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A Vértesi Református Egyházközség 2020. szeptember 20 -án, 10.00 órakor ünnepi 
istentiszteleten adott hálát Istennek temploma külső-belső felújításáért. A felvételen a 
szalagvágás pillanata. Balról  jobbra: Rozsnyai István református lelkész, dr. Fekete Károly  
püspök, Vad Zsigmond esperes, Tasó László országgyűlési képviselő, és dr. Fürjes Zoltán, 
helyettes államtitkár.                                                                                                       /3. oldal 
 

Létavértes Kossuth u. 4. 

Volt egyszer egy gimnázium 
 

 
Erdei Gábornak, a Debreceni Egyetem 
oktatójának irányításával kutatás kezdődik 
az egykori Nagylétai Gimnázium (1963 –
1969) létrejöttével, működésével és 
megszűnésével kapcsolatban.  
 
Szükségük lenne olyan személyek 
segítségére, akik ebben az intézményben 
tanultak, vagy tanítottak, hogy bevonják 
őket a kérdőíves lekérdezésbe, illetve 
interjúkat készíthessenek az iskola 
működésének és társadalmi hatásának 
pontosabb megismerése érdekében. 

Az interneten az „Ismerősök innen 
Nagylétai Gimnázium” közösségi oldalon 
várják a jelentkezéseket. Kérik, hogy 
együttműködésükkel segítsék munkájukat! 
Erdei Gábor elérhetősége:  
erdei.gabor2@gmail.com   
Telefon: 30/4759639 
 
 

Gyermekorvos rendelése 
Dr. Zsadányi Judit 

minden nap 8-11 között rendel 
Időpont egyeztetés 52/376-033 

Védőnői tanácsadás 
előzetes időpont egyeztetés alapján. 

 

BURSA HUNGARICA 
önkormányzati ösztöndíjpályázat 

 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez. Az „A” és „B” típusú támogatás 
keretében összesen 10 fő részére 10 hónapon 
keresztül, havi 5 000 Ft támogatást bizto-
sítanak. 
 

A pályázat benyújtása és határideje: 
 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (EPER) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
 
Akik korábban már regisztráltak a 
rendszerben, ők a meglévő felhasználónév és 
jelszó birtokában léphetnek be. 
A belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok rögzítése. Az ellenőrzést, rögzítést 
követően az űrlapot kinyomtatva és aláírva az 
önkormányzathoz kell benyújtani a kiírásban 
meghatározott mellékletekkel együtt.  
A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2020. november 5. 

További részletes információk: 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hu
hungarica  ,illetve www.letavertes.hu /Hírek 
 

MIBŐL ÉLÜNK? 
 
A Központi Statisztikai Hivatal a 
településen szeptember 15. és december 
31. között hajtja végre a háztartások 
életkörülményeinek feltárására irányuló 
„Miből élünk?” című adatfelvételt..  
A felmérést az Európai Központi Bank
koordinálja, és az Európai Unió tagországai 
vesznek részt benne. A Magyarországon 
felkeresendő több, mint 15 ezer háztartás
kijelölését véletlenszerű kiválasztással 
hajtották végre.  
Az október 2-tól indult terepmunka 
során fényképes igazolvánnyal 
rendelkező összeírók keresik fel a kijelölt 
címeket. A válaszadás önkéntes.  
 
Az interjús kikérdezésben résztvevők 2000 
Ft értékű vásárlási utalványt kapnak.  
A kapott adatokat a KSH a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, 
valamint az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat 
kizárólag statisztikai célra, összesítve, 
egyedi azonosítás nélkül bocsátjuk az 
Európai Központi Bank rendelkezésére, 
pontosan követve a fenti törvényi 
előírásokat.  
Köszönjük együttműködésüket, támoga-
tásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés 
sikeres végrehajtásához! 
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A polgármester váratlan pozitív vírus-
tesztje miatt október 1 –ére halasztották a 
soros szeptemberi testületi ülést.  
A határidőhöz kötött döntések meghozatala 
érdekében szeptember 28-án újabb 
rendkívüli ülés megtartására volt szükség 
az alábbi napirendekkel: 
 
 
A képviselő-testület 2020. október 1-én 
tartott soros ülésén az alábbi 
előterjesztéseket tárgyalta: 
 
       Polgármesteri jelentés 
1.)  Ciklusprogram 2021-2029                � 
2.) A Gyermeksziget Óvoda Pedagógiai 
programjának elfogadása                         �  
3.) Derecske.-Létavértes Többcélú Kistér-
ségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása                                                � 
4.) Lét-A-Med 2020. évi üzleti terv, 2019. 
évi zárszámadása                                     � 
 
5.) Különfélék 
     5/1. 2020. évi költségvetés előirányzat 
módosítása                                                � 
     5/2. „Daganatos betegek települési  tá-
mogatásának” bevezetése- szociális rende-
let módosítása                                           � 
 

1.) A települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására 
igény benyújtása (REKI)                         � 
 
2.) BURSA Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
történő csatlakozás                                   � 
 
 
     5/3. Létavértesi Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház alapító okiratának módo- 
sítása                                                         � 
     5/4.  Pappné Győri Tünde kezdeménye- 
zése bábmúzeum kialakítására               � 
     5/5. Ipari Park terület értékesítésének 
előkészítése- értékbecslés                       � 
     5/6. Dr. Farkas Gyula bejelentése orvosi 
ügyeletben való részvétel tárgyában      � 
     5/7. Haja János, Kelemen Sándor 
kérelme önkormányzati támogatás 
felhasználására                                         � 
 
Jelmagyarázat 

� = elérhető a város honlapján 
 
Az ülések anyagai (előterjesztések, 
határozatok, rendeletek és  videofelvé-
telei elérhetők a város honlapján: 
www.letavertes.hu /Önkormányzat  

Röviden 
 

Döntöttek a támogatásokról  
 
Az Alapítvány Létavértesért Kuratóriuma a 
szeptember 2-án megtartott ülésén értékelte a 
2020. július 31-ig beadott pályázatokat (3 
db), és az alábbi határozatokat hozta: 

 
Az alapítvány támogatta: 

1.) a Létavértesi Arany János Általános 

Iskola Tanulóiért Alapítvány 
„ Egy szép világot adj tovább !” címmel 
megszervezésre kerülő környezetvédelmi nap 
programját 50 000 Ft-tal, 
2.) a Létavértesi Városi Könyvtár és 

Művelődési Ház „Álmok a 
színpalettán”- Létavértesi Amatőr 
Rajzcsoport munkájának  pályázatát  
60 000 Ft-tal, 
3.) a Ketten Együttes „A helyi zenei élet 
színesítése” című pályázatát 200 000 Ft-tal. 

Szima György elnök
 
„Maradj Hajdú-Biharban!” 

 
Tájékoztatjuk Létavértes lakosságát, hogy az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00121 "Humán szol-
gáltatások fejlesztése települések 
összefogásával" projekt keretében a „Maradj 
Hajdú-Biharban!” elnevezésű ösztöndíj 
pályázat 2020. október 1. napján második 
alkalommal került kiírásra. Bővebb infor-
máció a https://www.letavertes.hu /Hírek 
 
A dokumentumok kitöltésével kapcsolatban 
minden pályázó jelentkezzen személyesen a 
Létavértes Városi Önkormányzat II. emelet 
28-as irodájában Veres Júliánál és Lőrinczi 
Henriettánál hétköznapokon hétfőtől-
csütörtökig 08:00-12:00 és 13:00-16:00, 
pénteken 08:00-12:00-ig. 
 
 
 Fontos telefonszámok: 

 
 
Mentők                    104 
Tűzoltóság              105 
Rendőrség              107 
Segélyhívó        112 
Orvosi ügyelet :  52/ 585-069,  376-334 
 
Létavértes Rendőrőrs 585-052 
Létavértes Önkormányzati Tűzoltóság  
                                     585-000 
Belföldi tudakozó        11800 
 
Létavértes Közös Önkormányzati Hivatal 
Városháza               52 /376-101 

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüüllléééssseeekkk   
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TÁJÉKOZTATÓ 

Az ügyfélfogadás során alkalmazandó védekezésről 
 
A Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a 
járványügyi helyzetet, ennek megfelelően alkalmazza a szükséges 
intézkedéseket. 
A hivatal nem szünetel, de az ügyfelek és dolgozók egészségének megőrzése 
érdekében az ügyfelek a maszkot viselve, a kihelyezett automata 
kézfertőtlenítő használatát követően léphetnek be a hivatal épületébe.  
Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a kapcsolattartásban a telefonos és 
elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben! 
Mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében köszönjük az 
együttműködést! 

Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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Fotók: Kővári Emese, Kővári Krisztián

A hálaadó Istentiszteleten igét hirdetett Dr. Fekete Károly, a 
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.  Elmondta, hogy 
nemcsak a templom megújulását, hanem Rozsnyai István 
lelkipásztor 50 éves szolgálatát is ünnepeljük, melyből 23 évet 
szolgált ebben a létavértesi templomban, mely most 130 millió 
forintból újult meg. 
 
A templomszentelési szolgálatot Vad Zsigmond esperes végezte.
Köszöntőt mondott Tasó László országgyűlési képviselő, Dr. 
Fürjes Zoltán, egyházi- és nemzeti kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár, és a városi önkormányzat képviseletében Vályiné Pápai 
Viola képviselő. 
 

 
Rozsnyai István, Fekete Károly és Vad Zsigmond 

- Egy turisztikai fejlesztést szolgáló pályázat révén közel 80 millió 
forintos támogatást kaptunk külső-belső felújításra a magyar 
kormánytól és az Európai Uniótól. Tasó László országgyűlési 
képviselő közbenjárásával vidékfejlesztési pályázatból 50 milliót 
nyertünk a torony megújítására. A gyülekezet a templom 
javításához 3,2 millió forintot, az új óraszerkezetre 2 millió forintot 
adományozott – mondta el Rozsnyai István református lelkész. 
23 éves szolgálata alatt 853 millió forint pályázati forrással járult 
hozzá az egyházközség és a városrész gazdagodásához.         (T.B.) 

 

 
További képek és videofelvétel a város honlapján: www.letavertes.hu 

 

Nt. Rozsnyai István búcsú Istentisztelete 
 
„… Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet 

megtartottam.”                                                                      /2 Tim 4,6/ 
 

 
 
2020. szeptember 27- én, huszonhárom közösen eltöltött év, lelkészi 
szolgálat után így köszönt el a Vértesi Református Egyházközség 
gyülekezetétől és Presbitériumától Nt Rozsnyai István lelkipásztor.  
 
A Gyülekezet és a Presbitérium nevében búcsúzott Nt. Takács-
Szilágyi Timea, és megköszönte Tiszteletes úr munkáját ifj. Bárány 
Péter gondnok úr. – írja tudósításában Szilágyi Katalin, ref. 
hittanoktató- kántor. (Levele teljes terjedelemben olvasható a város 
honlapján) 
 

Tisztelt Létavértesiek! 
 
Mint Önök is tudják 2020. szeptember 20 -án volt a Vértesi 
Református Egyházközség Templomszentelő ünnepsége. Sajnos 
azon és a következő hétvégén, Rozsnyai István református lelkész 
búcsú Istentiszteletén -az elrendelt karantén miatt- nem tudtam részt 
venni. Azonban szükségesnek tartom, hogy a város önkormányzati 
lapjában köszönetünket fejezzük ki mindazért a munkáért, amit 
1997 óta az itt élőkért és a településért végzett!  
 
A mondás úgy tartja, csak akkor tudjuk megítélni, hogy valaki hová 
ért, ha ismerjük honnan indult. Nt. Rozsnyai István úr olyan 
időszakban állt az egyházközség élére, amikor a hitélet 
meggyengült, a közösségi kapcsolatok és az összetartozás érzése 
alább hagyott, illetve az egyházi vagyon épületei az enyészet felé 
fordultak. Ez volt hát az indulás, ami után 23 év alatt odaadó 
szolgálattal, rengeteg törődéssel csoda született. Egy erős egyházi 
közösség, kiteljesedett hitélettel. Megújult épületek, orgonaavatás, 
naperőmű és közösségi tér, templomfelújítás két alkalommal is, 
jurta tábor építése, kiállítóhely létrehozása, konyhaépítés, szociális 
szolgáltatások beindítása, működtetése és vezetése.  
Közös rendezvények sora az önkormányzattal, az intézményeivel és 
a civil szervezetekkel. Az utat ezek a csodák szegélyezik, aminek a 
hozadéka sokkal-sokkal több.  
Munkahelyteremtés, rászorultak ellátása, ifjúsági programok, 
hagyományőrző- és teremtő események. Ám mégis mindenek fölött 
erős emberi kapcsolatok, stabil foglalkoztatás, idegenforgalmi 
vonzerő és ezzel Létavértes jó hírnevének növelése.  
Mindezért megérdemelten vette át 2003-ban a Létavértes Városért 
díjat, 2018-ban második alkalommal a Pro Caritate miniszteri 
elismerést, és 2019-ben Létavértes Város Díszpolgára címet. 
Rozsnyai István nagytiszteletű úr a díjaktól függetlenül papi és 
emberi tulajdonságainak köszönhetően élvezi az itt élők tiszteletét, 
bizalmát és megbecsülését.  
Jómagam mindannyiunk nevében hálás szívvel mondok köszönetet 
mindenért. Nyugodt pihenést és jó egészséget kívánok.  
Megtiszteltetés volt Vele együtt dolgozni! 

Menyhárt Károly polgármester
 

További képek és videofelvétel a város honlapján: www.letavertes.hu 

 



4. oldal           Létavértesi   HÍREK   2020. OKTÓBER  
 
 
 

POLGÁRMESTERI 

        TÁJÉKOZTATÓ 
                      2020. október 
 

A koronavírus helyzetről 
A Magyarországon tapasztalható folyamatok még most sem 
tartják indokoltnak veszélyhelyzet ismételt bevezetését és 
ebből következően helyi rendelkezés megtételét. Tekintettel 
arra, hogy a fertőzéses esetszámok növekednek, ezért mégis 
szigorúbban kell az egészségügyi szabályokat (maszkviselés, 
távolságtartás, kézmosás és kézfertőtlenítés) szem előtt tartani.  
A közszolgáltatók irodáiban, boltokban és más bevásárló 
helyeken valamint a Gyár utcai piacon továbbra is a szabályok 
betartása kötelező. Annak elmaradása hatósági ellenőrzés 
esetén bírságot vonhat maga után. 

 

Szennyvízberuházás 
A korábban közölt telefonszámokon továbbra is lehet jelezni a 
közterületen, lakóingatlanon fennálló hiányosságokat, térburkolat 
kiegészítése, aszfaltozás, aknafedlap szintbehelyezése és minden 
mást is. Elérhetőségek: Veszelka Miklós 06302682819, Takács 
István 06304377545, Márton Sándor 06309835087. Mint, ahogy 
eddig is, munkaidőben az Önkormányzat telefonszámain. Az 
Önkormányzat részéről ezt hetente folyamatosan megtesszük.  
Tájékoztatok mindenkit, hogy a mai napig az Önkormányzatnál  
több mint 350 ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést. Kérem, 
hogy lehetőségük szerint még a fagyos idő előtt adják be az 
igénylésüket. 
 

 Lomtalanításról 
A Kassai utca 10. szám alatt és a Debreceni utcán a Sportpálya 
melletti helyszíneken október 11.-én lezárult a lomtalanítás. A hétfő, 
keddi elszállítással a két területet rendbe téve ismét lehetővé válik a 
parkolás. A két helyszínen jelentős mennyiség gyűlt össze, azonban 
most is voltak olyanok, akik nem bezsákolva rakodható állapotba 
hozták oda a lomot. Ezért a következő alkalommal azok 
semmiképpen nem kerülnek átvételre. Sokan próbálkoztak még 
mindig lomizással, amit továbbra sem fogunk engedélyezni. Ezért 
az átvételben részt vevő kollégáink ismét konfliktus helyzetbe 
kerültek. Kérünk mindenkit, hogy ezt a rendszert fogadják el és 
vegyék tudomásul! Mindkét helyszínen voltak kiskorúak, akik 
folyamatosan zaklatták a munkatársainkat, ezzel összefüggésben, a 
későbbiekben kiskorú veszélyeztetése miatt kezdeményezünk a 
szülőkkel szemben eljárást.  
 

Geotermális energia hasznosítása 
A geotermális energia hasznosítás pályázatunk műszaki átadás-
átvétel eljárásának a lezárása után mindkét kút gépházában a 
szivattyúk próbaüzemei és a termelőkút tisztítási munkái 
megtörténtek. A hőközpontokban 2020. október 12 -től a keringtetés 
elindult. Az előre menő vízhőfok a kútgépházban 62 C0 fok 
folyamatosan tartható. A kilégtelenítések után a rendszer napi 
működése ezen a héten beáll. Egyelőre minden hőközpont készen 
áll az üzemelésre. Néhány helyszínen várunk még a Magyar 
Telekom Nyrt.-től megigényelt fix IP címek megadására és internet 
hozzáférés biztosítására távfelügyeleti rendszer teljes körű 
beindításához. Míg ez meg nem lesz, ezeken a helyszíneken egyedi 
kézi szabályozással biztosítják a fűtést a kivitelező szakemberek.  
 
 

Energetikai korszerűsítésről 
A Mezei-Vill Kft. szakemberei által a város utcáiban a 
közvilágítási lámpák cseréje nyomán az általunk korábban 
összeállított lista alapján a hiányosságok nagy része megszüntetésre 
került. Három esetben nem tudtak lámpát elhelyezni ott ahol a
közvilágítási oszlopon nincs vezérlő szál. Erre valamilyen más 
lehetőséget keresnek. Ezzel együtt az Árpád téri kandeláber sor 
cseréjéhez az E.on szakemberei tervi munka részt írtak elő, 
melynek az elkészítését a Vilenta Kft.-től megrendeltük. Az ehhez 
szükséges kandeláberek és világító testek már az Önkormányzat 
raktárában vannak.  

 

Ipari park 
A tervezők a szükséges bányakapitánysági engedély beszerzését 
elindították. Az előző tájékoztatásom óta eltelt időben az 
Irányítóhatóság a többletforrás igényünk vizsgálatát megkezdte. 
Annak hiánypótlását teljesítettük. Az adminisztrációs folyamat 
napokon belül végére ér és a munkaterület átadását megtehetjük. 
Ezek mellett a volt Új Élet Tsz ingatlanának kapubejáró 
áthelyezéséhez a geodéziai munkarész elkészült. A tervező a 
kiviteli tervek elkészültével a szükséges bekerülési költséget is 
meghatározza.  

 

Daganatos betegek települési támogatása 
Létavértes Város Önkormányzat Képviselő testülete 2020. október  
01. napjától új ellátási formát vezetett be a szociális ellátások 
körében a fenti címen. Az ellátás azoknak a daganatos betegeknek 
nyújt egyszeri támogatást, akik aktív onkológiai ellátásban 
részesülnek és ezt a háziorvos -kérelme mellékleteként igazolja. A 
támogatás összege 60.000 Forint, mely a megállapításáról számított
1 év elteltével újra igényelhető. A kérelmet formanyomtatványon 
lehet benyújtani, mely a Városházán, a Családsegítő Szolgálatnál 
kérhető, illetve a város honlapjáról letölthető. 

 

Tisztelt Létavértesiek! 
Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a Nagylétai Református 
Egyházközség lelkészét, nagytiszteletű Hadházi Tamás urat az a 
megtiszteltetés érte, hogy két másik pályázóval együtt jelölték a 
Debreceni Református Egyházmegye esperesi hivatalának 
vezetésére. 2020. október 10-én a Debreceni Református 
Nagytemplomban történt a jelöltek meghallgatása.  
 

 
                                                                                               FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM 

Létavértesről sokan voltunk ezen az eseményen és – minden 
elfogultság nélkül – az volt a benyomásunk, hogy Tiszteletes úr 
felkészültségével a kérdésekre adott válaszaival kiemelkedett a 
jelöltek közül. A tőle megszokott nyugodt, de határozott stílusával 
egyértelművé tette a pozícióhoz szükséges hozzáértését és az 
Egyházban zajló folyamatokra is megbízható és reális 
elképzelésekkel bírt. A jó gyakorlat megtartása mellett az új idők új 
követelményeire is megfelelő válaszokkal rendelkezett. 
Reménykedünk abban, hogy mindezt más is így látta, és a 
választási eljárási procedúra során pozitív támogatást kap. 
Mindehhez kívánunk további sok sikert és jó egészséget! 

Menyhárt Károly polgármester
 

 

                        Létavértesi Hírek 
                                      A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV)
       a város honlapján: www.letavertes.hu 
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Óvodásaink a Vojtina Bábszínházban 
Október 2-án nagy- és középső csoportos óvodásainknak 
lehetősége volt a Vojtina Bábszínház által meghirdetett pályázat 
keretein belül, a Szerencsés János bábelőadást megtekinteni. A 
gyermekek számára óriási élményt nyújtott a bábszínházi előadás. 
A több évre visszanyúló színházlátogatásokat, előadásokat, a 
bábcsoport munkaközösség vezetője Pappné Győri Tünde 
óvodapedagógus intézményünk nevében megköszönte. 
 

 
FOTÓK: GYERMEKSZIGET ÓVODA ARCHÍVUMA

Köszönet 
Szeretnénk megköszönni a Vojtina Bábszínháznak, hogy 
óvodásaink minden évben egy alkalommal ingyen mehetnek el 
megnézni egy bábelőadást! Fantasztikus előadásban láthattuk a 
Szerencsés János című játékot , ami gyermeknek és felnőttnek 
egyaránt felejthetetlen élmény volt!  
 

 

Jelképesen a legfinomabb Kozma mézeskalács bábbal köszöntük 
meg ezt a nemes gesztust, támogatást a Vojtina Bábszínháznak!  
Mindenkit bíztatok, hogy látogasson el a debreceni bábszínházba, 
és ezzel is támogassuk a Vojtinát! 

Pappné Győri Tünde
 

Megelőző intézkedések 
Október 1-től az Emberi Erőforrások Minisztere által hozott 
utasítások szerint intézményünkben is bevezetésre került 
testhőmérséklet-mérés. Kérjük a kedves szülőket, hogy ezeket a 
megelőző intézkedéseket a gyermekeink és családok védelme 
érdekében fogadják el, és maradéktalanul tartsák be. Bízunk benne, 
hogy ha felelősségteljesen betartjuk az egészségügyi előírásokat, 
melyeket a gyermekcsoportok védelme érdekében kérnek, akkor 
hamarabb átvészeljük az előttünk álló időszakot. Minden családnak 
kitartást, türelmet, és nagyon jó egészséget kívánunk! 

Harmati Zoltánné intézményvezető
 

Népmese napja az Irinyi úti óvodában 
 
2020. szeptember 24-én az EFOP 3.1.3 pályázatnak köszönhetően 
az Aranyszamár Bábszínház „Az erdők könyve” című interaktív 
mesével érkezett óvodánkba. A járványügyi előírásoknak, az előírt 
higiénés szabályokat és az intézmény intézkedési tervét betartva 
jártunk el,. A bábszínház tagjai a 1,5 méteres távolságot megtartva 
adták elő a történetet.  Verőfényes napsütésben az udvaron 
találkozhattak a gyermekek a mese szereplőivel és kíváncsian 
figyelték Cseperke történetét.  

 
 
A Népmese napja alkalmából, szeptember 30-án 
óvodapedagógusaink egy varázslatos meseerdőbe kalauzolták a 
gyermekeket a Sündisznócska lovagol című mesével. A legtöbb 
óvodás ismerte a történetet, de így is örömmel érdeklődéssel 
figyelték a rögtönzött bábszínházat.  

 
Október 2-án a nagycsoportosok -a színház felajánlásának 
köszönhetően- a Vojtina Bábszínházban jártak. A Bambi 
csoportosok „Szerencsés János” zenés történetét csodálhatták meg, 
majd utána végig sétálhattak a Békás-tó partján, és megfigyelhették 
annak élővilágát, aztán örömmel kipróbálták a közelben lévő, 
gazdagon felszerelt új játszóteret. Jól sikerült, tartalmas délután volt.  

Az Irinyi úti Tagóvoda Munkatársi közössége
 

 

Városi nyomkereső játék 
 
Az időjárás is kedvébe járt azoknak a vállalkozó kedvű 3-5 fős 
csapatoknak, akik október 3-án, a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében gyalogosan, kerékpárral, lóháton, vagy autóval járták 
végig a városi nyomkereső játék hat állomását, és adtak számot a 
helyi nevezetességekkel kapcsolatos ismereteikből.  
Az Aradi utcai rajtnál mindenki kapott térképet, de okostelefont, 
íróeszközt a nevezőknek kellett hozni. A Rozsnyai István Muzeális 
Gyűjtemény programján résztvevő családok, baráti társaságok 
sikeres nyomkeresői szép nyereményekkel térhettek haza.  

 

Hagyományőrző program 
 
Október 24-én a Szent Dömötör-napi behajtási és betakarítási 
ünnephez kapcsolódó programot szervez a Rozsnyai Gyűjtemény a 
Rákóczi utca 4. szám alatti Pöttöm majorba. Csikósbemutató lovas 
ügyességi- és főzőverseny, kocsi- és szekérdíszítés, lovaglás, 
csacsigolás, állatsimogató, tanyataposó táncház szerepel a 
kínálatban. Mindenkit szeretettel várnak. A belépés díjtalan 

(Részletek, képek a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek 
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Sok kicsi sokra megy 
 
Iskolánk diákönkormányzata szeptember 22-23 napokon őszi 
hulladékgyűjtési akciót szervezett. Az alsó és felső tagozat 
közösen gyűjtötte a vegyes papírt és a PET palackot. Az 
összefogásnak köszönhetően három konténert sikerült 
megtöltenünk.  

FOTÓK? ISKOLA ARCHÍVUMA

Teltek a konténerek 

Köszönjük a szülők és diákok áldozatos munkáját és 
segítőkészségét! 
Legügyesebb papírgyűjtők:  4.a, 4.c, 6.b, 7.b és 7.c osztályok. 
Külön köszönet Mezei Benjámin és Burai Dávid 8.b osztályos 

tanulóknak, akik aktív segítők voltak a két nap alatt. 
Szervező pedagógusok: Baloghné Janka Tímea, Milotai-Kiss 
Ildikó 

Egészség-napok az alsó tagozaton 

Iskolánk kiemelkedően fontosnak tartja az egészséges életmódra 
nevelést. Ennek keretében az alsó tagozat október 15 - 17- ig az 
önkormányzat pályázatán nyert Egészség-projekt megvalósításával 
3 napos délutáni programon vett részt.  
Az első nap az egészséges táplálkozásról néztek videófilmet a 
gyerekek, majd sok finom gyümölcsből gyümölcssalátát és 
különböző zöldségkrémeket készítettek és jóízűen kóstolgattak. A 
napot egy izgalmas egészségtotóval zárták.  

Táplálkozzunk egészségesen 

A második napon a tisztálkodás volt a fő téma, ahol a helyes 
kézmosás, fogmosás rejtelmeibe kalauzoltuk a gyerekeket. Minden 
gyerek örömére saját fogkefét kaptak jutalmul, amit gyorsan ki is 
próbáltak. 

Az utolsó napon a mozgásé volt a főszerep. A sportpályán egy jó 
kis zenés bemelegítés után akadály- és sorversenyen mérhették 
össze erejüket az osztályok. A gyerekek kellemesen elfáradva és 
élményekkel tele térhettek haza.  
A harmadik nap végére a gyerekek fontos információkkal 
gazdagodtak, és még inkább tudatosult bennük, hogy a legdrágább 
kincsünk az egészség. Köszönjük a pályázati lehetőséget és a 
támogatást az önkormányzatnak! 
 

Éremeső  

a megyei ügyességi atlétikai 
csapatbajnokságon 

 
Szeptember 30-án csepergős, mogorva, hideg időben rendezték 
meg az atléták ügyességi versenyszámainak csapatbajnokságát a 
debreceni Oláh Gábor úti atlétikai stadionban. A gyerekek már 
nagyon várták a versenyt, lelkesek voltak. A járványügyi protokoll 
betartásával végül egy jó hangulatú, nem mindennapi verseny 
kerekedett ki ebből. Igaz, több iskolának is inába szállt a bátorsága, 
de akik ott voltak, sokáig emlegetik majd ezt a viadalt. 
 
A gyerekek öt fős csapatokban indultak egy- egy verseny számban, 
ahol a négy legjobban teljesítő átlageredménye adja a csapat 
eredményét. Mindössze négy ügyességi versenyszám: magasugrás, 
távolugrás, súlylökés, kislabdahajítás, és egy vegyes váltószám, a 
10x200 méteres váltófutás alkotta ezt a versenyt. 

 
Tanulóink bátor hozzáállással és nagy elszántsággal álltak rajthoz, 
aminek meg is lett az eredménye: 
Magasugrás fiúk - 1. hely: Bertóthy Tamás, Guba Dávid, Huszti 
János Kerekes Balázs, Mezei Patrik) 
Magasugrás lányok - 1. hely: Ágoston Lilla, Tóth Orsolya, Boldog 
Roberta, Jónás Réka, Budai Henrietta 
Súlylökés fiúk - 1. hely: Burai Dávid, Hermeczi Balázs, Koncz 
Máté, Mezei Benjámin, Szima Gergő 
Súlylökés lányok -1. hely: Apai Liliána, Budai Henrietta, Harmati 
Dorottya, Jenei Kamilla, Laczkó Fanni 
Távolugrás fiúk - 2. hely: Bartos Imre, Huszti János, Kerekes 
Balázs, Mezei Patrik, Szima Gergő 
Távolugrás lányok -2. hely: Boldog Roberta, Budai Henrietta, 
Fagyal Sára, Tóth Orsolya, Vásárhelyi Tifani 
Kislabdahajítás fiúk - 3. hely Burai Dávid, Guba Dávid, Kerekes 
Balázs, Mezei Benjámin, Szima Gergő 
Kislabdahajítás lányok - 3. hely: Ágoston Lilla, Laczkó Fanni, 
Jenei Kamilla, Tóth Orsolya, Vásárhelyi Tifani 
10x 200m váltófutás - 3.hely: Ágoston Lilla, Boldog Roberta, 
Jónás Réka, Tóth Orsolya, Vásárhelyi Tifani, Bartos Kristóf, Fekete 
Tamás, Hermeczi Balázs, Kerekes Balázs, Szoták Hunor 

 

Felkészítők: Koroknai Tibor, Kléh Ákos, Bertóthy Tamás

Iskolai sportról, Cserekerti kirándulásról több színes képpel 
a város honlapján:: www.letavertes.hu    / Település/ Sport 
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SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

 

Rendhagyó módon, szabadtéren kerültek megrendezésre az első 
féléves szülői értekezletek szeptember második felében. 
Osztályonként ismertetésre került iskolánk intézkedési terve a 
járványügyi készenlét idején, valamint megtörtént a Házirend
legfontosabb pontjainak felelevenítése, és az éves feladatok 
megbeszélése. A szülői részvételi arány összességében jónak 
mondható. 
 

D.Ö.K. PROGRAMOK 
Sportnap 

 
 
Szeptember utolsó péntekén az Európai Diáksport Napjához 
csatlakozva Sportnapot szervezett intézményünk diákönko-
mányzata.  
 
A délelőtt folyamán az alsó tagozatosok gyalogtúra keretében 
Létavértes nevezetes területeit fedezték fel, nagyobb növendékeink 
pedig kerékpárral látogattak el a határátkelőhöz, a Bocskai csata 
emlékműhöz, valamint Kölcsey Ferenc szülőházához.  
 
A jó hangulatú kirándulás után pingpongmérkőzéssel, tornával, 
játékos vetélkedővel és filmvetítéssel zártuk a napot. 

Az Állatok Világnapja 

 

Az állatok világnapja alkalmából október első hetében minden 
osztályban megbeszélésre került az állatvédelem fontossága, majd 
életkorhoz igazodó természetfilmet, mesét néztek a diákok. 

 
AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK 

 
Osztályonként megtartott könyvtári órák keretében emlékeztünk a 
szabadságharc hőseire. Az 1849-es események hangulata rövid 
dokumentumfilmek megtekintésével, rejtvényekkel, játékos 
feladatok megoldásával került felidézésre. A rendhagyó órákat Joó-

Tamás Henrietta tanító néni koordinálta. 
 
„Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre, 
Hol megváltott - hősi áron – 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom.” 
(Ady Endre: Október 6.) 
 

VERSENYEK 
 

Szeptember 25-én 3. osztályos diákjaink, október 2-án 5. osztályos 
tanulóink csatlakoztak a Derecskei Gyerekesély Iroda "JÁRÁSI 
VÁNDOR KUPA" online versenyhez. A műveltségi vetélkedőn 
mindkét csapatunk eredményesen szerepelt. 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Az online vetélkedő pillanatai 

Gratulálunk diákjainknak, és köszönjük Magyar Jánosné tanító 
néninek és Katona István tanító bácsinak a szervezőmunkát! 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
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Aranylakodalom 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Rózsa Ernő és Domokos Ibolya 1970. szeptember 26-
án fogadtak örök hűséget egymásnak.. Szeptember 27-én, az 
50. házassági évfordulójuk alkalmából gyermekeik és unkáik 
körében ünnepelték meg aranylakodalmukat. Rózsa Ernő 
ugyanezen a napon ünnepelte 75. születésnapját. 
Gratulálunk, és még sok boldog közös évet kívánunk jó erőben és 
egészségben! 

 

Cserekerti kirándulás 
 
Az Arany János iskola természetjárói szeptemberben kétszer is 
kirándultak a Cserekertbe. Első ízben szeptember 18-án az 5.-6. 
évfolyam kerekezett ki, ahol meghallgatták Papp Zoltán 
alpolgármester rögtönzött előadását a településrész történetéről, 
majd megtekintették a Bora János  tulajdonában lévő „Betyár 
múzeumot”, melyet a maga a gazda mutatott be. Ezután előkerültek 
a híres ínycsiklandozó létai szalonnák, melyeket nagy gonddal és 
váltakozó sikerrel sütögettek a gyerekek.  

 
 
A második kirándulásra október 9-én került sor, ahol szintén 
verőfényes őszi napsütésben volt részünk. A 7. és 8. évfolyamosok -
ha lehet ilyet mondani- még jobban élvezték a kirándulást, bár nekik 
nem volt szerencséjük megnézni a betyár múzeumot, mert a 
tulajdonos nem ért rá. Ellenben a helységet keresztül-kasul bejárták 
és rácsodálkoztak kellemes hangulatára. Az iskola épülete ellenben 
szomorú látványt nyújtott, pedig mint megtudtuk, ilyen kápolnával 
egybeépített iskola már mindössze hat található Magyarországon. 
A közel hetven tanuló remekül érezte magát a kiránduláson, és mint 
kiderült, a gyerekek 90%-a még sohasem járt Cserekertben. 

Kísérők voltak: Koroknai Tibor, Kléh Ákos, Bertóthy Tamás

További képekkel a www.letavertes.hu honlapon 

Palipista 2020. 
 
Ennek a furcsa szónak több jelentése is van. Számunkra 
mindenekelőtt egy felettébb nehéz zempléni túra verseny nevét rejti, 
melyen a Magyar Sport Természetjáró Szövetség 
Gyermekbajnokságának első állomásaként vettünk részt.  
Október 10-én Sátoraljaújhelyről indult a teljesítménytúra verseny, 
ami a fiatalabb korosztály számára 17,7 km-es távot takart. Ehhez 
azonban, hogy ne legyen olyan könnyű, 690 méteres 
szintkülönbséget kellett leküzdeni. A remek, napsütéses idő, a 
szenzációs panoráma és a hegyi levegő valamelyest enyhítette a 
távközbeni fáradtságot. A gyerekek a Létafit SE színeiben
versenyeztek és jónak mondható 3,54 km/h-s teljesítménnyel értek 
célba.  

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Ennek a verseny sorozatnak összesen 6 állomása van, melyből a 
következő, november közepén, Nagyvázsonyban, a Bakony lesz. 
Tavasszal pedig a Budai hegység, Börzsöny, Mátra és májusban a 
mi kis Erdőspusztai túránk zárja a sort.  Ezt követően lesz eredmény 
hirdetés is. 
A csapat névsora: Szabó Janka Regina, Szatmári Gréta, Boros 
Nándor, Bertóthy Tamás Dániel, Tatos Csanád, Guba Dávid 
István (aki most betegség miatt hiányzott)  

Kísérők: Koroknai Tíbor és Bertóthy Tamás

 

Járványügyi helyzet lapzártakor 
 
A településen jelenleg nincs fertőzött személy, a három háziorvosi 
körzetben mindössze 8 fő él karanténban. 
Az óvoda-bölcsőde, az iskolák, városi intézmények, hivatalok, 
orvosi rendelők a járványügyi előírásokat következetesen betartva 
működnek. A heti piacok alkalmával az önkormányzat a mezőőrök 
bevonásával fokozottan ellenőrzi a szájmaszk használatát és a 
biztonságos távolságtartást. 
A szigorított román jogszabályi előírások miatt megfeleződött a 
határátkelő forgalma. A hazánkba érkezőnek 24 órán belül vissza 
kell térnie, és karanténba kerül. Ez alól kivételt képeznek a 30 
kilométeren belüli állandó munkaviszonnyal rendelkezők (ide 
tartoznak a diákok is). 
Az országostól eltérő intézkedésekre nem volt szükség. 
Igazodunk a központi előírásokhoz, és csak indokolt esetben 
várható szigorítás – mondta el érdeklődésünkre Menyhárt Károly 
polgármester. 
 
A polgárőr egyesület tagjai a rászorulók részére ismét elvégzik a 
heti élelmiszer-, illetve gyógyszer beszerzéseket. A csapadékos 
időjárás beköszöntével személygépkocsijukkal nehezebben érik el 
a külterületeken élő idős embereket, ezért pályáznak egy 
terepjáróra – tudtuk meg Fábián Pétertől, az egyesület 
alelnökétől.                                                                             (T.B.) 
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 
 
A labdarúgó bajnokságok negyede eltelt, csapataink a 
várakozásoknak megfelelően szerepelnek. 
 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Az ifi és felnőtt labdarúgó csapat 

Ifjúsági és serdülő korosztályosaink pontveszteség nélkül vezetik a 
tabellát. Felnőtt csapatunk egy váratlan vereség után egyelőre 
lecsúszott a képzeletbeli dobogóról.  

 

 
Megyei felnőtt kézilabdázóink 

Felnőtt női kézilabda csapatunk az első három mérkőzést sikerrel 
abszolválta.  

 
U 14 kézilabdás lányaink 

 
U 14 kézilabda korosztályban is elkezdődött az évad. Lányainknak 
a hajdúsági csapatok mellett a jászsági és békési korosztályos 
csapatokkal kell megküzdeni. 
 

 
"Öregfiúk" Barátságos focimeccsen vendégünk volt Cigánd  
csapata 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

ZZZsssóóókkkaaa   tttooovvvááábbbbbb   gggyyyááárrrtttjjjaaa   aaa   gggóóóllloookkkaaattt   
Mint ismeretes, a DVSC egyik tehetséges fiatal labdarugója, a 20 
éves hátvéd Újvárosi Ádám a Vasas SC -hez igazolt.  

Az öt évvel fiatalabb, szintén tehetséges 
unokatestvér, Tóth Zsóka is átigazolt a DVSC-
DLA, Debreceni EAC csapatából a Puskás 
Akadémia FC –hez., ahol korosztályos csapa-
tában eddig négy alkalommal lépett pályára és 
mérkőzésenként három-három góllal segítette  a 

leánycsapat szárnyalását. Ez nem véletlen, mivel a hivatalos
kimutatás szerint a lejátszott 189 mérkőzésén 263 alkalommal talált 
a hálóban. További sok sikert kívánunk!                                    (T.B.) 

 

„RÉGI IDŐK FOCIJA”, RÉGI KÉPEKEN 
 

A Létavértesi Vörös Meteor SE felnőtt és ifi csapata a 80-es 
években (1980 1981). A képet közreadja: Árva Barna Létavértes SC 
'97 elnöke. Kérjük, segítsenek a játékosok beazonosításában a 
facebook „Képeskönyv Nagyléta Vértes Létavértes” oldalon! 
 

 
Az ifjúsági csapat Kiss Lajos bácsival 

 
A felnőtt csapat Kelemen Sándorral 

 

KEDVES OLVASÓNK!  
Továbbra is köszönettel fogadunk régi 
 fényképeket papírképen, digitalizált  
formában, amelyek Létavértes (Nagyléta és 
Vértes) történetének dokumentálásához  
felhasználhatók.                
 

Várjuk közérdeklődésre számot tartó témajavaslatait, kérdéseit. 
Lapunk tartalmát jobbító ötleteit juttassa el szerkesztőségbe.  
letahirek@gmail.com  ,  Városháza II. em. 12.        Köszönjük! 
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CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Alkotmány u. 16.sz.alatti lakóház (2 
nagy szoba, konyha, fürdőszoba, 
előszoba, kamra, pince, gázfűtés) 
eladó. Nagy udvar, gazdálkodásra is 
alkalmas kert. Érdeklődni lehet:  
06 52 376-262 telefonszámon.   (x) 
 
LAKÓHÁZ. Vasvári köz 7. szám 
alatti ház eladó. Szoba, konyha, 
folyosó, nagy udvar, 600 kodrát kert 
külön is eladó, tormatermelésre al-
kalmas. Irányár 1,8 millió forint.  
Érd:  06-70-233-0765 

  (B-2020/28560/19/70)
 
ÉPÍTÉSI TELEK Nagyváradi u. 
19/A alatt 661 m2  közművesítés 
nélküli telek eladó. Közművek a 
telek előtt. Kossuth kertben 1349 
m2 parlag föld eladó. Telefon:  
06-30-313-3046   (B-2020/28560/19/66) 
 
ÉPÍTÉSI TELEK. Létavértes 
Károlyi utcán két szomszédos 707 
nm-es telek eladó. Darabja 2.4 M 
Ft. és 709 nm, irányár: 2.4 M. Ft.). 
Közművek az üres telek előtt. 
Érdeklődni: 06304759639,  és 
06705632924                                (x) 
  
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06308461690           (B-2020/28560/11/54) 
 
TERMŐFÖLD. 2 hektár jó 
minőségű(48 AK) termőföld eladó. 
Telefonszám: 06/20/453 2217 vagy 
06/20/597 8985 .      

(B-2020/28560/19/43)
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

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

   TÓTH LÁSZLÓ 

      /Nyilas Misi/ 
     halálának 16. évfordulójára 

 

                            Fiai, menyei, unokái 
 

 
 

 

 
 MEGEM LÉKEZÉS 

 
„Már 16 éve pihensz a néma hant alatt. 
A végtelenség őrzi csendes álmodat. 
Egy pillanat, és mindennek vége, 
Itt hagytad azokat, kiket szerettél”, 
Maradt a fájdalom, egy csendes sírhalom, 
Szerető szívünkbe örök gyász, fájdalom, 
De emléked örökre szívünkben él.”  

GUBA JÁNOS  
halálának 16. évfordulóján 
fájó szívvel emlékezik reá  
 

                       Felesége, Fia és Családja 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
 Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

Hirdetések feladása november  10–én, kedden, 12 óráig 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

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

 (B-2020/28560/13/38))
 
LAKÓHÁZ.  Létavértes, Hunyadi 
u. 17. sz. alatt 400 �öl telken 80 m2

–es ház (2 szoba, konyha, fürdőszo-
ba) eladó. Irányár: 4,4 millió Ft.  
Érdeklődni 06 20 280 5455  

(B-2020/28560/19/65)
 
BÚTOROK, SZŐNYEGEK és 
még egyéb más eszközök eladók. 
Érdeklődni lehet: Guba Sándorné, 
Létavértes, László u.3. 
 
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ, 
szalagfüggöny, reluxa, sávroló, 
napellenző, zsaluzia, harmonikaajtó 
készítését, javítását, szerelését 
vállalom. Érdeklődni lehet: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ 6 
kamrás 1.0 -ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 8 év 
szerkezeti és 12 év színtartóssági 
garanciával. Kedvező áron! Pontos, 
precíz munkavégzéssel! Érdeklődni 
lehet: ifj. Kéki Sándor, telefon:  
06-20/ 463-57-13                          (x) 
 
SZÁNTÓFÖLD. A vértesi határ-
ban a 0549//1 hr. számon 4 ha-
88,51 AK értékű szántó eladó. 
Érdeklődni lehet:  06 (52) 556-822 

(B-2020/28560/19/59)
 
 

 
 

Hirdetések feladása 
Városháza, II. emelet 12. ajtó   letahirek@gmail.com 

 Érmelléki és nagylétai görögkatolikusok kapcsolatai 
 
 „Az Érmelléki görögkatolikus egyházak nemzetiségi kapcsolatai, különös 
tekintettel Nagylétára” címmel pályázati forrásból és önkormányzatok 
támogatásával a közelmúltban 200 oldalas kétnyelvű (magyar és romám) kötet 
látott napvilágot Erdei Gábor szerkesztésében, a Létavértesi Román 
Nemzetiségi Önkormányzat gondozásában. 
A hiánypótló kiadvány gazdag képanyaggal, korabeli dokumentumokkal, 
táblázatokkal, térképekkel illusztrálva dolgozza fel az etnikai viszonyok 
alakulását, benne a román görögkatolikus népesség helyzetét a XVIII. századtól. 
A tanulmányok írói: Buzgó Gábor, Aurél Chiriak, Nagy Gergő és Szálkai Tamás, 
akik már jelezték, hogy igen gazdag további forrásokra bukkantak, így nem 
zárható ki, hogy lesz folytatása a témának. A kiadvány és bővebb recenzió 
elérhető a város honlapján. (T.B.) 

 

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

 

 
 

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

AGRÁRCENZUS 2020.  
A Központi Statisztikai Hivatal 2020. szeptember 19 –
november 22 között teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt 
végre az ország összes településén, a kijelölt címeken. Az 
összeírók igazolvánnyal vannak ellátva.  
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet 
kapjanak a mezőgazdaság aktuális állapotáról, a gazdaságok 
szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai és az 
európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák 
létrehozásában, ezért a pontos válaszadás közös érdekünk. 
Az adatszolgáltatás kötelező. 
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Létavértesi iskolások a gombaüzemben 
 
Az Oriens Gomba Kft. elkötelezett aziránt, hogy a gyerekek ne 
csak a tankönyvből, hanem a gyakorlatban is bővítsék 
ismereteiket. Gombatermesztő üzemünkben a gyerekek 
testközelből ismerkedhetnek meg a Laskagomba, Shiitake 
gomba, Pecsétviaszgomba termesztésének lépéseivel, 
kipróbálhatják több eszköz használatát, és megkóstolhatják az 
elkészült ételeket.  

A társadalmi felelősségválla-
lási programunk keretében 
már több alkalommal fogad-
tuk a létavértesi iskolák 
tanulóit. 2020. szeptember 16-
án az Egészségprojekt napok 
keretében az Arany János 
Iskola 1.a osztályos tanulói 
látogattak el hozzánk.  
 

A gyerekek érdeklődve figyelték az üzemben folyó 
tevékenységeket, majd kifesthették magukat indiánoknak. Az 
üzemlátogatást követően játék és egy kis meglepetés várta őket: 
különböző akadályokból épített labirintuson kellett átjutniuk. A 
feladat megoldása után megkóstolhatták az üzleti forgalomba 
kerülő új termékeinket, a Ganodermás-mézes kekszet és a 
Shiitakés ropogóst. Cserébe mi is kaptunk ajándékot tőlük: 
gyönyörű rajzokat készítettek üzemünk udvarán.  

Szeptember 21-én és 24-én az Irinyi János Általános Iskola 6. és 
7. osztályos tanulói jöttek el hozzánk. A gyerekeknek- életkoruk 
alapján- már részletesebb szakmai tartalmú látogatást 
szerveztünk. Kifejezetten élvezték a gyártócsarnok látogatását 
és az autokláv működését. Emellett az idősebb korosztály is 
érdeklődött az őrlemények iránt, és rácsodálkoztak, mennyi 
gombaspóra rakódik le a termesztő üvegeken. A jövőben is  
folytatjuk a programot, és várjuk további iskolák, osztályok 
jelentkezését. 

Baráti Jánosné Oriens Gomba Kft.
 

 
 
 
 

Települési információk a város honlapján 
TELEPÜLÉS – ÖNKORMÁNYZAT  HIREK 
KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ÉLETHELYZETEK 
www.letavertes.hu 
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