
alkalmából rendezett megemlékezésre 
Időpontja: október 23, 11 óra 
Helye: Kopjafa, Árpád tér 

 
Ünnepi köszöntő: 

Menyhárt Károly polgármester 
Szavalat: Harmati Dorottya 

Koszorúzás 
Tiszteljük meg jelenlétünkkel 

1956. október 23. hőseinek emlékét! 
 

 
 

 
 

A Létavértesi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat előterjesztése alapján a 
Települési Értéktár Bizottság 2022. 
szeptemberében Kulturális örökség kategó-
riában 20. elemként felvette a helyi 
értéktárba Iosif Vulcant, akinek édesaanyja 
Irinyi Victória, Irinyi János és József nővére. 
Édesapja Nicola Vulcan 1844-től -1871-ig a 
Nagylétai Görög katolikus Egyházközség 
lelkésze volt.  
 
A fiatal Vulcan alsó tagozatos iskoláit 
Nagylétán végezte. A román irodalom 
elismert alakja, a Familia című lap alapítója, 
író, költő, műfordító, 1871-től a budapesti 
Kisfaludy Társaság tagja, 1891-től a 
bukaresti Román Akadémia rendes tagja. 
Édesanyja az Irinyi utcai sírkertben van 
eltemetve. Iosif Vulcan emléktáblája az 
Árpád téri művelődési ház falán található. 
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Magvető hava  
 

 
Városháza, Kossuth u. 4.  
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FOTÓ: SEMMELWEIS  EGYETEM

Dr. Magócs Gusztáv átveszi a kitüntetést dr. Merkely Bélától 
 

tól közel 200 orvos vehette át a címzetes 
főorvosi címet,  közöttük Dr. Magócs 
Gusztáv, aki 1987-től dolgozik házi-
orvosként, 2003. év óta Létavértesen.  
 
Az egészségügyi ellátás területén elért 
kimagasló szakmai tevékenysége elisme-
réseként 2019-ben Batthyány Strattmann 
László–díjat kapott.   Gratulálunk !        (t) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

követően Hadházi Tamás, református 
esperes, intézményvezető helyettes mondta 
el ünnepi gondolatait. A hagyományos őszi 
program fénypontja volt a bentlakók közös 
éneklése, melyre napokon át lelkesen, 
türelemmel és szeretettel készültek.          (t) 

Magyarországon 1992-ben a Semmelweis 
Egyetemen jött létre önálló Családorvosi 
Tanszék, amely ma országosan is meg-
határozó szerepet játszik a családorvosok 
képzésében és a szakma presztízsének 
növelésében. 
A fennállásának 30 évfordulóját ünneplő 
tanszék jubileumi ünnepségén Dr. Merkely 
Bélától, a Semmelweis Egyetemen rektorá- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Idősek Napja alkalmából családias 
hangulatú rendezvény keretében 
köszöntötték a Nagylétai Református 
Egyházközség Szociális Szolgáltató 
Központjában élő ellátottakat. Katonáné 
Becsi Beáta intézményvezető köszöntőjét 
 

IIDDİİSSEEKK  KKÖÖSSZZÖÖNNTTÉÉSSEE  

 
FOTÓ: INTÉZMÉNY ARCHÍVUMA
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A Képviselő-testület 2022. szeptember 
16–án zárt ülést tartott a víziközmű 
szolgáltatás állam általi átvétele tárgyában. 
A Képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy a 
döntés meghozatalához nem áll 
rendelkezésre elégséges információ, és az 
átadás feltételi sem tisztázottak. 
 
2022. szeptember 29-én tartotta a 
Képviselő-testület soros ülését.  
 

Napirendek: 
    Polgármesteri jelentés                            O 
1. A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda – 
    Bölcsőde Szervezeti és Működési  
    Szabályzatának módosításáról              O 

2.    Különfélék  
2.1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Ön- 
       kormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
      való csatlakozásról                               O 
 
 
 
 
A Képviselő-testület szeptemberi ülésén a 
9/2022. (IX.29.) Or. számú rendeletével 
módosította a Létavértes Városi Önkor-
mányzat 2022. évi összevont költségveté-
séről szó1ó 1/2022. (11.10.) Ör. számú 
rendeletét.  
 
Az Önkormányzat 2022. évi összevont 
költségvetési tervének bevételi és kiadási 
főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 
Eredeti előirányzat       2.373.468.901.- Ft 
Módosított előirányzat 2.380.446.669.- Ft. 
 
Az előterjesztésben szereplő 9.740.447 Ft 
bevételi előirányzat módosítás, átcsoporto-
sitás az alábbiak szerint oszlik meg : 

- Önkormányzat működési támogatása  
- Működési célú bevétel  

Az előterjesztésben szereplő 9.740.447
Ft kiadási előirányzat módosítás, át-
csoportosítás az alábbi megbontás 
szerint oszlik meg:  
 

2.2. A Debreceni Vízmű Zrt. megkeresése 
       a 2022. évi GFT módosítására           O 
2.3. Tóth János ingatlanvásárlás kérelme O 
2.4. Petőfi u.61. szám alatti Tájház  felújí- 
       tásának pályázata benyújtásáról         O  
2.5. Kossuth kerti Tájház felújításának 
       pályázata benyújtásáról                      O  
2.6. Iskolák felvételi körzethatár kialakítá- 
       sának meghozatala                              O 
2.7. Nyersanyagnorma és térítési díj  
       emeléséről                                            O 
2.8. Létavértes Város Önkormányzatának 
       és intézményeinek 1/2022.(II.10.) Ör.  
       költségvetési rendeletének előirányzat 
       módosításáról                                      O 
 
Rendeletek, határozatok, az ülések videó-
felvételei a honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O = az előterjesztések is ott olvashatók  
 

 
 
 
-Személyi juttatások        7.462.627 Ft  
-Munkaad6kat terhelő járulékok és szo-  
  ciális hozzájárulási ad6  1.192.149 Ft  
-Dologi kiadások                 909.821 Ft 
-Beruházások                            175.850 Ft 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 
2022. evi összevont költségvetésének 
m6dositott előirányzatát 2.062.667.423 Ft  
költségvetési bevétellel, 2.345.446.669 Ft 
költségvctési kiadással,    282.779.246 Ft 
költségvetési hiánnyal állapitotta meg. 
 
Amint arról a Polgármesteri tájékoztatóban 
is olvashatnak, a megváltozott külső 
körülmények, áremelkedések miatt, és a 
település zavartalan működésének bizto-
sítása érdekében már történtek lépések, de 
további költségvetési takarékossági intéz-
kedések is várhatóak.                              (t) 
A költségvetési rendelet egységes 
szerkezetben elérhető a város honlapján. 

Röviden 
 
A Képviselő testület szeptember 24-én 
tartott rendkívüli ülésének napirendjén:
1.) Létavértesi Városi Könyvtár és Műve-
lődési ház intézményvezetői pályázat kiírása 
2.) Javaslat H-BM Megyei Önkormányzati 
kitüntető díjakra. 
 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 
 

A Képviselő-testület, igazodva az igényekhez 
és a megemelkedett nyersanyag beszerzési 
árakhoz, a szeptember 29-i ülésén az 
alábbiak szerint állapította meg az étkezési 
térítési díjakat: 
Bölcsődés gyermekek 660.-Ft/nap 
Óvodás gyermekek 455.- Ft/nap 
Iskolai tanulók 565,-Ft/nap 
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
Az 50 %-os kedvezmény arányosan értendő. 
Lásd: a 13/2021.(IX.30.) módosított Önkor-
mányzati rendelet 1. sz. mellékletét 

 
 

Akit köszöntünk 
Takács-Szilágyi Villő,    Aradi u. 21. 
Takács-Szilágyi Vencel, Aradi u. 21. 
Szabó Karina Katalin, Gagarin u. 26. 

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

 

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 
06 52 550-021 

RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA: 
06 30 370 5092 

VÁROSHÁZA: +36 52/ 376-101 
 

BURSA HUNGARICA 
pályázat beadásának határideje 

2022. november 03. 
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FELVÉTEL: KŐVÁRI KRISZTIÁN
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 POLGÁRMESTERI  

  TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Elkezdődött 
a város költségvetésének átdolgozása  

 
Ahogy a szeptemberi lapszámban tájékoztatást adtam a 
takarékossági intézkedések megtételéről, úgy most arról 
számolhatok be, hogy október 11-én a kollégáim által elkészített 
munkaanyag első körös megtárgyalása megtörtént.  
 
Az intézményvezetők, bizottsági elnökök és a pénzügyi bizottság 
részvételével szót ejtettünk a teljes intézményi hálózatról. Ennek 
keretében megerősítettük a mintegy három héttel ezelőtti levél 
felhívását arra, hogy minden egyes kiadásnemet személyesen 
szükséges egyeztetni.  
 
Azzal a dátummal igyekszünk lezárni az évközi megrendeléseket, 
egyben kértük az intézmények vezetőit és a költséghelyek 
használóit, hogy az energiafogyasztást naponta kövessék 
figyelemmel, illetve tájékoztattunk mindenkit, hogy a használaton 
kívüli, illetve a termállal fűtött intézmények gázzal működő 
berendezéseit kikapcsoltuk.  
 

A szolgáltatók nem reagálnak  
 
Sajnos ez az átmeneti időszak azt láttatja velünk, hogy a szolgáltatói 
oldal a jelentős igények miatt a problémajelzéseinkre, illetve az 
írásbeli kérdéseinkre csak lassan vagy egyáltalán nem reagál. 
Azonban mindezek mellett az általuk kiállított emelt összegű

számlák folyamatosan érkeznek. Rövid időn belül arra még esély 
sincs, hogy az általunk gondolt és pénzügyileg viselhető 
átalánydíjakat napokon belül be tudjuk állíttatni.  
Ezért mindenképpen szükséges jó néhány területen komoly 
zárlatot elrendelni, vélhetően még a fentieken túl is.  
 
Az elsődleges szempont mindezekben, hogy senkit ne tegyünk 
utcára – nemcsak azért, mert a felmondással egyéb személyi 
kifizetések keletkeznek – hanem főként amiatt, mert mindenki 
mögött egy család és egy háztartás áll. Ezekkel az intézkedésekkel 
lehet, hogy bizonyos helyeken kényelmetlenségeket, esetleg 
bosszúságokat okozunk, de azt kell látni, hogy az ellátás és a 
szolgáltatás színvonalát, biztonságát nem szeretnénk csökkenteni.  
 
Abba a helyzetbe pedig nem szeretnénk kerülni, hogy decemberben 
a számlaállásaink miatt a bérkifizetések ne történjenek meg időben.  
A fenti jelenség nem csak Létavértesre jellemző. Megítélésünk 
szerint az ország minden települése ezzel küzd. Közöttük talán 
annyi előnyünk van, hogy a termálvíz biztonsággal szolgálja azt a 
közösséget, ahol már kiépült. Ezért igyekszünk minden feladatot 
ezekre a helyekre terelni. Tudnia kell mindenkinek, hogy senkinek 
nem kellemes ilyen döntéseket meghozni, de ennek az időszaknak 
az átvészelése miatt nincs más lehetőségünk. Azon törekvéssel is 
tisztában kell lenni mindenkinek, mely során keressük az 
alternatívát arra, hogy a termálvíz minél előbb továbbvihető legyen 
a város összes intézményéhez. Azt is le tudom írni tájékoztatásként, 
hogy a megnyert pályázataink kivitelezéseinek előkészítését soron 
kívül végezzük azért, hogy a vértesi iskola főépületének 
hőszigetelése, nyílászáró cseréje mielőbb megújulhasson, és 
napelemek kerülhessenek emellett még a városházára, a könyvtárra 
és a művelődési házra is.  
 
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a Képviselő-testület és az 
intézmények munkáját segítve, türelemmel fogadja meghozott 
döntéseinket azért, hogy a város zavartalan működőképességét 
együtt meg tudjuk őrizni !  

Állampolgársági eskü 
 

Október 14-én pénteken 41 fő tett esküt a házasságkötő teremben, 
így Létavértesen összesen 11507 fő szerzett magyar 
állampolgárságot. 

Menyhárt Károly polgármester

 
 

Pályázati fórum Nyíradonyban  
A Dél-Nyírség Erdőspuszták Leader Egyesület 2022. október 6 -án 
pályázati fórumot tartott . 

 
                                                                                                    FORRÁS: PAPP ZOLTÁN 

A jelenlévők a munkaszervezet vezetőjétől és a Széchenyi 
Programiroda Kft képviselőjétől tájékoztatást kaptak a folyamatban 
lévő önkormányzati, civil és versenyszférában futó pályázatok 
jelenlegi helyzetéről.  
A második napirend a közeljövőben induló NEA pályázatok 
felhívásainak ismertetése volt.  
A munkaszervezet dolgozói a pályázatokkal kapcsolatos 
kérdésekben szívesen állnak az érdeklődő szervezetek 
rendelkezésére  

Papp Zoltán alpolgármester
 

A Zamat fesztiválon 

 
FOTÓ: ZAMATFESZTIVÁL  ARCHÍV

 
A Képviselő-testület határozata alapján az önkormányzat négy 
faház (árusítóhely) bérlésével támogatta a szeptember 16-18. között 
megrendezett Debreceni Zamat Fesztiválon az alábbi létavértesi 
termelők bemutatkozását:  
Léta -Tészta Kft., Ujvárosi Méhészet, Gyöngyös Kamrájának 
Kincsei, Kozma Mézeskalács, Heit Torma Kft. 
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Tök jó nap az óvodában, bölcsődében 
 
Hagyományainkhoz híven, október 7-én, pénteken került 
megrendezésre a központi óvodában a Tök jó nap.  
 

 
FOTÓ: GYERMEKSZIGET ÓVODA –BÖLCSİDE

A délelőtt folyamán a gyermekekkel, a Szeredás együttes vidám 
műsorával hangolódtunk a nap további részére, amely során a már 
megszokott módon az előadás végén mindenki táncra perdült.  
Az elmúlt évekhez képest gyönyörű őszi napunk volt, amely 
hozzájárult rendezvényünk sikeréhez, ugyanis nagyon sok család 
ellátogatott intézményünkbe, így egy tartalmas, jó hangulatú 
délutánt tölthettünk együtt. A szülői munkaközösségek szebbnél 
szebb őszi kompozíciókat és finom süteményeket készítettek. A 
szülők gyermekeikkel a Cifra Palota bábcsoport Három kívánság 
című bábelőadását  nézhették meg, majd különböző ügyességi 
játékokat próbálhattak ki, az óvoda udvarán. A csillámtetoválás, a 
különböző vásárfiák, a lufifigurák mellett a kihagyhatatlan lángos 
és sütemények kínálkoztak megvásárlásra a vendégeinknek.  A 
délutánt tombolasorsolás zárta, ahol a felajánlásoknak 
köszönhetően nagyon sok értékes nyeremény került kisorsolásra. 
 
A tombolához köszönjük a felajánlásokat: 

Ágoston Gáborné, Bakk Andrea, Bakóné Bágya Ivett, Balk 
Bernadett, Balogh Alexandra, Bozsoky Júlia, Budai 
Lajosné Stezták Veronika, Budai Viktória, Buglyó Ármin, 
Clipper Fodrászat, Cseke Gábor, Domokos Anikó, Farkas 
Eleonóra, Gődér Mónika, Harmati Zoltán, Heitné Szilágyi 
Szilvia, Hosszuné Nagy Xénia Éva, Juhász Zoltán egyéni 
vállalkozó, Juhász-Kovács Hajnalka, Kállai-Bíró Edit, 
Kertészné Ferenczi Viktória, Kissné Köteles Zsuzsanna, 
Kissné Medve Anita, Kovács Józsefné-Gyöngyös 
kamrájának kincsei, Kozma Mézecskalács, Lakatos-
Stokker Tünde, Léta-tészta, Lurko Word, Nagy Nikolett, 
Nyakó Szilvia, Nyitrai Zsanett, Oláh-Szegecs Krisztina, 
Pálfalviné Szabó Beáta, Pánya Gáborné,  Papp Zoltán, 
Pongorné Hosszú Tünde, Rézműves-Rácz Edit, Skrenya 
Mariann, Suta János-Toscana pizzéria, Szabó-Csige Ibolya, 
Szabó-Lénárt Ibolya, Szabóné Vida Ágnes, Szaporán 
Zoltánné, Szentmiklósi Tamás, Szentmiklósiné Koncz 
Szilvia, Szűcsné Sinka Brigitta, Tatár Gáborné, Tatos 
család, Toplak Ákos, Vértesi Reál ABC, Zsíros Takács 
Tímea, 100-as bolt. 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde 
munkatársi közössége

 

Mesés múzeumtúra a Báb -Kincs-Tárban 
 
2022. szeptemberében kiállítóhelyünk is csatlakozhat a 
Létavértesi Múzeumi Körképhez. 
 
A megtisztelő felkérést örömmel elfogadtuk, és a Három 
kívánság című mesével vártuk az érdeklődőket.  
A bábjáték előadása után egy játékos feladattal, egy 
„mesetúrával” készültünk a nézők számára. A mese témájához 
és a többi kiállítóhelyhez is kapcsolódva egy kirakót kellett 
összeállítani, ami csak akkor volt lehetséges, ha minden 
állomáson elkérték és felragasztották a hiányzó képkockákat. 
A kirakó a mese egyik jelenetét ábrázolta.  
Próbáltunk megkeresni minden kiállítóhelyen azt az egy képet, 
ami szimbolizálja a kiállítóhely témáját. A Rozsnyai 
gyűjteményben a lábas, a Vértesi Református Templomban a 
templom, a Vízi Vágóhídon a kolbász. Az Irinyi 
kiállítóteremben néhai Dr.Seress Géza által kezdeményezett 
„Tiszta udvar, rendes ház” témához is szerettünk volna 
csatlakozni, ezért a mesei díszletünkön megjelent rendhagyó 
formában, egy hímzett falvédőn a méltán híres felirat. (Külön 
köszönetet szeretnénk mondani Chromcsikné Király 
Ibolyának, aki kihímezte nekünk a falvédőt) 

Mivel fontosnak tarjuk a népmesék mellett a népi értékek meg-
őrzését és bemutatását a fiatalabbak számára, a rendezvényünkön 
hímzett falvédőkből időszaki kiállítást rendeztünk be. Szeretnénk 
megköszönni, hogy nyugdíjasaink szívesen rendelkezésünkre 
bocsájtották féltve őrzött kincseiket. Név szerint: Horváthné Nagy 
Olga Esztár, Ráczné Székely Róza Debrecen, Nemes Jánosné, Új 
utca, Fehér Sándorné és Milbik Józsefné, Csokonai utca, Bora 
Istvánné, Batthyány utca, Tóth Józsefné Rimán Erzsébet, Petőfi 
utca, a Létavértesi Irinyi Nyugdíjas Egyesület képviseletében Guba 
Imréné és Chromcsikné Király Ibolya. A mese eljátszásához 
gyönyörű lócát kölcsönzött nekünk Szilágyiné Edit. Köszönet érte! 
 
A változékony idő miatt a Tájházhoz tervezett programok 
elmaradtak, ezért a Pöttöm Major Hagyományőrző Lovas és 
Színjátszó Egyesület csatlakozott hozzánk, és szőlővel kínálták a 
vendégeket, amit ezúton is köszönünk. A finom üdítőről és 
süteményről Vályiné Pápai Viola képviselőasszony gondoskodott, 
amit hálás szívvel köszönünk! 
 
Őszi, kézműves foglalkozás zárta a programot, amely az EFOP-
1.4.216-2016-00027 azonosszámú „Élhetőbb gyermekkor a 
Derecskei Járásban” című projekt keretében működő Közös Családi 
Délután elnevezésű program keretében valósulhatott meg. 
 

 
FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN

Örömünkre szolgált, hogy a Báb-Kincs-Tár ismét megtelt 
érdeklődőkkel, kicsikkel és nagyokkal egyaránt, akik szívesen végig 
járták a mesetúrát, és így a végén összeállt a kép! A jó hangulatú 
rendezvénynek terveink szerint lesz folytatása… 

Pappné Győri Tünde
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Pályaválasztás 
 

 
FOTÓK: ARANY J. ISKOLA ARCHÍV

 
2022. október 6-án a 8. évfolyam tanulói a Debreceni Szakképzési
Centrum szervezésében megvalósult „Hello Szakma – Út a jövőbe” 
pályaválasztási rendezvényen vett részt. A Nagyerdei Stadionban 
felállított pavilonokban a gyerekek tájékozódhattak az iskolák 
tagozatairól, nyílt napjairól. Lehetőségük nyílt kipróbálni egyes
szakmához kapcsolódó tárgyakat, szimulátorokat, beöltözhettek az 
adott szakma ruháiba, érdekes kísérleteket végezhettek. A gyerekek 
nagyon jól érezték magukat, hasznosnak találták ezt a 
pályaválasztási kiállítást.  
 

Márton-napi ludasságok 
 
A változékony időjárásra tekintettel október 07-én tartottuk meg a 
„Márton-napi ludasságok” projektünket. A délelőtt folyamán 
minden alsó tagozatos osztályban megismerkedtek a gyerekek 
Szent Márton történetével, s az ehhez a naphoz köthető 
hagyományokkal, népszokásokkal. Az ide kapcsolódó időjóslások is 
felszínre kerületek, valamint a Márton-napi lakoma is terítéken volt. 
 

 
 
A délután folyamán a Kossuth utcai iskolaépület és annak udvara 
adott otthont a program folytatásának: 
Tanítóink hangulatoson feldíszített bejárattal várták a résztvevőket. 
 
A közel 250 gyereknek különböző lehetőségeket kínáltunk. A 
„Zenekuckóban” ludas népi játékokat és népdalokat tanultak. A 
„Kreatív bütyköldében” kipróbálták a lúdtollal és tintával való írást, 
síkbábot készítettek, valamint lúdgége tésztából nyakláncot fűztek. 

A „Márton-napi ügyeskedőben” terméseket válogattak időre, 
kukoricát morzsoltak, csutkagórét építettek, tojáshordó versenyben 
vettek részt. A tojásgörgetés sem marad el, ami cirokseprű 
segítségével történt.  
 
Népi játékokat próbáltak ki a nebulók, mint a gólyalábat és a 
lépegetőt. A mai digitális világban kézzel megfogható nagyméretű 
laminált lapokból készült libás memóriajátékot játszottak. 
 

 
 
Ezalatt a háttérben készült a finom lakoma: frissen sült libazsírral 
megkent kenyér és hagyma, valamint a szülők által felajánlott 
sütemények! Öröm volt nézni  diákjaink jóízű falatozását! 
Természetesen senki nem maradt éhen (ami a jövőre nézve bíztató), 
sőt, a nap végén, még a gyermekeikre váró szülőket is meg tudtuk 
kínálni.  
 
A mulatság sem marad el, hiszen szatmári népzenére táncoltunk, 
majd a Cifra Palota Bábcsoport lelkes tagjai „A három kívánság” 
című magyar népmesét mutatták be, amit a hálás közönség nagy 
örömmel nézett végig. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzattól erre a 
projektre kapott támogatást, valamint a szülők áldozatos munkáját, s 
nem utolsó sorban a pedagógusok kreativitását!  
 

Őszi papírgyűjtés 
 
Iskolánk diákönkormányzata szeptember 26-28-ig őszi 
hulladékgyűjtési akciót szervezett. Az alsó és felső tagozat 
közösen gyűjtötte a vegyes papírt.  
 

 
 
A családok és a helyi vállalkozók segítségével két konténert 
sikerült megtöltenünk. Ezúton szeretnénk megköszönni Bora 
Zoltán, Nagy Tibor vállalkozók, a PIREHAB Nonprofit Kft., a 
Létavértesi Városi Önkormányzat és a szülők támogatását! 
 

Szervezők: Baloghné Janka Tímea, Milotai-Kiss Ildikó
 



6. oldal             Létavértesi HÍREK            2022. OKTÓBER  
 
 
  
 

Ötödikesek a LEGO gyárban 
 
Még három évvel ezelőtt Molnárné Pelei Andrea ötlete nyomán 
jelentkeztünk egy gyárlátogatásra a nyíregyházi LEGO 
Manufacturing Kft-nél. Sajnos olyan hosszú volt a várakozási lista, 
hogy abban az évben már nem kerül ránk sor. A következő évben 
pedig jött a pandémia, teljesen le is állították az üzemlátogatásokat. 
Most szeptemberben kaptunk egy lehetőséget, amit gyorsan ki is 
használtunk, megszerveztük a kirándulást. Percre pontosan vártak 
minket, mert szigorú protokoll szerint dolgoznak. Először egy 
kisfilmet néztünk meg, a gyárlátogatás szabályairól, majd a 
„visitor” feliratú láthatósági mellényben elindultunk felfedezni a 
gyárat. Ilyen gyár mindössze 5 van a világon, és csak a 
Nyíregyháziban készül DUPLO. Megnézhettük a teljes gyártási 
folyamatot a fröccsöntéstől a csomagolásig. Megtudtuk, hogy a 
feltaláló 1932-ben egy dán asztalos volt, aki a gyermekeinek 
készítette az első kockákat fából. A játékrendszer 1958-ban lett 
szabadalmaztatva. 
A gyárlátogatás végén a gyerekek a kimondottan erre a célra 
berendezett teremben kedvükre építhettek az itt készült legóból, és 
nagylelkű gesztusként mindenki kapott egy kis csomag lego-t. 
Végül megnéztük a gyár környezetét, ami rendkívül környezetbarát 
és üdítő volt.  

 
FOTÓK: ARANY J. ISKOLA  ARCHÍV

Néhány csoportkép készítése hazafelé még a gyerekek örömére 
beültünk a „Mekibe”. Különleges és jó közösség kovácsoló 
kirándulás volt.                                                         Bertóthy Tamás 
 

Sport 

 

Iskolánk felső tagozatos tanulói Ügyességi csapatbajnokságon 
vettek részt szeptember 22-én a Debreceni Gyulai István Atlétikai 
Stadionban Harmadik és negyedik korcsoportban indult tanulóink 
és szépen teljesítettek minden versenyszámban.  
A lányok magasugrásban és távolugrásban is harmadik helyezettek 
lettek. A fiúk is kétszer állhattak dobogóra, ők magasugrásban és 
távolugrásban lettek ezüstérmesek. 

Szintén ez a korosztály szeptember 28-án részt vett a debreceni 
Nagyertdőn megrendezett mezei futóverseny megyei döntőjén. 
Diákjaink négy csapatban indultak, sajnos dobogós helyet ezúttal 
nem sikerült elérni. 
Két tanulónk ragyoghatott a maga csoportjában, mivel a 40 rajtoló 
közül hatodikként és nyolcadikként érkeztek be a célba, ami egy 
egész jó eredmény. Név szerint: Bartos Gergely 5. A osztályos és 
Balogh Viktor 7. A  osztályos sportolóink voltak. 

Nagy Józsefné igazgató

 
 

SZÜLŐI  ÉRTEKEZLETEK 
 
Szeptemberben megrendezésre kerültek a tanév eleji szülői 
értekezletek. Minden osztályban megtörtént a Házirend 
felelevenítése, az éves feladatok és az aktualitások megbeszélése. 
Örömünkre szolgál, hogy a szülői értekezleteken megjelentek 
aránya ismét jónak mondható. 
 

„EGYÜTT LENNI JÓ” 

 
FOTÓK: IRINYI J ARCHÍV

 
Szeptember 23-án, pénteken az Irinyi Szabadidőpark és Arborétum 
területén került megrendezésre az „Együtt lenni jó” címet viselő 
családi rendezvényünk, melynek fő támogatója „a Korszerű 
iskoláért” Alapítvány és a Nemzeti Együttműködési Alap. Iskolánk 
apraja és nagyja szülőkkel, nagyszülőkkel karöltve együtt 
szórakozhatott az érdekes és változatos programokkal tűzdelt napon.  
A délelőtt folyamán a szülők közössége elsősorban az osztályonként 
megszervezett főzésben tevékenykedett.  
 

 
„Irinyi faktor” 

A finom ebéd elfogyasztása után a teljes csapat érdeklődési körének 
megfelelően önfeledt szórakozásba kezdett. A jó hangulatot az év 
egyik legnagyobb slágerére tervezett flashmob tánc alapozta meg, 
majd a nap folyamán a számháború, az Irinyi-kvíz, a játékos 
ügyességi feladatok, a kézműves foglalkozás és Irinyi-faktor, az 
Egészségcentrum munkatársai által biztosított egészségügyi 
mérések valamint a helyi rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat 
jelenléte fokozta.  
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a 
rendezvény megvalósulásban közreműködött vagy bármilyen 
formában támogatást nyújtott! 
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A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 
 

Szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja alkalmából könyvtári 
foglalkozás keretében az 1. és 2. osztályos tanulók mesetúrán vettek 
részt.  

 
 

Mesetúrán az első osztály 
 
Emellett az alsó tagozatos növendékeinknek rajzversenyt, a felső 
tagozatos diákoknak mesetotót hirdettünk. Az elkészült munkákat 
értékeltük, minden résztvevő gyerek „elnyerte méltó jutalmát”. A 
helyi jutalmazáson túl a 2-4. osztályos mese-illusztrációkkal 
csatlakoztunk a városi rajzpályázathoz. 
 

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 
 

 
FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA ARCHÍV

 
Az idősek világnapja alkalmából október 3-án, iskolánk 2. osztályos 
tanulói tiszteletüket kifejezve kedves műsorral és nagy szeretettel 
készült ajándékkal köszöntötték a Vértesi Református Egyház 
Szeretetház lakóit és az Irinyi Nyugdíjas Klub tagjait. A műsort 
összeállította és betanította Ujvárosiné Slifka Mariann tanító néni. 
 

AZ ÁLLATOK  
VILÁGNAPJA 

 

Az állatok világnapja alkalmából 
október 4-én diákönkormányzati 
kezdeményezésre minden 
osztályban megbeszélésre került 
az állatvédelem fontossága.  
 
Az Ujvárosi Méhészet jóvoltából 
testközelből is megtapasztalták 
tanulóink a szorgos méhek 
munkáját.  
Az izgalmas pillanatok 
feledhetetlen élményt nyújtottak a 
gyerekeknek. 
 

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA  
 

„Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 

Bús szivünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 

Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 

Az aradi tizenhárom.” 
/Ady Endre: Október 6./ 

 
 

Október 6-án rendhagyó órák keretében emlékeztünk a 
szabadságharc hőseire. Az 1849-es események hangulatának 
felidézése rövid dokumentumfilmek megtekintésével, történelmi 
rejtvényekkel, interaktív feladatok megoldásával valamint 
versmondással történt. 
 

PÁLYAVÁLASZTÁS SEGÍTÉSE 
 

A 8. osztályos tanulók számára szervezett kötelező pályaválasztást 
megalapozó kompetenciák vizsgálatának mérésére szeptember 
végén került sor iskolánkban. A mérés során a diákok visszajelzést 
kaptak a hozzájuk leginkább illeszkedő középfokú továbbtanulási 
irányokról. 

 
Pályaválasztási rendezvényen végzőseink 

Október 7-én pénteken a Nagyerdei Standionba látogatva interaktív 
módon is tapasztalatokat gyűjthettek végzőseink a szakmák 
rejtelmeiről a Debreceni Szakképzési Centrum által szervezett  
„Hello szakma! - Út a jövőbe” címet viselő pályaválasztási 
kiállításon.  

Katonáná Szabó Csilla igazgató helyettes
 

 

SZENT DÖMÖTÖR NAP A PÖTTÖM MAJORBAN 

 
 

2022. október 16-.án harmadik alkalommal került megrendezésre a 
Pottöm Major egyesület szervezésében a Szent Dömötör napi 
ünnep.  
Délelőtt a lovas-, csapat- és főzőversenyen mérhették össze 
rátermettségüket a résztvevők. 

Képek, szöveg: Kővári Krisztián
Lásd: Létavértes Város Önkormányzata facebook oldal, és www.letavertes.hu 

 
Méhecskék az 5. osztályban 

 

 
Ünnepi pillanatok 
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 HÁLAADÓ ISTENTISZTELET  

 
2022. október 2-án a Nagylétai Református Egyházközség 
templomában hálaadó istentisztelet volt  a templom orgonájának 
felújítása alkalmából. 
 
Igét hirdetett Fekete Károly püspök. Jelenlétükkel megtisztelték az 
ünnepi alkalmat Szilágyi János egyházmegyei főgondnok és 
felesége, az orgona felújítását végző mesterek. 
 
Mint Hadházi Tamás esperes elmondta, ezzel befejeződött az 1813-
ban megépült templom felújítása. A külső és belső megújítást a 
200. évforduló alkalmából 2013-ban ünnepelhették meg. 
 
Az orgonát felújító cég képviselőjeként és orgonafelújítóként 
Szakács György ismertette a Kiszely István orgonaépítő mester 
által 1868-ban készített hangszer történetét. A 154 éves 
templomi orgona rászolgált a megújulásra. 
 

 
FORRÁS: EGYHÁZKÖZSÉG VIDEOFELVÉTELE

A felújítást végző mesterek kiemelték a 675 különböző méretű 
sípot, elvégezték a szükséges javításokat. Kívül- belül 
megtisztították az orgonaszekrényt, nagyobb levegőnyomást 
állítottak be, majd elvégezték a 9 sípsor intonlását.
 
Az istentiszteleten hallhatták az egyházközség énekkarának 
szolgálatát Hadházi Tamásné Esze Emőke vezetésével. 
 
Az istentisztelet végén Fekete Károly püspök úr három rövid 
orgonamű megszólaltatásával adott ízelítőt az ünneplő 
gyülekezetnek a megújult hangszer gazdag hangzásvilágából.     (t) 
 
Az istentiszteleten készült videofelvétel elérhető a Nagylétai 
Református Egyházközség facebook oldalán, a település honlapján. 
 
 
                                 rajzpályázat 

Értékőrzés gyerekszemmel
Gyerekek, szülők, óvónénik, pedagógusok! 

 
A Rozsnyai Gyűjtemény rajzpályázatot 
hirdet óvodások, általános iskolások 
részére a néphagyományokkal kapcsola- 

tos, bármilyen technikával készült alkotások készítésére. 
 
Témája lehet például a farsang, húsvét, szüret, karácsony, 
lakodalom, disznótor. Mikulás. 
Nevezési határidő: 2022. november 4. 
 
A rajzokat  a Rozsnyai Gyűjteménybe lehet bevinni 
munkanapokon 8-15.30 óra között. 
A pályaműhöz csatolni szükséges külön dokumentumként a 
gyermek nevét, értesítési címét / vagy telefon elérhetőségét. 
 
A pályázatra érkező alkotásokat kiállításon kívánják bemutatni 

 
 

KÖSZÖNET 
 

Büszkén olvastam a Létavértesi Hírekben a polgármester úr részére 
küldött levelet, melyet a Debreceni Főkonzul úr juttatott el 
városunkhoz. 

 
                                                FOTÓ: TURÓCZI  BARNABÁS 

Iskolánk volt uttörői hosszú éveken át ápolták, gondozták a 
Nagylétán elesett szovjet katonák sírját. Több alkalommal fogadtuk 
az itt elesett Mnacakánja testvéreit, rokonait. 
 

 
                                                                        KÉPEK:: FARKAS  BÉLÁNÉ 

1970. április 4: A szovjet diákot uttörőink vették körül   
 
Először 1970-ben láttuk vendégül a hozzátartozókat. Utoljára 1985-
ben fogadtuk a 17 évesen elesett katona testvérét. 
Filmfelvevővel ajándékozták meg az úttörőcsapatunkat. Mi 
viszonzásul albumot, két szűrrátétes terítőt adtunk át. A 
találkozásról fényképek is készültek. 

 
A fotó 1985-ben készült, amit a jereváni vendégünk 1987. május 
17-én küldött el rokonaival. A képen (balról jobbra) Papp Gáborné, 
Malincsák Jánosné, Mnacakánja (a Nagylétán elesett katona bátyja), 
Hiripi Olga, Farkas Béláné 
 
Örülök, hogy politikától mentesen ápolja tovább városunk a sírt. 
Köszönet illeti Menyhárt Károly polgármester urat. Emberhez 
méltó cselekedet. 

Farkas Béláné
volt úttör őcsapat vezető
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Tisztelt Gazdálkodók! 
Az alábbiakban rövidén részletezzük a jövőbeni teendőket. 

 

Az aszálykárról 
 
Sajnos az elmúlt tenyészidőszak nem kedvezett növény-
termesztésünknek a csapadékhiány miatt, az aszály legnagyobb 
vesztese országosan is a kukorica lett. Az országos kárbejelentések 
meghaladták az 1 000 000 hektárt, vagyis a kárenyhítési rendszerre 
nagy teher nehezedik. Továbbra is szeretnénk felhívni a 10 ha alatti 
gazdálkodók figyelmét, hogy önkéntesen be lehet lépni a 
kárenyhítési rendszerbe és csak azok adhatnak be kárigényt, akik a 
területalapú támogatás beadásakor kérik a rendszerbe való 
csatlakozást ill. tárgyév szeptember 15-ig befizetik az 1500 Ft/ha 
összeget a MÁK Agrár és Vidékfejlesztést támogató Főosztály 
számlájára 0032000-01220191-5190000. 
 
FONTOS, hogy akiknek az idei évben adtunk be kárbejelentőt 
azoknak 2022.11.15-től 2022.11.30-ig lehet benyújtani a Kárenyhítő 
juttatás iránti kérelmet. Ennek alapja a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivataltól papíralapon megküldött Kárenyhítő juttatás 
iránti kérelem elbírálásáról szóló határozat, mellyel a fenti 
időszakban szíveskedjenek felkeresni bennünket. Fontos 
megemlíteni, hogy a Mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás a jövő 
évet tekintve is elérhető lesz, tehát érdemes lehet a biztosítások 
kötését is megfontolni (biztosítás összegének 60 %- támogatást 
élvez). 
 

Közös Agrárpolitika 2023. január 01-től 
 
Fontosabb tudnivalók a területalapú támogatásról: A támogatás 
összege Alaptámogatásból, Agrár Ökológiai Programból és 
Újraosztott támogatásból fog állni.  
 

1. 10 ha alatt hozzávetőlegesen 80 000 Ft körüli összeget kap 
az ügyfél. 
Nem szükséges betartani az „újszerű” vetésforgót vagyis a 
terület 1/3 részén 3 évig nem lehet ugyan az a növény ami azt 
jelenti, hogy kukorica önmaga után nem vethető a 3. évben. 
Nem szükséges nem termelő felületet hagyni, vagyis a régi 
zöldítésnek megfelelően 5 %-on pillangóst termelni vagy 
pihentetett területet hagyni. 
 

2. 10 ha felett 150 ha-ig 70 000 Ft körüli összeg jár az alap és 
újraosztott támogatásból, viszont 10 ha-ig megkapja a 80 000 
Ft körüli összeget és ezen felül választható az AÖP plusz 
vállalásokért amiért plusz támogatással jár. 
A kölcsönös megfeleltetés része lesz az 1/3 -os vetésforgó 
betartása vagyis a területen a vetésszerkezetet úgy kell 
kialakítani, hogy a 3. évben a területen ne legyen olyan 1/3 rész 
ahol ugyan az a növény kerül visszavetésre vagyis pl.: kukorica 
3. évben nem vethető önmaga után. 
 
A kölcsönös megfeleltetés része lesz az előző ciklusban 
„Zöldítésként” emlegetett kötelezettség vagyis a nem termelő 
felület a terület 7 %-án kell, hogy jelen legyen. 
A diverzifikáció az AÖP-n belül választható elem lesz. Aki nem 
választja 30 ha fölött is elég lesz 2 féle növényt vetnie az 1/3-os 
vetésforgó betartása mellett. 
 

3. Termeléshez kötött támogatás 
Továbbra is megmarad, tehát a zöldségnövény termesztés, a 
tejhasznú ill. húshasznú anyatehén támogatások továbbra is 
hasonló ősszegekkel rendelkezésre állnak majd. 

 

Kamarai tagdíjfizetéssel kapcsolatban 
 
November közepétől fogunk tudni tájékoztatást adni, addig biztosan 
nem kell fizetni az őstermelőként szereplő tagjainknak – szíves 
megértésüket köszönjük. 
 
Üdvözlettel a falugazdászok:  

Nagy János (+36707968501 nagy.janos3@nak.hu) 
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu) 

 

 

Régi kép 

 
 

Ez a felvétel 1960-ban készült a Nagylétai Állami Általános Iskola 
tanulóinak országjárása során. A háttérben álló tanár talán Ruzsa 
János (?) A kép jobb szélén Zsíros Sándor látható. A fénykép 
tulajdonosa Milbik Józsefné Kati néni, nyugdíjas pedagógus. 
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 

Labdarúgás 
Felnőtt és U.19 labdarúgó csapataink egyre eredményesebben 
szerepelnek a bajnokságban. 
Az őszi szezon féltávjánál mindkét csapatunk a középmezőnyben 
helyezkedik el. 
 Fotó: A Debreceni egyetemisták elleni mérkőzés előtti kép 
Eredmény: ifjúságiak 2-2, felnőtt: DEAC - Létavértes: 0-2 
 

 
FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97

U.13 csapat a Monostorpályi elleni hazai mérkőzés előtt. 
 
Az idei évben megalakult U.13 labdarúgó csapatunk játékosai 
egyelőre még csak ismerkednek a mezőnnyel és a játékkal. A 
harmadik fordulót követően is várnunk kell még az első
megszerzett pontokra, de ami késik nem múlik! 

U.13 csapat a Monostorpályi elleni hazai mérkőzés előtt. 
 

Gymstick 

 
 
Gymstick szakosztályunknál is folyamatos az edzésmunka. A 
hölgyek heti két alkalommal tartják a botos edzéseiket a 
Sportcentrumban. Továbbra is várják az érdeklődők jelentkezését!  
Edzések napja: kedd-és csütörtök  18.15 - 19.15 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

 
 

 

 
Felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapatunk a Debreceni egyetemisták elleni mérkőzés előtt 

 

 
 



LAKÓINGATLAN. Létavértes, 
központjában, a Baross – Teleki 
utca sarkán, üzleti tevékenységre is 
kiváló lakóingatlan eladó. Irányárról 
és műszaki paraméterekről érdek-
lődni lehet a 0630/ 2941580 -as 
telefonszámon.     (B-2022/28560/19/69) 
 
HÁZ ELADÓ. Monostorpályi, 
Vasvári Pál u. 19. szám alatti ház 
eladó. Érdeklődni: 06307530399 

(B-2022/28560/19/1)
 
SZOLGÁLTATÁS . Iriszdiag-
nosztika, Fülakupunktúra, Szemtré-
ning eljárások. 25 éves szakmai 
tapasztalattal! 
Telefon: 30- 63-43-146.              (x) 
 
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. Jó minőségű 
szántóföldet bérelnék hosszú távra 
Létavértesen és környékén. Telefon:  
0630 757  5526   (B-2022/28560/19/85) 

 
 

 

MEGEMLÉKEZÉS  
„Múlnak az évek egymás után sorban, 
  szívünkben a szeretet nem múlik el soha. 
  Érezzük, hogy itt vagy velünk, ha felnézünk az égre, 
  Egy csillag mindig fényesebben ragyog – 
  Nekünk a földre. 
  Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, 
  Örökké tart szívünkben a Rád emlékezés !” 

  Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

NAGY JÓZSEF 
halálának 20. évfordulóján  

 

    Szerető feleséged és gyermekeid 

   MEGEMLÉKEZÉS 
„Kit őriz a szívünk nem hal meg soha. 
  Kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha. 
  Örökös fájdalom költözött szívünkbe, 
  Nem múlik el soha, itt marad örökre. 
  Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, 
  Hiába szállnak álmok, árnyak, évek.” 

 

     GUBA JÁNOS 
       halálának 18. évfordulóján 
       fájó szívvel emlékeznek rá 

Felesége, Fia és Családja
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 
  

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,  
  Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket. 
  Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, 
  Amit tőlünk soha de soha senki el nem vehet. 
  Hiányodat feldolgozni nem lehet. 
  Csak próbálkozunk élni nélküled! 
     Fájó szívvel emlékezünk 

BALÁZS GÁBOR  
 halálának 4. évfordulóján 

                                                                Felesége, gyermekei, unokái 
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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)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában szántóföldet vennék vagy 
bérelnék hosszú távra. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06302405414  

(B-2022/28560/19/68))
 
ÁGY, BAKANCS. 200x160 cm-es 
francia ágy, 3 éves, ritkán használt, 
kiváló állapotban, valamint tiszti 
bőrbakancs 43-as, téli eladó. Tel: 
06302280310       (B-2022/28560/18/16) 
 
TV, CSILLÁR, AUTÓGUMI.  
215x60 R16 autógumik használtan, 
csillárok, színes tévék üzemen kívül 
alkatrésznek eladók. Érdeklődni: 
06302280310       (B-2022/28560/18/16) 
 

 

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

letahirek@gmail.com  

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 
 

 

 
 
A Nagyléta és Vidéke ÁFÉSZ Vas-műszaki boltjában 1965-ben 
készült felvételen az üzlet dolgozói láthatók. 

Balról jobbra: Győrfi Gyula, Nagy Sándor, Hiripi Sándorné, Gazsi 
Lajos, Balogh Imre, Becsi Sándor.                    (FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM) 

 

       HALOTTAK NAPJA 
A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart 
az eltávozottak lelki üdvéért. Ez az ünnepnap 
ebben az évben november 2 , szerda.  
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, 
s akit szeretünk, azt nem feledjük el.” (Shakespeare) 

A hozzátartozók a sírok rendbetételét, feldíszítését, már az 
előtte való napokon, Mindenszentek ünnepéig elvégzik. 

 
Ne feledkezzünk meg eltávozott Szeretteinkről! 

A városi Köztemető ezeken a napokon meghosszabbított 
nyitva tartással fogadja a látogatókat. 

 
 

Keresse az interneten 
A város honlapja: www.letavertes.hu  

Facebook: Létavértes Város Önkormányzata 
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Folyamatosan emelkedik a katonák fizetése 
 

 
 
Bruttó 400 ezer forint – ennyit keres szeptembertől a legalacsonyabb 
rendfokozatú katona a Magyar Honvédségnél, ehhez általános 
iskolai végzettség is elég. 

További részletes információk: www.letavertes.hu /Hírek 
 

 
 
 
 

 

 
 

Létavértesi HÍREK 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN ( ELŐZŐ 8 ÉV) 
a város honlapján: www.letavertes.hu  
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