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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság 
pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Bevetési Osztályainak 
állományába Járőrtárs beosztás betöltésére. 
 
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket 
betöltött, a felvételi követelményeknek 
megfelelő magyar állampolgárok jelent-
kezését várjuk. 
. 
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos 
időtartamú moduláris képzésben vesznek 
részt, amelyet követően –sikeres vizsga 
esetén– őr-járőrtárs rész-szakképesítést 
(OKJ 51861 03) szereznek. 
 
A résztvevők a képzés első két hónapjában 
munkaviszonyban állnak, majd a második 
hónap végén –sikeres modul záró vizsga 
letétele esetén–a Készenléti Rendőrség 
hivatásos állományába 12 hónap próbaidő 
kikötésével kerülnek kinevezésre. 
A beosztásban ellátandó feladatok: Az őr-, 
járőrtárs rész- szakképesítéssel rendelkező 
hivatásos állományú járőrtársak a Határ-
vadász Bevetési Osztályok feladatainak 
ellátásában vesznek részt. 
 
További részletek: felvételi követel-
ményekről, illetményekről, juttatásokról, a 
jelentkezés módjáról, stb: 

www.letavertes.hu /Hírek
 

Kelemen Sándor 
egyéni világbajnok 

 
FOTÓ: BOROS SZIMA BEÁTA

Tízen három ország 340 versenyzőjének 
részvételével rendezték meg Sopron 
Ágfalván augusztus 22 - 27.-e között az 
első HDH-IAA 3D Világbajnokságot, 
ahol Kelemen Sándor kategóriájában, 
nagy küzdelemben egyéni világbajnoki 
címet szerzett. Gratulálunk! 

www.letavertes.hu / Hírek

 

Elkezdődött az új tanév 

FOTÓ: IRINYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ARCHÍVUMA
A legifjabb Irinyisek a tanévnyitó ünnepség színpadán  

MEGHÍVÓ 
Az Országos Rendőr-főkapitányság által 

meghirdetett 
határvadász-képzéssel 

kapcsolatban általános tájékoztató 
megtartására kerül sor. 

Helyszín:  
Művelődési Háza (emeleti  terem), Rózsa u. 1. 

Időpont: 
2016. október 07. (péntek) 15:00 óra 

Célja: a határvadász-képzés és a hivatásos 
életpálya ismertetése, a felmerülő kérdések 
megválaszolása. 
 

Minden érdekl ődőt tisztelettel várunk! 
 

M E G H Í V Ó 
Létavértes Határrendészeti Kirendeltség 

NYÍLT NAPOT 
rendez, melyre tisztelettel meghívja Önt. 

A rendezvény célja a határrendészeti munka, 
határvadász-képzés bemutatása, 

megismertetése 
A nyílt nap ideje: 

2016. szeptember 30. (péntek), 10.00 óra 
Helyszín: 

Létavértes Határrendészeti Kirendeltség  
Létavértes, Baross u. 9. szám 

Kapcsolat:  
E-mail: BerdeL@hajdu.police.hu,  

Telefon: 06 52 585 052, 06 305779518 

Határvadász jár őrtársak toborzása 

BICIKLIZZÜNK EGYÜTT 
szeptember 22-én! 

 

Találkozás 16.30 órakor:  
Létavértes, Rózsa u. 1.  
Városi könyvtár udvara 
Vértes, Irinyi u. 8. sz.  

Iskola udvara 
Cél:  

Szőlőskerti Tájház pajta 
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Őszi lomtalanítás – október 19 -20 

Az AKSD Városgazdálkodási Kft. a 
város területén lomtalanítást végez 
október 19-én és 20 -án reggel 7 óra és 
délután 14 óra között. 
 
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál 
keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek 
nem helyezhetők el a tároló edényzetben 
(kukában), és a heti rendszeres hulladékszállítás 
alkalmával nem szállíthatók el (például: bútor, 
nagyobb kartondoboz, rongy bezsákolva). 
 
Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával 
kihelyezhető hulladékok körébe:  
a kommunális hulladék, építési törmelék, 
gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és 
minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során 
veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, 
egészségét. 

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési 
útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy az 
a begyűjtő gépjárművel megközelíthető 
legyen, s a gyalogos- és gépjármű 
forgalmat ne akadályozza. 
Az apróbb, kisméretű hulladékot 
bekötözött zsákokba kell kihelyezni. A 
hulladékok kihelyezésének időpontja: a 
lomtalanítási napon legkésőbb reggel 7 
óráig, de lehetőleg előző nap este. 
 

Lomtalanítás ütemezése 
 

19-én a vértesi településrészen továbbá a 
Sziget u. – Debreceni u. – Vezér u. – Temető 
utca útvonaltól nyugatra eső létai településrész 
utcáiban. 

20-án a létai településrészen, a fenti utcáktól 
keletre lévő területen. 

  http://letavertes.hu  /Hírek 
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
 

Városi véradás 
Az augusztus 24-i véradáson megjelent 
55 fő, szűrést követően 49 fő adhatott 
vért. Levett mennyiség 22050 ml.  
 

 
 
Elsőként jelentkeztek véradáson: Andirkó 
Sándorné, Bocskai u. 29/a, Deák 
Krisztina Alexandra, Széchenyi u. 31,
Farkas Dénes, Táncsics u. 20, Horváth 
Szabina József A. u. 28. 

Köszönet a véradóknak!

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

 
Szintén augusztus 24-én a Magyar 
Vöröskereszt és a Családsegítő szolgálat 
ruhaosztást tartott a Sport-centrumban.  
 

Köszönet 
Ezúton is köszönjük a Városi véradó 
ünnepség megrendezéséhez nyújtott 
támogatást az alábbi szervezeteknek és 
személyeknek:  
Magyar Vöröskereszt Debrecen Város 
Területi Szervezete, Létavértes Városi 
Önkormányzat, Boros Szima Beáta, 
Fekete Béla, Máriás Károly, Papp Zoltán, 
Pánya Butik, Soós Tibor (Léta –Tészta), 
Szalai Ferencné. 
 

Tagszervezés 
Szeretnénk, ha gyarapodna a Magyar 
Vöröskereszt létavértesi szervezetének 
taglétszáma. Várjuk jelentkezésüket:
Janka Sándorné iskolai védőnő  
Szalai Ferencné véradásszervező 
Tagdíj egy évre: felnőtteknek 600 -Ft , 
diákoknak 300 - Ft  

Szalai Ferencné

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

 
Augusztus 31-én a debreceni Civil Infor-
mációs Centrum munkatársai bemutatkozó 
látogatáson jártak városunkban. 
 

Az előadáson megjelent civil szervezetek 
képviselői és magánszemélyek tájékoz-
tatást kaptak a szervezet tevékenységéről és 
elérhetőségeikről.  
A Civil Információs Centrum feladatai 
között szerepel a pályázatok felkutatása, 
szakmai tanácsadások, ügyvédi háttér 
biztosítása, stb.  
Köszönet a megjelenteknek az aktív 
részvételért. 
 

Hajdú-Bihar Megyei 
Civil Információs Centrum:  

4025 Debrecen, Simonffy u. 21. 
Weboldal: www.civil-tanacsadas.hu 

Papp Zoltán lépviselő
 

Partnerségi nap Létavértesen 
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Rozsnyai István Muzeális Gy űjtemény 

           PROGRAMOKRÓL 
 
Augusztus 31-én, szerdán délelőtt került sor a Rozsnyai 
Gyűjtemény múzeumpedagógiai tanévnyitójára, ahol közel 30 
pedagógus vett részt helyi és a környező települések iskoláiból. A 
résztvevők megismerhették a gyűjtemény új tanévre meghirdetett 
kibővült múzeumpedagógiai kínálatát, majd ezt követően részt 
vettek az „Egyedi Hétpróbán”, ahol a diákok vizsgáztatták a 
pedagógusokat, tanórákból ihletődve különböző játékos 
feladatokkal.  
 

 
Fejtörő a jurtában 

 

A vetélkedő nem titkolt célja, hogy a pedagógusok ne csak 
megnézzék, hogy milyen foglalkozásokat, vetélkedőket ajánlunk, 
hanem egy kicsit átérezzék, bepillantást nyerjenek a foglalkozásaink 
hangulatába, helyszíneibe.  
 

 
FOTÓK: ROZSNYAI GYŰJTEMÉNY

Z-avarban, az Irinyi arborétum állomáson 
A nyertes csapat minden pedagógusa az idei tanévben elhozhatja 
kedvenc osztályát egy terítésmentesen választott foglalkozásra.  
 
Szeptember 9-én délután 17 órától Dr. Balázs Lajos erdélyi 
néprajzkutató „Megérint a múlt” címmel tartott érdekfeszítő 
előadást, ill. könyvbemutatót, moderátora volt Fürediné Zsófia 
nyugdíjas tanárnő. A program megvalósításában közreműködött a 
Bihari Múzeum vezetősége.  
 
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel szeptember 24-én, 
szombaton délután 14 és 18 óra között idén is megrendezésre kerül 
az Óperenciás mesetúra című családi akadályverseny a Rozsnyai 
Gyűjtemény és a Bihari Jurtatábor területén.  Családok, baráti 
társaságok (3– 6 fős csapatok) jelentkezését várjuk, regisztráció a 
Rozsnyai Gyűjtemény elérhetőségein szeptember 22-ig 
 (+36 30 1999 437 vagy rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com). A 
részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 
 
A Rozsnyai Gyűjtemény idén is csatlakozott a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz. Ennek keretében 
októberben családi programot szervezünk Érmelléki Bor 
„Cool-Túra”  címmel, ahol megismerkedhetünk a szőlőművelés 
hagyományos tárgyi eszközeivel, a szőlő feldolgozás lépéseivel, 
majd bepillantást nyerhetünk a borkészítés rejtelmeibe is. Részletek 
hamarosan plakátokon és a honlapon www.rozsnyaigyujtemeny.hu  

Kővári Emese
 

Megkezdődött az óvoda 
Szeptember 1-én minden gyermek és felnőtt örömmel, újult erővel 
lépett át az óvoda kapuján. Az óvodapedagógusok szép, vidám 
környezetben várták az óvodás gyermekek érkezését.  
A gyermekek nagy örömmel fogadták egymást és vették birtokba a 
játékokat. Minden kedves óvodásunknak vidám, játékkal teli, 
munkatársainknak pedig eredményes tanévet kívánunk! 

 Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 
gyermek és munkaközössége

 

Sikeres 50 éves osztálytalálkozó 
 
2016 szeptember 3 örömteli nap volt  Létavértesen az Irinyi János
Általános Iskolában, ahol az 1966/67 –es tanévben végzett diákok 50
éves osztálytalálkozóját rendeztük meg.  
 
Az ország különböző részéről érkeztek az egykori diákok: Budapest,
Debrecen, Derecske, Eger, Hosszúpályi, Miskolc, Monostorpályi,
Sajószentpéter, Torony, és Létavértes.  
Mindenki nagy izgalommal és várakozással készülődött. A találkozás
pillanatában megkezdődött a találgatás:„TE KI VAGY ?” Válasz helyett
jött a visszakérdezés. Majd következett az örömteli köszöntés és
ölelgetés. A helyben maradottak voltak a legjobb helyzetben, mert ők
ismerik egymást. Elfoglaltuk helyünket az Irinyi János Általános Iskola
ebédlőjében. Én adtam jelentést az osztály létszámáról.  
Ezt követően osztálytársunk, Szabó Sándor református lelkész 
köszöntötte a megjelenteket. Gyertyagyújtás után elmondta szívhez 
szóló megemlékező beszédét az elhunyt volt tanáraink és 
osztálytársaink emlékére.  
Felkértük Vályiné Pápai Viola igazgatónőt, hogy ismertesse az elmúlt 
50 év változásait az iskola és a településrész életében. Majd rövid séta 
keretében megismerkedtünk a felújított iskolaépületekkel, Irinyi Kiállító 
teremmel és a varázslatos Irinyi Arborétummal 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Űlő sor: tanárok: Csarnai Károly, Beke Margit, Vágó Ilona, Bródi Ibolya, -
Bródi Gábor diák. 1.sor:Nyitrai Mária, Egri Viola, Szabó Erzsébet, Nemes
Julianna, Csengeri Julianna, Tóth Róza, Sandra László. 2.sor:Szabó Sándor,
Veress Borbála, Gazdag Mária, Szána Eszter, B. Kiss Ilona, Gyarmati János 
3.sor:Tarnóczi Lajos ,Újvárosi Sándor, Dr. Kiss Tamás, Nagy Imre, Vigh
Ferenc, Dutka Sándor, Szabó István, Gyöngyösi Béla, Muzsnai Erzsébet 
Nem szerepel a fotón, de jelen volt: Nagy Sándor tanár 
 
Nagyon jó érzés volt, hogy nemcsak a mi életünk volt eseménydús az 
elmúlt 50 évben, hanem gyermekkorunk egykori helyszínén is óriási 
fejlődés és változás történt. 
 
A rendhagyó osztályfőnöki órát a nagyon szépen megterített asztal 
mellett tartottuk meg, ahol mindenki dióhéjban elmesélte életéből az 
elmúlt 50 év történéseit, változásait. 
 
Ezúton kívánunk jó egészséget egykori tanárainknak, osztály-
társainknak akik valamilyen oknál fogva nem lehettek velünk ezen a 
szép napon. 
Köszönet az Irinyi János Általános Iskola vezetőjének, hogy 
házigazdánk volt, és megtarthattuk az 50 éves találkozót! 
Köszönet tanárainknak és diáktársainknak az együtt töltött örömteli
órákért. 

Fülep Jánosné /Muzsnai Erzsébet/ szervező
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A szeptember 1-én kezdődött tanév 182 tanítási napon át fog tartani. 
502 diákkal 24 osztályban 2 napközis csoportban kezdtük a 
tanévet.  
 
Hosszabb pihenés az őszi és téli szünetben lehetséges majd, de ezek 
rövidebbek lesznek idén, mint az előző tanévben voltak. Most is lesz 
5 tanítás nélküli munkanapunk.  
Mindezt 55 pedagógus álláshelyen dolgozó 59 pedagógussal látjuk 
majd el, 4 óraadónk is lesz, akik 4-8 órában lesznek jelen nálunk. 
Ugyanazokkal a pedagógusokkal dolgozunk, akikkel tavaly is, itt 
nem történt változás, amire nem volt példa már évek óta. 
 
Alsó tagozatosaink egész napos iskolában tanulnak, felsőseink
délutáni foglalkozásokon vesznek és vehetnek részt. A választható 
testnevelés, hit – és erkölcstan órák délutánonként a kötelező órák 
kategóriájába tartoznak, ezen kívül szakköröket, korrepetálásokat, 
előkészítő foglalkozásokat tartunk. 
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Tanévnyitó ünnepségünkön a 3. b osztály műsorával köszön-
töttük a tanévet.  
 

 
Az elsősök verses bemutatkozását avatásuk követte, majd iskolássá 
fogadásuk után megismerkedtek a tanítónénikkel. A napot tanítással 
folytattuk.                                                      Nagy Józsené igazgató 
 

Képek a tanévnyitóról  

 
 

 
 

HELYREIGAZÍTÁS 
Tördeléstechnikai hiba miatt az Arany J. Általános Iskola kitűnő és 
jeles tanulóinak táblázata augusztusi lapszámunkban hiányosan jelent 
meg (2b, 2c osztályok). Ezt korrigáljuk most. Elnézést kérünk! / szerk. 
 

Osz
tály 

2015/16-os tanév 
kitűnő tanuló neve 

2015/16-os tanév 
jeles tanuló neve 

2.b Balogh Dominik, Fülöp Csenge 
Flóra, Horváth Kamilla, Lakatos 
Regina, Tóth Orsolya 

Huszti Péter, Kustor Máté 
Nagy Eszter, Portörő 
Fanni 

2.c Bertóthy Tamás, Guba Dávid,  
Kerekes Balázs, Moczok Ágota, 
Oláh István, Szatmári Gréta 
Szabó Janka 

Iles Dávid,  
Szabó Gergő 
Vásárhelyi Tifani 

 
RÉGI KÉP 

 
 
1952-es osztálykép a Nagylétai Állami Általános Iskolából. Az V. b. 
osztályfőnöke Kerek Lajosné  tanárnő volt. Köszönet a régi fotóért 
Mihucz Jánosnénak (Létavértes, Batthyány u. 77.) 
 

Látogassa honlapunkat!
Közérdekl ődésre számot tartó híreket
ajánlunk olvasóink szíves figyelmébe
a www.letavertes.hu / Hírek oldalon

LÉTAVÉRTES  KÖZIGAZGATÁSI  PORTÁL 
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www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola

Nyári események 
A szünidő ideje alatt iskolánk egy napig sem volt zárva, ügyintézés 
céljából ügyeletet biztosítottunk. 
Június 15-től augusztus 31-ig 334 fő részére ingyenes szociális
étkeztetés történt  intézményünkben. Az önkormányzat 
konyhájának dolgozói, majd a Vértesi Szeretetház konyhája 
biztosította a finom meleg ételeket. Az előkészítő, koordináló 
munkát a városi önkormányzat végezte 
Valamennyi közreműködőnek köszönet a mindennapi menü 
biztosításáért.  

 
Karbantartási munkálatok  keretében több iskolaépületben belső 
festés történt, emellett a kerítések, padok szabadtéri játékok és is 
megújultak. Mindez Létavértes Város Önkormányzatának 
finanszírozásával, iskolánk technikai dolgozóinak, a 
közfoglalkoztatottaknak és a diákmunkásoknak a segítségével 
történt. 
 
Augusztusban a tankönyvek hiánytalanul megérkeztek az iskolába, 
majd a hónap végén kiosztásra kerültek. Az 1-4. osztály ingyen 
kapta a könyveket, míg az 5-8. osztályosok közül rászorultság 
alapján járt az ingyenesség. 
Augusztus 19-től a pedagógusok dekorálták a tantermeket, 
folyosókat, hogy a gyermekek számára esztétikus környezetet 
biztosítsanak az első tanítási naptól kezdve. Emellett  az év tartalmi 
munkáját is előkészítették. 
Az utolsó szünidei héten a leendő első osztályosok ebihaltáborban
ismerkedtek a tanítónénikkel és az iskolával. 
 

 
FOTÓK: ISKLOLA ARCHÍVUMA

„Ebihalak” az Irinyi Arborétumban  
 

Kádi Péter 7. osztályos tanulónk a nyári szünidő utolsó napjaiban is 
az előző tanévben nyújtott sikeres munkájának gyümölcsét 
élvezhette, melyről az alábbiak szerint nyilatkozott: 
 

„A hajdúbagosi szavalóversenyen való részvételem jutalmául 
augusztus végén 3 napos kiránduláson vettem részt. A túra 
alkalmával Budapestet, Esztergomot, Visegrádot, illetve a környék 
nevezetességeit látogattuk meg. Megtekintettük a Nógrádi várat, a 
Nógrádi Vadasparkot, az Országházat úgy, ahogy még eddig 
sohasem. Voltunk a Szépművészeti Múzeumban, a Fővárosi 
Nagycirkuszban, az Esztergomi Bazilikában, és sétáltunk a 
Szentendrei Skanzenben is. 
 

Nagyon jó kis csapat kovácsolódott 
össze, örülök, hogy részese lehettem.  
 
Köszönöm a Hajdúbagosi 
Önkormányzatnak, hogy megszervezte 
és lehetővé tette az ingyenes 
kirándulást, illetve az Irinyi János 
Általános Iskolának, hogy segítette és 
támogatta a versenyen való 
részvételemet.” 

Kádi Péter 7. o.

 

Évnyitó  
avagy „Újra itt van, újra itt van a nagy csapat” 

 
2016. szeptember 1-én 8 órakor, fekete-fehérben sorakozott fel 

iskolánk apraja-nagyja, az Irinyi utca 8. szám alatti iskolaépület 
udvarán. 

Tanévnyitó ünnepségünket az Imbolygó iskola történetével 
nyitottuk meg, Puja Anikó 7. osztályos tanulónk előadásában.  

Ezt követően intézményünk legifjabb tagjai mutatkoztak be. 
Verses, énekes műsoruk után, az óvónéniktől kedves szavakkal 
töltött képzeletbeli batyut kaptak útravalóul az iskolai élethez.  
 

A diáksereg képviseletében Szabó Dávid Gyula 6. osztályos 
tanuló, majd Eta -és Bea tanító nénik köszöntötték az első 
osztályosokat.  

(A legifjabb Irinyisek fotója az első oldalon) 
 

A „nagy csapat” 
 

A „nagy csapat”- ba való bekerülés jelképeként minden kisdiák 
ingére felkerült az Irinyis kitűző és az ünnepség további részében 
már az osztályok sorából hallgatták Vályiné Pápai Viola 
igazgatóasszonyunk tanévnyitó beszédét melyben az alábbiak 
hangzottak el: 

 

A 2016/2017-es tanévet 170 diák 8 osztályban kezdte el a 
Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában. 

A dolgozó szülők gyermekeinek idén is biztosítjuk a reggel 7 
órától és este 16-17 óráig tartó ügyeletet. 

Az iskolatej és a gyümölcsprogramhoz ismételten csatlakoztunk, 
így hetente több alkalommal ingyen tejtermékhez és gyümölcshöz 
jutnak tanulóink. 
   A tanév kiemelt feladatai közé tartozik a digitális kompetenciák 
fejlesztése, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a jó hangulatot 
teremtő szabadidős programok megszervezése. A lehetőség a célok 
megvalósításához adott, hiszen 7 iskolai szakkör, fejlesztő 
foglalkozások, Útravaló ösztöndíjprogram, három jól felszerelt 
informatika terem, interaktív táblák, laptopok, projektorok, tabletek 
és felkészült szaktanárok várják nap, mint nap a gyerekeket. A 
Diákönkormányzat pedig már hozzálátott az iskolai élet 
megédesítéséhez, hiszen Budapestre szervez kirándulást a 
tanulóknak szeptember 30-án. 

Vályiné Pápai Viola- Jákobné Szilágyi Éva
A tanév rendje a következő oldalon olvasható 

 

 
 

Versenyezni érdemes! 
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Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 

Az iskolakezdéshez kapcsolódó 
közlekedésbiztonsági teendőkről 

 
                      Az őszi időszakban az iskolakezdés kiemelt figyelmet 
követel a közúti forgalomban résztvevőktől éppúgy, mint a 
közlekedés rendjét felügyelő rendőröktől. 
A napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában 
szeptember 1-től azoknak az általános iskoláknak a közelében, ahol 
közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, fokozott rendőri 
jelenlét kerül megszervezésre. Az ott szolgálatot teljesítő kollégáink 
ügyelve a közlekedés rendjére, felhívják a szülők figyelmét a 
szabályos közlekedésre, valamint segítik a gyalogos átkelőhelyeknél 
a biztonságos áthaladást. Az iskolák környezetében visszatérő 
probléma a tiltótábla ellenére történő szabálytalan megállás, amely 
fokozott balesetveszélyt idéz elő. 
 
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság hagyományosnak mondható 
kapcsolatot alakított ki a régió iskoláival, melynek során a 
2016/2017. tanévben is folytatjuk az ún. „iskola rendőre 
programot”. 
 
Az iskola kezdése kapcsán a következőkre hívjuk fel a 
figyelmet: 
 
A gyermekeket autóval iskolába vivő szülők a személygépkocsival 
minden esetben  
 
• a kijelölt várakozó- illetve megállóhelyeken álljanak meg, 
• a gépkocsiból a gyermekek a jobb oldali ajtókon szálljanak ki, 
• használják a biztonsági öveket, szükség szerint a biztonsági 

gyermekülést, 
• az úttesten történő gyalogos áthaladást mindig körültekintően, 

gyalogátkelőhelyen, illetve ennek hiányában a legrövidebb 
útvonalon, útkereszteződéstől kellő távolságra hajtsák végre. 
 

Kerékpáros közlekedés esetén: 
 
• a szülővel közös útvonal bejárás után engedjék gyermekeiket 

önálló közlekedésre, 
• kerülni kell a forgalmas, balesetveszélyt magában rejtő 

útvonalakat, 
• a kerékpárokat az előírásnak megfelelően kell felszerelni 

világítóberendezéssel, fényvisszaverő „prizmákkal”, 
• a vagyonvédelmi szempontokat szem előtt tartva a kerékpárt 

lezárhatóvá kell tenni. 
 

Gyalogos közlekedés esetén fontos, hogy: 
 
• gyermekkel közösen haladva mindig a szülő menjen az úttest 

felőli oldalon, 
• az úttesten történő áthaladáskor kellő körültekintés után, a 

legközelebbi gyalogátkelőhelyen menjenek át, ennek 
hiányában a lehető legrövidebb útvonalon biztonságos 
távolságra az útkereszteződésektől. 

 

Késői hazamenetel esetén törekedni kell arra, hogy a gyermek ne 
egyedül közlekedjen, lehetőleg az egy irányban lakók együtt, vagy 
nagyobb gyermek, illetve felnőttek, szülők társaságában menjenek 
haza.  
  
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai fokozott rendőri 
jelenléttel kívánják megelőzni a közlekedési baleseteket. A 
megelőzés során kiemelt figyelmet fordítunk az oktatási 
intézmények közvetlen környezetében az adott útszakaszon 
érvényben lévő megengedett legnagyobb sebesség betartására, a 
biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer használatának 
ellenőrzésére. 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően feladatainkat a 
polgárőrséggel együttműködve és összehangolva hajtjuk végre.  
 

Balesetmentes közlekedést kívánunk!
 

A 2016 – 2017-es tanév rendje 
Első tanítási nap : 2016. szeptember 1. (csütörtök) 
 
Őszi szünet: 2016. október 29-től november 6-ig 
2016. október 28. (péntek): őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2016. november 7. (hétfő): őszi szünet utáni első tanítási nap 
 
Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig 
2016. december 21. (szerda): szünet előtti utolsó tanítási nap 
2017. január 3. (kedd): téli szünet utáni első tanítási nap 
 
 Az első félév vége: 2017. január 20. (péntek) 
 
Tavaszi szünet: 2017. április13-18. 
2017. április 12. (szerda): szünet előtti utolsó tanítási nap 
2017. április 19. (szerda): tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
 

Országos kompetenciamérés: 2017. május 24. 
A kompetenciamérés az általános iskolák hatodik és nyolcadik 
évfolyamában zajlik. 
 
Utolsó tanítási nap : 2017. június 15. (csütörtök) 
 

 

AUTÓBUSZ MENETREND 
(autóbusz várók között) 

Létavértes – Debrecen Debrecen - Létavértes  

Indul     Érkezik    táv Indul     Érkezik    táv 
03.55     04,45 35,3 km  
04.00 05.00 35,3 km  
04.30 05,19 31,7 km 
04.55 05.50 35,3 km 
05,42 06.25 28,8 km 
06.00 06.55 35,3 km 
06.00 06,49 31,7 km H 
06.10 06.53 28,8 km 
06.25 07.14 31,7 km I  
06.40 07.23 28,8 km I  
07.25 08.31 40,1 km Á 
07.50 09.05 48,2 km 
07,50 08.39 31,7 km 
08.15 08.58 28,8 km I  
08,50 09.45 31,7 km 
09.07 09.56 31,7 km 
09.30 10.31 35,3 km 
10.15 11.16 35,3 km 
10.45 11.28 28,8 km 
12.00 12.43 28,8 km 
12.15 13.10 35.3 km 
13.45 14.40 31,7 km MK 
14.00 14.55 35,3 km  
14.30 15.13 28,8 km I 
14,30 15.25 31,7 km 
15.10 15.53 28,8 km I 
15.30 16.13 28,8 km 
15.45 16.40 35,3 km 
16.25 17.20 35,3 km 
16.25 17.15 31,7 km H 
17,10 17.59 31,7 km 
18.20 19.15 35,3 km MK 
19.10 20.05 35,3 km 
20.15 21.10 35,3 km 
 
 
JELEMAGYARÁZAT:  
VASTAGBETŰS=     minden nap 
SZÜRKE KIEMELT= munkanapokon 
MK = munkaszüneti napok kivételével naponta 
H = H.pályiig minden nap –átszállásal tovább- csak munkanapokon
I = iskolai napokon 
Á = átszállás Vámospércsen MK 

Forrás: http://menetrendek.hu

05.00 05.50 35,3 km 
06.20 07.15 35,3 km  I 
06.30 07.45 48.2 km 
06.55 07.44 31,7 km 
07.10 08.05 35,3 km 
07.30 08.43 40,1 km Á 
08.25 09.20 31,7 km 
09.20 10.03 28,8 km 
09.35 10.30 35,3 km 
09.45 10.40 31,7 km 
11.00 11.43 28,8 km 
12.15 13.10 35,3 km 
12.20 13.10 31,7 km  I 
12.40 13.35 31,7 km  
13.00 13.43 28.8 km  
13.30 14.25 31,7 km  
13.40 14,55 48,2 km  
13.40 14.23 28,8 km  I 
14.30 15.13 28,8 km  
14.30 15.29 35,3 km I 
14.35 15.29 31,7 km  
14.40 15.55 48,2 km I 
14.45 15.40 35,3 km   
15.40 16.23 28,8 km  
15.45 16.40 35,3 km 
16.20 17.15 31,7 km I 
16.30 17.13 28,8 km 
16.40 17.29 31,7 km  
16.45 17.40 35,5 km 
17.30 18.25 31,7 km  
18.10 19.05 31,7 km  
18.45 19.46 35,3 km  
18.55 19.44 31,7 km  
19.30 20.31 35,3 km  
20.30 21.39 35,3 km  
22.40 23.41 35,3 km 
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Sass József 

malomtulajdonos 
 

1887-ben Debrecenben született. Közép-
iskolái elvégzése után sütőipari és 
gépészeti szakvizsgákat tett, majd az 
édesapja malmában Hosszúpályiban 
kezdte el működését. 1913-ban vett át 
Nagylétán egy kis malmot, melyet rekon- 

struálva, modern gépekkel felszerelve és azóta állandóan fejlesztve 
vezette úgy, hogy ma a vármegye vezető malmai közé tartozik. 
Modern olaj és kásamalommal bővítette ki, majd 1927-ben 
péküzemet is létesített és a tésztagyártásra is berendezkedett. A 
háborúból is kivette a részét. A déli fronton küzdött. Tagja a 
vármegye törvényhatósági bizottságának. Malomipari szaklapokban 
szokott cikkeket írni. 
 

Soós József 
református tanító 

 
Debrecenben született 1877-ben, iskoláit 
ugyanott végezte. Rövid ideig Kabán és 
Bakonszegen működött, 1898-ban a 
nagylétai református egyház hívta meg 
tanítójának. 1907-ben fogyasztási, 1911-
ben hitelszövetkezetet alakít, s mindkettő-
nek vezetője lett. 1916. februárjában a ka- 
tonai szolgálatból miniszteri rendelettel ideiglenesen szabad-
ságoltatott s kezdeményezésére és közreműködésével még ez 
évben megalakult a körzeti Szeszfőző Szövetkezet, mely 
igazgatósági tagjául választotta. Hét éven át igazgató-tanító, mint 
ilyen, elnöke a nagylétai református testületnek, s tagja a 
prebytériumnak. Rövid ideig igazgatósági tagja a takarék-
pénztárnak. 1919-ben mindezekről a tisztségekről lemondva, 
csupán a szorosabban vett tanítói hivatásának él. Elnöke a csonka-
bihar – érmelléki református egyházmegyei tanítói egyesületnek, 
alkotó tagjai a bihar – érmelléki református egyházmegyei közgyű-
lésnek. Az országos református tanítói egyesület választmányi 
tagja, és a magyarországi tanítók országos szövetkezetének 
szövetségtanácsosi tagja. Aktuális tanítói problémákkal foglalkozó 
cikkei időnként a Tanítók lapjában jelennek meg. Tanítója a 
gazdasági – továbbképzője és előadója a levente téli tanfolyamnak. 
 
 

Szilágyi István 
református kántortanító 

 
1886-ban Debrecenben született, 
középiskoláit és a tanítóképzőt ugyanott 
végezte. Debrecenben kezdte meg műkö-
dését, onnan Szatmárra került. 1908. óta 
Nagylétán működik. A község gazdasági 
életében élénk tevékenységet fejt ki,  

1909-ben a Hangya szövetkezet könyvelője lesz, majd később 
igazgatója. 1911-ben Hitelszövetkezetet alapított a községben. 
Községi képviselőtestületi tag. Az egyházi dalárda vezetője, a 
leventék téli oktatásában gazdasági tárgyú előadásokat tart. A világ-
háború alatt tizenhat hónapig teljesített frontszolgálatot az orosz 
harctéren. Súlyos maláriát kapott, amely két esztendeig kínozta. 
Mint tartalékos hadnagy a 2. osztályú Signum Laudis, nagyezüst 
vitézségi érem, két kisezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, 
Károly csapatkereszt és a német emlékéremmel kitüntetve szerelt le. 

(folytatjuk – Turóczi B.)

 BIHAR VÁRMEGYE 
TÍZ ÉVVEL TRIANON UTÁN (3) 
 
Júliusban indítottuk útjára az 1930-ban, fenti  

címmel megjelent kötetben található nagylétai vonatkozású adatok 
megosztását, emlékezve elődeinkre. 
 

Kiss Vilmos 
bankigazgató 

 
Vértesen 1886-ban született. Tanulmányai 
elvégzése után  mint gyerekember kezdte 
pályáját a nagylétai banknál, mint 
pénztáros. Ma ennek a banknak az 
igazgatója. A nagylétai társadalmi és 
gazdasági élet egyik vezető egyénisége. 
Községi képviseleti tag, az OMKE helyi 
szervezetének elnöke, az izraelita hitköz- 
ség elnöke, az ottani Fakereskedelmi Részvénytársaság igazgatója. 
 

Mann Antal 
görög katolikus tanító 

 
1866-ban Értarcsán született. Középis-
koláit Nagyváradon és Nagykárolyban 
végezte. Pályáját Álmosdon kezdte, majd 
Vértesen tanított. 1920-ban került 
Nagylétára. Tevékeny részt vesz a község 
társadalmi életében, igazgatósági tagjai a 
Hangya helyi érdekeltségének és a Hitel- 

szövetkezetnek. 1914-ben a 39. gyalogezredhez vonult be szolgá-
lattételre s rövid frontszolgálat után orosz fogságba esett. Öt 
esztendőt töltött Samarkandban súlyos fogságban, távol a hazájától. 
 

Mosolygó Dezső 
görög katolikus kerületi esperes 

 
1875-ben Kokadon született. Középiskoláinak elvégzése után 
Ungváron abszolválta a teológiai tanulmányokat. A nagylétai II. sz. 
lelkészeten kezdte működését, ő küszöbölte ki az indokolatlanul 
használatban volt rutén nyelvet, úgy a templomi, mint a templomon 
kívüli liturgiából, és helyette bevezette a magyar nyelvet. 
Húszesztendei működés után nevezték ki a nagylétai I. sz. 
lelkészetre kerületi esperessé. A körzetéhez tartozó ifjúság hazafias 
nevelésé-vel úgy a világi, mint az egyházi hatóságok, valamint a 
lakosság osztatlan elismerését érdemelte ki. A megyei 
törvényhatósági bizottság tagja, községi képviselő, a kisdedóvó 
elnöke. 
 

Dr. Ördög Imre 
körzeti orvos 

 
1899-ben Csomakőrösön született. Középiskoláit Székelyudvar-
helyt, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte. 
1923-tól 1928-ig a debreceni klinikákon működött, majd mint a 
Társadalombiztosító intézet orvosa került Nagylétára, ahol később 
községi orvosnak is megválasztották. A világháború alatt a 24. 
honvédgyalogezredben az orosz és az olasz fronton harcolt, és mint 
tartalékos zászlós szerelt le. 
 

Radó József 
református lelkész 

 

1884-ben született Hajdúnánáson. Középiskoláit Hajdúnánáson 
majd Sárospatakon és a teológiát is ugyanott végezte. 1908-ban 
Berkeszen mint káplán kezdte meg működését, Tiszaszentimrén, 
Tiszafüreden, Érdkörtvélyesen működött, mint káplán, és 1913 óta 
működik Nagylétán mint lelkész. ifjúságának a nevelésével. 
Iskolaszéki elnök, a testnevelési bizottság tagja és egyházmegyei 
számvevő 

 

 

 

Tervezett városi rendezvények 
Szeptember 25  Templombúcsú Vértes Gör. kat. Egyház 
Szeptember 26 Szüreti mulatság Gyermeksziget tag-óvoda 
Szeptember 30 Gyümölcsnap – Irinyi J. Általános Iskola 
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LÉTAFIT SE magashegyi túra 2016  

Kelemen Havasok  
 

A Létafit Se természetjáró szakosztálya idén a medve állományáról 
is híres Kelemen havasokat választotta úti célul. A Radnai-, majd 
a Fogarasi – havasok után, most a Kárpátok eme vadregényes 
(Isten széke), és medvék által sűrűn járt, kissé veszélyes területét 
választotta az a 10 természetjáró, akik minden évben felkeresik a 
„Kárpátok gyűrűjének” valamely részét. Az öt nap alatt számos 
csúcsot (Kis Beszterce 1990m, Nagy Köves, 2100m, Tiha tető 
1790m) és összesen 2000 méter szintkülönbséget teljesítettek.   
Felejthetetlen élmény volt a hegyi patak 12 C° -os vizében fürödni 
éppúgy, mint a Wass Albert által is megcsodált tájban 
gyönyörködni, vagy a csobánok (hegyi pásztorok) által kínált orda 
jóízű majszolása.  
A túra „summáját ” saját élményből táplálkozva „Gyantai Lantos 
Károly”  írta meg, melyet a letafitse.extra.hu internetes oldalon lehet 
teljes egészében elolvasni, de addig is legyen itt egy kis ízelítő: 
 

„Hallod-e Te Kelemen, jöttünk hozzád elegen, 
Végigmegyünk gerinceden, odaátról mind a tízen. 
Hallod-e Te Kelemen, viselkedjél jól velem, 
Hordozzuk a házunkat is, áldást kérünk utunkra is. 
Hallod-e Te Kelemen, a medvéket kedvelem, 
De legyenek mind elég távol, erdők mezők távolából.”  

 
A csúcson 

 

VI. Partiumi kerékpár túra 2016 
 

A Létafit SE természetjáró szakosztálya minden nyáron többnapos 
kerékpár túrát  szervez a határon túli Partiumba. Az útvonal 
évente módosul, ám most is a dimbes-dombos Szilágyság volt a 
célállomás.  
A 300 km  alatt meglátogattuk a „Zsibói bölény” hagyatékait, 
érintettük a Magyarpatakai zárt közösség , tótok lakta területét, 
kerekeztünk a Körösök völgyében, s együtt szurkoltunk a „határon 
túli testvéreinkkel” a Magyar labdarúgó válogatott sikeréért a 
Portugálok ellen.  
Utunk során személyes kapcsolatokat alakítottunk ki, melyek 
gyümölcsözőek lehetnek később több határon túli program 
kialakításában. 

 
Bertóthy Tamás

 
(Mindhárom téma, és a hozzájuk tartozó további színes képek 
megtekinthetők a város honlapján is: 

http://letavertes.hu /Település/ Sport / Létafit SE
 

Bertóthy Tamás: 
 

Vizitábor a Körös folyón 
Részlet C.E. tábori naplójából:

2016. július 17 (Vasárnap) Dánfok 
 
„Éjszaka újabb eső, és reggel sem sütött ki a nap. Ez az esküvő egy 
nulla volt, jazz zenére akartak táncolni, kipróbáltuk. nem megy!  
A tábori konyhával bekérezkedtünk az étterem előterébe. Isteni 
hangulatos a bejárat előtt  a bogrács, benne kakaó!  Közben jön a hír 
a köröstarcsai kikötőből, hogy a part teljesen felázott táborozásra 
alkalmatlan.  Tamás báék döntenek, helyben marad a tábor, másnap 
a két távot egyszerre kell leevezni (!).  
Atyááám!! Amint egy kicsit tisztul az idő azért vízre szállunk 
gyakorolni, hiszen van újonc, aki még nem evezett!!  Benőék 
sumákolnak, de ráfáztak…van ám bünti is (he-he-ha-ha). 
Közben az étterem előtt sem tűrnek bennünket tovább, ők is 
táborozókat várnak, a tábori konyha újra költözik. A flekken és 
csirke szárny már a csónaktárolóban illegálisan sül.  A jó hangulat 
azonban egy pillanatra sem hagy alább, sem eső, sem szél nem ok a 
szomorkodásra. Vannak, akik horgászni indulnak, a lányok Norbit 
ápolják odaadóan (csak egy függő ágy hiányzik, ez hihetetlen), a 
kicsik akrobatikus diszkótáncot mutatnak be a kenuszállítón (óriási 
hahota), a többiek a sült husit várva beszélgetnek. Esti ima a jó 
időért…… „ 

(a teljes napló a http://letafitse.extra.hu  oldalon olvasható) 
 
 

 
 

 
 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A képek tanúsítják, nem mindig esett! 
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LÉTAVÉRTES SC ’97 
MEGYEI KÉZILABDA BAJNOKSÁG 2016/2017 

ŐSZI FORDULÓ 
Szeptember  
17-én  17.00 óra Létavértes SC -Nádudvar ASK 
24-én 14.00 óra Püspökladányi KE - Létavértes SC 
Október 
02-án 13.30 óra Hajdúszoboszló KK- Létavértes SC 
07-én 18.00 óra Létavértes SC - Hajdúszoboszló SE 
16-án 10.00 óra DELKE SE - Létavértes SC 
21-én 18.00 óra Létavértes SC - Berettyó MSE 
29.én 17.00 óra Létavértes SC - Téglás VSE 

 
 
 
  
 Jubilált a Létavértes SC ’97 

ZUMBARÁTNŐK CSAPATA 
 

 
 
„A ZUMBA nem a tökéletes tánctudásról szól. Lényege, hogy ha 
még egy-egy lépést elrontasz is, de folyamatosan mozogsz, táncolsz 
és mosolyogsz. Ez pedig örömöt ad” 
 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta vagyok. Létavértes vértesi részén élek 
és dolgozok immáron 17. éve. 
 
Mindig szerettem táncolni. Mindig vonzott a zene. Azt viszont soha 
nem gondoltam volna, hogy valaha is ráakadok a sport egy olyan 
fajtájára, amiben megtalálom önmagam, amiben nemcsak kapok, 
hanem adhatok is, amit mosolyogva, jókedvűen csinálok végig, nem 
azt várva, hogy mikor lesz már vége, hanem érezve, én ezt nem 
akarom abbahagyni!  
Arról pedig végképp nem álmodoztam soha, hogy én magam fogok 
bármilyen sportot is oktatni, annak ellenére, hogy az iskolában 
testnevelést is tanítok kicsiknek.  
Célom, hogy a zumbát, mint mozgásformát minél több emberrel 
meg tudjam ismertetni, meg tudjam szerettetni. Mióta 
megszereztem a zumba oktatói képzést, rendszeresen  járok 
továbbképzésekre, mert fontos számomra a folyamatos tanulás, a 
megújulás. Teszem ezt kétgyermekes anyukaként, aki számára 
nagyon fontos, hogy tegyek annyit az egészségem megőrzése 
érdekében, hogy heti egy-két órát intenzív sportolással, magamra 
figyeléssel/jelen esetben zumbával töltök. 
  
Számomra a zumba egy életérzés, egy szenvedély, amibe ha 
belekezdek, nem tudom, és nem is akarom abbahagyni. Magával 
ragad a zene, a ritmus, a tánc öröme, szenvedélye.  
 
A zumba óra 60 percig tart. Minél többen zumbáznak együtt, annál 
fergetegesebb bulizós hangulat tud kialakulni. Maga az óra nagyon 
jó kikapcsolódási lehetőség, ahol gondunkat, bajunkat hátrahagyva, 
az olykor szomorú, mélabús hangulatból egy mosollyal teli ember 
távozik az óráról. S ami még hozadéka: az egészségre gyakorolt 
pozitív hatás, hisz a tánc, a mozgás által még zsírt is égethetünk, 
hosszú távon pedig cm-ekben mérhető, látványos eredményeket is 
el lehet érni általa.  
Az órákon merengue, salsa, mambó, cumbia, reaggeton, quebradita, 
flamenco stb. tánclépésekkel találkozhatunk. Az első-második órán 
még úgy érezhetjük, hogy ez követhetetlen, ezt nem tudom utánozni 
sem, de ha valaki kitartó, pár óra elteltével elkezdi élvezni a táncot, 
sok-sok koreográfiát elsajátítva. 
 
A zumba nemcsak magáról a mozgásról szól. Nagyon erős 
közösségépítő hatása van, általa szoros, sok esetben életre szóló 
barátságok alakulnak ki a sportágat kedvelő személyek között. Ez a 
Létavértesi Zumbarátnők Csapatára is teljes mértékben jellemző. 
 

Közös összefogással rendszeresen járunk Debrecenbe, nagyobb 
szabású zumba eseményekre. Több ízben voltunk már Érden is, 
országos zumba rendezvényen, ahol 8-10 órát végigzumbázhat az, 
aki ide ellátogat.  
 
Közös összefogással iskoláknak tartottunk zumba bemutatót. 
Többször szerveztünk már itthon is zumba partyt, amihez örömmel 
csatlakoztak a nemrégiben alakult újlétai zumbások is. Júliusban 
pedig a gyömrői zumba csapat által országosra meghirdetett 
jótékonysági akciójához csatlakoztunk, jelentős mértékben 
támogatva a pécsi gyermek Hospice házat. A zumba partyk után a 
közösség építése végett meg szoktuk egymást vendégelni néhány 
általunk készített finom falattal. 
 
Büszke vagyok arra, hogy sok iskoláskorú fiatal is rendszeresen jár 
zumbázni, Vértesről, Létáról egyaránt, s több édesanya és lánya(i), 
testvérpárok közösen vesznek részt az órákon. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy tevékenységünket immár egy éve a Létavértes SC ’97 
is támogatja, amit augusztus közepén egy másfél órás zumba órával 
és két tortával is megünnepeltünk!  
 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

 
Összefoglalva a zumba órák látogatása felüdítő élmény a léleknek, 
szellemnek s a testnek egyaránt. 
 
Ha bárki úgy érzi, kedvet kapott, bármikor csatlakozhat hozzánk. 
Jöjjön, s próbálja ki, hátha őt is elvarázsolja a zene, elkapja a hév. 
Egy szuper, csupa jószív csapattal táncolhat a saját kedvére!  
 

Szeptembertől szerdán  18.30-tól, szombaton  
17.30-tól zumbázunk a sporttelep tornatermében. A 
Facebookon a „Létavértesi ZUMBArátnők csapata - 
Létavértes SC '97 zumba szakosztálya” néven 
tudják nyomon követni a csapat eseményeit, óráit, 
az esetleges változásokat! 
 

☺☺☺☺ ZUMBEUS
 ÉS A LÉTAVÉRTESI ZUMBARÁTN ŐK CSAPATA  ☺
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         Létavértes Sc' 97 hírei 
               
                    Egyesületünk labdarúgói a serdülő-, ifjúsági-, és 
felnőtt korosztályban megkezdték a 2016/2017. évi bajnoki 
szereplést.  
A kézilabdázó felnőtt lányok, szeptember 17.-én lépek pályára 
itthon, és 37-20 arányban győztek Nádudvar ellen.  
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az NB II -es való szerepléstől visszalépett az egyesület, ennek oka, 
hogy a csapatból öten néznek anyai örömök elé, továbbá két játékos 
abbahagyta a kézilabdázást. A csapat újjászervezése folyamatban 
van. Kitűzött cél a megyei bajnokságban dobogós helyezés elérése. 
 

 
 
 

 

 
Tisztelt Termelők!  
 
Megérkeztek az új őstermelői igazolványokhoz adandó tokok. Aki 
kézhez kapta a plasztik igazolványt, az igazolvánnyal együtt 
fáradjon be a falugazdász irodába, hogy átvehesse a hozzá tartozó 
igazolvány tartó tokot. 

 
A 22/2016. FM rendelet 20§ (2) bekezdés alapján: 
Az ügyfélnek az általa bejelentett táblán megvalósított másodvetés, 
ökológiai jelentőségű másodvetés befogatásának előzetes 
bejelentési határidejét illetően változás történt. 
A jogszabályváltozás miatt a másodvetéssel érintett területek 
vonatkozásában  
o „a beforgatást megelőző 5 napon belül” szöveg helyébe „a 

beforgatást legalább 5 nappal megelőzően” szöveg lép; 
o a beforgatást követő 15 napon belül be kell jelenteni az 

elektronikus felületen. 
Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, 
illetve a diverzifikációban sem.  
Tájékoztatom Önöket az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
(Hatályos: 2015.09.17.-) minimális talajborításra vonatkozó 
előírásairól: 
„4.1. Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi 
betakarítású kultúrák lekerülése után, 
• őszi kultúra vetésével, 
• a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb 

sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély 
talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes 
állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken 
előforduló tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol az őszi 
szervestrágya kijuttatása és bedolgozása október 31-ig 
engedélyezett – ha adott területen őszi kultúra vetésére nem 
kerül sor, úgy a fenti időpontot követően a talaj-előkészítő 
munkákat a szintvonalakkal párhuzamosan kell elvégezni –, 
vagy 

• másodvetésű takarónövény termesztésével.” 
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

 
 

A kézilabda jövőjét tekintve bizakodásra ad okot, hogy több 
utánpótlás csapatot nevezünk a különböző régiós vagy megyei 
bajnokságokba.  
Novemberi kezdéssel megyei bajnokságban indul az egyesület 
ifjúsági csapata. Az általános iskola hatodik osztályától 
jelentkezhetnek a lányok Hadadi Mónika edzőnél és a 
testnevelőknél. 
Az U-11 csapat edzője Németh Petra. A csapat régiós 
bajnokságban fog szerepelni. Várjuk a 2005.01.01-től a 2006.12.31-
ig született lányok jelentkezését a csapatba! Az edzések keddi és 
csütörtöki napokon 16.20-tól - 17.45.-ig vannak a tornacsarnokban 
az uszoda felett. 
Az U-9 és U-8 csapatok edzője Bakonszegi Tímea. A csapatok 
régiós bajnokságban indulnak. 
Ugyancsak várjuk mindegyik korosztályba a kézilabda iránt 
érdeklődő lányok jelentkezését. 
Az U-9.korosztályba:2007.01.01-től a 2009.12.31-ig születettek 
jelentkezhetnek. 
Az U-8.korosztályba:2008.01.01-től a 2010.12.31-ig születettek 
jelentkezhetnek. 
Az edzések az úszómedencék melletti tornateremben, kedden és 
csütörtökön vannak 16.15-től - 17.30-ig. 
Kedves Szülők! Hozzák sportolni gyermekeiket, és legyenek egy jó 
csapat és közösség tagjai. 

Papp Zoltán szakosztályvezető

Tisztelt Létavértesiek! 
 

A 39. gyalogezred történetét kutató olvasónk keresi azon 
személyekkel a kapcsolatot, akiknek felmenője a cs. és kir. 39. 
gyalogezred tagja volt.  
Erre utal, ha az I. világháborúból származó emlékeken a k. u. k.
infanterie regiment N 39",a "cs.és kir.39. gyalogezred" jelölés 
vagy pecsét szerepel, illetve ha a feladás helye a csehországi 
Könnigratz.  

A kutató elérhetősége: 
Kiss Róbert 30/969-7513  kissrobivez@gmail.hu 

  

 

          Megemlékezés 
 

"Te vagy minden mondatom végső sora 
Azt fogom zengeni mindörökké 
Hozzád hasonlót nem lelek soha.” 

 

                         Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

FERENCZI JÓZSEFNÉ 
VÁMOS JULIANNA  

halálának 10. évfordulójára 
 

                                         Férje, Gyermekei és Unokái 

 

 

Csillag volt mert szívből szeretett, 
S mi úgy szerettük ahogy csak lehetett. 
Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap, 
De a szívünkben él s örökre ott marad !" 

Fájó szívvel emlékezünk 
FEKETÉNÉ KUSTOR ANETT  

halálának 5. évfordulójára 
 

KUSTOR ISTVÁN 
halálának 7. évfordulójára 

 
                                             Szerető családotok 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁZLÓ JÓZSEF 
  halálának 7. éves évfordulójára 

                                   Fájó szívvel emlékezünk 
Felesége, gyermekei, unokái. 
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Apróhirdetés 
Feladás határnapja: minden hónap 10. nap  

CSALÁDI HÁZ. Létavértes 
központjában, a Kossuth utcán 
családi ház, és a Bem József utcán 
régi ház nagy telekkel eladó. 
Telefon: 30 / 525 0119, vagy 
30 / 996 3531                    (2016/00606) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor utcán 2 szoba össz-
komfortos családi ház, gazdálko-
dásra alkalmas épületekkel eladó. 
Ugyanitt: motoros permetező, 
Thomas-, Honda szivattyúk, nagy 
teljesítményű termékdaráló, csirke 
előnevelő ketrec, valamint pótkocsi, 
eke, kombinátor, gabonavetőgép, 
altalajlazító, szárzúzó, tárcsa eladó. 
Érd: 30/960-4363             (2016/00349) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Vezér u. 
9. szám alatti ház eladó. Érdeklődni: 
06 30 / 55-34-417 este 19 óra után.                      

(2016/00576)
 
LAKÁS ALBÉRLETBE. Két 
szobás lakás a Kossuth u. 14. szám 
alatt albérletbe kiadó. Érdeklődni 
lehet a Kossuth u. 32. szám alatt, 
telefonon (7-18 óráig) (52)376-012, 
és 30 / 2941580                      (2016/00693) 
 
OLCSÓN ELADÓ az Öreg-
kertben 900 n.öl szőlő, gyümölcsös 
két pajtával, pincével , borászati 
felszereléssel. Víz, villany van. 
Érdeklődni lehet telefonon: 18 óra 
után 52/ 418 – 426       (Fizetett hirdetés) 

SZÁNTÓFÖLD. A nagylétai ha-
tárban, a román határ környékén 20 
AK értékben 0,9 ha szántóföld 
eladó. Érdeklődni: 30-2626-330 

(2016/00668)
 
MŰVELÉS ALÓL KIVETT  (tá-
mogatható) 0,6 hektár, 13,2 AK 
cserekerti terület eladó. Érdeklődni: 
30/384-6410,  és 20/40-73 715 

(2016/00680)
 
OLASZNYÁRFA-CSEMETE  
3-4 méteres eladó. Gyorsan nő, 
kiváló ipari alapanyag, nagyon 
gazdaságos, energia-növény. Leg-
alább 10 hektár gyengén termő, 
esetleg homoktalajon is termeszt-
hető. Mély ültetési módszerhez a 
csemete magassága jó! Útszélek 
szélfogóinak, földutak szegélye-
zéséhez, rétek-legelők határkijelölé-
séhez a legjobb! Állattartók árnyé-
kolóinak gyorsan megfelel.
Ajánlatok elfogadása a jelentkezés 
sorrendjében. Egybe vásárló 
engedményt kap. Telefon (hétköz-
nap) 14-18 óra: 06-30-425-96-42 

(2016/00690)
 

Apróhirdetés  
670.- Ft (ÁFA-val)   

 

 
 
 

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Alkotmány u. 11. szám alatti össz-
komfortos családi ház melléképü-
letekkel eladó. Érdeklődni lehet: 
telefon 06/70 235 4008  (2016/00676) 
 
CSALÁDI HÁZ  Létavértes, Rét u. 
16. szám alatti összkomfortos lakás 
eladó. (víz, gáz, villany, csatorna, 
cserépkályha). Érdeklődni lehet: 
06 / 30 350 66 98                 (2016/00701) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Halom u. 7/a. szám alatti családi 
ház melléképületekkel, ugyanitt 
Honda motoros rotációs kapa eladó. 
Érd: 06/70 545 2429      (2016/00662) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 
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.               (2016/00638)
 
LAKÓHÁZ . Létavértes, Szabad-
ság u. 23. szám alatti kis ház nagy 
telekkel, és a Kossuth u. 87. szám 
alatti lakóház eladó. Érdeklődni: 
Kossuth u. 87. szám alatt, telefonon: 
52 251-804                      (2016/00632) 
 
AUTÓ, EGYÉB. 2005-ös Citroën 
Berlingo 1,9 –es diesel autó, 3 db fa 
kád, 3 db boroshordó eladó. Érdek-
lődni: 06 30 325 6077      (2016/00705) 
 
ERDŐTERÜLET.  Eladó Léta-
vértes külterületén 0881/14. hrsz. 
alatt lévő erdőterület.  Érdeklődni:         
06 30 %/ 609-3604         (2016/00689) 
 
TERMŐFÖLD. Létavértes határá-
ban 5 ha 101,88 AK  és 3,15 ha 
71,79 AK jó minőségű termőföld 
2019-ig érvényes bérleti szerző-
déssel eladó. Érd: 17 óra után, hét-
végén 06/30 385-1677    (2016/00708) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes külte-
rületén szántóföld 0708 hrsz-on 
49,36 AK 2,07 ha eladó. Érdeklődni 
06/30 813 70 49                  (2016/00702) 
 
GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor, 
20/ 463-57-13            (fizetett hirdetés) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
 
 
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 
 ” Csendre int az élet minket, 

egy álom véget ért,  
neked otthonod az ég. 
Távol vagy tőlünk, 
és mégis oly közel, 
mert a szívünkben mélyen 
rejtettünk el.” 

SZILÁGYI JÓZSEF  
1937. ápr. 27. – 2015. szept. 9. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága férjem, szeretett 
édesapám, apósom, imádott nagypapánk halálának 1. évfordulójára 

 

Szerető családja
és mindazok, akik emlékét őrzik

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, 
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok! 
Ha szép idő van, s kék az ég, 
Jusson eszetekbe sok szép emlék. 
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 
Inkább a szép dolgokon kacagjatok! 
Ha telihold van az értetek ragyog, 
S azt jelenti, hogy boldog vagyok. 
Ha hullócsillag száll az éjféli égen, 
Akkor mondjatok egy imát értem! 
Én is imát mondok majd értetek, 
Hogy boldog lehessen szívetek. 
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok, 
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok!” 
 

 
 

 

”Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban 
De, ha már abban nem, legalább a csodában. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, 
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél. 
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott 
Megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott. 
Számunkra Te soha nem leszel halott, 
Szívünkben örökre élni fogsz, mint a csillagok. 
 
Fájó szívvel emlékezünk 

KOVÁCS SÁNDOR 
halálának 1. évfordulóján 

 

Mindannyian emlékezünk rád, akik szerettünk

 

 
 
 
 

 
 

KARCZA M IHÁLYNÉ  
Lakatos Irén 

halálának 10. évfordulójára 
Szerettei

 

„A múltba visszanézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már. 
Csak az idő múlik, feledni nem lehet. 
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 
De ő nekünk sohasem lesz halott, 
Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.” 

Az újságba szánt 
anyagok, fotók,  
hirdetések leadása 

minden hónap 10. napjáig :  
Személyesen: Városháza , Kossuth utca 4. I. emelet 12.  

E-mailen: letahirek@gmail.com  



12. oldal            Létavértesi  HÍREK            2016. szeptember   
 
 

Tisztelt Vállalkozók! 
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes 
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme: 
max. 1 gépelt oldal és 1-2  kép, logó. Várjuk írásukat: Városháza, I. 
em. 12.  vagy letahirek@gmail.com  e-mail címen. 
 

OTP ügyfélfogadás 
Szeptember 1-től minden szerdán 9 – 13 óráig 

Városháza, földszint (jobb oldal) – Kossuth utca 4. 

 

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ 

      NEVELŐSZÜLŐKET KERES 
A NEVELŐSZÜLŐK foglalkoztatási jogviszonnyal 
rendelkeznek, de a már meglévő munka mellett is 
végezhető ez a hivatás. A képzést biztosítjuk. 

Teljes körű felvilágosítás: 30/555-68-68, 52/ 249-667 
Debrecen, Vágóhíd u. 2. sz. 6. épület 

ÚJ TERMÉKEK 
a Pánya Vas - Műszaki Tüzép boltban! 

Mostantól kaphatók jó minőségű kül- és beltéri falicsempék 
és járólapok többféle méretben! 
Szállítási idő 72 óra! Folyamatosan bővülő 

Telefon: 0630/54666005 kínálat! 
Cím: Létavértes, Nagyváradi utca 44. 

   

BÚTOR!   BÚTOR!   BÚTOR!   BÚTOR!  
Kedves vásárlóink 

Üzletünkben kedvező áron, széles választékban vásárolhat 
Kínálatunkban franciaágyak, heverők, kanapék, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, szekrénysorok, konyhabútorok, komódok és még sok új bútor 
megtalálható. 

HELYBEN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL ! 
Érdeklődni: Kossuth u. 32. (Reál pont üzlet) 

Nyitva: hétfő – péntek:7-18-ig, szombat: 7-15-ig, vasárnap: 7-12 ig 

Tisztelt Szülök ! 
 
Nevem Bunta Ernő. Nagyváradon 
születtem, 1994 óta tanítok angol nyelvet, 
tehát 22 éves gyakorlatom van. 
 
Létavértesen vásároltam házat, ideköl-
töztem, és mivel hasznos tagja szeretnék 
lenni a helyi közösségnek, ezért helyben is 
elkezdek tanítani. 
 

1994 és 2006 között Margittán illetve Nagyváradon volt saját 
nyelviskolám. 
Az utóbbi 10 évben a Böjte Csaba által vezettet Szent Ferenc 
Alapítvány egyik vezető önkéntes tanára voltam. 
2007-ben Cambridge egyetemi tanári oklevelet szereztem 
(CELTA), ami fiatalkorú es felnőttképzésre is felkészített. 
 
Napjaink elengedhetetlen követelménye a nyelvtudás, és ezen belül 
az angol nyelv ismerete. Az első nagy megpróbáltatás az érettségi, a 
második az egyetemeken meghirdetett ösztöndíjas külföldi 
lehetőségek, amelyek mindazok számára elérhetőek, akik 
rendelkeznek megfelelő nyelvtudással, a harmadik az államvizsga 
az egyetem végén, negyedik maga az elhelyezkedés egy komoly 
nemzetközi/hazai cégnél.  
 
Nem lehet elég korán felkészülni, és sokkal könnyebb és hatásosabb 
heti 2 vagy 4 órát tanulni hosszabb időn keresztül, mint drága 
gyorstalpaló tanfolyamokat végezni. Az angol nyelv tanulását lehet 
halogatni, de megkerülni szinte lehetetlen. 
 
Miért választana engem hogy angol nyelvet tanuljon ? 
 
1.) Mert helyben tudomásom szerint egyedül vagyok, aki csak angol 
tanítással foglalkozik. Nem második foglalkozás vagy kereset-
kiegészítésként tanítok, ezért minden tanítványom ugyanolyan 
fontos. 
2.) Mert 22 éves gyakorlatom van, tehát 1994 óta tanítok 
folyamatosan, és egyénileg foglalkozok minden egyes tanítvánnyal, 
és a másik előny, hogy számítógépes programokat is használok. 
3.) Könyveimet minden évben bővítem, hogy oktatásomat minél 
változatosabbá és korszerűbbé tegyem. 
4.) Az oktatást ingyenes szintfelméréssel kezdem, és a számítógépes 
programokat is ingyen ki lehet próbálni (előzetes bejelentkezés 
alapján). 
5.) Nyelvvizsgára, érettségire, általános nyelvtudásra, munkahelyi 
felvételre való felkészítés. 
6.) Azok számára akik igénylik, interneten keresztül is biztosíthatok 
oktatást. 
7.) Október 15-ig való bejelentkezés esetén rendkívüli 
kedvezményes árat ajánlok, és 20 % kedvezményt. 
  
Ötödik osztálytól felfelé bármilyen korosztályt szívesen látok, de 
csak azokat, akik komolyan gondolják a tanulást. 
  

A tanítást helyben, a Petőfi utca 51. szám alatt fogom tartani. 
Elérhetőségem:  
telefonon +36 70 / 648 1647, illetve facebook: Dévai Nyelviskola 
 
 
Sajnos a helyek száma korlátozott, ezért csak az első 10 
jelentkezőt tudom fogadni ebben a tanévben. 
 
Az oktatásra fordított pénzt sokan költségnek látják, de ezt 
befektetésként kell tekinteni, hiszen minden szülőnek a gyermeke a 
legfontosabb az életében, és szeretne neki mindent megadni. Akkor 
miért ne tanulna egy jól felkészült tanárral ?! 
 

Tisztelettel: 
Bunta Ernő cambridge-i tanári oklevéllel rendelkező oktató

(2016/00700)
 

 

RÉGI KÉP 
 

 
 
Ez a felvétel a városavató ünnepség alkalmával, 1996. 
szeptember 21-én, az állófogadás előtt az egyik főszereplőről, 
egy hidegtálról készült. A mestermunka alkotói Tóth Szilárdné 
és Karcza József voltak. 

Köszönet a fotóért Tóth Szilárdnénak (Bólyai u.) !
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