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Sok szép adventi programmal ünne-
pelhettünk a várakozás napjaiban.  
 
Adventi áhítattal, a Nagylétai Református 
Egyház énekkarának templomi műsorával, 
a Betlehemi életkép megnyitásával 
kezdődött a programsorozat november 27-
én. Ekkor gyújtotta meg az első gyertyát 
Menyhárt Károly polgármester és Hadházi 
Tamás református esperes a Szent István
díszkútnál lévő adventi koszorún. 
 
December 2-án Mikulás-parti várta a 
gyermekeket a művelődési házban.  
 
Az Arany János és az Irinyi János 
iskolákban is voltak adventet köszöntő 
ünnepségek, gyertyagyújtások, és termé-
szetesen az óvodákban is készültek a 
gyerekek a Mikulás látogatására. 
 
December 9-én, Erdei Sándor újságíró 
nyitotta meg a helyi Felnőtt Amatőr 
Festőkör „Ahogy(a)N ők látják” című 
csoportos kiállítást a művelődési ház 
emeleti termében, melyet január 31-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők. 
 
December 9-11 napokon 25 csapat 
nevezésével bonyolították le a „Bástya 
kupát az emeletes iskola tornatermében, 
melyet a Sofár panel támogatott.  
 
Nem kedvezett az időjárás a december 10-
én megtartott 15. Irinyi teljesítmény-
túrának. A lelkes szervezők, segítők 
munkáját az esővel dacoló elszánt túrázók 
honorálták. 
 

Adventi programok a városban 

 
 

A református énekkar Hadházi Tamásné Esze Emőke vezetésével 

IGAZGATÁSI SZÜNET 
 

A Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. december 22. és 2023. január 6.  

napja között 
igazgatási szünetet tart.  

 
Az igazgatási szünet időtartama alatt  
a személyes, az elektronikus és a 

telefonos ügyfélfogadás is   szünetel. 
 

Halálesettel és születéssel kapcsolatos 
anyakönyvi ügyekben  

Tóthné Lukács Erika anyakönyvvezető a 
30/688 98 52 telefonszámon érhető el.  

 
Kokad vonatkozásában  

Horváth Kálmánné anyakönyvvezető  
30/ 398 20 31  

 
Halaszthatatlan, rendkívüli esetben  
Bertóthyné Csige Tünde jegyző a 

20/571 45 04 telefonszámon érhető el.  
 

December 10-én volt a hagyományos 
Adventi bütykölde. Kézműveskedésre 
várták a a fiatalokat, családokat a Rozsnyai 
Gyűjteménybe, ahol karácsonyfadíszeket, 
gyertyákat, adventi koszorúkat  készít-
hettek.  
December 11-én Bara Pál és Csorba Gergő 
közreműködésével orgonaest és lézershow
volt az Árpád téri református templomban. 
December 14-én kiszállásos véradó napra
várták az önkénteseket a Sportcentrumban.  
 
A közelgő karácsonyi ünnepeket feldíszítve 
várják a két településrészen az önkéntes 
adományozásból származó fenyőfák. 
A pénzügyi lehetőségekhez igazodva, 
jelzés értékű esti díszvilágítást kapott az 
Árpád téri és Kassai utcai településközpont. 
December 15-én a létai részen (Árpád tér 8. 
előtt), december 16-án a vértesi részen 
(Kassai utcai kispiacon) 8 és 14 óra között 
helyi és vendég kistermelők, kézművesek 
kínálták portékáikat az adventi vásáron. 
 
A rendezvénysorozat zárásaként december 
17-én 15 órától 17.30 óráig a Létavértes SC 
’97 Zumba és Walking szakosztálya 
szervezésében jótékonysági sportdélután
lesz Rebekáért, a beteg kislányért. 
Belépődíj a készpénzben felajánlott 
adomány. 
Vendég: Gergely Lóránd edző és zumba 
instruktor. Helyszín: az uszoda feletti 
tornacsarnok. A rendezvény támogatója: 
Létavértes Város Önkormányzata. 
 
A programokon készült képek, videók a város 
honlapján és facebook oldalán                  TB 
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A Képviselő-testület 2022. november 24-
én tartott ülést. 
 
NAPIRENDJÉN: 
    Polgármesteri jelentés                             O 
1. Létavértes Városi Önkormányzat és 
    intézményei 2022. évi költségvetésének 
     előirányzat módosítása                          O  
2.     Különfélék  
2.1. Igazgatási szünet elrendeléséről         O 
2.2. Támogatás felajánlás elfogadása        O 
2.3. BURSA Hungarica Felsőoktatási Ön- 
        kormányzati Ösztöndíjpályázat 
–      benyújtott pályázatok elbírálása       O 
 

2.4. Tájékoztatás az év végi likviditás telje- 
        sítéséről  
2.5. Folyószámlahitel felvétele  
       (napirendről levéve))  
2.6. Létavértes Város Önkormányzata által 
        megrendezett városnapi  főző- 
       verseny elnevezéséről  
 
Megjegyzés: 
Hatályos rendeletek, határozatok, az ülések 
videófelvételei a város honlapján:  
www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O = az előterjesztések is ott olvashatók  
 

Röviden 
 

Évzárás 
 
A Képviselő-testület ez évi utolsó, közmeg-
hallgatással egybekötött ülésére 2022.
december 20-án, kedden 13 órai kezdettel 
kerül sor. 
A polgármesteri jelentés megtárgyalását 
követően elfogadásra kerül a 2023. évi belső 
ellenőrzési terv. 
A testület megtárgyalja a Gazdasági, 
Pénzügyi-, Közbeszerzési-, Oktatási-, 
Művelődési és civil kapcsolatok-, Szociális-. 
és Ügyrendi Bizottságok éves munkáját  
összegző írásbeli előterjesztéseket. 
Döntenek a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetői pályázata 
kérdésében. 
Különfélékben, mint részvényes önkormány-
zat, tárgyalják a Debreceni Vízmű Zrt. 
megküldött anyagait. 

Az ülést élő adásban is követhetik a Létavértes 
Város Önkormányzata facebook oldalon. 
 
 

 
 

Akit köszöntünk 
Adorján Balázs, Létavértes, Vasvári P. u. 1. 

 
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy születési, 
házasságkötési és halálozási adatokat a 
személyes adatok védelméről szóló törvény 
előírásai szerint, a közvetlen hozzátartozó 
kérésére és írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 
alapján közlünk. A megjelentetés díjmentes. 
 

 

FONTOSABB 
 TELEFONSZÁMOK 

 

Egységes európai segélyhívó: 112 
 

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ÜGYELETI SZOLGÁLATA 

ORVOSI ÜGYELET 
06 52 506 303 - Árpád tér 11. szám 

Hétköznapokon: 16 – 08 óráig 
Szombat, Vasárnap, ünnepnap: 0-24 

GYERMEKORVOSI RENDELÉS: 
06 52 376 033 

 

LÉTAVÉRTES RENDŐRŐRS: 52 550-021 
RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA: 

06 30 370 5092 

VÁROSHÁZA: +36 52/ 376-101 

Nyolc oldalon 
A Képviselőtestület takarékossági intézkedésének 
megfelelően a Létavértesi Hírek 8 oldalon jelenik meg. A 
naprakész lakossági tájékoztatás és önkormányzati hírek 
továbbra is elérhetők lesznek a város honlapján és  
facebook oldalán. A 2023. évi naptár a januári 
számban jelenik meg. 

 

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   

 
FELVÉTEL: KŐVÁRI KRISZTIÁN

                                        KK  aa  rr  áá  cc  ss  oo  nn  yy  
 
Karácsonykor, Jézus Krisztusban maga az Isten jött  el 
hozzánk és közénk. Általa lesz igazi örömünk, jelenléte  
biztosíték arra nézve, hogy csökken szívünkben a félelem, 
az aggódás és a reménytelenség. 
Isten szeretetét, mely igazán karácsonykor mutatkozott 
meg, átélve és megtapasztalva tekinthetünk bizonyosság- 
gal, jó reménységgel életünkre, jövendőnkre, családunkra, hiszen miénk az ígéret, maga 
Jézus Krisztus mondta: „Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” 

Semmire nincs nagyobb szükségünk ebben a válságok sújtotta világban, mint Isten 
megsegítő jelenlétére, gondviselő szeretetére! Bármit is hoz a jövendő, bízhatok Jézus 
Krisztus jelenlétében és segítségében! 
Ezzel a biztos reménységgel kívánok áldott Karácsonyt és örömteli új esztendőt 
mindenkinek Gyülekezetünk és Intézményünk nevében is.  

Hadházi Tamás, esperes - lelkipásztor
 

Ünnepi istentiszteleti alkalmak a Nagylétai Református Gyülekezetben: 
 

• Szentesti istentisztelet a gyermekek műsorával, délután 4 óra, 
• Ünnep első és második napján úrvacsorás istentisztelet, délelőtt 10 óra, 
• Óév este hálaadó alkalom, délután 4 órakor, 
• Újév délelőtt 10 órakor az új esztendő első istentisztelete. 

 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 
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 Évzárás a Városházán 
 

Az elmúlt időszakban elrendelt zárlat intézkedések és a 
kiadásnemek egyedi engedélyezésének bevezetésével, valamint a 
Kormányzat részéről történt többletforrás igényünk elfogadásával 
átadott némi kiegészítő forrás nagyvonalakban biztosíthatja a 
2022-es év, ugyan nem megnyugtató, de kisebb zökkenőkkel teli 
teljesítését. Tettünk intézkedéseket az uszoda és tornacsarnok 
kihasználtságának növelése érdekében, illetve nagyon sok helyen 
(kormányzati felületeken is) megjelentettük a város ipari területén 
készen álló lehetőségeket. 
 
A hiányosságainkban más segítségünk is lett, akik a Tormália 
Agro Kft. képviseletében kétmillió forint összegű felajánlással 
segítséget adtak az óvodán belüli feladataink, rezsi, illetve 
közétkeztetés biztonságosabb teljesítéséhez. Ezúton köszönjük 
Szűcs Józsefnek és Szűcs Andrásnak, akik kérés nélkül jó szívvel 
segítették a várost!  
 
Az Ipartestület épületének kapubejárójában az iskolaudvarról 
kifolyó , esetenként jelentős mennyiségű csapadékvíz megállítása 
érdekében Juhász Zoltán vállalkozó finanszírozásában egy 
csapadékcsatorna készült.  Köszönjük a jó szándékú felajánlást! 
 
Várunk még olyan központi intézkedéseket az energetika terén, 
amikre látunk némi kezdeményezést, azonban az időtényező
mindannyiunk számára fontos. Nem lesz közvilágítási korlátozás, 
de hasonlóan az ország más településeihez az ünnepre való 
felkészülés is átgondolásra került, ezért az ünnepi díszvilágítás 
csak jelzésértékűen és kicsit kevesebb időtartamra kerül 
felhelyezésre.   
A MEZEI-VILL Kft. a karácsonyi ünnepkört megelőzően az 
átküldött jelzések alapján minden közvilágítási lámpatestet 
megjavított december 7-én este.  
 
Az energetikára hivatkozással a központi költségvetési szervek, 
hivatalok és sok önkormányzat mellett – nem csak a 
takarékosságra, hanem a szabadságok kiadása miatt is – év végével 
igazgatási szünetet rendeltünk el. A hatósági feladatok terén jegyző 
asszony ad erről tájékoztatást e lapban, míg a városüzemeltetés és a 
fenntartási gyakorlati problémák kezelésére jómagam adok 
tájékoztatást az elérhetőségekről az alábbiak szerint: 
Temetkezési ügyekkel kapcsolatosan Kelemen Sándor kollégánk 
érhető el a +36 30 224 6241 mobilszámon. 
Egyéb, közterületekkel, utakkal, közszolgáltatásokkal, hótolással, 
síktalanítással kapcsolatos problémák esetén Kiss Ernő kollégám 
illetékes a +36 30 336 7179 telefonszámon.  
Egyéb rendkívüli más indokolt esetben Menyhárt Károly 
polgármester a +36 30 336 7177 mobilszámon.  
 

 
 

Azonban a problémákat most már el kell felejteni, mert mégis csak 
rövidesen eljön Jézus születése és reménykedve várjuk az új évet, 
az új lehetőségeket, bízva abban, hogy a karácsonyi ünnepkörben 
semmi rendkívüli baj nem történik, és Létavértesen mindenki 
nyugodt, meghitt, szép ünnepet tarthat a családja körében.  
Ezt kívánom a Városháza dolgozói, képviselőtársaim és minden 
munkatársunk nevében! 

Menyhárt Károly polgármester
 

 
 
 
 

 
 

Hajdú-Bihar Megye kitüntetettjei 
 
1698 november 22-én alakult meg a Hajdúkerület. A Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 20 éve, mindig más helyszínen, ünnepi 
közgyűléseel idézi a történelmi eseményt. Idén Nádudvar adott otthon a 
rendezvénynek, ahol a számvetésen, célkitűzések megfogalmazásán túl 
megyei kitüntetéseket és  díjak adtak át.. 
 
„Hajdú-Bihar Megye Közigazgatásáért” emlékérmet vehetett át 
Bertóthyné Csige Tünde, a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője. 

1991 óta dolgozik a közigazgatásban.  
A ranglétrát végig járva 2003. 
novemberétől aljegyző, majd 2006. 
december 1-től jegyző.  
 
Sokrétű feladatainak része volt az 
országos- és helyi önkormányzati 
választások színvonalas lebonyolítása, a 
Létavértesi Közös Önkormányzati 
Hivatal létrejöttének segítése, irányítása, 
a Derecske - Létavértes Kistérség Több-
célú Kistérségi Társulás működésének 
segítése. Részese volt –az önkormányzat 
érdekeit szem előtt tartva- az oktatási 
intézmények átszervezési folyamatának, 
és az Ő révén is töretlen, jó a kapcsolat a 
Klebelsberg Központtal. 
  

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Létavértesi Okmányiroda 
kialakításában, illetve a közigazgatás átszervezése kapcsán a Kormányablak 
létrehozásában. 
A sokrétű feladatokat többször munkaidőn túl, a családjára szánt idő 
rovására oldja meg. Számára a közigazgatás nem munkahely, hanem 
HIVATÁS. Így, csupa nagybetűvel. Munkatársaival kapcsolata ma is 
közvetlen, mint korábban. 
A képviselő-testület több mint három évtizedes eredményes szakmai 
tevékenységéért, munkájának elismeréséül javasolta a kitüntetésre.  
 
Kölcsey Ferenc-díjjal ismerték el Máté Józsefnek, a Létavértesi 
Arany János Általános Iskola művész-tanárának, a Létavértesi 
Képzőművészeti Alkotótábor létrehozójának munkásságát. 
 
Máté József 1987 óta pedagógus az 
Arany János Általános Iskolában. A 
földrajz-rajz szakos tanári képesítése 
mellé, 2010 -ben okleveles vizuális- és 
környezetkultúra tanári képzettséget 
szerzett, melyet 2013-ban mentori, 
vezetői feladatokra felkészítő képzés 
után szakvizsgával egészített ki. 
 
A vizuális kultúra iránt elkötelezett 
pedagógus, aki nemcsak a katedráról 
oktat, hanem a hétköznapokban is a 
műalkotások befogadására, értelmezés-
ére, értékelésére alkalmas ismeretek 
átadására törekszik.  
 
Tanítványai megyei és országos versenyeken indulnak, ahonnan minden 
alkalommal dobogós eredményekkel térnek haza. Ő maga is alkot, 
munkáival kiállításokon mutatkozik be.  
Kezdeményezője, szervezője és aktív résztvevője a Létavértesi 
Képzőművészeti Alkotótábornak, mely 2000-ben nyitotta meg kapuit. A
résztvevő festő- és grafikusművészek teljes alkotói szabadságot élveznek. A 
két évtized alatt több mint 200 kép került a város tulajdonába, melyeket 
kiállításokon mutattak be, és nagy részüket helyi közintézményekben 
helyeztek el.  
Máté József segítője, mentora a helyi Felnőtt Amatőr Festőkörnek, mely 
vezetésével közel egy évtizede működik, és a napoban nyílt kiállításuk a 
művelődési házban. Alkotó tevékenysége mellett korábban önkormányzati 
képviselőként is szerepet vállalt, és a település közössége érdekében 
dolgozott. 
A Képviselő-testület a képzőművészeti alkotótevékenységéért, a Létavértesi 
Képzőművészeti Alkotótábor létrehozásáért, a vizuális kultúra terén kifejtett 
pedagógiai, művészeti és közösségteremtő munkájáért javasolta a 
kitüntetésre. 
Fotók: HBM. Önkormányzat                                                           TB 

 

 
 

           PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRII  

            TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

 
Máté József pedagógus és 

Pajna Zoltán HBM, 
Önkormányzat elnöke  

 

 
Bertóthyné Csige Tünde jegyző 

és Pajna Zoltán, a HBM. 
Önkormányzat elnöke  
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Színház az egész világ 

Alsós Diákönkormányzatunk jóvoltából ebben a tanévben is 
sikerült 140 gyereknek eljutnia színházi előadásra. A bérletek két 
előadás megtekintésére adnak lehetőséget, melyből november 24-
én Az öreg halász és a nagyravágyó felesége című darabra 
látogattunk el. 
 

„Mézes reggeli” 

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület „Mézes reggeli” 
elnevezésű európai program keretében Újvárosi Sándor méhész 
november 17-én járt iskolánkban. Egy érdekes videófilmet hozott a 
méhek útjáról. Közvetlenül megismerkedtünk a lépes mézzel, a 
kaptárral, a ruházattal, a méhviaszból készült gyertyákkal, és egyéb 
mézcsodákkal. A program végén nem maradt el a mézek kóstolása.  
Köszönjük Újvárosi Sándornak ezt az érdekes és hasznos előadást, 
valamint hogy minden tanulónk megkóstolhatta, egy kis tasakban 
hazavihette az „aranyat”! 
 

Elérkezett az Advent időszaka 

Iskolánkban idén november 30-án egy Télváró verses, zenés 
műsorral a 3.c osztályos tanulók gyújtották meg az adventi 
koszorún az első gyertyát. A műsort Szatmári Erika és Pongorné 
Hosszu Tünde tanító nénik állították össze.  
 

Kedves Mikulás… 

December 6-a Szent Miklós napja! Ezen a délutánon iskolánk 
apraja összegyűlt a Művelődési Ház színháztermében, hogy 
találkozzon a nagyszakállú, piros ruhás Télapóval. 
Míg várakoztunk a Cifra Palota Bábcsoport előadásában „A 
mikulás kesztyűje történetével ismerkedtünk. 
A agyszakállút hűséges kampuszával, közös énekkel köszöntöttük, 
majd kiosztásra kerültek a csomagok.  
 

Adventi várakozás 
Az advent megünneplése hagyomány a felső tagozaton is A 
diákönkormányzat ünnepi díszbe öltözteti az aulát, lázasan 
készülünk a karácsonyra. Minden héten meggyújtjuk a várakozást 
jelképező gyertyákat az adventi koszorúnkon. Az 1 .héten az 5. 
évfolyam A nagy kérdés c. mesét adta elő, amely a manók 
mindennapi életét mutatta be. A hópelyhek is táncra perdültek, 
majd közös énekléssel felgyúltak az ünnepi fények. Felkészítő 
pedagógusok: Molnárné Pelei Andrea, Bertóthy Tamás 
 

Pályaorientációs nap 
Minden tanévben egy tanítás nélküli munkanapot arra szentelünk, 
hogy diákjaink figyelmét felhívjuk arra, milyen lehetőségeik 
lesznek majd továbbtanulás terén, ki, mivel szeretne foglalkozni 
felnőttként. 
A pályaválasztáshoz legközelebb állóknak a középiskolák 
szervezetéről és a képzési lehetőségekről meghívott előadóval 
történő beszélgetést szerveztek. Mások a Tűzoltóságon, a 
Gyermeksziget óvodában, a Járóbeteg szakrendelőben, boltokban 
konkrét szakmákkal ismerkedtek meg.  
 

Adventi Arany-vásár 
Minden évben advent idején rendezünk kézműves vásárt iskolánk 
alapítványának támogatására. A vásárfiak egy része a szülők 
felajánlásaiból, másik része a pedagógusok és diákjaink által 
készített tárgyakból áll össze 

Sütemények, apróságok, ajándéktárgyak találtak az idei alkalommal 
is gazdára, a befolyt összeget pedig a diákokra, az oktatás segítésére 
fogjuk fordítani. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki a vásár létrehozásában, lebonyolításában valamilyen módon 
(előkészítés, ajándék készítése, sütés, eladás, vásárlás, szervezés, 
jelenlét stb.) részt vett! 
 

Mikulás-posta 
Idén is útnak indult a Mikulás, hogy december 6-án az egész éves jó 
magaviseletért megajándékozza a gyerekeket és a pedagógusokat. A 
Télapó és segítői már kora reggel szorgoskodtak, hogy a tele 
zsákból kikerüljenek a finom édességek. Az osztályok vidám 
dalokkal várták a nagyszakállú jóságos apókát, aki cukorkával 
jutalmazta őket. A nap végén mindenki örömteli hangulatban tért 
haza, ígéretet téve, hogy jövőre is jók leszünk. 
 

„Liba, liba, Márton liba” 
Felső tagozatos diákönkormányzatunk november 11-én Márton-
napi mulatságot szervezett. A Márton-napi hagyományokkal
kapcsolatos tudásukról totó formájában adtak számot. Különböző 
versenyszámokon mutatták meg ügyességüket a diákok. Az 5-6. 
évfolyamon 5 csapat, a 7-8. osztályosok körében 6 csoport
vetélkedett. 
 A zsűri két kategóriában jutalmazta a legkiválóbbakat. A jó 
hangulatú napot a Márton-napi mulatság zárta. Köszönjük a szülők 
és a pedagógusok munkáját! 

Legügyesebb Márton-napi versenyzők: 
5-6. évfolyam: 
1.) „Agymenők” 5.a: Kalmár Máté, Kerékgyártó Hanna, Oláh Emma, 
Zsiros Noel István 
2.) „Rémisztő tökös négyes” 5.b: László Csaba, Lóló Vanessza, Szabó 
Hajnalka, Szabó Krisztián 
3.) „Márton-napi ludas négyes” 6.c: Fangli Viktória, Moldován Lídia, 
Molnár Zoltán, Rácz Gyula 
7-8. évfolyam: 
1.) „Arany Ászok” 8.a: Horgos Veronika, Mazsu Sándor, Oláh Dominik, 
Tassonyi Róbert 
2.) „Ludas Matyi” 7.a: Balogh Viktor, Bata Zsombor, Kovács Dávid, 
Serbán Róbert 
3.) „Sikoly négyes” 7.c: Gyarmati Áron, Kiss Balázs, Milák Henrik, Sass 
Levente 

 
Egy sakkjátszma végkimenetele 

Iskolánkban fontosnak tartjuk a szellemi sport népszerűsítését. A 
sakkozás képességfejlesztő hatása vitathatatlan.  Sokan egyenesen a 
sakk négy fő funkcióját említik: sport, játék, tudomány és művészet 
egyszerre. Ezen eszközökkel élve november 28-án Erkel Ferenc 
sakk emlékversenyt rendeztünk az iskolai könyvtárában. A svájci 
rendszerű mérkőzések irányítója Bertóthy Tamás szaktanár volt. 
Összesen 14 felső tagozatos diák vett részt a tornán, akik négy 
fordulóban mérték össze tudásukat. 
 

 
FOTÓK: ARANY J. ISKOLA ARCHÍV

Díjazott versenyzők: 
1. Gyarmati Áron 7.c, 2. Sárosi Richárd Gyula 7.b, 3. Bartos 
Gergely 5.a, 4. Orbán Konrád Töhötöm 5.a, Balogh Nikolasz 7.b 

Legaktívabb osztály: 5.a 
Szervező pedagógusok: Bertóthy Tamás, Milotai-Kiss Ildikó 
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"ŐSZ KINCSEI” 
 

November 10- én az ősz kincseit bemutató délutánt szerveztünk 
diákjaink számára Létavértes Város Önkormányzata, Képviselő-
testülete és „ A Korszerű Iskoláért ” Alapítvány támogatásával. 
Termések felhasználásával ötletes, változatos szobrok születtek, a 
finom gyümölcssaláta kóstolása mellett plakátok, rajzok, 
előadások készültek a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
fontosságáról. Az Irinyi Nyugdíjas Kör tagjai a lekvárfőzés 
hagyományába is beavatták tanulóinkat.  
 
Az alsósok ezen a délutánon tartották meg a Márton-napi 
felvonulást, melynek során a kis Irinyi-kör útvonalát az általuk 
készített mécsessel járták be, miközben Márton-napi dalokat 
énekeltek. 
Köszönjük a Képviselő-testület, az Alapítvány, a Nyugdíjas kör és 
a Szülők támogatását, segítségét! 
 

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP 
 

Egy november végi pénteki nap a szakmákkal való ismerkedés 
jegyében zajlott. Tanulóink játékos feladatok keretében tették 
próbára a foglalkozásokkal kapcsolatos ismereteiket, majd 
különböző munkahelyeket látogattak meg és ismerkedtek az ott 
dolgozók munkájával. 
Köszönjük az Amidor Fodrászat, a Kati Turi, az Ujvárosi Méhészet, 
a Rendőrség a CukorMáz Cukrászüzem, a Borostyán Bio- és 
Gyógynövény Üzlet, a Tűzoltóság és a Mentők munkatársainak, 
hogy betekintést engedtek mindennapi munkájukba, valamint 
Tóthné Pongor Orsolya, Hornyák Mariann, Egri Ferenc, Szatmári 
Anita, Horváth Éva és Varga József szülőknek a foglalkozásaikat 
bemutató érdekes és tartalmas előadásokat! 
 

MÉZES REGGELI 
 

November 13-án ismét édesen indult az Irinyis diákok napja. 3. 
alkalommal csatlakozott iskolánk az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület Mézes Reggeli kezdeményezéséhez. Ujvárosi Sándor 
méhész érdekes előadás keretében ismertette alsósainkkal a méhek, 
a méhészek életét. A rendezvény végén a gyerekek többféle mézet 
kóstolhattak meg, és mindenki kis ajándékkal távozott. 
Köszönjük a tartalmas és látványos előadást, valamint a mézet az 
Ujvárosi Méhészetnek! 

 

ADVENT 
 

Iskolai közösségünk idén is ünnepi hangulatot varázsolt a 
tantermekbe és az intézmény udvaraira az adventi várakozás 
időszakában. Ebből az alkalomból a hétfői napokon ünnepi 
műsorok kíséretében tagozatonként meggyújtunk 1-1 gyertyát az 
iskolaépületekben elhelyezett adventi koszorúkon. A meggyújtott 
gyertyák a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik.  Az 
első gyertya meggyújtásának alkalmára az első osztályosok és az 
ötödik osztályosok készültek rövid műsorral.  
 

MIKULÁS 
 

December 6-án délelőtt iskolánkba is ellátogatott a Télapó, minden 
osztályba jókedvet, vidámságot hozott kedves szavaival és a 
puttonyában rejlő finom cukorkákkal. A szülők számára is 
különleges volt ez a nap, hiszen nyílt nap keretében lehetőségük 
adódott bepillantást nyerni csemetéik mindennapi munkájába. 
Örülünk, hogy sok vendéget köszönthettünk a tanórákon. Délután 
diszkóval, mozizással, kézműves foglalkozással és játékos 
vetélkedőkkel folytatódott a nap. 
 

VERSENYEK ÉS EREDMÉNYEK 
 

A magyar nyelv napja 
 
A magyar nyelv napja alkalmából megrendezett iskolai játékos 
nyelvi vetélkedő eredménye: 
1. Tóthfalusi Balázs (5.o.), 2. Laczkó Lili (5.o.), 3. Kertész Marietta 
(5.o.), Bajgyik Ervin (5.o.) Emléklapot kapott: Csikai Emese (5.o.) 
és Tóth Andrea (5.o.) 

 

SNI-s és BTMN-es diákok szépíró versenye 
 

 
KÉPEK? IRINYI J. ISKOLA

Idén is megszerveztük iskolai kereteken belül a sajátos nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő 
tanulóink számára a szépíró verseny. 
A megmérettetésen legszebben író diákjaink: alsó tagozat: Németh 
Zsolt (3. o) és Varga Zsuzsanna Kiara (4. o), felső tagozat: Biró 
Szintia (5. o) és Kontor Fanni (8. o) 

 

Sport 
 

November végén felső tagozatos lányaink területi kézilabda
diákolimpián képviselték iskolánkat Egy győzelemmel, egy 
döntetlennel és két vereséggel záródó mérkőzések után a 4. helyet 
sikerült bezsebelniük. Csapattagok: Szima Csenge, Szabó Jázmin, 
Vásárhelyi Fruzsina, Kósa Dzsenifer, Balogh Viktória, Kővári 
Barbara, Pongor Nelli, Szigeti Melinda. 
 
December elején körzeti úszóversenyen jeleskedtek diákjaink. Az 
eredmények tükrében méltán lehetünk büszkék úszóbajnokainkra: 
Bajgyik Ervin 5.o. 3. kcs� mell 4. hely, Kertész Marietta 5. o. 3. kcs. 
hát 5. hely, Tóth Andrea 5. o. 3. kcs mell 3. hely, Csikai Emese 5. o. 
3. kcs mell 4. hely, Laczkó Lili 5.o. 3. kcs mell 7. hely, Tóthfalusi 
Balázs 5.o. 3. kcs gyors 2. hely, mell 3. hely, Cseresznye Flóra 6.o. 
3. kcs mell 2. hely, Fekete Nándor 6.o. 3. kcs mell 1. hely, gyors 1. 
hely, Zsiros Ábel 6.o. 3. kcs mell 2. hely, gyorsúszás 3. hely, Zsiros 
Rebeka 6.o. 3. kcs gyors 1. hely, hátúszás 1. hely, Fekete Levente 
8.o. 4. kcs  mell 1. hely, gyorsúszás 1. hely, Tóthfalusi Máté 8.o. 4. 
kcs mell 2. hely, gyors 2. hely, Zsiros András 8.o. 4. kcs hát 1. hely, 
gyors 3. hely 
�kcs= korcsoport 
Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő nevelőiknek! 
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 ÍRMA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 

 

                                                                                        FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM    

November 22-én, 90. születésnapja alkalmából Kiss Mihályné 
Irma nénit köszöntötte az Arany János utca 51. szám alatti 
otthonában Menyhárt Károly polgármester úr és Tóthné Lukács 
Erika anyakönyvvezető. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 
 
 

A ROZSNYAI PROGRAMJAIRÓL
 

                                       Barangolás a néphagyományokban
címmel október 22-én több állomásból álló túrát szerveztünk. Az 
állomásokon a résztvevők egy-egy néphagyománnyal isme-
rkedhettek meg: lakodalom, farsang, disznótor, stb.  

Értékőrzés Gyermekszemmel címmel rajzpályázatot hirdettünk, 
ahol a tematika ismét a néphagyományok köré összpontosult, 
amely várakozáson felül sikerült, ugyanis 54 gyermek 58 rajzát 
állíthattuk ki időszaki kiállítótermünkben.  

Következő programunk a Fiatal Kutatók Konferenciája volt, ahol 
8 színvonalas ismeretterjesztő előadást hallgathattak meg az 
érdeklődők: a népi építészet, néptánc, nemzetiségek története, 
vőfélyversek, társadalmi együttélés témakörökben. 

 
November 17-én könyvbemutatót tartottunk. a Rozsnyai István 
Muzeális Gyűjteményben. Vértesi Református Egyházközség 
kiadásában öt év előkészítő munka után megjelent a "Népi 
kerámia a Rozsnyai gyűjteményben" című  közel 500 oldalas 
népművészeti album. 
A mintegy 2400 műtárgy művészi fotója, közérthető szöveges 
szakmai tartalma kiemeli az albumot a hasonló kiadványok sorából.  
Szabó János lelkipásztor után a Debreceni Egyetem Néprajzi 
tanszékének vezetője, a Bölcsészettudományi kar dékánja Dr. 
Keményfi Róbert köszöntette a megjelenteket. A könyvet Dr. P. 
Szalay Emőke ismertette. A kiadványt létrejöttéről, a könyv 
szerkesztéséről dr. Bihari Horváth László, a Rozsnyai múzeum 
egykori vezetője adott tájékoztatást a részvevőknek  
A Könyv Karácsonyig 19.990 Ft-os áron vásárolható meg 
személyesen a Rozsnyai Gyűjteményben. Elérhetőségek: 
telefon:+36-52/376-763 (113.mellék), 06301999437,  vagy a 
rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com e-mail címen. 

Forrás: Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
Pákozdi Dávid

 

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 

 
FOTÓ: MNAGÁNARCHÍVUM

Judo szakosztályunk december elején Harsányban regionális 
versenyen vett részt. Haja János tanítványai ismét jól szerepeltek. 
Eredmények: 2. hely Rácz Melissza (28 kg), Szilágyi Zsolt (30 kg),  
Bágya Trisztán (32 kg). 3.hely Orbán Töhötöm (38 kg)  
 

 
Papp Zoltán szakosztályvezető

 
HARMINCÉVESEK VAGYUNK! 

Létavértesi Román Kulturális Egyesület 
A település életében fontos szerepet betöltő civilszervezet 
alapításának 30 éves évfordulóját ünnepelte egy kötet meg-
jelentetésével, melyet az október végi összejövetelen mutattak be. 
 

 
FORRÁS: LRKE ARCHÍV

 
A 70 oldalas kiadványban változatos témájú írásokat találunk. Az 
első részben Dr. Biczó Gábor írt az asszimiláció folyamatáról. A 
második tanulmányban Buzgó Gábor, a településről elszármazott 
család tagja, a Debreceni Egyetem doktorandusza mutatatta be friss 
kutatását: Etnikai és felekezeti csoportok Nagylétán a 19. század 
utolsó harmadában. amelyben eddig még nem látott eredményeket 
publikált, kiváló térképi illusztrációval.  
Dr. Erdei Gábor interjúkra alapozott írásában: Gyengülő etnikai 
identitás egy erőteljesen átalakuló világban című részben egyesületi 
tagokkal, az egyesülettel kapcsolatban álló személyekkel készített 
interjúk lényeges tanulságait fogalmazta meg. Szima Sándor, az 
egyesület elnöke, a teljesség igénye nélkül bemutatta az elmúlt 
évtizedek eredményeit, ismertette a programokat, rendezvényeket, 
kirándulásokat, pályázatokat és kiadványokat, amelyek az elmúlt 
három évtizedes munkát fémjelzik.  Chiriac Aurel, aki kezdetektől 
segíti az egyesület szakmai munkáját, egy személyes hangvételű 
írással emlékezett: Együtt lenni…- személyes visszaemlékezés az 
elmúlt 30 évre – címmel. 
Reméljük, hogy a könyv hozzájárul a munkánk, továbbá a település 
régmúltjának és közelmúltjának alaposabb megismeréséhez. 
A kötet megjelenésének kezdeményezője, menedzselöje Szima 
Sándor elnök. A szerkesztést Erdei Gábor végezte, a nyomtatás a 
Lícium-Art Könyvkiadó munkája. 

Szilágyiné Krizsán Aranka képviselő
Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

 
 



SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
0630 846 1690     (B-2022/28560/17/38) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában szántóföldet vennék vagy 
bérelnék hosszú távra. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06302405414  

(B-2022/28560/19/68))

 

 
 

 
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 
„Egy év telt el, hogy lelked mennybe szállott 
  Itt hagytad a földi élő világot. 
  Szerettél pedig élni, küzdöttél is érte. 
  Türelemmel viselted, ami Rád lett mérve. 
  Szememből gyakran kicsordul a könny, 
  Jelzi azt, hogy eszembe jut a múlt 
  Mert számomra megmaradt az érzés, a SZERETET, 
  Ami szívből ered. Isten Veled!” 

MIHÓK JÓZSEF 
 
         Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

 

Szerető felesége, lányai, veje és öt unokája. 
Szeretünk Papa ! 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Ft 

 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes és 
környékén jó minőségű szántó-
földet vennék, vagy bérelnék 
hosszú távra. Ár megegyezés 
szerint. Érd: +36 30-967-0024 

(B-2022/28560/1/68)
 

 

Hirdetések leadása :  
január 10 -én 12 óráig 
Városháza I. em. 12. Iroda  

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

Fényképpel, 50 x 90 mm-es méretben  2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft 

 

 

 
 

 

    MEGEMLÉKEZÉS 
 

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
  Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél. 
  Szívünkben itt él emléked örökre. 
  Ha látni akarunk, felnézünk az égre, 
  A csillagok útján utazzál tovább, 
  Ott várj ránk, míg a mi időnk is lejár.” 
. 
 

TTAARRJJÁÁNN  JJÓÓZZSSEEFFNNÉÉ  
                                      halálának 3. évfordulóján 

                 Soha el nem múló szeretettel emlékezik 
 

          Lányod és családod  
 

  

MEGEMLÉKEZÉS 
 

„Bennünk él egy múlt, 
 egy végtelen szeretet, 
 mit tőlünk soha senki 
 el nem vehet. 
 Hiányzol ! 

KISS GYULÁNÉ 
Csukás Magdolna (1966-2016) 

 
          Soha el nem múló fájdalommal emlékeznek Rá 
 

     Gyermekei, unokái, testvére, férje, családja 

 

 

                    MEGEMLÉKEZÉS 
Búcsú nélkül hagytál itt hirtelen, e világot, 
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot. 
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk: 
Kegyetlen sors, miért vetted el tőlünk? 
Nélküled életünk boldogtalan, sivár. 
Hiába díszíti sírodat a virág. 
Megállunk a sírod előtt, könnyezünk, 
Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk. 

iiffjj..  SSÓÓSS  IISSTTVVÁÁNN  
                                     1974. 07 31.– 2009. 12. 10. 

Emlékezünk halálának 13. évfordulóján 

            Szerető családja  
 

 

 

                              
„Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon, 
 az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.” 

Fájó szívvel  és szeretettel emlékezünk 

FFAARRKKAASS  LLÁÁSSZZLLÓÓ  
(1943 – 2018) 

halálának 4. évfordulója alkalmából 

 
Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám. 

S mi köszönjük, hogy Ő lehetett az én férjem és Édesapánk. 
 

                                  Szerető családod  
 

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk a város eseményeiről, rendezvényeiről 
készült filmfelvételeket, melyek elérhetők a honlapról 

www.letavertes.hu /Település /A város képeken oldalon 
valamint a YouTube.com oldalon. Írják be: Létavértes 
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Keresse az interneten 
A város honlapja: www.letavertes.hu 

Facebook: Létavértes Város Önkormányzata 

  

Létavértesi Hírek 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV) 
a város honlapján: www.letavertes.hu 

Minden kedves olvasónknak 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Új Évet kívánunk ! 
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