
 
2019. december 13 -
án Nyíradony –
Tamásipusztán, a 
Boirostyán – Med-
Hotelben tartotta 
közgyűlését a nyír-
adonyi székhelyű 
Európa kapu Euró-
pai Terület Társulás 
(ETT), mely 35 hazai 
és romániai telepü-
lést tudhat soriban.  

 
A 21 megjelent képvi-
selő a GYES-en lévő 
Dr. Kres Tünde Tímea 
igazgató asszony  

helyettesítésére Kovács Aport választotta a társulás igazgatójának, aki már korábban is 
dolgozott a szervezetnél. 

További napirendek keretében tájékoztatást hallhattunk a Bethlen Gábor Alap kere-
tein belül elérhető testvérvárosi települések együttműködését támogató forráslehető-
ségekről, a ROHU határmenti programok más elemeiről, valamint a társulás klíma-
politikai koncepciójáról. A társulás készül a jövőre induló uniós költségvetési ciklus 
határ-menti fejlesztési forrásainak megszerzésére és a korábbinál is nagyobb mérté-
kű lehívására. 
Tasó László, a szervezet elnöke kiemelte, hogy elkezdődött a 2021.-2027. évek közötti 
határon átnyúló projektötleteinek gyűjtése. Az önkormányzatok, vállalkozások, civilek, az 
egyházak majd egy Bihor megyei társszervezettel közösen adhatják be pályázatukat az 
általuk megvalósítani kívánt programra. 
Az ETT a következő időszakban több helyszínen tart projektötlet gyűjtő rendezvényt. 

Papp Zoltán alpolgármester
 

 
Fotó:: Magánarchívum

Európa kapu ETT Közgyűlés 
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Fergeteg hava 
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Fotó:  Turóczi Barnabás

2019. december 19 -én három különböző helyszínen kerültek megtartásra az ünnepet 
köszöntő Városi Advent programok. A kép az Irinyi utcai rendezvényen készült, és a 
Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetháza és az Irinyi János Általános 
Iskola pedagógusainak közös műsorszámáról.                               /Részletek a 3. oldalon 
 

 
Létavértes Kossuth u. 4. 

 
2020. január 25-én, szombaton  

Helye: Tornacsarnok, Árpád tér 10. 
Gyülekezés 18 órától 

Kezdés 19 óra 
Nyitó tánc: Valcer Táncstúdió 

Élő zene Csa- beat zenekar 
Meglepetés sztárvendég 

Belépődíj: felnőtteknek 5.000 Ft/fő 
14 év alatti gyermek 2.000 Ft 

5 év alatti gyermeknek ingyenes 

Báli belépők január 17 –ig válthatók: 
Rózsa u. 1 és Kassai u. 8. szám alatt 

 
 
 

Tájékoztató 

Tisztelt létavértesi Lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapítvány 
Létavértesért Kuratóriuma által 2019-ben 
meghirdetett és támogatott pályázatainak a 
Pénzügyi- és Szakmai beszámolói határidő-
ben (december 1 -ig) benyújtásra kerültek. A 
beszámolók ellenőrzését követően megálla-
pítható, hogy mind szakmailag, mind pénz-
ügyileg megfeleltek a kiírásnak és a vállalt 
kötelezettségeknek. 
 
Bízunk benne, és örülünk neki, hogy a támo-
gatásunkkal megvalósított projektek segítik a 
gyerekek egészséges fejlődését, a környezet 
védelméhez és megóvásához kapcsolódó 
szokások alakítását, a környezettudatos és 
egészséges életmód megalapozását, a város-
szépítést, a kiemelkedő tanulmányt elérő 
gyerekek és a tehetséges művészeti tevé-
kenységet folytató csoportok megbecsülését. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020-ban is 
lehetőségük van arra, hogy Személyi Jövede-
lem Adójuk 1% -ával támogassák az ala-
pítványt 

A befolyó összeget ismételt pályázati kiírás-
ban szeretnénk hasznos célokra fordítani. 

ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT 
Adószám:18545984-1-09 

Szima György 
Alapítvány elnöke
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Fotó: Kővári Krisztián

 
Az önkormányzat évzáró testületi ülését 2019. december 17-én tartotta. Az ülésről 
videofelvétel készült, mely elérhető a város honlapján: www.letavertes.hu / Hírek illetve 
archiválás után a www.letavertes.hu /Önkormányzat /Testületi ülések dokumentumai 
oldalon. 
Az Önkormányzat főmenüből elérhetők az önkormányzat által elfogadott Helyi 
rendeletek (2004-től), valamint a napirendekkel kapcsolatos Határozatok (2017-től).
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a nyilvános testületi ülésekről készült felvételek teljes 
tartalommal folyamatosan elérhetők lesznek a város honlapján.                                       TB. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Rendelet  
 

- ●  
Közbeszerzési Bizottság    
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A közterület-felügyeletről 
 
A Képvislőtestület a közelmúltban össze-
gezte a településen 2018. július 1-től 
ellátott munkakör tapasztalatait. A fela-
datkör része a város közbiztonságában, 
köztisztaságában, közrendjében, a köz- és 
magánvagyon védelmében kifejtett tevé-
kenység. Ennek érdekében közös 
szolgálatok szervezése történt a 
rendőrséggel, mezőőrökkel. 
A közterület-felügyelőnek nem feladata a 
bírságolás. A lakossággal együttműködve a 
jogszabályok, rendeletek betartatása a cél. 
Az elhanyagolt, gazos ingatlanok 
tulajdonosai 21 esetben kaptak felszólítást.  
Engedély nélküli közterület használat miatt 
5 helyszíni bírság kiszabására került sor. 
Rendszeres ellenőrzés volt a piac területén. 
Az engedély nélküli árusítás miatt két 
alkalommal kellet bírságolással élni. 
Tömeges kifizetések körüli napokon a 
boltok környékén volt ellenőrzés. A 
közterületen való alkoholfogyasztás miatt 
egy alkalommal kellett bírságot kiszabni. A 
nyár folyamán több szóbeli figyelmeztetés 
is történt. A felügyelet működése javított a 
város általános mutatóin. 

TB

KKKééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   

  
2020. évre tervezett rendezvények 

 

Február 15. 
Farsangi Csinnadratta 

Március 14. 

Nemzeti Nap a Rozsnyai Gyűjteményben 

IX. Létavértesi Pálinkaverseny 

VIII. Házikalács- és Kolbászverseny 

Április 11.  
Húsvétoló -családi nap 

Április 30.  
Májusfa-állítás 

Június 27. 
Múzeumok Éjszakája 

November 22. 
András-napi Disznótor 

December 12. 
Adventi Bütykölde 

 

Röviden 
 
 

Véradás 
 
A 2019. december 18 -i kiszállásos 
véradáson megjelent 40 fő. Orvosi 
kivizsgálás után 33 személy adhatott vért.  
 
Első alkalommal jelentkezett 5 fő: Farkas 
Dzsenifer, Létavértes, Arany J. u. 39, Farkas 
Csaba, Létavértes, Baross u. 1/a, Molnár 
Márton Richárd, Létavértes, Baross 63, 
Novákné Aranyi Erika, Létavértes, Katona 
köz, Tóháti Róbert, Létavértes Sándor utca. 
Mindenkinek köszönet! Sikerekben, 
örömökben gazdag, nagyon Boldog Új évet 
Kívánok! 2020-ben is találkozzunk a 
kiszállásos véradásokon. 

Szalai Ferencné véradásszervező
 
 

Műfüves pálya használata 
 
A Létavértes Városi Önkormányzat és a 
Létavértes SC ’97 között létrejött szerződés 
alapján a Debreceni utca 1/c. 
Sportcentrumban található műfüves pálya 
használati díja: 5.000.-Ft/óra. A testületi 
határozat 2019. december 1-től  érvényes. 
 
 

2020. ÉVI SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

ÜTEMEZÉSE 
 
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató 
Nonprofit Kft ügyfélszolgálatától kapott 
tájékoztatás szerint a szelektív hulladék 
szállítás minden hónap utolsó szerda-
csütörtök délelőttjén az alábbi időpontokban 
lesz. 

január 29-30. 
február 26-27. 
március 25-26. 
április 29-30. 
május 27-28. 
június 24-25. 
július 29-30.  
augusztus 26-27. 
szeptember 23-24.  
október 28-29.  
november 25-26. 
december 30-31. 

 
 

Települési információk 

a város honlapján 

www.letavertes.hu 
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2019. december 19-én három helyszínen, az előre jelzett programok 
kerültek megtartásra.  
 

 
Alsó tagozatosok a karácsonyfa mellett 

 
Az Árpád téren (uszoda előtt) : 

A Nagylétai Református Egyházközség énekkarának műsora 
Menyhárt Károly polgármester ünnepi köszöntője 

Hadházi Tamás református lelkész és Szimicsku Ferenc gk esperes 
karácsonyi gondolatai 

az Arany János Iskola tanulóinak, Pedagógus énekkarának műsora 
hangzott el 

Műsorvezető: Papp Zsoltné Kiss Mónika volt 
 

 
Az iskola és egyházközség közös énekkara 

 
Irinyi u. 1. szám előtt : 

Vályi Éva szavalata 
Menyhárt Károly polgármester ünnepi köszöntője 

Rozsnyai István református lelkész és Titkó István görög katolikus 
parókus karácsonyi gondolatai 

a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde Tagóvodájának 
gyermekműsora 

Karácsonyi dallamok zongorán- Cseresznye Flóra 
A Vértesi Református Egyházközség és az Irinyi János Általános 

Iskola pedagógusainak közös énekkari műsora 
hangzott el 

Műsorvezető: Vályiné Pápai Viola volt. 
 
Mindkét helyszínen: tea, sült tök, sült krumpli, forralt bor, szalon-
cukor. Az Irinyi utcában kirakodó vásár, mézeskalács, sós süti  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FOTÓK: TURÓCZI B.

A művelődési ház színháztermében este 18 órától  
„KETTEN” címmel Nagy Zsolt és Szatmári Imre  

és vendég fellépők: Nagy Imre, Szatmári Gréti, Szatmári Laura
nagy közönségsikerrel fogadott teltházas adventi zenés estjére 
került sor. 

 

Szenteste templomainkban 
 

 
FOTÓ: EGYHÁZKÖZSÉG ARCHÍVUMA

A Nagylétai Református Egyház templomában az Istentisztelet előtt 
a hittanos gyermekek szentesti műsorát láthatták az ünnepre várók!  
 

 
FOTÓ: TURÓCZI B.

A Nagylétai Görögkatolikus Egyház Károlyi utcai templomában az 
ünnepi misét megelőzően, gyermekek betlehemi műsora elevenítette 
fel az ismert bibliai történetet. A műsort összeállította : Máté Ilona 
hitoktató. 

Folytatás a 4. oldalon  ��

 
Az eseményekről színes összeállítás képekkel, filmekkel a város 
honlapján: www.letavertes.hu /Hírek  
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FOTÓ: EGYHÁZKÖZSÉG ARCHÍVUMA

A Vértesi Görögkatolikus Egyház templomában gyermekek és 
felnőttek szép karácsonyi műsorral idézték fel Jézus születésének 
történetét. 
 

 
FOTÓ: TÓTHFALUSINÉ BUBRIK BEÁTA

A Vértesi Református Egyház december 24-én a Kassai utcai torna-
teremben tartott ünnepváró szép gyermekműsort és Istentiszteletet.  
 
Az Idősek Szeretetházában megtartott ünnepi műsorról és Istentisz-
teletről Kővári Krisztián 150 felvétele megtekinthető az egyházköz-
ség facebook oldalán.                                                                      TB. 
 

 
 

 
Karácsonyi ünnepségek az óvodában 

Az év legszebb ünnepét Karácsonyt, megünnepelte a Gyermekszi-
get Óvoda - Bölcsőde apraja-nagyja.  
Minden csoport meghitt, ünnepi hangulatot varázsolt a termébe, a 
mézeskalács illata átjárta az egész intézményt, melyet, mint minden 
évben a dajka nénik sütöttek.  
Előkerültek a nagy becsben tartott, csodaszép karácsonyi díszek, 
melyekkel a gyermekek -a felnőttekkel együtt- szép ruhába 
öltöztették a fenyőfákat. A gyermekek karácsonyi dalokat, verseket 
tanultak.  Hagyományainkhoz híven ebben az évben is a nagycso-
portosok adták az ünnepi műsort. 
 

 
December 18-án a Delfin nagycsoportosok a kis Jézus születéséről 
szóló megható betlehemes műsorral készültek, amelyet az óvoda 
aulájában adtak elő a meghívott vendégeknek, nyugdíjasainknak, a 
gyermekcsoportoknak és a dolgozóknak, majd ebéd után szüleik-
nek, nagyszüleiknek., akik meghatódva nézték a gyermekek szerep-
lését. 
A csoportokban feldíszített fa alatt minden kisgyermek értékes, 
szép ajándékot talált. 

Sikerekben gazdag, Boldog Új Évet mindenkinek! 

 A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde 
Debreceni utca 1. szám alatti dolgozó

 

Karácsony az Irinyi úti oviban 
December 19-én rendhagyó módon vártuk a karácsonyt. A nagy-
csoportos gyermekek a Betlehemes műsorukra a bárányhimlő 
járvány miatt nem tudtak felkészülni, de természetesen így sem 
maradtunk élmények nélkül.  
Díszbe öltöztettük óvodánkat, mézes kalácsot sütöttünk, az ünnep-
ség hetében karácsonyfát díszítettünk. Az eseményt Betlehemes 
vetítéssel, közös verseléssel, énekléssel, beszélgetéssel tettük meg-
hitté.  
Ebben az évben is járt nálunk a Jézuska, így minden csoportot 
ajándék várt a fa alatt. 
 
Délután a városi karácsonyi ünnepségen folytatódott a nap, ahol 
óvodánk középső csoportos gyermekei előadták mikulás táncukat. 
Ott voltunk az Irinyi utcai adventi vásáron is. Az ebből származó 
bevételt a gyermekek játékainak bővítésére fordítjuk. Köszönjük 
Tóth Istvánnak a fenyőfa felajánlását!  
 
December 20-án az Irinyi Általános Iskola tornatermében a közép-
ső-és nagycsoportos gyermekekkel folytattuk az ünnepre hangoló-
dást, ahol az iskolások által előadott színvonalas műsort tekintettük 
meg.  

Az óvoda munkatársi közössége
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Szülők látogatása 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Számok kirakása (1. a) 
December 14-én iskolánk legkisebb tanulóihoz látogattak el a szü-
lők. Magyar és matematika órák keretében győződhettek meg arról, 
hogy csemetéik a közel négy hónap alatt, hogyan illeszkedtek be az 
iskolába.  

 
Hangok összevonása (1. b) 

Az 1. a osztályban Oláh Csabáné és Rápolty Judit; az 1.b osztály-
ban Belényesiné Kiss Edit és Pongorné Paczári Anita; az 1.c osz-
tályban Tóth Róbert és Gáspárné Pankotai Erika nyújtott segítséget 
a szülőknek. Köszönjük a részvételt! 
 

Köszöntjük vendégeinket (1. c) 

 
 
 
  
 
 
 

Arany-vásár 
Ebben a tanévben is megrendezésre került a karácsony előtti Arany -
vásárunk, ahol saját kézzel készített, sok ötletet felvonultató termé-
keket kínáltunk kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Mint mindig, most 
is nagy sikere volt a házilag készült süteményeknek, amelynek 
készítését a szülői munkaközösség koordinálásával sok szülő vállal-
ta, s akik részt is vettek az árusításban.  
 

 
 
Szintén nagy népszerűségnek örvendett az iskola technikai dolgozói 
által sütött lángos is, amiből nem lehetett eleget előállítani. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni azoknak szülőknek, nagyszülőknek, peda-
gógusoknak, gyerekeknek, iskolai dolgozóknak a közreműködését a 
programban, akik idejüket nem sajnálva, energiát fektettek abba, 
hogy vásárunk sikeres lebonyolítása megvalósuljon! 
 

Kiskarácsony, nagykarácsony 
December vége a karácsonyi időszak egyik legszebb hete. Tanuló-
ink és pedagógusaink is nagy készülődésben voltak. 
 

 
A négy gyertya 

Hóemberek tánca 
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FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Luca nap 

December 19-én délután a városi megemlékezésen, majd péntek 
délelőtt iskolánk tanulóinak és dolgozóinak tartottuk ünnepi 
műsorainkat. A szép megemlékezésen megismertük a 4 gyertya 
történetét (3.a osztály), a hóemberek is táncoltak nekünk (3.c 
osztály), a Luca-napi hagyományokba (4. évfolyam) is betekintést 
nyertünk, valamint a Nagylétai betlehemes játék (Csillagjárók) 
részesei is lehettünk.  

 
Nagylétai betlehemes játék 

 

 
Nevelőink ajándéka 

 
A hagyományok szerint a nevelők is megajándékozzák a 
gyerekeket, a pedagógus énekkarunk meghitt karácsonyi dalokat 
énekelt színpadon és a fenyőfánál egyaránt. A műsort betanították: 
Bora Istvánné, Fazokán Jánosné, Baloghné Janka Tímea, Nyakné 
Hevesi Judit, Tóth Zoltánné, Szatmári Erika, Vesza Anikó, 
Molnárné Pelei Andrea. 
 

Adventi bütykölde 
 
Iskolai könyvtárunkban adventi bütyköldét szerveztünk az 5-6. 
évfolyamos diákoknak az ünnepi készülődés jegyében. De-
cember 14-én ismét ellátogatott hozzánk Adomán Mónika, a 
Monicon decoupage egyedi kézműves ajándéktárgyak ottho-
nának megálmodója. 

 
A kézműves foglalkozáson a gyerekek megismerkedtek a
decoupage technikával és karácsonyi ajtódíszt készítettek.  
Köszönjük szépen a kreatív, örömteli foglalkozást! 
 

Himnusz képekben 
 
Ezzel a címmel zárult az „Éren innen, Éren túl” TTP-KP-1-
2019/1-000179 számú testvértelepülési pályázat rendezvénysoroza-
ta, amelyre a székelyhídi Petőfi Sándor Líceum és a Létavértesi 
Arany János Általános Iskola tanulóit hívtuk, hogy képi formában 
fogalmazzák meg, mit üzen számukra nemzeti imádságunk. A 
pályázatra érkezett alkotások különböző technikai megoldásokkal, a 
makettől a ceruzarajzokig jelenítették meg Kölcsey költeményének 
egy-egy részletét.  

 
Alkotók és alkotásaik  

 
Az alkotásokat Máté József rajztanár irányításával értékelte a zsűri. 
A legszebb munkák készítői tárgyjutalomban részesítettük: 
1. Hercz Béla 7.c, 2. Koszta Panna 8.b, 3. Tóth Orsolya 6.b. Külön-
díj: Jónás Réka 7.b 
 

Mézes reggeli az Arany János Iskolában 
 
Jól indult egy hét az Arany János Általános Iskola harmadik, 
negyedik évfolyama számára. Újvárosi Sándor létavértesi méhész 
hangulatos bemutatót tartott a méhészetről. Ismertette a méz előál-
lításának alapvető feltételeit.  
A gyerekek egy videófilm megnézésével, betekintést nyerhettek a 
méhek titokzatos életébe. Diákjaink nagyon sokat kérdeztek, 
amire mindig szakszerű válaszokat kaptak. Ezt követően totón 
bizonyíthatták a megszerzett tudást.  
 
A délelőtti programot mézkóstolással zártuk. Megkóstoltuk az 
akác, repce, hárs- és vegyes virágmézeket. Bízunk benne, hogy a 
gyerekekkel sikerült megkedveltetni ezt az egészséges csemegét! 
Újvárosi Sándornak pedig köszönjük a lehetőséget, a lelkesedést, 
s a finom csemegét! 

Nagy Józsefné igazgató
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Decemberi előadásokon az Irinyis diákok 
 

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Felső tagozatosaink Debrecenben 

December 14-én, a szombati munkanapok egyikén a felső tagozatos 
tanulóink egy része a megyeszékhelyre utazott. Az adventi vásár 
megtekintését mozilátogatás követte. A "Jumanji - A következő 
szint" című filmet nagy érdeklődéssel, fegyelmezetten nézték a 
gyerekek.  

Kézműves foglalkozáson 
Ugyanezen a napon alsósaink a Rozsnyai István Muzeális Gyűj-
teménybe látogattak, ahol megtekintették "Az Érmellék elfeledett 
világa ..." című kiállítást, majd kézműves foglalkozás keretében 
megismerkedtek a gyertyaöntés fortélyaival. 
 

 
„Karácsony …a hegyekben” 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

December 17-én reggel iskolánk ebédlője rögtönzött színházterem-
mé alakult. Az alsós tanulók a Palánta Alapítvány "Karácsony a 
hegyekben" című interaktív bábelőadását tekintették meg. A kará-
csonyi hangulatot idéző mese a gyerekek körében nagy tetszést 
aratott.  

 

Karácsonyi ünnepvárás 
 
Karácsonyváró rendezvénysorozatunk december 19-én délelőtt az 
Irinyi utca elején elhelyezett fenyő díszítésével kezdődött. Délután 
Létavértes Városi Önkormányzata és a Létavértes Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház által szervezett Városi Karácsonyon vettek részt 
iskolánk tanulói és dolgozói.  
 

 
Menyhárt Károly köszöntője 

A rendezvény Menyhárt Károly polgármester úr köszöntőbeszédé-
vel indult. Ezt követően a református és katolikus egyházak képvise-
lői, a Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde Irinyi utcai tagóvodájának 
növendékei, a Vértesi Református Egyház és az Irinyi Iskola peda-
gógusaiból álló énekkar gondoskodott a karácsonyi hangulatról.  
 

 
Az utcai karácsonyi ünnepségen 

Majd megkezdődött a kirakodóvásárban való bolyongás, ahol fel-
ajánlásoknak köszönhetően idén is ingyenesen forró tea, forralt bor, 
sült krumpli, sült tök, gofri, pogácsa, mézeskalács és szaloncukor 
várta a rendezvényre látogatókat. 
 

 
Sátorsor 
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 A téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 20-án került sor 
a vértesi településrész karácsonyváró programjának második ren-
dezvényére.  
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A zsúfolásig megtelt, ünnepi díszbe öltöztetett tornateremben Vályi 
Éva munkaközösség-vezető köszöntője után a diákönkormányzat 
képviselői meggyújtották a 4. adventi gyertyát, majd Dráma szak-
köröseink előadásában karácsonyi árnyjátékot tekinthettük meg.  

 
 
A sikeres produkció után a 3. osztályosok léptek színpadra 
Hótündér című karácsonyi műsorukkal. A megható, és a karácsony 
üzenetét hűen tolmácsoló előadást Ujvárosiné Slifka Mariann osz-
tályfőnök állította össze. 
 

 
A műsorszámok után Szentmiklósi Miklós intézményvezető megkö-
szönte a nagyszámú jelenlévőknek a részvételt, az érdeklődést, az 
eddigi közös munkát, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánt az iskola tanulóinak, szüleiknek és az intézmény vala-
mennyi dolgozójának. 

 
 

 
Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik adományaikkal, 
munkájukkal segítették ünnepváró programjainkat: 
Létavértes Város Önkormányzata, Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde Irinyi utcai tagóvodája, Rozsnyai István 
és Titkó István lelkészek,  Vértesi Református Szeretetház , Városi Önkor-
mányzat Napközis konyhája, Vértesi Irinyi Nyugdíjaskör,  Szőlősgazdák 
Egyesülete, Képviselőtestület, Irinyi János Általános Iskola tanulói, szülői 
közössége, dolgozói 

 

Versenyek és eredmények 
 

December hónapban ismét megrendezésre került a körzeti úszó-
verseny Létavértesen, ahol iskolánk 15 tanulója 20 érmet szerzett.  

 
Gratulálunk a gyerekeknek az elért eredményekhez és Kontor Gá-
bor tanár úr felkészítő munkájához! 
 

Rajzpályázat 
A P.M.R. Kft a környezetvédelmi felelősségvállalás és környezeti 
nevelés jegyében meghirdetett " TERMÉSZET-esen Szeretem!" 
című rajzpályázatára több alkotással is beneveztek alsós tanulóink.  
 

 
Jutalmazott kis művészeink 

Nagy örömünkre és büszkeségünkre Cseresznye Flóra és Kósa 
Alexandra Barbara 3. osztályos tanulók elért eredményükért okle-
vélben és tárgyjutalomban részesültek.  
 
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete nevében  

Jákóbné Szilágyi Éva 
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 

KÉZILABDA 
Utánpótlás kézilabda csapataink közül az U.13 és U.11 korosz-
tály december elején lejátszotta az év utolsó bajnoki mérkőzéseit. 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Az U.13 lányok Hajdúszoboszlón léptek pályára Karcag ellen, és a 
fordulatokban gazdag mérkőzésen a nagykunsági csapat nyert. 

 
Az U.11 lányok Debrecenben játszottak. Az első összecsapá-
son nagyarányú győzelmet arattunk Balkány csapatával szem-
ben. A folytatásban egy kiélezett mérkőzésen kikaptak Hajdú-
nánás csapatától.  

ÚSZÁS 

 
 
Úszószakosztályunk decemberben Békéscsabán járt, ahol Pintye 
Viktória és Varga Gergő tanítványai, egyéniben több érmet szerez-
tek, és a váltó versenyen is szép eredményt értek el. 
 

 

ZUMBA 

 
ZumBeus és csapata a karácsonyi ünnepet követően, Debrecenben 
"Bejgli égető" zumba órán vendégeskedett. A Szilveszter előtti 
napon hazai környezetben, jó hangulatú zumba-partyval búcsúztat-
ták az Óévet. 
 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

ÚJVÁROSI ÁDÁM A VASASBAN 
 
Fiatal, tehetséges játékossal erősítettük meg csapatunkat – olvasható 
a Vasas FC internetes portálján. Így adnak hírt arról, hogy a több-
szörös korosztályos válogatott Ujvárosi Ádám átigazolt a klubhoz. 
 

 
FOTÓ:  VASAS  FC  PORTÁL

„A 19 éves – 188 cm magas – belső védőt a DVSC együttesétől 
igazoltuk, ahol eddigi pályafutása során 245 alkalommal lépett 
pályára. A debreceniek saját nevelésű játékosa az akadémián végig-
járta a korosztályos csapatokat, majd 2018-ban fölkerült a DVSC 
első keretéhez. Hamar letette névjegyét, hiszen ugyanebben az 
évben Jász-Nagykun-Szolnok megyében megválasztották az év 
utánpótlás férfi sportolójának, 18 esztendősen a Magyar Kupában is 
szerepet kapott, illetve a DVSC II. csapatának alapemberévé vált. 
Ujvárosi Ádám már az U15-ös korosztálytól kezdve folyamatosan 
az utánpótlás-válogatottak tagja volt, az U19-ig bezárólag összesen 
23 alkalommal viselte a címeres mezt. 
 
- Országszerte figyelemmel kísérjük azokat a tehetséges, fiatal lab-
darúgókat, akik beleillenek az elképzeléseinkbe és hosszú távon is 
potenciált jelenthetnek számunkra. Ujvárosi Ádám a magyar U19-
es válogatott alapembere, jól fejelő, határozott, kemény belső védő, 
kiváló fizikai adottságokkal és kiemelkedő gyorsasággal rendelkezik 
– fogalmazott az átigazolással kapcsolatban Nagy Miklós klubigaz-
gató 
- A Vasas egy nagy hagyományokkal bíró klub, erős csapat a baj-
nokságban, így boldog vagyok, hogy itt fogok futballozni. A straté-
giában hosszú távú célok szerepelnek, én pedig minden tudásommal 
azon leszek, hogy sikeresek legyünk, mert a szerződés aláírásával 
újabb mérföldkőhöz érkezett az életem – nyilatkozta a szerződés 
aláírását követően a 19 éves labdarúgó.” 

(Forrás  http://www.vasasfc.hu/
:
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Találkozott az ősz és a tél 
Bakancs a lábra, hátizsák a hátra! Irány az Irinyi! 

 
Akinek az őszről az elmúlás és szomorúság jut eszébe, az gyorsan 
húzzon bakancsot a lábára és egy kellemes túrán gyönyörködjön a 
természet téli álomba vonulásának utolsó, legszebb pillanataiban.  
A csípős reggelek, az elhalványuló élénk színek mind-mind külö-
nös hangulatot kölcsönöznek ennek az időszaknak. Az idei Irinyi-
túra a szokásos időponthoz képest egy héttel hamarabb került 
megrendezésre, tekintettel a karácsonyi munkarendváltozásra. Így 
a téli túra ez alkalommal az ősz utolsó pillanataiban került meg-
rendezésre. S valóban az őszi napsütés után megjelentek az első 
hópelyhek is. A gyakorlott túrázók tudják, nincs ennél alkalma-
sabb idő a túrázó számára.  
 
A szervezők úgy gondolták, hogy az időpontváltozás miatt keve-
sebb résztvevőre számíthatnak, de szerencsére nem így történt. 
Most is emelkedett a résztvevők száma, ami örvendetes annak 
fényében is, hogy kétharmaduk visszatérő, és legalább egyszer már 
járt valamelyik létavértesi túrán.  
Legmesszebbről ez alkalommal Győrből érkeztek hozzánk, de 
örömteli, hogy a szomszéd településekről is (Monostorpályi, 
Vámospércs) egyre többen ruccantak át hozzánk, mondván ha már 
itt vagyunk a szomszédban. 
A rendezők közötti munkamegosztás ma már olajozottan működik, 
mindenki tudja a feladatát. Időben elkészültek az itinerek, a nagy 
becsben tartott Irinyi gyufák, az új „harkályos” kitűzők. Kevesen 
tudják, hogy a harkály Irinyi kedvenc madara volt. A sportcsarnok 
berendezéséről a sporttelep rendjéről –mint mindig- az önkormány-
zat dolgozói gondoskodtak. Köszönet érte!  
Az ebéd előkészítése is megkezdődik már csütörtökön. A siker nem 
maradt el, mert a forró leves bizony csodákra képes. De ne szalad-
junk előre. 
 
A rajtnál már fél hétkor gyülekeztek a korán kelők. Harminc és 
tizenöt kilométeres távon gyalogolhattak az érdeklődők, s az Irinyi 
síremlék, a Vizivágóhíd, arborétum megtekintését követően a 
Kepecs-tag, Öregkert, Kossuth-kert, Scaler Ranch, Bikalegelőn át 
érkeztek vissza a településre a vándorok. Közben frissítőkkel vártuk 
a bakancsosokat az ellenőrző pontokon. 
 
Csapra kellett verni az Öregkertben Papp Sanyi bácsi legnagyobb 
hordóját, aki mint mindig most is önzetlenül támogatta a rendez-
vényt. Ez alkalommal 25 liter bora „bánta” vendégszeretetét. A 
másik 30 liter meg a célban.  

 
Papp Sanyi bácsi pajtája állandóan tele volt 

 
A forralt bor illata már messziről csalogatta a vándorokat. Kedves 
gesztusként Volt olyan visszajáró túrázó, aki kedves gesztusként 
saját készítésű, az öregkerti pajtát megörökítő keresztszemes 
hímzéssel köszönte meg Sanyi bácsi kedvességét! Ezen az ellen-
őrző ponton immár heten teljesítettek szolgálatot, de mégis nehe-
zen állják a sarat a zsíroskenyér, lekváros kenyér kenésében.  
Itt nagy sikert aratott a hársmézes kenyér, míg az ötös ponton a 
grillezett gomba, a hatoson pedig a forró gyógytea okozott kellemes 
meglepetést a túrázóknak. 
 

Ez alkalommal a Kepecs-tagi önpecsételő állomáson az „ifjúsági 
tagozat” teljesített szolgálatot, segítve a vándorokat. A hidegben 
időnként nekik is fel-fel kellett szaladniuk a dombra. 
 

 
Akadt dolog a célban is rendesen 

Az utolsó ellenőrző ponton a Milbik pajta szokásos legénysége 
számított a túrázók önállóságára is a frissítők kínálásakor. Nem 
hiába. 

 
                                                                                                       FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM 

Isten tudja hányadszor nyeri Pongor Norbi a 15 km-es távot 
 

A célban Szatmári Imi volt most is a hangulat felelős, ezúttal 
segítségül hívta a „Ketten” formáció másik tagját Nagy Zsoltot is, 
pluszként pedig Nagy Imre „Madár” is besegített a két gitár mellé 
hegedűvel és csellóval. Igazi örömzene kerekedett, amit a közön-
ség is nagyon értékelt. Sokan maradtak még egy-két órácskára a 
beérkezés után csak azért, hogy élő zene mellett regenerálódhas-
sanak. 
 
A szervezők nevében köszönöm annak a hajdúböszörményi sport-
társnak a figyelmességét, aki csokival kedveskedett a szervezőknek, 
mert állítása szerint a tavalyi túrán olyan jól érezte magát, hogy az 
idén már kisebb csapatot verbuvált maga mellé, s közösen érkeztek 
a túrára. Leginkább az a magyaros krumplileves fogta meg, amit a 
célban szolgált fel számára Karcza Józsi bácsi! 
Árnyékot vetett a rendezvényre, hogy egy – a felelőtlen állattartás-
nak köszönhetően – elszabadult kutya megharapott egy túrázót. A 
gyors intézkedésnek köszönhető, hogy még többen nem szenvedtek 
sérülést. Szerencsére sem a kutya, sem a gazdája nem volt veszett ! 
Nagyon jó érzés, hogy azok akik hozzánk érkeznek, egy jó hangu-
latban eltöltött nap emlékével távoznak tőlünk, s az hogy ehhez ki-
ki a maga területén hozzájárul. Köszönet annak a 40 (!) fős csapat-
nak amely már évek óta rendületlenül teszi a dolgát, ráadásul még 
jól is érzik magukat, ami a nap végi „gőzkieresztős” buliban realizá-
lódik. Azt hiszem, csak így működik igazán. 
 
A májusi Erdőspusztai- Kék rendezvényünk már az MSTSZ gyerek 
bajnoki futamával fog bővülni, ami még eggyel több okot szolgáltat 
arra, hogy minél többen részt vegyenek ezen a túrán. 

Bertóthy Tamás Létafit SE elnök
 



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-2019/28560/13/56)
 
LAKÓHÁZ. Létavértesen, az 
Alkotmány utca 16. szám alatt 2 
szobás, központi fűtéses lakóház 
nagy udvarral és kerttel eladó. 
Érdeklődni lehet: az 52/376-262-es 
telefonszámon.     

 (B-2019/28560/22/65)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Hunyadi 
u. 29. szám alatt 3776 m2 területen 
álló, teljesen közművesített lakóház 
eladó. Érdeklődni: 06-30-9537823. 

(B-2019/28560/23/71)
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A p  r  ó  h  i r  d  e  t  é  s  
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

CSALÁDI HÁZ. Hajdúszoboszló, 
Major u. 22. szám, földszinti 1+2 
félszobás családi ház eladó. Strand 
5 perc. Telefon: 06 30 743-1021 

(B-2020/28560/1/56)
 
TERMŐFÖLD. Létavértesen a 
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz. 
alatt 21,23 AK értékű termőföld 
eladó. Telefon: 06 30 353 8090  

  (B-2019./28560/21/42)

TERMŐFÖLD. Létavértes határá-
ban 3 ha és 5 ha szántóföld eladó. 
Érdeklődni: 30/ 216-4026 vagy 
30/385-1677 telefonszámon hétköz-
nap 17 óra után, vagy hétvégén 
egész nap.              (B-2020/28560//1/17 
 
RENAULT Megant vonóhorgos
személygépkocsi, 2002. decembe-
ri, egy éves műszaki vizsgával 
eladó. Érdeklődni: 20/3763703 

(B-2020/28560/1/64)

Szinte naponta veszti életét valaki lakástűzben 
Az újévben alig több mint egy hét alatt nyolcan vesztették életüket 
lakástűzben, és harminchárman sérültek meg. A lakástüzek kiváltó okai 
között még mindig a dohányzás, illetve a nyílt láng, valamint a tüzelő
berendezések helytelen használata szerepelt a sütés-főzés mellett.  
-ben több mint százan vesztették otthonukban életüket, jellemzően nyílt láng – 
gyertyák, mécsesek – használata során, égő cigaretta okozta tűz következtében, 
elektromos zárlat, vagy a tüzelő berendezés helytelen használata miatt keletkezett 
tűz miatt.   
A téli időjárás kedvez a lakástüzek kialakulásának. Az emberek több időt töltenek 
otthon, többet főznek, többet kell világítani, intenzíven kell fűteni. A 
katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy figyeljenek egyedül élő idősebb 
szomszédjukra, ismerősükre. Egy füstérzékelő beszerzése jelentős lépés a 
biztonságos otthon megteremtéséhez, hiszen a statisztikák szerint nemcsak 
haláleset nem következett be, de még nagyobb tűz sem keletkezett azokban a 
lakásokban, házakban, ahol volt ilyen berendezés. 
A tragédiák odafigyeléssel is megelőzhetők:  
Égő cigarettával ne feküdjön le, mindig nyomja el, oltsa el a parázsló 
cigarettacsikket! 
• Csak megbízható forrásból származó elektromos berendezést vásároljon és 

használjon, ne alakítsa át házilag az elektromos berendezést! Az elektromos 
hálózat átalakítását, javítását csak szakemberrel végeztesse! 

• A lakásban helyezzen el füstérzékelőt a tűz korai szakaszban történő 
észlelése érdekében! 

• Ügyeljen a tüzelő, fűtő berendezés helyes begyújtására és a tűz körültekintő 
táplálására! 

• Ne halmozzon fel éghető anyagot tüzelő, fűtő berendezés körül! 
• Ne takarja le a tüzelő, fűtő berendezést! 
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyertyát, mécsest, egyéb nyílt lánggal 

égő tárgyat! 
• Távolítsa el az éghető anyagokat a gyertya, mécses, egyéb nyílt lánggal égő 

tárgy környezetéből, mielőtt meggyújtaná! 
• Gyermekek elől zárjon el, helyezzen megfelelő magasságba minden 

tűzgyújtásra alkalmas eszközt (gyufát, öngyújtót)!  Forrás: BM OKF honlap 

Hirdetések leadása február 10 -én,  hétfőn, 12 óráig 

Városháza I. emelet 12. – vagy letahirek@gmail.com  

 

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

Fájó szívvel  és szeretettel emlékezünk 

FFAARRKKAASS  LLÁÁSSZZLLÓÓ  
(1943 – 2018) 

halálának 1. évfordulója alkalmából 
 

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

 

Szerető családod  

 

 
 

 

 

          MEGEMLÉKEZÉS 
 
„ Kegyetlen volt a sors, hamar elvett túlünk, 
  de az emléked itt maradt velünk. 
  A halál nem jelent feledést és véget, 
  Amíg élnek azok, akik szerettek Téged.” 
 
 

                                SZABÓ IMRE                                  
                  halálának 46. évfordulójára 

    
                                                            Szerető fiad és családja 

 

„Megállt a szív, mely élni vágyott, 
  Pihen a kéz, mely dolgozni imádott, 
  Egy csoda volt, ahogy éltél és minket szerettél, 
  Nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
  Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
 Örökké él, akit nagyon szerettek.” 
 

                                VÁLYI IMRÉNÉ 
                                   Vass Éva Róza 
                                 

                                   halálának 2 éves évfordulójára emlékezik 

      Szerető családod, és mindazok, akiknek szívében élsz 

 

 

        MEGEMLÉKEZÉS 
„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, 
 Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
 De Te számunkra sosem leszel halott. 
 Örökké élni fogsz, mint a csillagok!” 
 

                              OLÁH MIHÁLY 
      1949 - 2017.  

halálának 3 éves. évfordulóján 
                             fájó szívvel emlékeznek: 
 

Feleséged, gyermekeid és családjuk 



12. oldal            Létavértesi  HÍREK      2020. JANUÁR 
 
 
  

 

 

Létavértesi Hírek 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV) 

a város honlapján: www.letavertes.hu 

 
 

                    Kiállítás 
                    Monostorpályiban 
 

2020. január 22-én, szerdán a Magyar Kultúra napja alkalmából a 
Monostorpályi Művelődési Házba utazik időszaki vándor-
kiállításunk, melyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósítottunk meg.  

Az „Érmellék elfeledett világa” című tematikus kiállítás a folyóvíz-
szabályozás előtti mocsaras-lápos élővilágot, és a benne otthonosan 
mozgó – mára eltűnt – pákász életmódot szemlélteti a gazdag 
eredeti, és újonnan készíttetett kiállítási agyaggal illetve interaktív 
játékokon keresztül.  
A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógia foglalkozás során a 
gyerekek közelebb kerülhetnek kultúránk egy mára már elfeledett, 
máshogy nem érinthető, ám varázslatos emlékéhez. A megnyitóra 
14 órától kerül sor. A kiállítás február 20 -ig látogatható. 
 

 

Farsangi Csinnadratta 

 
A Rozsnyai Gyűjtemény 2020. február 15-én, szombaton 15 órától 
várja a város apraját - nagyját egy fergeteges Farsangi Csinnadrattá-
ba! Lesz ott mindenféle földi jó: álarckészítés, kiszebáb égetés, tánc-
ház, előadás, fánkevő verseny, izgalmas vetélkedők, hangzavar, 
melyekkel kiűzetik a sötétség, és beengedtetik a kertekbe, lelkekbe a 
tavaszi fény. Legyünk együtt! 

Balla Fruzsina
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