
Önkormányzatunk májusban határozott 
arról, hogy a Létavértes 1469 hrsz. alatt 
lévő, a valóságban Létavértes, Kossuth u.6. 
sz. alatti (volt Óvoda) épületben 
kialakítandó, önkormányzati kötelező 
feladat ellátását szolgáló Házi 
gyermekorvosi ellátás, Védőnői Szolgá-
lat és Háziorvosi ellátás elhelyezésére 
pályázatot nyújt be.  
3,5 milliárd forint fejlesztési forrás 
felosztásáról döntött Pintér Sándor belügy-
miniszter 2015. augusztus 4-én. Az 
összeget 207 önkormányzat a feladatellátá-
sával kapcsolatos beruházásokra fordít-
hatja. 
 
 
 
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a 2015. II. félévi helyi adókat
(kommunális adó, iparűzési adó), és a 
gépjárműadót szeptember 15-ig lehet
késedelmi pótlék mentesen befizetni. 
 
A befizetésre szolgáló csekkek az első 
félévben már kiküldésre kerültek, azonban 
akinek nincs meg, elveszett az másik 
csekkért keresse fel Adóügyi Irodánkat.  
Egyenlegértesítőt, fizetési felszólítást csak 
azoknak fogunk küldeni, akik a megadott 
határidőre kötelezettségeiket nem teljesítik, 
valamint az adótartozásuk eléri az 1.000 
forintot 
Akik mindkét félévi adójukat a 
jogszabályban előírt határidőben (03.15-ig 
és 09. 15.-ig) befizették (befizetik) és az 

Létavértes Önkormányzata tekintetében a 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésére, felújítására 
elnyert támogatás összege 29.999.100 Ft. 
 
A beruházás megvalósításával a 
szolgáltatási egységek átkerülnek a napközi 
udvaráról az óvoda épületébe. 
Így a konyha és étkező önálló ingatlanon 
való bővítése, felújítása is lehetővé válik. 
Erre szintén pályázat van beadva.  
A beruházások mindkét ingatlanon 
tartalmaznak parkolóhely kialakításokat is. 

Menyhárt Károly  polgármester
 
 
 
adószámla egyenlege 0 lesz, azok már 
értesítőt sem kapnak. 
Kérjük a lakosságot, hogy saját érde-
kükben a fizetési határidőt tartsák be, mivel 
annak elmulasztása többlet költséggel, 
illetve kellemetlenségekkel járhat. 
 
Tájékoztatjuk a zártkerti ingatlannal és 
külterületi szántó ingatlannal rendelkező 
tulajdonosokat, hogy a 2015. évi mezőőri 
járulék összegéről szóló értesítéseket és a 
hozzátartozó befizetési csekkeket nagy 
többségében már kiküldtük.  
Akik még nem kapták meg türelmüket 
kérjük, a feldolgozás és a kiküldés 
folyamatban van, azt hamarosan mindenki 
megkapja!    

Bertóthyné Csige Tünde  jegyző
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TANKÖNYVOSZTÁS 
a  szokott helyszíneken: 

Arany János Általános Iskola 
2015. augusztus 28, péntek 

8-12 óráig és 14-18 óráig 
A diákok számára rajzból és technikából
semmilyen eszközt nem kell megvásárolni, azt 
az iskola szerzi be. A tankönyvosztás 
alkalmával ezekre a következő összegeket 
kérjük befizetni: 
1-2. osztály:   300.-Ft, 3-4. osztály: 1000.-Ft 
5-8. osztály: 2100.- Ft 

Irinyi János Általános Iskola 
2015. augusztus 27-én 8 órától 16 óráig 
2015. augusztus 28-án 7 órától 11 óráig 

 

A tankönyveket a szülő veheti át az 
ingyenességre jogosító dokumentumok 
vagy fénymásolatuk bemutatásával  
 

Ingyenességre jogosultak: 
• 1-3. évfolyamon minden tanuló, 
• gyermekvédelmi kedvezményben  
         részesülők, 
• 3 vagy több gyermeket nevelők, 
• tartósan beteg gyerekek, 
• sajátos nevelési igényűek 
 

Ingyenesség igazolása 
Kérjük, hogy a tankönyvosztáskor az 
ingyenességre jogosultak hozzák magukkal 
a következő igazolásokat: 
♦ gyermekvédelmi kedvezményről szóló 

határozat, vagy 
♦ családi pótlékos szelvény, vagy számla-

kivonat, vagy 
♦ orvosi igazolás arról, hogy a gyermek 

tartósan beteg 
 

TANÉVNYITÓ 
Arany János Általános Iskola 

2015. augusztus 31-én, hétfőn 17 órakor 
az emeletes iskola udvarán. 

Megjelenés tanuló számára kötelező, a 
Házirendben előírt fekete-fehér viseletben. 

 

Irinyi János Általános Iskola 
2015. augusztus 31-én, hétfőn 9 órakor 
az Irinyi u.  8. szám alatti épület udvarán. 

 

 
Fotó:: Iskola archívuma

2015. augusztus 2-7-ig az Erzsébet-program keretében Zánkán üdülhetett 40 felső 
tagozatos tanuló az Arany János Általános Iskolából                                           /5.oldal 

 

30 milliós támogatás fejlesztésre 

Felhívás helyi adó, gépjárműadó befizetésére 
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RÖVIDEN 
 
VÉRADÁS 
Az augusztus 11-i véradáson megjelent: 
45 fő, közülük 43 adhatott vért, összesen 
19350 ml. mennyiségben.  
Első alkalommal jelentkeztek: Bihari 
Timea, Széchenyi u. 123, Szilágyi Éva, 
Csillag  u. 9, Szoták Zsolt, László u. 1/a 
Zsiros Sándor, Irinyi u. 42.  
Köszönet mindenkinek, akik a nagy 
meleg ellenére megjelentek, és így 
segítették embertársaikat! 

Szalai Ferencné véradásszervező
 
KÖSZÖNET 
Ezúton is köszönetet mondok Szalai 
Ferencnének és minden véradónak a 
2015. július elsejei műtéthez szervezett 
véradásért!                      Bora Sándorné 
 
VÍZHÁLÓZAT TISZTÍTÁS 
Az ivóvízminőség -javító projekt 
keretében vízhálózat rekonstrukciót 
végeznek Létavértesen.  Augusztus 10 -
28 között a hálózat mechanikus tisztítása 
miatt nyomásingadozás/ átmeneti 
vízhiány tapasztalható. 
 
ÁTMENETI GÁZSZÜNET 
A TIGÁZ Rt. Tájékoztatása szerint 
karbantartási munkálatok miatt 2015. 
augusztus 31-én 9 órától 12 óráig a 
gázszolgáltatás szünetel Létavértesen az 
Árpád tér 10-14 felhasználási helyeken. 
A fenti időtartam alatt a gázvételezés 
szüneteltetésének biztosítása érdekében 
kérik a gázmérő előtti főelzárót zárt 
állapotban tartani. A problémamentes 
újraindítás érdekében szakemberek 
fognak meggyőződni a főelzáró 
elzárásról. A karbantartás miatt elrendelt 
gázszünetért kérik az érintett lakosság 
szíves megértését! 
 
 
HELYREIGAZÍTÁS 
A júliusi számban, a  címoldalon szereplő 60 
éves osztálytalálkozón résztvevők névsora 
pontatlanul jelent meg. Az első sorban, a 
negyedik személy nem Farkas, hanem 
Terhes Piroska. Az érintettől és olvasóinktól 
is elnézést kérünk! 
 
A XX. Városnap főzőverseny támogatói 
névsorban -az előző számban- nem szerepelt 
Kovács Gyula (Kossuth utca.) neve. 
Segítségét megköszönve , ezt most pótoljuk. 
 

 
                Fotó: Magánarchívum 

Holló Józsefné (szül: 1925.07.21.) 
Debreceni utcai lakos szűk családi körben, 
unokákkal, dédunokákkal ünnepelte 90. 
születésnapját 
 
 
 
 
 
 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által gondozott 
ROP 2009-13 II. Észak - Alföldi Régió térségi 
elérhetőség javítása projekten belül kerül sor a 
4814. jelű Debrecen - Létavértes összekötő út 
2+300 – 2+700, 6+550-17+614 km szelvények 
közötti szakasz burkolatának felújítására. 
  
Felújítást megelőző állapot: 
A felújítandó szakasz a 
2+300-3+196 km szel-
vények között Debrecen 
belterületén, míg 
3+196-17+614 km 
szelvények között 
külterületen zajlik.  
A 4814.j. út 2x1 sávos 
kialakítású, a burkolat 
szélessége ~ 6,0 m. A 
buszmegállók 90%-ban 
a forgalmi sávon 
vannak kijelölve.   
  
Felújítás műszaki tartalma: 
A burkolat felújítással érintett szakaszon a 
lokális pályaszerkezet cserét elvégezve egy 
profilmarást követően új kopóréteget kap a teljes 
burkolat. A kissugarú ívekben ívbővítést 
építenek a biztonságosabb közlekedésért. A 
felújított útburkolatra új forgalomtechnikai 
jelzések kerülnek kihelyezésre. A beruházás 
során érintett útszakasz meglévő vízelvezetési 
rendszerének megtartása mellett, annak 
felújítása, jó karba helyezése valósul meg.  
A felújítás során a 4814.j. út 4+105 km 
szelvényében lévő Debrecen Kondoros-ér hidat, 
a 9+246 km szelvényben lévő Debrecen Kati-
patak hidat és a 11+804 km szelvényben lévő 
Szárcsás-ér hidat is felújítják. 
 

 
                        Fotó: Magánarchívum 
Kosztin János (szül: 1925.07.13) 

Keleti utcai lakos családi körben ünnepelt, 
és köszöntötte Menyhárt Károly polgár-
mester is. 
 
 
 
 
 
 
 
A forgalom gyorsítása és biztonságosabbá tétele 
érdekében a buszmegállók öblözetet kapnak, így 
mindegyikük kikerül a forgalmi sávból. 
 
A 1,5 m széles padkát a teljes szakaszon az 
aszfaltozási munkálatokat követően alakítja ki a 
kivitelező, a vízelvezető rendszer kiépítésével 
párhuzamosan.  

 
A 4814.j. 
összekötő út 
felújítása 
kivitelezői 
által 
tervezett  
ütemezés  
 
Debrecen- 
Létavértes 
2+300 –
17+614  km 
sz. 2015  

augusztus végén tervezett burkolat felújítási 
ütemezés. 
 

 lokális pályaszerkezet cserék vége  
2+300 – 10+100 km szelvény, 10+100 – 13+800 
km szelvény és a 13+800-17+614 km 
szelvények között 2015. augusztus vége 
 
- aszfaltozási munkálatok kezdete  
2+300 – 10+100 km szelvények között 2015. 
augusztus közepe 
 
10+100 – 13+800 valamint a 13+800-17+614 
km szelvények között 2015.augusztus vége  
 

Menyhárt Károly polgármester

Szépkorúak köszöntése 

Olvasóink nevében szeretettel gratulálunk, és további jó egészséget, boldogságot 
kívánunk szerető családjuk körében. ! 

Útfelújítás: Debrecen - Létavértes 
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2015. július 3-án  
Podmaniczky-díjat  kapott  
 

Pataky Emőke 
építészmérnök, műemlék-
védelmi szakmérnök, a 
Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal műemléki felügye-
lője, 1995-től a Debreceni 
Egyetem Műszaki Főisko-
lájának meghívott elő-
adója. 
Kitüntetéséhez olvasóink 
nevében is tisztelettel 
gratulálunk! 

 
 
 
 
1993-ban a debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskola hallgatóinak 
egy csoportja szakmai gyakorlatként Létavértes népi építészeti 
értékeiről készített felmérést. Vezető tanárukat, Pataky Emőke 
építészmérnököt, műemlékvédelmi szakmérnököt az elvégzett 
munkáról kérdeztem. 
 
- Hogyan került a figyelem középpontjába éppen a mi 
községünk? Vannak látnivalókban, műemlékekben gazdagabb 
települések is környékünkön.  
 - A megyei főépítész és a műemlékes szakemberek már korábban 
felfigyeltek arra, hogy Létavértes és vidéke határszéli helyzete és a 
fejlesztések elmaradása miatt mennyire megőrizte szépséges 
érintetlenségét.  
 
Az első Mosonta-kerti felmérés tehát az ő ösztönzésükre kezdődött. 
Körülbelül 70-80 pajtát néztünk meg, s ezek közül választottuk ki 
azokat, amelyeket aztán tüzetesen megvizsgáltunk, lerajzoltunk, 
lefényképeztünk, alaposan megmértünk, hogy a műemlékileg 
védetté nyilvánításhoz szükséges dokumentációt elkészíthessük. A 
felmérés nyomán kb. 60 pajtát találtam védelemre alkalmasnak.  
 
Ezekből jó pár kiemelkedő népi építészeti értéket hordoz külsejében 
vagy belsejében. Külön növeli e szőlőskert jelentőségét, hogy a 
pajták csoportban helyezkednek el, szinte kis falut alkotva. Vannak 
igen jól karbantartott épületek, de feltűntek riasztó jelek is. Minél 
hamarabb helyi védelmi törvényre lenne szükség, amely 
megakadályozhatná az értékes épületek lebontását vagy durva 
átalakítását. A törvény megtilthatná a környezetbe nem illő 
beépítéseket is. A táj csodálatos. 
 

 
 
Az Alföld lapossága után a mozgalmas lankák, rétek, legelők, erdők, 
bokorcsoportok zöld szigetei gyönyörködtetik a szemlélőt. Szinte 
semmi nem töri meg a természet és a művelt föld harmonikus 
kapcsolatát. A kertségekben 200 éves hagyományok alapján folyik a 
gazdálkodás, s ez tükröződik a munkakultúrában is: itt nem hallja az 
ember a magnó bömbölését, mint a hétvégi telkeken a város 
közelében. Az egész szőlőskert valami végtelen békét áraszt.  
 

1985 óta fényképez műemlékeket, félszáz fotókiállításon mutatta be 
az alföldi paraszti építészet, egyszerűségében is méltóságos 
szépségét. Az 1990-es években tanítványaival több alkalommal is 
végzett felmérő és dokumentációs munkát Létavértesen, melyből 
két albumot készítettek. 2000-ben közösen szerkesztettük „Az 
Öregkert dűlőiben” című kiadványt, mely 500 példányban jelent 
meg. Szép helyi fotóiból a közelmúltban kiállítást láthattak a Vértesi 
Református Szeretetházban.  
 
1994-ben Csigéné Fehér Magdolna tanárnő interjút készített Pataky 
Emőkével, ami természetesen megjelent a Létavértesi Hírekben.  
Tartalma, üzenete ma is aktuális, és értékválsággal küszködő 
napjainkban továbbgondolásra méltó. A kitüntetés apropójából a 
szerzővel együtt újra szíves figyelmükbe ajánljuk a beszélgetést! 

Turóczi Barnabás
 
 
 
 
- Milyennek látták a szakember szemével a falut? Itt is találtak 
megőrzésre méltó értékeket? 
 - A Mosonta-kert tulajdonképpen a XVIII. századi falut tükrözi. 
Ezek a csapott végű pajták az egykori falusi lakóházak mintájára 
épültek.  
 

 
 
Hasonló jellegű épület magában a faluban már nagyon kevés van. 
Ezért is nagy jelentőségű és sürgős munka a felmérés. Az utolsó 
pillanatban sikerül még ezeket az értékeket fényképbe, rajzba 
menekíteni. A községben két műemlék jellegű épület található: a 
vízi vágóhíd és az Árpád tér 14. sz. alatti klasszicista jellegű 
uradalmi épület. Helyi védettségre javaslunk több lakóházat a 
Batthyány utcán, kiemelten a 200 éves, tájháznak, múzeumnak is 
ajánlható 11. sz. alatti lakóházat különleges és egyedülálló 
kukoricagóréjával. Gyönyörű a több mint 100 éves, Petőfi u. 61. sz. 
alatti épület is, igazi falusi virágoskertje talán a legszínesebbé teszi a 
létai paraszti építészetben. 
Szép együttest alkotnak az Árpád tér régi házai a templommal és a 
paplakkal, az Alkotmány utca épített kerítései, faragott díszű kis- és 
nagykapui, a Baross, Rákóczi, Irinyi utca régi épületei. A falukép 
meghatározó jellegzetessége, hogy nemcsak a kerítés, a kapu és az 
utcaajtó van az utcafronton, hanem különböző építmények is: 
kukoricagórék, magtárak.  
Rendkívül szép hatásúak a falazott pillérű kerítésoszlopok, kőből 
épített kapufélfák. Aztán amikor az ember belép e régi házak 
kapuján, a meglepetéstől tátva marad a szája. Valóságos kis kincses 
világ tárul fel. Mintha a történelembe lépnénk be: 100-200 évvel 
ezelőtti élet tárgyi emlékei, egy eltűnőben lévő életmód maradék 
nyomai varázsolnak el. Ezek a régi házak több száz évvel ezelőtti 
állapotot tükröznek.  
 
Általában is elmondható, hogy a magyar népi építészet olyan ősi, 
archaikus elemeket őriz, ami Európában is párját ritkítja. Nem ritka, 
hogy a Nyugat-Európából jövő turista teljesen le van nyűgözve a 
csodálkozástól, amikor olyan épületeket lát, amilyeneket csak régi 
mesekönyvek rajzain látott eddig.  
 

 
 

PPPuuussszzztttuuulllóóó   ööörrrööökkksssééégggüüünnnkkk   
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- Hogyan fogadták a felmérőket e házak lakói? Tudták-e, mi a 
jelentősége ennek a munkának? 
- Nem fogadtak bennünket mindenütt kitörő örömmel. Nehéz 
megértetni az emberekkel, hogy ez a felmérés összérdek, hogy meg 
kell mutatni népi építészeti örökségünket az utókor számára.  

 
 

Néhányan helytelenítették, hogy ilyen „szegényes” házakat 
mutatunk be, minek közszemlére tenni a szegénységet? Ezt a 
gondolkodást kellene megváltoztatni: ami régi, lehet értékes is. 
Szerencsére a Községházán rendezett kis fotókiállításon a látogatók 
zöme a viszontlátás vagy a felfedezés örömével nézte a képeket. 
 
- Talán a régi házak hasonlók az öreg emberekhez. Ezeknek is, 
azoknak is kikezdi egészségét az idő, talán a korral, az új 
divatokkal sem tudnak már lépést tartani. De ahogy az idős 
ember élettapasztalatát, bölcsességét tisztelni kell, ugyanúgy 
megérdemli a megbecsülést az öreg ház is, mely nemzedékek 
kiérlelt, jól bevált építészeti tapasztalatait viseli magán. Hogyan 
lehet kompromisszumot, megegyezést teremteni a hagyomány s 
a mai kor igényei között? Az ember mégsem élhet 100-200 évvel 
ezelőtti körülmények között a hagyománytisztelet jegyében! 
 
- Nem is az a célunk, hogy az újnak útját álljuk, hiszen az életet a 
mai embernek mai színvonalon kell élnie. Az igények rengeteget 
változtak a 200 év alatt. A régi építészeti örökség felmutatása mégis 
nemcsak mementó, emlékeztető. Mi azt ajánljuk, hogy a felmérés 
eredményeképp elkészült dokumentációt használják fel új, csak a 
falu számára készítendő lakóháztervekhez, alternatív típustervekhez 
is. Létavértesnek meg kell őriznie egyéni arculatát épp ezen épületek 
révén. Ez a község nem Svájcban vagy Németországban van, 
gazdálkodása, életmódja különbözik az ottani falvakétól. 
Természetes hát, ha ez építészeti megjelenésében is megnyilvánul. 
A falubelieknek fel kell ismerniük, hogy ez az ő örökségük, amit az 
utódok számára is meg kell őrizniük. 
Sok olyan emberrel találkoztunk munkánk során, akiktől 
megtanulhattuk ezt a leckét. Ők együtt élnek a házukkal, szeretettel 
gondját viselik. Amint a kerti munkáknak is megvan a maguk 
rendje, úgy a házon is menetrendszerűen végzik az apróbb-nagyobb 
javításokat. Állandóan újjászületik a ház, szinte kortalanná válik. Ez 
a ragaszkodó szeretet nagyon meghatott engem.  
 
- Mik a terveik az elkészült anyaggal? Lesz-e folytatása a 
munkának? 
- A felmérések anyagát 2 nagy albumba gyűjtöttük össze, amelyek 
egy könyv alapját képezhetik. A fotóanyagból kiállítást rendeztünk. 
Szeretném, ha a legszebb képek a Községházán állandóan láthatók 
lennének, s a dokumentáció is hozzáférhető lenne, talán a 
könyvtárban.  
A felmérést folytatni kell, hiszen a megváltozó életmód miatt halálra 
vannak ítélve ezek a régi épületek. A helyi védelmi törvény 
megteremthetné a feltételeit annak, hogy néhány igen értékes anyag 
eredeti formájában múzeumként, tájházként fennmaradjon. 
Védhetné ez a törvény a szép utcaképet, miközben nem tiltaná a 
feltétlen szükséges belső korszerűsítéseket az épületeken.  
A Mosonta-kert meg fogja kapni az országos műemléki védelmet, 
ott nemcsak az épületegyüttest, hanem a gazdálkodás rendjét is meg 
kell őrizni. Nem lenne jó, ha ezt az idillikus környezetet például 
fóliasátrak csúfítanák el.  

Borzasztó lenne az is, ha a határátkelőhely megnyitásával a 
határforgalmat a falu utcáin, a gyönyörű macskaköves utakon 
vezetnék át. Megjelennének egyből a pecsenyesütők, szuvenír 
árusok bódéi, s tönkretennék azt a békés kisvárosias hangulatot, 
melyet ma még érezhet az idelátogató.  
Országosan egyedülálló lehetne az a hármas védelem, amely a 
természetvédelmi területre, a szőlőskertek épületkincsére és 
gazdálkodási kultúrájára, valamint a falu építészeti örökségére 
terjedne ki. Amikor ezt az ötletemet elmondtam az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal igazgatójának, azt mondta: „Menj, 
csináljátok, nagyon szép dolog!” 
 
Ez a példaértékű védelmi rendszer persze pénzbe kerül. Össze kell 
fognia a helyi, megyei és országos illetékes szerveknek, hogy ez az 
ötlet megvalósuljon. Sokat tehetnek érte maguk a létai emberek is 
azzal, hogy szeretettel, törődéssel bánnak a rájuk hagyott 
örökséggel, s ha az újabb beépítésekkor felhasználják ezt a csak itt 
látható gyönyörű építészeti formakincset. 
 

 
Fotók: Magánarchívum

Sok létai ház oromzatán vagy kapufélfáján olvasható az építtetők, 
egykori tulajdonosok neve, a készítés évszáma. Mintha az előző 
korok emberei üzennének későbbi generációknak: a dolgok 
túlélhetik az embereket, s személyük valamiképpen azokban is 
folytatódhat, fennmaradhat. Halljuk meg, értsük meg ezeket az 
üzeneteket, s ne hagyjuk tovább pusztulni a ránk maradt örökséget. 
Hadd gyönyörködhessenek benne, hadd tanuljanak belőle az 
utánunk jövők is! 

Csigéné Fehér Magdolna
 

HIRDETÉSEK 
Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása 

minden hónap 10-ig: 
Városháza, I. emelet 12. ajtó, e-mail: letahirek@gmail.com 

Programelızetes: 
 
Augusztus 19:  17.45 és 19.45 közötti 
Hagyományteremtő céllal, 2015-ben első alkalommal 
Értéksziget elnevezéssel mutatkozik be Hajdú-Bihar Megye a 
Debreceni Virágkarneválon a  Nagyerdei Parkerdőn, azon belül 
is, a gyógyfürdő melletti területen. Létavértes augusztus 19.-
én 17.45 és 19.45 közötti időpontban kapott lehetőséget a 
szabadtéri színpadon történő bemutatkozásra, ahol a település 
prezentálása mellett fellép a Villongó táncegyüttes felnőtt és 
Cserebingó csoportja, a Csormolya népdalkör és a Zengő 
citeraegyüttes. 
Augusztus 28: _ 15 óra Faragott csodavilág c. kiállítás
megnyitója - Rozsnyai Muzeális Gyűjteményben 
Szeptember 13:  Templombúcsú  
a Nagylétai Görögkatolikus Egyháznál 
Szeptember 26: Szüreti sokadalom 
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Arany János  
Általános Iskola 
 
 
Iskolánkban nyáron sem állt le az élet, -amellett, hogy gőzerővel 
folyik a karbantartás, takarítás az épületben-, azoknak a lelkes 
pedagógusoknak köszönhetően, akik energiájukat, idejüket nem 
sajnálva pályázatokat írnak, és a szabadságukat is feláldozzák a cél 
érdekében két programon is részt vehettek diákjaink. 
 
FORMA –1 Erzsébet kirándulás 
Iskolánk idén először pályázott az Erzsébet program Forma-1-es 
kirándulásra. 2015. július 24-én, pénteken kora hajnalban indultunk 
útnak, hogy láthassuk a száguldó cirkusz szabadedzését. Miután 
megkaptuk nyakunkba a Forma-1-es belépőinket, és elfoglaltuk 
helyünket a SILVER tribünön, nemsokára elkezdődött a délelőtti 
szabadedzés. Hallhattuk közelről a gépek és emberek küzdelmét,  
láthattuk Perez bukását, majd megtapsoltuk, amikor épségben 
kiszállt az autóból. A hőségriadó ellenére élvezettel figyeltük az 
edzést, bár jólesett délben hűsölnünk ebéd után a fák árnyékában.  
 

 
 
A délutáni szabadedzésre teljesen megtelt az Erzsébet-tribün, és mi 
már rutinosan figyeltük, mikor milyen zászlót lengetnek, hogyan 
hajtanak ki a box utcából a versenyautók. Mindannyian nagyon 
élveztük.  
 

 
 
A gyerekeknek ez óriási élmény volt, hogy a helyszínen átélhettek 
egy világszínvonalú versenyt, olyat, amit eddig csak a tévén 
keresztül láthattak. Köszönjük a kísérő tanároknak ezt a 
felejthetetlen élményt!  
Kísérők: Fodor József, Molnárné Pelei Andrea, Zsíros József 
 
További iskolai hírek: http://arany-lvertes.sulinet.hu/  

ZÁNKA Erzsébet tábor 2015.  
Nagy öröm érte iskolánk tanulói közül azt a 40 felső tagozatos tanulót, 
aki a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz benyújtott sikeres 
pályázatunknak köszönhetően 2015. augusztus 2-7-ig látogathatott el az 
Erzsébet-program keretében Zánkára. 
 

Fotók: Iskola archívuma
Az itt eltöltött 6 nap alatt a gyerekek változatos programokon vehettek 
részt. A szobák elfoglalása után különböző kézműves foglalkozásokon 
próbálhatták ki magukat. A kirándulás során többször töltöttük az időt a 
Balaton partján, ami a jó időnek köszönhetően igazi felüdülés volt. 
Óriási megmérettetés volt az éjszakai bátorságpróba, ahol a tábor 
területén térkép segítségével kellett tájékozódniuk a csapatoknak és 
érdekes feladatokat végrehajtani. „A kirándulás házhoz jön” szabadtéri 
közösségi programon 4 csoportban ügyeskedtek a gyerekek az 
állomásokon: mocsárjárás, foci, kerékgurítás, mászófal, csapatsíelés, 
népi játékok, környezettudatosságra nevelő feladatok.  
 
A zánkai Gyógynövény-völgy bemutatókertjében számos gyógy-
növényt és azok feldolgozásának gyakorlati lépéseit is bemutatták 
nekünk. A település közelében helyezkedik el a Hegyestű, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílik a környék hegyeire és a Balatonra. A látvány 
felejthetetlen volt. 
A gyerekek részt vehettek színpadi előadáson, koncerten, 
közlekedésbiztonsági programon, ahol ajándékokat is kaptak. A 
táncházban ének-és tánctudásukat fejleszthették. 
Kísérő nevelők: Gáspárné Pankotai Erika, Kissné Medve Anita, 
Molnárné Pelei Andrea, Tarnainé Papp Anita 

Nagy Józsefné igazgató
 
 

Napelemekkel mínusz 30 % költség 
Egy újabb megújuló energiaforrás pályázat valósult meg 
településünkön. A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0152 pályázat 
keretében 200 db napelem került felhelyezésre az Arany János 
Iskola belső tetősíkjára. 
 

 
 

.Az egyenként 0,250 KW-os, összességében 320 négyzetméteres 
hasznos felületű elemek, éves szinten maximum:47.500 KW 
villamos energia megtermelésére képesek, mely az intézmény teljes 
villamos energia felhasználásának a 29% -át válthatja ki. Az EON 
munkatársai augusztus 13-án helyezték üzembe a rendszer. 
A projekt bruttó költsége:35.655.250 Ft, mely 100% -ban államilag 
finanszírozott.                                                   Kép és szöveg: 

Papp Zoltán képviselő
 

PAPÍR – ÍRÓSZER BARLANG 
Létavértes, Árpád tér 10. szám alatt 

(Nemzeti Dohánybolt mellett) 

Iskolakezdéshez 
 füzetcsomagok, írószerek, körző, vonalzó, stb. 

Kaphatók továbbá kreatív hobby – és dekorációs termékek 
Vállalok: 

Fénymásolást (színeset is), scannelést, laminálást, iratfűzést 
 (Fizetett) hirdetés)
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Bankautomata az Irinyi utcában 
 

Július 23-án az Irinyi utcán egy 
OTP- bankautomata került el-
helyezésre, így  a vértesi részen 
lakóknak pénzfelvétel miatt ezután 
nem kell kilométereket megtenni. 

Kép és szöveg:
Papp Zoltán  képviselő

 

Egy hajdani nagylétai lány 
 

A napi postával Debrecenből kaptam 
levelet. A borítékban két fénykép és 
egy írás Böskéről, aki Nagylétán 
született, és idén ünnepelte 100. 
születésnapját.  
A technika segített, hogy többet is 
megtudjak Nagy Erzsébetről. 
Szülei Nagy József, volt cséplőgép 
tulajdonos, ezermester, édesanyja Papp 
Mária.  
Évtizedekig barátnője volt Lakatos 
Mária, Pongor Imréné Zsíros Ida. 
 

A Nagylétai Hangya Szövetkezetben dolgozott, melynek 
vezetőségében Fehér Ferencre, Árva Mihályra emlékszik.  
A szövetkezet boltját testvére Nagy Béla, a sikeres birkózó vezette. 
Ott dolgoztak még Nagy Árpád, Magyari Róbert, a Kelemen 
házaspár. 
Élő rokona Létavértesen a testvérének., Nagy József tanárnak 
özvegye Suta Ilona, a Kossuth utca 31. szám alatt. 
 
Jó egészséget, erőt, és sok-sok örömet kívánunk családtagjai, 
unokái, dédunokái szeretetétől övezve!                 Turóczi Barnabás 
 

Böske 
Igen, csak így egyszerűen, hogy Böske. Így hívták gyermek-
korában, így szólította annak idején szeretett bátyja, akivel együtt 
dolgoztak a Hangyában. 
 
Ki is Ő valójában?  
Vántus Tivadarné, Nagy Erzsébet, aki 1915. május 30-án született 
Nagylétán. 
Ma már inkább illene Erzsébetnek, Erzsikének szólítani, de Neki a 
mai napig a Böske megszólítás a legszebb, melynek hallatán eszébe 
jutnak gyermek és ifjú évei, a küzdelmes élete, melyben volt sok –
sok aggodalom, de volt sok boldogság is. 
 
Nagyon szép és dolgos lány volt. Több kérője volt Nagylétáról és a 
környező falvakból is, de az Ő szíve a kárpátaljai Vargaszón 
született Vantus Tivadart választotta, akit barátnője esküvőjén ismert 
meg. 
Két évig csak levelezgettek, majd 1942. november 7-én a Nagylétai 
Református templomban Radó József tiszteletes úr előtt fogadtak 
egymásnak sírig tartó örök hűséget. 

� 
 

A Nagy családban öt gyermek neveléséről gondoskodtak a szülők, 
minden gyereknek biztosítva a tanulás lehetőségét, a diploma, a 
szakma megszerzését.  
Így amikor az új családjához került, nem volt számára szokatlan, 
hogy férjének is hét testvére volt. Így érthető, hogy náluk is négy 
gyermek született, és ma már hét unoka és öt dédunoka rajongja 
körül. Így történt ez május 30-án is, a 100. születésnapon. 
 
Segítséggel még ma is ellátja magát. A bevásárlásokat a család 
biztosítja, de Ő süt, főz. Kicsit lassabban mozog, gyengébben lát, 
nehezebben hall, de nem használ fülhallgatót, szemüveget. 
És ahogy mesélni szokott az életéről, azzal a csodálatosan tiszta 
gondolkodásáról ad bizonyságot. 
 

� 
Hogy is volt 1942 után?   
Nagylétáról Aknaszlatinára költöztek, ahol férjével együtt az ottani 
Hangya Szövetkezet egyik boltját vezették. Rövid idő után Técsőre, 
majd Munkácsra kerültek. Háború után hosszú ideig nem tudtak 
hazalátogatni a meghúzott határ miatt. Az ötvenes évek második 
felétől már egy-egy alkalommal engedélyezték az átkelést. 

Házassági évforduló 

 
Fotó: Magánarchívum

Szabó Tibor és Papp Ibolya 1970. augusztus 15-én kötött 
házasságot  
45. házassági évfordulójuk alkalmából gratulálnak, további jó 
egészséget és boldogságot kívánnak szerető fiaik és családjuk! 

(2015/00674)

Munkácsról aztán jóval később, 1965-ben visszatértek szülőföldje 
közelébe, Debrecenbe. 
 
A szerető férj, az édesapa 1970-ben örökre elhagyta családját. Böske 
egyedül nevelte fel és taníttatta négy árván maradt gyermekét. Nem 
kímélve erejét –ahogy a közmondás tartja- dolgozott látástól 
vakulásig, és mindegyik gyermekének diplomát adott a kezébe, akik 
ezt szeretetükkel igyekeznek meghálálni drága édesanyjuknak. 
 
Mit kíván még az élettől? 
 

Köszöni Istennek, hogy ilyen szép, 
hosszú élettel áldotta meg, és hogy 
ilyen egészségi állapotnak örvend, és 
ilyen szép körülmények között élhet. 
Kéri az Urat, adjon erőt ahhoz, hogy 
kevés terhet okozzon gyermekeinek, és 
mielőtt elmegy, ne szenvedjen sokat!
 
Egész életében az alábbi versike 
(Szabolcska Mihály: Hegyi beszéd –
Ének a szeretetről), amit még harmadik 
osztályos korában tanult, irányította 
tetteit: 

 
„A szeretet a világ megváltója, 
Ez feddi a bűnt, az árvát ez óvja, 
Ez ad kenyeret a koldus kezébe, 
Az elhagyottnak ez a menedéke, 
Csak egy szentség van a világ felett. 
Örökkétig való: szeretet.” 

Papp Lajosné Zsuzsa
Debrecen

 
1942-ben 

 
Fotók: Magánarchívum

 

2015-ben 
a 4. dédunokával, 

Sacival 
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                    Létavértes SC ’ 97 

 
Változások a labdarúgócsapatnál: hazatért Máté 
Ferenc, Szabó Zsolt, és a veterán Papp Sándor 
Székelyhídról. Távoztak: Jávorszky József és Horváth 
Gergő. Az ifi csapat edzője Lázók Géza lett.  

 
Sportorvosi vizsgálat. Értesítjük egyesületünk sportolóit: 
kézilabdázókat, úszókat, cselgáncsozókat, gyerek labdarúgókat, 
hogy 2015. augusztus 25 -én, kedden 17 órától a Sporttelepen 
rendel a sportorvos. 
 

Pályázat 
A Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett parlagfű irtás 
országos akcióban a Létavértes Sc 97 egyesület sikeresen pályázott 
gépek vásárlására. 
 

 
Fotó Magánarchívum 

Az öthektáros sporttelepet és környékét tartjuk rendben, ahol 
nagyon sok gyerek és felnőtt sportol a nyári hónapokban. 
Csúcstechnológiájú Jonh Deer gépeket vásároltunk 2 millió forint 
értékben, 100 %-os pályázati támogatással. A projekt 1 fő gépkezelő 
4 hónapos főállású alkalmazását teszi lehetővé.  
 

Árva Barna elnök 
 

 

LABDARÚGÁS - Szertár Sportbolt 
Megye II. – 2015/16-os bajnokság 
 Őszi forduló - Létavértes feln őtt csapat 

Időpont Mérkőzés Eredmény 
Aug. 23, Vas. 17 óra Fülöp               - Létavértes  

Aug. 29. Szo. 17 óra Álmosd            - Létavértes  

Szept. 06. Vas. 15.30 Létavértes      - Józsa  

Szept.. 09, Sze. 16.30 Létavértes      - DASE  

Szept.. 12. Szo.15.30 Egyek              - Létavértes  

Szept.  20. Vas.15.00  Létavértes      - Tiszacsege  

Szept. 27. Vas. 15.00 Nyíracsád        - Létavértes  

Okt. 04. Vas. 14.00  Létavértes      - Nyírábrány  

Okt. 11. Vas. 14.00 Nyírmártonfalva - Létavértes  

Okt. 18. Vas. 13.30 Létavértes       - Görbeháza  

Okt. 24. Szo. 13.30 Ebesi SBKE      - Létavértes  

Nov. 01. Vas. 13.30 Létavértes       - Polgár  

Nov. 07. Szo. 13.30 Létavértes       - DSC  

Nov. 15. Vas. 13.30 Létavértes       - Hajdúhadház  

Nov. 21. Szo. 13.00 Vámospércs      - Létavértes  

Létavértes = hazai mérkızés.                         Forrás: www.mlsz.hu     

Női kézilabda 
 

 
Fotók: Papp Zoltán

Augusztus elején egyesületünk utánpótlás korú leány kézilabdázói egy 
héten keresztül a Sportpályán edzőtáborozáson vettek részt. A 
hamarosan induló 2015/16. évi gyermekbajnokságban a hölgyek 
szeretnének ismét a tabella élmezőnyében végezni. 
 
A felnőtt női kézilabdacsapatunk újra az NB II-es bajnokságba adta le a 
nevezést. A csapat kispadján Balogh Sándort a Derecskéről érkező 
Kesjár András edző váltja fel. 
A játékosállomány tekintetében is van változás. Egy fő befejezte az 
aktív játékot, hárman pedig egyéb elfoglaltság miatt nem tudják vállalni 
az NB II -ben való szereplést, így ők a megyei bajnokságban folytatják. 
A hiányzók pótlására négy-öt játékos igazolását tervezzük. Ez évben is a 
tisztes helytállás, és a bennmaradás az elérendő cél. 
 

Labdarúgás 

 
Megye II. felnőtt labdarugó csapat  

Elkészült az őszi labdarugó menetrendje. Létavértes a szezon 
nyitómérkőzését Fülöpön játsza.    

Papp Zoltán szakosztályvezető

RÉGI KÉP 

 

Domján János tanár és tanítványai 1961. június 12-én a Vértes 
Liget Iskolában. Köszönjük a képet Kucskár Jánosnénak! 



8. oldal            Létavértesi   HÍREK         2015. AUGUSZTUS  
 
 
 

 
 
Tisztelt Termelők!  
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a 
földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 
Tekintettel arra, hogy az augusztus a parlagfű virágzása miatt 
kritikus időszak, a földhivatali szakemberek fokozottabb 
ellenőrzésére, helyszíni szemléire kell felkészülni. Az esetleges 
bírságolások elkerülése érdekében kérjük, hogy legyenek szívesek a 
parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek eleget tenni. 

 
Az MVH az elmúlt hetekben határozatban értesítette a 

kárenyhítési kockázatközösség tagjait a kárenyhítési hozzájárulás 
fizetési kötelezettségükről. A 2015. évre vonatkozó kárenyhítési 
hozzájárulás összegének átutalását az MVH 10032000-00281629-
00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára, 2015. 
szeptember 15. napjáig kell teljesíteni. A befizetési határidő a 
számlán történő jóváírásra vonatkozik, így azt az átutalás 
időszükségletét is figyelembe véve kell indítani az átutalást. A 
kiküldött határozatok végén segítségképpen egy utalvány-minta is 
található, ami tartalmazza az átutalási megbízáshoz szükséges 
adatokat. 

 
Az MVH 93/2015. (VIII. 3.) számú közleménye alapján 

jelentési kötelezettségük az átmeneti nemzeti támogatás 
keretében nyújtott anyatehéntartás termeléshez kötött támogatást 
igénylő mezőgazdasági termelőknek van. A 2016. támogatási évtől 
kezdődően az átmeneti nemzeti támogatás keretében nyújtott 
termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás feltétele a támogatási 
évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti 
időszakokra vonatkozóan havi és összesített tejértékesítési jelentés 
benyújtása a K8021 számú nyomtatványon az MVH Közvetlen 
Támogatások Igazgatóságához (1476 Budapest Pf.: 407.)
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a K8020 számú 
nyomtatvány hatályát vesztette.  
A havi jelentési kötelezettséget három havi összesített adatokkal 
kell teljesíteni. Összesített nullás jelentést kell benyújtani a 
tejtermelést nem folytató tenyészeteknek. 

 
Az idén immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a 

Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben (augusztus 14-16.) 
Szakmai programok, előadások, Traktorkarnevál várja az 
érdeklődőket, melyen az Európa több országából érkező 
versenytraktorokat kamionokra, trélerekre feltéve vonulnak végig a 
város nagykörútján. Illetve a Közép-Kelet-Európában egyedülálló 
traktorhúzó verseny is megrendezésre kerül. 

 
2015. augusztus 19-én nyitja meg kapuit a XXIV. Farmer 

– Expo és a X. HORTICO Szakkiállítás. Több száz kiállító, 
számtalan kiállított termék, legalább 30.000 fő látogató, innováció 
és termékdíjak, szakmai- és közönségprogramok, mindez négy nap 
eseményére felfűzve. 
 

Kárándi Orsolya,   Máté József Máté
Nak falugazdászai

 
 

Védekezés a sz őlőkabóca ellen 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakhatósága felhívást 
tett közzé a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó FD fitoplazma 
terjedésének megakadályozására, melynek vektora az amerikai  
szőlőkabóca. 
A kártevők elleni védekezésről részletesen olvashatnak a város 
honlapján is: http://letavertes.hu  
 

 
 Hirtelen, de elmentél egy perc alatt 

Számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. 
Kicsordul a könnyünk a  sírodnál, 
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál. 
A búcsúszó, mit nem mondtál el, elmaradt, 
De szívünkben örökké velünk maradsz 
 
 

 LAKATOS NIKOLETT HUGI  
     halálának 3 éves évfordulójára emlékeznek 

 

                                              Édesanyja, testvérei, nagyszülei 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 
 

 
 „Olyan szomorú nélküled lenni, 

Téged mindenütt hiába keresni, 
Téged várni, ki már nem jön többé, 
Szeretni fogunk mindörökké.” 

 

FEKETE M IKLÓS  
1948.07.10 – 2014.08.18 
halálának  1. évfordulójára. 
Fájó szívvel emlékezik 
 

                    SZERETŐ CSALÁDJA 

 

 
 Megemlékezés 

„Az életünk fájdalmas 
csendben megy tovább, 
drága emléked őrizzük 
egy életen át” 

 

SZABÓ GYULA  
halálának 7. évfordulójára 

 
                                      Szerető családja 

 

 
 

 
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 
Mély fájdalommal emlékezünk 
Életünk legszomorúbb napjára, 

gyermekünk 

FARNASI GÁBOR 
halálának 1. éves évfordulójára 

Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, 
Amikor bennünket örökre itt hagytál.   

 

                                       Szerető családod 
 

 



CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth 
Árpád u. 26. szám alatt, város-
központ közelében, csöndes helyen 
lévő családi ház eladó. Érdeklődni 
lehet: 52 /250 – 227        ((2015/00610) 
 
VEGYES Eladó egy 2 kétsze-
mélyes rekamié, 2 gyerekheverő,    
1 gyerek-szekrénysor, 1 ágynemű-
tartós szekrény, 1 dohányzóasztal, 4 
karosszék, 1 kukoricadaráló KD-
1600-as, 1 hűtőláda (400 literes)  
Érdeklődni: 0830 527 8441                   

(2015/00667)

 

LAKÁSCSERE. Eladom a Léta-
vértes, Vasút  út 1. szám alatti nagy 
portát, vagy létai részen lévő tip-top 
házra cserélem. Érdeklődni csak 
telefonon a délutáni és esti órákban: 
0630 287 0805                  (2015/00666 
 
CSALÁDI HÁZ Létavértes, Rákó-
czi u. 40/a  sz. alatt 120 m2 –es, új 
külső szigeteléssel, új nyílászárók-
kal, garázzsal, melléképülettel, 
művelhető földterülettel eladó. 
Irányár: 6,7 millió forint. Érdeklődni 
06 70 300 1377                 (2015/00505) 
 

CSALÁDI HÁZ. Összkomfortos 
családi ház nagy telekkel, mellék-
épületekkel eladó Létavértes, Irinyi 
u. 14. sz. alatt. Érdeklődni lehet  
telefonon:  06 30 587 3183, vagy 
 06 70 297 8643              (2015/00676) 
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes 
központjában, a Rózsa utca 10. 
szám alatt 400 négyszögöles telken 
100 m2-es vályogház eladó. Irányár: 
2,9 M Ft. Érdeklődni lehet:  
06 70/370-7804                (2015/00578) 
 
LAKÓHÁZ  Létavértes, Zöldfa u. 
12. szám alatt 2 szoba össz-
komfortos tégla kockaház eladó. 
Ár: 3,9 M Ft. Telefon: 30/ 6407161         
(2015/00483) 
 

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  
 

GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érd: ifj. Kéki Sándor, 20/ 463-57-13       
 

 

HIRDETÉSEK LEADÁSA 
szeptember 10-én 12 óráig 
Városháza, I. emelet 12. 
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Apróhirdetés 
Hirdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT Kuratóriuma 

pályázatot hirdet az alábbi témakörökben: 
 

 Az egészséges életmóddal, sporttal (pl. úszás, kézilabda) 
       kapcsolatos rendezvények támogatása, 

 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység,  
 Művészeti tevékenységet folytató egyének, csoportok,  

       egyesületek támogatása 
Pályázók köre: 
Civil szervezetek, intézmények (olyan szervezetek, akik az adott 
intézmény keretei között működnek), valamint magánszemélyek 
önálló közérdekű programmal! 
Rendelkezésre álló keret: 500 000 forint. 

Nem támogatjuk az eszközbeszerzést, vendéglátást. 
A pályázatokat írásban, a Városháza II. emelet 21. irodából 

beszerezhető Adatlapon kell benyújtani 2015. szeptember 11 -ig 
levélben a kuratórium elnökéhez. 

Nemes János, Létavértes, Batthyányi u. 47/b., telefon: 376-169. 
 

 

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG 
2015. június 25-én délutánra meghívást kaptam a Nagyváradi 
Állami Színházba, rendezett ünnepségre, az 1865-ben, Iosif 
Vulcan által alapított, és ma is működő FAMILIA lap jubileumi 
ünnepségre.  
 
A 150 éves évforduló tiszteletére tartott rendezvényen Ioan 
Moldovan, a lap igazgatója mondott ünnepi beszédet. 
 Méltatta Vulcan, és mindazok munkásságát, akik a lap 
fenntartásában, és működtetésében részt vettek. Köszönetet mondott 
az irodalmár emlékét ápolóknak. 
  
A Familia jubileumi ünnepségen emlékplakettet adományoztak 
azoknak, akik éveken át ápolták Vulcan emlékét, és segítették a 
folyóirat működését.  
Emlékplakettet vehetett át –többek között- a nagyváradi 
görögkatolikus püspök, a Nagyváradi Egyetem rektora, a Körös 
Múzeum igazgatója, írók és költők, a lap munkatársai. 
 

Nagyon meglepődtem amikor a 
nevemet olvasták. Az igazgató úr 
indoklásában elmondta, hogy 
„létavértesi barátaink több mint húsz 
éve rendezik meg az Irinyi - Vulcan 
emlékünnepséget, mellyel rászolgáltak 
az elismerésre. 
Úgy gondolom, ez a kitüntetés a 
Román Nemzetiségi Önkormányzat és 

 a Román Kulturális Egyesület tagságának szól, akikkel közösen 
több mint két évtizede ápoljuk a határon túli jó kapcsolatainkat. 

Krizsán Gábor elnök
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2015. július 21-26 között kezdőknek, július 26-31 között 
haladóknak szervezett nyári tábort a Létafit SE Szanazug, Békés, 
Dánfok, Köröstarcsa, Gyomaendrőd, Szarvas és Csongrád 
térségében. 

Pecázás, horgászás, vízilabdázás, 
folyóvízi úszás, kenu kormányzás, 
társ mentése vízből, foci és 
strandröplabda mellett a résztvevők  
megismerkedhettek a folyó növény -
és állatvilágával, a szabadtéri 
parasztételek készítésével.  

 
Az apróbb – nagyobb kalandok 
élményét sem a fotók, sem a betűk 
nem tudják úgy visszaadni, mint 
ahogy azt átélték a résztvevők:
 
 

 

 
 
Napi programjain túl C. E. „Vízitúra 2015.” cimmel naplót vezetett, 
mely olvasható a www.letafitse.extra.hu oldalin a Vízitúra menüben.  
Ebből a július 24. napon rögzített sorokkal szeretnénk  érzékeltetni a 
tábor hangulatát.  
 
„Kedves Naplóm!  
Ma reggel megjöttek Szatmári Marciék is, velünk fognak evezni! Most 
már ötvenhárman vagyunk. A Marci tesója Lara olyan pici, hogy egy 
fakanállal evez, cuki kis csaj.  
Már reggeli után elindultunk és nem is hosszú a táv. A Félhalmi horgász 
tanyához vezető kanális olyan, mint egy mesebeli alagút, ez az egyik 
kedvenc helyem a folyón.  
A hajóban B. Matyi bácsit és a fiát, Bendegúzt hallgattam, mert angolul 
beszélgetnek egymással. Szeretnék én is tudni angolul, majd 
komolyabban veszem ezután. 
 
A horgásztanyán mindig a játékon van a hangsúly, lehet sakkozni, 
kártyázni, csocsózni, biliárdozni. Most a helyi horgászok főzőversenyre 
készültek és nagy (nagyon-nagy) zenebonával voltak, de amikor 
Szatmári Imi bácsi, Nagy Dóri és Kristóf gitározni kezdtek együtt 
énekeltünk. Imre bácsinak kétszer kellett elénekelni a „Zöld a bíbor és a 
feketét” és a helyi kopasz Sanyi bácsi „Isten vagy”  kiáltásokkal újra és 
újra el akarta vele énekeltetni. Én azt szeretem, ha Republicot 
énekelnek.  
A kormányos vizsgázók kieveztek és vizsgát tettek. Mind a hatnak 
sikerült, még Szabó Marcinak is, pedig ő csak 12 éves. Most éppen 
szalonnát sütünk (illetve Tamás bácsi és Imre bácsi sütik) és a 
horgászok is fogtak valamit. Persze, hogy Karcsi bá tisztítja meg! 
Mondom sosem fáradt. Ma sokáig fennmaradhatunk! /    EC” 
 
 

VVVííízzziii tttúúúrrrááákkk   aaa   KKKööörrrööösssööökkknnnééélll    

A vízitúrások haladó turnusa – 2015. 
Fotók: LÉTAFIT SE. archívuma 
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