
Százszoros véradó
„Adj vért, és ments meg három életet!”

A véradástól elválaszthatatlan jelmondat
alapján Szalai Ferenc Lászlóné eddig 300
személynek nyújtott életmentő segítséget.
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Augusztus 6-án ritka jubileumi pillanat
szemtanúi voltak azok, akik megjelentek a
Kassai utca 8. szám alatti kiszállásos véradá-
son. Szalai Ferenc Lászlóné, Anna század-
szor adott vért. Ilyen kiemelkedő számot a
hölgyeknek sokkal nehezebb elérni, hiszen
számukra több a kizáró ok. Ő egészen fiata-
lon, egygyermekes anyaként lett első véradó,
és ezt követően még két leánygyermeke
született.
A létavértesiek tudják, hogy Anna évtizedek
óta nem csak példaadó donor, hanem a Ma-
gyar Vöröskereszt önkéntes véradószervezője
is. A százas szám önmagában is óriási ered-
mény, és mint arról hírt adtunk, Létavértesen
nemrég Soós Mária ért el ilyen tiszteletre
méltó jubileumot.
Olvasóink nevében gratulálunk, és jó egés-
zséget kívánunk!

További részletek olvashatók a város honlapján
és a Létavértes Város Önkormányzata facebook
oldalon. (tb)

VÉRADÓNAP
Az augusztusi véradáson megjelent 24 fő,
vért adott 22 személy. Elsőként jelentkezett:
Holló Mária, Létavértes Szabadság u. 29, és
Tóth Imre, Álmosd, Balassi u. 2.
A nyári szabadságolások miatt kevesebben
jelentek meg, de köszönetet mondok min-
denkinek, külön azoknak, akik irányított vér-
adással segítették embertársuk gyógyulását!

Szalai Ferencné véradásszervező

XXX. évf. 8 (278) szám
2021. augusztus

Újkenyér hava
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A 20. alkotótábor résztvevői

2021. augusztus 2 – 8 között került meg-
rendezésre a 20. Létavértesi Alkotótá-
bor, melynek bázisa idén is a  Szent
Kristóf Turistaszálló volt.

Máté József művész-tanár, aki 2000-ben
önkormányzati képviselőként egyik kez-
deményezője volt a nyári művészeti tábor
elindításának, a célkitűzésekről többek
között elmondta:
- A szervezők az ismert alkotók meghívá-
sán túl, a főiskolák és egyetemek megkere-
sésével lehetőséget adtak fiatal, pályakezdő
képzőművészeknek, hogy a táborban ők is
tanulhassanak, észrevétlenül is elleshesse-
nek technikai megvalósításokat.

A kezdetektől a hazai művészek mellett
jöttek alkotók a Partiumból, Belgiumból is.
A Piremon Pihenőközpontban, egy-egy
évben 20 - 30 táborozónk is volt.

A húsz év alatt több tucat művész járt Lét-
vértesen, és a vendéglátásért egy-egy alko-
tásukat adományozták a városnak. Így má-
ra a festmények, grafikák, textilek, és fotók
száma meghaladja a négyszázat.
Ebben az évben a járványügyi helyzet miatt
a szokásosnál kevesebb alkotó fogadta el a
meghívást, de a rendszeresen visszatérő
törzsgárda jelen volt.
A résztvevők: Benkóczy Péter, Buka
László, Fehér Csaba, Fenyvesvölgyi Ta-
más, Gonda Zoltán, Guba-Kerekes Zsuzsa,
Juhász Imre, Makai Gyula, Máté József,
Rácz Anita. Vermes Mariann.
A tábor vezetésében idén is Pénzes
Sándorné segítette a munkát.

A tervek szerint ősszel a lakosság önálló
kiállításon tekintheti meg az idei képeket a
művelődési házban.                             (TB)

További részletek: www.letavertes.hu

Szeptembertől újra jógafoglalkozás a
Létavértesi Városi Könyvtárban és
Művelődési házban, keddenként 17.45
óraI kezdéssel.

Oktató: Hegedűs Éva
Jelentkezni lehet: Rózsa u. 1. szám
alatt. Telefon: (52) 376-055

FELHÍVÁS
helyi adó, gépjárműadó befizetése

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy a 2021. 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.)
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A Képviselő-testület 2021. augusztus
4-én rendkívüli ülést tartott.

Napirend:
1.) Külterületi út pályázat               O
2.) Szőlőskerti Tájház pályázat       O
3.) Javaslat megyei kitüntetésre      O
4.) Különfélék
O = előterjesztés elérhető a város honlapján

Az első napirend tárgyalását követően a
testület úgy döntött, hogy korábbi terveik-
hez visszatérve pályázatot nyújtanak be egy
települést elkerülő önkormányzati külterü-
leti út szilárd burkolattal történő ellátására.
A mintegy 2 kilométeres szakasz megépíté-
sét a Vidékfejlesztési Program keretében, a
kedvezőbbé vált önrész miatt kívánják
megvalósítani. A kerülőút részben mente-
síti a város útjait az áthaladó forgalomtól,
és a mezőgazdasági gépektől, illetve az
érintett gazdálkodók számára is könnyebbé
válik termőföldjük megközelítése.

A zártkerti program keretében a város
szeretné továbbfejleszteni az önkormány-
zati tulajdonban lévő Kossuth kerti Tájház
kínálta lehetőségeket.

A meglévő pajta, pince és filagória és a
közelmúltban telepített gyümölcsös a sző-
lőművelés eszközeinek bemutatója mellett
több szabadidős program (pl: szüreti nap,
közösségi találkozók, Létai Levendulás
kiegészítő programja) helyszíne is itt van.
Az Agrárminisztérium pályázata keretében
két fődűlő megújítását, betonoszlopos
vadháló kiépítését, szélesebb bejárati ka-
puk felállítását, illetve a parkolóterület
bővítését kívánják megvalósítani.

A különfélékben szó volt az augusztus 1-i
több milliós önkormányzati- és lakossági
viharkárokról.

Az orkán nyomai a Debreceni utcai
óvoda udvarán

A Közös Önkormányzati Hivatal a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság megkeresése alapján fotó-
dokumentációkkal gyűjti azokat az ingatla-
nokban keletkezett káreseteket, ahol a
tulajdonos nem rendelkezik biztosítással.
Ezek a bejelentések azonban nem jelente-
nek kártalanításra való automatikus jogo-
sultságot.
A rendeletek, határozatok, az ülések video-
felvételei a honlapon: www.letavertes.hu
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon

Röviden

Állampolgári eskütételek

2021. június 30-án 44 fő, augusztus 4-én
újabb 53 fő tett ünnepélyes állampolgári
esküt a Városháza dísztermében. Ezzel azon
személyek száma, akik Létavértesen vették át
a magyar állampolgárságot igazoló doku-
mentumaikat 11.083 –ra emelkedett.

A napokban értesültünk arról, hogy elhunyt
Vékony Imre (1949-2021), aki 2018-ban
nagy örömmel, tízezredikként tette le az
állampolgári esküt. Nyugodjon békében!

POLGÁRŐR KITÜNTETÉSE

A Mórahalmon augusztus 14 –én rendezett
Országos Polgárőr Napon a Létavértesi Pol-
gárőr Egyesület is képviseltette magát. A 30.
születésnapját ünneplő szervezet rendezvé-
nyén értékelték a. a polgárőrség munkáját és
a pandémia idején történt helytállásukat.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Mázlo Attila létavértesi polgárőrnek az
önkéntes mozgalomban végzett tevékenysé-
géért a "Polgárőr Érdemkereszt" arany
fokozata kitüntetést adományozta dr. Túrós
András, az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke. Gratulálunk, és további sikeres mun-
kát kívánunk! (TB)

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

FELHÍVÁS
Az elmúlt időszakban számos talált tárgy
került a hivatalhoz, ezért szeretnénk tájékoztatni
mindenkit arról, hogy a településen elveszett, és
a jószándékú megtalálóknak köszönhetően
előkerült és leadott tárgyak a Városházán -
előzetes egyeztetést követően- a kollégáknál
átvehetők.
Egyeztetés személyesen: Kossuth u.4. fszt. 1.
ajtó (IKTATÓ), telefon: 36 52 376 101

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal
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Szabadtéri zenés nyári esték
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásával július 16-án
és július 30-án musicalekből, sanzonokból, kuplékból és ismert
operett részletekből álló műsort láthattak az érdeklődők a művelő-
dési ház szervezésében Gats Éva és Hoffman Richárd közreműkö-
désével.
A szeszélyes időjárás miatt július 16-án a színházteremben köszön-
tötte a közönséget Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke és
Menyhárt Károly polgármester.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN
Július 30-án a zenés est helyszíne szabadtéren, a nagy platán alatt
volt.

II. ROMA NAP A SPORTTELEPEN
A Létavértes Városi Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00121
számú pályázat kedvezményezettjeként 2021. július 24-én rendezte
meg II. Roma Nap programját a városi sportcentrumban a Mitra
Invest Kft szervezésében.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Papp Zoltán alpolgármester és Vásárhelyi József, a Létavértesi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelen-
teket. Ezt követően a Villongó néptánccsoport párosa tartott bemu-
tatót, majd kezdetét vette a kispályás focibajnokság. A nap folya-
mán fellépett Rózsa Ignác.

Népművészeti tábor Létavértesen
A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, akadémikusok
közreműködésével 2021. augusztus 22 – 26 között, immár ötödik
alkalommal kerül megrendezésre a Népművészeti Tábor a Vértesi
Református Egyházközség Bihari Jurtatáborában. A hazai és hatá-
ron túlról érkező fiatalok részére napközben népművészeti mesterek
vezetésével nyitott kézműves műhelyek és mesterség-bemutatók
lesznek, esténként pedig előadások és táncház várja a táborozókat,
de   helyi és környékbeli érdeklődőket is szívesen fogadunk. Rész-
letes program rövidesen a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
facebook oldalán és honlapján lesz olvasható.

a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény munkatársai

Nevelési év indulása
Az óvodai és bölcsődei nevelési évünket 2021. szeptember 1-
én, szerdán kezdjük meg. Minden családnak kívánunk a nyár
hátralévő részéhez kellemes pihenést és jó időtöltést!

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
munkatársi közössége

NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A településen működő egyházi és civil nyugdíjas közösségek és a
Szabó Magda Olvasói klub tagjai találkozója volt augusztus 13-án a
Sportcentrumban.
A finom közös ebédet követően a jó hangulathoz a debreceni Déli-
báb Nótaegyüttes előadói nagyszerű magyar nóta számokkal járul-
tak hozzá.

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓNAP
Augusztus 6-án szemétszedő akcióra került sor városunkban. A
Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is kivette részét a
munkából. A regisztrált önkéntesek a település különböző pontjain
gyűjtötték az eldobált hulladékot.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A roma önkéntesek saját lakókörnyezetükben tevékenykedtek, ahol
volt dolguk bőven. Az akció eredményeként -ha rövid időre is-
lakóhelyünk megtisztult a "véletlenül elejtett" chipses zacskóktól,
energiaitalos- és kólás dobozoktól, csokis és csomagoló papíroktól,
műanyag szemetek sokaságától.

Papp Zoltán alpolgármester
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Napközis tábor
A Derecskei Gyerekesély Iroda által szervezett napközis tábor első
turnusában résztvevő felső tagozatos gyerekek felhőtlen időtöltéssel
kezdhették a nyári szünetet (ahol a szabadidő hasznos eltöltése volt
a cél).
A tábor meghatározó része volt a mindennapi mozgásos, játékos
tevékenység. A gyerekek megismerkedhettek csapatépítő-, szituáci-
ós játékokkal, régen népszerű, de napjainkban sokak számára isme-
retlen csapatjátékokkal, társas játékokkal, sorversenyekkel, de a
nagy melegben az uszoda vize is frissítőül szolgált.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A Pöttöm Majorba tett kerékpáros „kirándulás” alkalmával bepil-
lantást nyerhettek az állattartók világába, életvitelébe, kultúrájába.
Bátorságukat, kitartásukat a tanyaolimpián bizonyíthatták.
Ismerkedtek a száraztészta készítés rejtelmeivel, kóstolhatták a
belőle főzött ételt, melyhez egyszerű desszertet is készítettek.
Kreativitásukat a kézműves foglalkozásokon, valamint nagysikerű
„Retró” divatbemutató kifutóján is kamatoztathatták.

Ottalvós tábor
Bebizonyosodott, hogy nem kell ahhoz messze menni. hogy kin-
csekre bukkanjunk.
Iskolánk felsősei is megtapasztalhatták ezt az alatt az egy hét alatt,
amit Sárándon, ottalvós napközis-táborban töltöttek. A falu határá-
ban található, újonnan épült táborhelyen változatos programokkal
vártak bennünket. Belekóstolhattunk a kenyérsütés rejtelmeibe, a
hagyományőrző kézművességbe, és a sárándi művészeti kincseket
is felfedezhettük.

Részt vehettünk a településről készült rövidfilmben is statisztaként
A kis csapat végre együtt számháborúzhatott, játszhatott, beszélget-
hetett. A közösség ereje egy remek tábort kovácsolt belőlük.

Köszönjük Antalné Nagy Mónikának a pályázat kézbentartójának
és Sáránd község vezetőinek a lehetőséget, a megvalósítást!
A tábor szervezői:

Molnárné Pelei Andrea, Molnár Sarolta Eleonóra

Várjuk az iskolásokat !

Tájékoztatás a 2021-2022-es tanév kezdéséről

Tankönyvosztás
Az aktuális járványügyi előírások betartása mellett várjuk a
szülőket és diákokat:
2021. augusztus 26-án, csütörtökön délelőtt 8-12 óráig, dé-
lután 13-17 óráig
(A tankönyvek valamennyi általános iskolás tanuló számára
ingyenesek.)

Nyilatkozatok, igazolások
A könyvosztással egyidőben kérünk igazolásokat az étkezés-
hez (határozat gyermekvédelmi kedvezményről, 3 vagy több
gyerek a családban, tartós betegségről igazolás), nyilatkozato-
kat foglalkozások igénybevételéhez stb. Ennek megfelelően
feltétlenül szükséges a szülő jelenléte ezen a napon!

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 meg-
vásárolni, nem szerepeltettük a kiadott listákon. Ezekre a dol-
gokra 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!

A fontos időpontok összefoglalva
Időpont Kezdés
augusztus 25. szerda 8:00 - Javítóvizsgák
augusztus 26. csütörtök 8:00  - Tankönyvek osztása,

étkezéshez igazolások,
nyilatkozatok leadása

szeptember 1. szerda 8:00 – Évnyitó, első tanítási nap

Nagy Józsefné igazgató

Becsengetés előtt
A tanév kezdetére készülve az iskolában a szokásos teljeskörű
takarítás, fertötlenítés, ahol szükséges a falak festése, udvari
játékok mázolása történik.
A Tankerület jóvoltából az emeletes iskola udvarán négy új játék
került elhelyezésre. A másik két udvarban az önkormányzat
segítségével a fajátékok állagmegóvása történik. A tanév elején
mosdók épületbe történő áthelyezése van ütemezve.
A 12-16 évesek oltását a Kormányhivatal szervezi, de ennek
részletei lapzártakor még nem ismertek
–tudtuk meg Nagy Józsefné igazgatónőtől.                       (szerk.)
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NYÁRI TÁBOROK
Az elmaradt közösségi élmények pótlására és a szülők tehermente-
sítésére intézményünk 2021. június 21. és 2021. július 23. között öt
tábort szervezett 102 tanuló és 11 pedagógus részvételével.

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍV

Táborozóink Zalakaroson

A Csodaszarvas-hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ intézményeiben iskolai közösségi program
keretében 6 napos bentlakásos nyári táborban pihenhette ki a tanév
fáradalmait 20 felső tagozatos diákunk Zalakaroson és környékén.

Csodaszarvas – napközis tábor

Szintén a Csodaszarvas-tábor keretében egyhetes napközis prog-
ramban vett részt 20 alsós növendékünk az iskolaépületünkben és
egy napos Nyíregyházi kiránduláson. A strandolás mellett különféle
sport, életmód, kultúra, művészet, tudomány, ismeretterjesztő,
valamint hagyományőrző foglalkozáson gyűjtöttek tanulóink életre
szóló élményeket.

Pillanatkép a kézműves foglalkozáson

Az EFOP - 1.4.2.-16-2016-00027 azonosítószámú „Élhetőbb
gyermekkor a Derecskei Járásban” című projekt  két turnusban
egyhetes napközis tábort szervezett. A 15-15 tanuló kézműves fog-
lalkozásokon, sportrendezvényeken vett részt.

Sorverseny a nyári napközis táborban

Szintén pályázat (2021-ELM-01-02911) keretében jutott el 32 tanít-
ványunk Zánkára, az „ottalvós” Erzsébet-táborba.

„Nyári gyerekek a Balaton-parton”

Az egy hét alatt a Balaton adta szabadidős lehetőségek kihasználása
mellett változatos programok (kézműves- és sportfoglalkozások,
érzékenyítő tréningek, drámajátékok, koncertek, mozizás, tűzijáték)
szórakoztatták a gyerekeket.

   

Ingyenes tanszercsomag
A tavalyi évhez hasonlóan az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001
"Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes
családok számára" című projekt keretében idén is ingyenes
tanszercsomagban részesülnek a   hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók.
Az érintett családok tájékoztatása megtörtént, a tanszercsomag
kiosztásának helyéről és idejéről a későbbiekben adunk tájékozta-
tást.

Tanévnyitó
Tanévnyitó ünnepségünk szeptember 1-jén 8 órakor lesz az Irinyi
u. 8. sz. alatti iskolaépület udvarán.
A tanévkezdéssel kapcsolatos információk iskolánk honlapján,
facebook-oldalán és az Irinyi u. 1. sz. alatti épület üveges ajtaján
olvashatóak.
A nyári szünidő hátralevő részéhez kellemes időtöltést, jó pihenést,
élményteli napokat kívánok!

Szentmiklósi Miklós igazgató

Megérkeztek a tankönyvek!
Valamennyi általános iskolás tanuló számára ingyenes
tankönyvek kiosztására az Irinyi u. 8. sz alatti iskola-
épületben augusztus 24-én 8 – 17 óráig kerül sor.



6. oldal        Létavértesi   HÍREK      2021. AUGUSZTUS

BÚCSÚZUNK NYUGDÍJBA VONULT KOLLÉGÁINKTÓL

Iskolánk egyik legtapasztaltabb
pedagógusa, Lukács Mihályné
Piroska néni számára 40 év
munkaviszony után július 6-án
elkezdődött a jól megérdemelt pi-
henés időszaka.
Az intézményünkben töltött 35 év
alatt a tanulók, munkatársak,
szülők számára egyértelműen ki-
derült, hogy a reál tantárgyak ok-
tatásában   maximálisan   elhiva-
tott.  Nagy gondot fordított a te-
hetséges gyerekek gondozására,
versenyekre való felkészítésükre.

Tanítványai az iskolai, a tankerületi és a megyei versenyeken egya-
ránt kiemelkedő eredményeket értek el.
Nagy elszántsággal vetette bele magát a tanulók motiválásába. és
szervezte számukra a jobb tanulmányi eredmény elérése érdekében
a tanulmányi versengést, a „Mert megérdemlem!” pályázatot.

A tehetséges tanulók mellett a hátrányokkal küzdő növendékeket
rendszeres fejlesztőmunkával segítette.
Nyitott a volt humán műveltség irányába is. Osztályfőnökként
szívesen készítette fel tanítványait iskolai és települési szintű ünnepi
műsorokra.
Mindig fogékony volt a megújulásra, az új módszerek megismeré-
sére, az infokommunikációs eszközök használatának elsajátítására.

Évtizedeken keresztül irányította a felsős, majd a mérési-értékelési
munkaközösség munkáját. Pontosságával, fegyelmezett munkavég-
zésével példát mutatott, segítette kollégáit és az iskolavezetés
munkáját.
Több éven át ellátta a közalkalmazotti tanács elnöki feladatait is.
Szakmai elhivatottsága, önfegyelme, egyenes jelleme, kitartása,
alapján „A Korszerű Iskoláért” Alapítvány tárgyjutalomban része-
sítette, és tulajdonosa a „Létavértes Gyermekeiért” díjnak is. 2020–
ban és 2021-ben  az EMMI által meghirdetett tanmenetíró pályázati
anyagáért Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott.
Nyugdíjba vonulása alkalmából a tanévzáró ünnepségen vehette át
a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és a kiemelkedő szakmai tevé-
kenységéért járó Elismerő Oklevelet.
Kedves Piroska! Nyugdíjba vonulásod alkalmából kívánunk jó
egyészséget, nyugodt, békés, örömteli éveket családod körében!

Somlyai Béla (Béla bácsi) intéz-
ményünkben 2008. december 8–
tól dolgozott, és az elmúlt 13 év
alatt itt jó munkatársakra, barátok-
ra és megbecsülésre talált. A fela-
datokat legjobb tudása szerint be-
csületesen, szorgalmasan végezte,
besegített a karbantartási, szerelé-
si munkákba is. Mindig nagy pre-
cizitással vett részt az esedékes
iskolai műsorok előkészítésében,
számítani lehetett szakértelmére.

Erényei közé tartozik az emberek iránti tisztelet, az akarat, és kitar-
tás a munkában, tolerancia és empátia a körülötte élők iránt.
Munkája mellett nagy odafigyeléssel nevelte gyermekeit. Egyedü-
lálló szülőként mind a négy gyermekének segítette a továbbtanulás-
sal és a munkába állással kapcsolatos elképzelései megvalósítását.
Somlyai Béla életútja, munkája iránti elkötelezettsége, embersége
példa előttünk.
Kedves Béla! Közel 42 év munkában eltöltött idő után kívánunk
neked kellemes nyugdíjas éveket, jó egészséget, aktív pihenést
családod körében!

Szentmiklósi Miklós igazgató

Debrecen vasútállomásának megsemmisítése volt a célja 1944.
június 2-án a szövetséges haderőknek.
A bombázó gépek kilenc óra előtt néhány perccel Debrecen felett is
megjelentek. Rövid idő alatt 250 tonna bombát dobtak a vasútállo-
másra és környékére. A szőnyegbombázás romokba döntötte az
1900-ban épült impozáns állomás épületét, de a szél több száz
méterre fújta a bombákat, így nemcsak az eredetileg tervezett vasúti
csomópontot érte támadás. A posta épülete és a járműjavító mellett
a Petőfi tér lakóházait is légi csapás érte.

„A műszaki osztály jelentése szerint csaknem 280 ház romba dőlt
vagy súlyosan sérült, 380 lett életveszélyes, és 800 könnyebben
sérült; 1362 család, 4518 személy vált hajléktalanná. Az első táma-
dásban – Bihari László helytörténész kutatásai alapján – 130 repülő
1030 bombát dobott le.”

A Nagyállomás épülete 1944. június 2.

Hetvenhét éve történt a bombázás
A bombázás után édesanyám engemet, 5 éves kislányt is magával
vitt felkeresni a debreceni rokonokat, hogy ki hogyan vészelte át a
bombázást.

Arra emlékszem, hogy a mai első villamos megállóig végig minden
téglatörmelék volt. Egy helyen két kis csizmás láb látszott ki, a
kisfiú egész teste a kövek alatt volt. Én odaszaladtam, a lábánál
fogva akartam kihúzni a törmelékből, anyukám alig tudott vissza-
fogni, rögtön bevitt oda, ahol most is orvosi rendelő van, és fertőt-
lenítő tetanusz injekciót kaptam.
Azóta is ezt a két kis lábat látom – körülbelül a Petőfi szobor kör-
nyékén.
Ott villamosra tudtunk szállni, mentünk a rokonokhoz, öt családot
kerestünk meg. Vittünk lisztet, tojást, krumplit, szalonnát. Hál’
Istennek mind életben voltak, és sírva mesélték el a bombázás
szörnyű élményét.

Milbik Józsefné
nyugdíjas pedagógus

A második nagy bombázás szeptember 1-jén volt, a harmadikat
15-én oroszok követték el. Szeptember 17-én volt a negyedik, 20-
án az ötödik, s végül a hatodik nagy támadást 1944. szeptember 21-
én hajtották végre amerikai kötelékek.                           ( a szerk.)



2021. AUGUSZTUS  Létavértesi HÍREK        7. oldal

Húzz bakancsot, s „Indulj el egy úton!”

Országos virtuális Kéktúra a
Kárpát –medencei magyar iskolák részére!

Tavaly volt hatodik esztendeje annak, hogy virtuális verseny kere-
tein belül barangolhattak a kalandvágyó iskolások az Országos
Kéktúra útvonalán.
Hat éve Hollóházáról indult a virtuális túra, és tavaly óta már mi is
(Érmelléki Csibészek) megismerkedhettünk a KÉK útvonal által
érintett tájak földtörténetével, növény és állatvilágával, történelmé-
vel, építészeti és néprajzi emlékeivel, neves szülötteivel és még
számtalan más, érdekes dologgal.

A Létavértesi Arany János Általános Iskola csapata (Szatmári Gréta,
Szabó Janka Regina, Guba Dávid István, Bertóthy Tamás Dániel) a
2019/2020-as kiírásban második helyezést ért el, aminek a jutalma
egy közös táborozás (a dobogós csapatokkal) a Seregélyesi Pelikán-
Ház erdei iskolában.

Az érkezés estéjén ismerkedős - activity party fogadott bennünket.
A következő napokon is bőséges, érdekes programokkal rukkoltak
ki a szervezők: volt autóbuszos kirándulás a Balaton-felvidékre,
hosszabb-rövidebb túrákkal tarkítva.

Túravezetőnk Futó János volt, a neves geológus, akinek előadásai
élményszámba mentek. Tihany, Nagyvázsony, Hegyestű,
Szentbékkálla és még több „apró” csodának lehettünk szemtanúi. A
40 fokos melegben a balatoni fürdőzések is jól estek.
Aztán a Velencei-hegység és a  Velencei-tó következett. Itt sárkány-
hajózáson vettünk részt. Végül, de nem utolsósorban a  Tanú-hegy
túra következett Badacsonyban. Az utolsó napra egy interaktív
faluismereti túra maradt Seregélyesen, amit egy agárdi termálfürdő-
zés tett teljessé.

Nagyon jó társaság verődött össze, új barátságok szövődtek a hatá-
ron túlról, Felvidékről érkező iskolák tanulóival is.
Köszönjük a szervezőknek – közülük is Sajtos József igazgató
úrnak - a gondoskodást, odafigyelést, és a sok- sok szeretetet!

Bertóthy Tamás

FOTÓK: BERTÓTHY TAMÁS

2019 tavaszán, a májusi Erdőspusztai Teljesítménytúra alkalmával
beszélgettem Vigh-Tarsonyi László barátommal, túratapasztalataink
kicserélése okán. Laci, - aki egyébként a Magyar Túra Sport- és
Terepfutó Szövetség (MSTSZ) elnökségi tagja - látva, hogy milyen
sok gyerek vesz részt a teljesítmény túránkon – felvetette a gyer-
mekbajnokságban való részvételünk lehetőségét.

A Létafit junior

Tanácsát megfogadva, hat tanulót neveztünk be akkor a versenybe:
Tatos Csanád Rudolf, Boros Nándor, Szabó Janka Regina,
Bertóthy Tamás Dániel, Szatmári Gréta, Guba Dávid István.
A versenyen természetesen az idő számít, amit a táv leküzdésekor
használnak fel a gyerekek. A csapatversenyben pedig mindig a
harmadiknak beérkező tanuló ideje számít. A mi Erdőspusztai tú-
ránk is helyet kapott a versenysorozatban, ahol 24 kilométert kellett
gyalogolniuk a gyerekeknek.

A Létafit SE vállalta a gyerekek nevezési díját és utaztatását a ver-
senyekre. A tervek szerint 6 helyszínen, Zemplén, Mátra,
Karancs-Medves, Budai hegység, Bakony és a Létavértesi
Erdőspusztán kellet volna helyt állni a gyerekeknek, de a
pandémia miatt csak négy versenyt lehetett megrendezni.

Sajnos a Bakony és a Budai hegyekbe tervezett túra elmaradt, de
idén júniusban Fűzéren mégis sikerült eredményt hirdetni, ahol
gyerekeink nagyon jó eredményeket értek el:
Egyéniben Boros Nándor 2. helyezést , Bertóthy Tamás 3. helye-
zést ért el. A csapat pedig ezüstérmet szerzett a Szent Jakab Za-
rándok Egyesület fiataljai mögött.
Terveink szerint a 2021-2022 évi versenyre is szeretnénk benevezni
6 ügyes, természetjárást kedvelő 14 év alatti tanulót.

Bertóthy Tamás
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei

SPORTORVOSI VIZSGÁLAT
Értesítjük sportolóinkat hogy szeptember 10-én 16:00-tól sportor-
vosi vizsgálat lesz a Sportcentrumban. Várjuk az U7, U9, U11 és
U13 csapataink sportolóit, valamint várjuk az úszókat, cselgáncso-
zókat és női kézilabdás gyerekeket is.
Tisztelettel:                                                         Árva Barna elnök

Zumbások találkozója
A közelmúltban Zumba -szakosztályunk tagjaival Székelyhídon
vendégeskedtünk az ottani zumbások meghívásának eleget téve.

FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97

A helyi strandon a testvérvárosunk polgármestere Béres Csaba
fogadott bennünket, majd kezdetét vette egy fergeteges hangulatú
zumba-party.

Labdarúgás

Felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapataink a felkészülési időszak
végére értek. A 2021/2022. bajnokság főpróbáján, a Magyar
Kupa első fordulójában, hazai pályán a Tiszacsege gárdáját
sikerült felülmúlni a csapatnak 4:1 arányban.

Sport és egészségnap

2021. augusztus 7-én az Önkormányzat EFOP-1.5.3-16-2017-
00121 "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefo-
gásával" elnevezésű pályázat keretén Sport és Egészségnap
került megrendezésre a Sportcentrumban, amelyen a Judo-
szakosztályunk tagjainak cselgáncs bemutatóját láthatták az érdek-
lődők.

Papp Zoltán szakosztályvezető

Fórumot tartott a Dél-Nyírség,
Erdőspuszták Leader Egyesület

2021. július 13.-án Nyíradonyban Leader fórum volt. A jelen-
lévők megismerkedhettek a H-B. Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ tevékenységével.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A Széchenyi Programiroda munkatársai az aktuális és a vár-
ható vállalkozói pályázatokról tartottak előadást. A Leader
munkaszervezet vezetője ismertette a Térségi Vállalkozásfej-
lesztés felhívását.

Papp Zoltán alpolgármester



„Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
  Egy gyertya az asztalon érted ég.
  Egy fénykép, mely őrzi emléked,
  S egy út, mely elvitte az életed.
  A bánat, a fájdalom öeökre megmarad,
  Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad”

                           Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

         FAZOKÁN SÁNDOR
            halálának 15. évfordulójára

Szerető feleséged, gyermekeid és családjuk, unokáid, édesanyád,
testvéreid és családjuk, sógornőd és családja
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GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es)  2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

Helyreigazítás
A júniusi lapszámunkban az Irtnyi Nyugdíjas kör Sportcentrumban
tartott ünnepségéről adtunk hírt. Guba Imréné, a közösség vezetője
elmondta, hogy valójában 2010-ben alakult meg a vértesi nyugdíjasok
szervezete, de a pandémia miatt nem volt lehetőségük a 10. évfordulós
ünnepségre. Júliusban nyomdatechnikai ok miatt a szöveg nem volt
olvasható. Szíves megértésüket kérjük!  (a szerk.)

Megemlékezés
„Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél,
  Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.
  Örök álom zárta le drága két szemed,
  Megpihenni tért dolgos két kezed.
  Örök az arcod, s nem száll el szavad,
  Minden mosolyod a szívünkben marad.”

KISS SÁNDOR
1947 – 2020. augusztus

halálának 1. évfordulójára

                      Felesége, gyermekei: Anna, Sándor és László

LLLaaakkkóóópppooorrrtttááánnnkkk,,,   uuutttcccaaafffrrrooonnntttuuunnnkkk   tttiiissszzztttaaasssááágggaaa,,,

hhhooozzzzzzááátttaaarrrtttooozzzóóóiiinnnkkk   gggooonnndddooozzzoootttttt   sssííírrrjjjaaa   mmmiiinnnddd   aaazzz   ööönnnbbbeeecccsssüüülllééésssüüünnnkkk   jjjeeellleee...

 „Lelked mint fehér galamb, csendesen messzire szállt
   Hiába keresünk, könnyes szemünk
    már többé nem talál.
    De tudjuk, hogy a csillagok között
    a legfényesebb Te vagy.
   Utat mutatsz, mert a szívünkben örökre itt maradsz.”

   Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk

             HAJZER VILMOSNÉ
          PAPP EMMA

                                         halálának 5. évfordulóján
Szerető leánya Emike, párja Imre,

dédunokái: Szilvike és Timike

    Megemlékezés
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
  nem haltál meg, csak álmodni mentél.
  Szívünkben itt él emléked örökre.
  Ha látni akarunk, felnézünk az égre.”

LAKATOS NIKOLETT HUGI
9 éve nem vagy velünk

                                  Fájó szívvel emlékezik:

                                     Anya, Gina, Milán, Nagyanyó, Nagyapó

               MEGEMLÉKEZÉS
„A múltba visszanézve valami fáj,
  Valakit keresünk, aki nincs már.
  Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
  De Ő nekünk sosem lesz halott,
  Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”

    BBAALLOOGGHH  DDÁÁNNIIEELLNNÉÉ
                                                  SSOOÓÓSS  IIRRÉÉNN
       (1951.09.28 – 2020. 08. 07)

                            Drága feleségem egy éve itt hagyott, nagyon hiányzik.
                               Nyugodjon békében!

                                                                               Szerető férje

MEGEMLÉKEZÉS

„Múlnak az évek egymás után sorba
  Szívünkben a szeretet nem múlik el soha.
  Hiányod fájdalom, elviselni nehéz,
  Örökre tart szívünkben a Rád emlékezés”

                 ifj. FARNASI GÁBOR
               halálának 7. évfordulójára

                                    Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

                                                                      SZERETŐ CSALÁDOD

SZIMA JÁNOS
       1949.10.28. - 2017.08.30.

         halálának 4. évfordulójára
Örökké szerető feleséged, gyermekeid, vejeid, unokáid,

dédunokád, testvéreid, és a rokonok.

          MEGEMLÉKEZÉS
„Hirtelen elmentél egy csendes hajnalon,
  Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.
  Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
  Mélységes fájdalom, hogy távoztál.
  Elfelejteni Téged soha nem lehet,
  Nagyon fájó az élet Nélküled.”

Megemlékezés
 „Te voltál nekünk a biztató remény,
   Nehéz napjainkba is az utat mutató fény.
   Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
   Szemünkből a könny naponta kicsordul.
   Tudjuk, hogy csodára hiába várunk,
   Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk.

     BOTOS IMRE
                 1966.09.30- - 2020.08.20

                 halálának 1. évfordulójára

                                                        LÁNYAI ÉS ÉDESANYJA
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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)

TELEK. Létavértes, Nagyváradi u.
19/A alatt 661 m2 közművesítés
nélküli építési telek eladó. Közmű-
vek a telek előtt. Telefon: 06-30-
313-3046.  (B-2021/28560/15/40)

BÚTOR. 2 db kétszemélyes reka-
mié eladó: Érdeklődni telefonon:
06 70 428-7302    (B-2021/28560/15/81)

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

A p r ó h i  r  d e t é s
 Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr

LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, (főtértől 5 percre, Debre-
centől 25 kilométerre) Nagyváradi
u. 24/A, emeletes, 180 m2-es, 3
szobás, parkettás, gáz- és vegyes
tüzelésű központi fűtéses lakóház
garázzsal, gazdasági- és mellék-
épületekkel, ipari árammal, pincével
eladó.  Érdeklődni lehet telefonon
06-30 / 252-6375   (B-2021/28560/5/31)

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. szeptember 10 –én,  12 óráig  a
Városháza I. emelet 12. iroda E-mail: letahirek@gmail.com

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 51 ÉV UTÁN

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A pandémia miatt 2021. július 17-én tartották meg osztálytalál-
kozójukat az Arany János Általános Iskolában 1970-ben végzett
volt 8.a osztályosok. Osztályfőnökük Hiripi Olga tanárnő volt.

Névsor: a fotó alapján:
Első (ülő) sor: Békésiné Máslányi Ilona, Fazokán Sándorné (Szabó
Gyöngyi), Hosszú Józsefné (Tarján Katalin), Hiripi Olga (Olgi néni)
osztályfőnök, Pulya Györgyné (Demeter Mária), Lente Ferencné
(Erdei Róza)
Álló (második) sor: Holló Vince, Szmerka László, Jakab Ödön,
Bodnár Sándor, Tóháti László, Pánya Aranka

- Akik nem tudtak személyesen ott lenni, azok számára virtuális
találkozót szerveztünk. Az iskola wifi -jét használva
messengeren léptünk kapcsolatba Gecséné Nagy Katalin,
Pongor Imre és Pongor Imréné (Pankotai Ilona) egykori osz-
tálytársainkkal.

Köszönettel tartozunk a wifi kapcsolat létrejöttéért Zsíros József
tanár úrnak, a terem biztosításáért és a megterítésért Nagy József
gondnok úrnak – írta a fényképhez Holló Vince.

ÚJ SZOLGÁLATVÁLLALÁSI LEHETŐSÉG

Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Hon-
védelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség.

A toborzó teljes szövege: www.letavertes.hu/Hírek
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