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Jó hangulatú találkozó a Sportcentrumban 

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN
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FELHÍVÁS 

 
helyi adó, gépjárműadó  

befizetésére 
 
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 
2020. II. félévi helyi adókat  (kommunális 
adó, iparűzési adó), a mezőőri járulékot és a 
gépjárműadót szeptember 15-ig lehet 
késedelmi pótlék mentesen befizetni. 

A befizetésre szolgáló csekkek az első 
félévben már kiküldésre kerültek, azonban 
akiknek nincs meg, nem találják, másik 
csekkért keressék fel Adóügyi Irodánkat.  
(Városháza, földszint 6.) 
 
Kérjük a lakosságot, hogy saját érdekükben a 
fizetési határidőt tartsák be, mivel annak
elmulasztása többletköltséggel, illetve
kellemetlenségekkel járhat. 
 

Bertóthyné Csige Tünde jegyző 
 

Augusztus 7 -én az Irinyi Nyugdíjas Kör találkozót szervezett a 
településen működő négy szépkorú közösség részére a Sport-
centrumba.  
A rendezvényen megjelent több mint 50 személyt Papp Zoltán 
alpolgármester, a Létavértes SC szakosztályvezetője, és Guba 
Imréné, az Irinyi Nyugdíjas Kör vezetője köszöntötte.  
 

A két üstben készült finom ebéd után a sportegyesület zumba 
csoportja ZumBeus vezetésével bemutatót tartott. A délután további 
részét kötetlen beszélgetéssel töltötték 
Távozáskor valamennyien reményüket fejezték ki, hogy rövidesen 
találkoznak egy hasonló, jó hangulatú közös programon  

Papp Zoltán alpolgármester
 

Idén megduplázzák az időskorúak 
és a tanulóifjúság támogatását 

 

Az önkormányzat egészségügyi és 
szociális-, valamint pénzügyi bizottsága 
felülvizsgálta a települési támogatások és 
feladatfinanszírozások helyzetét.  
 
A 2020. évben rendelkezésre álló szociális 
normatíva alapján célszerűnek tartották az 
időskorúak és a tanulóifjúság egyszeri 
támogatási összegének emelését.  
Ennek alapján a júliusi rendkívüli testületi 
ülés a tanévkezdéshez általános 
iskolásoknak 20e Ft/fő, középfokú 
képzésben résztvevőknek 30e Ft/fő, 
felsőfokú intézményben tanulóknak 50e 
Ft/fő hozzájárulást biztosít. 
Ez az intézkedés 900 fiatalt érint, és az 
előző évi összeg kétszeresét jelenti. 
Megemelték az időskorúaknak juttatott évi 
egyszeri támogatások összegét is, mely 
több mint 1000 főt érint. 
A házastárssal élők esetében 10 ezer helyett 
20 ezer forintot, egyedülálló személy 
esetében 12 ezer helyett 30 ezer forintot 
fizetnek ki az év végi ünnepek előtt. 

Hangsúlyozták, hogy a korábbi rendelettől 
való eltérés fedezete csak erre az évre 
biztosított. 
 

 
 

2020. augusztus 10 -től  

újra nyitva az uszoda 
a lakosság számára. 

 
Ebben a hónapban  

HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG:  
délelőtt 7 óráról – 12 óráig 
délután 14 órától - 20 óráig 

SZOMBATON:  
15 órától-19 óráig 

VASÁRNAP: ZÁRVA 
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A város képviselő-testülete 2020. július 
23- án tartott rendkívüli ülést a Város-
háza I. emeleti termében. 
Napirendjén: 
1. A 2020. évi költségvetési rendelet elő- 
     irányzat módosítása                              ● 
2. Települési támogatások felülvizsgálata a 
    szociális feladatfinanszírozás alakulásá- 
    nak függvényében                                  ● 
 

A képviselő-testület 2020. augusztus 11-
én 7. 30 órától ismét rendkívüli ülést 
tartott. 
Napirendjén: 
1. Kulturális intézmény magasabb vezetői 
 

JELMAGYARÁZAT: 
● = a jelzett anyag elérhető a város honlapján a 
Testületi ülések előterjesztéseként, illetve a 
Helyi rendeleteknél, vagy a Testületi ülések 
határozataiban. 
 
Az ülések videófelvételei elérhetők a 
honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések 
 

    közalkalmazotti jogviszonyának át- 
    alakulása                                                ● 
2. Javaslattétel megyei kitüntető díj 
    adományozására                             ● 
3. Különfélék 

Röviden 
 

Módosították 
a város költségvetését 

 
A képviselőtestület július 23 -i rendkívüli 
ülésén módosította 2020. évi költségvetési 
előirányzatát, melyet egyrészt a járvány-
helyzet miatti központi elvonás, illetve a 
kapott kiegészítő támogatások, másrészt az 
intézmények korlátozott működése követ-
keztében keletkezett kiadási-bevételi 
módosulások indokoltak. Így a 2020. évi 
költségvetési főösszeg mintegy 15 millió 
forinttal lett kevesebb az eredeti 2,69 
milliárdos előirányzatnál. 
 

Tanévkezdési támogatások 
 

Kérelem benyújtása: 
 2020. augusztus 1 –ről október 14-ig 

 
A kérelem benyújtásához csatolandó: 

� általános iskolai tanulónál: csak a 
lakcímkártya másolata 
� középiskolai tanulóknál: iskolalátogatási 
igazolás a 2020/2021. tanévről 
    azon feltüntetve a múlt tanévi igazolatlan 
hiányzásokat, 
    vagy a tavaly évi bizonyítvány másolat + a 
lakcímkártya másolata 
� felsőfokú oktatásban résztvevőknél
(főiskolás, egyetemista): 
    hallgatói jogviszony igazolás + a 
lakcímkártya másolata 
 

A Képviselő-testület 2020. júliusi 
döntésének értelmében ebben az évben a 

támogatások összege: 
Általános iskolások: 20.000.- Ft/fő 

Középiskolások: 30.000.-Ft/fő 
Felsőfokú oktatásban résztvevők esetén: 

50.000.-Ft/fő 
 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA: 
 Városháza, földszint (bal oldal) 

munkanapokon 8.00 – 12.00 óráig 
Maszk használata kötelező ! 

Nyomtatvány letölthető a honlapról is: 
www.letavertes.hu 

 

Kiszállásos véradás 
 
2020. augusztus 24-én 9 – 13 óráig 
kiszállásos véradás lesz a Kassai utca 8. szám 
alatti tornateremben. A Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete várja az önkéntes véradókat. 
Ez alkalommal is lesz lehetőség irányított 
véradásra, azaz konkrét személy számára is 
adható vér. 
 

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   
 

 
FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

 

Nyári diákmunka önkormányzatunknál 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Magyarország kormánya az önkormányzatok részére ebben az esztendőben is biztosított 
forrást a diákok nyári foglalkoztatására. 
Létavértesen 22 fő középiskolai vagy felsőfokú oktatásban tanuló diák jelentkezett 
diákmunkára. A tanulók, hallgatók különböző önkormányzati intézményekben, és 
közterületen végeztek fizikai vagy adminisztrációs munkákat. 

Papp Zoltán alpolgármester
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A koronavírus helyzetről 
 

A Magyarországon tapasztalható folyamatok nem igénylik helyi 
rendelkezés megtételét, ezért tisztelettel kérek mindenkit, hogy a 
médiákban folyamatosan megjelenő tájékoztatások alapján a 
központi rendelkezéseknek megfelelően körültekintően intézze a 
nyári utazásait és a családi üdüléseket.  
 
A közszolgáltatók irodáiban, boltokban és más bevásárló helyeken 
az előírt távolságtartás és az egészségügyi maszk viselése még 
mindig kötelező. Annak elmaradása ellenőrzés esetén bírságot 
vonhat maga után. Amennyiben indokolttá válik helyi rendelkezés 
meghozatala, úgy a korábbi gyakorlatnak megfelelően mindenkit 
tájékoztatunk.  
 
Mindezek mellett Létavértes Város Önkormányzata és a Közös 
Polgármesteri Hivatal nevében a nyár hátralevő részére jó 
pihenést kívánok mindenkinek! 

 

Szennyvízberuházás 
 

2020. július 28 -án a Víztorony utca végén levő új szennyvíztelep 
ingatlanon a több mint 3,5 milliárd forint összegű szennyvíz 
beruházás műszaki átadásának megindítására hívta össze az 
érintetteket a műszaki ellenőrzést végző mérnök szervezet, melyen 
minden közreműködő, beruházásban résztvevő és a működtetéssel 
érintett cég képviselői megjelentek. A szakhatóságok az előírásaikat 
írásban fogják megtenni. A helyszínen a bejárás alkalmával látható 
rendellenességek összeírásra kerültek.  
A Debreceni Vízmű Zrt. képviseletében részt vevők tájékoztattak 
bennünket a szolgáltatás tapasztalatairól és az üzemszerű működési 
rendszer tanulságairól. A jelenlévők üzemelést gátló hibát, kifogást 
és kisebb rendellenességet sem tapasztaltak, azonban az olyan 
részlet problémák, amelyek jelzés értékkel bekerültek a 
jegyzőkönyvbe, illetve amiket a szolgáltató az átemelő gépészeti 
berendezéseinél listázott, mind kijavításra kerülnek.  
 
A műszaki átadás-átvétel lezárását követően a brigádok már nem 
tartózkodnak a településen, azonban a korábban közölt 
telefonszámokon továbbra is lehet jelezni a közterületen, 
lakóingatlanon fennálló hiányosságokat: térburkolat kiegészítése, 
aszfaltozás, aknafedlap szintbehelyezése és minden mást is. 
Elérhetőségek: Veszelka Miklós 06302682819, Takács István 
06304377545, Hódosi Norbert 06306373536, Márton Sándor 
06309835087. És ahogy eddig is, munkaidőben az Önkormányzat 
telefonszámain is jelezhetik az észlelt hiányosságokat, hibákat.  
 
Tájékoztatok mindenkit, hogy a mai napig az Önkormányzatnál 168 
ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést. Kérek mindenkit, hogy 
lehetőségei szerint még a nyárias idő alatt tegye meg az igénylését. 
 

 Elkészült a parkoló 
 

A Kassai utca 10. szám alatti ingatlanokon elkészült parkoló. 
Ennek végében a napokban indul a térburkolat és az I. és II. 
világháborús emléktábla kihelyezéséhez az alap készítése.  
 
A munkákat végző vállalkozás jelezni fogja az esetleges 
közlekedési akadályokat, azonban kérek mindenkit, hogy a 
fenti ingatlannál a gyalogosok és a járművek is nagyobb 
körültekintéssel közlekedjenek!  
A térburkolat meg-világításához 2 kandelábert rendeltünk meg. 
 

www.letavertes.hu 
https://www.facebook.com/Letavertesonkormanyzat/ 

Geotermális energia hasznosítása 
 

A geotermális energiahasznosítás pályázatunk műszaki átadás-
átvételi eljárás megindításához érkeztünk. A kivitelezővel és a 
műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetünk a vízgépészeti egység 
hiányosságáról. A vezetékek feltöltése teljessé vált, és a rendszerben 
szivárgás nem tapasztalható. A víz bevizsgálásának eredményei 
néhány napon belül rendelkezésre állnak. A termelő kút gépészeti 
terénél a gáztartalom hasznosításához vannak beépítve szerkezeti 
részek, azonban annak égéssel történő hasznosítása egy újabb lépcső 
a programon kívül. A kivitelező az időjárási körülmények miatt csak 
részleges próbaüzemet tud tartani, azonban a hideg idő beálltáig a 
teljes beszabályozás elkészül.  
 

Energetikai korszerűsítésről 
 

A Mezei-Vill Kft. szakemberei által megtörtént a város utcáiban a 
közvilágítási lámpák cseréje. Kiss Ernő kollegámmal az elmúlt két 
hétben több este, a 21 óra utáni időszakban, minden utcát bejártunk 
annak érdekében, hogy ellenőrizzük a felszerelt lámpatestek 
működését. Kiss Ernő a vértesi részen, jómagam a nagylétai részen 
egy listát állítottunk össze, főképp azokról a kereszteződésekről és 
utcákról, ahol a megvilágítás erősségét a közlekedés szempontjából 
nem éreztük megfelelőnek. Az így összegyűjtött hiányosságokat az 
általunk megfogalmazott javaslatokkal együtt átadtuk a kivitelező 
részére, akik az általuk történt vizsgálat befejezését követően a 
végleges megoldás lehetőségéről tájékoztatni fognak. Ennek 
keretében értesítenek az Árpád téri kandeláberek cseréjéről és a 
karácsonyi díszvilágítások kialakításáról is.  

 

Ipari park 
 

A D-Profil Kft. ajánlatának elfogadását követően a beruházás 
mielőbbi elkezdésének érdekében egyeztetést kezdeményeztünk a 
TIGÁZ Zrt. és az E.ON hálózat üzemeltetési munkatársaival, annak 
érdekében, hogy a kivitelezési munkák elvégzésével 
összefüggésben bármilyen szolgáltatási előírás okoz-e problémát.  
A gázszolgáltató képviselői írásban küldtek szerződéseket a 
kivitelezésre és az üzemeltetésre mely alapján a tervezők a 
szükséges bányakapitánysági engedély beszerzését megkezdik. Az 
áramszolgáltató munkatársai a tervek átvizsgálásával nyilatkoztak 
arról, hogy a kivitelezés annak megfelelően elkészülhet, a képviselő-
testület üzemeltetésre vonatkozó bármely döntésének igazodva a 
szolgáltatás kialakítható.  
Az előző tájékoztatásom óta eltelt időben a Magyar Államkincstár a 
többletforrás igényünket befogadta, az Irányítóhatóság részére 
felterjesztette. Tájékoztatásuk szerint a döntés az augusztus 20 -a 
utáni héten várható. Közben kértem a kivitelezőket, hogy ezeknek 
az időpontoknak a figyelme bevételével kezdjék meg a kivitelezés 
ütemtervének az összeállítását. 
 

Beiskolázási tankönyvtámogatások 
 

Tájékoztatok mindenkit, hogy a Városházán elkezdődött a 2020. évi 
tankönyv-támogatási kérelmek és azok mellékleteinek befogadása. 
A kollegáim ennek megfelelően folyamatosan hozzák a 
határozatokat, és az első kifizetés napja, 2020. augusztus 27-én 
lesz. 
 

 

Polgármesteri tájékoztató 
2020. augusztus 
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Óvodai és bölcsődei évkezdés 
Az óvodai és bölcsődei nevelési évünket 2020. szeptember 1-én , 
kedden kezdjük meg. 
 
Játékok bővítése 
A debreceni utca 1. szám alatti központi óvoda udvara a gyermekek 
nagy örömére 2 darab hintával bővült. Az óvodapedagógusok, az 
óvoda épülete elé általuk festett színes mozgásfejlesztő játékok 
készítésével teszik még élvezetesebbé a gyermekek számára a 
közeledő óvodai és bölcsődei évkezdést. 
Minden családnak kívánunk a nyár hátralévő részéhez kellemes 
pihenést és jó időtöltést! 

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde 
munkatársi közössége

 

 
 

XIX. ALKOTÓTÁBOR 

 

2020. augusztus 03-10-e között került megrendezésre a XIX. 
Létavértesi Alkotótábor, melynek bázisa a Szent Kristóf 
Turistaszálló volt.  
 
A koronavírus-járvány miatt kevesebb művész fogadta el 
meghívásunkat. Kilenc alkotó mindvégig itt volt a táborban, kettő fő 
Székelyhídról csak egy napra maradhatott, Rácz Imre nem tudott 
eljönni, de egy alkotását elküldte Létavértesnek.  
 
Az idei résztvevők: Benkóczy Péter, Buka László, Fehér Csaba, 
Fenyvesvölgyi Tamás, Gonda Zoltán, Guba-Kerekes Zsuzsa 
Lukácsné Murányi Teréz, Juhász Imre, Makai Gyula, Máté József 
Ozsohanics János, Rácz Anita.  
 
A művészek nagyvonalú felajánlásainak köszönhetően, a városnak 
adományozott képekből az ősz folyamán a művelődési házban egy 
önálló kiállítást szervezünk.  
A tábor vezetői voltak:  Pénzes Sándorné és Máté József. 

Pappné Szabó Mária
A tábor sok képpel elérhető a www.letavertes.hu /Hírek oldalról 

 

 
 

Kedves Testvérek! 
 
Szeretnék köszönetet mondani 
mindazon személyeknek, akik 
segítették a Vértesi Görögkatolikus 
templom felújítását mind anyagiakkal, 
mind ima támogatással!  
 
A templomszentelés a koronavírus 
járványhelyzet miatt későbbi 
időpontban lesz megtartva, mivel 
kicsi a templomunk és a kötelező 
távolságtartást nem tudjuk biztosítani. 
Jóisten áldása kísérjen minden 
jószándékú embert! 

Titkó István parókus 
 

A nagylétai református harangok 

 
A közelmúltban került fel a YouTube megosztóra a Nagylétai 
református templom harangjait bemutató rövidfilm. Elérhető a 
város honlapjáról a Hírekből is. 
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TANÉVKEZDÉS 
 

I. Megérkeztek a tankönyvek!  
Az osztás ideje, amikor a járványügyi előírások betartása mellett 
várjuk a szülőket és diákokat:  

2020. augusztus 25-én, 
kedden délelőtt 8-12 óráig, délután 13-17 óráig 

(A tankönyvek valamennyi általános iskolás tanuló számára 
ingyenesek.)  
 
II. Nyilatkozatok, igazolások  
A könyvosztással egyidőben kérünk igazolásokat az étkezéshez 
(Gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több gyerek a családban, 
tartós betegség), nyilatkozatokat foglalkozások igénybevételéhez 
stb. Ennek megfelelően szükséges a szülő jelenléte ezen a napon!  
 
III. Rajz- és technika eszközök  
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően diákjaink számára 
tanítási órán használatos bizonyos eszközöket a kedvezőbb árak és 
használhatóság miatt most is az iskola szerzi be, így például 3-4. 
évfolyamosok és felső tagozatos diákok számára rajzból és 
technikából bizonyos tanszereket nem kérünk megvásárolni, nem 
szerepeltettük a kiadott listákon.  
Ezekre a dolgokra a következő összegeket kérjük:  

1-2. osztály:    300,-Ft  
3-4. osztály: 1.000,-Ft  
5-8. osztály: 2.200,-Ft  

Ezeket a tételeket a tankönyvosztással egy időben szedjük be 
tanulónként. Kérjük, mindenki hozzon erre pénzt magával! Az 
ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó!  
 
IV. A fontos időpontok összefoglalva  
Időpont:  Kezdés:  Esemény:  
augusztus 19. szerda  8:00  Javítóvizsgák  
augusztus 25. kedd  8:00  Tankönyvek osztása,  

étkezéshez igazolások,  
nyilatkozatok leadása  

szeptember 1. kedd  8:00  Évnyitó  
ezt követően  Első tanítási nap  
 

Erzsébet-táborok 
 

 
FOTÓK: ISKOLA  ARCHÍVUMA 

Ebben a tanévben a kialakult egészségügyi helyzet miatt 
iskolánkban öt turnusban valósult meg a Napközis Erzsébet 
tábor. Táboronként 20 gyerek és 2 pedagógus tartózkodhatott a 
tábor területén.  
 

 
Ismerjük meg Irinyit 

2020. június 29. – július 31-ig között így 95 tanuló egy-egy hetét 
töltöttük meg tartalmas és izgalmas programmal. Ebből nem 
hiányozhatott a virológiai foglalkozás sem, ami mindennapjainkat is 
meghatározza. Emellett nagy hangsúlyt fektettünk a mozgásra, a 
kézügyesség fejlesztésére, a jó hangulatú beszélgetésekre.  
 

 
Ügyeskedtünk 

A Rozsnyai Múzeumhoz tartozó Tanyakalamajkára látogattunk, 
ahol minden csoport nagy érdeklődéssel fordult az ott megtekinthető 
tanyasi életmód, állatok, tevékenységek felé. Érdekes 
foglalkozásokon megismerkedtünk Irinyi János munkásságával is. 
Kerékpároztunk, túráztunk a település környékén. Mind a gyerekek, 
mind a kísérő pedagógusok nagyon jól érezték magukat!  

 
Tanyasi olimpia 

Kísérő pedagógusok: Oláh Csabáné, Gáspárné Pankotai Erika, 
Nagy Dezsőné, Milotai József, Nyakné hevesi Judit, Szilágyiné 
Magyar Éva, Kertészné Suta Mária, Tarnóczki Zsoltné, Herczné 
Egri Hajnalka, Vesza Anikó pedagógusok voltak.  

Munkájukat  Nagy Józsefné koordinálta.
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Tanévkezdés 
 

A 2020/2021-es tanévben is minden tanuló számára ingyenesen 
biztosított a tankönyvellátás, a tankönyvosztás iskolánkban
augusztus 31-én 8-17 óráig kerül lebonyolításra az Irinyi utca 8. 
szám alatt. Az átvétel igazolása és más szükséges nyilatkozatok 
aláírása miatt a tankönyveket csak a tanulók szülei (törvényes
képviselői) vehetik át. 

A tanévnyitó ünnepség az első tanítási napon szeptember 1-
jén, kedden reggel 8 órakor lesz, hagyományainkhoz híven az Irinyi 
utcai iskolaépület udvarán. 
A tanévkezdéssel kapcsolatos információk iskolánk honlapján, 
Facebook oldalán és az Irinyi utca 1. szám alatti épület üveges 
ajtaján olvashatóak. 
 

Nyári napközi 
 

Július elején két turnusban vettek részt az Irinyis diákok a 
Derecskei Gyerekesély Iroda által megszervezett ingyenes nyári 
napköziben. Az első héten, július 6-10 között, 15 tanuló, a második 
alkalommal, július 13-17 között 14 tanuló élt a felkínált 
lehetőséggel.  

A járványügyi előírások szigorú betartásával jó hangulatban és 
vidáman teltek a napközis napok. A tábor bázisa az Irinyi iskola 
főépülete volt, de a helyi adottságokat kihasználva az Irinyi 
Arborétumba, a Szabadidőparkba és a közeli Tájházba is 
ellátogattunk. A mindennapos kézműveskedés mellett nagy sikert 
aratott a gyerekek körében az aszfaltrajz, a biciklitúra, a zumba, a 
just dance, a filmvetítés, az élő társasjáték, a logikai játékok, a 
számháború és a sporttevékenységek.  

 

 
FOTÓ: IRINYI J. ISKOLA ARCHÍVUMA

Az egyik nyári turnus résztvevői 

A háromszori étkeztetést és a foglalkozásokhoz szükséges 
alapanyagokat a szervezők biztosították, míg intézményünk hét 
pedagógusa: Jákóbné Szilágyi Éva, Katona István, Lukács 
Mihályné, Magyar Jánosné, Mihók - Szima Beáta, Szalatyánné 
Szűcs Gyöngyi, Tóthfalusiné Bubrik Beáta, akik gondoskodtak a 
változatos programokról.  

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
 
A nyári táborok további képei az Irinyi János Facebook oldalán 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018676869154 

 

ARANYLAKODALMAK 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUMOK

 
Kelemen István és Németh Viktória 1970. augusztus 8-án 
fogadtak örök hűséget egymásnak. Az 50. házassági évforduló 
alkalmából augusztus 8-án gyermekeik és unokáik körében 
ünnepelték meg aranylakodalmukat. 
Gratulálunk, és még sok boldog közös évet kívánunk jó erőben és 
egészségben! 
 

 
 
Szabó Tibor és Papp Ibolya 1970. augusztus 15-én kötöttek 
házasságot. 
50. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszöntik Őket 
Fiaik és Családjuk! 
"Az évek múlásával a ránc elmélyül, a papír megsárgul, de a 
szeretet, ha igaz, soha nem fakul, a kötés életre szól!" 
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FOTÓK: LÉTAFIT SE .

 
Huszonkettedik alkalommal indult útnak a Létafit SE kenuszállítója 
a 16 vízijárművel, hogy újabb gyerekeknek adjon felejthetetlen 
élményt a Körösök csodálatos világából.  
Bár a tavasszal még úgy tűnt, hogy talán először a vizittúrázás 
történetében, most elmarad szeretett vizitúránk, ám szerencsére 
július elejére minden jóra fordult. Talán ennek a hosszú 
bezártságnak is köszönhető, hogy az idén rekord gyorsasággal betelt 
a létszám, amit a szervezők amúgy is túl méreteztek. Sajnos így is 
sokan lemaradtak a vándor táborról.  
A közel 60 fő ellátása, gardírozása így aztán kemény próba elé 
állította a tábor szervezőit. Ám ismét jó szellemű csapat jött össze, 
akik jó magaviseletükkel, vidám természetükkel megkönnyítették a 
táborvezetők dolgát. Az időjárás is a segítségünkre sietett, mert bár 
mostanában elég szeszélyesen viselkedik, azért evezés közben 
mindig a szebbik arcát mutatta.  

 
Vadregényes vizeken 

Kilenc újonc tett vizijártassági vizsgát és 5 fő kapott kormányos 
képesítést. Nekik gratulálunk, a támogatóknak pedig köszönjük az 
önzetlen támogatásukat: 
Hosszú Mihály Békéscsaba. Kozma Zoltán (Mézeskalács 2000), 
Misuta Zoltán, Sass János, Soós Tibor (Léta-tészta Kft), Szabó 
János (PÉKHÁZ),  

 
További színes képekkel: www.letavertes.hu /Hírek 

 
III. rész 

 (Folytatás az augusztusi számból) 
Ezúttal az Interneten gyűjtött, Nagylétával kapcsolatos 
anyagokból, a 80 – 100 évvel ezelőtt itt élt, itt dolgozó emberek 
nevét, foglalkozását adjuk közre. Közismertek voltak, 
köztiszteletben álltak, és többük leszármazottai ma is itt  élnek.  
 
Szücs: Klein József. 
Temetkezési vállalatok: özv. Karak Gáborné —Szatmári Antal 
— Szatmári Károlv. 
Vegyeskereskedők: Kupfer Jenő,— Szabó Sándor — Waczulek 
József — Weisz Lajos. 
Vendéglősök: özv. Altmann Abrahámné — Buzgó Imre (05) —
Buzgó Imre (vasúti) — Hangya Szövetkezet — özv. Lefkovics 
Bernátné — Lőcsei József — özv. Vida Miklósné — özv. Weisz 
Ábrahámné — Weisz Jenő. 
 
A további helytörténeti anyagokat köszönettel fogadunk  
 

Turóczi Barnabás
 

Most pedig álljon itt egy részlet a mi Tinódi Lantos Sebestyénünk, 
alias E. C. naplójából, mely teljes terjedelmében a Létafit honlapján 
(www.letafitse.extra.hu) olvasható: 
 
2020. július 15. (szerda,) Dánfok 
 
Kedves Naplóm! 
A hajnali napsugár hamar perzselő tűznek tűnik a sátorban. Így jár, 
aki nem veszi figyelembe a nap járását (pedig már néhány éve 
veregeti a sátrat ide-oda).   

Csendben éledezik a tábor. Karcsi bá bosszús, mert 
éjszaka hangoskodás volt. Én nem keltem fel rá. Tamás bá aztán 
reggeli után eligazítást tart és a hangoskodókra fenyítés vár. 
Újdonság, hogy két napon keresztül leszünk Dánfokon, ezért kicsit 
bosszantó, hogy a strandot lezárták. Tavaly a zuhanyzót építették –
szép lett, csak éppen az öltözőben se pad, se fogas, se semmi….. 
mondjuk meleg víz van! és ez értékelendő. 

 
Délelőtt Tökös-túra indul az élővízfolyáson fel Békésre.  
Tavaly nem vettem a bátorságot, de mivel még a kicsik is vízre 
szállnak, gondoltam kipróbálom én is.  Nagyon hangulatos és 
időnként meglepő helyeken vezetett a csatorna. A jutalom az extra 
méretű fagyi a piactéren… Isteni volt.  
Délben milánói (ezt már reggel tisztáztam Tündi nénivel, hogy 
ebben nincs változás). Igencsak jól esett, de gondolatban már a 
flekken sütést vártam……   
Délután tanár-diák foci, melyet a „tanárok” nyertek, persze a 
korosztályos lány válogatottak részvételével az eredmény biztosan 
más lett volna. Igaz, ami igaz nagyon jól játszanak.  
Közben újabb régi-új tagok csatlakoznak a táborhoz és Imre bácsi is 
penget egy kicsit. A szomszéd táborozó kislányok, mindjárt körbe 
veszik és ismeretlen „nagyon menő” számokat kérnek!  
A két törpicsek egymásra talált: Balázska és Zsiga, mint két 
ördögfióka, a szülők folyton keresik őket. A kis-nagy lányok jókat 
vihognak, hogy min azt nem lehet tudni, de egész napra kitart.  A jó 
illatok Jóska bácsihoz vezetnek, nem kapkod, nem siet…. csak 
sütöget. Na ezt még Boti is megkóstolta, aki eddig nem sok 
mindenbe nyújtotta bele a nyelvét  indulás óta.  Nem bontottunk 
tábort, de mégis fárasztó nap volt. Szúnyogmentes jó éjszakát 
kívánok magunknak!  
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Labdarúgás 
 
Az egyesület felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapata augusztus 16 -án 
hazai pályán Földes ellen kezdte meg a 2020/2021. évi bajnokságot. 
A csapatok felkészülése jól sikerült, az edzések látogatottsága 
megfelelő volt. A felkészülés során játszottak magasabb és 
alacsonyabb osztályban szereplő csapatokkal is.  
A nyári alapozó edzések és mérkőzések alapján bizakodva 
tekintünk a bajnoki fordulók elé. Célunk, hogy a tabella 
élmezőnyében minél jobb helyezést érjünk el. 

 

Kézilabda 

 
 
Legifjabb U-8 - as kézilabdás hölgyeink július végén 
edzőtáborozáson vettek részt, ahol a lányok nagy lelkesedéssel és 
szépen dolgoztak. Augusztus közepén az U-12 és U-14 csapataink 
is megkezdték a felkészülést a következő évadra. 
 

Úszás 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úszószakosztályunk tagjai a szárazföldi edzések után augusztus 17. 
után megkezdték a medencés edzéseket. A sportpályán tartott 
edzéssorozat lezárásaként családi nap megtartására került sor. 
  

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

Változatos helyszínek, 
jó hangulat a sporttáborokban 

 
A Hajdúhadház Város Önkormányzata által vezetett 
konzorciumban a Létavértes Városi Önkormányzat az EFOP-
1.5.3-16-2017-00121 „Humán szolgáltatások fejlesztése települések 
összefogásával"  azonosító számon és elnevezésen nyilvántartott 
pályázat keretében kétszer egyhetes nappali Sporttábort szervezett 
7-14 év közötti helyi lakosú gyermekek számára 2020. június 22 –
26., illetve 2020. június.29 – 2020. július 03. között Létavértesen.  
 
Változatos helyszíneken, különféle sportágakat próbálhattak ki a 
gyerekek: baseball, íjászat, röplabda, kosárlabda, atlétika. Egy héten 
kétszer kirándultak a debreceni fürdőbe, illetve a vámospércsi 
kalandparkba. A gyerekek jól érezték magukat, nagyon jól együtt 
tudtak dolgozni társaikkal és az oktatókkal, valamint új barátságok 
szövődtek.  
 

 
FOTÓ: VÁROSHÁZA

Felnőtt kísérők: Pénzes Sándorné, Bertóthy Tamás, Nagy Károly, 
Koroknai Tibor és Kléh Ákos. 
 

További kép a város honlapján: www.letavertes.hu/ Hírek 

 
FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97  EGYESÜLET

Létavértes felnőtt és ifjúsági játékosai a 2020. évi őszi rajt előtt 



CSALÁDI HÁZ. Létavértes köz-
pontjában, az Alkotmány utcában  
családi ház eladó. A telken több 
melléképület, nagy kert található. A 
ház gázkonvektoros, cserépkályha 
fűtéses. Irányár: 4.500.000 forint. 
Érdeklődni lehet: 30/513-62-42 

(B-2020/2856//14/6)
 
CSALÁDI HÁZ. Bagamérban a 
Kinizsi u. 40. szám alatt eladó. 
CSOK igénybe vehető. Érdeklődni 
telefonon: 20/411-0778 

(B-2020/28560/14/22)
 
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-2020/28560/13/57)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, József A. 
u. 3. szám alatt 2 szoba, konyha, 
fürdőszoba, folyosó- gázkonvek-
toros, cserépkályhás lakás, sok 
melléképülettel, garázs, pince, 
gazdálkodásra is alkalmas kerttel 
eladó,. A telek megosztható. Érdek-
lődni: 06 30-834 3314 

(B-2020/28560/13/73)
 
ÉPÍTÉSI TELEK Nagyváradi u. 
19/A alatt 661 m2  közművesítés 
nélküli telek eladó. Közművek a 
telek előtt. Kossuth kertben 1349 
m2 parlag föld eladó. Telefon:  
06-30-313-3046   (B-2020/28560/15/60) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06308461690           (B-2020/28560/11/54) 
 
ÉPÍTÉSI TELEK. Eladó 
Létavértes Károlyi utcán 1416 nm-
es építési telek egyben (irányár: 4.8 
M. Ft) vagy megosztva (707 nm, 
irányár: 2.4 M Ft. és 709 nm, 
irányár: 2.4 M. Ft.). Közművek az 
üres telek előtt. Érdeklődni: 
06304759639, 06705632924 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
 Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

Hirdetések feladása  szeptember 10 –én  12 óráig 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, eme-
letes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás, 
gáz- és vegyes tüzelésű központi 
fűtéses lakóház garázzsal, gazda-
sági- és melléképületekkel, ipari 
árammal, pincével eladó.  
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375 

 (B-2020/28560/13/38))

ÉPÍTÉSI TELEK. Létavértes 
Széchenyi u. 29. szám alatt  2000 
nm-es könnyen közművesíthető, 
gazdálkodásra is alkalmas, a város 
központjától kb 500 méterre lévő 
ingatlan eladó. Érdeklődni lehet: 
06-20 414 9440      (B-2020/2856/15/64) 
 
SZŐLŐ, PRÉSHÁZ. A Kossuth 
kertben eladó „szőlő és gazdasági 
épület” megnevezésű 2399 m2 terü-
letű ingatlan 25 m2 alapterületű 
présházzal. 4 sor betonculápos 
kordonos szőlővel. Villany bekötve. 
Érdeklődni: 06 30-834 3314 

(B-2020/28560/13/73)
 
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ, 
szalagfüggöny, reluxa, sávroló, 
napellenző, zsaluzia, harmonikaajtó 
készítését, javítását, szerelését 
vállalom. Érdeklődni lehet: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ 6 
kamrás 1.0 -ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 8 év 
szerkezeti és 12 év színtartóssági 
garanciával. Kedvező áron! Pontos, 
precíz munkavégzéssel! Érdeklődni 
lehet: ifj. Kéki Sándor, telefon:  
06-20/ 463-57-13                      (x) 
 
FÖLDTERÜLET. Kossuth kert-
ben 5448 hrsz.-on 1356 m2 volt 
szőlő terület eladó. Érdeklődni lehet 
telefonon Kelemenné Gál Katalin 
06 30-834 3314     (B-2020/28560/13/73) 
 

 

Hirdetések feladása 
Városháza, II. emelet 12. ajtó 

letahirek@gmail.com 
 

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal - központi telefonszám: 376-101,    

Polgármester- Menyhárt Károly  585-003    Jegyző Bertóthyné Csige Tünde   376-345 
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    115. mellék                                      
Pénztár 585-305   Létavértesi HÍREK                   +36 30 336 7178 

 

KEDVES OLVASÓNK! 
Továbbra is köszönettel foga-
dunk régi fényképeket 
papírképen, digitalizált formá-
ban, amelyek Létavértes 
(Nagyléta, és Vértes) 
történetének dokumentálásához 
felhasználhatók. 
 

SZÁNTÓFÖLD ELADÓ 
Létavértes határában, Pocsaj felé 

6,54 ha szántóföld eladó. Hrsz: 0763/6 
Blokkazonosító: L4P7L-L-17 

Telefon: 06 70 379 8036 

                          
 
 
 
 

 SZIMA JÁNOS 
       1949.10.28. - 2017.08.30. 

         halálának 3. évfordulójára 
Örökké szerető feleséged, gyermekeid, unokáid, dédunokád 

vejeid, testvéreid, és a rokonok. 
 

 

          MEGEMLÉKEZÉS 
„Nehéz az életet élni nélküled,  
   fájó szívvel   siratni Tégedet. 
   Egész életeden át dolgozva éltél. 
   Bánatot ránk hagyva hirtelen elmentél. 
   Örök álom zárta le drága szemed 
   Megpihenni tért dolgos két kezed. 
…Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itt hagytál, 
   hiába várunk vissza, többé nem jössz már.” 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

  
„A múltba visszanézve valami fáj, 
  Valakit keresünk, aki nincs már., 
  Temető csendje ad neki nyugalmat, 
  Szívünk fájdalma örökre megmarad.” 
 

Fájdalommal emlékezünk  gyermekem,  
testvérünk,  édesapám 

              ifj. FARNASI GÁBOR 
          halálának 6. évfordulójára 

                                                                            SZERETŐ CSALÁDOD  

 

 

    Megemlékezés 

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

LAKATOS NIKOLETT 
Nyolc éve nem vagy velünk 

 

                                   Soha el nem múló szeretettel emlékeznek: 

Testvéreid, Anya, Mama, Papa

 

DIGITALIZÁLÁSOK 
Befejeződött a településről, különböző helyi eseményekről, 
rendezvényekről felvett VHS kazetták digitalizálása. Több 
felvétel minőségén sajnos látszik az elmúlt 30-32 év.  
A szükséges utómunkákat követően felkerülnek a YouTube 
megosztóra, linkjeik a facebookra és a város honlapján: 
www.letavertes.hu /Település/ A város képeken oldalra.    (t.b.) 
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Települési információk a város honlapján 
TELEPÜLÉS – ÖNKORMÁNYZAT  HIREK 
KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ÉLETHELYZETEK 
www.letavertes.hu 

 

Várjuk közérdeklődésre számot tartó témajavaslatait, kérdéseit. 
Lapunk tartalmát jobbító ötleteit juttassa el szerkesztőségbe.  
letahirek@gmail.com Városháza II. em. 12.      Köszönjük! 
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