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SSZZÜÜRREETTII  FFEELLVVOONNUULLÁÁSS  
  8.00: Gyülekező  - Arany J. Iskola udvara 

  8.30:  1. Táncospont  – Reál ABC parkoló 

  8.45:  Szüreti felvonulás indulása 
 

Tánccsoport  műsor állomásai:_ 
  9.15: Batthyány-Károlyi u. sarok, parkoló 

10.00:  Szilágyi barkácsbolt, Petőfi utca 

10.45:  Szél Café, Szél utca 
11.00:  Kiérkezés a szőlőskerti Tájházhoz 

12.15:  Visszaindulás az iskolaudvarba. 
 
 

 

MÚZEUMI KÖRKÉP 
LÉTAVÉRTESEN 

15.00 :  Báb – Kincs – Tár (Árpád tér) 
Bábelőadás és foglalkozás 

16.00:   Vízi  vágóhíd (Petőfi u.80.) 
Kiállítótér átadás, tárlat bemutatása 

17.00:  Irinyi Kiállítóterem (Irinyi utca) 
„Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom  

tárlat megnyitója és bemutatása,  
18.00:  Vértesi Református Templom  

Egyháztörténeti kiállítás (Kassai utca) 

18.40:   Rozsnyai I. Gyűjtemény (Irinyi u.) 
Múzeumi foglalkozás 

19.30:  UTCABÁL a Hangfogó együttessel 
Vértesi parkoló,  piactér (Kassai  utca) 

 
A PROGRAMOK INGYENESEK 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt ! 
 

  

 
 

XXXI. évf. 8. (290.) szám 
2022. augusztus 

Újkenyér hava 
  hava 

 
 

 
Városháza, Kossuth u. 4.  

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

Vízitúra a Körösökön  

 
FOTÓ: LÉTAFIT SE

A Létafit SE ez év nyarán 24. alkalommal szervezte meg hagyományos vízitúráit. A két 
turnusban összesen 75 fő vett részt.                                                                             /10 oldal 

Lelki és hitbéli 
megerősödés 

 

2016 óta minden évben a létavértesi Szent 
Kristóf ház és Kossuth utcai görög-
katolikus templom ad otthont a 
Hajdúdorogi Főegyházmegye által szerve-
zett zsolozsmástábornak. 
A lelki és hitbéli megerősödést szolgáló 
idei rendezvényt július 21 - 24 között 
tartották, melynek közel 30 állandó részt-
vevője volt, közöttük Kocsis Fülöp érsek –
metropolita atya is. Napközben több helyi, 
más településen élő hívő is bekapcsolódott 
a zsoltárolvasásba, utrenye és vecsernye 
szertartásokba, a zsolozsmákba. A tábor 
zárásaként szentmise volt a Károlyi utcai 
templomában.  

 
FOTÓ: PAPP ZOLTÁN

 
Azt követően a résztvevők átvonultak a 
Szimicsku Ferenc esperes és az 
egyházközség vezetése által tervezett és 
megvalósított Szent Mihály parkba, ahol 
Kocsis Fülöp érsek-metropolita felszentelte 
a Szent Mihályt ábrázoló ikont. 
 

F E L H Í V Á S  
helyi adók befizetésére ! 

 
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a 2022. II. félévi helyi adókat
(kommunális adó, iparűzési adó), és a
mezőőri járulékot szeptember 15-ig
lehet késedelmi pótlék mentesen 
befizetni. 
 
A befizetésre szolgáló csekkek az első 
félévben már kiküldésre kerültek, 
azonban akiknek nincs meg, nem 
találják, másik csekkért keressék fel 
Adóügyi irodánkat. 
Kérjük a lakosságot, hogy saját 
érdekükben a fizetési határidőt tartsák 
be, mivel annak elmulasztása 
többletköltséggel, illetve
kellemetlenségekkel járhat. 
 
Felhívjuk továbbá mindazon lakosok 
figyelmét, akik még a talajterhelési 
díjról szóló bevallásaikat nem adták 
be, hogy azt haladéktalanul, még a
mulasztási bírság kiszabása előtt, 
pótolják.  
Ismételten felhívjuk azoknak az 
ingatlantulajdonosoknak a figyelmét, 
hogy akik még a csatornahálózatra 
nem kötöttek rá, minél hamarabb 
kössenek rá, azt haladéktalanul 
kezdeményezzék, mivel a 
talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség megszűnik a közüzemi 
csatornára való rákötés napjával.   

Bertóthyné Csige Tünde jegyző 
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TANÉVKEZDÉSI 
TÁMOGATÁSRÓL 

 
2022. augusztus 1-jétől elindult az elmúlt 
évi rendnek megfelelően a tanévkezdési 
támogatások befogadása.  
A mai napig közel 500 fő igényelte ezt az 
ellátást. Az általános iskolások 20.000 Ft, a 
középiskolások 30.000 Ft, míg a 
felsőoktatásban részt vevők 50.000 Ft 
összegre jogosultak.  
 
Sajnos az a tapasztalat, hogy a rendkívül 
sok igazolatlan hiányzás miatt az 
elutasítottak száma jelentős.  
 
A covid járvány hatásaként a szorgalmi 
időszakban időnként bevezetett tantermen 
kívüli oktatás néhány tanulót lazább 
hozzáállásra ösztönzött.  
Kérem a szülőket, hogy nem csak a 
támogatás igénybevétele miatt, hanem 
gyerekeik érdekében figyeljenek arra, hogy 
a tanévet hiányzás nélkül teljesítsék.  
 
Egyébként a támogatások beadásának 
határideje október 14.  

 
SZŐLŐSKERTI PÁLYÁZAT 

 
A ZP-1-2021 „Komplex fejlesztés a 
létavértesi Kossuth-kertben” című pályázat 
keretében első körben elkészült a pályázat 
tartalma szerinti útépítés. A pályázat kiírója 
hozzájárulásával lehetővé vált – az 
ajánlattételi összegen felül – a teljes 
támogatási összeg felhasználása még 
további útépítésre ezekben a dűlőkben.  
Az útépítés befejezése: 2022. augusztus 31. 
napjával megtörténik. A forrás lehetővé 
tette, hogy a tájház mögötti ültetvény körbe 
legyen kerítve.  
A kerítésépítés munkálatait augusztus 20-át 
követő héten kezdi meg a kivitelező.  

 
 

FIGYELEMFELHÍVÁS  
 
A háziorvosok tájékoztatása alapján 
Létavértesen is felfutóban van a covid 
fertőzések száma. Kérek mindenkit, hogy 
aki ilyen tüneteket észlel magán vagy 
gyerekein, családtagján, keresse fel 
háziorvosát, ahol térítés nélkül lehetőség 
van tesztelésre! 
 
Kérek mindenkit, hogy fokozottan 
figyeljenek az egészségügyi- és higiéniás 
szabályok betartására! 
   

ÚTFELÚJÍTÁSRÓL 
 
Az építési engedély nélkül végezhető 
útfelújítási munkálatok a három utcában 
(Batthyány, Bocskai, István) elkészültek. A 
Batthyány utcán még padkarendezés fog 
történni rövid időn belül.    
 
A Cívis-út Kft. vezetőjének tájékoztatása 
szerint az engedélyköteles munkálatok az 
Orgona, a Szél és a Bajcsy-Zsilinszky 
utcákban jó ütemben haladnak. Az 
útalapok elkészültek, a kiékelés behordása 
és bedolgozása van folyamatban, melyet az 
akna fedlapok szintbe emelése követ.  
 
Az aszfaltozás munkálatai a jövő hét 
végéig megtörténnek. Ezt követően a 
szeptemberi első hétre már csak a 
padkarendezés, illetve a föld feletti 
tűzcsapok kialakítása marad.   
 

Menyhárt Károly polgármester

 

Kedves Olvasóink! 
 
Július számunkban összegeztük a 
Települési Értéktár Bizottság munkáját, 
egyúttal kértük, legyenek kezdeményezők 
a helyileg fontos kincsek értéktárba történő 
felvételéhez. 
Eddig 19 fontos dolgot tartalmaz a 
Települési értéktár. 
A Létavértes Városi Önkormányzat 
közigazgatási területén fellelhető, és itt 
létrehozott értékek gyűjtésében számítunk 
segítségükre.  
Tegyenek javaslatot a Települési Értéktár 
gyarapítására! Ezt bárki írásban 
kezdeményezheti a polgármesterhez 
címzett anyaggal. Az ADATLAP elérhető 
a város internetes oldalán, a szükséges 
útmutatóval. Benyújtható e-mail útján is:  
titkarsag@letavertesph.hu címre, vagy 
postai úton (digitális adathordozón a 
szükséges melléklettel), vagy a Városháza 
I. emelet titkárságán személyesen. Itt 
kérhető Adatlap is. A javaslattétel in-
gyenes.  
Az alábbi kategóriákban várjuk javaslatát: 

- ipari és műszaki megoldások 
- kulturális értékek, 
- épített környezet, 
- természeti környezet, 
- egészség és életmód, túrizmus. 

Röviden 
 

 
 

Akiket köszöntünk 
Baka Róbert és Baka Pamela 
Létavértes, Diószegi u. 22. 
Szabó Zsóka 
Létavértes, Kert u. 1. 
Mazsu Benjamin Benedek 
Létavértes, Keleti u. 2. 

Akit ől búcsúzunk 
Zsíros Imre (1955 – 2022) 
Létavértes, Móricz Zs. u. 26. 
 
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy születési, 
házasságkötési és halálozási adatokat a 
hatályos, a személyes adatok védelméről 
szóló törvény előírásai szerint, a közvetlen 
hozzátartozó kérésére és írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozata alapján közlünk.  
A megjelentetés díjmentes. 
 

KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS  
 

Tájékoztatjuk önkéntes véradóinkat, hogy a 
Magyar Vöröskereszt kiszállásos véradást 
szervez 2022. augusztus 23-án,  kedden 9 
órától  15 óráig. Helyszíne: Létavértes, 
Kassai u. 8. szám alatti iskolai tornaterem.  
Személyi igazolványt, lakcím- és TB kártyát 
mindenki hozzon magával! 

Szalai Ferencné véradásszervező
 
 

FONTOSABB 

 TELEFONSZÁMOK 
 

Egységes európai segélyhívó: 112 
 

ORSZÁGOS MENTİSZOLGÁLAT ÜGYELETI SZOLGÁLATA 

ORVOSI ÜGYELET 
06 52 506 303 

Árpád tér 11. szám 
Hétköznapokon: 16 – 08 óráig 

Szombat, Vasárnap, ünnepnap: 0-24 
 

GYERMEKORVOSI RENDELÉS: 
06 52 376 033 

 

2022. augusztus 01 – augusztus 26 
Rendel: Dr. Mechler Andrea 

Minden nap 8 – 10 óráig 
5 

LÉTAVÉRTES RENDŐRŐRS 

06 52 550-021 
RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA : 

06 30 370 5092 
 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ   
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A 2021. évi XX. Létavértesi Alkotótábor műveiből, a szokásos 
januári Magyar Kultúra Napja kiállítást, a pandémia miatt csak 
virtuálisan lehetett bemutatni az érdeklődőknek. (Elérhető a 
Léátavértes Önkormányzata YouTube oldalon). 
 

 
FOTÓK: KİVÁRI KRISZTIÁN

2022. augusztus 8-án, a Városi Könyvtár és Művelődési ház emeleti 
termében az alkotóművészek jelenlétében a tavalyi 20 alkotásból 
nyílt tárlat. Menyhárt Károly polgármester köszöntötte a 
megjelenteket,  majd ezt követően Erdei Sándor költő, újságíró 
méltatta az alkotótábor két évtizedes folyamatát, az évek során a 
település tulajdonába került értékeket, és elemezte az egyes 
művészekre jellemző látásmódot, stílust, színvilágot, és a bemutatott 
műveket. 
A festményeket október 30-ig lehet megtekinteni a művelődési ház 
nyitvatartási idejében. 
 

 
 
A kiállítás megnyitója egyben az augusztus 8-tól 14 –ig rendezett  
idei művésztelep nyitánya is volt.  (t) 
 

TÁRLATMEGNYITÓ 
a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalomról 

 
Jövőre lesz 70 éve, hogy Nagylétáról útjára 
indult és országossá terebélyesedett az a 
környezetkultúrát gyarapító kezdeményezés, 
mely Dr. Seres Géza, akkori nagylétai körzeti 
orvoshoz és vöröskeresztes aktivistáihoz 
kötődik. 
A 2022. szeptember 10-i Múzeumi Körkép 
Létavértesen délutáni programjai keretében 
17 órától nyitják meg a kezdetekről szóló 
tárlatot az Irinyi János Kiállítóteremben   

Népművészet az oktatásban 
2022. augusztus 4-én a Vértesi Református Egyházközség által 
fenntartott Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény szakmai napot 
szervezett pedagógusok részére Népművészet az oktatásban
címmel.  

 
                                                                            FOTÓ: ROZSNYAI  GYŐJTEMÉNY 

A részvevők érdekes előadásokat hallgathattak meg. Sevella 
Zsuzsanna a Mintakincstár projektet ismertette az érdeklődő 
tanárokkal. A Mintakincstár foglalkoztató füzetek célja a magyar 
népművészeti motívumok megőrzése, az ismeretek bővítése. 
Kolozsvári Donkó Rebeka pedig a berettyóújfalui Bodorka 
népmesepontot mutatta be előadásban. A berettyóújfalui Bodorka 
népmesepont célja a hagyományos magyar népmese, a 
népmesemondás, a mesei gondolkodás, a népmese magas szintű 
erkölcsének megismertetése a hallgatósággal.  
Egy finom ebéd elfogyasztása után Nagy Imre népdaltanulásra és 
népi hangszerekkel való ismerkedésre invitálta meg a 
pedagógusokat. A délelőtt elhangzott ismereteket délután a 
gyakorlatba átültetve is megismerhették a tanárok. 

Pákozdi Dávid
 

Létavértesi nyugdíjasok találkozója! 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Augusztus 5-én ismét megrendeztük a Létavértesen működő 
nyugdíjas csoportok találkozóját. A vértesi Irinyi Nyugdíjas 
Egyesület látta vendégül a többieket a városi Sportcentrumban. 
Célunk, hogy a régen egy munkahelyen dolgozó munkatársak ismét 
találkozhassanak, egy jó beszélgetéssel felelevenítsék régi 
emlékeiket, illetve a különböző klubok tagjai kicseréljék 
élményeiket.  
Az ebéd töltöttkáposzta és palacsinta volt. Jelenlétével megtisztelt 
bennünket Papp Zoltán alpolgármester, valamint Vályiné Pápai 
Viola és Árva Barna képviselők.  
Szórakoztatásunkról a Cifra Palota bábcsoport gondoskodott, akik A 
három selyp lány című mesét adták elő, mellyel nagy tetszést 
arattak. Körünkben üdvözölhettük Gellén Imrét, aki a környéken két 
könyvre való népdalt és nótát gyűjtött, és ebből adott elő dalokat, 
Görcs Gyula tangóharmonikás kíséretében. Természetesen mi is 
vele énekeltük az ismertebb nótákat. Ismét egy szép délutánt 
töltöttünk együtt. Köszönöm a segítőinknek, hogy 
zökkenőmentesen le tudtuk bonyolítani ezt a rendezvényt!  

Guba Imréné az Irinyi Nyugdíjas Egyesület elnöke.
 

 
 

Dr. Seres Géza 
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Évzáró a bölcsődében 
A bölcsődében a kisgyermeknevelők babazsúr keretében búcsúztak 
el az óvodába készülő gyermekektől. A Ficánka csoport július 15-
én, míg a Gomba csoport július 29-én tartotta búcsúdélutánját.  

FOTÓK: GYERMEKSZIGET ÓVODA

A Gombacsoport  

A Gomba csoportból mind a 14 gyermek megkezdi szeptemberben 
az óvodát, a Ficánka csoportból pedig 9 kisgyermek ballagott el, és 
4 gyermek életkorukból adódóan még egy évet töltenek a 
bölcsődében.  

A Ficánka csoport 

Mindkét csoport babazsúrja nagyon jó hangulatban telt, amely a 
bölcsőde udvarán volt megtartva a gyermekek a szülők közös 
jelenlétében.  
 
A gyermekeknek boldog, gondtalan óvodás éveket kívánunk! 
 

Nevelési év kezdete 
 
Az óvodai és bölcsődei nevelési évünket 2022. szeptember 1-én, 
csütörtökön kezdjük meg.  
 
Minden családnak kívánunk a nyár hátralévő részéhez kellemes 
pihenést és jó időtöltést! 
 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda –  Bölcsőde 
munkatársi közössége

 

 
 

Erzsébet- tábor Fonyódliget 
 
A legjobb a nyárban mindig az, amikor közös élményeket szerzünk. 
Idén iskolánk 28 tanulója Baloghné Janka Tímea, Molnárné Pelei 
Andrea és Molnár Sarolta vezényletével Fonyódligeten rengeteg 
népszerű programon vehetett részt.  
 

 
FOTÓK: ARANY J. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Estefelé a táborban 

Voltak, akik először fürödtek a Balatonban, és rögtön egy vízi 
kalandpark óriási csúszdáiból csobbanhattak a vízbe.  
 

 
A Balaton partján 

A sétahajókázás, az éjszakai akadályverseny, a diszkóban 
tànctudásuk kipróbálása mellett lehetőségük volt találkozni Berkes 
Olivérrel, jártak digitális kincskeresésen, tábori olimpián sorra 
hozták el az első helyeket, a strandi csapatépítőn pedig a TESÓKkal 
együtt játszottak. Bárhová mentek a táborban, már mondták, hogy 
"itt a létavértesi csapat!", és örömmel, szeretettel fogadták őket. 
Szép emlék marad! 
 

Gyerekesély tábor 
 
A Derecskei Gyerekesély Iroda által szervezett napközis tábor 3 
héten át gazdagította gyermekeink nyári programlehetőségét. 
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Az első turnusában résztvevő felső tagozatos gyerekek felhőtlen 
időtöltéssel kezdhették a nyári szünetet, ahol a szabadidő hasznos 
eltöltése volt a cél. 
 
A rekkenő hőség ellenére a gyerekek megismerkedhettek 
csapatépítő-, szituációs játékokkal, régen népszerű, de napjainkban 
sokak számára ismeretlen csapatjátékokkal. Kreativitásukat, 
ügyességüket nem csak a szabadulószoba feladataiban, hanem a 
kézműves foglalkozásokon is kamatoztathatták. 
 

 
FOTÓK: ARANY J. ISKOLA

Kézművesség 
Beszélgetések során elmondhatták nyári terveiket, s a filmvetítés 
során bepillantást nyerhettek szüleik, nagyszüleik nyári élményeibe, 
elfoglaltságaiba. Ízelítőt kaphattak arról, hogy kevesebb „kütyü -
használat” mellett (telefon, számítógép, internet) is lehet hasznosan 
tölteni a szünidőt. 
 

 
Bobozás 

A második hét mottója, a "Fűben-fàban orvossàg" volt, így a 
programjaik is a gyógynövények köré csoportosultak, míg a 
harmadik héten a "Barangolàs a világ körül" témában képzeletben 
utaztak a résztvevők. 
 

 
A Báb-Kincs-Tárban 

Mindhárom héten csütörtöki napon a berettyóújfalui Morotva-ligeti 
bob pályára látogattak el a csoportok, ahol felejthetetlen élményben 
volt részük.  
 

 
Az Irinyi kiállítóteremben 

A nagy melegben az uszoda vize is frissítőül szolgált, ahol a 
táborozók játékos feladatokkal töltötték az időt. 
 
Köszönet a tábor megvalósításáért: a Derecskei Gyermekesély 
Iroda munkatársainak, a táborozó gyerekeknek, Asztalos Brigitta, 
Bui Roland, Kissné Medve Anita, Milotai József, Milotai-Kiss 
Ildikó, Molnárné Pelei Andrea, Schmidt Júlia és Oláhné Kiss 
Emma, Zsiros József, Zsirosné Czeglédi Erzsébet pedagógusoknak, 
Adomán Mónikának és Kléh Ákosnak akik egy-egy 
programelemben közreműködtek, valamint az Arany János 
Általános Iskola vezetésének és technikai dolgozóinak! 
 

KEZDŐDIK AZ ISKOLA 
VÁRJUK DIÁKLJAINKAT! 

 
I. Tankönyvosztás  
Az osztás ideje, amikor várjuk a szülőket és diákokat: (amennyiben 
szükséges, az aktuális járványügyi előírások betartása mellett)  
2022. augusztus 29-én, hétfőn délelőtt 8-12 , délután 13-17 óráig  

(A tankönyvek valamennyi általános iskolás tanuló számára ingyenesek.) 
 

II. Nyilatkozatok, igazolások  
A könyvosztással egyidőben kérünk igazolásokat az étkezéshez 
(határozat gyermekvédelmi kedvezményről, 3 vagy több gyerek a 
családban, tartós betegségről igazolás), nyilatkozatokat foglalkozások 
igénybevételéhez stb. Ennek megfelelően feltétlenül szükséges a szülő 
jelenléte ezen a napon!  
 
III. Rajz- és technika eszközök  
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően diákjaink számára tanítási órán 
használatos bizonyos eszközöket a kedvezőbb árak és használhatóság miatt 
most is az iskola szerzi be, így például 3-4. évfolyamosok és felső tagozatos 
diákok számára rajzból és technikából bizonyos tanszereket nem kérünk 
megvásárolni, nem szerepeltettük a kiadott listákon. Ezekre a dolgokra a 
következő összegeket kérjük:  
1-2. osztály: 400,-Ft, 3-4. osztály: 1.200,-Ft , 5-8. osztály: 2.500,-Ft  
Ezeket a tételeket a tankönyvosztással egy időben szedjük be 
tanulónként. Kérjük, mindenki hozzon erre pénzt magával! Az 
ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó!  
 
IV. A fontos időpontok összefoglalva  
Időpont  órq Esemény  
augusztus 24. szerda  8:00  Javítóvizsgák  
augusztus 29. hétfő  8:00  Tankönyvek osztása, étkezéshez  

igazolások, nyilatkozatok leadása  
szeptember 1. 
csütörtök  

8:00  Évnyitó  
Első tanítási nap 

 
Tördelési hiba miatt a júliusi lapszámban a kitűnő tanulóink 
névsorából kimaradt Nagy Nóra 2. c osztályos tanuló. Gratulálunk 
a bizonyítványához! A hibáért elnézést kérünk! 
 

Nagy Józsefné igazgató 
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 „ Hittel a szívünkben …”  
 
Tisztelet, szeretet, hála és köszönet mindenkinek, aki adományával, 
kétkezi munkájával, tehetségével segítette a Létavértesi Arany 
János Általános Iskola udvarán az emlékpark megépülését és 2022. 
június 10-én délután ünnepélyes felavatását. 
Hosszú út vezetett eddig a délutánig: Sok tervezés, újra tervezés, 
egyeztetés kellett ahhoz, hogy a gondolataink, álmaink valóra 
váljanak. 
„ És jött az első szél: és nem döntötte össze.” A köszöntő és ünnepi 
beszédekre, az emlékpark megáldására és az ünnepi műsorra az 
iskola épületében került sor a hirtelen feltámadt erős szél és 
felhőszakadás miatt.  Mindenkinek köszönjük, hogy megjele-
nésével, aktív részvételével felejthetetlenné tette mindannyiunk 
számára ezt a délutánt! 
Tisztelettel köszönjük Létavértes város polgármesterének, 
Menyhárt Károly polgármester úrnak a segítségét, aki felkarolta 
elképzeléseinket és segítette az emlékpark megvalósulását. 
Anyagot, embert biztosítva készítette el az emlékkapu talapzatát. 
Hálás köszönet a hegyközkovácsi fafaragó mesternek, Antal 
Lajosnak.  
 

 
FOTÓ: ARANY J. ISKOLA ARCHÍV

A könyvtárépület előtt álló széttört székelykapu tekintélyes 
méretével vívja ki az alkotó iránti elismerésünket. Aki 
hagyományos technikával, szögek nélkül állította össze a kaput. A 
faragott minták: az életfa, napmotívum teszi élővé a művet, mert 
ahogy Nyírő József fogalmaz, az aki székelykaput készít „az 
elpusztult élet helyébe újat teremt, mert az a székelykapu tényleg él, 
és részt vesz mindennapi küzdelmes életünk vérkeringésében”. 
 
A hársfa él, a csonka székelykapu elkészült, de még további 
teendők várnak. Az emlékpark az avatási ünnepségre virágba 
borult, de ez csak az ideiglenes megoldás volt. 
Tovább gondolkodunk, tervezgetünk, hogy a lehetőségeinkhez 
mérten a hársfa és a csonka székelykapu környezete is elnyerje 
végső formáját: szeretnénk térburkolaton kialakítani a történelmi 
Magyarország és benne a mai országunk határvonalát. Így válik 
majd a park méltó helyszínévé a nemzeti összetartozás napján az 
iskolai megemlékezéseknek. Így lesz teljes az elgondolás, így 
szolgálja az emlékpark hitvallásunkat: 
 
„Első feladatom tehát az, hogy megmaradjak magyarnak. Második, 
hogy magyar voltomat megismertessem a környe-zetemmel s ezen 
keresztül megismertessem velük nemzetemet …        S végül, hogy 
jelen helyzetemben mindenkor hűséggel őrizzem nemzetem múltját, 
szolgáljam jövendőjét, s nemzeti örökségemet csorbítatlanul adjam 
tovább annak, aki majd a nyomomba lép.” 

Wass Albert
Az emlékpark megálmodói: 

 
Máté József szaktanár, Milotai József  szaktanár, Nagy József
iskolatitkár, Nagy Dezsőné intézményvezető helyettes 
 

 
Táborzárás 

 

 
FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA

Berettyóújfaluban a napközis tábor résztvevői 

 
Július 15-én véget ért a táborok sorozata iskolánkban. 

 

 
Képek a táborolból 

A tanév utolsó hónapjában illetve a nyári időszakban hét táborban 
(Határtalanul 2019, 2020; Csodaszarvas bentlakásos, napközis; 
Derecskei Gyermekesély Iroda nyári táborok 2 turnus; Erzsébet-
tábor) vettek részt az Irinyis-diákok.  
 
Minden táborozó tanulónk feledhetetlen élményekkel gazdagodva, 
vidáman mesélt az átélt kalandokról.  
 

Köszönjük iskolánk minden pedagógusának az aktív részvétel a 
táboroztatásban! 
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FOTÓ: IRINYI J. ISKOLA

A Zánkán táborozó tanulóink 
 

Nyári események iskolánkban 
A szünidő ideje alatt iskolánk ügyintézés céljából a korábban 
közétett időpontokban ügyeletet biztosított.  
A hátrányos helyzetű gyerekek számára a nyárt folyamán idén is 
ingyenes szociális étkeztetés történt önkormányzati támogatással. 
Augusztus 8-án a tankönyvek megérkeztek iskolánkba. A 
2022/2023-as tanévben is minden diák ingyenesen, térítés nélkül 
kapja a könyveket.  
 

Tanévkezdés 
 
A tankönyvosztás lebonyolítására 
augusztus 24-én 8-17 kerül sor a 
Kassai u. 5.sz alatti iskola-
épületben.  
Az átvétel igazolása és az új 
tanévhez szükséges nyilatkozatok 
aláírása miatt a tankönyveket a 
tanulók szülei vehetik át.   
 
Tanévnyitó ünnepségünk az első tanítási napon, szeptember 1-
jén, csütörtökön 8 órakor lesz az Irinyi u. 8. sz. alatti 
iskolaépület udvarán.. 
 

 
 

A tanévkezdéssel kapcsolatos információk iskolánk honlapján, 
valamint Facebook oldalán és az Irinyi u. 1. sz. alatti épület üveges 
ajtaján olvashatóak.  
 
A nyári szünidő hátralevő részéhez kellemes időtöltést, jó pihenést,
élményteli napokat kívánok!  

Szentmiklósi Miklós igazgató
 

 
KEDVES SZÜLŐK, TOVÁBBTANULÓ FIATALOK! 

Az Arany János és Irinyi János Iskola tablói az újság facebook 
oldalán és blog oldalán. 

 

Osztálytalálkozó 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

 

50 év után, 2022. július 16 -án találkoztunk újra. 1972 -ben 
végeztünk az Arany János Általános Iskolában. Nagyon szép 
délutánt töltöttünk együtt régi alma materünk falai között! 
Köszönöm mindenkinek, aki eljött! 
A résztvevők: Kárándi Imre, Győrfi Gyula, Pelei Ferenc, Szabó 
Ibolya, Penyigei Zoltán, Szabó Gábor, Gál Katalin, Éliás Éva, 
Sventek Erzsébet, Mihok János, Szűcs Julianna, Hiripi Olga 
tánárnő, Katona Zoltán, Szima Julianna, Kády István Kocsis Ferenc. 

Gyarmati Jánosné
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Legutóbb a Cserekertben megépült iskoláról és a görög katolikus 
filiálé felszenteléséről szóló korabeli írást osztottunk meg. Most a 
cserekerti körzeti könyvtár megnyitásáról szóló 1951. április 8-án, a 
Hajdú-bihari Néplapban megjelent cikket ismertetjük. Az írás az adott 
kor pártpropaganda stílusával gazdagon lett fűszerezve. 
 

Felavatták Hajdú-Bihar megye 
második körzeti könyvtárát. 

 
Az ötéves terv kulturális beruházásainak újabb, nagy 
eredményeként adta át Slichter János elvtárs, a népművelési 
minisztérium kiküldötte Hajdú – Bihar megye dolgozóinak 
immár második nagy, rövid időn belül 25.000 kötetesre bővülő  
körzeti könyvtárát.  A könyvtárat ünnepség keretében, melyen 
kétezer dolgozó vett részt, Tokaji József, a Megyei Tanács 
oktatási és népművelési osztályának vezetője vette át. A 
körzeti könyvtár vezetője Nagy Lajos. Ez a Berettyóújfaluban 
székelő körzeti könyvtár Hajdú-Bihar déli részének községeit, 
és tanyáit fogja ellátni népkönyvtárakkal. 
 

 
 
1949 őszén kint voltunk Nagyléta – Cserekertben. A kapitalista 
civilizáció maradványainak jóvoltából hat kilométeres 
sártengeren keresztülvergődve jutottunk a tanyára, s a nagyobb 
esők idején a külvilágtól szinte teljesen elrekesztett emberek 
sóhajtozva panaszkodtak: Nincs könyvünk elvtárs! Miből 
tanuljunk?  Nem hoz ide senki, „Sötét Bihar ez, és mi vagyunk 
a legsötétebb része”. Akkor megígértük, hogy rövidesen nagy, 
állandó könyvtárat fog kapni Nagyléta – Cserekert. Elmondtuk 
azt is – mivel már tudtunk az ötéves terv előirányzatairól-
hogy nem csak Cserekert, de az ötéves terv végén az egész 
„sötét Bihar” -még a legapróbb helyisége is rendelkezik majd 
nagy, korszerű könyvtárral, azon a sok egyéb, nagy 
beruházáson kívül, amit a terv biztosít, és aminek a célja, hogy 
a sötét Bihart kivilágosítsa.  
De nem voltunk olyan előrelátók, mint a Párt. Hogy is 
lehettünk volna. A Párt gondoskodása megcáfolt bennünket, 
mert most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem az ötéves 
terv végén, hanem mát az ötéves terv második évében komoly, 
nagy könyvtár lesz minden helységben. 
Nagyléta – Cserekertbe azóta bevezették a telefont, rövidesen 
megépül a bekötőútja és villanyt is kap az ötéves tervtől. A 
könyvtár pedig az agyakba viszi a világosságot. Viszi ezer és 
tízezer számra ma már égő lámpások, világítótornyokként, 
hogy az egykori „sötét Bihart” kifényesítse, felvilágosítsa… 

- OBY-

Ez a kép 2018 őszén készült a cserekertiek első találkozóján 

Röviden 
 

Vízhálózat tisztítása 
 

A Debreceni Vízmű Zrt. dolgozói 2022. augusztus 2-től végzik a 
létavértesi ivóvízhálózat szivacsos mechanikai tisztítását, 
munkanapokon 9 óra és 15 óra között. 
A tisztítással érintett szakaszokon nyomáscsökkenés, átmeneti 
vízhiány, vízzavarosság előfordul.  
Az ünnep utánra halasztották a létai részen a Baross u. 1-10, Árpád 
tér 1-10, Nagyváradi u, Szílerdő u, Lehel u, és Vörösmarty utca 
szivacsos mosatását. 
A vértesi településrészen a munkálatok alatt az Irinyi. ls Aradi utcák 
kivételével egész napos vízhiány várható. 
Kérjük a lakosság türelmét és megértését! 
 

Kézműves tábor 
 
2022. augusztus 14 -éna kezdődött a Magyar Művészeti Akadémia, 
a Familia Családsegítő Alapítvány támogatásával a VI. Magyar 
Művészeti Akadémia Népművészeti tábora neves mesterek, 
népművészeti alkotók, iparművészek közreműködésével és 
irányításával a Rozsnyai Gyűjteményben. 

 
FOTÓ: ROZSNYAI GYŐJTEMÉNY

A rendezvényről képes összeállítások, programajánlók találhatók a 
Rozsnyai Gyűjtemény facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/gyujtemeny.rozsnyai 
 

VÉGET ÉRT A XXI. ALKOTÓTÁBOR 

 
FOTÓ: JUHÁSZ IMRE

 
Befejezte munkáját az idei, a Szent Kristóf szállóban tartott 
létavértesi művésztelep. Az alkotók által a városnak 
adományozott munkákat egy későbbi kiállítás során 
ismerhetjük meg. 
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Hogyan m űködik a t űzoltóság? 

 
Bizonyosan mindenkiben felmerült már, hogy amikor tűzesetet, 
vagy például egy autóbalesetet észlelt, mi fog történni azután, 
hogy az eseményt telefonon jelezte a 112-es számú központi 
segélyhívón. A cikkünkben leírtak ebbe a folyamatba 
próbálnak betekintést nyújtani az Olvasó számára. 
 
Magyarország területén a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 
mentő tűzvédelmet hivatásos, önkormányzati és létesítményi 
tűzoltóságok, valamint önkéntes tűzoltó egyesületek biztosítják. A 
hivatásos és a létesítményi tűzoltóságok riasztási normaideje két, az 
önkormányzati tűzoltóságoké pedig nyolc perc. Az önkéntes tűzoltó 
egyesületek riasztási ideje a helyi sajátosságoktól függ, ez az 
időtartam a gyakorlatban 10-12 perc között szokott lenni. Hajdú-
Bihar megyében 7 hivatásos tűzoltó egység van (berettyóújfalui, 
debreceni, hajdúnánási, püspökladányi, hajdúböszörményi, 
hajdúszoboszlói és nyíradonyi), és 4 önkormányzati tűzoltóság 
(Balmazújvároson, Egyeken, Komádiban és Létavértesen), ezen 
kívül még több mentőszervezet, önkéntes tűzoltó egyesület van a 
megyében, akik közül a kabai önkéntes tűzoltók önállóan is be 
tudnak avatkozni a káresetek során.  
 
Ha egy állampolgár valamilyen veszélyt észlel, annak jelzését a 
112-es központi segélyhívón teheti meg, de a jogszabály alapján az 
eseteket a települési önkormányzat vagy közvetlenül az illetékes 
tűzoltóság híradóügyelete felé is lehet jelezni. A központi 
segélyhívóra érkezett jelzést - amelyet először a miskolci vagy a 
szombathelyi hívásfogadó központban kezelnek - a tűzoltóság 
országos informatikai rendszerén keresztül először a megyei 
műveletirányító központokba továbbítják. A riasztások innen 
kerülnek átadásra az illetékes tűzoltólaktanyába. A riasztás 
megérkezését követően a készenlétben álló tűzoltók normaidőn 
belül megkezdik a vonulást, amit a lehető legrövidebb útvonalon 
hajtanak végre azért, hogy minél hamarabb a helyszínre érkezzenek. 
 
A létavértesi önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti 
körzetébe tartozó települések: 
Álmosd,Bagamér,Esztár,Hosszúpályi,Kismarja,Kokad,Létavértes,
Monostorpályi,Pocsaj,Újléta.  
 

 
FOTÓK:  TŐZOLTÓSÁG LÉTAVÉRTES

Ezen településekről bejelentett tűzeseteket és műszaki mentéseket a 
létavértesi önkormányzati tűzoltóság  mint első beavatkozó 
számolja fel.  

A létavértesi tűzoltóság fenntartója az állam, valamint az elsődleges 
műveleti körzetében lévő 10 település is hozzájárul a működéshez. 
Az itt szolgálatban lévő tűzoltók az év minden napján 24 órában 
készek arra, hogy a riasztási jelzés elhangzását követően a lehető 
leghamarabb, de maximum a jogszabály által előírt 8 percen belül 
elinduljanak az állampolgárok által bejelentett káreseményekhez és 
azokat szakszerűen felszámolják. 
 

A káreset helyszínén a tűzoltók elsőszámú feladata az 
életmentés (pl. az égő épületben rekedt személyek kimentése), 
majd ezt követően a tűz további terjedésének megakadályozása és 
végül az esemény teljes felszámolása.  
 
Lakóházak és egyéb épületek tűzesete során fontos lépés az 
elektromos áram lekapcsolása, (az áramtalanítás) és a vezetékes 
gáz elzárása, amiben a tulajdonos, vagy a káreset helyszínén 
tartózkodók is a tűzoltók segítségére tudnak lenni azzal, hogy 
ezeket a közműveket még az egységek kiérkezése előtt 
lekapcsolják, illetve elzárják. Ezzel akár egy robbanást, és így a 
káreset további súlyosbodását is meg lehet előzni. 
 
A tűzoltóság legismertebb gépjárműtípusa az úgynevezett 
gépjárműfecskendő, amely jellemzően 4000 liter oltóvíz szállítására 
képes. Ezek a járművek beépített szivattyúval rendelkeznek, 
amely a tűzoltás egyik elengedhetetlen feltétele.  
Fontos tudni ezekről a járművekről, hogy mindig csakis és kizárólag 
teljesen feltöltött víztartállyal vesznek részt a közúti közlekedésben, 
illetve vonulnak ki a káreseményekhez.  
 
A gépjárműfecskendők szállítják továbbá a műszaki mentéshez 
szükség alapvető eszközöket, mint például a motoros láncfűrészt, a 
hidraulikus feszítővágó berendezést, valamint a pneumatikus 
emelőpárnát.  
 
A tűzoltók a tűzoltást vízsugarakkal (tűzoltótömlőkkel) végzik, 
valamint a tűzoltással párhuzamosan táplálást is szerelnek (vagyis 
tűzoltótömlőkkel összekötik a gépjárműfecskendőt egy tűzcsappal), 
mivel sok esetben a tűzoltójárműveken található vízmennyiség nem 
elegendő önmagában egy tűz teljes eloltásához.  
 
Egy tűzesetet követően a tűzoltók a legelső lehetőségnél 
(tűzcsapnál) újra fogják tölteni a gépjárműfecskendő 
víztartályát, hiszen egy újabb riasztás bármikor érkezhet számukra, 
akár már a laktanyába való visszatérés közben is. 
 
Ahogy tehát az a fentiekben is olvasható volt, az állampolgárok sok 
módon tudják segíteni a tűzoltóság munkáját egy káresetnél.  
 
Ugyanakkor fontos az is, hogy fel tudjuk ismerni, mikor kell a 
tűzoltást és a mentést már szakemberekre bíznunk, többek 
között azért, hogy megóvjuk saját testi épségünk. 
 
Baj esetén hívják a nap 24 órájában a 112-es központi 
segélyhívót és a tűzoltók érkezni és segíteni fognak. 
 
Készítette: 

Önkormányzati Tűzoltóság Létavértes 
Sütő István Tü.o. parancsnok

 

 
 
A modern gépjárműfecskendők oldalán található egy lámpasor, 
amely a tűzoltóautó víztartályának töltöttségi szintjét hivatott 
jelezni. A teljesen feltöltött víztartályt zöld színű fény jelzi, az üreset 
pedig vörös. 
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„Sok jó ember, kis helyen is ... „ sok jó ember  
 

A Létafit vizitúráinak 24. évada 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét két turnusban szervezte 
idén vizitúráit a Létafit SE.  
Az első turnusra július 8 - 13, a másodikra július 13 - 18 között 
került sor, összesen 75 fő részvételével, ebből a kezdő turnusban 
52-en vettek részt.  
 
Újdonság volt az eddigiekhez képest, hogy a kezdő tábor kétpólusú 
volt, mely megkönnyítette az oktatást és a logisztikai munkákat, és 
a gyerekeket sem terhelte a mindennapi költözés nyűge. Egyébként 
a vándortábor jelleg adja meg az igazi vizitúrázónak a tábori élet 
eszenciáját, amiből a második turnusnak bőven kijutott, hiszen 5 
állomása volt a közel hetven folyamkilométernek. Az első 
turnusban az alap vizijártassági képzés mellet volt fakultatív 
kerékpár túra (Körös gát - Széchenyi-Wenckheim kastély –
Békéscsaba), tökös- túra az élővíz csatornán, csillagtúrák a Fekete-
és Fehér Körösökön.  
Megtanultuk a felborult csónak és annak legénységének kimentését, 
a hajózási szabályok ránk vonatkozó részét, és találkoztunk az 
utolsó indián polgármesterrel is Városerdőn.  
 

 
FOTÓ: LÉTAFIT SE

A második turnus családias légköre mellett nagyon tetszett a 
résztvevők segítőkész hozzáállása, remek humora, kemény kitartása 
(volt olyan nap, hogy 28 km-t eveztünk zokszó nélkül).  Azt hiszem 
a felejthetetlen élményeink közé tartozik majd a Fekete Gyöngy 
„vétlen” borulása, a „sündisznó kergetés”, a szarvasi átemelés és 
Szabó Gábor gátőr szürkemarha pörköltje is. A jó táborhoz 
természetesen elengedhetetlen a kifogástalan szervezői- és 
háttérmunka, melyhez nagymértékben járult hozzá a Nagy József –
Csige Tünde páros munkája, illetve a Sós család tészta-, a Sass 
család uborka adománya is.  
A résztvevők közül Boros Csongor, aki élete elő túráján 
valamennyi kihívást bátran és felnőtteket meghazudtoló módon, 
nagyszerűen teljesített, kiérdemelte az első turnusban az „év 
vizitúrázója” címet.  
A II. turnusban ezt az elismerést Belényesi Gergő kapta, aki -
amellett, hogy kiderült róla, született vizimentő, emberségről, 
áldozatos segítőkészségről tett tanúbizonyságot, és humorának 
köszönhetően az állandó jókedv is beköltözött a táborba. 
„Jack Sparrow díjat” minden évben az kap, aki valamilyen 
különleges tettével, cselekedetével hozzájárult a tábor 
színvonalának, értéknek emeléshez.  Tóth Illangó évek óta stabil 
pontja a tábornak, megbízhatósága, mérhetetlen teherbírása sokszor 
húzta ki a csávából a „Kapitányt” és a részvevőket.  
Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen módon segítette 
vizitáborunkat, így ezzel továbbra is életben tudjuk tartani ezt a régi 
kezdeményezést a gyerekek nagy örömére. 

Bertóthy Tamás
 

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 
 

ELRAJTOLT A MEGYEI BAJNOKSÁG! 
 
25 éves a Létavértes Sc '97, és a jubileumi évben kerültünk fel újra a 
Megye I. osztályba. 
Mivel mi helyi játékosokra építünk, így a bajnokság nehéz lesz 
számunkra. Célunk a bentmaradás. A felnőtt csapatnál új edző lett 
Posta Sándor személyében, az ifjúságit Szatmári Róbert, a serdülőt 
Lucik Barna edzi.  Az U13 -as csapat mellé még edzőt keresünk. 
 
A Megye I-es hazai mérkőzéseket az edző, a csapat és az ultrák 
kérésére vasárnap helyett szombaton játsszuk. A mérkőzések 
megtekintése továbbra is INGYENES lesz !  
A felnőtt csapat új piros mezeket kapott a Girdán-Transtól. 
Köszönjük!  Várjuk a csapat mellé a további támogatókat!  
A serdülő csapat a hazai mérkőzéseit vasárnap játssza.  

Árva Barna elnök
 

 

VAKÁCIÓZÁRÓ  SPORT ÉS ÉLETMÓD 
NAP A SPORTCENTRZMBAN 

 

- Van már programod a nyár utolsó vasárnapjára? 
- Nincs? 
- Akkor gyere, tarts velünk! 
Tudj meg többet az egészséges életmódról, ismerd meg a 
városunkban és szomszédos településeken végezhető 
mozgásformákat! 
Kérdéseidet is tedd fel nekünk bátran! 
 

Augusztus 28-án  14 órától a Sportcentrumban (Debreceni u. 1.) 
ingyenes belépővel kipróbálhatók a hagyományos sportágak mellett: 
a judo, tenisz, capueira, walking, kangoo, gymstick, zumba.  
Step pados és erőnléti edzési lehetőség. Az egészséges életmóddal 
összefüggő előadások, ezt szolgáló helyi termékek: sütemények, 
szörpök, mézek, lekvárok. 
A szervezők várják a családok apraját, nagyját. 
 

 
 

 



SZÁNTÓFÖLD. Szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
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Retyezát, a Kárpátok eszenciája 
 
A Létafit magashegyi túraszakosztályának célpontja ezúttal az 1935-ben 
elsőként alapított Román Retyezát Nemzeti Park volt.  
 
Hagyományunk szerint, mindig a magashegyi túra szakosztály egyik 
tagja választ úticélt, aminek bejárását közösen tervezzük meg. Az 
elmúlt 7 évben a Radnai-, Máramarosi-, Kelemen-, Fogarasi havasok 
mellett a Páringi hegység, a Szlovák paradicsom, és (a pandémia miatt) 
a Bakony szerepelt a palettánkon. Tervünk, hogy bejárjuk a Kárpátok 
zegét-zugát, az idén szerencsére folytatódott és így csodálatos négy 
napot töltöttünk a Retyezát csúcsai között.  
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVZM

Az egykoron Zerge-havasnak hívott hegység ötvözi magában a 
Kárpátok valamennyi arculatát. Vannak itt bükkös fennsíkok, végtelen 
fenyvesek, vízesésekkel tarkított szurdokvölgyek, cirbolya fenyőktől 
foltos hegyoldalak, tükörtiszta tengerszemek, felhőkarcoló kopár szikla 
csúcsok, minden, amitől annyira szeretjük a Kárpátokat. 
 

 

    Megemlékezés  

LL AAKK AATTOOSS  NNII KK OOLL EETTTT  HHUUGGII   
2009 - 2012 

 
                                         Soha el nem múló szeretettel emlékezünk. 

                                      
Anya: Még hallom hangod, látom arcod.. Óvodába készültél, 
de messzebb mentél. Ezt nem bírom ki -mondtam akkor-, ezt 
nem élem túl. És valóban szívem egy része nem dobog már 
többé, veled együtt hunyt el. 

Gina: Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, hozzánk 
szólnál. Ha ránk nevetnél, szívünk megtelne minden jóval. 

Milán:  Sosem láttalak, de mindig érezlek. Tudom, hogy 
figyelsz onnan fentről, őrangyalként vigyázol ránk. 

Dezsőke: Nem ismerem kedves hangod, sem édes nevetésed, 
Bárcsak érezhetném meleg ölelésed. 

Mama és Papa: Tíz éve már nem vagy velünk, de csak az idő 
múlik, hiányod soha. Hiába óvtunk a széltől is, mint legszebb 
virágszálat. Hiába kérjük zokogva: gyere vissza! Megszakadt 
szívünkben élsz, sosem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a 
csillagok. 

Dezső: Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába 
szállnak árnyak, álmok, évek. 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

Hirdetések leadása :   szeptember10-én  12 óráig  
Városháza I. em. 12. Iroda -  letahirek@gmail.com 
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(B-2022/28560/1/68)
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

Nemzeti Park lévén (romániai viszonylatban rendívül ritkaságszámba 
megy) tisztasággal és fegyelmezett turistákkal találkoztunk ezúttal. A 
csobánok társaságát is kénytelenek voltunk mellőzni, hiszen itt a 
legeltetés sem lehetséges bárkinek, sőt a sátorozást is csak egyetlen 
helyen (a Bukura tó déli partján) engedélyezi a hatóság. Ennek ellenére 
nekünk „sikerült” egy nyeregben éjszakázni. Tudniillik a megérkezés 
utáni második napon a Pietrele menedékházból indulva a Retyezát csúcs 
(2482m) megmászása után az egyik bajtársunk beteg lett. Hála Istennek 
nagyobb baj aztán nem volt, de akkor nem tudtunk tovább haladni a 25 
kg-os hátizsákokkal, így a Retyezát szűk nyergében kellet 
letáboroznunk. Ivóvíznek is híján voltunk, ezért a szokásos vacsora 
levest sem főztük meg.  
Reggel a felkelő nap azonban mindenért kárpótolt: a környező 
hegycsúcsok látványa olyan élménnyel ajándékozott meg bennünket, 
melyet nagyon ritkán lát az ember. A fotók elkészítése után 
leereszkedtünk a Bukura tóhoz (2041m) majd meghódítottuk a Peleagát 
(2509 m, ami a Retyezát hegység legmagasabb pontja), és a Custura 
Bukurát (2370m). A tengerszemes fürdés után másnap elindultunk a kék 
sáv jelzésen lefelé, ahol is végig kísérte utunkat a Pietrele  patak és 
csodálatos vízesései.  
A négy nap alatt a tiszta hegyi levegő mellett hűs forrásvizeket ittunk és 
érett áfonyával pótoltuk c vitamin szükségletünket. Hála Istennek 
medvével nem, de aranyos kis mormotákkal volt szerencsénk találkozni.  
Még mielőtt hazaindultunk, természetesen (és hagyományosan) 
megkóstoltunk egy hátszegi csorbát, ami végképp bearanyozta 
kirándulásunkat. Még nem tudni, jövőre a Kárpátok mely szegletébe 
kirándulunk majd, de már nagyon várjuk. 

Bertóthy Tamás

 

MEGEMLÉKEZÉS  
  
„Másképp lenne minden,  
  hogyha velünk lennél, 
  Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. 
  Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, 
  Csak egyetlen fénysugarat hagytál, 
  az emlékedet.” 
 

                 ifj.  FARNASI GÁBOR 
               halálának 6. évfordulójára 

 
                                                                      SZERETŐ CSALÁDOD  

 

                          
 
 
 
 

 SZIMA JÁNOS 
       1949.10.28. - 2017.08.30. 

         halálának 5. évfordulójára 

Örökké szerető feleséged és családod
 

 

          MEGEMLÉKEZÉS 
„ Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, 
  Megtölteni szépséggel a családod életét. 
  Elmentél, és veled együtt eltűnt a remény, 
  De lelkünk egy darabja utadon elkísér. 
  Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy, 
  Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” 
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EGY EMLÉK  

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÖRB ŐL 
 
Drága férjemtől örököltem a Környezetvédelmi szakkört, amit 
sikeresen vittem tovább. Lelkes kis csoportom a megyei vetélkedőn 
első helyezést ért el. Jutalmunk egy autóbusz kirándulás volt 
Gödöllőre. Mivel nem volt tele a busz, ezért Zsóka (Szalay 
Györgyné) szakköröseinek felajánlottuk a lehetőséget. 
Csodálatos hangulatban telt el ez a kirándulás. 
 

 
 
Ez a fotó is a kirándulás alkalmával készült. Jobb és bal oldalamon a 
legaktívabb szakköröseim Csúth Éva és Brandtner Beáta. 
Mögöttünk Zsóka látható. 

Farkas Béláné nyugdíjas pedagógus
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