
A FELNİTTEK ÉS A 
FIATALOK OLTÁSÁRÓL 
 
A kiszámíthatatlan, hideg és meleg rekor-
dokat hozó párás téli időszak kedvez a légúti 
megbetegedéseknek. Egyidejűleg számol-
nunk kell a Covid-19 omikron újabb hullá-
mával, és a visszatérő influenzával.  
A három háziorvosi körzetben, valamint a 
gyermekorvosi szakrendelőben, és a két álta-
lános iskolában érdeklődtünk a település 
járványügyi helyzetéről, a védőoltásokról. 
 
Dr. Farkas Gyula és dr. Rákóczi Éva házi-
orvosoktól megtudtuk, hogy a rendelői 
tesztelések alkalmával alacsony volt a covid 
pozitivitás, és ebből eredően viszonylag ala-
csony a velük egy háztartásban élő és karan-
ténba helyezett kontaktszemélyek száma is. 
Hasonló információkkal rendel-keznek az 
OMSZ által végzett tesztelésekről. A Covid-
és influenza vírus együttes fellépését 
(flurona) eddig nem tapasztalták. 
 
Praxisonként eltérőek az oltottsági mutatók. 
Egyik helyen az oltatlanok aránya eléri az 50 
%-ot, a másik körzetben az első oltást felve-
vők aránya több mint 67 %.  
A védőoltások 75-80 %-át a rendelőkben, a 
fennmaradó 20-25 % -ot az oltópontokon 
kapták meg az emberek.  
 
Általánosságban megállapítható, hogy azok a 
felnőttek, akik az első oltást felvették, azok-
nak már több mint 30 százaléka megkapta a 
harmadik, megerősítő vakcinát is. 
 
Az oktatási intézményektől, Nagy Józsefné 
és Szentmiklósi Miklós igazgatóktól megtud-
tuk, hogy ősszel volt egy gyermekek oltását 
szolgáló kampány, azonban ez nem volt túl 
sikeres. Az Irinyi János Általános Iskolában a 
6-8 osztályosok 20 %-a kapott oltást, míg az 
Arany János Általános Iskolában ennél keve-
sebb volt az oltást igénylő szülők száma. A 
gyermek-szakorvosi szolgálat is élt az őszi 
oltási lehetőséggel, de jelenleg a tízadagos 
oltásra mindössze öt jelentkező volt.  
 
Az iskolák és a gyermekorvosi szolgálat is az 
előzetes szülői regisztrációval biztosított oltás 
lehetőségét javasolja a szülőknek. 
 
A járványügyi helyzet további javulását, a 
Covid elleni védekezést szolgálja, hogy a 
felnőtt lakosság részére január hónapban a 
LÉT-A-MED egészségcentrum és a házior-
vosok oltási akciós hétvégéket szerveznek, 
melyekre nincs szükség előzetes regisztráció-
ra.                                                             (TB) 
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ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ 

 
FELVÉTEL: KİVÁRI KRISZTIÁN

Pillanatkép a Nagylétai Csillagjáró Betlehemesek műsorából 

A járványügyi helyzet miatt elmaradtak 
a városi adventi ünnepségek, így az előző 
évhez hasonlóan 2021-ben is egy videó-
összeállítással köszöntötte a városi ön-
kormányzat Karácsony és Újév ünnepét. 
 
A közreműködők nagy szeretettel álltak a 
kamerák elé, és segítették az egy órás szép 
műsor létrejöttét. 
Köszöntő: Menyhárt Károly, polgármester, 
illetve a testület tagjai. 
Egyházak vezetöinek ünnepi gondolatai: 
Hadházi Tamás, református esperes, Szabó 
János, református lelkipásztor, Szimicsku 
Ferenc, görögkatolikus esperes, Titkó Ist-
ván, görögkatolikus parókus. 
Egyházi kórusok: Nagylétai Református 
Énekkar, Soli Deo Gloria kórus (Vértes) 
 
 
 
 
 

A Vértesi Refor-
mátus Egyház-
község fenntar- 

tása alatt álló Rozsnyai István Muzeális 
Gyűjtemény 2022 tavaszán a Nemzeti Kul-
turális Alap pályázatának köszön-hetően 
időszaki „Retro Kiállítást” szervez, mely-
hez várja a lakosság retro tárgyait a kiállítás 
anyagába, a 60-90-es évekből. 
 
Szívesen fogadunk kölcsönbe konyhai 
eszközöket, fotókat, ételcímkéket, tárgyi 
emlékeket, ruházatot, vagy bármit, ami ezt 
a korszakot jellemzi. 

További közreműködők: Ketten: Szatmári 
Imre és Nagy Zsolt valamint Szatmári 
Gréta és Szatmári Laura, a Zimberi Banda 
– Nagy Imre vezetésével, a Nagylétai Csil-
lagjáró Betlehemesek – Molnárné Pelei 
Andrea vezetésével, a Villongó néptánc-
csoport gyermekcsoportja – Jenei Tibor 
vezetésével, a Zengő citera együttes és a 
Csormolya Népdalkör – Szabó László ve-
zetésével, a Létavértes SC ’97 képviseleté-
ben a kézilabdások, a Judo szakosztály, a 
Létavértesi ZUMBArátnők csapata –
Tóthfalusiné Bubrik Beáta vezetésével, 
valamint a Kozma Mézes-kalács KFT. 
 
Az összeállítás elérhető a város honlap-
járól, és a Létavértes Város Önkor-
mányzata facebook oldaláról.       (TB) 
 
 
 
 
 
Kérjük jelez-
zenek a múze-
um dolgozói--
nál, vagy a 
retro tárgyakat 
hozzák be a 
múzeumba az 
Aradi utcai 
bejárat felől.  
 
A jelzéseket  
személyesen a múzeumban, vagy a követ-
kező telefonszámon várjuk: 0630/1999437 
                                                          KE 
 

RETRÓ KIÁLLÍTÁSHOZ VÁRJUK A TÁRGYAKAT 
„Kredenc, cekker, pöttyös szoknya” - című időszaki kiállítás 
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A Képviselő-testület 2021. december 
16-án közmeghallgatással egybekötött 
soros ülést tartott. 
 
Napirendek: 
1. Beszámoló a közterületfelügvelet 2021.  
    évi rnunkájáról                                       O 
2. 2022. évi belső ellenőrzési terv elfoga- 
   dása                                                          O 
3. Különfélék 
3/1. Az egyes anvakönyvi esernénvek en- 
    gedélvezésének szabálvairól, valamint a 
    fizetendő dijak mértékéről szó1ó 2017. 
    évi rendelet módosítása                         O 
 

3/2. Franklin Holding Kft. ingatlanvásár-  
       lási kérelrne                                        O 
3/3. Dr. Martis Gábor (Horus 2000 Bt.)  
        rendelésl idejének rnódosítása         O 
3/4. Nyersanyagnorma és téritésl díj  
        emelés                                                O 
 
A rendeletek, határozatok, az ülések video-
felvételei a honlapon: 
                    www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
 
O = az előterjesztések olvashatók  
        a testületi ülések oldalon 

Röviden 
 

VÁLASZTÁS ÉS  
NÉPSZAVAZÁS 

 
Áder János köztársasági elnök 2022. április 
3-ára írta ki az országgyűlési választást és a 
népszavazást. 
Az államfő a lehetséges legkorábbi időpontot 
választotta. Április 3-án nemcsak a leendő 
országgyűlés összetételéről, de a gyermek-
védelmi népszavazás kérdéseiről is dönt-
hetünk majd. A választás 8,2 millió embert 
érint. További részletek a márciusi újságban. 
 

OLTÁSI IGAZOLVÁNY 
 

2022. február 15-től a védettségi igazol-
ványra vonatkozó szabályok megváltoznak. 
Csak az a személy minősül oltottnak, aki fel-
vette mindhárom oltását, vagy a második 
oltását hat hónapon belül kapta meg. Ez a 
szabály a 18 éven felüliekre érvényes. 
 

RENDELÉSI IDŐ 
 
A HORUSZ 2000 Egészségügyi Szolgáltató 
Bt. – képviseletében dr. Martis Gábor házior-
vos - és az önkormányzat között létrejött  
megállapodás értelmében a Létavértes, Kas-
sai utca 1. szám alatt a rendelési idő így ala-
kul: 

Páratlan évben 
Hétfő, szerda, péntek 8-12 óráig 
Kedd, csütörtök 12-16 óráig 

Páros évben 
Kedd, csütörtök, péntek 8-12 óráig 
Hétfő, szerda 12-16 óráig 
 

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

FELHÍVÁS 
 
Felhívjuk azon civil szervezetek figyelmét, 
akik a 2021. évben önkormányzati támoga-
tásban részesültek, hogy a pénzügyi és szak-
mai beszámoló benyújtásának határideje 
2022. január 31. 
Az elszámolási nyomtatvány elérhető a város 
honlapján: www.letavertes.hu Önkormány-
zat/Pályázatok. 
 

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   
 

 
FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN

A közterület-felügyelő a város köztisztaságának, közrendjének biztosításában, valamint a 
köz- és magánvagyon védelmében fejti ki tevékenységét. 2020. júniusától ezt a feladatkört. 
Szentesi Krisztina tölti be. Feladatát a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv., a 
Létavértes város képviselő testületének 10/2018. (VIII.28.) Ör. számú rendelete, valamint 
az egyéni munkaköri leírása határozza meg. 
 
Egyik legfontosabb feladata a közterület tisztántartatása, mert a legszembetűnőbb, ha 
egy ingatlan elhanyagolt, gazos. 2021. évi munkája nagy részét ez tette ki. Elmondható, 
hogy általában elegendő volt a felszólítás. Január 1 – november 30. között 55 esetben került 
kiküldésre felszólítás a lakóingatlan előtti közterület rendbe tételére, amit megnehezített a 
folyamatban lévő vezetékes szennyvízhálózat bővítésével együtt járó földmunka Ez okból 
mindössze három esetben került sor közigazgatási bírság kiszabására. 
 

A felügyelő feladatai közé tartozik a közterület foglalási engedélyek érvényességének 
ellenőrzése. A szabálysértési törvény alapján egy esetben történt figyelmeztetés „veszélyez-
tetés kutyával” szabálysértés miatt. 
 
Fontos feladat a piac folyamatos ellenőrzése, mert előfordulhatnak engedély nélküli 
árusok, akiknek szankcionálása elengedhetetlen. A közterületen történő szeszesital 
fogyasztása (főleg a nyári hónapokban) visszatérő jelenség. Többször került sor szóbeli 
figyelmeztetésekre. 
 
A közterület felügyelő havonta több alkalommal közös szolgálatot szervez a mezőőrökkel. 
Elsősorban nem a büntetések kiszabása a cél, hanem a közösségi együttélés szabályainak 
betartatása, de indokolt esetben már nem lehetett eltekinteni a bírság kiszabásától. 
 
2022. évben is, együttműködve a város lakosságával, a feladat, hogy tisztábbá, rendezet-
tebbé, biztonságosabbá tegyük környezetünket, városunkat, a szabályokat betartva éljük 
mindennapjainkat. A rendőrséggel és a mezőőrökkel való szoros együttműködést továbbra 
is fenn kell tartani, és a hivatal dolgozóival, a lakossággal együttműködve lehet rövid és 
hosszútávon eredményes munkát végezni.                                                                     (t) 
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POLGÁRMESTERI   

  TÁJÉKOZTATÓ 
 

Felhívás a rendezési terv megújításához 
 
Mint arról több alkalommal is tájékoztatást adtunk, 2020-2021. 
években az építtetők jelzésének megfelelően egyszerűsített eljárás
keretében módosítottuk a rendezési tervünket. Ennek keretében 
sikerült azokat az építési akadályokat elhárítani, ami főként 
lakóépületre, illetve mezőgazdasági tároló és állattartó épületekre 
vonatkoztak. Ennek keretében változtak az ingatlanok beépítési 
lehetőségei is, így aki akart, a hatóságoktól az építési engedélyeket 
beszerezhette. Ennek alapját a korábbi helyi építési szabályzat 
képezte, amelyet a 9/2007.(V.29.) önkormányzati rendelettel 
fogadtunk el. Az engedélyezésről és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló jogszabály alapján az 
önkormányzat az időközi módosulásokat köteles átdolgozni.  
 
A 2021. évi XXXIX. törvény a településtervezéssel összefüggő 
egyes rendeletek módosítását jelentős változtatásokkal tartalmazza. 
Ezért a jogszabály megjelenésekor mind a településmérnöknek 
mind a városi főépítésznek megbízást adtunk az új OTÉK alapú 
szabályozás előkészítésére. A változtatások a törvényi megfelelés és 
az önkormányzat számára eddig jelzett igényeket tartalmazza oly-
annyira, hogy lassan az elfogadása következik. Nagyon sok érdek-
lődő jelezte az ezzel kapcsolatos igényét és kezdeményezett annak 
megfelelő módosítást.  
Ezért tisztelettel kérek mindenkit, akinek az előttünk levő idő-
szakban építési, beruházási szándéka van, annak a részleteit az 
önkormányzat I. emelet 11. irodájában Szatmári Imre és Zsíros Imre 
kollégáimmal mindenképpen egyeztesse. 
Kérek mindenkit, hogy ezt a lehetőséget használja ki, hogy a Képvi-
selő-testülettel együtt egy olyan jogi normát fogadhassunk el, ami 
mindenki megelégedését és boldogulását szolgálja.  
Felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy amennyiben ezzel a lehe-
tőséggel nem él, a későbbiekben csak saját költségén kezdeményez-
heti a rendezési terv módosítását.  
 

Teendők a téli hidegben 
 
A Létavértesi Hírek hasábjain az év hasonló időszakában időről-
időre jelentetünk meg kérést a lakosság felé.  
Mint ahogy az mindenki előtt ismeretes a lakóingatlanok előtti 
járdaszakasz síktalanításáról és a hó eltakarításáról a tulajdonosnak 
kell gondoskodnia. E tekintetben sem a helyi rendeletünk sem az 
állam jogi normái nem változtak.  
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy lehetőségeik szerint az ingatlan 
előtti járdaszakasz hómentesítéséről és felszórásáról saját és az ott 
járók érdekében gondoskodni szíveskedjen. 
Segítségüket előre is tisztelettel köszönöm!   
 

Hulladékhelyzet a településen  
 

Téli időjárás ide vagy oda, a hulladékkal kapcsolatosan várakozá-
sunk ellenére nincs „uborkaszezon”. Néhányan mindig úgy gondol-
ják, hogy a város közterületein – most főként belterületen – helyez-
hetnek el szemetet. Annak ellenére teszik ezt, hogy nyilvánvalóan 
nagy gondot fordítunk erre a feladatra. December, január hónap is 
tartalmazott kollégáimnak olyan meglepetést, amit azonnal el kell 
szállítani, mert lehet, másnapra nőne a csomó.  
 
2021. évben 1.362.882 forintot fordítottunk – a lomtalanítással együtt – erre, 
mely során áprilisban és októberben közel 140 tonna hulladékot szállíttat-
tunk el.. 

Azt gondolom, ez azért fölösleges kiadás, mert a kommunális hul-
ladék szállítását végzők autóalkatrészen és a veszélyes hulladékon 
kívül szinte mindent elvisznek a szerződésük keretében. Egyébként 
2021. évben az összes elszállított szemét mennyiség 1887 tonna 
volt. Az, hogy a lomtalanítás befejezését követő héten találunk TV 
készüléket, ágybetétet, a karácsonyi ünnepkör után dűlő bejáratánál 
autógumit, az egyáltalán nem természetes dolog. Annál is inkább, 
mert a leszerelt, kopott külső a gumiszerelést végzőnél ott hagyható.  
 
Mint ahogy az sem természetes, hogy a külterületi erdős részekről 
több mint 10 szekérnyi hulladékot szedtünk össze és vitettünk el. 
Van olyan helyünk a Nagyváradi és a Vörösmarty utcák területe, 
ahol ez a helyzet rendszeres. Volt olyan külterületi helyünk, ahol 
mindezeket megelőzendő kihelyezett vadkamerát ellopták. 
 
Mindezekre hivatkozással tisztelettel kérek mindenkit, hogy 
amennyiben ilyet tapasztal, a gépkocsi rendszámát és típusát je-
gyezze fel és a Városházán a településszervezési iroda munkatársai-
nak, a közterület-felügyelőnek vagy a mezőőri szolgálat dolgozói-
nak, de akár részemre is eljuttathatja. 
 

Pályázatok el őkészítése 
 
Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának elkészült pályázati tervezé-
se alapján a települési TOP források egy része már kiírásra került. 
Míg a kis települések a Magyar Falu Programban jutottak lehető-
séghez, addig az 5000 lélekszám felettiek már nagyon várták ezt a 
lehetőséget.  
 
A kiírásoknak megfelelően önkormányzatunk a január 16-i héten 
két tendert készített elő beadásra. Az energetikai program keretében 
a vértesi Irinyi János Általános Iskola főépületének hőszigetelése, 
nyílászáró cseréje és napelemek felszerelése valósulhat meg, mely-
hez a Rózsa utcai könyvtár és a városháza napelemmel való ellátása 
volt csatolható.  
„Élhető települések” című felhívásra „Kulturális infrastruktúra 
fejlesztése Létavértesen” program keretében az évekkel ezelőtt 
megterveztetett művelődési ház előcsarnok építése, az épület felújí-
tása, szigetelése és napelemmel történő ellátása fog megvalósulni. 
Az így kialakított előcsarnok, ruhatár, jegypénztár és kiállítótér 
végre igazi otthont adhat a kulturális rendezvényeinknek és a szín-
házi előadásoknak.  

Menyhárt Károly polgármester
 
 

KITÜNTETÉS 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM, KİVÁRI KRISZTIÁN

2021. augusztusában adtunk hírt arról, hogy Szalai Ferencné An-
na, aki 1977-től rendszeres véradó, egyben a helyi véradásszervezés 
motorja, közelít a százszoros véradó címhez.  
A közelmúltban értesültünk arról, hogy a Magyar Vöröskereszt és 
az Országos Vérellátó Szolgálat felterjesztése alapján 19 fő kiemel-
kedő véradásszámot elért véradónak, közöttük Szalai Ferenc 
Lászlónénak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma  „Pro Vita 
díját adományozott. Gratulálunk !  Lásd: www.letavertes.hu/Hírek 
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Karácsony az óvodában, bölcs ődében 
A kialakult járványhelyzetben, és a megbetegedések nagy száma 
miatt a karácsonyi készülődés a gyermekcsoportokon belül családi-
as légkörben zajlott. Előkerültek a szebbnél szebb díszek, és a 
gyermekek nagy örömmel öltöztették fel a fenyőfát, és szép verssel, 
dallal készülődtek az ünnepre. Mézeskalács, szaloncukor, gyümölcs 
és ajándék várta a gyermekeket a karácsonyfa alatt mely örömtelivé 
varázsolta az ünnepi várakozást. 
Minden kedves olvasónak sikerekben, boldogságban, egészség-
ben gazdag új évet kívánunk!  

 
Az egészség meg őrzéséért 

Szülői adományokból intézményünkben kettő mobil kivitelű, só-
fluidációs, sóterápiás készülék került beszerzésre, amely sóbarlang 
tisztaságú levegőt képes előállítani.  
Mobil kivitele lehetővé teszi, hogy az épü-
letben minden óvodai és bölcsődei csoport-
ban 3 naponként beüzemelésre kerüljön, 
ezáltal megtisztítva ott a levegőt. A készü-
lék antibakteriális pollenszűrővel rendelke-
zik, amely csíramentesít, és szagtalanít. A 
berendezés többszörösen meghaladja a 
passzív sófalak, és sószobák hatékonyságát, 
a helyiség mikroklímáját jelentősen javítja, 
biztosítja a könnyebb és egészségesebb 
légzést a csoportszobákban.  
Működése során csökkenti az allergének mennyiségét, és elpusztítja 
a poratkát. A későbbiekben további készülékek beszerzését tervez-
zük a gyermekek egészségének védelméért.   

 

Kincses Kultúróvoda cím 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde a 2021.-2022.-es 
nevelési évben elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kultúráért és Köznevelésért Felelős Államtitkárságától a „Kincses 
Kultúróvoda” címet, melynek három évig büszke birtokosa.  
A pályázat kiemelt célja, hogy az óvoda a kulturális területen meg-
lévő értékeket felismerje, és az óvoda és a kulturális intézmény-
rendszer együttműködését elősegítse. A múzeumoknak, könyvtá-
raknak, közművelődési intézményeknek kiemelt szerepe van a 
gyermekek személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, 
képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük 
ösztönzésében. Ennek érdekében szeretnénk elősegíteni, hogy az 
óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmé-
nyek küldetéséből fakadó, nevelést segítő programjait, és a kulturá-
lis tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi peda-
gógiai programjába. 
 

 
 
A megtisztelő cím mellé az intézmény 1,5 millió forint támogatást 
is kapott intézményünk. 
 

A Debreceni utca 1. szám alatti 
óvoda-bölcsőde munkatársi közössége.

Irinyi utcai Tagóvoda 
Rendhagyó ünnepségeink 

 
A Covid-19 járvány miatt már az Adventi készülődések előtt tag-
óvodánkban lecsökkent a gyermeklétszám. Ennek ellenére a gyer-
mekekkel közösen meghitt hangulatot tudtunk teremteni. Ünneplő-
be öltöztettük óvodánkat és szívünket, készültünk az Adventre.  
 
A Mikulás puttonyát megtöltöttük kívánságainkkal és december 6-
án zártkörben, a gyermekek kíváncsian, boldogan és izgatottan 
fogadták a Mikulást, aki csengő szóval, fehér szakállal érkezett. A 
Mikulással ajándékait nagy örömmel  vették át, és dalokkal, versek-
kel köszönték meg. 
 

 
FOTÓK: ÓVODA ARCHÍV

A Karácsonyi ünnepség hagyományaival, az ünnepi készülődés 
szokásaival, és december.20-án Karácsony megünneplésével újabb 
élményekkel gyarapodhattak gyermekeink. Gazdagodott érzelmi 
világuk, erősödött bennük az összetartozás, a közösségi érzése. Az 
ünnepi hangulatot közös karácsonyfa díszítéssel, verseléssel, ének-
léssel, karácsonyi dalok hallgatásával fokoztuk. 
 

Az Irinyi utcai Tagóvoda munkatársi közössége nevében 
kívánunk szeretetben, egészségben, sikerekben gazdag, 

Boldog Új Évet!

 
 

PROGRAMAJÁNLAT 
 

2022, február 16-án 18 órától a  színházteremben  
 

Herczeg Ferenc Kék róka 
című színműve a Déryné program keretében 

Belépőjegy: 200.- Ft. 
 
 

2022. február 19-én 13 órától   a színházteremben 
 

IX. HATÁR MENTI  

NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ 
Belépés: ingyenes 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt ! 
 

Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelez ő! 

Pappné Szabó Mária intézményvezet ő
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Versenyeredmény 
A Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola által megrendezett Kinizsi 
emléknap alkalmából meghirdetett képzőművészeti pályázaton 
született eredmények:  

 
                                                                       FOTÓK: ARNANY J. ISKOLA ARCHÍV 

Kecskeméti Szabolcs 6.o.  I. hely  
Balázs Noémi 2.o. Balázs Melissza 3.o.  - közös II. hely  
Pankotai Zsanna 2.o. dicsérő oklevél. 
 

Lázár Ervin Program - 8. osztály 

 
Nyolcadikosaink a Nemzeti Színháznál 

A Lázár Ervin Program keretében a nyolcadikos évfolyam tanulói 
Budapesten a Nemzeti Színházban a János vitéz című előadását 
tekintették meg.  Az előadást ötödikben egy másik pályázat kereté-
ben már láthattuk, de ez nem szegte kedvünket, sőt, tudjuk, minden 
előadás más, így örömmel készültünk a színházlátogatásra.  
 

Betlehemes próbák 
A december immáron 9. éve a betlehemes próbákkal indul a 
Nagylétai Csillagjáróknak.  
Idén sajnos megint elmaradt a Nemzetközi Betlehemes Találkozó. 
A városi karácsonyi műsort is felvételről nézhették meg városunk 
lakói.  
 

 
 
Az idei évben először a Zimberi bandával kiegészülve hirdettük 
megváltónk születését. Köszönjük Nagy Imrének a szakmai veze-
tést, s Jenei Tibornak a tánc betanítását. Bízunk abban, hogy együtt 
folytatjuk hagyományunk ápolását! 
Meghívást kaptunk ismét, a nagylétai görög katolikus gyülekezettől, 
aminek köszönhetően advent negyedik vasárnapján mise után bet-
lehemeztünk a templomban.  
 
Sikerült kicsit visszakapni a járvány előtti helyzetet, és hétfőn 
ismét útra keltünk. Énekelve jártuk az utcákat. Nagyon köszönjük 
a Kozma és a Heit családnak és szomszédaiknak, hogy újra elláto-
gathattunk hozzájuk. Nagy örömünkre szolgált, hogy az M5 ismét 
forgatott kis csapatunkkal.  
Köszönet a polgárőröknek, akik mindig szívesen kísérnek ben-
nünket betlehemezésünkön!  
 

Próbafelvételi 

 
Nyolcadikosaink nagy megmérettetésre készülnek, hiszen hamaro-
san felvételizni fognak. Ennek próbáját tartottuk meg magyar és 
matematika előkészítőkön. 
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A Lázár Ervin programsorozat folytatása 

 
FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHV

Negyedikeseink Derecskén 
A Lázár Ervin Program keretében negyedik osztályos tanulók 
Derecskére utaztak, ahol Kodály Filharmonikusok előadásában a 
Fehérlófia című előadást tekintették meg. 
 

Karácsony 
Iskolánk ötödikes és hatodikos tanulói az utolsó iskolai napokon a 
Rozsnyai Gyűjteménybe látogattak, ahol szebbnél szebb karácsonyi 
díszeket, dekorációkat és ajándékokat készítettek. 

Karácsonyi bütykölde a Rozsnyaiban 

December 20-án az utolsó gyertya is meggyulladt az iskolaépületek 
adventi koszorúján. A szeretetet jelképező láng fellobbanása után a 
negyedik és nyolcadik osztályos tanulók karácsonyi versei, dalai 
mellett Vályi Zsófia és Erdei Botond szintetizátor-játékát is hallgat-
hatták az Irinyis diákok.  

 
Iskolánk harmadik osztályos tanulói több hetes lelkes munkájá-
nak köszönhetően karácsonyi meglepetéssel készültek az Irinyis 
közösség számára. Mihók-Szima Beáta és Vályi Éva tanító nénik 
irányításával varázsoltak a gyerekek ünnepi hangulatot az osztály-
termekbe az utolsó iskolai napon az online felvételen megtekintett 
megható és látványos karácsonyi produkciójukkal. 
A teljes felvétel megtekinthető iskolánk Facebook oldalán Katona 
István tanító bácsi jóvoltából.  
 
Ezúton is gratulálunk az ünnepi műsorban szereplő diákjainknak 
és felkészítő pedagógusaiknak! 
 

Irinyi Adventi Családi Móka 
 

Joó-Tamás Henrietta tanár néni szervező munkájának köszönhető-
en a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola és a Létavértes Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház Vértesi Fiókkönyvtára négy kategóri-
ában hirdetett adventi játékot.  
 

A díjazottak Vass-Tódor Beatrix, Nagy Edina, a Betti Virág- Sápi 
Beáta és a Lucik Virág- Lucik Barnáné Renáta jóvoltából csodaszép 
ajtó vagy asztaldísszel gazdagodtak.  
Köszönjük a felajánlásokat és gratulálunk a résztvevőknek! 
 

Körzeti úszóverseny 
Iskolánk tizennégy tanulója vett részt a Létavértesi Arany János 
Általános Iskola uszodájában megrendezett körzeti úszóversenyen. 
Méltán lehetünk büszkék diákjainkra, hisz minden kategóriában 
eredményesen teljesítettek és sok-sok éremmel gazdagodva térek 
vissza iskolánkba. 

Iskolai eredményeink a körzeti úszóversenyről 
4. osztály 5. osztály 7. osztály 8. osztály 

Bajgyik Ervin- 
mellúszás 2.  

Cseresznye 
Flóra 
mellúszás 1.  

Fekete Levente- 
mellúszás 2.  
 gyorsúszás 2.  

Zagyva Tibor- 
gyorsúszás 4.  
mellúszás 2.  

Tóth Andrea- 
mellúszás 2.  

Demján Liliána- 
mellúszás 4.  

Tóthfalusi Máté- 
gyorsúszás 2.   
mellúszás 3.  

Zudor Nóra- 
gyorsúszás 1.   
mellúszás 1.  

Tóthfalusi 
Balázs- gyors-
úszás 3.  

Fekete Nándor- 
gyorsúszás 1.   
hátúszás 1.  

Zsiros András- 
mellúszás 1.  
hátúszás 3.. 

Zudor Réka-  
gyorsúszás 2.   
mellúszás 2.  

 Zsiros Ábel- 
mellúszás 1.  
 gyorsúszás 4.  

  

 Zsiros Rebeka- 
gyorsúszás 1.  
hátúszás 1.  

  

 
 

 
 
Szívből gratulálunk minden úszónknak és Kontor Gábor felkészítő 
tanár úrnak! 
 

Meseíró pályázat  
A téli szünidő előtti utolsó tanítási napot a Konyári Művelődési és 
Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum által meghirde-
tett II. Konyári gyermek meseíró pályázat eredményeinek kihirdeté-
sével, az ajándékok átadásával zártuk.  
A Romhányi József születésének 100. évfordulója alkalmából meg-
rendezett megyei versenyen eredményesen szerepeltek diákjaink: 
 

 
 
7-8. osztályos korcsoport: 
II. hely Joó Panna Dorka 8. osztályos tanuló 
5-6. osztályos korcsoport: 
I. hely Demján Liliána 5. osztályos tanuló 
III. hely Balogh Ernő 6. osztályos tanuló 
különdíjas Fekete Hunor 5. osztályos tanuló 

Gratulálunk meseíróinknak és Jákóbné Szilágyi Éva felkészítő 
pedagógusnak! 
 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete 
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Tavaly ősszel egy napsütéses délutánon kint álltam a kapuban. 
Sándor, a tőle megszokott sietős léptekkel igyekezett hazafelé, 
Debrecenben járt. Üdvözöltük egymást, majd félpercenként témát 
váltva anekdotáztunk, és vidáman nevetgéltünk. Egyszer le kellene 
újra ülnünk – mondta, és megadta a mobilszámát. Az enyémet 
tudta. Aztán kórházba kerültem, lábadoztam. Az ablakból többször 
láttam, amint hóna alatt a táskával ment a debreceni buszhoz.  
Decemberben váratlanul jött a hír: a „Művész úr” itt hagyott ben-
nünket. 
 
Jenei Sándor festőművész alkotásait 
szülőfalujában 1993. novemberében láthat-
tuk együtt először.  
Küzdelmes életpályát, göröngyös utak 
buktatóit járta, melyen akaratereje, művé-
szetbe vetett hite, az értékeit felismerő 
tanárok, pályatársak, szülők megbecsülése 
segítették. 
 
AA  DDeebbrreecceennii  RReeffoorrmmááttuuss  FFőőggiimmnnáázziiuummbbaann 
érettségizett. Bár kiváló tanárai voltak, nem 
kedvelte az iskolát. Egyedül az irodalom érdekelte, amit ddrr..  TTóótthh  
BBééllaa  irodalom tanára szerettetett meg vele egy életre. 
Annál szorgalmasabban járt a dr. Tóth Ervin művészettörténész 
indította Képzőművészeti Szabadiskolába, ahol Veress Géza, Mun-
kácsy-díjas festőművész fordítja figyelmét a vonalak és színek 
szeretete felé.  
A rákövetkező években Félegyházi László, Munkácsy-díjas 
festőművész nyújtott számára magasabb szintű képzést, és 
készítette fel a Képzőművészeti Főiskolára. 
A főiskola esti tagozatán Kmetty János és Blasky János növen-
déke. Elsősorban Kmetty mesternek köszönhetett igen sokat. 
A főiskolán, a korrektúrák kapcsán ismerkedett meg Topor András-
sal, Illés Istvánnal, Méhes Lászlóval, akik a csapongó kedélyű és 
igazi bohém természetű, de mindig önmagát adó barátot mindig 
elismerték. Az eredmények sem maradtak el. Rajzai, vázlatai egyre-
másra jelennek meg vezető folyóiratokban, mint a Látóhatár, Or-
szág - Világ, a pécsi Jelenkor. 
 
Budapesten maradt, függetlenségét nem adta fel, pedig a hadsereg 
grafikus tervezőnek hívta. Műtermet tartott fenn Pesten a Rippl-
Rónai utcában.  
Közös kiállításokon vett részt például Borics Pál szobrásszal, 
Nemcsics Antal festővel, s amire különösen büszke volt: baráti 
köréhez tartozott a neves költő Nagy László is. 
A Képcsarnok export csoportja is megkereste, de egyre több 
„kommersz” képeket vártak tőle. Ő inkább a bizonytalanságot vá-
lasztja. 

Feladta jól felszerelt budai műtermét és lakását, és selyem gobeline-
ket tervezett, háziipari szövetkezeteknek dolgozott. Aztán újabb 
megpróbáltatások érték. Családja mellé áll, édesanyja segítette 
egyetlen fia nevelésében. 
Különböző kenyérkereseti „kalandozások” után végül rátalált az 
igazi közösségre. Műtermes lakásában hódolhatott művészetének, 
és húsz éves fiát is biztonságban érezhette a Hortobágyi EPONA
lovasiskolában. Újra önmagára lelt a Piremon Kisvállalat közössé-
gében. 
 
Jenei Sándor soha nem került a manapság divatosnak vélt abszt-
rakt, vagy a nonfiguratívnak nevezett stílusirányzatok bűvkörébe. 
Realizmusa őszinte élményekből fakadt, szimbólumai érthetőek, 
nem rejtvénypiktúrák. 
 

Fiához való kötődését bizonyította, hogy amikor az ifjú Jenei Sán-
dor Németországban folytatta a versenyszerű lovassportot, az apa is 
rövidesen csomagolt és kiköltözött. 
 

 
                                                                                                    KÉPEK: FOTÓ REPRODUKCIÓK -  TB. 

A fiú és édesapja közel azonos életkorban 

Igyekezett beilleszkedni új környezetébe, maga számára otthonos 
feltételeket teremtett, s próbált hozzászokni a távolságtartó, zártabb 
emberi kapcsolatokhoz. 
 
A breedeneki műtermes lakásában új témákat talált, de változatlanul 
érvényesült egyéni látásmódja, esztétikai- és erkölcsi tisztasága, a 
harmonikus színvilága is kiegészült. 
 
Azután jött fiának tragikus balesete, ami újra Németországba szólí-
totta, hogy ott legyen a mozgásképtelenné vált fiatal ágya közelé-
ben. Az orvosok szakértelme, kitartó kezelése lassan megerősítette 
Sándor reményeit, és fia fizikai állapotát. Egy újabb hosszú meg-
próbáltatás időszakát kellett átélnie. Volt lelki és fizikai segítője is. 
Aztán újra láthattuk mosolyogni, életkedve visszatért. Veress Géza 
vázrajzai alapján restaurálta a Kossuth utcai kistemplom fali képeit. 
Egész életében jellemző volt rá a függetlenséget, autonómiát kedve-
lő személyisége, az örökösen érdeklődő, kutató  tekintet.  
 

Életrajzában így írt: „Azt akarom, hogy akik munkásságomat szá-
mon kérik, érezzék benne azt a megmagyarázhatatlan csodát, ami a 
lélekből belülről indul, és kifelé sugárzik.” 
A csodákból építette, alkotta képeit, és csodákkal szegélyezett életet 
élt. 

Művei megtalálhatók rangos magán-
gyűjteményekben itthon, és külföldön, 
Amerikától Ausztráliáig. Több létai 
otthon dísze Jenei Sándor alkotása. 
Sok német és olasz mecénás vásárolta 
meg festményeit, akik ösztönösen 
megérezték, hogy művészete erős 
gyökerekből, a szeretettel vállalt 
nagylétai földből táplálkozik, őrizve 
annak tiszta értékeit, közvetítve meg-
tartó erejét. 
 
Kevésbé sajnálom, hogy Jenei Sándor-
tól nincs egy ceruzarajz sem, de azt 
igen, hogy 2021. decemberében nem 
kísérhettem el utolsó útjára, mert a te-
metés időpontja nem volt meghirdetve. 
Állítólag valaki úgy gondolta: „csak az 
lesz ott, akinek én szólok!” 

Életem egyik ajándéka volt, hogy ismerhettem Őt. 

Ha a sírjához elmegyek, az általa kedvelt Ady Endre helyett  
Kosztolányi Dezső verssorait fogom citálni: 

„…Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, 
       úgy érzem én, barátom, hogy a porban, 
       hol lelkek és göröngyök közt botoltam, 
       mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak 
       vendége voltam.” 
 

Nyugodj békében! 
Turóczi Barnabás

 

 
Önarckép 2002. 
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111   %%%   KKKÖÖÖZZZCCCÉÉÉLLLRRRAAA   ---   CIVILEKNEK    
A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény 

alapján minden adófizető dönthet arról, hogy  
éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel. 

Létavértesi szervezetek: 
„A Korszer ű Iskoláért” Alapítvány  

Adószám: 18549782-1-09 
Alapítvány Létavértesért 
Adószám: 18545984-1-09 

Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért 
Adószám: 18997350-1-09 

A Létavértesi Arany János Általános Iskola Tanulóiért Ala-
pítvány 

Adószám: 18540680-1-09 
Barta Gyula és Felesége a 

Nagylétai Gör. Katolikus Egyházközségért Alapítvány 
Adószám: 18551941-1-09 

Érmelléki Népfőiskolai Egyesület 
Adószám: 18732553-1-09 

Família Családsegítő Alapítvány 
Adószám: 19124478-2-09 

Irinyi János Horgász és Környezetvédő Egyesület 
Adószám: 19872054-1-09 

 
 
 
  
  

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 
 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

December 28.-án a Zumba -és Gymstick szakosztályunk tagjai az 
év utolsó edzésével búcsúztak a  2021. esztendőtől. 
 

 
 

Óvodáskorú labdarúgóinknak újra elkezdődtek az edzések. A gye-
rekek ismét megfelelő létszámban vesznek részt a foglalkozásokon. 
 

 
 
A kézilabda utánpótlás bajnokságban szereplő: U-15 korosztályos 
lányok, szintén megkezdték a felkészülést a tavaszi évadra.   

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

Emelték az étkezési nyersanyagnormákat, 
de a térítési díjak emelésére nem kerül sor.  

 
A Képviselőtestület december 16-i ülésén szerepelt az étkezési 
nyersanyagnorma emeléséről és az étkezési térítési díjak megállapí-
tásáról szóló előterjesztés.  
Az élelmiszerárak nagymértékű emelkedése miatt a 2022. évi költ-
ségvetési koncepció 15 % -os nyersanyagnorma- és térítési díj eme-
lésével számol.  
A 2022. január 1- től alkalmazott emelés érinti a bölcsődés- óvodás-
gyermekek, az általános iskolai tanulók, alkalmazottak, vendégek 
nyersanyagnormáit. 
A módosított 13/2018.(IX.27.) Ör . rendeletben szereplő térítési díjak 
azonban -a rendkívüli veszélyhelyzet miatt- 2022. június 30- ig 
nem változnak . és ha a veszélyhelyzet meghosszabbításra kerül,, 
értelemszerűen annak határidejéig nem kerül sor a térítési díjak eme-
lésére. 
 
 

Kedves Olvasónk! 
Milbik Józsefné: „Nagylétai szőlőskertben szüretelnek” című írását a 
februári számunkban folytatjuk. (a szerk.) 

 

Könnyező Pócsi Szűzanya Idősek Otthona Alapítvány 
Adószám: 18990360-1-09 

Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület 
Adószám: 18556740-1-09 

Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub 
Adószám: 18569230-1-09 

A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány 
Adószám: 18567317-1-09 

Létavértesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Adószám: 19119230-1-09 

Létavértesi Román Kulturális Egyesület 
Adószám: 19127275-1-09 

Létavértes SC ’97 
Adószám: 18551202-1-09 

Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete 
Adószám: 19125716-1-09 

Sziklavár Szenvedélybeteg-segítő 
Regionális Közhasznú Egyesület 

Adószám: 18995200-1-09 
Vértesi Görög Katolikus Egyházért Alapítvány 

Adószám: 18998760-1-09 

További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére 
Magyarországi Katolikus Egyház        0011 
Magyarországi Református Egyház 0066 

 



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

(B-2021/28560/23/75)
 
TELEK. Létavértes, Hunyadi utca 
8. szám alatti 5400 m2 telek, szántó-
föld eladó. Érdeklődni lehet: 
telefonszám: 06 70 949 8926 

(B-2021/28560/22/52)
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

 
LAKÓHÁZ. Létavértesen a, 
Batthyány utca 31. szám alatti 5262 
m2 területen álló régi lakóház 
mellék-épületekkel eladó. 
Érdeklődni lehet Létavértes, Árpád 
tér 10. sz. alatt, vagy telefonon 52/ 
376-342 számon. 

(B-2022/285680/1/431)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában szántóföldet vennék vagy 
bérelnék korrekt áron!  Telefon  
0630 240-5414       (B-2022/28560/1/59) 
 

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

 

40 éves osztálytalálkozó 
 
Az elmúlt év október 30-án tartotta 40 éves osztálytalálkozóját 
az Arany János Általános Iskola 1981-ben végzett évfolyama.  
 
A tervek szerint a három párhuzamosan végzett osztály együtt 
tartotta a találkozót, amelyen a volt diákok mellett megjelentek 
Dózsa Györgyné és Mátyus Sándor osztályfőnökök is.  
 

 

                                                                       FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM 

Az egykori alsó tagozatos osztályfőnököt, Nagy Józsefné Ilus nénit, 
néhányan a lakásán látogatták meg.  
A találkozó – a járványhelyzet miatt - a Művelődési Házban került 
megrendezésre, majd a Betekincs étteremben folytatódott 
vacsorával.  
 

 
A tartalmas, kötetlen, megannyi régi emléket felidéző találkozóra 
külföldről is többen jöttek haza - tudtuk meg Erdei Gábortól. 
 

SZÍNHÁZI ELŐADÁS 

 
FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN

Január 12-én a Déryné Társulat „János vitéz” című előadását 
láthatták az érdeklődők a művelődési házban. Legközelebb február 
16-án lesz színházi műsor. Képsorozat a város honlapján látható 
 

ÉVINDÍTÓ KLUBTALÁLKOZÓ 
 
Az idén első alkalommal, január 5-én találkoztak az Irinyi 
Nyugdíjas klub tagjai a Kassai utcai könyvtárban, melyen részt vett 
Papp Zoltán alpolgármester is.  
 

 
FOTÓ: PAPP ZOLTÁN

A Guba Imréné vezette közösség a városi rendezvények és civil 
találkozók aktív közreműködője. Összegezték a 2021-es év 
történéseit, és reményüket fejezték ki, hogy a további sikeres közös 
munkához jó egészség is párosul. 
 

Újra olvashattunk Zsóka sikeréről 
 
Az interneten böngészve 2021. 
decemberében örömmel olvas-
tunk újra a létavértesi illetőségű 
Tóth Zsóka sikeréről. 
 
A Puskás Akadémiai legjobbjai 
között láthattuk a mindig 
mosolygó sportolót, aki a 2020-
2021-es idényben az U-16-os 
korosztályos női labdarúgó 
csapatában nyújtott kimagasló 
teljesítménye alapján 

„Az év játékosa” 
kitüntető cím tulajdonosa lett. 

Gratulálunk! A jövőben is 
figyelemmel kísérjük Zsóka 
tevékenységét, és örömmel 
adunk hírt az újabb sikerekről. 
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2022. évi szelektív hulladékgy űjtési dátumok:  
minden hónap utolsó szerda-csütörtök délelőtt 

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk a város eseményeiről, rendezvényeiről 
készült filmfelvételeket, melyek elérhetők a honlapról 

www.letavertes.hu  /Település /A város képeken oldalon 
Valamint a YouTube.com oldalon. Írják be: Létavértes 
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