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Templomszentelés 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

2015. szeptember 13-án Kocsis Fülöp érsek - metropolita szentelte fel a Nagylétai 
Görögkatolikus Egyház kívül - belül szépen felújított Károlyi utcai templomát.  

 3. és 8. oldal
 

 
Fotó: Magánarchívum

2015. szeptember 9-én ünnepség keretében került átadásra az Arany János Általános 
Iskola tetejére felszerelt 200 darab napelem a hozzá kapcsolódó 3 inverterrel.  
A 35,66 millió forintos, 100 százalékos pályázati támogatással megvalósult  beruházást 
Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke adta át. /2.o. 

Szüreti sokadalom 2015 
szeptember 26, szombat 

 
10 órától szekeres felvonulás 

Indulás: Árpád tér –Baross u.–Arany J. u. 
– Szél u. – Rákóczi u. – Kassai u. –  
Petőfi u. – Temető u. – Széchenyi u. –
Kossuth u, -Baross u.– Szőlőskert Tájház 

(A kiemelt utcákon táncprodukciók) 
 

PROGRAMOK A TÁJHÁZNÁL: 
13 órától: ebéd 
14 órától: lovas és fogatos ügyességi  
                  vetélkedő 
15 órától: gyermek és felnőtt szüreti  
                  vetélkedő 
17 órától: népzene, néptánc bábjáték 

 
Szeretettel várják a lovasok és fogatosok
jelentkezését a felvonulásra és a vetél-
kedőre egyaránt.  
Jelentkezés személyesen a Művelődési 
házban, telefonon (52) 376-055 –ös szá-
mon, e-mail: letavlib@gmail.com 

 
Kapcsolódó program 

12-17 óráig a LÉT.A.MED munkatársai a 
Szív Világnapja alkalmából ingyenes 
kardiovaszkuláris szűrővizsgálatokat 
végeznek. 
 

NAPELEMES RENDSZER ÁTADÁSA 

 
LÉT.A. MED „Lépj az egészségedért 

Program szintén ezen a napon / 4. oldalon 
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RRRööövvviiidddeeennn   
 
Bursa Hungarica 
 
A Képviselőtestület 2015. szeptember 1-i 
ülésén döntött a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez történő csatlakozásról. Az „A” és 
a „B” típus esetében a 2015/2016 tanév 
második, és a 2016/2017 tanév első fél-
évében összesen 10 főt 10 hónapon 
keresztül, havi 3.000 forint összeggel  
támogatnak. Pályázati kiírás rövidesen a 
város honlapján: http://letavertes.hu  
 
Támogatási igény 
 
Létavértes Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete -a 102/2015. (IX.1.) Öh. 
számú határozata alapján- a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3.melléklet III. 
4.pontja alapján támogatási igényt nyújt 
be települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatá-
sára. 
 
Felhívás civil szervezetek felé 
 
A Dél-Nyírség Erdőspuszták LEADER 
Egyesület Helyi Akciócsoport október 1-
ig várja a településen működő civil 
szervezetektől, egyesületektől azokat az 
elképzeléseket, melyek alapját jelentik az 
elkövetkezendő időszak (2014-2020) 
Helyi Fejlesztési Stratégiájának. További 
részletek: http://letavertes.hu  
 
Vízkorlátozás, vízhiány 
 
Ivóvízminőség -javító projekt keretében 
az Aqua General Kft. (Hajdúszoboszló) az 
ivóvízhálózat mechanikus tisztítási mun-
kálatait végzi augusztus 28- tól, vár-
hatóan szeptember 18 -ig, naponta 9-14 
óráig. A hálózat mechanikus tisztítása alatt 
nyomásingadozás/ átmeneti vízhiány 
tapasztalható. Szíves megértésüket kérjük! 
Az ivóvízellátás pályázatról és további 
részletekről olvashatnak a 8. oldalon 
 

Következő testületi ülés 
 
Szeptember 29-re  ütemezett  napirendek: 
- Beszámoló az önkormányzat és 
intézményei költségvetésének 2015. I. 
félévi teljesítéséről 
- Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda 
munkájáról, az Arany János Általános 
Iskola és az Irinyi János Általános Iskola 
működtetői feladatának ellátásával kap-
csolatos tapasztalatokról 
 

A Képviselő- testület 2015. szeptember 1-
én rendkívüli ülést tartott. 
 
Napirendjén: 
1. Létavértes Városi Könyvtár és Művelő-
dési ház intézményvezetői pályázata  � 
2. Utca elnevezésére (Peremartoni Nagy  
Móric) érkezett kezdeményezés 

3. Javaslat: az Európai Mobilitási Hét  
    Autómentes Napjához történő  
    csatlakozásra  (Első oldalon)� 
4. Különfélékben 
   4.1. Létavértes SC '97 Kézilabda 
    szakosztály: támogatás igénylése 
    4.2. Közbeszerzési terv � 

� = http://letavertes.hu/ oldalon elérhető
 

Képviselıtestület napirendjén 

Két hét alatt 300 kW energiát termelt 

 
Fotó: Magánarchívum

Létavértes Város Önkormányzata a 
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0152 kódszámú 
pályázat keretében 35,66 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert az 
Arany János Általános Iskola épületén 
elhelyezett napelemekre.  
 
A Képviselő-testület 2014. évben döntött 
arról, hogy megpályázza az 50 kW-os 
napelemes rendszert a legnagyobb 
intézményére számára. A projekt keretében 
beszerzésre került 200 db Amerisolar AS-
6P30 250W típusú napelem és 2 db 
Astrasun-3ph 20000 TL, valamint 1 db 
Astrasun-3ph 10000TL típusú inverter. 
A rendszer az intézmény energia-
ellátásában jelentős szerepet játszik.  
A beüzemelés óta eltelt két hét alatt több 
mint 3000 kW energiát termelt. A 
kivitelező számítása szerint ez kb. 250.000 
forint összegű megtakarítást jelent. 
Az Önkormányzat a modernizálással, a 
megújuló energiaforrás alkalmazásával 
hozzájárul a fosszilis energiahordozók 
felhasználásának csökkentéséhez. 

Az ünnepségre meghívtuk Tasó László 
országgyűlési képviselő urat, az NFM 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát, 
aki az új honvédelmi miniszter beiktatása 
miatt reggel jelezte távolmaradását.  
A beruházást Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
alelnöke adta át.   
A beruházással kapcsolatos támogatásukat 
ezúton is köszönjük.  
 
A polgármesteri köszöntőt az Arany János 
Általános Iskola tanulóinak, Pongor 
Józsefnek és Chromcsik Bettinának
szavalata követte, ez után a Balla Fruzsina
vezette Minibingó tánccsoport műsorában 
gyönyörködhettek a jelenlévők, , majd az 
ünnepélyes szalagvágás következett.  
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
Létavértesről meghívottak és érdeklődők 
szép számmal vettek részt az avató 
ünnepségen.  

Menyhárt Károly polgármester
Tudósítás a rendezvényről  http://letavertes.hu/  
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 A Rozsnyai Gy űjtemény hírei  
 
Augusztus 31-én, hétfőn került sor a Rozsnyai Gyűjtemény 
múzeumpedagógiai tanévnyitójára, ahol több mint 30 pedagógus vett 
részt a  helyi és a környező települések iskoláiból. A résztvevők 
megismerhették a gyűjtemény  új tanévre meghirdetett kibővült 
múzeumpedagógiai kínálatát. 
 
Szeptember 11-én, pénteken nyílt meg a Faragott csodavilág című 
kiállítás  az intézmény galériájában. A dr. Rozsnyai István 
magángyűjteményéből rendezett tárlaton olyan faragással díszített, 
egykor használatos háztartási eszközöket, pásztorfaragásokat csodálhat 
meg a látogató, amelyek eddig még nem kerültek bemutatásra a 
nagyközönség előtt. A kiállítás 2016. január 16-ig látogatható. 
Megrendezését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
 
Szeptember 29-én a népmese napja alkalmából, a Rozsnyai  
Gyűjtemény Facebook -oldalán  játékot hirdetünk  7–18 éves 
korosztálynak. Az internetes felületen feltett, a népmesével kapcsolatos 
kérdésekre helyesen válaszolók között nyereményeket sorsolunk ki. 
Eredményhirdetés és díjkiosztás október 3-án, szombaton.  
 
Október 3-án, szombaton délután  14 és 18 óra között családi 
akadályversenyt rendezünk Óperenciás mesetúra címmel a Rozsnyai 
Gyűjtemény és a Bihari Jurtatábor területén.  Családok, baráti 
társaságok (3– 6 fős csapatok) jelentkezését várjuk. Regisztráció a 
Rozsnyai Gyűjtemény elérhetőségein szeptember 30-ig (376-763/113-as 
v. 140-es mellék vagy rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com.  A részvétel 
díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 
 
A Rozsnyai Gyűjtemény idén is csatlakozott a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz. Ennek keretében 
októberben családi programot szervezünk Érmelléki mesterségek
címmel, illetve idei őszi hagyományőrző vacsoránkat szintén a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében rendezzük meg: november 14-
én, szombaton Márton-napi libatoros lakomára várjuk a vendégeket. 
Részletek a plakátokon és a honlapon (www.rozsnyaigyujtemeny.hu). 

Dr. Krajczárné Sándor Mária
 

Templomszentelés Nagylétán  
Újságcikk a 90 évvel ezelőtti korabeli Görögkatolikus Tudósítóból 

 
Őszi verőfényben, sok ezer hívő nép jelenlétében, 
feledhetetlenül szép ünnepséget rendezett 1925. október 
4-én a nagylétai két gör. kath. Egyház. Ekkor történt 
ugyanis a nagylétai Szt. Mihály Egyház monumentális, 
teljesen megújított templomának ünnepélyes 
fölszentelése, továbbá ezen templom előtt, valamint a 
Boldogasszony egyház temploma előtt felállított két új, 
művésziesen szép kőkeresztnek a megáldása. 

 
Kevés helyen az országban látni ma olyan egyházi 
középületeket, mint Nagylétán: két templom, két lelkészi 
lakás, segédlelkészi lakás, négy tanítói lakás és iskola,  

továbbá a gör. kath. olvasókör — összes melléképületekkel együtt —
olyan szépen helyre vannak állítva, hogy a Nagylétai hívek büszkék 
lehetnek egyházaikra, de büszkék lehetnek papjaikra is, akiknek 
önzetlen működése és agilitása ezt a két egyházat rövid pár év alatt 
fölvirágoztatta. 
Négy evvel ezelőtt lett kinevezve a Nagylétai Sz. Mihály Egyház élére 
Mosolygó Dezső kerületi esperes.  
Közvetlenül az oláhok kivonulása után történt ez, azokban az izgalmas 
napokban, midőn a Nagylétai román ajkú hívek a fanatikus oláh 
izgatásnak felülve es elmenekült, lelkiismeretlen papjuk által 
félrevezetve, hallani sem akartak a magyar hazáról és a Hajdúdorogi 
püspökségről. 
 
Ide egész ember, talpig férfi kellett! És Mosolygó Dezső személyében 
meg is kapta ez a sok zaklatásnak kitett hitközség azt a kitűnő vezetőt, 
aki kiváló tapintattal igyekezett áthidalni a mesterségesen támasztott 
ellentéteket, ami a féktelen oláh izgatás következménye volt, s amellyel 
valósággal ki akarták tépni ezt a szép egyházat a magyar haza, a magyar 
nemzeti érzés talajából.  
Es míg belül, az egyház kebelében lassan-lassan sikerült lecsillapítania a 
kedélyeket, sikerült letompítani a nemzetiségi mozgalom élét, — addig 
kívülről is bátran megvédte egyházát és meghurcolt, jobb sorsra 
érdemes híveit a méltatlan támadásoktól és zaklatásoktól. Ezután már 
megkezdődhetett az alkotó munka!  
Csendben, reklám nélkül, zajtalanul telt el négy esztendő, amelynek 
minden éve egy-egy hosszú időkre szóló, maradandó alkotással lett 
megörökítve.  
A hitélet megújhodásától, a vallásos és hazafias szellem fellendülésétől 
eltekintve, különösen említésre méltó erőpróba volt az, midőn meg az 
1922-ik év elején a két nagylétai lelkész: Mosolygó Dezső ker. esperes 
és ifj. Volovcsak Miklós parochus személyesen, házról - házra járva 
keresztülvitték híveik körében azt, hogy a meglévő két régi harang 
mellett még 16 mázsa összsúlyban négy gyönyörű, új haranggal 
gazdagították egyházukat.  
Ebben az időben még alig akadt egy-két olyan hitközség az 
egyházmegyében, ahol egyáltalában szó volt az új harangok 
beszerzéséről. 
 
Ezután következtek a renoválások. Így a Boldogasszony Egyház 
templomának és épületeinek rendbehozatala körülbelül 60 milliós 
(korona) költséggel, majd az idei év folyamán a Szt. Mihály egyház 
középületeinek helyre állítása, a templom kifestése, kívülről való 
megújítása, fedése, a torony javítása, a templom körül díszes vaskerítés 
felállítása, új kőkereszt felállítása, stb. — összesen 240 millió korona 
költséggel. Ezen nagy összegből 140 millió koronát a magyar kath. 
vallásalap, mint kegyúr vállalt magara, míg a többi 100 milliós költség a 
hitközséget terhelte. De a nagylétai Sz. Mihály templom meg is 
érdemelte azt, hogy ilyen sokat költsenek rá! Ez az impozáns templom
ma az egyházmegyének! egyik legnagyobb temploma, amely stílusával, 
hatalmas pilléreivel, ízléses ornamentikájával és 60 méter magas, sugár 
tornyával — mint "    építészeti remek munka is — messze környéken 
az első helyen áll.  
 
Ezen sorozatos alkotó munkára tette fel a méltó koronát Mosolygó 
Dezső esperes-lelkész folyó évi október hó 4-én, midőn a 
templomszenteléssel kapcsolatban, ritkán látható, fényes egyházi 
ünnepséget rendezett.  

Közreadja: Szimicsku Ferenc esperes
http://letahirek.blog.hu/2015/09/12/templomszenteles_nagyletan

 

 

  Hittantábor  
 

A Nagylétai Görögkatolikus Egyház szervezésében augusztus 24 -
27 között került megrendezésre a katolikus hittantábor. A 
programban 25 gyermek vett részt. A tábor helyszíne és a 
szálláshely a Szent Kristóf Turistaházban volt, de a résztvevők sok 
időt töltöttek a parókia udvarán is.  
 

 
Fotó: Magánarchívum

A táborban, a reggeli szentmisét követően különféle kézműves, 
tánc-, és játékos foglalkozások voltak. Az utolsó napon kiránduláson 
vettek részt a penészleki Dózer-tónál. Köszönettel tartozunk a tábor 
szervezőinek, Szimicsku Ferenc esperes úrnak és feleségének, 
Valikának a fáradhatatlan munkájukért, valamint Máté Iluska
hitoktatónak a programok megvalósításáért. Köszönet illeti Oláh 
Jánosné Erzsike nénit, Apainé Fodor Viktóriát és Balogh Józsefné 
Marika nénit a programok színesebbé tételéért, és mindazokat, akik 
bármilyen módon hozzájárultak a tábor sikeréhez. 
A táborozó gyerekek szülei nevében:  

Bartosné Nagy Ágnes
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                Felhívás 
 
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a LÉT.A. MED Létavértesi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
Egészségfejlesztési Irodája (EFI) 

2015. szeptember 22-én „Lépj az egészségedért!” 
elnevezéssel egészségnapot szervez. 

PROGRAMOK: 
• 7:45-8:00 közös gerinctorna a Létavértesi Arany János 

Általános Iskola udvarán 
• 9:40-9:55 közös gerinctorna az Irinyi Szabadidőparkban 
• 17:00 órától kerékpározás a Rózsa utcából valamint az Irinyi 

utcából a Tájházhoz 
• 17:45 közös torna, egészséges ételek fogyasztása 

Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt! 
Cím: Létavértes, Baross u. 7. Telefon: 52/592-592; 52/592-599 

e-mail: letamed@letamed.hu 
 

 

Gyermeksziget 
ÓÓvvooddaa  

 
Táboroztak az ovisok 

Immár ötödik éve nyitotta meg kapuit júliusban az óvoda a táborozó 
gyerkőcök előtt. Közlekedés- sport, néptánc, mese –báb és 
kézműves tábort tartottunk a lelkes kis óvodásainknak. Az óvónénik 
rengeteg kreatív, izgalmas fejlesztő játékkal, mesével, mozgásos 
tevékenységgel, barkácsolással készültek, így sok-sok élménnyel és 
ismerettel gazdagodhattak a gyermekek. Többek között 
meglátogatták a tűzoltóságot, meghallgatták a Csormolya 
népdalkörösök műsorát..  
A táborozók nagy örömére, a hőségben többször is lehetőségük volt 
hűsölni az uszodában. Erre a négy hétre a felhőtlen szórakozás és 
játék volt jellemző, ahol a gyermekek és a felnőttek is nagyon jól 
érezték magukat. Jövő nyáron is sok szeretettel várjuk a táborozni 
vágyókat! 

Megkezdődött az óvoda 
Idén szeptemberben minden gyermek és felnőtt örömmel, újult 
erővel lépett át az óvoda kapuján. Az óvodapedagógusok szép, 
vidám környezetben várták az óvodás gyermekek érkezését. A 
gyermekek nagy örömmel fogadták egymást és vették birtokba az 
óvodai játékokat. Kívánunk minden kedves óvodásunknak vidám, 
játékkal teli, munkatársainknak pedig eredményes tanévet! 
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda gyermek és munkaközössége 
 

Osztálytalálkozó 
 

 
Fotó: Magánarchívum

Elől Sass Mária, mögötte balra Pellei Julianna. A kép jobb szélén a 
szeretett tanár, Békési Sándor. mellette Kántor Magdolna, Bárány 
Mária, Mesics Ella, Tarján Izabella 
 
2015. augusztus 12 –én 45 éves osztálytalálkozót tartottak a 
derecskei Tóthfalusi Sándor Gimnáziumban 1970-ben érettségizett 
diákok  a debreceni Nagyerdei Hotelben. A 24 fős osztályból 14-en 
tudtak részt venni az osztálytalálkozón, és örülhettek a viszontlátás 
ritka perceinek. 
Az osztály egy része korábban a megszüntetett Nagylétai Állami 
Általános Iskola és Gimnázium tanulója volt. 
Köszönet a képért, adatért Bárány Máriának és Kántor Magdának! 

(t.b.)

HIRDETÉSEK 
Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása 

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

Erasmus+ el őadás 2015. október 17-én 16 óra  
Helye: Városi Könyvtár és Művelődési ház, Rózsa u. 1. 

 
Szeretnéd magad kipróbálni külföldön? Szeretnél gyakorlatot 
szerezni, nyelvet gyakorolni, mindezt saját költségek nélkül? 
Szeretnél akár egy évet eltölteni valahol Európában? 
 
Akkor ez a beszélgetés, előadás Neked szól! Az Európai Önkéntes 
Szolgálat egy egyszeri lehetőség minden 18-30 év közötti fiatalnak, 
aki EU s állampolgár. Nem kötődik tanulói jogviszonyhoz, iskolai 
végzettséghez, nyelvvizsgához. Ezek nélkül is részt tudsz benne 
venni akár egy éves időtartamban Németországtól Olaszországig, 
Finnországtól Grúziáig. A program fizeti az utazásod, szállásod, 
étkezésed, zsebpénzed, amit cserébe Te önkéntesként részt veszel 
egy ottani szervezet életébe, munkájába. 
Ha maradtak kérdéseid vagy érdekel a lehetőség, VÁRUNK! 
https://www.facebook.com/events/805112942943793/  

Balla Fruzsina
 

Megyei vezet ők látogatása  

 
 
Szeptember 3-án a Városházán tett látogatást Pajna Zoltán a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat elnöke és Tasi Sándor alelnök. A 
megbeszélés témája a települések számára a közeljövőben kiírásra 
kerülő fejlesztési célú pályázati lehetőségek áttekintése. 
Létavértes önkormányzata az iskolai konyha és ebédlő 
korszerűsítését tervezi, amelyhez számítanak a Megyei 
Önkormányzat hathatós támogatására. 

Papp Zoltán képviselő
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Arany János  
Általános Iskola 
 
 
 
Iskolánk takarítónői a nyár folyamán nagytakarítást végeztek. Az 
önkormányzatnak köszönhetően szakemberek által szép új, színes 
festést kapott a Kossuth utcai épületünk 4 tanterme, nevelői szobája, 
és folyosója  

 
Fotók: Iskola archívuma

A belső terek dekorálását is folytattuk Máté József tanár úr 
irányításával. Most a tornacsarnok környékén kerültek sport témájú 
festett elemek a falra. 
 
Tanévnyitó 
Szeptember 1-jén tartottuk tanévnyitónkat, ahol előkelő vendégeket 
is fogadhattunk. Tankerületünk igazgató asszonya is elfogadta 
meghívásunkat, s egy nagyon érdekes esemény is volt.  
 

 
1951-ben voltak elsősök 

 

Osztálytalálkozót tartottak azok a diákok, akik 64 évvel ezelőtt, 
1951-ben kezdték az első tanévüket ebben az iskolában, és most 
szintén jelen szerettek volna lenni az évnyitó ünnepségen. Nagy 
örömmel adtunk helyt kérésüknek. Külön tisztelettel köszöntöttük 
azokat a pedagógusokat, akik tanáraik voltak: Kerek Lajos volt 
igazgató urat, Szalai Györgyné Zsóka tanár nénit, és Szabó István 
tanár urat. 

 
Elsősök lettek 

 
 

A 3.a osztályosok vidám nyárzáró műsora után végigvettük a 
tanévben előttünk álló feladatokat,  és szeretettel köszöntöttük 63 
elsősünket, akik 3 osztályban, angol, német és informatika 
orientációs csoportokban tanulhatnak. 543 diákkal 24 osztályban 3 
napközis csoportban kezdtük a tanévet. 181 tanítási napunk lesz, 
viszonylag hosszú őszi és téli szünettel, 5 tanítás nélküli 
munkanappal. 
 
55 pedagógus álláshelyünk van. Néhány kollégánk jelenleg otthon 
neveli gyermekét, illetve 2 tanító néni legalább 40 év munkaviszony 
után nyugdíjba vonul, ezért helyettesek is lesznek, ezért némi 
változással kezdjük a tantestületben az évet. 
 
Albert Mártonné és Balogh Józsefné tanító nénik 41 illetve 40 év 
munkaviszonnyal a hátuk mögött úgy döntöttek, megkezdik 
megérdemelt nyugdíjas éveiket. 

Bizony már most látjuk, hogy 
hiányozni fognak, s valószí-
nűleg nekik sem lesz egyszerű 
megszokni a nyugdíjas létet. 
Búcsúztatásukra több alkalom-
mal is sor került: 
Pedagógus napon az önkor-
mányzat, tanévnyitó értekez-
leten a tantestület és a dolgozók 
mondtak köszönetet munkáju-
kért, a tanévnyitón pedig a 
tanulók és a szülők közössége 
előtt búcsúztunk tőlük, 
megköszönve lelkiismeretes, 
odaadó, nagy hivatástudattal, 
szeretettel, sikerrel végzett 
munkájukat.  

 
Pedagógus nap 2015. június 8.  
„Létavértes Gyermekeiért” díjazottak 

 
Albert Mártonné 

1974-ben, a helyi óvo-
dában kezdett dolgozni, 
egy hónappal később 
iskolánkhoz került, s 
azóta ez volt az egyetlen 
munkahelye. Munkáját 
magas színvonalon vé-
gezte, mindig az igé-
nyesség jellemezte, mind 
a felzárkóztatásban, mind 
a tehetséggondo- 
zásban kiválóan teljesí- 
tett. 

Tanítói diplomája mellett nem csak az alsós tanulók oktatásával foglalkozott. 
Ha szükség volt rá, éneket tanított a felső tagozaton, vezetett alsós és felsős 
énekkart, sőt alkalmanként a pedagógusok kórusát is, de szakköri keretben 
oktatott mazsorettet is. Sok táborozást, osztálykirándulást szervezett. 
Tanítványai szép számban szerepeltek versenyeken. Az idei március 15 –i 
műsor egyik összeállítója, betanítója volt. Folyamatosan képezte magát, 
minden újra fogékony volt. Határozott, türelmes, nyugodt egyénisége, 
kedvessége, ragaszkodása hiányozni fog mindnyájunknak. 
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(Arany János Általános Iskola - folytatás az 5. oldalról) 
 

Balogh Józsefné 
1975-ben, a vértesi isko-
lában kezdett tanítani. 
Egy évvel később került 
át szülőfalujába, s azóta 
iskolánkban dolgozik. 
Munkáját magas szín-
vonalon végezte, a fel-
zárkóztatásban, a tehet-
séggondozásban kivá-
lóan teljesített, diákjai 
versenyeken szép 
eredményeket értek el. 
 

 
Ő sem csak a tanórai foglakozások megtartását tekintette feladatának. 
Rengeteg olyan programot szervezett a diákoknak, ahol lehetősége volt a 
nevelésre, a tanulók jobb megismerésére, és példaértékű mintákat mutatott 
szabadidejük hasznos eltöltésére is. Sok éven át vezette az alsó tagozat 
Diákönkormányzatát, maradandó élményeket nyújtva ezzel a tanulóknak, 
akik bizonyára szívesen emlékeznek a gyermeknapok, farsangi mulatságok, 
Mikulás-ünnepségek, Arany-napok, kirándulások hangulatára. Fontosnak 
tartotta a sportot is. Éveken át vezette az alsós tömegsportot. Diákjai 
sikeresen szerepeltek az atlétika versenyeken, a grundbirkózásban, a játékos 
sorversenyeken. Nehéz szívvel válik meg diákjaitól, de nekik, s nekünk, a 
kollégáinak is hiányozni fog mosolygós, kedves egyénisége, agilitása, 
kitartása. 
 

 
 
Milotai József 
 
2004 óta dolgozik iskolánkban, ahol első 
perctől kezdve mindig a dolgok sűrűjében 
szeretett lenni. A felsős humán 
munkaközösség vezetőjeként számos 
rendezvény lebonyolításában közre-
működött, versmondó, mesemondó, szép 
kiejtési, történelem, helyesíró, tanulmányi 
versenyeket szervezett.  
 
Osztályfőnökként is tevékenykedik.  Évek 
óta sikerrel szerepelnek tanulói megyei és 
országos versenyeken. Nem csak a 
tantárgyában gondolkodik, komplex 
ismeretek elsajátítására ösztönzi diákjait.  
 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Park által szervezett Kerek Emese vetélkedő 
Kárpát- medencei döntőjébe több éve „bérelt helye” van diákjainak, ahol 
csapataival 3. és 5. helyezést is szereztek már.  
A verseny során készült munkáikkal bárki találkozhat az Ópusztaszeren tett 
látogatás során, hiszen ezek kiállításra kerültek. Ezen kívül más országos 
versenyen (pl. a Szépművészeti Múzeum, a debreceni Kossuth Gimnázium 
által szervezetten) is szerepeltek, ahol tanulói a dobogó első fokán, vagy az 
élmezőnyben végeztek. Aktív résztvevője az iskolai pályázatokat író 
csapatnak, Ő is benne volt/van a testvériskolai és a Határtalanul pályázatok 
írói és megvalósítási munkálataiban, aminek köszönhetően diákok több 
csoportja jutott el határainkon belül és kívül (ami leginkább Erdélyt jelenti) 
olyan helyekre, ahonnan maradandó élménnyel gazdagodva, lélekben 
feltöltődve térhettek haza. Lelkesedése, kitartása, tettvágya reméljük még 
sok évig kitart. 
 

Nagy Dezsőné 
1991 óta dolgozik iskolánkban. Tanári, 
osztályfőnöki munkája mellett a 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
feladatait is ellátja, valamint az 
osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 
Munkája során nagy figyelmet fordít a 
lemaradó, hátrányokkal küzdő, de a 
tehetséges diákokra is. Összekötő kapocs 
az iskola és a városi szociális-gyámügyi 
intézmények között, a veszélyeztetett és 
hátrányos helyzetű tanulókat 
folyamatosan figyelemmel kíséri. Évek 
óta sikerrel szerepelnek tanulói megyei és 
országos versenyeken.  
 

Az előző tanévben a Bolyai Természetismereti Verseny területi  2. helyezést 
elért csapatának egyik felkészítője volt, valamint többször bejutottak 
tanítványival  a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola földrajz 
versenyének országos döntőjébe is. Földrajz szakosként szem előtt tartja azt, 
hogy a tanulók saját bőrükön is tapasztalják a természet szépségeit, 
jelenségeit, megismerjék hazánkat, s környezetünket, a magyar lakta 
területeket. Ennek a célnak elérése érdekében évek óta szervez 
kirándulásokat diákjaink számára honi és határon túli területekre.  Az iskola 
kulturális életének aktív mozgatója.  Tevékeny résztvevője, irányítója az 
iskolai pályázatokat író csapatnak. Benne volt/van a testvériskolai és a 
Határtalanul pályázatok írói és megvalósítási munkálataiban, munkájának 
köszönhetően jöhettek részre azok a kirándulások és szabadidős programok, 
fejlesztések, előadások, amelyek gyarapították tanulóink szellemi, lelki, 
fizikai fejlődését, életre szóló tapasztalattal, ismeretekkel gyarapodva. 
Munkabírását csodálva, kívánjuk, még sok évig legyen ilyen aktív, 
ötletekkel tele. 
 

Tarnainé Papp Anita 
1998 óta tanít iskolánkban.
Matematika és kémia tárgyakból 
mind felzárkóztatás, mind 
tehetséggondozás területén sikereket 
ért el diákjaival. A Bolyai 
Természetismereti Verseny területi 
2. helyezést elért csapatának egyik 
felkészítője. A Hevesy kémia 
verseny megyei döntőjébe az utóbbi 
években több diákja is bejutott, idén 
a legjobb 10 között végeztek. 
Ügyesen szerepeltek tanítványai a 
Zrínyi és az Alapműveleti Mate-
matika Versenyeken is.  
 

Osztályfőnökként és pedagógusként is fontosnak tartja a tanulók 
szabadidejének hasznos eltöltésére adott példákat, ennek 
megfelelően több területen is tevékenykedik. Többször rendeztünk 
az  ő tervei , irányítása mellett egészség-napot, szervezett 
kirándulásokat, készített fellépőket az Arany-Csillag születik 
vetélkedőre. Aktív résztvevője az iskolai pályázatokat író csapatnak. 
Ő is benne volt/van a testvériskolai pályázatban, s az ő irányítása 
alatt zajlanak az Erzsébet-programos nyári kirándulás pályázatok és 
megvalósítási munkálataik. Itt 3 programról van szó: 5 napos zánkai 
táborozásról, amit már az előző évben is kipróbálhatott egy 
csoportunk, nyári napközis táborról és a Forma1-es pálya 
meglátogatásáról. A tanulók gyakorlati életre való felkészítését is 
felvállalja. Osztályával benevezett a K&H Csoport által elindított 
Vigyázz, Kész, Pénz! 

Nagy Józsefné igazgató

 
Pedagógus nap 2015. 
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Irinyi János
Általános Iskola

Nyári események 
(Kivonat a tanévnyitó ünnepségen elhangzott igazgatói beszédből) 
A nyári szünidő alatt iskolánk egy napig sem volt zárva,
ügyintézés céljából ügyeletet biztosítottunk és a szokásos 
nagytakarítási és karbantartási munkálatok is megtörténtek, amit a 
technikai dolgozók mellett idén a közfoglalkoztatott és 
diákmunkások is segítettek.  
A hátrányos helyzetű gyerekek számára önkormányzati 
finanszírozással ingyenes szociális étkeztetés történt, így 114 
tanulónk vehette át 3 hétig minden hétköznap meleg ételadagját a 
vakációban. 
 
A nyár folyamán szép számban érkeztek látogató csoportok 
Létavértesre, akik az iskolánkhoz tartozó kiállítótermet, a sírkertet, 
az arborétumot és a szabadidőparkot is megtekintették. 
Augusztus elején a tankönyvek hiánytalanul megérkeztek az 
iskolába, melyeket két osztási napon valamennyi szülő átvett. Az 1-
3. osztály ingyen kapta a könyveket, míg a 4-8. osztályosok közül -
rászorultság alapján- 75% szintén térítés nélkül vehette át a 
könyveket. 
Szeptember elejéhez közeledve a pedagógusok több napon 
keresztül dekorálták a tantermeket, folyosókat, hogy otthonosan, 
esztétikus környezetben fogadhassák a nebulókat. 
Az utolsó szünidei héten a leendő első osztályosok ebihaltáborban 
ismerkedtek a tanítónénikkel, az iskolával és tantermükkel. 
 

Tanévkezdés 
2015. augusztus 31-én délelőtt 9 órától az Irinyi utca 8. szám alatti 
iskolaépület udvarán került megrendezésre tanévnyitó ünnepségünk. 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

Az elsősök köszöntése 
A 179 diákunk köszöntése után, iskolánk legkisebb növendékeivel 
külön megismerkedtünk. Kedves kis műsoruk után, az óvó nénik 
bátorító szavakkal indították el őket a rejtelmes iskolai kalandok 
világába és a tanító nénik nagy szeretettel üdvözölték őket 
iskolánkban, majd az iskolai jelvény feltűzésével avatták őket Irinyis 
diákká. 
 
A 2015/2016-os tanévben kiemelt célunk a korábbi esztendőkben 
teljesített feladatok folytatása: a helyi sajátosságok kiaknázása, a 
tehetséggondozás és az egyéni fejlesztés. A fent említett területek 
szellemében ebben a tanévben is lesz erdei iskolai program, 11 féle 
szakkör, versenyekre való felkészítés, fejlesztő foglalkozás, felvételi 
előkészítő, Útravaló pályázat, 1-7. osztályig egész napos oktatás és 
8. osztályban napközi, továbbá biztosítjuk a dolgozó szülők 
gyermekeinek a reggel 7 órától és este 16-17 óráig tartó ügyeletet. 
 
Ökoiskolai tevékenységünket is tovább erősítjük, ezért 
szeptemberben megpályázzuk az örökös ökoiskolai címet. 
 

Idén is csatlakoztunk az iskolatej és a gyümölcsprogramhoz, így 
hetente több alkalommal ingyen tejtermékhez és gyümölcshöz 
jutnak tanulóink. 
A komoly feladatokat különféle rendezvényekkel szeretnénk 
színesíteni, így ebben az iskolai évben is számíthatnak diákjaink és 
szüleik a gyümölcsbulira, iskolai szintű budapesti kirándulásra, 
sportversenyekre, ünnepi alkalmakra, kerékpártúrára, családi napra, 
Irinyi hétre, színházlátogatásra, kirándulásokra, osztálybulikra. 
 

A tanév rendje 
Első tanítási nap : 2015. szeptember 1. 
Őszi szünet: 2015. október 26-tól október 30-ig 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22, 
 a szünet utáni első tanítási nap pedig 2015. november 2. 
Téli szünet: 2015. december 21-től december 31-ig 
 A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18.  
a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. 
Az első félév vége: 2016. január 22.  
Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat,  a szülőket  
az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 
Tavaszi szünet: 2016. március 24 -től március 29-ig 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23.  
a szünet utáni első tanítási nap  március 30. 
Országos kompetenciamérés: 2016. május 25. 
A kompetenciamérés az általános iskolák hatodik és nyolcadik 
évfolyamában zajlik. 
Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. 

 
Erdei iskola 

Iskolánk 3. és 6. osztályos tanulói minden évben még nagyobb 
izgalommal várják a tanévkezdést, mint a többi diák, hiszen, ennek a két 
évfolyamnak lehetősége van, egy hétig tantermeken kívül izgalmas és 
érdekes feladatokon keresztül elsajátítani az iskolai tananyagot, erdei 
iskolai program keretében.  

 
Séta a városban, a Károlyi utcán 

 

Szeptember második hetében az alsós osztály, a harmadik héten
pedig a felsős osztály indulhat kerékpártúrára, látogathatják iskolai 
időben a település templomait, megtekinthetik a csütörtöki piaci vásárt, 
megismerkedhetnek helytörténeti emlékeinkkel az Irinyi 
Kiállítóteremben és múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt a 
Néprajzi Kiállítóteremben. 

Megnézhetik az országban 
egyedülálló Vízi vágóhidat, a 
Jurta táborban alhatnak, bátor-
ságpróbán bizonyíthatják me-
részségüket,  és sok más érdekes 
projektben vehetnek részt telje-
sen ingyenesen.  
 
A jó hangulatú hét örök emléket 
hagy a gyerekekben, szívesen 
mesélnek majd élményeikről, és 
jobban megismerik közvetlen 
környezetüket. 
 

Jákóbné Szilágyi Éva
     iskolai tudósító

 
Múzeumpedagógiai foglalkozás 
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 Templomszentelı 
Ragyogó szép napsütéses idő köszöntötte szeptember 13-án délelőtt 
mindazokat, akik a Nagylétai Görögkatolikus Egyház kívül-belül 
gondos és szép munkával felújított templomának felszentelésére 
gyülekeztek. 
 

 
                                                                           Fotók: Turóczi Barnabás 

A templomot 1837-ben kezdték el építeni Szent Mihály és Gábor 
arkangyalok tiszteletére, és 1849-ben fejezték be, az egyházi 
előírásoknak megfelelően kelet -nyugati tájolás szerint. A Szentély a 
hajó keleti, a torony a nyugati végén található.  
 
Az 1894-ben készült egyedi elrendezésű ikonosztázion valószínű 
munkácsi mester alkotása. A faragott Királyi ajtó szemet kápráztató 
aranyozott növényi mintázata vonzza a szemet. 
A szentélyben Veres Géza 1942-ben alkotott oltárképe látható. 
Benke László 1958-ban gyönyörű menyezeti seccoval, Mohai Antal 
1965-66-ban üvegmozaik ablakaival varázsolt meghitt belső teret. 
Mindezek eredeti pompájukban.  
 
Kívül erőt sugároznak a friss színekbe öltöztetett klasszicista 
boltívek, fény játszik a toronysisak barna színével, modern 
óraszerkezet mutatja a pontos időt. A falak mentén kavicságy, 
körben széles dekoratív térburkolat, egy gondozott, szép 
templomkertben. 
 
A kántor zsoltáréneke köszönti a belépőt. A padsorok, a karzat 
folyamatosan megtelik a hívekkel, Nagylétáról elszármazottakkal, 
szomszédos településekről érkezőkkel, prominens vendégekkel. Az 
első sorban láttam Florin Vasiloni főkonzult, Románia Gyulai 
Főkonzulátusának vezetőjét A nagylétai és vértesi reformátusok 
küldöttsége lelkészeik vezetésével érkezett. 
 
11 óra után néhány perccel Szimicsku Ferenc esperes köszöntötte a 
megjelenteket, kérve, hogy valamennyien vonuljunk a templom 
nyugati bejárata elé. 
 

Kocsis Fülöp érsek-
metropolita a felszentelés 
szertartása után lépett be a 
templomba, ahová a 
paptestvérek, majd a hívek 
követték. 
 
A liturgia az ünnepi 
alkalomhoz igazodott. 
Kocsis Fülöp érsek -
metropolita prédikációjá-
ban beszélt a Konstantin 
császár és Ilona császárnő 
által 335-ben Krisztus 
urunk sírja fölé épített 
Feltámadás templomáról, 
az eseményre 1600 év óta 
történő évenkénti megem- 

lékezésről, a Templomszentelés aktuális ünnepéről. 
 
- A tavalyi belső felújítás után, az 
idén megújított külső környezet 
alapján ez a csodálatos templom 
méltó arra, hogy Isten házának 
nevezzük ezt a házat.  
Egy ilyen jelentős esemény kell, 
hogy hasson ránk, hogy változ-
tasson rajtunk. Emlékezetessé kell 
váljon ez a nap, ne fusson át rajtunk 
hatás nélkül… 
Örömmel jöttünk ide, büszkeséggel 
tekintünk a mi létavértesi 
templomunkra – mondta Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita. 
 
Szimicsku Ferenc esperes köszönetet mondott minden önzetlen 
segítségért, támogatásért, igényesen végzett munkáért, többek 
között a Hajdúdorogi Metropoliának, Kozma Zoltánnak és a 
festést végző munkatársainak, az együttműködő valamennyi 
szervezetnek, hatóságnak, név szerint nem említett személynek. 
 
Menyhárt Károly polgármester méltatta a példás összefogást, a 
Szimicsku Ferenc esperes irányításával elvégzett jelentős 
fejlesztéseket, eredményeket, melyeket a Szent Kristóf ifjúsági 
turistaház, a Kossuth utcai kistemplom, a mellette lévő volt 
iskolaépület, és a Károlyi utca nagytemplom felújítása bizonyít. 
 
Az időt és fáradtságot nem ismerő lelkiismeretes szer-
vezőmunkáért mondtak köszönetet az ünnepi gyülekezet előtt 
Szimicsku Ferenc esperesnek az egyházközség választott vezetése 
nevében Zilahi Zoltán és Puja Gábor. 

 

 
 

A program szeretetvendégséggel zárult. 
Turóczi Barnabás

További képek: http://letavertes.hu
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 TÁJÉKOZTATÓ 

A Kelet -Hajdúsági Ivóvízminıség javító projekt állásáról 
 

A cikk írását a közvéleményben, az interneten megjelent félreérthető és 
félreírt megnyilvánulások indokolták.  
 

Mint ismeretes Létavértes ivóvíz minősége az unió által meghatározott 
értékeknek (nitrát, arzén, ammónia, vas tartalom tekintetében) nem felel 
meg. Korábban az ivóvíz tisztítási beavatkozás nélkül került 
fogyasztásra, úgynevezett nyersvízként.  
Az állam vállalta, hogy az előírás szerinti összetevők biztosítására 
tisztító műveket épít és az azokban kezelt egészséges ivóvizet bocsátja a 
lakosság rendelkezésére. A beruházásokra térségi projekteket írt ki. 
Létavértes a Nyíradony székhelyű Kelet- Hajdúsági ivővízminőség-
javító projektbe lett besorolva.  A megvalósításra 2009. november 20-án 
az érintett települések önkormányzati társulást hoztak létre. A társulás 
vezetője Nyíradony város polgármestere lett. 
A társulás pályázatát 2011. februárjában nyújtotta be a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez. A projekt 1.288.483.079,-Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült, ami a költségek 83,7 %-a volt. A 
társulás sikeresen pályázott az önerő alaphoz, ás elnyert 250.737.510,-
Ft-ot, így a beruházás 100 %-os támogatással valósul meg. 
 
A létavértesi fejlesztés során az alábbi műszaki tartalom valósul meg:  
- új nyersvíztároló medence 50 m3 
- szűrt víztározó medence 2 x 100 m3 
- vegyszeradagolás,  légkeverési technológia, 
- új gépház – üzemépület építése ( ~ 190m2 ), 
- technológiai nyomásfokozás  
- vas, mangán, arzén és ammóniummentesítő technológia (Q 75 M3/4) 
- frekvenciaváltóval ellátott hálózati szivattyúzás, irányítástechnológia 
- ülepítő- dekantáló medence (65 m3), 
- 45 DB hálózat mosató csomópont kiépítése , 
- bekötő és rekontsrukciós vezeték építése  

(KPE NA 125- 1100 fm, KPE NA 200- 600 fm)  
- altalaj tűzcsapok cseréje.  
 
A fenti műszaki tartalomhoz Létavértesen 451 917 903 Ft összegű 
anyagi forrás tartozik. A kivitelezésre meghirdetett közbeszerzést az 
AHK Konzorcium nyerte, melynek tagjai: Aqua Generál Kft. –
Hajdúszoboszló, Hidrofilt Kft. – Nagykanizsa, Karcagi Gépösszeszerelő 
Kft. – Karcag. A kivitelezés jelenleg már végéhez közeledik. Elkészült a 
Csokonai utca végén az új vízmű telep az üzemépülettel, technológiai 
műtárgyakkal. A vezetékek mosató aknák, tűzcsapok beépítésre 
kerültek. A műszaki tartalomban változás, hogy a Létavértes Szél utcai 
4.sz. kút nem került bekötésre. Ez tartalék kútként funkcionál tovább. 
Helyette a Sziget utca elején megfúrásra került egy új artézi kút, 
melynek vize az 1-2-3-as kutakéval együtt tisztításra kerül. Módosítás 
továbbá, hogy az önkormányzat kérésére kiegészül az utóklórozás 
technológiája, mely során nem a hagyományosan alkalmazott hypo 
adagolásával történik a vezetékbe bocsátott víz utólagos fertőtlenítése, 
hanem egy úgynevezett REDO eljárással. 
Ennek lényege, hogy a klórt a közönséges konyhasó elektrolitjává 
alakítva állítja elő, melynek szag és íz hatása lényegesen kedvezőbb a 
hypóból már ismert klórénál. A ma még érezhető klóros illat a 
technológia beiktatásával várhatóan jelentősen csökkeni fog, esetleg 
meg is szűnik.  
Eddig a kutak vize beavatkozás nélkül került fogyasztásra. Ez után -a 
közbe iktatott bonyolult kémiai és fizikai folyamatokon alapuló 
technológia -főleg a kezdeti időszakban- több bosszantó esetet is 
eredményezhet.  Ezek a teljesség igénye nélkül a következők: 
zavarosodás, erős hypó szag, nyomásingadozás, részleges-, átmeneti 
vízhiány.  
 

A tisztítótelep jelenleg próbaüzemben üzemel. Bízzunk benne, hogy 
a végleges műszaki átadás-átvételi eljárás befejeztével ezek a problémák 
megszűnnek. Addig is kérjük Tisztelt Lakosaink türelmét, megértését! 
Szót kell még ejtsek a településünkön végzett mosató aknák, vezetékek 
nyomvonalának helyreállításáról. Az építési helyszínek nyomvonalának 
bejárása a napokban fog történni az üzemeltető TRV ZRT, a kivitelező 
Aqua Generál Kft. és az önkormányzat képviselőjének részvételével. Az 
ismert és a még jelzett hibák kijavítása, eredeti állapot visszaállítása 
várhatóan október 15-ig meg fog történni. 
Végül szeretnénk megköszönni Önöknek a kivitelezés ideje alatt 
tanúsított nyugalmat és a segítő együttműködést! 
Tisztelettel:                     Menyhárt Károly  polgármester 
 

Komádinak sikerült az, ami nekünk nem! 
 

2014ben néhány lelkes szülő kezdeményezésére egyeztetések voltak 
a helyi egyházak vezetőivel, egyházi iskola indításáról, annak 
lehetőségeiről. Az akkori próbálkozásokat kudarcok zárták, melynek 
történetét itt is olvashatták.  
A minap megjelent cikk a HVG- hasábjain kísértetiesen hasonlít az 
előbb említett történethez. A különbség csupán annyi, hogy ott nem 
csak a kérvényezők pozitív hozzáállása hozta meg a várva várt 
eredményt! Szolgáljon hát tanulságul a következő cikk, miszerint 
nincs lehetetlen:  
 
„A Klik szándéka ellenére beindult a szegregált iskola”  
A megyei kormányhivatal – a Klik és az Emmi illetékeseinek 
javaslata ellenére – megadta az engedélyt a komádi református 
iskola indításához, ahova válogatott gyerekek kerültek. A többiek 
maradtak az ilyen módon tovább szegregálódott állami iskolában.  
A HajdúBihar megyei hétezer fős Komádiban eddig 475 fővel, 
három épületben működött az állami fenntartású általános iskola. A 
tanulók 65 százaléka hátrányos helyzetű, 36 százaléka halmozottan 
hátrányos helyzetű volt, magas volt a roma diákok aránya. Sok nem 
cigány család a szomszéd településre járatta a gyermekét.  
Mindez most is igaz, de a helyzetet súlyosbítja egy új, református 
iskola elindítása, amely augusztus 31én kapta meg a működési 
engedélyét. 
 
A Klik nem javasolta az egyházi iskola létesítését, mert úgy vélte, 
Komádi nem fog eltartani két iskolát, ráadásul mindez csak 
mélyítené a társadalmi csoportok közötti árkot. Az iskola nyitása 
ellen  
felszólaltak az Emmi illetékesei is, továbbá Czibere Károly szociális 
ügyekért és a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár és 
helyettese, Langerné Victor Katalin is.  
Hiába. Bár elvileg az Emmi megtagadhatta volna az új iskola 
engedélyezését, nem tette, a megyei kormányhivatal viszont a 
tanévnyitó előtt napon, augusztus 31én megadta az engedélyt.  
Tóth Ferenc polgármestert a református egyház kereste meg azzal, 
hogy elindítana egy intézményt Komádiban szülői 
kezdeményezésre. A falu ehhez hirtelen (egy eddig közösségi 
térként funkcionáló) helyiséget a leendő fenntartó rendelkezésre 
bocsátott, amit az fel is újított, s így már csak a „pecsétre” vártak, s 
szeptemberben elindulhatott az új – a gyerekek válogatását magának 
megengedhető –komádi iskola.  
Az új intézmény céljáról Tóth Ferenc kijelentette: „Komádiból 
nagyon sok az eljáró gyerek. Ez az egyik cél, hogy ők itt legyenek. 
A másik pedig az, hogy csökkent a gyerekek létszáma, és hogy ha 
ezekből még mindig lesz eljáró, akkor nem lesz maholnap 
Komádiban iskola.”  
Arra a felvetésünkre, hogy ha kevesebb a gyerek, akkor pláne nincs 
szükség több iskolára, a polgármester azt mondta: „nem tudom, meg 
kell kérdezni a szülőket, miért szeretnék”. A polgármester akkor 
cáfolta azokat a vélekedéseket, hogy itt egy „fehér iskola” nyílik. Az 
állami iskola igazgatónője szerint viszont egyértelmű, hogy itt 
szegregációról beszélhetünk, az új iskola válogathat majd: 
elutasíthatja a cigánygyereket például. 
 
Az új iskola 63 fővel nyitott, első, második és harmadik osztállyal. 
A 63 főből csak 5 roma gyermek van (elsőbe már így sem volt elég 
megkeresett gyermek, ide bekerült 5, gondosan válogatott közülük). 
Az állami iskola tanulói között az első három évfolyamon tanulók, 
akik maradtak, zömükben cigányok, halmozottan hátrányos 
helyzetűek, többlet pedagógiai munkát igénylők. Második 
évfolyamon pl., ahol mindössze tizenöt gyerek maradt, csak egy 
nem cigány, őt épp most próbálják a szomszédos településre átíratni 
a szülei.  
 
Az iskolaalapítók nem követtek el törvénytelenséget. Ezt ma a 
magyar törvények lehetővé teszik.  
A járásban a református egyháznak ez a harmadik szegregáló hatást 
kiváltó iskolája.” 

Szabó Tibor önkormányzati képviselő
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Tisztelt Termelők!  
 

Az MVH 105/2015. (VIII. 31.) számú közleménye a 
2015. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti 
anyatehéntartás támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-
pótlás bejelentésekről szól, mely szerint kiesés-pótlás bejelentési 
kötelezettsége van mindazon ügyfeleknek, akik termeléshez kötött, 
illetve átmeneti nemzeti anyatehéntartás (húshasznú) támogatási 
kérelmet nyújtottak be, és a kötelező birtokon tartási időszak alatt a 
kérelemben bejelentett egyedek az ügyfél állományából kiestek. A 
birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtásának 
napjától kezdődően 6 hónapig áll fenn. A kiesés-pótlás bejelentést 
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell teljesíteni.  
A kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra 
előírt határidőt követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás 
utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést 
követő tizenöt napon belül szükséges megtenni!  
Figyelem! A bejelentéshez a kieső egyed vonatkozásában a kiesés 
okáról állatorvosi igazolás másolatban történő csatolása szükséges! 
 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 
szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdésében 
meghatározott nitrát adatszolgáltatási kötelezettséget a 2013-2014. 
gazdálkodási évtől kezdődően csak elektronikusan lehet teljesíteni.
A nitrát adatlapot  minden nitrátérzékeny területen gazdálkodónak 
a NÉBIH -hez kell benyújtani 2015. szeptember 1-től 2015. 
december 31-ig ügyfélkapun keresztül. Az adatszolgáltatással 
kapcsolatban a falugazdász hálózat segítségét lehet kérni. 
 

Felhívjuk azoknak a termelőknek a figyelmét, akik az 
egységes kérelem keretében ökológiai másodvetést jelentettek be, 
hogy a vetésnek július 1-től október 1-ig tartó időszakban kell 
megvalósulnia. Amennyiben változik a vetés időpontja a 
tervezetthez képest, úgy a vetést követő 15 napon belül az egységes 
kérelemben a vetés időpontjára vonatkozó bejelentés pontosítását, 
az aratás tényleges időpontjával együtt megjelölve adatváltozás 
keretében el kell végezni. Amennyiben a másodvetés mégsem 
valósul meg, azt is adatváltozás keretében jelentheti be a 
gazdálkodó.  
 

A hatályos 50/2008 (IV.24) FVM rendelet 1 sz. melléklete 
értelmében, a minimális talajborításra vonatkozó előírások a 
következők: 4.1. Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és 
őszi betakarítású kultúrák lekerülése után, 

- őszi kultúra vetésével, vagy 
- a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély 
tarlóhántás és ápolás, illetve középmély, vagy mély talajlazítás 
elvégzésével, 
- másodvetésű takarónövény termesztésével. 

Az előírás alapján őszi vetésű kultúra esetén engedélyezett a 
szántás, de ha valaki kiszántja a területét és tavaszi vetésű növénye 
lesz, akkor szankciót kaphat. Ebben az esetben a Gazdálkodási 
Naplóba ne dokumentáljanak szántási munkálatokat! 

 

Máté József Máté október 1-jétől búcsúzik a falugazdász 
irodától és családi gazdaságukban folytatja tovább tevékenységét. 
Ezúton szeretne az összes gazdálkodónak sikeres gazdálkodást 
kívánni! 

Kárándi Orsolya                                   Máté József Máté 
                                      NAK falugazdászai 
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 
  

 „Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 
Inkábba szép dolgokon kacagjatok! 
Ha telihold van, az értetek ragyog 
S azt jelenti, hogy boldog vagyok!” 

 

SZŰCS JÁNOS  
halálának 5. évfordulójára 
Fájó szívvel emlékezik  
  
 

                    SZERETŐ CSALÁDJA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁZLÓ JÓZSEF 
      halálának 6 éves évfordulójára 

Fájó szívvel emlékezünk:  
 

Felesége, gyermekei, unokái. 

„Nem nyílik a kapu, nem kattan a zár, 
Nem halljuk már többé, hogy jössz-e már. 
Sírod mellett állva szívünk megszakad, 
Hogy itt fekszel a hideg hant alatt. 
Lelkünk fájdalmát csak az enyhíti, 
Hogy ide jövünk hozzád megpihenni. 
Mert a halál után jön az örök élet 
Ott majd Te vársz ránk, és átölelünk Téged. 
 

       TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, 
hogy az Érmelléki Egészségcentrumban (Létavértes Baross utca 

7.) 2015. szeptember 01. napjától 
új szakrendeléseket indítottunk az alábbi időpontokban: 

 

Szakrendelés Rendelés Rendel 
 
Diabetológia 

hétfő  
12 h –16 h 

Dr. Nagy Edit diabetológus, 
 belgyógyász főorvos 

 
Endokrinológia 

szerda  
8 h –12 h 

Dr. Bíró Edit  endokrinológus 
, belgyógyász főorvos 

Rehabilitációs  
medicina 

csütörtök  
13 h –16 h 

Dr. Simkovics Enikő 
reumatológus  
és rehabilitációs főorvos 

 
A Rehabilitációs szakrendelésen várjuk azon betegek 
jelentkezését akik gyógyászati segédeszközre szorulnak, 
(elektromos moped, kerekesszék, támbotok, pelenka. .stb.) illetve 
mozgásszervi panaszaik miatt szakellátás terápiát igényelnek 
(kötszer felírására nincs lehetőség). 

A szakrendelésekre való bejelentkezés 
minden esetben előjegyzés alapján történik! 

 
Továbbá lehetőségük nyílik a szakorvos által kiírt, javasolt 
segédeszköz Intézményünkben működő 

Gyógyászati Segédeszköz Boltban 
való megvásárlására.  
Ezenkívül egyéb, vény nélkül is kapható termékkel 
(vérnyomásmérő, vércukormérő, párásítók, stb.), 
készítményekkel, készülékekkel várjuk Önöket. 
 

Dr. G. Kiss Gyula sk. Simonné Varga Csilla sk. 
vezérigazgató     cégvezető, intézeti vezető főnővér 

 



CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth 
Árpád u. 26. szám alatt, város-
központ közelében, csöndes helyen 
lévő családi ház eladó. Érdeklődni 
lehet: 52 /250 – 227        ((2015/00610) 
 
VEGYES. Lakóház, 410 literes 
hűtőláda, 2 ágyneműtartós heverő, 
2 francia ágy, 2 gyermekheverő, 2 
fotel, 2 dohányzóasztal, 4 szék,  
gyerek szekrénysor, és 
kukoricadaráló (KD 160) eladó. 
Érdeklődni: 06-30// 5278 441.  

(2015/00749)
 

LAKÁSCSERE. Eladom a Léta-
vértes, Vasút  út 1. szám alatti nagy 
portát, vagy létai részen lévő tip-top 
házra cserélem. Érdeklődni csak 
telefonon a délutáni és esti órákban: 
0630 287 0805                  (2015/00666 
 
ÜZLETHELYISÉG. Létavértes 
központjában üzlethelyiség kiadó. 
Érdeklődni: 06 30/ 354 8993 

(2015/00730))
 
HASZNÁLT BÚTOROK  Szek-
rénysor, rekamié, fotelek, stb. eladó. 
Érdeklődni lehet a (52) 376-262-es 
telefonszámon.                (Fizetett hirdetés) 
 
Tisztelt becsületes megtaláló! 
Szeptember 5 -ről 6 -ra virradó éj-
szaka elhagytam SEICO típusú 
karórámat, valószínű a Delfin 
Fitness környékén. A becsületes 
megtalálót jutalomban részesítem.  
Tel: 06 30/ 944-55-65     (2015/00766) 

REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  
 

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

 

HIRDETÉSEK LEADÁSA 
október 9-én 12 óráig 

Városháza, I. emelet 12. 
 

ELADÓ CSERÉPKÁLYHÁK 
A Létavértes Városi Önkormányzat   
értékesíti a Kossuth u. 6. szám alatti,  
volt óvodaépületben lévő kályhákat. 
 
Egyik kályha: 8 csempe széles,  
9 csempe magas, 3 csempe mély. 
 Minimum ára: 150.000-Ft 
Másik kályha: 5 csempe széles, 
8 csempe magas, 2,5 csempe mély. 
 Minimum ára: 60.000-Ft. 
Árajánlatokat  névvel és elérhetőséggel  
együtt a Városházán az  
első emeleti 12. irodába lehet leadni.  
 

Bontásuk a vevőt terheli.   -    Telefon: +36 52/ 585 068 
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CSALÁDI HÁZ. Összkomfortos 
családi ház nagy telekkel, mellék-
épületekkel eladó Létavértes, Irinyi 
u. 14. sz. alatt. Érdeklődni lehet  
telefonon:  06 30 587 3183, vagy 
 06 70 297 8643                (2015/00762) 
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes köz-
pontjában, a Rózsa utca 10. szám 
alatt 400 négyszögöles telken 100 
m2-es vályogház eladó. Irányár: 2,8 
M Ft. Érdeklődni lehet:  
06 70/370-7804            (Fizetett hirdetés) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi 
u,64.  szám alatti lakóház nagy 
telekkel, állattartásra, tárolásra al-
kalmas melléképületekkel – telep-
helynek is alkalmas- eladó.  Ugyan-
itt körbálás lucerna és választott 
malac eladó. Tel: 30/502 –51-41 

(2015/00773)
 
SZŐLŐ PAJTÁVAL . Létavértesi 
Öregkertben kordonos művelésű 
szőlő vegyes gyümölcsössel, 
pajtával eladó. Érdeklődni lehet a 
30-206-7144-es telefonszámon.  

(2015/00751)

Apróhirdetés 
Hirdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 
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           LÉTAVÉRTES SC ’97 
              KÉZILABDA 2015/2016. ıszi fordulók 

         NİI NB II Észak -Kelet csoport 
Szeptember 
20 –én 13.00 óra DVSC-TVP III - Létavértes 
27 –én 17.00 óra Létavértes - Lóci DSE 
Október 
04 –én 14.30 óra Nyíregyháza - Létavértes 
18 –án 16.00 óra Létavértes - Bőcs KSC 
25 –én 15.00 óra Mátészalka - Létavértes 
November 
01 –én 17.00 óra Létavértes - Balmazújváros 
15 –én 17.00 óra Létavértes - Szepa AKSE 
22 –én 16.00 óra Hajdúböszörmény - Létavértes 
29 –én 17.00 óra Létavértes - Miskolc 
December 
07 – én 17.00 óra Létavértes - Nyíregyháza 
 

Forrás: http://iroda.keziszovetseg.hu  (t.b.) 

 
 
 
 
Öt csodálatos nap  

a Fogarasi havasokban 
 

 
Fotók: Magánarchívum

A LÉTAFIT SE túraszakosztályának tagjai az elmúlt évben a 
Radnai - havasokban tett élménydús és kalandokkal teli túráját 
követően az idén a Fogarasi - havasok meredélyein a két fő csúcs: a 
Negoj és Moldoveánu közötti szakaszon, 2500 méteren küzdöttek a 
természet erőivel és estek ámulatba szépségétől.  
 

 
Csoportpihenő 

A Negoj, más néven Királyszirt a történelmi Magyarország 
legmagasabb csúcsa volt. 

 
Királyszírten a magyar zászlóval 

A síkvidék biztonságából ma már „kedves” emlékként és talán egy 
kis büszkeséggel idézik fel a „három lépés a halál” szakaszt a 
hegyen, a láncos kapaszkodókat a hófedte hasadékokban, a 
nemzetközi (ukrán, román, svéd, német) társaságban eltöltött 
menedékházi pihenőket, az álmatlanul átvészelt sátordöngető 
szélviharos éjszakát, a villámcsapásokkal szegélyezett csúcsra törést, 
s a jól megérdemelt jutalomként a lejövetelkor elfogyasztott extra 
méretű csülköt.  

Bertóthy Tamás

Döntött az Alapítvány Létavértesért kuratóriuma. 
 
A 2015 szeptember 16- án megtartott ülésen a beadott pályázatokat 
értékelték, és az alábbi határozat született: 
 

Pályázó: Cél: Támogatási 
összeg 

 Létavértes SC ’97 Hátrányos helyzetű  
úszók támogatása 

 
  60 000 Ft 

Létavértes SC ’97 Hátrányos helyzetű  
cselgáncsozók támogatása  

 
  60 000 Ft 

Juhász László 
Szél László 

Hagyományos szőlőskertek 
megőrzése  - lásd: ● 

 
           0  Ft 

Létafit S.E. Téli teremlabdarúgó  
bajnokság 

 
100 000 Ft 

Városi Könyvtár 
és Műv. Ház. 

 
Csormolya Népdalkör támogatása 

 
   60 000 Ft  

 
● =Juhász László és Szél László pályázata célkitűzésével egyetértés 
volt, viszont a döntéshez kevés volt a megalapozó bemutatás, 
valamint az 1 000 000 Ft nagyságrendileg túlterjeszkedik lehető-
ségeinken. Nem volt ismertetve az érintettekkel történt véleményezés: 
szőlőtulajdonosok, szőlősgazdák, önkormányzat. stb. 
 
Pályázati határidőn túl érkezett: 2015 szeptember 14-én 14 óra!  

Molnárné Pelei Andrea Arany J. Ált. Isk. színjátszó tagozata. 
Kissné Medve Anita       Arany J. Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 
Molnárné Pelei Andrea Arany J. Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 

    A határidőn túli pályázatokat a kuratórium nem értékelhette. 
 
Elszámolás: utólag, a program. végrehajtása után. 
A pályázó rövid írásos beszámolóval összegzi a megvalósítást, 
számlával igazolja a kiadásokat, nyilatkozik a számla valódiságról, 
okszerű felhasználásról! 
Az elszámolást az Alapítvány gazdasági vezetőjének, Hosszú 
Gyulánénak kell benyújtani 

Nemes János kuratóriumi elnöke 

Csigás íj -Világbajnoki 13. helyezés  
 

Augusztus 22 -30 között Gödöllő adott ott-
- hont a Vadászíjász Világbajnokságnak, 
melyre mintegy 1300 versenyző érkezett a  
világ minden pontjáról. Megyénket 
Debrecen, Hajdúsámson, Hajdúhadház és 
Létavértes (1 fő) íjász sportolói 
képviselték. 

Csigás íj kategóriában Kelemen Sándor (Tóth Árpád  utca)  
13. helyezést ért el. Gratulálunk! 
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