
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

XXVI. évf. 8.. (230.) szám 
2017. augusztus 

Kisasszony hava 
   

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

Programelő zetes 
 

 
Minden érdeklődőt hívunk és várunk 

2017. szeptember 23-án 
a városi rendezvényre! 

 
10 órától: 

Szüreti fogatok felvonulása a városban 
a szokott útvonalon 

15 órától: 
Népzene és néptánc program 

A Kossuth kerti TÁJHÁZ pajtánál 
 

Várjuk 
lovasok, lovasfogatok jelentkezését   

a Rózsa u. 1. szám alatt, a könyvtárban. 
Telefon: 52/376-055 

Létavértes Városi Könyvtár és Mővelıdési ház 
 

 

FÉL ÉVSZÁZAD UTÁN 

 
Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

A település szempontjából történelmi jelentőségű volt 1963-ban a helyi gimnázium 
beindulása, ezért az intézmény alapító diákjainak 50 éves osztálytalálkozója is figyelemre 
méltó és megismételhetetlen eseménynek számít.  
2017. július 29-én, a volt Nagylétai Általános Gimnázium 1967. június 14-én érettségizett 
IV / A osztálya találkozott Létavértesen, a Szent Kristóf. Ifjúsági Turistaházban. 
Felejthetetlen, örömteli és boldog órákat töltöttek együtt –  írta osztálytársai nevében 
Molnár Andrásné Pelei Viola. 
ÁLLÓ SOR : (balról jobbra): Szána Mária, Csige Elvira, Pelei Viola, Boldog Viola, 
Nagy Viola, Vida Árpád , Simon Ibolya, Gulyás Julianna, György Róza, Tarján 
Mária, Gombos Sára, Békési Sándor tanár, Holló Ilona, Nyíri Gyula, Rácz Róza.  
KÖZÉPSŐ SOR: (balról): Bui Emma, Pongor Erzsébet, Kiss Aranka, Nagy Jolán, Réz 
Irén, Vigh Katalin. ELŐL : Németh István.                                                            /t.b./ 
 

 
Lakossági Fórum 

2017. augusztus 31-én, 
csütörtökön 15.00 órától 

Helye: 
a Városháza – Kossuth u. 4. 

Házasságkötő terme 
Témája: Településképi Arculati 

kézikönyv  
és a Településképi rendelet  

véleményeztetése 

Minden helyi lakost  
tisztelettel hívunk és v árunk!  

XV. Alkotótábor Létavértesen 

 
                                                                                   Fotó: MAGÁNARCHÍVUM 
Az alkotómunka bázisát a Szent Kristóf szálláshely jelentette. A művészek itt készült 
alkotásait a közeljövőben kiállításon mutatjuk be a település lakosságának, és az 
érdeklődőknek!                                                                                         Pappné Szabó Mária 

2017. augusztus 4-11 
között került megren-
dezésre az idei alkotó-
tábor, melyen 12 lel-
kes művész vett részt.  
Többen alapítói és 
rendszeres résztvevői 
a nyári eseménynek. 
Ketten a szomszédos 
Székelyhídról jöttek, a 
többiek különböző 
hazai településekről.  
A művésztelep életé-
nek koordinálásában a 
helyi Rajzkör oktatója, 
Máté József segített.  
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2017. augusztus 11-12 napokon került 
megrendezésre Nyíradonyban a 471 
Fesztivál.  
 
E program keretében pénteken került 
átadásra a 471-es számú főút Hajdúsámson 
- Nyíradony közötti megújult szakasza, 
melyet Tasó László államtitkár és Lázár 
János, a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter adtak át a közlekedők részére.  
 
Településünket Menyhárt Károly polgár-
mester és dr. Tóth László alpolgármester 
képviselte.  

Szombaton az Európa Parkban számos 
program várta a meghívott családokat.. A 
sok fellépő mellett, vidámpark, és a. 

települések közötti vetélkedő is színesítette 
a kínálatot. 
 
A szervezők által összeállított csapat-
verseny elméleti és fizikai kihívásokat is 
tartalmazott a településenkénti öt fős 
csapatok számára.  
Büszkén számolhatok be arról, hogy 
Debrecen és a Nyíradony csapatait 
megelőzve Létavértes csapata állhatott a 
dobogó legfelső fokára! 
 
Nagy örömünkre a Mrs. Busta fellépésére 
érkező létavértesiek komoly szurkolótábort 
alkottak, és biztatásuk hozzájárult 
településünk hírnevének öregbítéséhez. 

Papp Zoltán képviselő
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zöld hulladék elhelyezése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ú 
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Közérdekő 
információk 

 

lakossági ügyek intézéséhez 
 
 

Víziközmű szolgáltatás 
Telephely: Létavértes, Debreceni u.1. 
Telefon:    52/513-536 

Ügyfélfogadás, szerződésleadás, 
           díjbefizetés készpénzzel 
           Hétfőn      8-12 óráig 
           Csütörtökön    12-16 óráig 
    Hibabejelentés 0-24 óráig   52/534-510 
    Központi ügyfélszolgálat:  52/513-506 
 

Közvilágítás hibabejelentése 
Városháza, I. emelet 12. ajtó 

Juhász Zoltánné 52/376-101 /115. mellék 
 

Kommunális hulladék ügyek: 
Városháza, földszint 6. ajtó 
Szabó László – 52/585-306 

 
Zöldhulladék ügyek: 

Településszervezési iroda: 52/585-300 
 

Tanévkezdési támogatás 
igényelhető 

2017. augusztus 01-október 14-ig 
A nyomtatvány elérhető (kérelem-adatlap) 

www.letavertes.hu/ HIREK oldalon 
Személyesen: Városháza, Szociális iroda 

 
Időskorúak támogatása 

igényelhető 
2017. október 15-től - november 30-ig 
Személyesen: Városháza, Szociális iroda 

A formanyomtatvány letölthető 
www.letevertes.hu /HÍREK 

 
 
Kismamák, édesanyák figyelmébe 
 

 

Gyermekorvosi rendelés 
Augusztus- 14 - 28 között 

8-10 óráig lesz gyermekorvosi rendelés  
Rendel: Dr. Kerekes Valéria  gyermekorvos  

 
Védőnői tanácsadás 

(súlymérés, várandósok leleteinek beírása) 
minden reggel 8-9 óra között . 

 
Orvosi tanácsadás ebben a hónapban 

nem lesz. 
Státuszok, oltások időpontjáról -akiknek 

esedékes- érdeklődjenek nálam. 
Zsíros-Takács Tímea védőnő

 

Fesztiválon jártunk 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS - AKSD 

Az Önkormányzat helyi rendelete alapján 
további területeket vontak be a házhoz 
menő elkülönített hulladékgyűjtésbe. Ennek 
lényege, hogy az ingatlan tulajdonos 
elkülönítetten, erre a célra szolgáló sárga 
zsákokban gyűjti össze a hasznosítható 
hulladékát (MŰANYAG, PAPÍR, FÉM)  az 
ÜVEG kivételével , amit a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek üveg gyűjtésére 
szolgáló zöld tartályaiban tud továbbra is 
külön gyűjteni. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
gyűjtőszigeteken található ZÖLD tartályba 
csak ÜVEG rakható. A tartályba és mellé 
sem műanyag, sem papír, sem fém nem 
rakható le! 
 

Háztól történ ő szelektív begy űjtés 
időpontjai  az év hátralév ő részében: 

(sárga zsákos) 

Település felosztása mint a lomtalanításkor 
SZERDA: VÉRTESI RÉSZ,  CSÜTÖRTÖK: LÉTAI RÉSZ 

 
augusztus   30-31. szerda-csütörtök 
szeptember 27-28. szerda-csütörtök 
október        25-26. szerda-csütörtök 
november    27-28. szerda-csütörtök 
december    27-28. szerda-csütörtök 
 

 
 

 
Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

A csapatverseny győztesei és szurkolóik 
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A nyári szünetben sem tétlenkedtek pedagógusaink, napközi 
Erzsébet tábort szerveztünk 3 turnusban.  
 
Célunk az volt, hogy diákjaink számára tartalmas programot és 
szórakozást nyújtsunk, valamint, hogy a dolgozó szülőknek 
segítsünk gyermekeik lefoglalásában. 
 
Az első csoportban 151 alsós diákunk érdekesebbnél érdekesebb 
programban vett részt. Egy napot Debrecenben, a Kerekerdő 
élményparkban töltöttek el. A többi napon különböző témákban 
vettek részt foglalkozásokon, volt egészség-, kézműves-, és 
hagyományőrző napjuk. 
 

 
Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

 
A következő héten 34 nebuló bővíthette tudását az olvasás és a 
helytörténet iránt érdeklődő csoportban. Ők is foglalkoztak 
kézművességgel, vetélkedtek, kirándultak a környező településekre, 
Egy napot Debrecenben is eltöltöttek, ahol külön élmény volt 
számukra az Aquatikum és a Tímár ház foglalkozása. 
 

 
 

A harmadik turnusban 41 diák élvezhette a szervezett 
programokat, ahol néptánc és zumba kipróbálására is volt lehetőség, 
ültettek virágokat, jártak Debrecenben a SZUSZ PARKBAN, és 
külön élmény volt számukra az, hogy az utolsó napon az Erzsébet 
program fotósai is velük voltak, s drón felvételeket is készítettek 
róluk. (lásd  előző hasábon fönt) 

 

 
 
Remélem a résztvevő diákok remekül érezték magukat, s jövőre is 
szívesen töltik ebben a formában a nyári szünet egy részét! A 
szervező és résztvevő pedagógusoknak pedig köszönöm a munkát, 
hogy szabadságuk egy részét erre áldozták! 
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Irinyi János
Általános Iskola

 
 

31 évi aktív tevékenykedés után nyugdíjba vonult  

NAGY KÁROLY
pedagógus kollegánk

 
1986 óta testnevelő tanárként folyamatosan 
a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 
tanulóinak állóképességét fejlesztette. 
Túlzás nélkül mondhatom, hogy Tanár Úr 
szerves része volt a vértesi településrész 
hétköznapi utcaképének, hisz 31 évig 
folyamatosan rótta a tornaterembe vezető 
Kassai utcát, napi 5-6 gyerekcsoportot 
kisérve a tanórákra és vissza. 

A kötelezően megtartott testnevelés órákon kívül elhivatottan gondoskodott 
a sportolási lehetőségek széleskörű megismertetéséről, gyakoroltatásáról is. 
Kiemelten foglalkozott kézilabdával, atlétikával és sakkal szakkörök, 
sportkörök keretében. Ezekben a sportágakban rendszeresen biztosította a 
tanulók versenyeztetését intézményen kívül is. 
A három évtizedes tevékenysége alatt vértesi gyerekek százait tanította meg 
úszni, kezdetben külső helyszíneken szervezett úszótáborokban, 2005 óta 
pedig városi uszodánkban. 
Mind e mellett elmondható, hogy iskolája valamennyi nagy rendezvényét a 
háttérben végzett szerény szervezőmunkájával folyamatosan és 
megbízhatóan segítette. 
A sport iránti szeretete, a közösségért vállalt munkája túlmutat munkahelyén, 
hisz a településen működő LÉTAFIT Egyesület oszlopos tagjaként a helyi 
sportélet egyik mozgatórugója a fiatalok és felnőttek körében is. 
 
Gyalogtúrák, vízi túrák, nevelőtestületi kirándulások nem múlhattak el az ő 
szervező- és lebonyolító munkája nélkül. 
Pontossága, megbízhatósága, 
önfegyelme, az általa választott 
munka iránti alázata, 
közösségért tett vállalásai és 
szerénysége példa- és útmutatás 
a tanítványok és munkatársak 
számára. 
Pályája elismeréseképpen a 
Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ szakmai vezetőhelyet- 
tese az Emberi Erőforrások minisztere által adományozott Szolgálati 
Emlékérmet adott át számára 
 

Kedves Nagy Károly Kollegánk! 
Kívánjuk, hogy fittségedet, egészségedet nyugdíjasként is tudd kordában 
tartani, és megtaláld azt az új életformát, mely a kötetlen, sok szabadidőből 
álló hétköznapjaidon is boldoggá, elégedetté tesz. 
 

Tankönyvosztás ideje: 
augusztus 24-én 8-13 óráig, augusztus 25-én 13-17 óráig 

az Irinyi utca 8. szám alatti iskolaépületben. Ettől a tanévtől 
valamennyi általános iskolás ingyen kapja a tankönyvet. Az átvételt 
a szülő aláírásával igazolja. 
 

Ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási nap 2017. szeptember 
1. 8 órától az Irinyi utca 8. szám alatti iskola udvarán, eső esetén a 
tornateremben. 
Megjelenés fekete-fehér viseletben iskolajelvénnyel. A tanévnyitó 
ünnepség előtt a gyerekeknek lehetőségük lesz táskájukat 
osztálytermükbe bevinni. A megnyitás után 16 óráig tartó tanítás 
lesz étkezés biztosításával. 

Vályiné Pápai Viola intézményvezet ő

 
Fotó:  ISKOLA ARCHÍVUMA

Erzsébet táborosok a Vízi vágóhídon 
 

ÉRTESÍTÉS A TANÉVKEZDÉSRŐL 
I. A tankönyvosztás időpontja 

2017. augusztus 24. csütörtökön délelőtt  8-12 óráig, 
                                                        délután 13-17 óráig 

II. Ingyenességre jogosultak 
Valamennyi általános iskolás diák ingyenesen kapja meg a 
tankönyvet, így a tankönyvcsomag átadásakor nem lesz szükség 
igazolásokra, de az étkezéshez igen. 

 
III. Rajz- és technika eszközök 

Diákjaink számára tanítási órán használatos bizonyos eszközöket a 
kedvezőbb árak és használhatóság miatt az iskola szerzi be, így 
például 3-4. évfolyamosok és felső tagozatos diákok számára rajzból 
és technikából semmilyen tanszert nem kérünk megvásárolni.
Ezekre a dolgokra a következő összegeket kérjük: 

1-2. osztály:     300,-Ft 
3-4. osztály:  1.000,-Ft 
5-8. osztály:  2.100,-Ft 

Ezt az összeget a tankönyvosztással egy időben szedjük be 
tanulónként. Kérjük mindenki hozzon erre is pénzt magával! Az 
ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó! 
 

Tanévnyitó ünnepség: 
2017. szeptember 1-én 8 óra. Ezt követően tanítási nap 

Nagy Józsefné igazgató
 
 
 
 

LÉTAVÉRTES, ÁRPÁD TÉR 
NYITVA TARTÁS : 

Hétköznapokon: 6.30 – 9.00 és 17.30 – 20.00 
Szombaton: 14.00 – 20.00, Vasárnap: 14.00 – 20.00 

Jegyárak egy alkalomra: 
Felnőtt:                 900,- Ft  Helyi lakos:                 800,- Ft 
Diák, nyugdíjas: 750,- Ft  Helyi diák, nyugdíjas: 650,- Ft 

Csoportos (15 fő fölött ): 400,- Ft/fő / óra 

Bérlet ára 10 alkalomra: 
Felnőtt   7 .000,- Ft,  Helyi lakos            5.800,- Ft 
Diák, nyugdíjas  5.800,- Ft,   Helyi diák, nyugdíjas 4.300,- Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az uszoda augusztus 21- szeptember 01 között 

karbantartás miatt zárva! 
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„Kedves Naplóm! 
Madárcsicsergős, napsütéses jó reggelt! Reggeli után tanár-diák foci, 
a többiek horgászni mennek.  Tóth Zsóka és Ferenczi Viki alázza a 
fiúkat! Ez nem igaz, de nagyon jól játszanak, bár csoda most sem 
történik, megint a felnőttek nyernek.  

Tamás bá előrukkol az újítással, a mai távon indul egy „tökös” túra a 
Békés városon átfolyó élővízen, kitérő után csatlakoznak a folyón 
tovább haladókhoz. Tökösnek azért kell lenni, mert többször kell 
átemelni a hajókat az út során, sőt egyszer 800 métert kell cipelni is.. 
Én nem vagyok elég tökös, de a nagy fiúk mind ezt választják. 
Hajrá!!  

 
Körülöttünk viharfelhők gyűlnek. Az indulás nehézkes, a 
legénységeket újra kell osztani, de végül elindulunk hátra hagyva   
Jóska bácsiékat a csomag hegyekkel,  remélem eső előtt fel tudtak 
pakolni! 
A hideg zuhany nem várat sokat magára. Pattognak hátunkon az 
esőcseppek. Esőkabátban evezni rosszabb, mint elázni, a kicsik 
reszketve lapátolnak. A napmeleg viszont hamar felszárítja a 
legénységet, de már szürkületben érkezünk a tarcsai kikötőbe. 
Sajnos a „tökös csapattal” nem sikerült találkoznunk.  
 
Megcsap a flekken és a sült krumpli illata, de először sátorverés.  A 
„tökösök” még töketlenkednek, egy óra múlva érkeznek elfáradva. 
Ők viszont nem áztak el, a Békési piacon fedett helyre húzódtak. Az 
új útvonal mindenkinek nagyon tetszett, érdekes és izgalmas volt 
zsilipek, vadludak és házimacskák között evezni – azt mondják.  
Este egy kis gitározás és éneklés, persze Szatmári Imi bá 
vezérletével. Megunhatatlan. „ 

 
Bertóthy Tamás

(a teljes napló megtalálható a www.letafitse.extra.hu oldalon) 
További képekkel:: www.letavertes.hu /Település/Sport

 
 
Immár tizenkilencedszer kerekedtünk fel, többek között Nagy 
Károly tanár úrral közösen, hogy vizitúrára vigyük a környék apraját 
és nagyját. Sok minden változott 1999 óta.  
 
Például az, hogy Karcsi bácsi (vizitáboros nevén Barcsi Kácsi) azóta
nyugdíjas lett, bár ez a mozgásán cseppet sem észlelhető. (Kívánom, 
így legyen még 50 évig!)  
Sokat változott maga a folyó, illetve a vízparti infrastruktúra. Nem 
kell már  a faluba menni ívó vízért, s már nem fáklyával világítunk a 
parton.  

 
Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Sokat változtak a gyerekek is.  Ma a kütyük és a facebook korában 
más bizonyul izgalmasnak, mint 20 évvel ezelőtt.  
Egyvalami azonban változatlan: az elszántság, a lelkesedés, hogy ezt 
a vizitúrát megrendezhessük évről-évre. (hogy azoknak a gyerekeit 
is elvigyük, akik maguk is gyerekként vettek részt valamikor a 
túrán). 
 A stabil háttérmunkások nélkül (Nagy József, Nagy Tamás, 
Bertóthyné Csige Tünde) nyílván ez sem működne. Néha 
támogatóink is akadnak (Megyei Önkormányzat), s sokat jelent a 
helyi vállalkozók, magánszemélyek önzetlen támogatása (Sass 
Jánosék, Sós Tíbor (Léta-tészta), Újvárosi Sándor, Pongor József), 
amit ezúton is köszönünk.  

 
 
Idézze fel a tábor hangulatát E.C. titokzatos naplója, aki már 
harmadik éve írja vizitáboros élményeit (részlet): 
 

Megérkezik a Szat-
mári család! Lara 
már annyit nőtt, 
hogy az idén nem 
fakanállal evez!  
 
Délben egy kis 
hazai „Léta-tészta” 
milánói makaróni-
ként kerül az 
asztalra. 
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Régi kép a hetvenes évekbıl 

Fotó: MAGÁNARCHÍVUM
Egy nagyléta ifi labdarúgó csapat képe a jobb szélen Kiss Lajos 
ügyintézővel. A játékosok mögött Árva Imre, a lelkes szurkoló 

Másodosztályból a csúcskategóriába 
És rögtön pontszerzéssel! 

 

 
Forrás: FORMULA.HU

Vizelli Károly  2016-ban feleségével, Vizelliné Jobbágy Éva 
navigátorral a Rali2 bajnoki címét szerezte meg.  
A 2017-es Veszprém Ralin viszont a Lada VFT-ből hirtelen 
R5-ös Skoda Fabiába ült át, ahol a 10. pontszerző helyen 
végeztek. Navigátora Nagy Péter volt. Ebből az alkalomból 
stúdióbeszélgetést készített vele az Autósport és Formula 
Magazin ralihíradó, mely elérhető a www. Youtube.com 
megosztón. 
Lényeges műszaki különbségek vannak a Lada és az R5.ös 
között. Ilyenek: az autó jobban alkalmazkodik a terephez I(nem 
pattog), a fékek keményebbek, speciális az üzemanyag.
Vizelli Károly nagyon örült, hogy sikerült karcmentesen 
végigmenni a pályán, és ráadásul a 10. helyre befutni. 
Elmondta: „ebben a kategóriában nagyon az út elején vagyunk. 
Sok versenykilométeren még rengeteget kell tanulnunk, hogy 
labdába tudjunk rúgni. A cél természetesen az egyre jobb 
eredmények elérése. E mellett a Ladával a Rali2 versenyben is 
indulnak, ahol a legjobbak között szeretnének végezni. (t). 
 

NAGYLÉTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 

 
Forrás: A GYÜLEKEZET FACEBOOK OLDALA

Az egyházközség tagjainak egy csoportja Berekfürdın, 2017. nyarán 
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                                éves a Létavértes Sc' 97 
                                           
                                       Augusztus 10.-én jubileumot ünnepelt a 
                                      sportegyesület. Két évtizedes múltra 
tekintünk vissza, melyből az alábbi eredményeket tartjuk 
számon: 
 
Az egyesület öt szakosztályt működtet: labdarúgás, kézilabda, 
cselgáncs, úszás és zumba. 
Minden szakosztályban komoly munka folyik, amire az egész 
település büszke lehet.  
 

Az induláskor, 1997. augusztus 10.-én, csak 
labdarúgó szakosztály működött Létavértesen.  
 
Az akkori elnökség tagjai voltak: Szabó József 
elnök, Laczkó József, Menyhárt Károly, Csige 
József, Árva Barna, akik eredményes munkát 
végeztek.  

 
2010.-ben a focicsapat kiharcolta az NB III -as jogosultságot. A 
csapatvezető akkor Belényesi Zoltán lett.  
Ezt követően új elnökség vette át a stafétabotot. Árva Barna elnök, 
Papp Zoltán szakosztályvezető, Szima Sándor, Vida Sándor, 
Mátyus Sándor, Gerák János, Kontor Gábor és Szilágyi Sándor. 
 

 
 
Ekkortól indultak meg a Sportcentrumban a jelenleg is tartó 
fejlesztések. Új labdarúgó edzőpálya épült, felújításra került a 
főépület és az öltözők. Hajdú-Bihar megyei viszonylatban is 
komolynak számító lelátót építettünk az önkormányzat hathatós 
támogatásával. Legújabb eszközünk az utánpótlást szolgáló Ford 
Transit kisbusz. 
 

 
Fotók: Magánarchívum

Elmondható, hogy az egyesület vezetősége és annak tagsága is a 
város hírnevének öregbítéséért dolgozik.  

Tisztelettel köszönjük mindenkinek, aki részt vállal a közös 
munkában, és ezután is számítunk az együttműködésre! 
Hajrá Létavértes! 

Létavértes Sc' 97 elnöksége.
 

 
Beszámoló  

a ” Népmővészeti tábor határon túli és hazai fiatalok 
részére „ elnevezés ű tábor munkájáról  

 
A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány 2017 
augusztus 1-5-ig,- már második éve- Létavértesen a Rozsnyai 
Gyűjtemény szomszédságában lévő Bihari Jurtatábor területén rendezte 
meg népművészeti táborát, Galánfi András Kossuth –díjas akadémikus 
vezetésével. 
A táborba 25 főt tudtunk fogadni. Elsősorban a Párciumból és Csíkból 
érkeztek a táborlakók. Ellátásunkat a Vértesi Református Egyházközség 
biztosította. A csodálatos környezet, a gyűjtemény munkatársainak és a 
Vértesi Református Egyházközösség dolgozóinak kedvessége, 
gondoskodása fokozta az élményt. A jurta tábor adott éjjeli szállást a 
tábor tagjainak és a mestereknek.  
 
Hat műhelyben folyt a munka (fazekas, kosárfonó, bőrműves, 
nemezkészítő, kovács, szövő), kiváló mesterek irányításával. 
A szövés nagy attrakció volt ebben az évben, mert a pápai Lőrincz 
Textiles Műhely kitelepült a helyszínre, a tábor idejére.  
Ez azt jelentette, hogy szövőszékben és anyagban nem volt hiány. A 
bőséges kínálattal éltek is a táborozók. Sok szép munka született 
Galánfiné Schmidt Teréz szövő Népművészet Mestere irányításával. A 
többi műhelyt is használták a fiatalok.  Üres hely sehol sem volt. 
 
A tábor lakói megismerhették a Rozsnyai Gyűjteményt, Dr. Rozsnyai 
István alapító vezetésével. Ötleteket meríthettek – különösen a 
fazekasok. 
Esténként daltanulás, közös éneklés, táncház tette változatossá a 
programot Bárdosi Ildikó és Gyönyörű Zsiga vezetésével. 
Az előadások az ismeretek gyarapítását, tudatosítását szolgálták. 
Galánfiné Schmidt Teréz a szövés hagyományairól, a tanítás 
módszereiről tartott előadást. Harangozó Imre etnográfus „Jelek és 
jelrendszerek a népművészetben „ témakörben tartott érdekes és
tanúságos  előadást. 
Augusztus 4.-én Vókonyára látogatott a tábor. A Makoldi Sándor
festőművész által megálmodott Pásztorszentélyt látogatták meg . Sajnos 
Makoldi Sándor már nem tudta bemutatni a szentélyt, mivel időközben 
elhunyt. Ezért Galánfi András és Rózsa Péter a hely tulajdonosa 
ismertette a hely létrejöttének történetét, a kápolnában Makoldi által 
megfestett jelképeket. 
A kápolna meglátogatása meghatározó élmény volt a résztvevők 
számára.  
A bemutató után Rózsa Péter bio-gazda megvendégelte a csoportot, ami 
igen jól esett a nagy hőségben. 
 
A Létavértesre való megérkezés után kiállítást rendeztünk az elkészült 
munkákból. A táborvezető értékelte az itt töltött idő alatt végzett munkát 
Este a sárándiak mutatkoztak be. A dalárda énekelt, a színkör 
népszínművet mutatott be, igen nagy derültséget okozva a 
hallgatóságban.  
Este táncház, közös éneklés zárta a napot. 
 
Szombat reggel teljes megelégedéssel, élményekkel gazdagodva 
indultak útnak a tábor lakói, csomagjaikban az általuk készített 
munkadarabokat is vitték. 
Összegezve: a cél, hogy itthon érezzék magukat a határon túliak és 
megismerkedjenek a népi kézművesség legjobb hagyományaival –
megvalósult. 
Minden műhelyben sok munkadarab készült, különféle technikákat 
ismerhettek meg. Barátságok születtek. Ismeretekkel gazdagodtak. 
Otthoni környezetükben tovább tudják adni az itt tanultakat. 
 
Nádudvar, 2017. 08. 05.                                Barna Sándorné 
                                                     az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 
Kedves Olvasóink! A tábor során készült érdekes és színes fotók 
elérhetők a www.letavertes.hu /Település /Művelődés/ Rozsnyai 
István Gyűjtemény oldalról (a szerkesztő) 
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 Ökológiai másodvetés esetében nem kötelező a fémzárolt vetőmag 

alkalmazása, azonban ennek hiányában a 9/2015 FM rendelet 
szerinti gazdálkodási naplót vezetni kell! 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya (régi nevén MVH ) 
megkezdte a termeléshez kötött támogatások helyszíni 
ellenőrzését. A levél tárgyában található iratazonosító a korábban 
benyújtott támogatások vonalkódjával egyezik meg, melyből 
megtudható melyik gazdálkodási évet vizsgálják. Legtöbb esetben 
zöldség- illetve szálas fehérjenövény támogatásokat ellenőriznek, 
melyhez a 9/2015 (III. 13) FM rendelet 8. számú melléklete szerinti
gazdálkodási naplót, illetve a szaporítóanyag igazolást kérik.
Torma esetében az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg 
kitöltött és beszkennelt 3 oldalas naplót kérik; paprika, káposzta, 
karfiol.. stb. esetében pedig a szaporítóanyagról (vetőmag, palánta) 
kapott számlát is be kell mutatni.   

 
Tájékoztatom Önöket, hogy Tömöri István falugazdász 

kollega július 26-án töltötte utolsó munkanapját a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamaránál. A továbbiakban az őt érintő ügyekben 
is forduljanak hozzám bizalommal. 

 
Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a 

Hajdúsági Expo 2017. augusztus 11-13. között 
Hajdúböszörményben. A rendezvényen Traktorkarnevál- Ipari, 
Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Erdészeti Gépkiállítás és 
Termékbemutató - Európai Traktorhúzó Kupa - Husqvarna 
Fakitermelő Versennyel várták az érdeklődőket. 

 
2017. augusztus 17 - 20-ig nyitotta meg kapuit a XXVI. 

Farmer – Expo és a XII. 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, NAK falugazdásza
 

 
 
           Tisztelt Termelők 

 
 
 
A tagdíjfizetési határidő a Kamara Alapszabálya szerint 

2017. július 31., melyet - tekintettel a hosszabbított bevallási 
határidőre - a csekk útján fizetők esetében 2017. augusztus 15-ig 
hosszabbított meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos 
Elnöksége.  
Késedelmes bevallás benyújtására 2017. július 31-ig, míg a 
benyújtott bevallások önrevíziójára 2017. szeptember 15-ig van 
lehetőség. Azon tagdíjbevallásra kötelezett tagok esetében, akik ez 
utóbbi határidőig sem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, a 
NAK a NAV-tól kapott adatok alapján állapítja meg a fizetendő 
tagdíj összegét, s egyúttal 20%-os mulasztási póték is előírásra 
kerül.  

Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében 
másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek 
vonatkozásában  
o a főnövény betakarítási időpontját, valamint 
o a tényleges vetési időpontot, a vetést követő 15 napon belül; 
o illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a 

megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK 
felületén. 

Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. 
napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek 
legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy 
elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben 
nem számolható el adott kultúra EFA -ként, illetve a 
diverzifikációban sem.  

KÖZLEKEDJÜNK 
KÖRÜLTEKINTİEN! 

⊗⊗⊗⊗ SZEPTEMBER 1 ⊗⊗⊗⊗ 

TANÉVKEZDÉS ! 

       Létavértes Sc' 97 hírei 
 

               Hamarosan kezdődnek a 2017 – 2018. 
évi bajnokságok. A sportegyesületünknél a nyári 
időszakban sem állt le a munka. A különböző

szakosztályoknál folyamatos edzéssel és edző-
meccsekkel készülnek csapataink. a meg-
mérettetésre. 
 
Labdarúgóink több felkészülési mérkőzést 
követően augusztus 20 -án a megyei 
másodosztályban, hazai környezetben Polgár 
csapata ellen léptek pályára.  

 

Fotók:: Magánarchívum

A Kismarja elleni edzőmérkőzés előtt 
 

Kézilabdázóink a Megye I. osztályban foly-
tatják, és várhatóan szeptember játsszák első 
bajnoki mérkőzésüket. 
Utánpótláskorú leánykézilabdázóink három 
turnusban edzőtáborozáson vesznek részt a 
Sportcentrumban 

 
U8 korosztályos kézilabdázó lányok 

az edzőtáborozáson 

Jó hangulatú felkészítő munka folyik a minden 
korosztályban.  
 

Nem maradt el Zumba óra  

A Zumba szakosztály tagjait a sem riasztotta el 
a nagy hőség, és folyamatosan, heti két 
alkalommal tartják edzéseiket. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

CSALÁDI HÁZ  eladó, Létavértes, 
Batthyány u. 3. szám alatt. Szigetelt, 
össz közműves, azonnal költözhető, 
100m2, 3 szoba, pici kert. Ár: 11.5 
millió forint. Érdeklődni lehet:  
06-70/226-8414                             (x) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Új u. 
25/A. szám alatt szintes családi ház 
948 m2 telken garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, a kertben 12 
gyümölcsfával , 240 tő szőlővel, 
fedett udvarral eladó. Irányár: 
3.000.000 Ft. Telefonszám: 
0620/340 99 22               (2017/00429) 
 
LAKÓHÁZ . Létavértes, Rákóczi 
u. 64. szám alatti lakóház nagy 
telekkel, gazdasági melléképületek-
kel, bármilyen mezőgazdasági  
tevékenységre alkalmas, telephely-
nek is alkalmas, eladó. Telefon: 
0630/ 502-51-41              (2017/00255) 
 
SZÁNTÓFÖLD.  A Ligeti 
Iskolával szemben 3 ha  3065 m2 

nagyságú, 31, 90 AK értékű szántó 
eladó. Telefon: 30/ 328 3916 

(2017/00384)
 
GEALAN , műanyag nyílászáró, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év 
teljeskörű garanciával, alacsony 
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy 
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, 06-20/ 463-57-13           (x) 
 

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Zöldfa utca 3. szám alatti össz-
komfortos lakás (víz, gáz, villany, 
cserépkályha) eladó. Érdeklődni : 
06/30 353 8090 és 06/30 654 9669    

(2017/00423)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,  
Kassai u. 42. szám alatti családi ház 
eladó. 4300 m2 –es telek,  180 m2 –
es ház  dupla garázs, 
melléképületek, gazdálkodásra is 
alkalmas kert, rendezett udvar. Érd:  
30/720-3109.                  (2017//00326) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Baross u. 64. szám alatti családi ház 
eladó. Ipari áram, villany, gáz van. 
Érdeklődni 06 70 9498926 -os
telefonszámon.                (2017/00352) 
 
TELKEK. Létavértes Hunyadi u. 
8. szám alatti, és  a Baross u. 62. 
szám alatti telkek eladók. Érdek-
lődni: 06 70 9498 926     (2017/00352) 
 
1 DB SZÍVATTYÚ ELADÓ. 
Érdeklődni lehet: 30 / 913 2869 

(2017/00383)
 
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  
 

 
 

„Köszönjük, hogy éltél s minket szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él az emléked örökké.” 

 

Köszönetet mondunk mindazoknak a közeli és távoli 
rokonoknak, jó szomszédoknak, barátoknak,  
jó ismerősöknek, akik szerették és tisztelték, 

M IKÓ JÓZSEF 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

és mély fájdalmunkban együtt éreztek velünk ! 

                                                                                   A gyászoló család 

 
 
 
 
 
 
 

 SZABÓ GYULA  
 halálának 9. évfordulójára 

 
SZERETŐ CSALÁDOD

 

 „Hirtelen halálod 
nagy fájdalmat okozott, 
de jóságod és szereteted 
szívünkben örökké élni fog” 
 

 

LAKATOS NIKOLETT HUGI EMLÉKÉRE  
„Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rád. 
Látlak az égben, mely kéken borul rám. 
Látlak a zöldben, bokrok, fák között, 
Napfényes esőben szivárvány fölött. 
Látlak az utcán emberek forgatagában, 
Hallom lépteid vágyaim sikátorában. 
Érzem illatod rózsákba oltva, 
Törlöm könnyeim, sírodra borulva. 
Oly kedves voltál szívünknek, 
De egy nap elhívtak a fények. 
Megmaradt a keserű bánat s a fájdalom, 
S keserves könnycsepp csordul le arcomon. 
Az emléked szívünkben él, el nem feledünk. 
Tovább élsz itt legbelül a szívünkben, 
S ez elkísér egész életünkben. 
De miért ilyen keserves az élet? 
Miért kellett pont neked elmenned? 
Szívünk gyászol, s meghasad a fájdalomtól. 
Nem tudunk szabadulni a fájó bánattól. 

Soha el nem múló szeretettel emlékezik: 
                                      Öcsi, Gina, Anya, Nagyanyó, Nagyapó  

 

 
 

 
MEGEMLÉKEZÉS 
 

”Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 
                       Juhász Gyula: Consolatio 

 

TURÓCZI KÁLMÁNNÉ  
Pokol Erzsébet 
(1924. szeptember 20  – 2012. augusztus 09) 
halálának 5. évfordulójára 
  
                                 Szerető családja 

 

Régi kép 

 
 

A Nagylétai Községi Tanács dolgozóinak egy csoportja látható a 
régi képen, mely Kőszegi József Gyár utcai portáján készült a 
hatvanas évek végén. Köszönet a jó minőségű fényképért Nagy 
Józsefnének (Kossuth u. 57.) A fotós valószínű Benes Géza volt. 
 
ÁLLÓ SOR (balról jobbra): Kovács Lajos, Szabó Lajos, Bozzay 
Máténé, Papp József, Tóth Emília, Árva László, Rácz Béláné, 
Gecse Lajosné, Bíró Mihályné, Szűcs József, Nagy Margit, Barna 
Sándor. ÜLNEK: Papp Lajos, Kőszegi Józsefné, Kőszegi József, 
Gulyás József tanácselnök, Papp Elek. ELŐL: Kiss János 
A településen készült régi fényképek megtekinthetők: 

www.facebook.com/ Képeskönyv Nagyléta Vértes Létavértes 



10. oldal            Létavértesi  HÍREK       2016. AUGUSZTUS  
 
 

 

      Az újságba szánt anyagok , 
      fotók, hirdetések leadása 
 

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

E-mailen: letahirek@gmail.com  

 
+36 (52) 376-453, +36 (20) 354-80-33, +36 (20) 912-40-44 
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