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XX. Városnap 2016. július 1 – 2

A jubileumi városnap alkalmával kitüntetésben részesült személyek és szervezet
Fotó: Boros-Szima Beáta

A rendszerváltást megelőző, és az utáni következetes fejlesztések
alapján a Szatmári Sándor polgármester és Pántya György jegyző
vezette Létavértes Nagyközségi Önkormányzat - a Debreceni
Egyetem Társadalomföldrajzi- és Településfejlesztési Tanszék
munkatársai közreműködésével- állította össze a várossá nyílvánításhoz szükséges dokumentációt. A kérelmet Göncz Árpád, a
Magyar Köztársaság első elnöke ellenjegyezte.

Nemzeti lobogók felvonása

Fotó: Turóczi B

Július elsején délután az Árpád téri
Európa-parkban a testvértelepülések
nemzeti himnuszainak elhangzása és
zászlóik ünnepélyes felvonása jelentette a
XX. Városnap kezdetét. Ezt követően
ünnepi testületi ülés volt a Városházán.

Létavértes hivatalosan 1996. július 1-től kapta meg városi rangját.
Ezt megelőzően Nagyléta 1712-1871 között mezővárosi rangot
viselt nagyváradi civitással. A város díszkulcsát Dr. Gál Zoltán, az
Országgyűlés akkori elnöke, 1996. szeptember 21-én, a város
főterén felállított színpadon adta át.
A huszadik születésnapi rendezvényeken képviseltették magukat
Létavértes testvértelepülései is. (Folytatás: 2,3,4,5,6, és13,14. oldalon)

FELHÍVÁS!

Kedves Szülők!

Francia nyelvtanfolyam
Ecaussinnesben
Tájékoztatjuk a Kedves Érdeklődőket,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan
ismét lehetőség nyílik nyelvi táborban
való részvételre.

Nyári rendelési idő változása

Ecaussinnes

Augusztus 01-től – augusztus 26-ig

A belgiumi Ecaussinnes testvértelepülés
francia
nyelvtanfolyama
2016.
augusztus
21-28.
között
kerül
megszervezésre, melyre Létavértesről 5
fő 14-17 év közötti fiatal részvételére
van lehetőség.

Rendel: Dr. Mechler Andrea
gyermekgyógyász

A nyelvtanfolyam 70 €/fő. Az útiköltség
a táborozókat terheli.
Jelentkezés: 2016. július 25-ig a
Létavértes
Városi
Önkormányzat
Kossuth u.4. sz.I. emelet 15. ajtó
Kulcsárné Juhász Juditnál

Létavértes, Kossuth utca 10.

gyermekorvosi körzet

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12:00
11:00
12:00
9:00
11:00

14:00
13:00
14:00
11:00
13:00

Védőnő és orvos közösen tartott
csecsemő és kisgyermek tanácsadásának ideje ezen időszakban
keddenként 12 óra15 perctől.
Baranyáné Mosek Xénia
védőnő

2. oldal

Létavértesi

Köszönetnyilvánítás
Létavértes Városi Önkormányzat nevében
ezúton is szeretnék köszönetet mondani
azoknak a magánszemélyeknek és
közösségeknek akik a 2016. július 1-2.
napokon tartott XX. Városnap sikeres
megrendezéséhez támogatást ajánlottak
fel, illetve aktív közreműködésükkel
segítették a rendezvény előkészítését,
lebonyolítását!
Arany János Általános Iskola, Boros-Szima
Beáta, Charlie Hűtő Kft, Demeterné Piroska,
Irinyi János Általános Iskola, Juhász Zoltán,
Karcza Gáborné, Léta Tészta Kft. Sós Tibor,
Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozói, Létavértes Városi Önkormányzat
Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok
Bizottságának tagjai, Lícium-Art Könyvkiadó Kft. Újvári Béla, Létavértesi Földtulajdonosi Közösség (Cseresznye Sándor és
felesége, Girdán Sándor és felesége, Guba
István és felesége, Juhász Ernő és felesége,
Kovács Károly és felesége, Lakatos György
és felesége, Mikó Sándor és felesége,
Önkormányzati Napközis konyha dolgozói,
Pálinka-főző Kft. Szűcs András, Szűcs
Lóránd, Pánya Gáborné, PP+R Kft. Pongor
Imre és felesége, Reál Csemege tulajdonosa,
Sváb-Gasztro Kft, Városi Könyvtár és
Művelődési ház dolgozói.
Köszönet a főzőverseny minden résztvevőjének, és a programokat látogató minden érdeklődőnek! Örömünkre szolgált, hogy
találkozhattunk, együtt ünnepelhettünk!

HÍREK

2016. július

A Képviselő-testület napirendjén
A testület 2016. június 28-án tartotta soros
ülését a Városháza tanácskozó termében.

1. A Polgármesteri jelentést követően elfogadták a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja
2015-2016. évi munkájáról szóló
beszámolót.
2. Elfogadásra került a Mezőőrök 2015.
évi munkájáról szóló beszámoló
3. A testület elfogadta a Települési
Értéktár Bizottság 2015. június - 2016.
június között végzett munkájáról szóló
beszámolót
4. Különfélék
4.1. A Képviselő-testület megtárgyalta a
Gyermeksziget Óvoda óvodavezetői pályázatot és 84/2016.(VI.28.) Öh. sz. határozatával Harmati Zoltánnét 2016. november.01-től - 2021. július.31 –ig intézményvezetőnek kinevezte.
4.2. A testület jóváhagyta a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt –vel (TRV)
kötött szolgáltatási szerződések közös
megegyezéssel történő megszüntetését.

Elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt.
közműves ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra
vonatkozó, 2017. január 1. napjáról
hatályos bérleti üzemeltetési szerződés
tervezetét.
A közelmúltban aláírásra került a TRV Zrtvel a bérleti üzemeltetési szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése.
4.3. Megtárgyalták és elfogadták a DAÖT
Alapszabályát. A Társulási Tanácsban való
képviselettel dr. Tóth László alpolgármestert bízták meg.
4.4. Döntést hoztak Díszpolgári cím és
Létavértes városért díj, valamint Elismerő
Oklevél adományozásáról. (lásd külön)

Döntött a testület továbbá:
- az
önkormányzati
földterületek
vadászati jogának hasznosításáról
- a szeptember 22-i Mobilitási Hét –
autómentes nap akcióhoz történő
csatlakozásról
- illetve a 2016. évi tanyafejlesztési
programban való részvételről
A félkövér betűvel kiemelt anyagok elérhetők
a város honlapján : www.letavertes.hu

Ünnepi testületi ülés

Menyhárt Károly polgármester

FELHÍVÁS
Tisztelt Adózók!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
Törvény
55/B.
§
alapján
„Az
önkormányzati adóhatóság helyi adó és
gépjárműadó vonatkozásában a százezer magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot elérő, 90 napon keresztül
folyamatosan
fennálló
adótartozással
rendelkező adózó nevét (elnevezését),
lakóhelyét,
székhelyét,
telephelyét,
adóazonosító számát és az adótartozás
összegét a helyben szokásos módon
közzéteheti.”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy
az adóslista elkészítése folyamatban van, a
lista közzétételére a Létavértesi Hírek
következő számában kerül sor.
Kérünk minden Adózót arra, hogy a
nyilvánosságra hozatalt elkerülendő, a
következő szám megjelenése előtt
egyenlítse ki tartozását.
Segítségüket köszönjük.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző

Fotó: Boros-Szima Beáta

Július 1-én 15 órától ünnepi testületi ülés
volt a Városháza dísztermében.
Menyhárt Károly polgármester köszöntötte
a megjelenteket, közöttük Ecaussinnes,
Grenzach-Wyhlen és Székelyhíd testvérvárosok küldöttségét.
Röviden szólt a várossá nyilvánításról. a
közösen végzett elmúlt 20 év munkájáról,

mely igazolta a település rátermettségét a
városi címre.
Ezt követően az ülés további vezetésére
felkérte dr. Tóth László alpolgármestert.
A Képviselő-testület 65/2016.(VI.28.)
Öh.sz. határozat alapján 1 Díszpolgári cím,
4 Létavértes Városért díj, és 2 Elismerő
Oklevél került átadásra. A méltatásokat
Vályiné Pápai Viola képviselő ismertette.
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2016. július

Létavértes Díszpolgára

MENYHÁRT KÁROLY
polgármester

3. oldal
Létavértes Városért díj
SZIMICSKU FERENC
görög katolikus esperes

1964-ben
született,
építőgépész
üzemmérnöki diplomája van. 1996-ban
elvégezte az Államigazgatási Főiskola
igazgatásszervezői szakát.
1996-tól 2003-ig az önkormányzat aljegyzője, ezt követően
2006. októberéig jegyzője. Második ciklusban polgármester.
Nős, két gyermek édesapja.
1986 óta tevékenykedik a község, majd város közigazgatásában. Számos terülten szerzett munkatapasztalatot. Az így
eltöltött 30 év alatt lelkes közéleti munkálkodásával nagyban
hozzájárult a település hírnevének öregbítéséhez.
A 20 évvel ezelőtti városi cím elnyeréséhez az akkori
polgármester – Szatmári Sándor – munkájának segítésével
működött közre. Azt követően jegyzőként és polgármesterként is a
város fejlesztését, a városi címhez méltó feladatellátást tartja szem
előtt.
Ezen célkitűzése nem is maradt eredménytelen. A pályázati
lehetőségek kiaknázásával, az állami irányítással való korrekt
munkakapcsolatra törekedve számos intézményt és feladatellátást hozott Létavértesre a testületekkel és munkatársaival
karöltve, melyek a településen, a mikrotérségben élő emberek
kényelmét, a település élhetőbbé válását szolgálják.
Jegyzőként jelentős szerepe volt a kishatár-átkelőhely
megnyitásában, az uszoda és a sportcsarnok megépülésében,
Nem képvisel kisebb értéket a további uniós és hazai forrásból
megvalósított fejlesztés sem: a minden igényt kielégítő
Gyermeksziget Óvoda, az Érmelléki Egészségcentrum, az
Irinyi Kiállítóterem, a vértesi Irinyi Szabadidőpark, és számos
rekonstrukciós feladat megvalósítása, középületek, utak
fejlesztése, felújítása közösségi közlekedés feltételeinek
javítása.
Mindig fontosnak tartotta és tatja jelenleg is, hogy a lakosság
hivatalos ügyeit helyben intézhesse. Korábban ezt
okmányiroda működtetésének, majd a kormányablak
idehelyezésének szorgalmazásával segítette.
A városi ranghoz méltó intézményhálózat létrehozásával és
annak működtetésével kiemelt figyelmet kap az ember, az
emberséges bánásmód.
A hivatali- és magánéletében becsület, tisztesség, szerénység és
alázat jellemzi.
A lakosság valamennyi rétegével partneri kapcsolatra törekszik.
Fontos számára az együttműködés a közmunkástól a közszféra
szereplőitől, a pedagógus társadalomtól, a vállalkozói rétegig
minden társadalmi csoporttal, akikhez mindig megértéssel, segítő
szándékkal fordul. A regnáló képviselőtestületekkel politikai
meggyőződésre és pártállásra tekintet nélkül megtalálja a közös
hangot, és a település érdekében „a szekeret egy irányba húzzák”.
Együttműködését itt is az alázat, mások véleményének maximális
figyelembe vétele jellemzi.

1956-ban
született
Kántorjánosiban.
Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban
érettségizett, a Nyíregyházi Hittudományi
Főiskolán végzett. 1982-ben szentelték
pappá.
Szolgálati helyei: Nagykálló, Pátyod és Csenger után 2007.
szeptemberétől Létavértes. Egy fiú és egy leánygyermek édesapja.
Elődje, Fodor István esperes minden sikeres gyakorlatát megtartva,
a feltételek és lehetőségek feltérképezése után intenzív szervezőmunkába kezdett. Céltudatos tevékenykedése eredményeként
megvalósult a Károlyi utcai, a Kossuth utcai templomok külső és
belső felújítása, megújult a műemlék épületek környezete. Ma teljes
pompájukban szolgálják a gyülekezetet.
A régi romos lelkészlak helyén felépült a Szent Kristóf szálláshely,
felújításra került a Papp Zoltán féle iskolaépület.
Nem csak a maradandó építkezésekkel teremtett értéket a városban,
de új kezdeményezésekkel felpezsdítette az egyházközség közösségi
életét is. Az évenkénti egyházi rendezvények mellett jótékonysági
programokkal, színvonalas templombúcsúkkal, öku-menikus
rendezvények támogatásával, városi rendezvényekhez való
csatlakozásokkal, közös élményeket nyújtó bel- és külföldi utazások
szervezésével szolgálja híveit és a települést.
A kezdetektől nyitott, és együttműködésre törekszik minden jó
szándékkal közelítő emberrel.
Irányításával jött létre a görög katolikus szociális szolgáltató
szervezet, mely nagy segítség a rászoruló időskorúaknak, egyúttal
sok létavértesi embernek biztosít munkát.
Támogatója minden elgondolásnak, ami az emberek érdekeit, az
élhetőbb mindennapokat szolgálja.
Munkájában számíthat gyülekezetének tagjaira, adományára, a
presbitériumra.
Szimicsku Ferenc esperes urat Létavértes Város Képviselőtestülete
Létavértes város fejlődésében jelentős értéket képviselő
fejlesztésekért, a munkahelyteremtés terén elért eredményeiért,
kiemelkedő közösségépítő és formáló tevékenységéért Létavértes
Városért Elismerő Díjban részesítette.

Minden lehetőséget kihasznál a partneri kapcsolatok erősítésére.
Jelenlétével rendszeresen megtiszteli, segíti nemcsak az
önkormányzat, de civilek és egyházak rendezvényeit is.
Polgármestersége alatt az önkormányzat kiváló kapcsolatot épített ki
a történelmi egyházakkal, akik szintén elismerik a jó együttműködés kölcsönös előnyeit.
Kistérségi vezetőként közéleti tevékenysége túlmutat a településen,
de mindig szem előtt tartja Létavértes érdekeit is.
Életére, munkálkodására, lelkiségére a saját maga által Szabó
Magda írónőtől választott gondolat találóan rámutat:

1970-től a Püspökladányi ÁFÉSZ főosztály-vezetője.
1975-ben családi okok miatt visszaköltözött Létavértesre. A
kereskedelemből politikai pályára váltott. 1982-ben a Kossuth
Egyetemen államvizsgázott politikai karon. 1982-től a Hajdú-Bihar
Megyei MHSZ Gépjárművezetői Iskola elméleti gyakorlati oktatója,
szakoktatói oklevelet szerez, majd vizsgabiztosi oklevél birtokosa.
Ekkor alapítja meg Létavértesen a járművezető képzést. 1992-ben
vonult nyugdíjba.

„A város az első, te csak a huszonötödik lehetsz!”
Menyhárt Károly polgármester részére Létavértes Város
Képviselőtestülete Létavértes társadalmi életben végzett hosszabb
életszakaszon át kiemelkedő tevékenységéért Díszpolgári Címet
adományoz.

Létavértes Városért díj
MALINCSÁK JÁNOS
1941. július 30-án született Kokadon. 1957ben a Nagylétai ÁFÉSZ kereskedelmi
tanulója lett. 1959-ben szerzett szakmunkás
bizonyítványt.
1961-ben sorkatonai szolgálatra vonul be.
1964-ben, a katonaság után megnősül és
Nagylétára költözik. 1965-től a Debreceni
Fazekas Mihály Gimnázium tanulója.

Idejét és energiáját nem kímélve, évek óta szeretettel, és
szorgalommal szinte valamennyi városi rendezvényen közreműködik a megvendégelésben. Városnapokon már 20 éve a
gulyáságyú mellett szorgoskodik és a főzőverseny zsűritagja.
Malincsák Jánost Létavértes Város Képviselőtestülete több
évtizedes önzetlen szerepvállalásáért a városi és egyéb közösségi
rendezvények lebonyolításában Létavértes Városért Díjban részesíti.

4. oldal

Létavértesi
Létavértes Városért díj
TÓTH SZILÁRDNÉ és
KARCZA JÓZSEF

Tóth Szilárdné Tasnádi Erzsébet 1946.
született Újlétán. 1961-ben a Budapesti
Vendéglátói
Szakmunkásképzőben
végzett. 1963-ban kezdett dolgozni
Nagylétán a Kisvendéglőben konyhafőnökként, majd 22 éven át étteremvezető volt. Számtalan szakácsverseny
győztese, szakmai munkájáért a Belügyminisztérium Mesterszakács
címét kapta meg.
Karcza József 1955-ben született. Nagylétán. 1969-ben a Vendéglátói Szakmunkásképző szakán végzett Debrecenben. Szakmai
gyakorlatát a Nagylétai ÁFÉSZ Kisvendéglőben töltötte, itt
dolgozott 1991-ig. 1991 és 1995 a Darázsfészek cukrászdában
dolgozik.
Tóth Szilárdné Erzsike és Karcza József már az 1996-os Városavató
ünnepség vendéglátás előkészületében és lebonyolításában is részt
vettek. Nekik köszönhetően kerültek az asztalra a szemet
gyönyörködtető hidegtálak, gyümölcstálak. Tóth Szilárdné, azóta
minden városnapi főzőverseny zsűritagja.
Önzetlen áldozatos munkájukkal az elmúlt húsz év során
találkozhattunk az önkormányzati és
civil szervezetek
rendezvényein, népi ételeket kínáltak a testvérvárosi találkozókon.
Az iskolai bálok
különleges dísztálait minden alkalommal
társadalmi munkában készítették el. A 2004-ben indult „tanyázós”
estéken saját költségükön népi parasztételeket kínálták az
érdeklődőknek. Ma már a Máléfesztivál, a Szüreti Nap, az Irinyi
Teljesítménytúra nem képzelhető el áldozatos munkájuk nélkül,
amit minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalnak.
A rájuk bízott feladatokat mindig a maximumra törekedve, a
vendéglátás minden csínnyát-bínnyát ismerve teljesítik.

Emberségük, közvetlenségük, minden esetben hozzájárult a
városi rendezvények sikeréhez és jó hangulatához.
Tóth Szilárdnét és Karcza Józsefet Létavértes Város
Képviselőtestülete több évtizedes önzetlen szerepvállalásukért a
városi és egyéb közösségi rendezvények lebonyolításában
Létavértes Városért Díjban részesíti.
Létavértes Városért díj
LÉTAVÉRTES SC ’97
SPORTEGYESÜLET
A Létavértes Sc’97 Sportegyesület
1997-ben alakult újjá. Fő tevékenysége a város versenysportjának
szervezése és működtetése. A labdarúgó csapat 2000-ben megnyerte a Megyei Bajnokságot, jogot szerzett
a NB III-as indulásra, ahol 2014-ig szerepelt. 2012-2013. évi
Magyar Kupa sorozatában az ország legjobb 8 csapata közé
verekedve magát szerzett országos hírnevet a városnak.
Csapatainak száma jelenleg 7. Résztvevői az MLSZ által szervezett
Bozsik- és Intézményi tornáknak, a Megyei Bajnokságoknak. Öt
edző dolgozik az egyesületnél társadalmi munkában. A női
kézilabda szakosztály 5 éve működik. Jelenleg az NB II-ben
szerepelnek. A felnőtt csapat mellett utánpótlás korosztályokban is
versenyeznek négy korcsoportban. A Judo szakosztály évről évre
öregbíti az egyesület és a város hírnevét a hazai és nemzetközi
versenyeken elért eredményeivel. Az Úszó-szakosztály immár 5 éve
szállítja az érmeket az országos tornákról, van, aki korosztályában
országos úszóbajnoki címmel rendelkezik. Az egyesület az amatőr
sportesemények lebonyolításában is részt vesz, és aktív segítője a
városi programoknak, civil szervezetek programjainak.
A Létavértes Sc’97 Sportegyesület részére Létavértes Város
Képviselőtestülete az elmúlt közel húsz évben Létavértes
sportéletében végzett tevékenységéért Létavértes Városért Díjat
adományoz.
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Elismerő Oklevél
DR. G. KISS GYULA
vezérigazgató

1953-ban született Szolnokon. 1971 és
1978 között hét évet töltött a
Szovjetunióban, ahol a Szentpétervári
Katona-orvostudományi
Akadémia
repülőorvosi szakán végzett Hazatérve
különböző helyőrségekben szolgált.
1986-ban Kecskemétről, -ahol belgyógyászorvosként dolgozottvezetett az útja Debrecenbe, a Kenézy-kórház rendelőintézetébe.
2000-ben a Kenézy-kórház orvos igazgatójává nevezték ki.
2011. szeptemberében a térség közel 22.000 itt élő állampolgára
számára a XXI. századnak megfelelő Érmellék Egészségcentrum
megnyitotta kapuit.
A centrum 8 település társulásával jött létre, akik a megvalósításra és
az üzemeltetésre 2009. júliusában
megalapították meg a
LÉT.A.MED Nonprofit Zrt-t.
Az intézmény igényes környezetben, a mai legmodernebb technikai
felszereltség mellett helybe hozza a magas színvonalú egészségügyi
ellátását. E korszerű intézmény nem jöhetett volna létre Dr. G. Kiss
Gyula orvos szakmai és menedzseri tevékenysége nélkül. A
pályázatírás időszakában a kezdeti nehézségek és szakmai hibák
miatt már-már veszni látszott a beruházás lehetősége, amikor az Ő
hathatós segítségével, szakmai ismereteivel, kapcsolatrendszerével
kézbe vette a project koordinálását, és megalapozott
megvalósíthatósági tanulmányt készített. Az induló szakmai stáb
összeállítása is neki köszönhető.
Dr. G. Kiss Gyula a kezdetektől ellátja az intézmény vezérigazgatói
teendőit, ahonnan most nyugdíjba vonulásával távozik.
Létavértes város Képviselő-testülete Elismerő oklevéllel fejezi ki
köszönetét és háláját a város fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért,
az elmúlt évek sikeres munkálkodásáért Dr. G. Kiss Gyula főorvos
úrnak, a Lét-A-Med vezérigazgatójának.
Elismerő Oklevél
JEAN DUTRIEUX
polgármester
1946-ban születetett Ecausssinnesben.
Gazdasági- kereskedelmi főiskolai
diplomát Brüsszelben szerzett. A
SABENA légiszolgáltató cégnél volt
gazdasági igazgató 1994-ig.
1994-2006 között volt a testvérváros Ecaussinnes polgármestere.
Közben a Szent Terezie segítő szolgálat alapítója és elnöke volt.
Megválasztották az Európai Rotary Klub elnökének. Politikai
feladatai között a liberális párt országos elnökeként is munkálkodott. Karitatív segítő szolgálattal sok időt töltött a mai
horvátországi Bibronvnikban, ezért ott a város díszpolgárává
választották.
2006. június 18-án az ecaussinnesi várkastély dísztermében Vizelli
Károly, Létavértes alpolgármestere és Jean Dutrieux aláírták a
testvérvárosi oklevelet. Ma már egyikük sem él. A két település
közötti kialakult jó kapcsolatban nagy szerep jutott –e két embernek.
Ecaussinnes polgármesterként tevékeny részese volt e határokon
átívelő közéleti-, kulturális-, és baráti kapcsolatépítésnek.
Létavértesen is sok barátra tett szert, akiket otthonában ő maga is
fogadott. Életszeretetével, empatikus kapcsolatteremtő képességével mindig sikerült jókedvre derítenie a társaságát.
Halála előtt két héttel a Namüri egyetemi tanulmányok folytatására
érkező létavértesi fiatalok kollégiumi elhelyezését szervezte. Halála
után felesége (aki az óta szintén meghalt) és barátai segítettek a
fiataloknak.
Létavértes Város Képviselőtestülete posthumus elismerő oklevelet
adományoz Jean Dutrieux Ecaussinnes néhai polgármesterének a
testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért.
Az oklevelet Steffek István úr vette át, s viszi el Dutrieux úr leányának
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Este 19 órától a Hangfogó együttes nosztalgia koncertjével zárult az
első nap programsorozata.

A délutáni programok a Városi Sportcentrumban voltak.
15 órától aszfaltrajzverseny volt iskolások részére

Fotó: Turóczi Barnabás

XX. Városnap 2016. július 02.
A programok a tervezettnek megfelelően lettek megtartva.

Visszanyerte régi rangját és hangulatát
a városnapi főzőverseny
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési ház

16.30 órától barátságos labdarúgó mérkőzés (lásd: 13. oldal)
18.00 órától a Tornacsarnokban kiállítás megnyitók

Fotók: Boros – Szima Beáta

Létavértes 20 éve c. kiállítást Menyhárt Károly polgármester
nyitotta meg.

A várossá válás 20 éves történetében nem múlt el városnapi
rendezvény főzőverseny nélkül. Baráti társaságok, munkahelyi
kollektívák, családok fogtak össze, és járultak hozzá a nap jó
hangulatához közös főzögetéssel.
Két-három évvel ezelőtt azonban a lelkesedés megtorpanni
látszott, a főzős csapatok száma fokozatosan lecsökkent. Ezért a
tavalyi városnap előtt a Művelődési Sport és Civil Kapcsolatok
Bizottság javaslatára a településen működő kollektívákat a
polgármester és a bizottság elnöke személyesen hívta meg főzésre.
Ez a lépés már eredményre vezetett, hisz 15 kollektíva töltötte jó
hangulatban együtt az akkori városnap délelőttjét.
Idén a jubileumi rendezvényen még a számok is egymásra találtak,
hiszen a huszadik városnapon éppen húsz közösség nevezett a
főzőversenyre 21 féle étellel. Megtelt a sor kisebb-nagyobb
kollektívákkal, jelen voltak munkahelyi közösségek, civil
szervezetek, baráti társaságok és családok. A készülő ételek
változatos képet mutattak, ám a sláger mint mindig, most is a
pörkölt számtalan változata volt.
A hangulat az eredményhirdetéskor is kiválónak és családiasnak
bizonyult. Örömmel tapasztaltuk, hogy az önkormányzat által
felajánlott tombolák közül is sok kihúzásra került, és értékes
ajándékok találtak gazdára a főzős kollektíváknál.
A városnap jó hangulatához hozzájáruló vállalkozó kedvű
közösségeknek ezúton is köszönetet mondunk, és számítunk
közreműködésükre az elkövetkezendő években is!

A főzősor „lakói” a következők voltak:
1)
2)
3)

A színes fotókkal összeállított tablók július 19-től tekinthetők
meg a Városi Könyvtár és Művelődési ház emeleti termében az
intézmény nyitvatartási ideje alatt.

Gonda Zoltán alkotásaiból rendezett kiállítást Erdei Sándor
újságíró, a Létavértesi Földtulajdonosi Közösség által rendezett
Vadászat kiállítást Verpeléti Barna nyitotta meg.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Létavértesi Vadásztársaság és a földtulajdonosok közössége
Létavértes Város Önkormányzat Napközis Konyhája
Létavértes Város Önkormányzat önkéntes főzői
(Malincsák János, Tóth Róbert)
Létavértes Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
Irinyi János Általános Iskola pedagógusai
Arany János Általános Iskola technikai dolgozói
Érmelléki Egészségcentrum dolgozói
Határrendészeti kirendeltség képviselői
Létavértesi tűzoltóság tűzoltói
Léta-Tészta Kft
Villongó néptáncosok képviselői
Görögkatolikus Egyház „Szívvel-lélekkel” kollektívája
Román Nemzetiségi Önkormányzat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Mursa család
Bacsa László és családja
FarmGÉP -Zilahi család
Zilahi Zoltán - Farkas László baráti közössége
Vida Krisztián és barátai
ifj. Kertész Sándor és barátai

Vályiné Pápai Viola elnök
a Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága nevében
(Eredmények: 6. oldalon)
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Óvodai hírek
„Létavértes Gyermekeiért” díjazottak
KÁNTOR LÁSZLÓNÉ
óvodavezető

Levesek:
1, Roma Nemzetiségi Önkormányzat (babgulyás)
2, LET-A-MED konyhatündérei (babgulyás)
3, Léta-Tészta (káposztásbab füstölt hússal)
Egytál ételek:
1, Villongók Táncegyüttes (pulykanyak az antivilágból)
2, Létavértesi Földtulajdonosok Egyesülete (szarvasragu)
3, Vida Krisztián és barátai (vaddisznó pörkölt)
Pörköltök:
1, Fortyogó tündérek (zúzapörkölt)
2, Román Kulturális Egyesület (vegyes sertéspörkölt)
3, Farkas baráti társaság (csülök, pacal)
Egyéb:
1, Irinyi Iskola rest asszonyai (saslik)
2, Szívvel-Lélekkel Szolgálat (kelkáposztában töltött káposzta)
3, Létavértes Város Önkormányzat (töltött káposzta)
A vándorkupát
a Létavértesi Földtulajdonosok Egyesülete vihette haza!

Fotók: Papp Zoltán

Az Egytál ételek kategória győztesei

Szakmai életútját 1976 - ban képesítés nélküli
óvónőként kezdte. 1979 - ben a Hajdúböszörményi Óvónőképző levelező tagozatán
szerzett óvónői diplomát.
Fiatalos lendülettel, humorral, jókedvvel,
szeretettel, következetesen nevelte a rábízott
gyermekeket.
Mindig fogékony volt az újra, folyamatosan képezte magát.
Nevelőmunkájában nagy áttörést jelentettek a bábos továbbképzések,
ami meghatározó volt a későbbi munkájára is.
2002 - től a Minőségbiztosítás munkacsoport vezetőjeként, sikeresen
építette ki az óvoda partnerközpontú, hatékony működési rendszerét.
2004 - ben szakvizsgát szerzett tanügy igazgatási, nevelési-oktatási
intézményi ismeretek körben.
2007 – ben hat óvodapedagógussal létrehozta a Cifra Palota
bábcsoportot, mely napjainkig színvonalasan működik, színesítik az
óvodai rendezvényeket, részt vesznek bábfórumokon, jótékonykodnak
korházakban, óvodákban, iskolákban, a gyermekek nagy örömére.
2008 - tól vezetője lett a Mérés- értékelés munkacsoportnak, 2010 - től
az Oktatási Bizottság tagja lett.
2010 augusztus 1 -től a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda óvodavezetője. Kihívást jelentett számára a három tagóvoda egyesítésével
létrejött központi óvoda beindítása. Igyekezett a munkatársi közösséget
összekovácsolni. Ennek érdekében szorgalmazta a tehetségműhelyek
beindítását. 2011 - ben neki köszönhetően az intézmény csatlakozott a
Tehetség Pont hálózathoz. Figyelemmel kísérte és kihasználta a
pályázati lehetőségeket.
Vezetői teendői mellett heti rendszerességgel végzi. a logikai
tehetségműhely vezetését . Munkája hatékonysága érdekében 2014 ben Közoktatás vezetői szakvizsgát tett.
Mindig szem előtt tartotta, hogy jól felkészült, megfelelő alapokkal
rendelkező gyermekek kezdhessék meg az iskolát. Támogatta a
pedagógusok szakmai fejlődését, mely segítette az új pedagógiai
elvárásokat, a sikeres minősítéseket.
Vezetőként eltöltött hat éve alatt igyekezett összhangban, hatékonyan,
következetesen, de határozottan irányítani a munkatársi közösséget és
ellátni vezetői teendőit a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében.

GELLEI GYULÁNÉ
Tag-óvoda vezető
1976. szeptember 01-től dolgozik az intézményben, 1979-ig, a diploma megszerzéséig
képesítés nélküli óvónőként.
Fiatalos lendület, gyermekszeretet, a pálya iránti
elkötelezettség jellemezi.
Mélyen érző, alázattal bíró pedagógus, aki évtizedeken keresztül magára vállalta a a felnövekvő
nemzedék nevelésével járó felelősséget.
Munkája során megtiszteltetésnek és nem napi nyűgnek fogta fel a
gyermeknevelést.
40 évvel ezelőtt arra vállalkozott, hogy a kisgyermekek tudását,
jellemét, majdani életüket naponkénti türelemmel formálja, s rajtuk
keresztül az egész közösség, a szűkebb társadalom sorsát alakítsa.
Mindez bátor, önzetlen és tiszta szándékú vállalás volt, amit becsülettel,
tisztességgel és nagy-nagy szeretettel végzett. A pályán eltöltött évei
alatt nemzedékek váltották egymást.
Következetes munkájának köszönhetően a gyermekek tudatos
képesség fejlesztése, szokás- és szabályrendszer megalapozása
segítette a sikeres iskolakezdést.
A köznevelésben bekövetkezett új változásokra, rugalmasan reagált,
folyamatosan meg tudott újulni, munkatársait is innovációra sarkallta.
2007. szeptember 1-én a Létavértesi Gyermeksziget tag-óvodájának
vezetőjévé választották.
Vezetőként felelősséget vállalt a vértesi óvodáért, a felnőtt és gyermek
közösségért. Lelkiismeretesen ápolta a partneri kapcsolatokat.
(folytatás a 7. oldal)
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Számos óvodai rendezvénnyel színesítette a gyermekek élményeit.
Odaadással, elhivatottan végezte vezetői teendőit.

Ettől az időszaktól kezdve folyamatosan fiatalodó munkatársi
közösség vette körül, amelyet tudatosan, türelemmel fogott össze.
Tudása legjavát adta át, időt és energiát nem kímélve, mentorként
segítette a fiatal munkatársakat.
40 éves munkáját megköszönve kívánunk jó egészséget és tartalmas,
boldog nyugdíjas éveket a családja körében!

PUJÁNÉ PAPP MÁRIA
óvodavezető helyettes/
1981 - től kezdte munkáját képesítés nélkül a 2.
számú óvodában, majd 1984 - ben szerezte
meg óvónői diplomáját
Munkáját kezdettől fogva hivatásának
tekintette, melyre jellemző volt a lelkiismeretesség precizitás, a gyermekszeretet és
az óvó-féltő gondoskodás. Folyamatosan részt
vett az intézmény dokumentumainak kidolgozásában, átformálásában. A pályázatok megvalósításában az
intézményvezető állandó segítője volt.
Kezdettől fogva aktív résztvevője volt a Minőségbiztosítási
csoportnak.

7. oldal
www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola
Bensőséges ünnepséggel lezárult a 2015/2016-os tanév. A
ballagóval egybekötött tanévzáró ünnepségen 19 végzős
nyolcadikos búcsúzott az almamátertől.
Az utolsó tanítási napon ezt már megelőzte a mókázós
bolondballagó, a mulatsággal és sírással tarkított búcsúdisco, a
tanároktól szerenáddal való elköszönés.
Az ünnepélyes ballagó bensőséges hangulatban zajlott,
ahol a diákok életük minden fontos szereplőjének köszönetet
mondtak az Irinyi Iskolában eltöltött 8 évért.

A pályán eltöltött hosszú évek alatt többször is vállalta a gyakorlatra
érkező óvodapedagógusok mentorálasát. A szakmai ismereteit a
legjobb tudása szerint adta át, mellyel segítette a leendő kolleganők
sikeres államvizsgáját.
2009 - ben szakvizsgázott Kommunikáció és beszédfejlesztés szakon.
Az ott szerzett ismereteit azóta is nagy odaadással kamatoztatja
csoportjában, illetve műhelyvezetőként alkalmazza a tehetséges
gyermekek körében.
Innovatív személyiség, folyamatosan képezi magát, tudását több
irányban gyarapította. A megszerzett ismereteit szívesen adja át
pedagógus társainak, és a gyermekeknek.
Munkája során a gyermekek szüleivel sikerül jó kapcsolatot
kialakítani, akik mindig bizalommal fordulhatnak hozzá.
Több sikeres szakmai bemutató foglalkozást tartott, mellyel
hozzájárult az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez.

2013 - tól óvodavezető helyettesi feladatokat lát el az intézményben.
Csoportvezetői munkája mellett igyekezett a legjobb tudása szerint
segíteni az intézmény vezetését.
A hatékony együttműködés érdekében jó kapcsolatot ápolt az óvoda
partnereivel is.

CSERESZNYE SÁNDORNÉ
óvodatitkár
Nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel
köszöntjük Cseresznye Sándornét, .a Létavértesi
Gyermeksziget Óvoda óvodatitkárát.
1976 - ban végzett az Arany János Közgazdasági
Szakközépiskolában. Az óvodában eltöltött 32
éves munkaviszonya előtt Debrecenben
dolgozott könyvelőként, adminisztrátorként, a
GAMESZ – ben adminisztrátorként. a helyi tagóvodában képesítés nélküli óvónőként.

1984 - től dolgozik az intézményben, mint élelmezésvezető és
adminisztrátor, majd az új központi óvodában 2010 - től
óvodatitkárként. Feladatát igyekezett a legjobb tudása szerint ellátni.
Tevékenyen segítette az új óvoda beindítását, végezte az óvoda
dokumentációs feladatait. Mindvégig szorgalmasan segítette a
munkatársak és a csoportok mindennapi tevékenységét. Pontosan
vezette az óvoda dokumentumait, személyi anyagokat, a gyermekek
adatait.
Sok- sok éves kitartó és szorgalmas munkája után 2016. szeptember 19
-től nyugdíjas éveit tölti.
Ehhez az új élethez kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog életet a
családja, unokája körében.

Fotók: Iskola archívuma

A 19 ballagó a következő iskolatípusokban folytatja tanulmányait
szeptembertől:
gimnáziumban: 6 fő
szakgimnázium: 2 fő
szakközépiskolában: 11 fő
A megható ballagói műsor után a tanév átfogó értékelése és lezárása
történt meg.
Néhány beszédes statisztikai adat a mögöttünk lévő tanévről és a
tanulók teljesítményéről:
záró tanulólétszám: 175 fő
az iskola magatartási átlaga: 4,22
az iskola szorgalmi átlaga: 3,81
az iskola tanulmányi átlaga: 3,98
bukott tanulók száma: 5 fő
ebből pótvizsgára bukott: 1 fő
évismétlésre bukott: 4 fő
• kitűnő tanulók száma, százaléka: 17 fő (10%)
• jeles (4,8-4,99) tanulók száma, százaléka: 21 fő (12%)

Büszkeségeink névsora
KITŰNŐK:
2. osztály: Gombos Petra, Pongor Attila, Varga József György,
Zudor Réka, Zudor Nóra.
3. osztály: Belényesi Bence, Katona Lili, Miskolci Patrik, Nagy
Szabina
4. osztály: Csikai Sára
5. osztály: Katona Dániel, Molnár Fruzsina, Pongor Enikő
6. osztály: Adorján Krisztián, Kádi Péter
7. osztály: Csizmazia Réka
8. osztály: Biró Márk Patrik
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JELESEK:
1. osztály: Horváth József, Kovács Renáta, Szima Csenge,
Tóthfalusi Máté, Vásárhelyi Fruzsina, Zsiros András
2. osztály: Csizmazia Gábor, Gudász Ádám, Joó Panna, Lakatos
Milán
3. osztály: Fekete Szabolcs
4. osztály: Fekete József, Mázló Evelin, Puskás Benedek, Tóth
Ádám, Tóth Zsóka
5. osztály: Balogh Ágnes, Mezei Boglárka, Misuta Péter
6. osztály: Balogh Patrik Zsigmond, Kerekes Zsuzsanna,
Molnár Andrea
7. osztály: Misuta Edina, Tóth Lili
8. osztály: Ujvárosi Máté Sándor
Külön nevelőtestületi dicséretben részesült: Csikai Sára (4. o.),
Csizmazia Réka (7. o.)
A kiválóan teljesítő tanulók jutalmazásához idén is hozzájárult az
Alapítvány Létavértesért, a „Korszerű Iskoláért” Alapítvány, a
Derecskei Tankerület, a Hajdú-Bihar megyei Gyermekkönyvtár és a
Matematika Tehetségért Egyesület.

A jól sportoló gyerekeket a Megyei Gyermeklabdarúgó Szövetség
és a helyi Létafit Sportegyesület kupákkal, oklevelekkel, illetve
ingyenes viziturával ismerte el.
A tanévet eredményesen teljesítő és valamennyi
jutalmazott diákunknak ezúton is gratulálok, a szünidőben kellemes
kikapcsolódást kívánok számukra.
Vályiné Pápai Viola
igazgató
A Városi Pedagógusnapon
„Létavértes Gyermekeiért”
díjban részesített iskolai pedagógusok
Lukács Mihályné, Újvárosiné Slifka Mariann
Fazokán Jánosné, Holló Ambrusné,
Ignáthné Weszelovszky Györgyi,
Létai Ilona, Mészárosné Imre Melinda
méltatása az augusztusi számban lesz olvasható
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IRINYI JÓZSEF (1822-1859)
III. rész
Farkas Béláné nyugdíjas pedagógustól, az egykori 1005. számú
Irinyi József Úttörőcsapat vezetőjétől kapott Névadónkra
emlékezünk írásból adunk közre részleteket olvasóink számára.
Nyári Gábor: A láng fellobban című regényében olvashatók az
alábbi részletek. Ez a leírás Lukács György és Irinyi János
beszélgetését mutatja be, ami a nagylétai Grószmann Móric
kocsmájában folyt 1848 szilveszter éjjelén:
„- És mi van Jóskával:
- Jóskával? –mosolyodott el Irinyi büszkén. Ez a fiú még felforgatja
a világot.
Képzeld el a bécsi forrongásnak éppen csak a szele csapott Pestre,
de már az Ellenzéki Körben a Marseillaiset húzatta és a francia
republikát éltette a tömeg előtt. Aztán Petőfivel, Jókaival, Percellel,
Vasvárival népgyűlést hívott egybe és pontokba foglalta a nemzet
követeléseit.
Nem kérvényt írt, feliratot, vagy effélét írt, hanem követelést.
Megfenyegette a királyt. Ő első Irinyi Jóska, aki gyermekkorában
tüsszenteni kezdett, ha meglibbent a falevél, öklét fordítja Ferdinánd
felé…
Kettős cél volt: felszabadítani a jobbágyságot, felszámolni a több
évszázados Habsburg elnyomást. Az Ellenzéki Kör tagjait kérte
meg Kossuth a petíció összeállítására.
Március 15-én Jókai felolvasta a 12 pontot, Petőfi elszavalta a
Nemzeti dalt.

Mikszáth Kálmán írja:
” Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi behatoltak a nyomdába. Ezt a gépet
foglalta le Irinyi, melyen kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti
dalt.”

Az Arany János Általános Iskola honlapján.
http://arany-lvertes.sulinet.hu/ - megtalálható a 2016 /2017. tanév
osztályonkénti füzetcsomagok listája.

Régi kép

Landerer - Heckenast féle sajtógép 1848-ből
Irinyi János és Lukács György beszélgetéséből:
”Március végén öcsém elégedetlenkedni kezdett. Kiáltványt tett
közé, melyben azt ajánlja, akasszuk szögre a Pragmatica sanctiot. És
oda dörgi:
- Éljen Magyarország teljes önállósága. Hallod?
Tíz évvel ezelőtt még rablópandúrt játszott itt a füzesben, most meg
Mária Terézia haló poraival incselkedik. Hogy micsoda rebellis lett
ebből a Jóskából.”
Irinyi József Hosszúpályi országgyűlési képviselője volt, itt a
baloldal szószólója. Teleki László tanácsadója volt Párizsban.
Kitartó, haladó politikája mellett példát mutatott hazaszeretetből, a
haza iránti hűségről. Méltán lett úttörőcsapatunk névadója.
A református gyülekezet tagjai a Nagyléta Liget gyülekezeti terem
előtt. Köszönet a fotóért Serdült Imrénének (Kossuth utca).

Július elsejétől 31 helyszínen, Létavértesen is ingyenes jogsegélyszolgáltatás kezdte meg működését. A JOGPONT az Árpád tér
10. szám alatt kereshető fel keddi napokon 16-18 óra között.

Az Irinyi Józsefről szóló történeteket egykori úttörőink kutatásaiból
tudjuk, melyet az Országos Széchenyi Könyvtár küldött meg
számunkra.
A levelezésben részt vettek: Rózsa Hajnalka, Rácz Mariann, Csuth
Éva, Simon Éva, Nemes Erzsébet, Nyíri Zita és mások.
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BIHAR VÁRMEGYE
TÍZ ÉVVEL TRIANON UTÁN (1)
Ebben a rohanó, elsősorban a pénzre és haszonra kihegyezett
világunkban, ahol sok embernél a patriotizmus szavakban erős, de a
kötődés, a történelmi előzmények ismerete felületes, nem árt
belelapozni a szülőföldről szóló hiteles forrásokba.

9. oldal

és több vitézi telket is adományoztak, ezenkívül 120 házhelyet is
osztottak szét. A vármegye útépítésekkel javította a község
közlekedési lehetőségeit, maga a község tizenkét kilóméteres
betonjárdahálózatot építtetett és bevezette a villamos világítást, mely
Debrecenből kapja az áramot.
Az utóbbi tíz esztendőben három ártézi kutat fúrtak. A külterületen
iskolát épített a község.
A református egyháznak 1740. óta van anyakönyve, temploma
1740-ben épült. 1929-ben állami támogatással kéttantermes iskolát
épített a református egyház. A görög katolikus egyháznak
háromtantermes iskolája van, melyben a tanítás kizárólag magyar
nyelven folyik.

Fövenyesi András

Fotó: reprodukció

Csonka Bihar vármegye címere
Pár hete egy láthatóan sok ember által forgatott könyvet hozott megmutatni Magyar József Debreceni utcai lakos. Már hallottam, vagy
olvastam róla. A címe: Bihar vármegye tíz évvel Trianon után. A
Vermes Ernő által Berettyúújfaluban 1930-ban összeállított, és
Pekár Gyula országgyűlési képviselő előszavával Gyulán
kinyomtatott, 546. példányszámot viselő kötet nagyon sok hasznos
adalékkal szolgál a majdani helytörténeti anyag összeállítójának.
Egy megcsonkított ország lakóinak és politikusainak érzései, a
háttérben kialakuló világválság hatásai a tények közlésének
hangnemét is befolyásolta.
Mint ismert, 1920-ban Nagyléta nem csak Nagyváradi orientáltságát
veszítette el, hanem kiváló termőföldjének 40 %-a került a határ
túloldalára. Erről a kialakult helyzetről Pántya Julianna 2004-ben
írta meg „Értekezés a kettészakított Biharról, benne az Érmellék
hazai szegélyéről” című, akkor már harmadik térséggel foglalkozó
tanulmányát, mely az Érmelléki Közhasznú Egyesület jóvoltából
meg is jelent.
A következő lapszámokban -lehetőségeink szerint- néhány
közérdeklődésre számot tartó részletet szeretnénk megosztani
olvasóinkkal a „Tíz évvel Trianon után” kötetből. .

görög katolikus tanító
1892-ben Abaújszántón született. Középiskoláit és a tanítóképzőt Eperjesen végezte.
Csabaházán kezdte működését, Garamfőn,
majd a cseh megszállásig Meggyfalun működött. Mint menekült tanítót a minisztérium
Dab községbe osztotta be, 1921-ben jött Nagylétára. Felekezeti
iskolán kívül iparos tanonciskolai tanító, levente főoktató,
törzskönyvvezető, a gazdasági továbbképző vezetője.

Gamauf Géza dr.
járási magyar királyi állatorvos
1894-ben Jánkon született> Középiskoláit
Szatmáron, főiskolai tanulmányait Budapesten
végezte. Mint körállatorvos Tiszaalpáron
kezdte működését.. Később Derecskén
községi állatorvos, 1927. óta
Nagylétán, mint járási állatorvos működik. Háború alatt a 7-es
huszároknál szolgált, az oláh fronton volt. Szaklapokban szokott
cikkeket írni, főleg a fajbaromfitenyésztésről.

Holló Sándor
földbirtokos
1887-ben Nagylétán született. Iskolai tanulmányait Debrecenben
végezte. Utána édesapja birtokának a vezetését vette át, és azon
gazdálkodik még ma is. A háborút a 7-es szapőröknél szolgálta
végig. A vármegye törvényhatósági bizottságának tagja és a Hangya
szövetkezet volt elnöke.

Klotz Lajos
Nagyléta

„

Lakossága 6334 lélek. Vallás szerint 288 róm. kat., 1398 gör. kat.,
4341 ref., 307 izr. Nemzetiség szerint 5114 magyar, 1220 oláh.
A község keletkezésének ideje nem állapítható meg. Amint
felderíthető volt 1229-ben Léta néven említi a váradi regestrum.
A 14. század elején már mai nevén szerepelt. 1520-ban vámszedő
hely volt. A község határából 1913-ban 938 holdat Újléta községhez
csatoltak át. Műemléke: az elesett hősök emlékműve.

községi főjegyző
1881-ben Hajdúböszörmányben született.
Ugyanott végezte középiskolai tanulmányait
is. Közigazgatási tanfolyamot pedig Debrecenben.
Közpályán működését Bihardiószegen mint
segédjegyző kezdte, majd Kokadon jegyző öt
esztendőn keresztül. 1913 –tól 1920 -ig újra Bihardiószegen
működik már mint főjegyző. és innen az oláh megszállás miatt
menekülni kénytelen.
Az 1920-ban megszervezett helyi főszolgabírói hivatalba volt
beosztva mint menekült, és 1921. áprilisában lett a nagylétai község
főjegyzője. Harminc hónapi frontszolgálat után mint hadapród-jelölt
őrmester két kisezüst, bronz vitézségi érem és Károly
csapatkereszttel kitüntetve szerelt le. 1913. óta törvényhatósági
bizottsági tag.
(Folytatjuk – Turóczi B.)

Vakációzó diákok figyelmébe!
Sportpálya nyitvatartási rendje
szeptember 31-ig - 15 órától - 21 óráig
a hét minden napján minden sportolni akaró részére.
Fotó: Turóczi Barnabás

A község a világháborút követő esztendőkben élénk fejlődésnek
indult, a földreform végrehajtása során igen sok törpebirtok létesült

A Sporttelepen kerékpárral, motorral közlekedni TILOS!
A center pályát csak engedéllyel lehet használni.
A nyitvatartási időn túli tartózkodás szabálysértést von maga után.
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Az országosan is kiemelkedő jelentőségű programsorozat tematikája
idén:
„Hősök, felfedezők, újítók”.
Ennek a koncepciónak a mentén a szervező két intézmény az Irinyi
János Általános Iskola és a Rozsnyai Gyűjtemény számtalan színes
programlehetőséget kínáltak az ide látogató vendégseregnek.

Fotók: Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény

Az eseményen dr. Nagy Zoltán, a Debreceni Egyetem
Természettudományi Karának adjunktusa, Irinyi és Meisner
professzor kísérleteit mutatta be. Varga János mérnök-tanár, aki
Cserekert elszármazottja, Irinyi egyéb tudományos érdemeiről és a
magyar feltalálókról tartott érdekes előadást Menyhárt Károly
polgármester hivatalos megnyitója után.
Az Irinyis tanárok és diákok irodalmi műsorban méltatták a
feltalálók jelentőségét és településünk vegyész-kémikusát. Ezután a
dübörgő Chopperek, Harley Davidsonok és gyorsasági motorok
benzingőztől szédítő felvonulása következett.
Egy délután, egy este, amikor bárki hőssé válhatott, ha
„Huszárságom emlékére” korabeli fénykép készült róla, vagy
„Elődeink nyomában” lépdelve részt vett a családi vetélkedővel
egybekötött történelmi túrán (16 versenyző család).

Lehettünk - és szerencsére sokan voltunk is - bátor kalandorok,
felfedezők és kipróbáltuk az íjászatot, a színes, interaktív fizikai
kísérleteket, készítettünk óriás szappanbuborékot, varázslatos
kaleidoszkópot, nemezlabdát, sőt felpattantunk egy 750-es Honda
Feketeözvegy hátára is.
Ezen az estén valóban újító lehetett bárki, ha a színes kavalkádban
rekordidő alatt kirakta a Rubik Kockát, vagy napnyugta után
átugrotta a szemet-lelket gyönyörködtető Szent Iván éji
lángcsóvákat.
És természetesen ott voltak velünk a fáradhatatlan „Hétköznapi
hősök”, a Szeretetház kedves lakói, a csodálatos népi kézműves
termékeket bemutató mesterek és a Szeretetház konyhájának
ügyes csapata, illetve az Irinyi Nyugdíjas Klub lelkes asszonyai,
akik az Irinyi Kiállítóterem előtt hagyományos ételeket és italokat
(tarkedli, kukoricás májpöfeteg, szódavíz, fröccs, málnaszörp)
készítettek, kínáltak.

A fellépő előadók,
alkotó
művészek,
újítók, tudósok és
felfedezők, néptáncosok,
zenészek
mind-mind élményt,
mosolyt csentek a
szívünkbe.
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárulásukkal, munkájukkal,
jelenlétükkel sikeressé tették az idei Múzeumok Éjszakáját
Létavértesen!
További képek: http://letavertes.hu /Hírek
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Az Irinyi Kiállítóteremhez kapcsolódóan köszönetet mondunk
segítőinknek, támogatóinknak, akik a következők voltak:
Létavértes Város Önkormányzata és polgármestere, a „Korszerű
Iskoláért” Alapítvány, Tóth József és Tóth Józsefné helyi
vállalkozók, Titkó István, lelkész és felesége, a Vértesi Irinyi
Nyugdíjas-kör tagjai, Varga János, mérnök-tanár, dr. Nagy Zoltán,
adjunktus, Tóth Róbert, pedagógus, Sós Tibor, vállalkozó, Guba
Csaba, Nagy Imre és a vértesi népi táncosok, az Irinyi János
Általános Iskola valamennyi pedagógusa és technikai dolgozója.

A Rozsnyai Gyűjteményhez kapcsolódóan megköszönjük a
támogatását:
Stefánia Cukrászda, Magyar Györgyné, a Létalevendula tulajdonosa
Sós Tibor, a Létatészta tulajdonosa, Tóthfalusiné Bubrik Zumba,
Ujvárosi Sándor és Ujvárosiné Mariann, Tóth Zoltán, a Betekincs
Étterem üzletvezetője, Borók József, Toscana Pizzéria, Delfin
Fitness, Joó Vilmos, Béres Csaba, székelyhídi polgármestere, DÖFI
- Debreceni Összefogás a Fizikáért Egyesület tagjai, Kuckó
Művésztanya Kulturális Egyesület és Utcaszínház, Kovács Geri,
Karancsi Mátyás, Rákóczi Lajos tanár úr, Debreceni II. Honvéd
Huszárezred Hagyományőrző Egyesület elnöke és tagjai, Vértesi
Gyermeksziget tagintézmény óvónői, Nyéki Zoltán-gyékényfonó,
Kozma Zoltán- mézeskalácsos.
Gratulálunk a vetélkedők sok ügyes nyertesének!
Jövőre, Veletek, Önökkel ugyanitt!?
Kővári Emese
Rozsnyai Gyűjtemény

Vályiné Pápai Viola
Irinyi Kiállítóterem

Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
Létavértes, Irinyi u. 7.
NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR
HATÁRONTULI és HAZAI
FIATALOK RÉSZÉRE
AKADÉMIKUSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
LÉTAVÉRTES 2016 augusztus 8-12-ig
Táborvezető: GALÁNFI ANDRÁS akadémikus, a Népművészet Mestere

NYÍLVÁNOS ELŐADÁSOK:
Augusztus 8. hétfőn,19 óra:
PETRÁS MÁRIA Kossuth díjas, akadémikus és
KÓKA ROZÁLIA Magyar Örökség Díjas, akadémikus
ELŐADÓESTJE
Augusztus 9. kedd, 19 óra:

SZERETET A NÉPMŰVÉSZETBEN
Dr. ANDRÁSFALVY BERTALAN
egyetemi tanár, akadémikus előadása
Augusztus 10. szerda, 19 óra:
EGY FALU ARCULATÁNAK KIALAKÍTÁSA
A FAFARAGÓ TÁBOROK MUNKÁJÁVAL
KÉKEDI LÁSZLÓ
az MMA Népművészeti Tagozatának vezetője, akadémikus
előadása
Augusztus 11. csütörtök, 14 óra:

A MAGYARSÁG MEGMARADÁSA
Dr. PAPP LAJOS Széchenyi díjas szívsebész,
professzor emeritus előadása
Az előadások helye: Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, belépés díjtalan.
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Megemlékezés
„Ki szeretett úgy, mint Te szerettél,
Akkor is él, ha már sírba hull”

MOLNÁR SÁNDORNÉ
Kispál Zsuzsanna
halálának 1. évfordulójára
Soha nem felejtünk !
Szerető férje, fia és családja
A júniusi megemlékezésben –nem a szerkesztés hibájából- a fénykép nem
jelent meg, ezért a Családtól és olvasóinktól elnézést kérünk! (a szerk.)

Megállunk a sírod mellett és könnyezünk,
De jó lenne, ha itt lennél velünk!
Szülő a gyermekét ne temesse soha,
De az élet néha kegyetlen, mostoha.
Mióta elmentél, fájdalmunk nem múlik.
Hiányzol nagyon !

ALBUCZ ISTVÁN
1971 - 1996

halálának 20. évfordulójára
Nem feledünk soha.
Édesanyád, Testvéred és
mind azok, akik szerettek

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft
KÖZTEMETŐ AUGUSZTUS 31-IG NYITVA:
NAPONTA 7 ÓRÁTÓL – 20 ÓRÁIG
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A pr óhi r det és
Feladás határnapja: minden hónap 10. nap
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Alkotmány u. 11. szám alatti összkomfortos családi ház melléképületekkel eladó. Érdeklődni lehet a
0670 234 7477 és 0670 235 4008
telefonszámokon.
(2016/00459)

LAKÓHÁZ. Létavértes Rákóczi
utcán lakóház nagy telekkel (2 hektáros) állattartásra, tárolásra alkalmas melléképületekkel eladó. Tel:
30/ 502-51-41.
(2016/ 00307)
LAKÓHÁZ. Petőfi utcán 50 m2-es
lakóház 2367 m2-es területen eladó.
Irányár: 2,5 M. Érdeklődni lehet:
30/ 384 64-10, 06/20 407 37-15
(2016/00390)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Sándor utcán 2 szoba összkomfortos családi ház, gazdálkodásra alkalmas épületekkel eladó.
Ugyanitt: motoros permetező,
Thomas-, Honda szivattyúk, nagy
teljesítményű termékdaráló, csirke
előnevelő ketrec, valamint pótkocsi,
eke, kombinátor, gabonavetőgép,
altalajlazító, szárzúzó, tárcsa eladó.
Érd: 30/960-4363
(2016/00349)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Zöldfa u. 24. szám alatti 2 szobás,
nappalis, konyha, fürdőszobás,
külön nyári konyha, nagy telekkel
eladó. Irányár: 7 millió forint.
Érdeklődni:: 06 52/ 251-401
(2016/00499)

ÉPÍTÉSI TELEK. Frekventált
helyen, a Kassai utcán lévő 3800 m2
–es
építési
telek,
mely
üzlethelyiség,
lakás
építésére
egyaránt alkalmas, egyben, vagy
megosztva eladó. Víz, villany az
udvarban. Irányár: 1,9 millió Ft.
Érdeklődni: 0630 / 9075346
(2016/00450)

SZŐLŐ PAJTÁVAL. Az Öregkertben 600 négyszögöl jó fekvésű,
kordonművelésű szőlő, vegyes
gyümölcsössel, pajtával, árammal,
kúttal, valamint Létavértes határában 2,7 ha 53,45 AK értékű
termőföld eladó. Érdeklődni lehet:
30-206-7144
(2016/00422)

GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű
garanciával, alacsony árakon.
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor,
20/ 463-57-13
(fizetett hirdetés)

SZŐLŐK
PAJTÁVAL.
Az
Öregkertben 2 db, egymás mellett
fekvő szőlő, rajtuk alápincézett
pajta eladó. Kút, villany van.
Irányár 1 millió forint. Érdeklődni
lehet 18 óra után: 52/ 418 – 426

REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését vállalom. Kiváló minőségű 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

MŰVELÉS ALÓL KIVETT (támogatható) 0,6 hektár, 13,2 Ak
cserekerti terület eladó. Érdeklődni:
30/384-6410, és 20/40-73 715

Apróhirdetés
670.- Ft (ÁFA-val)

(Fizetett hirdetés)

(2016/00333)

OTTHONI
PÉNZKERESET!
Reklámtárgyak összeállítása stb.
06-20 / 910 4517 Érdeklődni:
06-90-60-36-07..audiopress.iwk.hu
500 Ft/min+Áfa, 06-20 / 910 4517
(fizetett hirdetés)

Létavértes, Rákóczi u. 32. szám alatt lebontásra való
ház telekkel együtt eladó.
Érdeklődni lehet: 06-30-356-5668
(2016/00525)

Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása
minden hónap 10. napjáig: Városháza, I. emelet 12.
vagy letahirek@gmail.com

Tisztelt Vállalkozók!
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme: max. 1
gépelt oldal és 1-2 kép, logó. Várjuk írásukat: Városháza, I. em. 12.
vagy letahirek@gmail.com
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Ezüstmise, ezüstlakodalom

TARJÁN SÁNDORNÉ
(született: 1926.06.25.)

Baross utcai lakos június
25-én
családi
körben
ünnepelte 90. születésnapját.
Ezen a jeles napon
köszöntötte családja: gyermekei, unokái, dédunokái.
Gratulálunk, jó egészséget,
és még sok boldog évet,
kívánunk!
Forrás: www.hd.gorogkatolikus.hu

Titkó Istvánt 1991-ben, 25 éve szentelte pappá Keresztes Szilárd
püspök, és 25 éve, hogy házasságot kötött Jarecsni Katalinnal.

Tisztelt Termelők!
Felhívom ügyfeleim figyelmét, hogy az átmeneti nemzeti
anyatehéntartás támogatás igénybevételéhez kapcsolódó
tejértékesítés jelentések beküldésére vonatkozó szabályok a
2016. és a 2017. támogatási évre vonatkozóan jelentősen változtak!
A 2017-es támogatási évben benyújtandó átmeneti nemzeti
anyatehéntartás támogatási kérelem elbírálásának feltétele lesz a
2017-es kérelem benyújtási időszakban elektronikus úton bejelentett
értékesítési jelentés - 2016.04.01.-2017.03.31. - megléte.
Mivel az értékesítési jelentést a jelentési időszak végén szükséges
benyújtani, így javasoljuk, hogy az ügyfelek az értékesített tej
mennyiségéről saját részükre készítsenek nyilvántartást.
A tejtermelést nem folytató tenyészeteknek a tárgyévre vonatkozó
támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban egyszeri,
összesített – nullás – tejértékesítési jelentést kell benyújtaniuk. A
2017-es támogatási évtől kezdődően kapcsolható értékesítési
jelentések esetében a papír alapon benyújtott dokumentumok nem
vehetők figyelembe!
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet, valamint a 9/2015. (III.13.)
FM rendelet alapján kiesés-pótlás bejelentési kötelezettsége van
mindazon ügyfeleknek, akik termeléshez kötött, illetve átmeneti
nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmet nyújtottak be.
Kiesésnek minősül az állat állatorvos által igazolt kényszervágása
vagy elhullása, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyednek
az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan kizárólag hazai vágásra
(kényszervágás) történő selejtezése, mely esetekben a kiesett állat a
támogatási feltételeknek a támogatási kérelem benyújtása napjától
megfelelő állattal pótolható. Benyújtás: ügyfélkapun keresztül,
elektronikus úton.
Felhívom figyelmüket, hogy az agrárkamarai tagdíj
bevallási időszaka július 15-én lezárult, valamint a tagdíj
befizetésének határideje változatlanul július 31-e.
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében
másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek
vonatkozásában
o a főnövény betakarítási időpontját, valamint
o a másodvetés tényleges vetést követő 15 napon belül,
o a beforgatást 5 nappal megelőzően,
o a beforgatást követő 15 napon belül be kell jelenteni az
elektronikus felületen.
Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként illetve
a diverzifikációban sem. Ökológiai másodvetés esetében nem
kötelező a fémzárolt vetőmag alkalmazása, azonban ennek
hiányában a 10/2015 FM rendelet szerinti gazdálkodási naplót
vezetni kell.
Kárándi Orsolya
NAK falugazdásza

Egy éven át több helyen volt helyettesítő pap. Ezt követően két
esztendőt töltött segédlelkészként szülővárosában, Sátoraljaújhelyen. Ezután kapott önálló paróchiát egy csereháti településen,
Rakacaszenden.
1997. szeptember hónapban kapta meg a kinevezését a Vértesi
Görögkatolikus Egyház szolgálatára. Ez az egyházközség nem túl
nagy, így lehetősége nyílt egyéb tevékenységekre. Máriapócson
2000 májusában szenvedélybetegek részére indítottak szabadító
lelkigyakorlatot, mely azóta is működik.

Az ezüstmiséje és egyben az ezüstlakodalom július 10-én délelőtt
volt, a zsúfolásig megtelt Vértesi Görögkatolikus Egyház Bács utcai
templomában
A Szent Liturgia előtt megáldották a jegygyűrűket, melyeket meghitt pillanatban - ismét felhúztak egymás ujjaira. Ihnáth János
főesperes prédikációjában felidézte: István és Katalin egy hittanórán
találkoztak. Mint fogalmazott: „az egyik erről, a másik arról, de
megtalálta az utat, hogy az ő hivatásuk megszülessen az ő
lelkükben. Ezt mondanám a mai fiataloknak is, hogy a társukat nem
a buliban kell keresni. Azt szoktam mondani az ismerős
fiataljaimnak,
hogy
imádkozzatok,
hogy
meglássátok,
megszeressétek, elvegyétek, és hűségesek legyetek egymáshoz.”
Majd úgy folytatta: „nekünk, papoknak szükségünk van a
házastársunkra, mert a feleségünk a mi prófétaasszonyunk. Az, aki
vigyáz ránk. A jó Isten adja a kegyelmet, a feladatot, az
elhivatottságot - a feleség tartja bennünk az erőt. Áldjon meg
benneteket a mindenható Isten, legyetek egymásnak erős oszlopai,
legyetek egymásnak segítő kereszthordozói, hogy el tudjátok
mondani az Istennek minden csodáját – zárta gondolatait Ihnáth
János atya.

A Szent Liturgián koncelebrált Ihnáth János, máriapócsi
főgyóntató, Fodor István, létavértes -nagylétai parókus, Munkácsi
János, érpataki parókus és Szimicsku Ferenc esperes Létavértesről
Titkó István úrnak és családjának kívánunk jó egészséget és sok
erőt a további szolgálathoz!
További képekkel: www.letavertes.hu /Település/ Egyházak
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Véradók köszöntése

Labdarúgás hírei
Barátságos labdarúgó mérkőzés a városnapon
Július 1-jén délután a Létavértes "Öregfiúk" csapata a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés labdarúgó gárdájával mérte össze tudását.

Fotók: Magánarchívum

Megyei Közgyűlés csapata

Létavértes „Öregfiúk” csapata

A hazai együttes játékosai jobban bírták a rekkenő hőséget, végig
irányították a játékot, így a végeredmény sem volt meglepő:
Létavértes - Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 8-4
Papp Zoltán szakosztálvezető

Elkezdődtek az edzések
Értesítjük felnőtt és ifjúsági labdarúgóinkat, hogy a bajnokság
augusztus 21-én indul, ezért az edzések elkezdődtek.
A felnőtt és az ifi együtt edz, minden héten kedden és csütörtökön
18 órától. Edzők ifi: Papp Sándor (Székelyhíd), felnőtt: Kontor
Gábor.
Az ifi korosztályba várjuk az1996-1997-1998-1999-2000-ben
születetteket.
Beneveztünk az U-16 serdülő bajnokságba, melynek edzései:
minden hétfőn 18 órától lesz. Edző: Lázók Géza. Várjuk a 20012002-2003-ban születettek jelentkezését. Felszerelést biztosítunk.
Értesítjük sportolóinkat, hogy augusztus 01-én sportorvosi vizsgálat
lesz. ahol mindenkinek részt kell vennie.
Árva Barna elnök

Fotó: Boros-Szima Beáta

SOÓS MÁRIA kilencvenszeres véradó köszöntése

2016. július 11-én ünnepélyes keretek között köszöntötték a város
többszörös véradóit a Városháza emeleti termében. Meghívott
vendégek: Lukács Renáta Magyar Vöröskereszt Területi vezető,
Bartalos Bernadett, Területi Véradásszervező.
A megjelenteket Menyhárt Károly polgármester köszöntötte.
Műsort adtak az Ifjú citerások.
2016. május 8 -án ünnepelte megalakulásának 135. évfordulóját a
Magyar Vöröskereszt. 1828. május 8-án született Henry Dunant, a
Vöröskereszt megalapítója. Az Ő tiszteletére lett a Vöröskereszt és
Vörös félhold Világnapja ez a nap. A Magyar Vöröskereszt fő
célkitűzései az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség
tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése,
a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák
áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó
feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a
Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra
nevelés. Ezt tartalmazza a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi
XL. törvény.
A Véradók Világnapja június 14, emlékezve az 1868-ban ezen a
napon született Karl Landsteinerre, az ABO vércsoportrendszer
Nobel-díjas felfedezőjére. Emberek milliói olyan személyeknek
köszönhetik életüket, akikkel soha nem találkoznak – akik szabad
akaratukból, ellenszolgáltatás nélkül adnak számukra vért.
Létavértes többszörös véradói:
Tízszeres véradók:
Balogh Ödön, Dózsa Gy. u. 3, Baranyai Krisztián, Bajcsy-Zs. U. 14,
Bíró István Sándorné, Széchenyi u.73. Dr. Farkas Gyula, Baross u.
17, Kánai József Csabáné, Széchenyi u. 71, Kovács József, Sándor
u. 36, Mikóné Nagy Ildikó, Kert u. 17/ b. Tóthné Máté Marianna,
Teleki u. 39, Varga József, Vasvári P. u. 37.
Húszszoros véradók:
Boros-Szima Beáta, Kossuth u. 13, Fehér Roland, Csokonai u. 14,
Fekete Sándor, Tóth Á. u. 6, Molnár Sándor, Sándor u.
Huszonötszörös véradók:
Dancs Józsefné, Irinyi u. 46, Papp Imréné, Nagyváradi u. 6, Pappné
Kiss Ilona, Sándor u. 75/a, Szabó József, Kinizsi u. 5, Szabó
Lászlóné, Szabadság u. 5.
Harmincszoros véradók:
Kissné Tallódi Annamária, Csillag u. 5, Újfalusi Mihály, Károlyi u.
1/a, Zsiros József, Bács u. 4.
Negyvenszeres véradók:
Csengeri Lajos, Széchenyi u. 68/a, Szabó Gergelyné, Baross u. 24.
Ötvenszeres véradó: Jenei István, Irinyi u. 40.
Hatvanszoros véradó: Szabó László, Szabadság u. 5.
Hetvenötszörös véradó: Szána Sándor, Gagarin u. 14/a.
Kilencvenszeres véradó: Soós Mária, Csokonai u. 17.
A díjakat átadta: Bartalos Bernadett, és Szalai Ferencné
Szalai Ferencné
MVK. véradásszervező
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