen szakma illik
hozzájuk az oktatás, szociális ágazat, kereskedelem, informatika, a
szépségipar stb. irányában.

A nyolcadikosoknak egy pályaorientációs előadás segített, mely az
„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei járásban” c. pályázat részeként
valósult meg, és a szituációs játéktól kezdve a szakmunkáról szóló
rövidfilm megtekintésén és megbeszélésén keresztül egy interaktív
játékig sok mindent tartalmazott. Egyik kollegánk a rendszergazda
tevékenységgel ismertette meg a tanulókat, amikor is ennek a mun-
kának az elemeit ki is próbálhatták  a gyerekek.
Ezekben az osztályokban is szántak arra időt, hogy a munka mel-
letti szabadidő hasznos eltöltésére is neveljenek, így sport, kézmű-
ves tevékenység és szellemi vetélkedő is színesítette a napot.
Azt gondolom, sikerült egy tartalmas, programokban gazdag déle-
lőttöt varázsolni diákjaink számára. Köszönöm kollegáim odaadó
munkáját!

Nagy Józsefné igazgató
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SNI -s és BTM -es diákok szépíró versenye
Az Irinyi iskola hagyományait őrizve idén is megrendezésre került a
sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási za-
varral küzdő tanulóink számára a szépíró verseny.

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍV

A verseny pillanata

A megmérettetésen legszebben író diákjaink:
Alsó tagozat: Marinka Gergő 2.o., Bodnár Viktor 3.o., Horváth
Krisztián 4.o.
Felső tagozat: Szerdai Balázs 5.o., Kontor Fanni 7.o.

Advent

Adventi hangulat

Diákönkormányzati kezdeményezésre az adventi várakozás idősza-
kában iskolai közösségünk karácsonyi hangulatot varázsolt a tan-
termekbe és az intézmén udvaraira.

Gyertyagyújtás

Az örömteli várakozás időszakában a hétfői napokon ünnepi műso-
rok kíséretében tagozatonként meggyújtunk 1-1 gyertyát az iskola-
épületekben elhelyezett adventi koszorúkon. A meggyújtott gyer-
tyák a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik.

Adventi vásár

 Kreatív közösségünknek és a nagylelkű szülői felajánlásoknak
köszönhetően adventi vásár szervezésére is lehetőségünk nyílott.

Mikulás nap az Irinyiben
December 6-án délelőtt iskolánkba látogatott a Diákönkormányzat
Mikulása cseppet sem jóságos, és kissé ijesztő Krampuszaival. Az
igazságos Nagyszakállú az Irinyis tanulók mindegyikét szerény
ajándékkal jutalmazta.

Mikulásjárás az Irinyiben

Délután tovább fokozódott a hangulat, hisz osztálykeretben tánccal,
mozizással, kézműveskedéssel, játékos vetélkedőkkel folytatódott a
nap.

Lázár Ervin Programsorozat

November hónapban a Lázár Ervin Program keretében iskolánk
négy évfolyama is különös meglepetés részese lehetett. Második
évfolyamos tanulóink Derecskén a Művelődési Házban a Bambi
című zenés mesejátékot nézték meg. Elsőseink is Derecskére utaz-
tak, ahol az Eltáncolt cipellők című előadást tekintették meg.
A hetedik évfolyamos tanulóink részére a Tabán Néptánc Egye-
sület rendhagyó néptánc órát tartott intézményünk tornatermében.
Iskolánk hatodik osztályos tanulóinak egy csoportja pedig a Fővá-
rosi Nagycirkuszba látogatott Budapestre, ahol a Csillagtánc című
előadást tekintették meg. A programok mindegyike valamennyi
tanulónk számára feledhetetlen élményt nyújtott.

Jákóbné Szilágyi Éva munkaközösség-vezető



10. oldal        Létavértesi   HÍREK         2021. DECEMBER

ADVENTI PILLANATOKBÓL

                                                                                                            FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Édes sarok az Adventi vásáron

FOTÓ: ISKOLA ARCHÍV

Arany János hatodikosainak ünnepköszöntő műsorából

FOTÓ: ISKOLA ARCHÍVUM

Irinyisek a Nemzeti Színház bejáratánál
Az iskola nyolcadikosai december 13-án a Lázár Ervin Program
keretében Budapesten a János vitéz című előadást tekinthették meg
a Nemzeti Színházban.

„Nagylétai szőlőskertben szüretelnek,
  Nagylétai lányok férjhez mennek   ” /

3.
(Folytatás a novemberi számból)

Férfiak, nők jóízűen daloltak táncnótákat, helyi népdalokat, közben
süteménnyel, borral kínálgatták az utcán nézelődőket.
Amikor a menet eleje a templom épületéhez ért, a zene egy moz-
dulatra elhallgatott. Külön oldalra vezették a menyasszonyt, vele
szembe a vőlegényt.

Amikor a pap a templomba lépett megszólalt az orgona. A pap
középre állt, két oldalról a vőfélyek felvezették az oltár elé előbb a
menyasszonyt, mellé a vőlegényt. Megszokott szöveg – ének, orgo-
naszó hangzott el, majd a menyasszony, vőlegény megfogta egy-
más kezét és a pap szavai után elmondták az esküt. A gyülekezet
felállt, a pap áldást mondott az ifjú párra.

KÉP: ILLUSZTRÁCIÓ – MAGYAR  NÉPRAJZI  MÚZEUM

Hajdani lakodalmas menet

Az esküvői szertartás után a menet felsorakozott a templom előtt,
elől az ifjú pár, mögöttük a koszorús lányok és a két násznagy.
A vőlegény házához ment mindenki, ott köszöntötték az ifjú párt,
majd egyórányi szünet következett, leültek, kávéztak, nótáztak,
sokan hazaszaladtak átöltözni, a jószágokat ellátni. Majd megtelt
minden asztal, minden szék. Közben szólt a zene, egy- egy férfi szót
kért, azzal nyugtatta a vendégsereget, hogy legyenek türelemmel,
egy - két óra múlva kész lesz a vacsora, addig beszélgessenek,
nótázzanak.

Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus
(folytatjuk)

LÉTAVÉRTESI HÍREK A HONLAPON

2014-től napjainkig

Városi véradónap
A december 15-i véradáson megjelent 33 fő, vért adott 29 fő .
Első alkalommal adott vért: Fazekasné Zilahi Petra, Zilahiné
Major Enikő (Batthyány u.)
Köszönjük önkéntes véradóink önzetlen áldozatvállalását!
Minden Létavértesen élőnek meghitt békés karácsonyi ünne-
peket , szeretetteljes, egészségben gazdag új évet kívánok!

Szalai Ferencné véradásszervező
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Kicsit aggódtam ugyan, mert a stábunk jelentősen megcsap-
pant, de rá kellett jönnöm, hogy a kevés ember is helyt tud
állni, ha érti a dolgát.
Ezt a versenyt a tapasztalatunkkal húztuk be. Az előkészítés-
ben nagyon nagy segítség volt Nagy Dóri, Nagy Tamás, Kala
Sanyi precíz munkája.

Úton az Irinyi utcán

Az indítóponton állt helyt, Tóth Levi, Eszti, Nagy Tamásné,
Adomán Móni, Molnár Tibi, és külön köszönet Szabó
Maresznek, Pelei Andinak és Kecskeméti Szabinak, akik a
végéig kitartottak.
Csodálom Fekete Tibit, aki nemcsak elvállalta a pontőrséget
ebben a helyzetben, de megint olyan ínycsiklandó étel arzenált
varázsolt a Darulápra (ezúttal Dáviddal), hogy le a kalappal.
(kár, hogy csak a 30km-esek élvezték)

Értékelni való Csige Csabi egészséges életmódra inspiráló
ötlete, mely szerint elhaló krákogó hangon, Hófehérke mosto-
hájaként almát osztogatott az utolsó ellenőrzőponton. Ráadásul
sokáig egyedül volt kénytelen állni a rohamokat.
Nagy Beni és Molnár Dávid önállóan oldották meg a két leg-
messzebb helyezkedő pont problémáját, amíg Bozsóki Matyi
utolsó pillanatban beugróként, ki nem segített bennünket.
Csige Tünde Bertóthy Ágival, Zolival, Tomikával és Szabó
Dáviddal próbálta "feltartóztatni" a fekete sereget, mint utóbb
kiderült, csak ideig-óráig, mert aztán folytatták útjukat tovább.

A forralt bor és a tea is isteni volt. A Tájház pincéje pedig
remek helyszínnek bizonyult. Nagy Imre, Karcza József, Tóth
Szilárdné Erzsike néni, Fehér "mágus" Lászlóval kiegészülve
remek krumplilevest varázsoltak, amit a túrázók nem győztek
dicsérni.
Nagy Károly bátyánk pedig hozta megbízható formáját, ő is
egyedül állta a sarat az első ellenőrző ponton, nem is tudtak
kifogni rajta a túrázók.
Szatmári Imi dalai szó szerint elűzték a fáradságot a túrázók
lábaiból, Szalkó Évi pedig a "madárlátta" krumpli cukrával
próbált erőt adni nekünk a sikeres lebonyolításhoz.  Még egy-
szer köszönöm mindenkinek, megint nagyszerű munkát
végeztetek.

A messzevivő túraút

A támogatóknak is külön köszönöm a több éves önzetlen tá-
mogatásukat a túrázók nevében is:
Létavértes Város Önkormányzata, Juhász Zoltán vállalkozó,
Szabó János Pékház, Barna pálinka főzde, Tóth Ancsa vál-
lalkozó, Papp Sándor Árpád tér.

Bertóthy Tamás

Irinyi Teljesítmény Túra tizennegyedszer

A tavalyi ínséges időszak után az idén a teljesítmény túrázók
háza táján is beindult valamelyest az élet. Tavasszal egy kicsit
visszafogottabb, óvatosabb formában rendeztük meg az Erdős-
pusztai – Kéket, majd figyelve a híreket, egyre jobban aggódni
kezdtünk, vajon mi lesz az Irinyi Túrával?

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Az indítópultban dolgozók

Ezzel kapcsolatosan rengeteg telefont kaptunk, sokan érdeklődtek,
remélve, hogy megrendezzük. Amikor összedugtuk a fejünket,
akkor derült ki az is, hogy most jóval kevesebben leszünk, és a
szervezés-lebonyolítás talán nehézkesen fog működni. Végül a
maroknyi társaság igent mondott, ráadásul a pandémia előtti vál-
tozattal vágtunk bele a szervezésbe, igaz betartva a szigorú előírá-
sokat.

Az első ellenőrző pontnál Nagy Károly

Talán most látszott igazán, hogy a tapasztalat mennyit jelent,
pedig problémák most is adódtak jócskán. A Ligeti villany-
pásztorok mindig gondot jelentenek, ám most ez simán megol-
dódott. A vadászok fácános hajtóvadászatát is sikerült elkerül-
nünk a Pirehabnál, hála az időben történt egyeztetéseknek.

 Az Önkormányzati tájház pincéje az ellenőrzőpont áthelyezés
problémáját oldotta meg. A túrázók pedig nem győztek hálál-
kodni a rendezésért, én meg köszönetet mondani a maroknyi
legénységnek és a támogatóknak:

Kedves Szervezők!
Először is szeretném nektek elmondani, milyen sokan voltak
hálásak azért, mert megrendeztük ezt a versenyt. (nagyon re-
mélem ,hogy negatív hozadéka már nem is lesz ennek). Bár a
vadászpuskák sörétjei néha kopogtak a túrázó fejeken, azért
hála Istennek nagyobb baj nem történt.
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei

FOTÓK:  LÉTAVÉRTES SC „97
Labdarúgó csapataink befejezték az őszi évadot. A felnőtt és az
U.19 -es gárda egyaránt a Megye II. Déli Csoportjában a második
helyezett a tabellán. A felkészülési időszak február elején kezdődik,
addig pihennek a játékosok. Utolsó hazai mérkőzésünkön az Esztár
csapatát fogadtuk, mindkét összecsapáson 4-0 arányú létavértesi
győzelem született.

Az óvodás lányoknak folyamatos a kézilabda oktatás. Sajnos a
vírushelyzet miatt változó létszámban, de a fiatal hölgyek annál
nagyobb lelkesedéssel vesznek részt az edzéseken.

A Zumba órák mellett folyamatosak a Walking edzések is. Hét-
főn és szombaton 18.45 kezdéssel lehetősége van minden érdeklő-
dőknek kipróbálni ezt a mozgásformát.

Létavértes város minden lakójának Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket És Boldog Új Évet kíván az egyesület vezetősége!

Papp Zoltán szakosztályvezető

Tisztelt Gazdálkodók!
Az alábbiakban rövidén részletezzük jövőbeni teendőket,
történéseket és lehetőségeket.

Tájékoztatás a 2021 évi tagdíjfizetésről
Az előző cikkünkben írtakon túl a tagdíj befizetésének határideje
2021. november 30. volt, azon gazdálkodók, akik elmulasztották
befizetni tagdíjukat 10-%-os hátralék mellett továbbra is
megtehetik, amely rendezhető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11749008-20190244 számú
bankszámlájára történő banki átutalással; ebben az esetben a
közlemény rovatban fel kell tüntetni a tag kamarai
nyilvántartási számát, továbbá adószámát vagy adóazonosító
jelét. A tagdíj az e-Irodán keresztül online díjfizetéssel is
kiegyenlíthető.

Zöldítéssel kapcsolatos teendők
Azon gazdálkodók, akik az ökológiai másodvetéssel tesznek eleget
a zöldítés követelményeinek és az elvetett másodvetés vetési
dátumtól számított 60 nap eltelt, és ezen felül már leforgatásra is
kerültek, kérjük jelezzék részünkre a bejelentési kötelezettség
miatt, ugyanis a teljes megfelelés ezt követően lesz elismert a
Kincstár részéről.

Vetésszerkezetek kialakítása
10 ha alatt elég 1 növényfaj, 10 ha fölött 2 növényfaj és 30 ha
fölött 3 növényfaj vetése szükséges. 10 és 30 ha között a fajok
aránya szerint maximum 75 % lehet a főnövény és így 25 % a
másik növény. 30 ha fölött 5 % legyen legalább a harmadik növény
és maximum 75 % lehet a főnövény.
A zöldítésben a lucerna illetve más pillangós növények szorzója 1-
re változott szemben a 0,3-es szorzójú másodvetéssel, tehát
lucernából 100 ha szántó esetén elég 5 ha-t elvetni, ezzel
megfeleltünk a zöldítésnek ill. a 3. növénynek is.
2008 után telepített EMVA MGTE erdők is elszámolhatók zöldítési
felületként melyeknek szintén 1 a szorzója.

Aktuális pályázati lehetőségek, támogatások
TOVÁBBRA IS VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek
támogatása - 15000 EURO vissza nem térítendő támogatás
benyújtható: 2022. február 14.- 2022. február 28.
Azon gazdálkodók akiknek a 2021 évi árbevétele a 2022.01.01-ei
EURO árfolyamon eléri a 3000 EUROnak megfelelő
forintösszeget, de nem haladja meg a 6000 EUROnak megfelelő
forintösszeget és több mint 1 éve 10000 fő alatti településen
bejelentett lakcímmel rendelkezik, jogosult a támogatási kérelem
beadására. (További információkért forduljon a falugazdászokhoz.)

Gazdálkodási napló (január 1-31 között)
2022 január 31-ig kötelező az alábbi jogcímek kapcsán a
gazdálkodási naplók online beküldése:
1. NATURA 2000
2. Agrár Környezet Gazdálkodás
3. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés

Őstermelői nyilvántartásról
A jövőben nem szükséges a betétlapok megújítása. Azok az
ügyfelek keressenek fel bennünket, akik megszüntetni kívánják
tevékenységüket ill. ŐCSG-t vagyis az Őstermelők Családi
Gazdaságát kívánják létrehozni, vagy éppen megszüntetni.

Ezúton kívánunk a NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
nevében Áldott Karácsonyt és egészségben,  jó termésben

bővelkedő Boldog Új Évet

Üdvözlettel:
Hegymegi Ferencné (+36304239272 hegymegi.ferencne@nak.hu)
Nagy János (+36707968501 nagy.janos3@nak.hu)
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu)



„Hozzátok már csak a temetőbe mehetek, Virágot csak a sírotokra vihetek.
Könnycsepp gördül végig az arcomon, azért, mert hiányoztok nagyon,
nagyon!”

SERBÁN FERENC  SERBÁN FERENCNÉ
halálának 19. évfordulóján           halálának 5. évfordulóján

Soha el nem múló szeretettel gondol Rátok
                                           Eszti lányotok, Lajos, Fecó és Norbi

                                                             Fiaid és családjaik
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„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Mit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek napok, múlhatnak évek,
Mi sohasem feledünk Téged.
Drága jó szívét, két dolgos kezét,
álld meg Atyánk. S mi köszönjük,
hogy ő lehetett a mi édesanyánk.”

         CSUKÁS MAGDOLNA
                 (1966 – 2016)
         halálának  5. évfordulójára

                                Soha nem múló fájdalommal emlékeznek rá
                                          Gyermekei, unokái, férje, és családja.

Az  életem nektek köszönhetem, hogy felnőttem,
s ott voltam köztetek. Oly sok szép évet együtt éltünk
át, de most már rám tört a rút magány. Elmentetek
tőlem örökre már. Nem látom többé se Anyám.
se Apám. Angyalok vigyáznak most már rám,
hisz azok lettetek Édesanyám, Édesapám.

MMÁÁNNYYAA  LLÁÁSSZZLLÓÓ            ((11995544--22001111))
halálának 10. évfordulójára

MMÁÁNNYYAA  LLÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ  ((11995599--22002200))
DDIIEENNEESS  EERRZZSSÉÉBBEETT
halálának 1. évfordulójára
Hiányoztok. Fájó szívvel emlékezünk
Lányotok Erika, párja László és rokona

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

KOSZTIN JÁNOS

temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek el

és a család gyászában
együttérzéssel osztoztak !

A gyászoló család

                MEGEMLÉKEZÉS
„„EEggyy  kköönnnnyyccsseepppp  aa  sszzeemmüünnkkbbeenn  éérrtteedd  ééll,,
  eeggyy  ggyyeerrttyyaa  aazz  aasszzttaalloonn  éérrtteedd  éégg,,
  eeggyy  fféénnyykkéépp,,  mmeellyy  őőrrzzii  eemmlléékkeedd,,
  ss  eeggyy  úútt,,  mmeellyy  eellvviittttee  aazz  éélleetteedd..
  AA  bbáánnaatt,,  aa  ffáájjddaalloomm  öörröökkrree  mmeeggmmaarraadd,,
  MMiinnddiigg  vveellüünnkk  lleesszzeell,,  aazz  iiddőő  bbáárrhhooggyy  iiss  hhaallaadd..””

iiffjj..  SSÓÓSS  IISSTTVVÁÁNN
                                      1974. 07 31.– 2009. 12. 10.

             Emlékezünk halálod 12. évfordulóján
                                                                             Szerető családod

    MEGEMLÉKEZÉS
„Munka és küzdelem volt egész életed,
  Értünk éltél, bennünket szerettél.
  Örök álom zárta le drága két szemed,
  Megpihenni tért dolgos két kezed.
  Úgy mentél el, ahogy éltél,
  Csendben és szerényen.
  Drága lelked nyugodjon békében.”

TTAARRJJÁÁNN  JJÓÓZZSSEEFFNNÉÉ
                                            1942.06.17. - 2019.12.01.
                                      halálod 2. évfordulójára

                                                   Lányod, vejed és unokáid

         MEGEMLÉKEZÉS
„Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon,
  az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.”

Fájó szívvel  és szeretettel emlékezünk

FFAARRKKAASS  LLÁÁSSZZLLÓÓ
(1943 – 2018)

halálának 3. évfordulója alkalmából

Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám.
S mi köszönjük, hogy  ő lehetett az én férjem és Édesapánk.

                         Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elhunyt

SZŰCS MIHÁLYNÉ /Tarnóczi Julianna Borbála/
Temetésén megjelentek, sírjára kozorút, virágot helyeztek

és a család gyászában együttérzéssel osztoztak.
                                                               A gyászoló család
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CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Alkotmány u. 16.sz. alatti lakóház
(2 nagy szoba, konyha, fürdőszoba,
előszoba, kamra, pince, gázfűtés)
eladó. Nagy udvar, gazdálkodásra is
alkalmas kert. Érdeklődni lehet:
06 52 376-262 telefonszámon.

(B-2021/28560/23/75)

TELEK. Létavértes, Hunyadi utca
8. szám alatti 5400 m2 telek, szántó-
föld eladó. Érdeklődni lehet: tele-
fonszám: 06 70 949 8926

(B-2021/28560/22/52)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes külte-
rületén 2 ha 9425 m2  területű szántó
eladó. Érdeklődni: 0620 265 5305

(B-2021/28560/23/48)

MEGEMLÉKEZÉS
”Tudjuk hogy nem jöhet, mégis eg a yre várjuk.
   Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
   Az ész megérti, a szív soha, hogy egyszer
   Majd mi is elmegyünk ahol Ő van oda.
   Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
   Arra életünk végéig könnyes szemmel
   emlékezünk.”

VERPELÉTI BARNABÁS
halálának 5. évfordulójára

        Szerető családod, barátaid

Consiliul Autoguvernãri Minoritãth Române din Létavértes

Megemlékezés, koszorúzás
A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. december
1-én testületi ülést tartott, ahol megemlékeztünk IOSIF VULCAN
román író- műfordító és a román szellemiség kimagasló alakjáról.
Gyermekkorát a településünkön töltötte, itteni gyökerekkel rendel-
kezik. Ő volt a Familia című lap alapítója és szerkesztője, a Kisfa-
ludy Társaság tagja.

FOTÓK: :  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ARCHÍV

A megemlékezés után megkoszorúztuk Iosif Vulcan Árpád téri
emléktábláját. Tisztelettel adózunk emlékének.

Szilágyi Sándorné LRNÖ képviselő

Egy kellemes nap margójára
A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Kulturális Egyesület szervezésében október 9-én Ópusztaszeren
voltunk a Nemzeti Történeti Emlékparkban. A hosszú utazás fára-
dalmait azonnal elfelejtettük, amikor a gyönyörű természeti környe-
zetbe érkeztünk.
A Magyarország történelmét bemutató 3D –s alkotás után a Feszty-
körképet néztük meg. Csodálatos és lenyűgöző látvány volt. Meg-
néztük a többi nevezetes látványosságot is.
A Nemzeti Park előtti parkban található a Megmaradás Emlékfala,
ahol a Létavértes Városi Önkormányzat emléktáblája előtt is készí-
tettünk csoportképet. A jó étvággyal elfogyasztott közös ebéd után
hazaindultunk.

A Feszty körkép épülete előtt

Nagyon kellemes és tartalmas napot töltöttünk együtt. Reméljük
jövőre ismét szervezhetünk ehhez hasonló élménydús, emlékezetes
kirándulást.

Szilágyi Sándorné, Aranka LRNÖ képviselő

A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s

CSALÁDI HÁZ. Létavértesen a
Rákóczi utcán 2 szobás, konyha és
fürdőszobás, gázkonvektor és
cserépkályha fűtéses családi ház
nagy kerttel eladó. Érdeklődni lehet
06(30) 405 4593, 06(70) 373 4001
mobilszámokon. (B-2021/285680/23/46)

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)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes és
környékén jó minőségű szántó-
földet vennék, vagy bérelnék hosz-
szú távra. Ár megegyezés szerint.
Érd: +36 30-967-0024

(B-2021/28560/21/88)

                      Megemlékezés
„Nem halt Ő meg, még mindig él bennem,
 Messze ment el, sajnos nem érhetem el.
 Élete úgy múlt el, mint egy pillanat,
 De emléke szívünkben örökre megmarad.”

                  PPÁÁNNYYAA  MMIIKKLLÓÓSS
            (1930.04.26 – 2020.12.28.)

Soha nem feledünk el !

                                    Felesége, gyermeke,

                               unokái és dédunokái

         Megemlékezés
„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.”

BARNA JÓZSEFNÉ
SZÁMADÓ EMÍLIA (1977-2011)

Halálának 10. évfordulójára fájó szívvel emlékezik
A szerető család

Hirdetések leadása.január 10 –én,  12 óráig
Városháza I. em. 12. Iroda -  letahirek@gmail.com



JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
1. Péntek
2 Szombat
3 Vasárnap
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat
10 Vasárnap
11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek

Annamária
Ottó, Ottokár
Kornél Soma
Ulrik
Emese Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra Lili
Izabella Dalma
Jenő
Őrs Stella
Henrik Roland

16 Szombat
17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat
24 Vasárnap
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat
31 Vasárnap

Valter
Endre Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga Kincső
Kristóf Jakab
Anna Anikó
Olga Liliána
Szabolcs
Márta Flóra
Judit Xénia
Oszkár

1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat
7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap
15 Hétfő

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos Dominka
Krisztina
Berta Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna
Klára
Ipoly
Marcell
Mária

16 Kedd
17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat
21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap
29 Hétfő
30 Kedd
31 Szerda

Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
István Á. ünnep
Sámuel Hajna
Menyhért Mírjam
Bence
Bertalan
Lajos Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix Erna
Rózsa
Erika Bella

1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat
4 Vasárnap
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek
10 Szombat
11 Vasárnap
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök

Egyed Egon
Rebeka Dorina
Hilda
Rozália
Viktor Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária Adrienn
Ádám
Nikolett Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna Roxána
Enikő Melitta

16 Péntek
17 Szombat
18 Vasárnap
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat
25 Vasárnap
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek

Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercedesz
Eufrozina Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
1 Szombat
2 Vasárnap
3 Hétfő
4 Kedd
5 Szerda
6 Csütörtök
7 Péntek
8 Szombat
9 Vasárnap
10 Hétfő
11 Kedd
12 Szerda
13 Csütörtök
14 Péntek
15 Szombat

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Kálmán Ede
Helén
Teréz

16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat
23 Vasárnap
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
28 Péntek
29 Szombat
30 Vasárnap
31 Hétfő

Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya, Orsika
Előd
Nemzeti ü. Gyöngyi
Salamon
Blanka Bianka
Dömötör
Szabina
Simon Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szombat
6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd

Mindensz  Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás Renátó
Szílvia
Alíz
Albert Lipót

16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat
20 Vasárnap
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda

Ödön
Hortenzia Gergő
Jenő
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András Andor

1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat
4 Vasárnap
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek
10 Szombat
11 Vasárnap
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök

Elza
Melinda Vivien
Ferenc Olívia
Borbála Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca Otília
Szilárda
Valér

16 Péntek
17 Szombat
18 Vasárnap
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat
25 Vasárnap
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek
31 Szombat

Etelka Aletta
Lázár Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám Éva
Karácsony Eugénia
Karácsony István
János
Kamilla
Tamás Tamara
Dávid
Szilveszter

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal
központi szám: 376-101

Polgármester- Menyhárt Károly 585-055 Jegyző Bertóthyné Csige Tünde 376-307
Titkárság 585-055 Gazdálkodási iroda 585-302
Aljegyző           127. mellék Személyügyi  ügyintéző    585-020
Szociális iroda 585-303 Anyakönyvvezető                              585-308
Településszervezési iroda 585-300 Adócsoport                                        585-307
Adóügyi csoportvezető 585-306 Hagyatéki ügyek, vállalkozások        585-072
Pénztár 585-305 Kegyeleti ügyintézés            +36 30 334 6241

E-mail: titkarsag@letavertesph.hu   Létavértes honlapja: www.letavertes.hu
https://www.facebook.com/Letavertesonkormanyzat
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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

XIV. IRINYI TELJESÍTMÉNYTÚRA

    
A Létafit SE 2021. december 4-én rendezte meg az Irinyi Teljesít-
ménytúrát, melyre 167 személy nevezett. Női induló 76, férfi 91.

15 kilométeres távon 59 férfi rajtolt, és Újvárosi Máté (Létavértes)
lett az első, míg a 61 női nevező között Csigéné Medve Mária
(Létavértes) kapta meg a kupát.
30 kilométeres túrára 32 férfi vállalkozott, közülük Újvári Gábor
(Debrecen) tejesített a legjobban, a 15 nő között Erdős Tímea (Bé-
késcsaba) végzett az első helyen.
A statisztikából megtudhattuk, hogy a pandémia, a kissé mord időjá-
rás ellenére 127 túrázó érkezett az ország különböző településeiről,
közöttük volt Csoszánszki András, aki a legmesszebbről, Veszp-
rémből érkezett.
A 2020. decemberében született Som Alíz (Monostorpályi) édes-
anyja utasaként volt jelen a 15 kilométeres túrán, de a 2014. áprili-
sában született Orbán Eszter (Létavértes) saját lábán járta végig a
kies tájat, és Ő volt a legfiatalabb túrát teljesítő.
A legidősebb túrát teljesítő az 1947. februárjában született Kassai
László  (Debrecen) volt.
Köszönet illeti Bertóthy Tamást, az egyesület elnökét, és a szerve-
zésben, sikeres lebonyolításban aktívan közreműködő valamennyi
személyt.

A túra során készült fotók, valamint az egyes távok teljesítéséről készített
kimutatások elérhetők a város honlapján, www.letavertes.hu valamint a
Létafit SE internetes oldalán is: www.letafitse.extra.hu                        (TB)
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