
Időskorúak 
támogatása 

 
A Létavértes Városi Önkormányzat 
korábbi döntése alapján évente egy 
alkalommal támogatást nyújt azon 
időskorú személyeknek, akik 
Létavértesen bejelentett lakóhellyel 
rendelkeznek, és a naptári. évben 
betöltik 70. életévüket, vagy már 
idősebbek. A támogatás mértéke 
10.000 Ft / év, egyedülállók esetében 
12.000 Ft/év. 

IGÉNYLÉS: 
Formanyomtatványon (kérelem) 
alapján történik, melyhez a 
lakcímkártya másolata szükséges. 
NYOMTATVÁNY a Városházán, a 
szociális irodában (bal oldal, földszint 
2. ajtó). kérhető és kitöltve ugyanott 
adható le 2018. október 15 -
november 30 között, reggel 8 órától 
12 óráig.  
Itt kérhető Meghatalmazás nyomtat-
vány, amennyiben december 18- án- a 
jogosult nem személyesen veszi át a 
támogatást. 

Nyomtatványok letölthetők a  
www.letavertes.hu /Hírek oldalról is. 

 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

A szalagvágás pillanata: Kapornai Judit, Vályiné Pápai Viola, Menyhárt Károly 
Az eseményről:8. oldalon

 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
XXVII. évf. 10. (244.) szám 

2018. október 
Magvető hava 

   
 honlap: www.letavertes.hu - blog: http://letahirek.blog.hu - facebookon  –  Twitteren -  e-mail: letahirek@gmail.com 

Cserekertiek első találkozója 

 
Az üdvözlés, köszöntés és az ima percei 

Szeptember 22-én egy nagy szívvel lehetett volna megjelölni hazánk térképén a hajdan 
közel 400 fős Cserekertet. A hűvösre fordult esős idő ellenére nagyon sokan keltek útra az 
ország minden részéről a gyökerekhez, ifjúkoruk helyszínére, az Ér parti két utcasorhoz, az 
iskolához, imateremhez az emlékek megerősítéséért, a viszontlátás öröméért. Minden 
elismerést és köszönetet megérdemelnek a találkozó ötletgazdái, az előkészítés és 
megrendezés munkáját felvállalók, minden önzetlen segítőjük, támogatójuk! Egy napra 
újra élő volt Cserekert, és senki nem ment el szó nélkül a másik mellett. Nagy kincs ez 
manapság. Bora János Girdán József és Papp Zoltán gondolatai a  11. oldalon. Képek a 
város honlapján, illetve a facebook „Cserekertért” oldalon                           Turóczi Barnabás 

 
Létavértes Város Önkormányzata 
és a Létavértes Városi Könyvtár 

és Művelődési ház 
szeretettel várja Önt és kedves családját 

az Ünnepi megemlékezésre 

 október 23 –án, kedden 10 órától 
az Árpád téri Kopjafánál (Árpád tér) 

 
Beszédet mond: 

Menyhárt Károly polgármester 
Ünnepi műsor 
Koszorúzás 
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A 2018. szeptember 27-én tartott soros 
testületi ülés az alábbi napirendeket 
tárgyalta: 
 
    Polgármesteri jelentés ● 
1. Beszámoló az önkormányzat és 
intézményei költségvetésének 2018.I.félévi 
teljesítéséről ● 
2. Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda 
munkájáról ● 
3. Különfélék 
3.1 Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2018. évi költségvetésének 
módosításáról ● 
3.2 Az önkormányzat rendkívüli támoga-
tására pályázat benyújtása ● 
 

3.3 Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ● 
3.4 Derecske-Létavértes Kistérség 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítása  ● 
3.5 Bölcsődei térítési díjak, gyermekétke-
zési  nyersanyagnormák megállapítása ● 
3.6 „Önkormányzati Magyar Államköt- 
vény” jegyzés feltételei, szabad pénzeszköz 
lekötése  ● 
3.7 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. – saját település tartozásállományának 
megvásárlása ● 

 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu  
              ●  = elérhető a város honlapján  
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RÖVIDEN 
 

BURSA HUNGARICA 
 
Létavértes Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2018. szeptember 27 – i ülésén 
a 90/2018. (IX.27.) Öh számú határozatával 
támogatta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszerhez törté-
nő csatlakozást, és az „A” és „B” típusú 
pályázat keretében összesen 10 személyt 
támogat 10 hónapon keresztül, havi 5.000 Ft 
összeggel. Ugyanennyivel egészíti ki a Bursa 
Hungarica.alap. 
 

A pályázat benyújtásának módja  
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
években regisztráltak a rendszerben, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be.  
 

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2018. november 6. 
 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva, mellékletekkel a Létavértes Városi 
Önkormányzathoz, Létavértes, Városháza,
Kossuth u. 4. szám, I. emelet 15. irodába 
Kulcsárné Juhász Judithoz kell leadni. 
 
További részletek és az „A” és „B” típusú 
pályázati kiírás elérhető a város honlapján: 
http://www.letavertes.hu/ Hírek/  
 
 
HELYREIGAZÍTÁS 
A 2018. szeptemberi szám 2. oldalán a 
„Szentkorona másolatok” című cikkben 
az alkotók között Barna Péterné (Buzgó 
Ilike) helyett tévesen Barna Péterné 
(Zurbó Ilike) jelent meg. Az érintettől és 
olvasóinktól elnézést kérünk! (a szerk.) 

A 2018. évi önkormányzati költségvetés 
készítésekor megfogalmazott célkitűzés 
volt a működőképesség fenntartása mellett 
a tervezett fejlesztések megvalósítása. 
Nem változott a feladatfinanszírozások 
keretében biztosított állami hozzájárulások 
mértéke. 
A fejlesztési bevétel – kiadás figyelmen 
kívül hagyásával időarányosan a város 
működési bevétele 58,53 %-ra, míg a 
működési kiadása 35, 87 %-ra teljesült. 
 
 
 
 
 

Az önkormányzat – a Képviselőtestület 
által hozott 89/2018.(IX.27.) Öh. számú 
határozata alapján- pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági 
miniszter által az önkormányzatok rend-
kívüli támogatására (REKI) kiírtak alapján. 
 
Támogatást az alábbi jogcímeken lehet 
igényelni: 
� Igazgatási feladatok ellátása 
� Óvodai feladatok ellátása 
� Szociális alapellátási feladatok ellátása 
� Gyermekétkeztetési feladatok ellátása  
� Kulturális feladatok ellátása 
� Településüzemeltetési feladatok 

ellátása 
� Egészségügyi alapellátás 
� Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet 

alapján az önkormányzatot terhelő 
fizetési kötelezettség 

� A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 
megállapított fizetési kötelezettség 

� Önkormányzati tűzoltóságok támoga-
tása 

 

Összességében elmondható, hogy a 
Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményeinek I. félévi gazdálkodása 
hitelfelvétel  és likviditási gondok nélkül, 
az intézményhálózat megtartása mellett  
tervszerűen teljesült. 
 
A beszámolót, annak mellékletében 
szereplő adatokkal 87/2018.(IX.27.I) Öh. 
számon a képviselőtestület elfogadta.  

(Elérhető: www.leteveretes.hu / Önkormányzat)
 
 
 
 
 

Az önkormányzatok állampapírba történő 
befektetésére 2018. szeptember 4. napjától 
nyílt lehetőség a Magyar Államkincstár 
által forgalmazott Önkormányzati Állam-
kötvény formájában.  
 
Az állampapír a legbiztonságosabb 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, mert 
visszafizetését a Magyar Állam garantálja.  
 
Az állampapír 3 éves lejáratú, éves fix 1,25 
% kamatozású. A kötvény a futamidő alatt 
is értékesíthető a forgalmazó felé. A kamat 
már egynapos időtávra is jóváírásra kerül. 
 
Fentiek alapján, a magasabb hozam 
realizálása érdekében az önkormányzat 
költségvetésében átmenetileg szabad 
pénzeszközök (pl: hivatal felújítására 
biztosított keret, önkormányzati tartalék-
keret, várható egyéb bevétel), összesen 40 
millió forint (ennek éves kamata 500 e/Ft) 
lekötéséről határozott a Képviselő-testület a 
szeptemberi ülésén. 
 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   nnnaaapppiiirrreeennndddjjjééénnn   
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Aktuális települési információk 
a város közigazgatási honlapján 

www.letavertes.hu / HÍREK 
További menüpontok:  

� TELEPÜLÉS  �  ÖNKORMÁNYZAT  � 

� KÖZÉRDEKŰ ADATOK � 

� ÉLETHELYZETEK � 
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A POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA

 
 
                          Tisztelettel adok tájékoztatást arról, hogy a 
Gyvt.94.§.(3a) bekezdése, valamint a hazai bölcsődefejlesztési 
programról szóló 1164/2018.(XII.27.) Korm. határozata értelmében 
a  városi jogállású településeknek 2019. január 1-jétől kötelező 
bölcsődei szolgáltatást megvalósítani. Az önkormányzat felhívása 
alapján a Gyermeksziget Óvoda dolgozói igényfelmérést készítettek 
a szülők körében. A felmérés alapján 28 kisgyermek kérte a szülők 
által felvételét az intézménybe.  
 
Létavértes Város Önkormányzata az igénynek megfelelően azonnal 
napirendre tűzte a kialakítás lehetőségét azzal, hogy megítélésünk 
szerint – 2019. január helyett – célszerű és mindenképpen indokolt 
az oktatási, nevelési év kezdetének megfelelően lehetőséget 
teremteni erre.  
2018. júniusától reménykedtünk abban, hogy a jogi normákhoz 
igazodva forrás is teremtődik minderre. A munkálatokat azonban 
pályázati kiírás hiányában, annak feltételeinek ismerete nélkül, saját 
forrás terhére kezdtük meg a Létavértes, Debreceni u.1. szám alatti 
(1591/5 hrsz) ingatlan önálló épületszárnyának belső átalakítása és 
bölcsődei férőhelyek alakítása céljából. Rácz Zoltán, a 
Gyermeksziget Óvoda tervezője által az átalakítási munkarészek 
elkészítését követően a kivitelezést megkezdtük és a folyamatos 
hatósági és szakhatósági egyeztetések alapján 2018. október 1-jétől 
a HBMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a működési 
engedélyt az intézménynek megadta. Az elvégzett munkálatok 
során átalakultak a vizesblokkok, az óvodás és bölcsődés szülői és 
gyerek bejáratok, az öltözők és a csoportszobák, valamint a konyhai 
részben főző egység is létrejött. A város költségvetéséből eddig 
közel 13 millió forint összeg fordítódott erre. 
Az így kialakított két csoportban 28 férőhely alakult ki és jelenleg 
24 fő kezdte meg a bölcsődei életét. A szakmai vezető Harmati 
Zoltánné, kisgyermeknevelők: Kustorné Székely Andrea Tünde, 
Magyar Viktória, Somlyai Imola, Vónya Kitti, bölcsődei dajka 
Varga Gyöngyi, bölcsődei szakács Papp Attiláné, akik elsejével a 
beszokatást elindították.  
 
Magyarország Kormánya által 2018. júniusában elkülönített 4,5 
Mrd bölcsőde kialakításra szánt forrás pályázati kiírását 2018. 
szeptember 28-án jelentette meg. A pályázat beadása folyamatban 
van, mert a kiírás lehetővé teszi az eddig erre fordított forrás 
elszámolását, valamint a terveknek megfelelő külső tároló épület 
megvalósítását is. Reményeink szerint a beadást követően gyors 
döntés várható.  

� 
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasót, hogy Létavértes Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(II.13.)Ör. számú 
rendeletével elfogadott költségvetésében erre az évre is biztosította a 
tanévkezdési támogatást a szociális rendeletben meghatározott 
feltételek mellett. Idén 2018.augusztus 1-től október 14-ig adtunk 
erre mindenkinek lehetőséget. A beadott kérelmek alapján közel 
873 diák jogosulttá vált erre az egyszeri 10.000 forintos juttatásra, 
míg egyéb feltételek hiányában ( igazolatlan hiányzás, stb.) majd 40 
fő kérelmét sajnos el kellett utasítani.  

� 
Ugyanezen költségvetési rendelet teszi ez évben is lehetővé a 
Létavértesen lakóhellyel rendelkező minden 70. életévét betöltött 
személy számára időskorúak támogatásának lehetőségét. A 
kérelmeket 2018. október 15- november 30. között lehet a 
Városházán benyújtani. Azok alapján a társas jogviszonyban élő 
kérelmezők esetében 10.000 Ft/ fő, míg az egyedülálló kérelmező 
12.000 Ft-ot igényelhet.  
 
Különösen fontos mindkét juttatási forma esetében, hogy a 
kérelmező vagyoni és jövedelmi helyzetétől függetlenül 
igényelhetik. 

Menyhárt Károly polgármester

GGGyyyeeerrrmmmeeekkkssszzziiigggeeettt   
ÓÓÓvvvooodddaaa   ---   BBBööölllcccsssőőődddeee   

 

Megnyitott a Bölcsőde 
 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 2018 szeptember 01-től 
megváltoztatta a nevét az intézményünkben induló bölcsőde miatt.  
Új nevünk: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde. 
 
A bölcsődei két tágas csoportszoba esztétikus, életkornak megfelelő 
új bútorokkal, játékokkal gazdagon ellátott. 
 

  
Fotók: : Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde

       Gomba csoport szobája                 Ficánka csoport szobája 
 
A bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves korig fogadjuk a kicsiket. 
Augusztusban az intézményvezető tájékoztatta a szülőket az ellátás 
feltételeiről, bemutatta a leendő kisgyermeknevelőket és a gondozási 
rendszert.  
Szeptember utolsó hetében megtörténtek a családlátogatások, ahol a 
kisgyermeknevelők megismerkedtek a beíratott bölcsődés korú 
gyermekekkel és a családi környezettel. 

Harmati Zoltánné intézményvezető
 

Irinyi utcai tagóvoda 
Búcsúzunk dajka néninktől 

 
Szatmári Zoltánné dajka 
 
1986. novemberétől dolgozott a 
Városi Napköziotthonos Önálló 
Óvoda Irinyi úti tagintézményében, 
majd 2010-től névváltoztatást 
követően a Létavértesi Gyermeksziget 
Óvoda tagóvodájában, mint dajka.  
 
A mindennapi tevékenységeit 
tisztesség, becsületesség, igényesség, 
megbízhatóság, lelkiismeretesség 
jellemzi. 
Fiatalos lendülettel, gyermekszeretettel, elkötelezettséggel, 
türelemmel és odaadó gondoskodással végezte munkáját a reá 
bízott csemeték egészsége és biztonsága érdekében. 
Nagy szeretettel fordult a gyermekek felé és tiszteletben tartotta a 
szülők családi szokásait is.  
A mindennapi tevékenységeivel segítette az óvodapedagógusok 
nevelőmunkáját, a higiénikus, biztonságos, nyugodt légkör 
megteremtését.  
Csendes, nyugodt természetének köszönhetően, békés 
megoldásokat keresett és kerülte a konfliktushelyzetek kialakulását 
szülők és munkatársak körében is. 
Megfontolt tanácsaival támogatta fiatalabb kollegái mindennapi 
munkáját, beilleszkedését. Szorgalmával, nyugodt kiegyensúlyozott 
lényével hozzájárult az intézmény működéséhez. 
 

     Az óvoda munkatársi közössége nevében  
kívánunk Neki boldog nyugdíjas éveket!  
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 Boldog Ovi lettünk 
 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde a 2018-2019-es 
nevelési évben elnyerte a Boldog Óvoda címet! Intézményünkben 
az amúgy is gazdag pedagógiai programot sokféle más 
tevékenységgel dúsítottuk idáig is (tehetségfejlesztés, esély-
teremtés), mellyel célunk a ránk bízott gyermekek komplex 
személyiségfejlesztése.  
Most újabb gazdagító programot pályáztunk meg, és sikerült 
megnyernünk. A Boldog Óvoda kezdeményezés mögött a Jobb 
veled a világ! Alapítvány, Dr. Bagdi Emőke és Bagdi Bella áll, 
neves szakemberekkel kiegészülve, akik óvodás korosztályra (is) 
kidolgozott módszertani könyvvel, zenei anyaggal, kártyajátékkal 
segítik a pedagógusokat ebben a munkában. A négy éve működő 
programhoz immár 1200 oktatási intézmény csatlakozott. Olyan 
óvodák vehetnek részt ebben a projektben, akik fontosnak tartják 
azt, hogy a gyermekeket már óvodás kortól tudatosan a pozitív 
gondolkodásra neveljék. Ennek érdekében minden hónapban egy 
alkalommal tartanak egy „boldog órát”, ahol játékosan formálják 
érzelmi hozzáállásukat. Az óvodai életünk mindennapjaiba is 
próbáljuk beleszőni az optimista gondolkodást vidám játékokkal, 
zenével, tánccal. 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az oklevél átvételén Kusz Mihályné Petrucz Tímeával 
 
A megtisztelő oklevelet Budapesten, az Erkel Színházban vehettük 
át, ahol egész napos konferencián is részt vettünk. Bízunk a pozitív 
eredményekben, hiszen Kodály szavaival élve: „Csak boldog 
gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog 
ország!” 

Pappné Győri Tünde óvodapedagógus

Régi kép 
 

 
 

A Nagylétai Gimnázium tánccsoportja 1965 – 1966-ban 
Köszönet a szép fotóért Bodnár Lajosné Boldog Violának! 

TÖK JÓ NAP AZ OVIBAN! 
 
Október 9-én a Gyermeksziget Óvoda- Bölcsődében idén is 
megrendezésre került a „Tök jó nap”.  
 
Az óvoda apraja-nagyja, valamint a szülők, nagyszülők, vendégek 
közösen, nagy izgalommal készültek erre a délutánra. A 
rendezvényt az intézményvezető, Harmati Zoltánné nyitotta meg. 
 

 
További képek: www.letavertes.hu

A csoportok szebbnél szebb termés-kompozíciókkal nyűgözték le a 
zsűrit, nehéz volt a helyezettek kiválasztása.  
A szülők finom süteményeket, az óvoda dolgozói pedig ízletes 
lángost készítettek erre az  alkalomra. 
Délután folyamán színvonalas műsorok és fellépők váltották 
egymást. Kustor Zsombor és Kustor Máté népdalokból álló citera 
előadással készült, ezt követte az óvoda dolgozói által előadott „A 
banya” című mese, mely jókedvre derített a közönséget. Tombolán 
-a felajánlásoknak köszönhetően- értékes nyeremények találtak 
gazdára.  
A gyermekek és a szüleik izgalmas ügyességi játékokat 
próbálhattak ki, az óvoda udvarán. Gyermekeket, felnőtteket 
egyaránt vonzotta az arcfestés és a csillámtetoválás.  
Az ügyes kezű óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek 
dísztárgyakat, játékokat, lufi figurákat készítettek erre az alkalomra, 
a dajka nénik pedig folyamatosan kínálták a frissen sült lángost. A 
jó hangulatról Szalontai Tibor zenész gondoskodott. 
 

 
Fotók: intézmény archívuma

Köszönet a felajánlásokért: 
Balk Gáborné, Bora Zoltán egyéni vállalkozó, Borostyán Bio és 
Gyógynövénybolt, Dönner Büfé, Gold Fungi Kft.,  Heit Lóránt és családja, 
H-HKft, Juhász Ernőné Gazdabolt, Juhász Zoltán, Katalin Ajándékbolt, 
Kozma Zoltán és családja, Kusz Mihály és családja, Lili Bababolt, Nagy 
Tibor egyéni vállalkozó, Pálfalvi József és családja, Pánya Kornél 
Margaréta Üzletház, Pongorné Hosszú Tünde és családja, Sós Tibor és 
családja, Stefánia cukrászda, Szalontai Tibor és családja, Szatmári Sándor 
egyéni vállalkozó, Szél Café, Szilágyi Sándor Barkácsbolt, Toscana 
Pizzéria, Varga Richárd és családja, Vigh Viktória és családja,  
Viktória - Fa Kft, valamint köszönjük a szülők önzetlen, áldozatos 
munkáját. 
Az időjárás rendkívül jó volt, így „tök jó" hangulatú délutánt 
tölthettünk el együtt.  

A Debreceni u. 1. szám alatti óvoda-bölcsőde dolgozói
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Szeptember 3-án elkezdődött a 2018/2019-es tanév. Ez alkalomból 
a 3.c osztályos tanulók vidám tanévnyitó műsorát tekinthettük 
meg, melyet Szatmári Erika és Balogh Réka tanító nénik tanítottak 
be.  
 
A tanév első napján iskolánk legfiatalabb tanulói új állomáshoz 
érkeztek, beültek az iskolapadba, megkezdődött számukra a betűk 
és számok világába való elmélyülés. Az 1.a osztály tanító nénije 
Kertészné Suta Mária és Tompáné Krizsanyik Orsolya, az 1.b 
osztályt Nagy Tamásné és Tarnóczki Zsoltné vezeti be a tanulás 
rejtelmeibe.  
 
Szeptember hónapban elindult a Suli-Guru levelezős verseny, 
melyre ebben a tanévben 56 alsó tagozatos diákunk nevezett be. Ez 
a verseny 4 fordulóból áll. (magyar nyelvtan, magyar irodalom, 
matematika, környezetismeret, angol tantárgyak) Tanév végén a 
legjobban teljesítő tanulók értékes könyv és tárgyi jutalomban 
részesülnek a szervezőktől. 
 
Ebben a tanévben is szervezünk a gyerekek részére 
színházlátogatást. Az 1. és 2. évfolyam a Vojtina Bábszínház két 
meseelőadását, míg a 3. és 4. évfolyamos gyerekek a Csokonai 
Színház két előadását tekinthetik meg. 
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Szeptember 17 – 21-ig hulladékgyűjtés keretében tanulóink 
településünk boltjait járták fel és hozták el a felgyűlt hulladékot, 
valamint magánszemélyek is segítették akciónkat, melyet ezúton is 
szeretnénk mindenkinek nagyon megköszönni. 
 
A 2017/2018-as tanévben iskolánk Bagdi Bellától vehette át a 
Boldog Iskola címet, melyet ebben a tanévben Budapesten az Erkel 
Színházban ismét átvehettünk. 
 

 
Alsó tagozatos kollégáink az oklevéllel 

 
A 3. osztálytól kezdődően felmenő rendszerben Boldogság óra 
keretében foglalkozunk és ismerkedünk a hálával, optimizmussal, 
társas kapcsolatokkal, jó cselekedetekkel, megbocsátással és minden 
olyan témával, ami testileg és lelkileg boldoggá teszi az embereket. 
 

Szeptember 30-a a Népmese Világnapja. Ebből az alkalomból 
Könyvtárunk által meghirdetett „Mesehajó” pályázaton vettek részt 
alsó tagozatos osztályaink, melynek eredményéről a következő 
hónapban számolunk be. 
 

A Magyar Olvasástársaság 2005 óta népmese 
ünneplésre szólít fel minden mesebarátot 
Benedek Elek születésnapja alkalmából. A 
Méliusz Megyei Könyvtár idén is 
mesemondó versenyre hívta a megyei 
általános iskolák tanulóit.  
A Mátyás emlékévhez kapcsolódóan, 
igazságos királyunkról szóló mesékkel 
örvendeztették meg egymást és az összegyűlt 
hallgatóságot. Iskolánkat Bartos Eszter, 
Mátyás király okos felesége, és  

Szatmári Gréta, A szegény ember aranya meséjével képviselte. A 
zsűri Gréta előadását külön díjjal értékelte. Felkészítő pedagógus: 
Molnárné Pelei Andrea. 
 
A debreceni VOKE Egyetértés Művelődési Központja idén ötödik 
alkalommal rendezte meg Musical és Színjátszó Fesztiválját, melyre 
iskolánk színjátszó csoportja is meghívást kapott.  

 
Aranykomédiások a színpadon 

Nógrádi Gábor  PÁMPAPAPÁM, című novelláját vitték színpadra. A 
fellépés izgalmai után, mi is nézőkké válhattunk és közösen figyelhettük 
a tánc és mese produkciókat. Külön köszönettel tartozunk azoknak a 
szülőknek, akik elkísértek bennünket. 
A rendezvény elsődleges célja, hogy bemutatkozási lehetőséget 
teremtsenek a színjátszó csoportoknak. Nagyon jó volt hallani, hogy a 
szakmai zsűri a novella választását és színpadra vitelét egyedinek és 
ötletesnek tartotta, külön kiemelte a gyerekek lelkesedését és további 
sikeres fellépéseket kívánt.  
Köszönjük, a Művelődési Központnak a nagyszerű szervezést, s hogy 
utazásunk költségeit is támogatta. A csoport felkészítője,  vezetője 
Molnárné Pelei Andrea 
 

Az Állatok Világnapjáról idén sem feledkeztünk meg. Janikovszky 
Éva Könyvtárunk október 4-én játékos vetélkedőt szervezett az 5-6. 
osztályos diákoknak. A 4 fős csoportok feladatai (plakát, puzzle, 
versrészletek, keresztrejtvény, útikalauz) az Érmellék vízivilágához
kapcsolódtak. A legügyesebb csapatok könyvjutalomban része-
sültek. Köszönjük a zsűri (Nagy Dezsőné, Zsirosné Czeglédi 
Erzsébet) segítő munkáját! 

 
Eredmények: 
1. „Bakcsók” 6.b: Bartos Eszter, Bátori Zita, Harmati Dorottya, Jónás Réka 
2. „Létai teknősök” 5.c: Deli Lilla, Venczel Lilla, Venczel Panna, 

Vásárhelyi Eufrozina Tifani 
3. „Teki a teknős” 6.a: Fehér Gabriella, Nyíri Bernadett, Kiss Gabriella, 

Kovács Hajnalka 
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„Légy egészséges, mint a makk!” 
 

Iskolánk kiemelkedően fontosnak tartja az egészséges életmódra 
való nevelést. Ennek jegyében az Alapítvány Létavértesért
támogatásával felsős Diákönkormányzatunk október 5-én 
Egészségnapot szervezett. A projekt a „Légy egészséges, mint a 
makk!” címet kapta.  
Előzetes feladatként plakátkészítő versenyt hirdettünk. Az 5-6. 
osztályos gyerekek az egészséges életmódra hívták fel a figyelmet, 
míg a 7-8. osztályosok a káros szenvedélyek ellen készítettek 
figyelemfelkeltő plakátot.  
 
A Hajdú- Speciális Kutató- Mentő Egyesület segítségével a 
rendezvény több helyszínen zajlott, ahová forgószínpadszerűen 
érkeztek a csoportok.  

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

„Élő szív” iközös megformálása az iskola udvarán 
A közös „élő szív” kialakítása és a mentőkutyás bemutató után a 
következő programokon vettek részt tanulóink: mászófal, 
sérültellátás, újraélesztés, bűnmegelőzés, szűrővizsgálatok az 
iskolai védőnő Janka Sándorné segítségével. Hippokratész bölcs 
mondása szerint „Amit eszel, azzá leszel”, ezért az egészséges ételek 
fogyasztását is hangsúlyoztuk. Kertészné Ferenczi Viktória a 
reformkonyha finom falataival készült erre az alkalomra.  

 
Újraélesztés gyakorlása 

A nap végére hasznos információkkal gazdagodtunk, és még inkább 
tudatosult bennünk, hogy a legdrágább kincs az egészségünk. 
 
Plakátkészítő verseny  
eredménye: 
 
5-6. évfolyam: 1.Bertóthy Tamás – 
Oláh István (5.c), 2. Bartos Eszter 
(6.b), 3. Bereczki Zsanett – Mezei 
Melissza – Szabó Anna (5.b). 
Különdíj: Andrási Ramóna – Fehér 
Viktória (6.c) 
7-8. évfolyam: 1. Adorján Zsófia – 
Balk Bianka (7.c), 2. Hajkai Réka, 
Jónás Jázmin, Lázók Csaba, Mezei 
Roland, Rézműves Bence, Seress 
Edina, Tasnádi Ildikó (8.a), 3. Kovács 
Krisztina, Krasznai Andrea, Szoták 
Viktória, Török Barbara (8.b) 
Különdíj: Farkas Dominika – Farkas 
Dorina 8.c, Ágoston Dorottya – 
Koszta Panna 7.b. 
 

„Egy a múltunk, 

egy a nemzetünk!” 
Pályázati azonosító: HAT-18-01-0150

Iskolánk huszonkét tanulója három pedagógus kíséretében (Nagy 
Dezsőné, Máté József, Milotai József) a Határtalanul pályázati 
program keretében háromnapos tanulmányi kiránduláson vett részt 
Kolozsvár- Torda- Nagyenyed térségében. 
Első nap a Kraszna völgyében haladva a Szilágyság természeti, 
történelmi, művészettörténeti emlékeivel ismerkedtünk meg. 
Szilágysomlyón a Báthoriak még romjaiban is méltóságot árasztó 
erődítményét kerestük fel, megemlékezve a várban született Báthori 
István erdélyi fejedelemről és lengyel királyról. Utunkat Zsibó 
irányába folytattuk, ahol az „árvízi hajós”, Wesselényi Miklós báró 
barokk kastélyát szemrevételeztük, sajnos csak kívülről, de 
kárpótolt bennünket a kastély kertjéből kialakított igen látványos és 
változatos botanikus kert. A Zsibó szomszédságában megbúvó 
Sárkányok kertjében „mesebeli” képződmények változatos 
formavilága árulkodott a szél és a víz eróziós munkájáról, délután 
pedig a kolozsvári botanikuskert nyugalmat árasztó árnyas 
sétányain pihenhettük ki az utazás fáradalmait. 
Másnap Kányádi Sándor nyomán az enyedi borvidék öreg 
pincéjében, a méretes hordók társaságában tudhattuk meg, hogy 
„Kolozsvárra jövet…”, miért is veszett el a török követ, majd az 
erdélyi magyar oktatás fellegvárában, a nagyhírű Református 
Kollégiumban idéztük fel Bethlen Gábor, Apáczai Csere János, 
Áprily Lajos alakját.  
A Kőközi-szoroson áthaladva a Székelykő lábainál elterülő kis 
unitárius falu, Torockó hagyományos népi építészetével 
ismerkedtünk, végül a Tordai-hasadék vadregényes sziklái közötti 
túrával zártuk napunkat. 

 
Mátyás király szobra előtt Kolozsváron. 

Harmadik nap Kolozsvár kincsei tárulhattak fel a gyerekek előtt. 
Az éppen 475 éve született Hunyadi Mátyásra emlékeztünk 
szülőházánál, majd a város főterén magasodó Mátyás lovasszobrot 
csodálhattuk meg (Fadrusz János alkotása), végül a farkasutcai 
református templomot kerestük fel, amely a jeles uralkodó 
adományából épülhetett fel, a kor „divatja” szerint gótikus stílusban. 
A Kolozsvári testvérek – Márton és György – Sárkányölő Szent 
György lovasszobra láttán képzeletünkben felidézhettük a lovagkor 
hős eszményét, de a középkori városépítészet komor védművei is a 
bástyákat és falakat rohamozó sisakos, páncélos katonák csatazajos, 
fegyvercsörgetős képét villantották fel.  
 
Kolozsvárt elhagyva a Tordai Sóbánya több évszázados története és 
a szövétnekek sejtelmes fényébe burkolódzó csodás földalatti 
világa, a tárnák szédületes mélysége, zegzugos járatok rejtélyes 
szövevénye tárult fel a gyerekek előtt.  
Az ebéd elfogyasztását követően a hazafelé úton a Királyhágó 
kacskaringós meredélyein felkapaszkodva, egy rövid pihenő 
keretében még egyszer visszatekintettünk a történelmi Erdély 
mozgalmas világára, hogy engedjük magunkban tudatosulni 
Rockenbauer Pál idevágó szép gondolatát: ”Amilyen jó menni, 
ugyanolyan jó jönni is. És minél messzebbre megy az ember, 
visszafelé jövet annál nagyobb lesz a hazája.” 
Szervező pedagógusok: 

Nagy Dezsőné, Milotai József
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„Határtalanul” 
Második alkalommal pályázott iskolánk a „Határtalanul” 

nemzeti összetartozást erősítő programban való részvételre. A 
nyertes projektnek köszönhetően idén is több napos erdélyi 
kiránduláson vettek részt iskolánk tanulói a Mikepércsi Hunyadi 
János Általános Iskolával karöltve szeptemberben.  
 
Tóth Zsóka 7. osztályos tanulónk így írt a külföldi utazásról: 

„2018. szeptember 18-án korán reggel busszal indultunk 
kirándulni. A mikepércsi  iskola 7. osztályával együtt mentünk. 4 
napot és 3 éjszakát töltöttünk Erdélyben. 

Kezdjük a Tordai -hasadékkal, ami azért lett a kedvencem, mert 
kalandos útvonalon mentünk, nagyon szép volt, sok helyen 
megálltunk fotózkodni és gyönyörködni a kilátásban. Voltunk a 
Bólyaiak síremlékénél, Kolozsváron a Mátyás király szobránál. 
Több helyen emlékkoszorút is elhelyeztünk. Csodaszép a Medve-tó 
is, és mindenki jólk érezte magát a Parajdi Sóbányában. A sok 
szórakoztató hely mellett jártunk a Bólyaiak szülőházánál, 
gyermekotthonban, könyvtárban, megcsodáltuk híres emberek 
festményeit. Túráztunk a Királyhágónál, ahol minden káprázatos 
volt. 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A Parajdi  Sóbányában 

Mindent összegezve nagyon jól éreztük magunkat. Néhány 
gondolatban kifejezve ez maradt meg számomra: gyönyörű helyek, 
finom ételek, jó programok, szuper társaság. A két iskola diákjai 
között szövődött barátságok reméljük egy életre szólóak, mint ahogy 
ennek a kirándulásnak az élményei is azok számunkra.” 
 

Erdei iskola 
Hagyományainkhoz híven a 3. és 6. osztályos tanulóink az 

iskolai tanév első hónapjában egy-egy hetet közvetlen környezetük 
alaposabb megismerésével töltöttek, erdei iskolai projekt keretében 
sajátították el a tananyagot. 

„A hetet a vértesi Irinyi Kiállítóterem és a két egyház 
meglátogatásával kezdtük. Nagyon sok helyen jártunk még, de 
számomra a legérdekesebb kerékpártúra volt.  

 
Pihenő útközben 

Útközben megfigyeltük a természetet és nagyon jól szórakoztunk. 
Leginkább a csütörtököt vártuk, hisz 3. osztályos korunkból 
emlékeztünk rá, hogy ez a legizgalmasabb nap. A létai templomban 
lévő ikonosztáz megtekintése után a piacon vásároltunk, majd eljött 
a várva várt este. Közös szalonnasütés volt a jurta sátraknál a 
pedagógusokkal, majd aki meg akarta méretni a bátorságát, az a 
tanárok által szervezett éjszakai túrán vehetett részt.  

A hetet összefoglalással és feledhetetlen élményekkel zártuk. 
Sajnálom, hogy ebben az iskolában már nem lesz alkalmam 
többször erdei iskolásnak lenni.”                           Katona Lili / 6. o./ 

 

Pályaválasztás 
 
Felső tagozatos diákjaink pályaválasztásának segítése minden évben 
kiemelt feladatunk. Idén egy új program keretében Budapestre 
utaztak diákjaink Némethné Csuka Ágnes tanárnő kíséretében. 
„Szeptember 26-28. között megrendezésre került Budapesten a 
szakmák Európa bajnoksága, amelyen iskolánk 10 tanulója vehetett 
részt. A helyszínre busszal utaztunk, közösen az Arany János 
Általános Iskola és a Hosszúpályi iskola diákjaival, és a kísérő 
nevelőkkel. Rengeteg iskola is ellátogatott a rendezvényre. Több 
pavilonban folyt a verseny. Ezeket körbejártuk, mindenki 
megnézhette az őt érdeklő szakmákat. Több mindent ki is 
próbálhattunk. Nagyon sok férfi és női szakmával találkozhattunk. 
Jól éreztük magunkat, és köszönjük a lehetőséget!” 

               Molnár Fruzsina  / 8. o. /
 

Szülői értekezlet 
 
Szeptember 4. hetén megrendezésre kerültek az első féléves szülői 
értekezletek. Osztályonként megválasztották a szülői választmányi 
tagokat, felelevenítették a Házirend legfontosabb pontjait, 
megbeszélték az éves feladatokat, nyílt órákat, a kirándulásokat, az 
év eleji osztályproblémákat, és a különböző rendezvényeket. 
Új elemként szerepelt az e-napló használatának megbeszélése a 
szülőkkel, tájékoztatás a személyre szóló hozzáférésekről. 
 

Autómentes nap 

 
Gyülekezés az Irinyi utcán 

Az Európai Mobilitás Heti program keretében megszervezett 
délutáni kerékpártúrához idén is szép számmal csatlakoztak 
iskolánk kisebb és nagyobb növendékei családtagjaikkal, 
ismerőseikkel együtt.  Örömmel tapasztaljuk, hogy évről éve egyre 
több helyi lakos vesz részt ezen a jó hangulatú, közösségépítő, 
környezettudatosságot erősíteni hivatott rendezvényen..  
 

Állatok világnapja 
Az állatok világnapja alkalmából Diákönkormányzati szervezésben 
természetfilmek vetítésére került sor iskolánkban október első 
hetének csütörtöki napján. A gyerekek örömmel vettek részt a 
mozidélutánon. Életkorukhoz igazodóan több csoportban, más-más 
állatokhoz kapcsolódó dokumentumfilmet tekintettek meg. 
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk 

 
FOTÓK: ISKOLA  ARCHÍVUMA

Emlékműsor az Irinyi sírkertben 

Október 5-én, pénteken délután ünnepi műsorral emlékeztünk a 
szabadságharc hőseire. Az 1849-es események gyászhangulatát a 
negyedik osztályosok színvonalas műsora varázsolta az Irinyis 
közösség elé. A műsort összeállította és koordinálta Vályi Éva tanító 
néni. 
 

Átadó ünnepség 
Október 9-én, kedden került sor a felújított Kassai utca 16. 
szám alatti iskolaépület ünnepélyes átadására.  
 

 
 

A megnyitó pillanata 

A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Kapornai Judit, 
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatóasszonya, 
Menyhárt Károly Polgármester úr és Vályiné Pápai Viola 
igazgatóasszonyunk.  

 
Tanulók műsora 

 
A szalagátvágás után iskolánk tanulói és pedagógusai vidám 
műsorral szórakoztatták a jelenlévőket. A rendezvény zárásaként az 
érdeklődők közelebbről is megtekinthették a kibővített iskolai 
telephelyünket. 

 

Sok éves igény valósult meg 
 
Nem kell a tanulóknak télen – nyáron az udvaron át kijárni 
a mosdóba. Megújultak a csempék, modernebbek a csapok, 
korszerűbb a világítás. 
 
Projektzáró ünnepség helyszíne volt az Irinyi János Iskola 
Kassai utcai épülete. A Széchenyi 2020 EFOP pályázat 
keretében, hazai és uniós forrásokból „Az állami fenntartású 
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infra-
strukturális fejlesztése Létavértesen” címmel épületbővítés, 
vizesblokkok korszerűsítés, tornatermi öltöző felújítása, belső 
nyílászárók cseréjére, és néhány eszköz beszerzése valósult 
meg. 

 
FOTÓK: TURÓCZI BARNABÁS

Kapornai Judit és Menyhárt Károly 

Kapornai Judit, a 43 település 125 intézményének 
működtetését végző Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
igazgatója az projektzárón elmondta, hogy a Hajdú-Bihar 
Megyei Fejlesztési Ügynökség által készített pályázatokból 
mind a 16 támogatásban részesült., közöttük a létavértesi is. 
A 26 milliós beruházás kivitelezője a TÖMB 2002 Kft. volt. A 
munkálatokat úgy ütemezték, hogy döntő része a nyári szün-
időre esett. Az önkormányzattal kialakított kölcsönösen jó 
kapcsolatnak köszönhetően további kiegészítő felújításokra is 
sor kerülhetett. 
 
Menyhárt Károly polgármester szólt az önkormányzat oktatás 
korszerű feltételrendszerének megteremtését szolgáló korábbi 
lépéseiről, többek között a tanintézményekre telepített 
napelemekről. Jónak és sikeresnek tartja a tankerület, az 
iskolák és az önkormányzat között kiépült együttműködést. 
Reményei szerint rövidesen újra partnerek lehetnek az 
intézmények korszerűsítésében, nevezetesen a geotermikus 
energia hasznosítása területén. 
 

 
A jelenetet előadó pedagógusok 

Turóczi Barnabás
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2018. szeptember 22 -én a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Oratóriumában a pedagógus pálya  sok évtizedes szol-
gálatában helytálló idős emberek gyűltek egybe, hogy egy kerek 
évforduló alkalmából átvegyék méltán kiérdemelt díszokleveleiket . 
Több létavértesi tanító és tanár foglalt helyet a padsorokban. 
Munkájukat ezúton is tisztelettel megköszönve gratulálunk 
mindazok nevében, akik hálával és szeretettel emlékeznek rájuk. 

 (Turóczi B.)

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

PPÁÁLLYYÁÁMM  EEMMLLÉÉKKEEZZEETTEE
  

Gyerekkorom, ifjúságom példaképei: 
Szabó Micike óvó néni, Vida Anna 
tanító néni, Kovács Tibor tanár bácsi, 
aki 7-8. osztályban matematika-fizika 
tanárom volt; a középiskolában Kiss 
Aranka matematika tanárnő; de 
minden tanítómat, tanáromat 
tiszteltem, szerettem, mert nagyon 
szerettem iskolába járni, tanulni. 

 
A debreceni Lorántffy Zsuzsánna 
Tanítóképzőben nem csupán tanítóvá 
képeztek bennünket, hanem  

„beoltottak” jó tanító, másokért dolgozó pedagógussá; az volt a 
jelszó: aki azt a bátorságot veszi, hogy tanít, annak folyton-folyvást 
tanulnia kell! 1958-ban kaptam tanítói oklevelet, egész pályámon 
Nagylétán tanítottam. 
 
Az iskolában akkor még a múlt színvonala volt: olajos padló, 
vaskályha, kicsi ablakok, háromlábú tábla, mártogatós toll, üveges 
tinta … de a gyerekek nagyon fegyelmezettek, tisztelettudóak 
voltak, nagy szorgalommal tanultak; a szülők elismerték, tisztelték a 
pedagógust, mindenben segítették az iskolát. Öröm volt tanítani. 
 
Aztán nagy léptekkel fejlődésbe lendült az oktatás munkafeltétele. 
Új, emeletes iskola épült: tágas, világos, jól fűtött tantermekkel, 
tornaterem, könyvtár, szertárak, képzett szaktanárok, napköz itthon, 
országjáró tanulmányi kirándulások, színvonalas szép ünnepségek 
…A nagylétai iskola felvette Arany János nevét, megyei szinten is 
elismert iskola lettünk, tanulmányi versenyeken, kultúra és sport 
területén is jó helyezéseket értünk el. 
 
Én 1964 és 1968 között elvégeztem a tanárképző magyar-
történelem szakát; jól választottam, nagyon szerettem a magyar 
irodalom és nyelvtan tanítását, a tanulmányi kirándulásokat, a 
színpadi műsorokat. 
Most: az iskola épült, bővült, szépült; jól képzett fiatal pedagógus 
gárda jelenti a tantestületet … de van egy nagy probléma. A 
gyerekek nem olyan fegyelmezettek, mint régen … ez mindenütt 
gond. A tanítási órán nincs csend, nincs nyugalmas rend, sok idő 
elvész a fegyelmezésre. Ezen a pedagógusok, a rendszabályok nem 
tudnak változtatni, ez az otthoni nevelés miatt van, ezt a szülőknek 
kell helyrehozni. Ezen múlik az oktatás eredményessége. 
 
Mindnyájunk érdeke, hogy a legjobb képességű gyerekek 
bejussanak az egyetemre, a jó képességűekből kiváló szakemberek 
legyenek, és szükség van fegyelmezett, komoly segédmunkásokra 
is. De jaj annak a háznak, amely rossz alapokon nyugszik! Tehát 
nagy jelentősége van az általános iskolai oktatásnak, nevelésnek.  
 
Van még egy fontos kérdés: a cigány felnőttek, gyerekek … 
 
Velem egy cigány tanuló sem járt iskolába, pedig sok cigány család 
lakott a faluban, de anyagi és társadalmi okok miatt nem jártak 
iskolába. A hatvanas években vált fontos feladattá, hogy minden 
cigánygyerek járjon iskolába, végezze el a nyolc osztályt. Sok 
támogatást kaptak, törődött velük az iskola, a település, társadalom. 
Számos tehetséges cigánygyerek van matematikából, sportban, 
ének-zene terén, rajzból, színpadi szereplésben .. de zömmel 
közülük kerülnek ki a fegyelmezetlenek, a rendzavarók is.  
 
Ezt a visszatekintést az indította el bennem, hogy most 
szeptemberben vettem át tanítói gyémántdiplomámat (1958-2018) 
és tanári aranydiplomámat (1968-2018). 
 
Kívánok az iskolának – pedagógusnak, gyereknek, szülőnek – jó 
tanulást, fegyelmet, szép eredményeket. 
 

Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus
 

MILBIK JÓZSEFNÉ 
GYÉMÁNTDIPLOMA 
Tanítói képesítő vizsgát tett 1958-ban 
ARANYDIPLOMA 
Magyar –történelem tanári diploma 1968-ban 
1957 Monostorpályi  gyakorló tanító 
1958. 09.01 – 1995.11.30 Arany János Iskola 
Nyugdíjazása 1995. - Óraadó tanár 2000-2003 
Miniszteri dicséret 1985. 

SERDÜLT IMRÉNÉ ARANYDIPLOMÁS 

1965 Konyár iskola, képesítés nélküli  
1965 – 1968  Esztár iskolaképesítés nélküli 
1968. 09.01 –2005.10.31 nyugdíjazásig Létavértes 
Arany J. Általános Iskola (volt 1. sz. Állami Ált. I) 
Miniszteri dicséret 1985. 

DIENES IMRÉNÉ ARANYDIPLOMÁS 
1964 Kokad Óvoda képesítés nélküli 
1964 Hajdúbagos Iskola képesítés nélküli 
1964 – 1969 Kokad Iskola 
1969.09.01-2000.08.27. Arany J. Ált. Iskola 
Kiváló úttörővezető 1987 

NAGY LÁSZLÓNÉ ARANYDIPLOMÁS 
1961 – 1967 Pocsaj képesítés nélküli 
1967 – 1983 Vértes Irinyi J. Ált. Iskola 
1983,09.01 – 2005.10.31. nyugdíjazásáig 
Arany János Általános Iskola Létavértes 
Úttörőmunkáért dicsérő oklevél 1986 

BÁRÁNY ISTVÁN ARANYDIPLOMÁS 

1963-1964-ig Újléta - Liget 
1964-1975-ig Aradványpuszta Dézsi tanya 
1975-2005-ig Irinyi J. Általános Iskola 
Napközis nevelő, napközis munkaközösség-
vezető nyugdíjazásáig. 

 

BÁRÁNY ISTVÁNNÉ ARANYDIPLOMÁS 

Diploma 1966 – Aranydiplomás 2016 
1963 – 1964 Vámospércs 
1964 – 1975 Aradványpuszta Dézsi tanya 
1975 -  2005: Irinyi J. Általános. Iskola  
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Találkozás 31 év után 
 

2018. szeptember 29-én az Arany János Általános Iskola 1987-ben 
végzett 8. a osztályos tanulói gyűltek össze régi iskolájukban.  
Mindenki izgatottan lépett be az iskola ajtaján, hisz voltak 
olyanok, akik a ballagás után egyáltalán nem találkoztak 
egymással. 
A „rendhagyó osztályfőnöki órán” Nagy Józsefné igazgatóasszony 
köszöntötte az iskola egykori diákjait, tanárait.  
A digitális technika segítségével képek alapján eleveníthettük fel az 
itt töltött éveket, eseményeket, s kapcsolatba léphettünk külföldön 
élő osztálytársunkkal is.  
 
31 évvel ezelőtt a következő idézet lapult a ballagók tarisznyájában:  
 „Nem elég jóra vágyni; /a jót akarni kell! 
   És nem elég akarni: /  de tenni, tenni kell!”  

Az egyéni beszámolókat meghallgatva büszkén mondhatjuk el, 
hogy jól „kamatoztattuk” az útravalót.  

 
FOTÓ: BOROS - SZIMA BEÁTA

Az 1987-ben végzett 8. a osztály 

Első sor: Pongor Sándor, Belgyár Andrásné, Nagy Józsefné, Tóth 
Sándorné, Milbik Józsefné, Szalay Györgyné, Dienes Imréné, Hiripi 
Olga, Csarnai Károlyné, Csarnai Károly,  
Második sor: Pellei Éva, Végné Vlajk Erzsébet, Oláhné Kiss 
Emma, Boros Julianna (Antal Julianna); Barna Edina, Dienes Klára 
(Nagy Klára), Szabó Józsefné (Holló Gyöngyi), Pujáné Szakál 
Anikó, Uramné Krizsán Mária), Barnáné Hosszú Anikó, Mátyus 
Sándor  
Harmadik sor: Mezei László, Csomortány Levente, Borók Levente, 
Pető Zoltán, Zakota Miklós, Agócs József, Filimon Zsolt, Gáspár 
Mihály, Sipos Ferenc 
 
Mindenki szívesen gondolt vissza az itt töltött évekre, elismerve, 
hogy az iskola s tanáraink milyen jó alapot adtak a továbblépésre.  
Az este hangulatos vacsorával, hajnalig tartó kötetlen beszélgetéssel 
és szórakozással zárult. Ezúton köszönjük a szervezők munkáját, s 
külön köszönetet mondunk tanárainknak, hogy jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket.  
Jó volt együtt lenni, s remélhetőleg a következő találkozóra nem kell 
ennyi időt várnunk!  

Osztálytársai nevében
Oláhné Kiss Emma

 

 
 
 
 Szüreti mulatság 

 

2018.szeptember 22, Tájpajta. 
 
Reménykedtünk az időjárás kegyességében a szüreti napon, de az 
égiek ezt másképp gondolták. Elmaradt a hagyományos szekeres és 
kerékpáros felvonulás. Ennek ellenére mégis megtartottuk a 
rendezvényt. Hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik 
jelenlétükkel megtisztelték ezt a napot, és ezzel a családias 
hangulatú délutánnal az emlékeinket gyarapították.  
 

 
                                                                                                                                FOTÓK: TURÓCZI B. 

Villongó néptánccsoport 

Természetesen köszönet és hála a fellépőknek is, akik meleg ruhát 
letéve álltak a színpadra, hogy szél fújta hideg arcunkra, mosolyt 
csaljanak. Sikerült nekik. 

Fellépők: 
� Vidám Bice-Bóca Nyugdíjasklub Monostorpályi  
        Művészeti vezető: Szilasi Zsanett 
� Dimitrifjak gyermekcsoport -Művészeti vezető: Szilasi Zsanett 
� Csormolya népdalkör - Művészeti vezető: Szabó László 
� „Cifra Palota” bábcsoport: Mv: Pappné Győri Tünde 
� Zengő citerakör Létavértes - Művészeti vezető: Szabó László 
� Villongó néptánccsoport -        Művészeti vezető Nagy Imre 
� ifj. Misuta Zoltán (szólótánc)  
 

 
„Cifra Palota”  bábcsoport és Pénzesné Rozika 

Végül, de nem utolsó sorban, említeném meg azokat a vállalkozókat 
és magánszemélyeket, akik adománya vagy segítsége nélkül ez a 
nap nem jött volna létre.   
 

Támogatók: 
Arany J. Általános Iskola, Barna Péter, Barna Sándor (Debreceni u.), Cifra 
palota bábcsoport, Dienes Sándor, Guba Csaba, Huszti Sándorné, Juhász 
Ernőné, Kárándi Imre, Létavértes Városi Önkormányzat, Máriás Károly, 
Menyhárt Károly, Mezőőrök (Pankotai Imre, Nagy Dezső, Pongor József, 
Bajkán Sándor) Nagy Imre (Debrecen), Nagy József (Árpád tér), Nagy 
József (Gyár u.), Nás Gábor, Oláhné Kiss Emma, Papp Imre (Népbolt u.), 
Puja János (postás), Reál Élelmiszer bolt (Árpád tér), Sós Tibor, Szilasi 
Zsanett, Tóth Anikó, Tóth Csaba, Vályiné Pápai Viola, Zagyva Tamás, 
Köszönettel és tisztelettel:  

Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Képek a rendezvényről: www.letavertes.hu 

LLááttooggaassssaa  hhoonnllaappuunnkkaatt!!
Közérdeklődésre számot tartó híreket
ajánlunk olvasóink szíves figyelmébe
a www.letavertes.hu / Hírek oldalon

LÉTAVÉRTESI KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL 
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CCCssseeerrreeekkkeeerrrtttiiieeekkk   eeelllsssőőő   tttaaalllááálllkkkooozzzóóójjjaaa 
 
Esernyőkkel a kézben mentünk a nagy sátor felé. Az út mindkét 
oldalán hosszú kocsisor, és az emberek  csak érkeztek, jöttek. 
Fiatalkoromban megismert arcok, mára tekintélyt adó  ősz hajjal. 
Asszonyok, férfiak , gyermekeikkel, unokáikkal. Itt mindenki 
ismerős, kölcsönösen üdvözlik, ölelik egymást. Előttünk haladt 
feleségével Titkó István vértesi görögkatolikus parochus, aki hét 
éven át szolgálta az egyre fogyatkozó gyülekezetet. 
 
A történésekről hadd szóljanak tovább a nálam illetékesebbek, 
akiknek szoros kötődésük van ehhez a földhöz, és sokat tettek ezért 
a rendezvényért.                                                      Turóczi Barnabás 

� 
2018. szeptember 22. nagy nap volt egy kis közösség tagjainak 
életében, hiszen első alkalommal került megrendezésre a 
Cserekertből elszármazottak találkozója. A szervezők e jeles nap 
előtti hetekben lázas készülődéssel igyekeztek szépítgetni, 
rendezgetni a településrészt.  
Az egykori vagy még ma is álló porták elé táblák kerültek 
kihelyezésre a tulajdonosok nevével ellátva, így könnyítve meg a 
tájékozódást. 
 
A napsütéses szombat reggel, már minden készen állt a vendégek 
fogadására. Az üstökben készültek a finom étkek, vendégváró 
asszonyok süteménnyel, pálinkával fogadták az érkezőket. 
Ahogyan folyamatosan gyülekeztünk, úgy változott az időjárás is 
borultra, majd eleredt az eső. De ez sem szegte kedvét a 
megjelenteknek. 
A rendezvény a cserekerti harangszó lejátszásával vette kezdetét, 
majd Harmati Fatime szavalata melengette a lelkeket. Menyhárt 
Károly polgármester köszöntője után közös imádság következett 
Szimicsku Ferenc esperessel, majd idősebb Varga János tartott 
előadást a Cserekert történetéről. Az ebédet követően kötetlen 
beszélgetések és estig tartó nótázás, az utcákon való séta töltötte ki a 
napot. 
 

 
FOTÓ: PAPP ZOLTÁN

A résztvevők egy csoportja közös képen. 
Jól jelzi a találkozó sikerességét, hogy az ország valamennyi 
szegletéből: Székesfehérvár, Budapest, Kehidakustány, Orosháza, 
Bükkszék, Berettyóújfalu, Debrecen településekről és természetesen 
Létavértesről is szép számban voltak érdeklődők. 
A szervezők:  
Karcza Gáborné, Orvos Lászlóné, Bora János, Girdán József, 
Varga János, Papp Zoltán nevében köszönet mindazoknak, akik 
tiszteletüket tették a rendezvényen, illetve bármilyen formában 
segítették annak megvalósítását!. 

Papp Zoltán képviselő
 

 
 
 
  
 
  

Körülbelül egy évvel ezelőtt hoztam létre a „Cserekertért” Facebook 
csoportot! Nagyon sokan léptek be és rengeteg régi kép, történet 
került elő. Nagyon tetszett az embereknek! Támadt egy ötletem 
hogy mi lenne, ha szerveznénk egy találkozót Cserekertben, az 
innen elszármazottak és leszármazottak részére. Kicsit döcögősen 
indult, de az alábbi emberek mellém álltak és közös erővel létre jött 
az első találkozó. Név szerint: Varga János, Karcza Gáborné, Papp 
Zoltán, Girdán József, Orvos Lászlóné és jómagam Bora János!  
Köszönet illet mindenkit, aki Cserekert széppé varázslásában részt 
vett!  
Mert kellett itt kaszálni, ágat vágni, gereblyézni, gallyat égetni, 
földet egyengetni, sátrat építeni stb... Megérte a sok erőfeszítés, mert 
majd 300 ember tette tiszteletét e napon az ország minden 
szegletéből! Az időjárás nem volt a legjobb de az eső ellenére is ott 
maradtak az emberek és ettek, ittak, beszélgettek, nótáztak! 
Regisztráció után beszédet tartott a polgármester, a görögkatolikus 
esperes és idősebb Varga János!  
Majd egy emléklapot adtunk át Cserekert legidősebb helyben élő 
lakosságnak Girdánné Mariska néninek! Ezután az ebéd 
következett. Sertéspörkölt főtt krumplival, és több mint 1500 db 
töltött káposzta! A főzésért köszönet Tóth Jánosnak (Szidolnak) és 
Tasnádi Imrének (Ördögnek)! Ezután jöhetett a kötetlen beszélgetés, 
nótázás, falubejárás, visszaemlékezés. (Minden házat és az egykori 
ház helyét kitábláztunk, hogy egykor kik is laktak ott) Este 6-7 óra 
magasságában kezdtek távozni a vendégek!  
Rengeteg köszönetet kaptunk, és az emberek visszajelzése alapján 
nagyon jól érezték magukat! A következő találkozó időpontja még 
nem született meg de biztosan lesz még sok! 
Köszönet a tangóharmonikás Szabó Sándortnak, aki mindenkinek 
elhúzta a nótáját! 

Mariska nénin kívül a Cserekertben él még egy tatabányai család, 
egy idős hölgy a fiával, továbbá ifjabb Varga János, aki a Borók 
féle házat és a boltot vette meg, és nagyszabású felújításokba 
kezdett. 

Bora János

Kedves Cserekertből elszármazottak, rokonaim, 
ismerősök, barátok! 

Egy a maga nemében páratlan 
eseményt sikerült megrendeznünk. 
Közel 300 ember jött el a talál-
kozóra. Az emberek egyre csak 
jöttek és jöttek, nem akart vége 
lenni. Nagyon jó érzés volt. Olyan 
csodában volt részünk, ami páratlan. 
Fogadtuk azt a sok drága jó 
cserekerti embert, szerettünk volna 
mindenkit magunkhoz ölelni. Többé 
- kevésbé sikerült is.  
Az emberek összeborultak, és 
örömkönnyeket hullajtottak. Azt 
gondoltuk szervezőtársaimmal,  
hogy bárcsak soha ne érne véget ez a 
mai nap. Dicséret illet minden 
személyt, aki eljött és, akik 
valamilyen formában segítették ezt a 
rendezvényt. Köszönöm rendezőtár-
saim munkáját, hogy együtt 
dolgozhattam velük. Külön dicséret 
Papp Zoltán rendezőtársamnak, aki 
nagyon sokat tett azért, hogy ilyen 
remekül sikerült ez a találkozó. 
Magam, családom és idős 
édesanyám nevében köszönök 
mindent. Az Isten áldjon meg 
minden jó szándékú cserekerti 
származású embert ! 

Girdán József
A találkozón készült sok-sok kép tekinthető meg a Bora János gondozta 
facebook +Cserkertért” oldalon, illetve rövidesen a város honlapján is. 
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                      LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei 
                          
 
                         Labdarúgó utánpótlás szakosztályainknál
szeptember hónapban megkezdődött a bajnoki szezon.  
 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

U 11 - 13 –as csapataink 
 
A Bozsik - programban résztvevő csapataink közül az U-11. és U-
13. fiúk hazai pályán szerepeltek eredményesen.  
 

 
 
A serdülő korosztályban csapatunk villámrajtot vett. A Szatmári 
Róbert edző irányította gárda őrzi veretlenségét, és a DEAC -al 
holtversenyben a tabella élén áll.  
 
Utánpótláskorú kézilabdázó lányainknál elsőként az U-12. 
csapata kezdte meg a pontvadászatot. A lányok szeptember30.-án 
Hajdúnánáson Debrecen és a Nyíradony ellen játszottak. Mindkét 
mérkőzést megnyerték.  
 

 
 

 
Szemes fehérjetakarmány-növény 

termesztés támogatása igénybevételére az a 
mezőgazdasági termelő jogosult, aki a 9/2015.  
(III.13.) FM rendelet szerint szója,  lóbab, édes csillagfürt 
termesztése esetén 1 t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, takar-
mányborsó, mezei borsó termesztése esetén 2 t/ha minimális 
hozamot igazoltan elér. 2018-től már nem kell hozamigazolást 
benyújtani a Kincstár részére a szemes fehérjetakarmány-növényt 
termelőknek, viszont helyszíni ellenőrzéskor be kell tudni mutatni 
azokat a dokumentumokat, amelyekkel a hozam igazolható. Ha a 
minimális hozamigény nem teljesül, akkor elektronikusan 
nyilatkozatot kell tenni a Kincstár részére november 30-ig.  
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a falugazdászai 
közreműködésével 2018. október 22  -ig felmérést végez a 
magántulajdonban, gazdálkodói fenntartásban lévő harmadlagos 
vízgazdálkodási művekről. A feladat végrehajtása során a 
falugazdászok felkeresik a kamara azon tagjait, akik az elmúlt öt 
évben legalább egyszer öntözték a területüket.  
 

 
U 12 –es leánycsapatunk 

 
Felnőtt kézilabdázóink már az első, Hajdúszoboszló elleni 
összecsapáson jelezték, hogy  idén is komoly játékerőt képviselnek.. 
 

 
Felnőtt női kézilabdásaink 

 
A Berettyóújfalu elleni újabb győzelemmel pedig ellépetek a 
riválisoktól.  

Papp Zoltán szakosztályvezető 
 

 
 
 
 A szakemberek azt mérik fel az érintett tagok körében, hogy van-e a 

tulajdonukban, vagy tudnak-e a használatukban lévő területen olyan 
külterületi, rendeltetésük szerint üzemi, táblaszintű mezőgazdasági 
vízellátást, vízkárelhárítási, vízerő-hasznosítási feladatokat ellátó 
művekről (csatornák, szivattyúk, átemelők, stb.), amelyek 
magántulajdonban és fenntartásban vannak vagy voltak valamikor.  
 

Október hónapban az Államkincstár felszólító végzést 
küld az érintett gazdák részére, amennyiben az egységes 
kérelmükkel kapcsolatban adategyeztetésre van szükség.  

 
Ennek oka lehet fizikai blokkon belüli túligénylés, táblaátfedés, 
területi ráfedés. Az adategyeztetésre a végzés átvételét követő naptól 
8 naptári nap áll majd rendelkezésre, melyet kizárólag elektronikus 
úton, az erre kialakított MÁK felületen lehet elvégezni. Az 
adategyeztetési feladat lebonyolításában a NAK falugazdászai 
ügyfeleiket keresni fogják. Aki nem falugazdász segítségével 
nyújtotta be az egységes kérelmét, annak javasoljuk esetleges 
meghatalmazottjának vagy saját ügyfélkapujának figyelemmel 
követését! 

 
Kérjük a falugazdász irodába ügyintézésre érkező gazdálkodóinkat, 
hogy KAMARAI vagy ŐSTERMELŐI KÁRTYÁJÁT mindig 
hozza magával, a könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében! 
 

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
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 MEGEMLÉKEZÉS 

„Hulló könnyekkel állunk sírod felet, 
Szívünkben hordjuk örök emlékedet. 
Te voltál nekünk a bíztató remény, 
Nehéz napjainkban is utat mutató fény. 
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
Szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Hiába borul Rád a tmető csendje, 
Szívünkben élni fogsz örökre 

GUBA JÁNOS  
halálának 14. évfordulóján 
fájó szívvel emlékezik  
 

                       Felesége, Fia és Családja 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

SZÁNTÓFÖLD, LEGELÓ. 
Létavértesen a Meggyfás dűlőben, 
eladó 5 ha szántó és 6 ha gyep, 
legelő egy táblában. Telefonszám: 
06-70/604-5535      (7285608-2018/816) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes  kül-
terűletén, a településhez közel 
0630/24 hrsz-on 3.05 ha, 69,91 AK 
értékű szántó eladó. Érdeklődni:  
06 30/ 329 50 39 , 06 30/380 22 54 

(B-2018/28560/19/51)
 
TERMŐFÖLD. Létavértes, 
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz. 
Alatt 21,23 AK értékű termőföld 
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090  

  (B-2018./28560/19/60)
 
VASKAPU, AJTÓ. Kétszárnyú 
(kettényílós) vaskapu kis ajtóval, 
valamint 4 db betonoszloppal eladó. 
Irányár 30 eFt. Érdeklődni lehet:_ 
06-20/ 311-04-09 –es telefon-
számon                  (B-2018/28560/19/76) 
 
 
ELADÓ 4 funkciós babakocsi, 
szőlőprés + daráló, elektromos 
tengeri daráló, alumínium kádak, 
alumínium hordó, vaskádak, üstház 
ősttel. Érdeklődni: (52) 376-058, és 
06(70) 425-6627   (B-2018/28560/19/31) 

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

 (B-2018/28560/19/8)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Zöldfa u. 3. szám alatti 2 szobás, 
gáz központi fűtéssel és modern 
cserépkályhával, műanyag nyílászá-
róra kicserélt 75 m2 –es lakóház 500 
öles kerttel eladó.  Telefonszámok:
06 30 353 8090 és 06 30 6549669 . 

(B-20128/28560/19/60)

 
SZÁNTÓFÖLD. Eladó Léta-
vértesen 2,7 ha 54 AK értékű 
szántóföld. Érdeklődni a 0630-206-
7144-es telefonszámon lehet.  

 (B-2018/28560/19/55)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában /Forduló/ 1,3 ha szántóföld 
eladó. Érdeklődni: 0630/ 587 3183  

(B-2018/28560/19/50)
 

Hirdetések leadása 
november 9 -ig 

 

 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

MEGEMLÉKEZÉS 
 „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
Pihen a kéz,  mely értünk dolgozott. 
Számunkra Te sosem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok” 
 
 

Fájó szívvel emlékezünk 

SUTA SÁNDOR 
halálának  5. évfordulóján 

Szerető családod
 

 

Az újság színes változatban 
a város honlapján: 

www.letavertes.hu 
 

HALOTTAK NAPJA 
A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart 
az eltávozottak lelki üdvéért. Ez az ünnepnap 
ebben az évben  november 2, péntek. 
A hozzátartozók a sírok rendbetételét, 
feldíszítését, már az előtte való napokon, 
Mindenszentek ünnepéig elvégzik. 

 

 
  

Ne feledkezzünk meg eltávozott Szeretteinkről! A városi 
Köztemető ezeken a napokon meghosszabbított nyitva 
tartással fogadja a látogatókat.                                      (t.b.) 

„Tiszta levegő – Mozdulj érte!” 
 

Az Európai Mobilitási Hét keretében az önkormányzat Művelődési,  
Sport- és Civil kapcsolatok Bizottsága idén szeptember 20. napjára 
szervezte meg a helybéliek közös kerékpártúráját. A Rózsa – és 
Irinyi utcáról indított biciklisek a Sziget utcai benzinkútnál 
találkoztak, és a 120 fős karaván, mintegy hat kilométeren át  haladt 
a város utcáin, a célállomás, az Irinyi Arborétum felé.  
 

 
A környezetvédelem ügyéért nyeregbe szállók itt együtt 
tornázhattak az Érmelléki Egészségcentrum szakemberével, 
vérnyomás- és vércukormérést végeztethettek, emléklapot kaptak, 
majd az egészséges életmódnak megfelelő vendéglátásban 
részesültek. 
Képes összeállítás a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek 

Turóczi Barnabás
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      Az újságba szánt anyagok, 
      fotók, hirdetések leadása 

 

november 9 – ig:: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12. 
e-mailen: letahirek@gmail.com 
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