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A nagylétai templomkertben álló „Betle-
hem” előtt járva, látva a kisgyermeket, 
Máriát, Józsefet és a pásztorokat, talán 
megfogalmazódott már bennünk a gondo-
lat: milyen jó lett volna akkor élnünk, ami-
kor az Úr Jézus megszületett. Szállást ad-
hattunk volna Máriáéknak, gondoskodhat-
tunk volna róluk és a megszületett gyer-
mekről, nem kellett volna egy istállóban 
megszületnie az Isten fiának.  
Részesei lehettünk volna az angyalok éne-
kének, a pásztorok látogatásának és a há-
rom napkeleti bölcs érkezésének. Mennyi-
vel könnyebb lett volna így hinnünk, meny-
nyivel könnyebb lett volna leborulni, hó-
dolni a pásztorokkal, bölcsekkel együtt. 
Milyen jó lenne megérinteni a gyermeket; -
nem úgy, hogy fölébredjen, csak éppen 
megérintenénk a kezét. Micsoda pillanat 
lenne az! Csak kinyújtanánk a kezünket és 
megérintenénk az Isten Fiát! 
 
Én mégsem irigylem azokat az embereket, 
akik akkor éltek, ott, Betlehemben, hiszen 
ők föl sem tudták fogni, miért is született e 
gyermek: hogy örömhírt mondjon e bol-
dogtalan világnak, hogy szeretetét megmu-
tassa azoknak, akik hozzászoktak már a 
gyűlölethez, hogy győzzön a szívekben 
uralkodó bűn és gyötrelem fölött. 

 

 

 
 

Áldott karácsonyi ünnepeket, és 
békés, boldog új évet kívánunk 
Létavértes minden lakójának! 

 
Létavértes Város Önkormányzata és a 

Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
nevében 

Menyhárt Károly polgármester 
Bertóthyné Csige Tünde jegyző 

 
 

Felmérhetetlen áldás, hogy te meg én most 
élhetünk, amikor Ő már bevégezte üdvözí-
tő munkáját, szeretet-szolgálatát. Ő ma 
éppen olyan közel van hozzánk, mint ami-
lyen közel volt azokhoz, ott, Betlehemben. 
Vagy még közelebb, - hiszen ma még a 
kezünket sem kell kinyújtanunk ahhoz, 
hogy megérintsük Őt. 
Itt van, jelen van, hiszen Ő maga ígérte: Én 
veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig! Kell -e ettől nagyobb ígéret, aján-
dék ezen az ünnepen, vagy az Új esztendő-
ben? 
Ő nem kényszeríti, nem erőlteti rá magát 
senkire sem, de aki kipróbálja, az megta-
pasztalhatja az ige igazságát:  
 
„Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez 
vezet engem. 
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő 
nevéért. 
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem 
félek semmi bajtól, mert te velem vagy… 
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem 
minden napján…” (23. Zsoltár) 
 
Áldott ünnepet kívánok a Presbitérium, és 
az Egyházközség Szociális Szolgáltató 
Központja nevében: 

Hadházi Tamás, lelkipásztor
Ünnepi istentiszteleti alkalmak: 3.o. 

  Az első karácsony 
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Uszoda előtti téren 14 órától 
Program: 

Nagylétai Református Egyház kórusa 
Menyhárt Károly polgármester köszöntője 

Hadházi Tamás református lelkész és 
Szimicsku Ferenc gör. katolikus esperes  

Zenés műsor: Nagy Szilárd és Kristóf Martin 
Gyermeksziget Óvoda Mazsola csoport 

Létavértesi Zumbarátnők Csapata 
 

Irinyi utca elején 14.30 órától 
Program: 

Menyhárt Károly polgármester köszöntője 
Rozsnyai István református lelkész és 
Titkó István gör. katolikus parókus 

Zenés műsor: Nagy Szilárd és Kristóf Martin 
Gyermeksziget Tag-óvoda Bambi csoport 

Létavértesi Zumbarátnők Csapata 
 

Sült tök, sült krumpli, tea, forralt bor osztása 
kirakodó vásár mindkét helyszínen. 

Látogassa meg honlapunkat ! 

www.letavertes.hu 

LÉTAVÉRTES KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL 

 
FOTÓ: NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Állampolgársági eskü 
2016. december 9-én, az eskütételt követően 
57 fő kapta meg a magyar állampolgárságot. 
A mai napig összesen 9551 fő tett esküt a 
Városháza házasságkötő termében 
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FOTÓ: TURÓCZI B.

 
A Let. A .Med Zrt. 2016. november 16-án 
tartott közgyűlésén a tag önkor-
mányzatok képviselői a társaság 
életében fontos előterjesztéseket 
tárgyaltak, aminek mindegyikéről döntés 
született.  
 
Dr. G. Kiss Gyula vezérigazgató úr 
távozásával egyszemélyes vezetés maradt, 
így az intézet irányításában egyhangú 
szavazattal erősítettük meg Simonné 
Varga Csillát, aki a korábbi intézetvezető 
főnővér, majd az intézmény cég-
vezetőjeként volt felelős az intézet 
működéséért.  
Ezzel a döntéssel az intézmény szakmai és 
gazdasági irányításában teljes felelősséggel 
lett felruházva. 
 
Ez alól kizárólag az Alapszabály, illetve 
egyéb jogszabályok által a közgyűlés 
hatáskörébe utalt döntések képeznek 
kivételt. Munkáját a mindennapokban 
Kelemenné Szöllősi Erika segíti. 

Ezzel összefüggésben módosításra került az 
Alapszabály, amelyben az aktuális jogi 
környezetnek megfelelő módosítások 
történtek. Egy sajátos rendelkezés képez ez 
alól kivételt, mely szerint a pályázat 
fenntartási időszakáig részvény átruházás 
2018. január 31-ig kizárólag a tag-
önkormányzatok között történhet. 
 
Döntött a közgyűlés a könyvvizsgálat 
módjáról és a könyvvizsgáló személyéről.  
 
A tevékenységi körbe felsorolt feladatok 
pontosítása is megtörtént, illetve eset-
legesen cégvezető kinevezésének a 
kérdését is lehetőségként fogadták el.  
 
A bér jellegű kiadások csökkentése okán az 
átdolgozott 2016. évi üzleti tervről is 
szavaztak a polgármesterek. 
Ezzel összefüggésben kaptunk tájékoztatást 
a gazdálkodás állásáról és a beadott 
többletfinanszírozási igényekről, illetve a 
szolgáltató orvosok személyében történő 
változások okán pontszámok alakulásáról.  
 
A tájékoztatót követően a Szervezeti és 
Működési Szabályzat szövegét is egységes 
szerkezetben fogadták el. A tájékoztatók 
alapján a tulajdonosok megállapították, 
hogy a társaság működése 
kiegyensúlyozott mederben zajlik, melyet a 
belső ellenőr és a könyvelő nyilatkozata is 
megerősített.  
Az új vezetésnek, a vállalkozó orvosoknak 
és minden dolgozónak jó munkát kívánok a 
betegek megelégedésére. 
 

Menyhárt Károly  polgármester
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Állami működtetésbe 
kerülnek iskoláink 

 
A köznevelési törvény módosítása miatt 
2017. január 1. napjától azok az 
önkormányzatok sem működtethetik 
tovább az iskolákat, akik ennek költségeit 
korábban vállalták, így az intézmények 
állami működtetésbe kerültek.  
 
(A jogalkotó 2013-ban különválasztotta a 
fenntartói és a működtetői feladatokat, előbbi 
a szakmai feltételeket, míg utóbbi a technikai, 
műszaki feltételek biztosítását jelenti 
elsősorban.)  
 
Az Arany János Általános Iskola és az 
Irinyi János Általános Iskola a jövő évtől a 
KLIK Püspökladányi Tankerületi 
Központjához tartozóan látja el feladatát, 
miután a Derecskei Tankerületi Központ 
beolvadt Püspökladányi Központba.  
 
A szeptember közepétől zajló egyeztetések 
alapján elkészült az átadás-átvételi 
megállapodás és a vagyonkezelési szerződés.  
Azon ingatlanok esetében, ahol az 
önkormányzat és a KLIK  osztott 
használatára kerül sor, megállapodás született 
a költségek viseléséről, amely elsősorban 
önálló mérőórák, vagy almérők adatai 
alapján, ennek hiányában a használat 
arányában történik. 
 
 Az uszoda és tornacsarnok, a vértesi 
könyvtár, valamint az Irinyi utcai 
tálalókonyha és ebédlő továbbra is az 
önkormányzat fenntartásában működik 
tovább. Az uszoda és a tornacsarnok 
használatáért a használat időtartama alapján a 
KILK használati díjat fizet az önkor-
mányzatnak. A lakosság számára a használat 
változatlan feltételek mellett továbbra is 
biztosított.  
 
Megegyezés született arról is, hogy a 
technikai feladatokat ellátó dolgozók 
továbbra is az önkormányzat alkalmazásában 
állnak, s az önkormányzat szolgáltatási díj 
fejében ellátja a takarítási és karbantartási 
feladatokat.  
 
Ezzel a megoldással a meglévő 
munkahelyeket sikerült megtartani, mivel a 
KLIK átvétele esetén 8 munkahely szűnt 
volna meg., amely egyben az ellátás 
színvonalát is csökkentette volna.  
Remélhetőleg az átmenet a gyermekek, 
pedagógusok és szülők számára észre-
vétlenül, zökkenőmentesen valósulhat meg,  
 

Bertóthyné Csige Tünde 
jegyző

1. Iskolák működtetői jogának átadása, 
átadás- átvételi szerződés és vagyon-
hasznosítási szerződés jóváhagyása 
     Polgármesteri jelentés 
2. 2016. évi adóbevételek alakulásáról, a 
megtett intézkedésekről 
3. Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei költségvetésének 2016. III. 
negyedévi teljesítéséről 
 
4. KÜLÖNFÉLÉK 
4.1. Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 
évi létavértesi pályázói a 2016/2017. tanév 
II. félévére és a 2017/2018. tanév I, 
félévére. � 

4.2. Létavértes 1845. hrsz-ú – Műv. ház 
ingatlan területének bővítése 
4.3. Szabó Kálmánné ingatlan felajánlása 
4.4. Zártkerti fekvésű földrészlet revita-
lizációja és hagyományőrzés a létavértesi 
Kossuth-kertben. 
4.5. Debreceni Vízmű Zrt. Előterjesztései 
4.6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés érdekében tulajdonosi részesedés 
vásárlása a Debreceni Hulladék Nonprofit 
Kft -ben. 
4.7. 2017. évi startmunka program  
4.8. LÉT.A.MED Zrt. Alapszabály 
módosítása, SZMSZ, 2016.- évi 
beszámoló, üzleti terv 
● 

=  http://letavertes.hu  honlapon elérhető 
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2016. november 29 -i soros ülés 
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 Ünnepi istentiszteleti alkalmak 

a nagylétai református templomban: 
 

- Szentesti istentisztelet a gyermekek 
műsorával, délután 4 óra, 

- Ünnep első és második napján 
úrvacsorás istentisztelet, délelőtt 10 
óra, 

- Óév este hálaadó alkalom,  
- délután 4 órakor, 
- Újév délelőtt  10 órakor az új eszten-

dő első istentisztelete. 
 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Hadházi Tamás, lelkipásztor
 

 
 
 

Nagylétai Görögkatolikusok 
Karácsony ünnepi rendje 

  
December 24:  SZENTESTE 17 órától   
JÉZUS SZÜLETÉSE  - a Nagytemplomban  
Szenteste  23 órától „ÉJFÉLI MISE”  
a Kistemplomban- fűtött, parkolási lehetőség 
 
December  25.-én és 26.-án:  
Ünnepi Liturgia - kezdete:  
Kistemplom: 08  óra, Nagytemplom 10  óra  
26-án   9 óra: Kistemplom – R. Kat.Szentmise 
27 -én 10 óra: Nagytemplom, Ünnepi Liturgia  
30 -án 07.30. óra – Nagytemplom:  
a 2016-ban elhunytaktól búcsúzunk 
31 -én  16 óra Év végi Hálaadás Nagytemplom  
  
2017. január 1 - Újév 1, Vasárnap 10 óra: 
Ünnepi Liturgia - csak a Nagytemplomban! 
Együtt lenni, mindenért hálát adni, szívből 
ünnepelni, életünket megújítani – mindenki-
nek lelki kincsekben gazdag Karácsonyt és Új 
esztendőt kívánok szeretettel:  
 

Szimicsku Ferenc esperes
 

VVVááárrrooosssiii    vvvééérrraaadddóóó   nnnaaappp   
2016. november 30- án a véradáson megje-
lent 47 fő, ebből szűrést követően 43 személy 
19 350 ml mennyiséget adott.  
Első alkalommal jelentkezett: Adu Sándor. 
Dózsa Gy. 1, Lénárt Lászlóné, Berkestér 9, 
Tóth Péter, Vörösmarty 12, Mázlóné Palackó 
Juliánna, Aradi 25/A, Oláh Csabáné, Vasvári 
P. u. 37, Hajkai Zsolt, Sándor u. 49. Minden-
kinek köszönjük a véradást, hogy segítették 
embertársaink gyógyulását! 
 

Adománygyűjtés a Reálban 

 

Karácsony ünnepén mindenkinek meg-
adatik a lehetőség, megállunk az élet 
titkai előtt. 
 
Titkokról méltán beszélhetünk, mert az élet 
mindig több annál, mint amit meg-
ismerhetünk belőle. Az élet már a születés 
előtt elkezdődik, és rejtve van szemeink 
elől. Születésünk után kicsinységünk növe-
kedésnek indul, felnőttkorban igazán nagy 
dolgok megtételére is lehetőség nyílik, de 
aztán megtapasztaljuk, erőnk és időnk 
fogytával földi életünk végéhez közele-
dünk. Minden életkornak megvannak a 
sajátos kiismerhetetlen titkai. 

Értékes vagy értéktelen az élet?  
Ha keresem, megtalálom életem célját. 
Ekkor az értékét is látni fogom. Ha céljai-
mat nem keresem, nem kutatom, akkor 
csak bolyongani és sodródni fogok ebben a 
világban nem találva semminek sem helyét.  
Az életet sokan hatalmas tehernek tartják, 
amelyben elviselhetetlen sok a szenvedés, 
ahol teljes a kilátástalanság és minden csak 
a pusztulás felé halad. Nemegyszer élet-
ellenes a gondolkodásunk, a beszédünk, a 
magatartásunk. Ezen változtatni kell!  

 
Karácsonykor éppen a betlehemi istálló 
sötétségében és ridegségében megcsillan, 
felragyog előttünk az életnek minden szép-
sége, gazdagsága is. A gyermekarcú Isten 
az, aki az élet minden helyzetében szeretet-
lenségre szeretettel válaszolt. 
Ő az, aki sötétségbe fényt hozott, minden-
kinek reményteljes jövőt adott. A gyermek 
Jézusban Isten igent mondott az emberiség-
re. Az emberiség valóban elveszne 
Megváltó, Üdvözítő, a Krisztus által 
bemutatott legdrágább áldozat nélkül.  
 
 
 
 

Mint a helyi Vöröskereszt képviselője, 2016. 
évi munkánkról röviden tájékoztatom a Ked-
ves Olvasókat. Idén is 4 alkalommal volt 
kiszállásos véradás, és ünnepség keretében 
köszöntöttük többszörös véradóinkat. A 
Családsegítő Szolgálattal ruhát és tartós élel-
miszert osztottunk a rászorulóknak. 15 fővel 
növeltük taglétszámunkat, így jelenleg 
Létavértesen 30 vöröskeresztes aktivista van. 
Szeretnénk, ha még többen csatlakoznának
hozzánk!  
 

Amikor bezárulni látszik a Föld, megnyílik 
az Ég. Égi jel a csillag, égből jövő az üze-
net: „Dicsőség a magasságban Istennek, 
és békesség a földön a jóakaratú ember-
nek!” 
 
János evangélista örömhíre ez: „Benne élet 
volt és az élet volt az emberek világossá-
ga.” (Jn. 1,4).  
Jézus magáról is mondja: „Én vagyok az Út 
az Igazság és az Élet! (Jn.14,6) Én vagyok 
az élet kenyere (Ján,6.35). „ 
„Én vagyok a feltámadás és az élet!” (Jn 
11,25) Az élet nem ér véget, örök! 
Jézusban megtaláljuk magát az élet célját, 
az élet értelmét, az élet teljességét.  
Szent Pál is elgondolkodtat: „életetek 
Krisztussal el van rejtve az Istenben!” 
(Kol.3,3)  
Jézus az egyetlen, aki Istenhez vezet, és aki 
által Isten közelében élhetünk. 
 
Teréz anya: az Élet Himnusza című ver-
sében  az élet sokoldalúságára utal.  
 

„Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan! 
Az élet szép - csodáld meg!  
Az élet boldogság - ízleld!  
Az élet álom - tedd valósággá!  
Az élet kihívás - fogadd el!  
Az élet kötelesség - teljesítsd!  
Az élet játék - játszd!  
Az élet vagyon - használd fel!  
Az élet szeretet - add át magad!  
Az élet titok - fejtsd meg!  
Az élet ígéret - teljesítsd!  
Az élet szomorúság - győzd le!  
Az élet dal - énekeld!  
Az élet küzdelem - harcold meg!  
Az élet kaland - vállald! 
Az élet jutalom - érdemeld ki!  
Az életet – élni kell!” 
 

 „Gyermek születik, fiú adatik nekünk,  s 
az Ő vállára kerül az uralom. Így fogják 
hívni: Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten, 
Örök Atya, Béke Fejedelme. 6Messzire 
kiterjed majd uralma, és a békének nem 
lesz vége”  (Izaiás 9.5-6) 
 
Krisztusra figyelő Karácsonyt kívánok 
Mindenkinek! 

Szimicsku Ferenc esperes
 
 
 
 
Köszönetet mondok mindazoknak, akik 
bármilyen formában segítették tevékeny-
ségünket! December 2.-án és 3.-án a REÁL 
élelmiszerboltban például Egri Józsefné, Egri 
József, Pappné Kiss Ilona és Faragó Viktória 
volt segítőnk. Köszönet a helyi rászorulóknak 
juttatott önzetlen adományokért!  
Kívánok miden létavértesi lakosnak kellemes, 
szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, nagyon 
boldog, békés, örömteli Új Évet! 

Szalai Ferencné
 

  KKK aaarrr ááácccsssooonnnyyy:::    aaazzz   ÉÉÉllleeettt    ssszzzüüüllleeetttéééssseee… 

 
 

A helyi Vöröskereszt egy évéről címszavakban  
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GGGyyyeeerrrmmmeeekkkssszzziiigggeeettt   
ÓÓÓvvvooodddaaa   

   
   
KKK ááánnnttt ooorrr    LLL ááássszzzlll óóónnnééé   SSSzzziii mmmaaa   JJJuuulll iii aaannnnnnaaa,,,   aaakkkiii    444000   
ééévvveeettt   dddooolll gggooozzzoootttttt   aaazzz   iii nnntttééézzzmmmééénnnyyybbbeeennn,,,   ---   222000111000---
tttőőő lll ,,,   mmmiii nnnttt   iii nnntttééézzzmmmééénnnyyyvvveeezzzeeetttőőő---   nnnyyyuuugggdddííí jjj bbbaaa   
vvvooonnnuuulll ttt ...   SSSzzzaaakkkmmmaaaiii    ééélll eeetttúúúttt jjj áááttt,,,   aaa   LLLééétttaaavvvééérrr ttteeesss   
GGGyyyeeerrrmmmeeekkkeeeiii ééérrr ttt   dddííí jjj    ááátttvvvéééttteeelll éééttt   kkkööövvveeetttőőőeeennn   222000111666   
jjj úúúlll iii uuusssááábbbaaannn   (((666...   ooolll dddaaalll )))   mmmééélll tttaaattttttuuukkk   eee   lll aaappp   
hhhaaasssááábbbjjj aaaiii nnn...   
AAA   KKK ééépppvvviii ssseeelllőőő---ttteeessstttüüülll eeettt   jjj úúúnnniii uuusssiii    üüülll ééésssééénnn   aaa   
LLLééétttaaavvvééérrrttteeesssiii    GGGyyyeeerrrmmmeeekkkssszzziii gggeeettt   ÓÓÓvvvooodddaaa   vvveeezzzeee---
tttééésssééévvveeelll    222000111666...   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   000111---   tttőőő lll    ---   222000222111...   
jjj úúúlll iii uuusss   333111---iii ggg   HHH aaarrr mmmaaattt iii    ZZZooolll ttt ááánnnnnnéééttt    bbbííízzztttaaa   
mmmeeeggg,,,   aaakkkiii    tttöööbbbbbbeeekkk   kkkööözzzööötttttt   ííígggyyy   mmmééélll tttaaattttttaaa   eeelllőőőddd---
jjj eee   ttteeevvvééékkkeeennnyyysssééégggéééttt:::      
„„„ ’’’ ……… mindig szem előtt tartotta, hogy jól 
felkészült, megfelelő alapokkal rendelke-
ző gyermekek kezdhessék meg az iskolát. 
Támogatta a pedagógusok szakmai 
fejlődését, mely segítette az új pedagógi-
ai elvárások teljesítését, a sikeres minő-
sítést. 
Most egy más élet következik más napi-
renddel, más tevékenységekkel. A 
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda összes 
dolgozója nevében kívánok neki hosszú 
boldog nyugdíjas éveket családja köré-
ben!” 
 
Ezúton is szeretnénk köszönteni Harmati Zoltánnét, és kívánunk 
neki hatékony, kitartó munkát! 

a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda dolgozói
 
December 6-án, az óvodát az apróságok csilingelő hangja töltötte 
meg. Azt a kedves, Öreg Mikulást várták a kicsik, aki minden cso-
portba ellátogatott. Nem érkezett üres kézzel. Puttonyában cukrot, 
diót, mogyorót és megannyi finomságot hozott. 
 

 
FOTÓK: MAGÁNÍRCHÍVUM

S hogy Ő mit kapott cserébe? 
Az ovisok vidám kis műsorral, dallal, verssel ajándékozták meg a 
Nagyszakállút.  
S ha mindez nem lett volna elég, a "Cifra Palota" óvodapedagógusi 
bábcsoport az ”Égig érő paszuly” c. előadását mutatta be a megany-
nyi csillogó szempár előtt. 
Ezúton kívánunk minden kedves olvasónak Szeretetteljes, Áldott, 
Békés Ünnepeket! 
 
 
 
 
 
 

Mészáros Vincéné díj 
 

November 19-én a Pestújhelyi Művelődési Házban rendezett ün-
nepségen adták át a megérdemelt elismerést azoknak a bábjáté-
kosoknak, akik pályafutásuk során kimagasló munkát végeztek.  
 

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVIM

 
Ezen az Országos Pedagógus Bábtalálkozón ismét nagy sikert ara-
tott óvodánk Cifra Palota Bábcsoportja legújabb meséjével. 
 

 
 

 

10. Diákkonferencia 
 
2016. december 5-én került megrendezésre a debreceni Méliusz 
Juhász Péter Megyei Könyvtár 10. Diákkonferenciája, "Könyv-
moly vagyok, vállalom" címmel. 

 
Ebben az évben iskolánk 
is képviseltette magát a 
Diákkonferencián egyik 
olvasni szerető tanulója 
által. Hadházi Panna 7.b 
osztályos diákunk „Az 
olvasás az én szemszö-
gemből" címmel tartott 
frappáns, egyéni gondola-
tokat is tartalmazó elő-
adást a rendezvényen.  
 
A szakmai zsűri szóbeli dicsérete is bizonyítja, hogy ismét 
sikerült megmutatnunk, hogy a debreceni iskolások között is 
helyt tudnak állni jól felkészült tanulóink. 
Köszönjük a felkészítő, Molnárné Pelei Andrea munkáját! 

Nagy Józsefné 
Arany J. általános Iskola

 

 
 

 

 
Kántor Lászlóné  

A Mészáros Vincéné Díj
2016. évi egyik boldog tulaj-
donosa  

Pappné Győri Tünde , 
a Létavértesi Gyermeksziget 
Óvoda pedagógusa. 
A rangos díjat kolléganőnk a 
bábjátékért végzett kiemelkedő 
pedagógiai munkásságával, a 
gyermek- és felnőtt báb-
csoportok szakmai irányításá-
val érdemelte ki. 
Büszkék vagyunk rá, és gratu-
lálunk! 

Cifra Palota Bábcsoport 
és a Létavértesi Gyermeksziget 

Óvoda dolgozói

 

 
FOTÓ: ARANY J. ÁLTALÁNOS ISKOLA

 
Harmati Zoltánné 

Zártkerti ingatlanok m űvelési ág alóli kivételére csak 2016. 
december 31-ig van lehetőség. Részletek a város honlapján: 
Dr. Soós Imre írása  www.letavertes.hu / / Hírek 
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http ://arany -lvertes.sulinet.hu

AAArrraaannnyyy   JJJááánnnooosss  
ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa

 

ALSÓ TAGOZAT 
PÁLYÁZAT 

Iskolai könyvtárunk 2016-ban felvette a Janikovszky Éva Könyvtár 
nevet. A februári névadóra készülődve kézműves pályázatot írtuk ki, 
melyre 22 munka érkezett. Ezek között voltak rajzok, kerámia-
munkák és bábok is. A pályaművek az iskola aulájában kerültek 
kiállításra. 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Helyezettek:  
"Háromdimenziós megjelenítés" kategória 
1. Szabó Renáta 4.b, Tarnóczki Dorina 2.b, Barna Mónika 5.c, Bakó 
Ibolya 4.a (kerámia), 2. Kiss Gabriella 4.a, (báb), 3. Moczok Ágota 
3.c (kerámia) 
"Síkbeli ábrázolás" kategória 
1. Dienes Dóra 8.a (rajz), 2. Apai Liliána 4.a, 3. Szatmári Gréta 3.c. 
Különdíj: Bertóthy Tamás 3.c (rajz)  
Köszönjük a segítséget: Máté Józsefnek, Papp Zsoltné Kis 
Mónikának.  

TANULMÁNYI VERSENY 
November 18-án Monostorpályiban került megrendezésre a  
II. Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny, ahol 4. évfolyamos 
csapatunk 1. helyezést ért el. 9 iskola csapata mérte össze 
tanulmányi erejét reál és humán területen.  
 

 
 
Csapat tagjai: Vlajk Johanna 4.a, Flach Márk  4.a, Kontor 
Sándor 4. b osztályos tanulók voltak. Felkészítőik: Bora Istvánné, 
Fazokán Jánosné, Baloghné Janka Tímea, Nyakné Hevesi Judit  
 

ADVENT 
Elérkezett az elcsendesedés időszaka, az Advent. Iskolánk hagyo-
mányaihoz hűen ebben az évben is minden héten meggyújtunk egy 
gyertyát ünnepség keretében. November 28-án és december 5-én a 
3. évfolyamosok Télváró és Mikulás műsorával egybekötve gyúj-
tottuk meg koszorúnkon a gyertyákat. 
 

 
 
A műsort betanította: Nagy Tamásné, Tompáné Krizsanyik Orsolya, 
Vesza Anikó, Kertészné Suta Mária, Kónya-Huszti Julianna, Tóth 
Róbert. 

 
NYÍLT NAP 

November 30-án nyílt nap keretében az első osztályos szülők 
betekinthettek gyermekeik iskolájának életébe. Egy magyar és egy 
matematika órát tekinthettek meg. Olyan módszereket láthattak, 
amellyel segíthetik gyermekük otthoni tanulását.  
 

 
Megtapasztalhatták, hogy gyermekeik hogyan illeszkedtek be az 
iskolába, valamint szeptember 1-je óta az „óvodásból iskolás” lett.  
 

 
MIKULÁS ÜNNEP 

 
A Mikulás is elérkezett iskolánkba. Nemcsak az osztályokba, hanem 
a közös ünneplésre is eljött, ahol minden alsó tagozatos gyerek 
együtt énekelt a nagyszakállú Télapónak.  
 

 
Versekkel a 2. évfolyamos diákok készültek, felkészítőik Gáspárné 
Pankotai Erika, Oláhné Kiss Emma és Oláh Csabáné. A hangulatot 
a Gyermeksziget Óvoda Cifra Palota Bábcsoport tagjai fokozták az 
Égig érő paszuly című előadásukkal. A nap végén a Mikulás 
zsákjából előkerültek az ajándékok minden osztály részére.  
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Zenei Vetélked ő 
2016. november 25-én iskolánkban a 135 éve született Bartók Béla
tiszteletére Bartók Vetélkedőt rendeztünk. 
A felső tagozatos osztályokban 3 fős csapatok szerveződtek, s ösz-
szesen 17 csapat mérte össze kreativitását és zenei ismereteit ezen a 
kellemes délutánon. A lelkes csapatok zenére hangoló mandalák
színezésével készültek a megmérettetésre, ahol további érdekes 
feladványok: keresztrejtvény, szókereső, népdalgyűjtés, 
kvízkérdések, füttyszó alapján dallam felismerés és képkirakó is 
várták őket. Reméljük, mindenki tartalmas élményekkel és érdekes, 
új információval gazdagabban tért haza a versenyről! 

Díjazottjaink: 
Jó magaviselet különdíj: Szabó Kamilla 6.c, Kelemen Klaudia 6.c, 
Szabó Márton 7.c 
1. helyezett: Dalos Csajok 6.b (Szoták Viktória, Kovács Krisztina, 
Szabó Dorina) 
2. helyezett: Virtuózok 8.a (Justyák Brigitta, Séber Bianka)  
3. helyezett: Zenészek 6.a (Mezei Roland, Hajkai Réka, Jónás 
Jázmin)  
 

 
 
A verseny szervezői: Zákányné Bogyó Anikó, Tóth Zsuzsanna  
Köszönjük Pappné Kis Mónika  segítségét! 

 
Sakk-verseny 

2016. november 30-án rendeztük meg iskolánk könyvtárában ha-
gyományos sakkversenyünket felsős diákjaink körében. A verseny 
alkalmat adott tanulóinknak sakktudásuk összemérésére, valamint a 
sakk során betartandó szabályok ismétlésére, tudásuk pontosítására, 
bővítésére. Akik évek óta készülnek és járnak sakkversenyünkre, az 
eredményükön is megmutatkozik a többéves gyakorlás. 
Legügyesebb sakkozóink ezúttal is oklevélben és jutalomban része-
sültek. 
 

 
 
Helyezettjeink: 1. helyezett: Szima Szebasztián 8.b, 2. helyezett: 
Nagy József 6.a, 3. helyezett: Gyarmati Zalán 7.c 
Különdíjban részesült az egyetlen lány résztvevő, aki évek óta hűsé-
ges szereplője a versenynek: Kovács Mónika 7.a osztályos tanuló. 
Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk! 
Szervezők: Bertóthy Tamás és Tóth Zsuzsanna 
 

 

Adventi készül ődés 
Az idei évben is adventi koszorúval és adventi naptárral készülőd-
nek a karácsonyra iskolánk felső tagozatosai. Hagyományunkhoz 
híven az adventi koszorú első gyertyáját az ötödikesek gyújtották 
meg ünnepélyes keretek között.  
December 1-én a három ötödikes osztály közösen készült egy meg-
hitt műsorral, amit furulyaszóval, idézetekkel, szép gondolatokkal és 
dalokkal színesítve adtak elő az évfolyamuknak. 
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A műsor végén felfedésre került az adventi naptár első kis ajándéka 
is, ami egy adventi vers első részletét rejtette. A naptár elkészítésé-
ben idén az 5. és 8. évfolyamosok működtek közre. 
Köszönjük a kedves megemlékezést a résztvevő gyerekeknek, és 
felkészítőiknek: Létai Ilonának, Zsírosné Czeglédi Erzsébetnek és 
Milotai Józsefnek! 

 
Tanulmányi Verseny  

2016. november 18-án került megrendezésre Monostorpályiban a 
derecskei tankerületi II. Komplex Tanulmányi Verseny, ahol 
kilenc település diákjai mérték össze tudásukat egymással érdekes, 
sokszínű feladatok segítségével. A megmérettetésre már hetekkel 
korábban elkezdtek készülni az iskolánkat képviselő gyerekek és 
pedagógusaik, hiszek összesen hét tantárgy (történelem, magyar, 
földrajz, biológia, fizika, kémia és képzőművészet) ismereteiről 
kellett számot adniuk a versenyen. 
Iskolánk csapata remek teljesítménye eredményeként idén első 
helyezett lett a versenyen, nem kis dicsőséget hozva iskolánkra. 
 

 
 
Szeretettel gratulálunk Herczeg Kinga 8.b, Szilágyi Nikoletta 8.b 
és Tarnai Panna 8. a osztályos tanulóinknak! 
Köszönjük felkészítőik: Nagy Józsefné, Kissné Medve Anita, 
Molnárné Pelei Andrea, Tarnainé Papp Anita, Nagy Dezsőné, 
Milotai József, Fodor József, Szakál Attila és Máté József munkáját! 
Ezúton köszönjük a házigazdáinknak a színvonalas szervezést és 
kedves megvendégelést! 
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Az ATOMKI - ban 
 
2016. nov. 22-én az Atommag Kutató Intézetben tettünk látoga-
tást 8 tanulóval. A fizikusnapok alkalmával lehetőségünk nyílt, 
hogy bepillantást nyerjünk a fizikusok munkájába.   
 

 
FOTÓ: ARANY J. ISKOLA

Dr. Molnár József a tanulóink  körében 

Az előadást Dr. Molnár József az intézet igazgató helyettese tartotta, 
aki meleg szeretettel fogadta a létai tanulókat. Ő is Nagylétáról 
származik és ebben az iskolában tanult és itt szerette meg a fizikát.  
 
Az előadás címe amit megnéztünk:  Az „olvasok a gondolataidban” 
volt. Sok érdekes dolgot megtudhattunk a fizika, kémia és az orvos-
tudomány területéről. 
 

 
 
Napjainkban az orvosi képalkotó berendezések (röntgen, PET, CT, 
MRI) nagy szerepet kapnak a gyógyításban. Ezek egy részének 
működése magfizikai folyamatokon és a különböző sugárzások 
detektálásán alapul.  
A kórházi filmsorozatokban, a mindennapi hírekben előforduló 
masinák közül a Pozitron Emissziós Tomográf (PET) működését 
mutatta be, amely – ha nem is szó szerint – képet ad a páciens gon-
dolatairól.  
Kísérő tanárok: Fodor József és Tarnainé Papp Anita voltak. 
 

Hetedikesek az Agórában és a Cinemában 
avagy 

egy nap a barátokkal a tudomány és  a szórakozás világában 
 

A hetedik évfolyamon több új természettudományi tantárggyal 
is bővülnek tanulmányaink, ezért a közelmúltban szervezett 
kirándulásunk úti célja Debrecenben az Agóra Tudományos 
Élményközpont volt.  
 
Az Agóra mindennapi életünk csodáit magyarázza meg. A játék és a 
szórakozás ötvöződik a tanulással; különleges eszközökkel, tudo-
mányos érdekességekkel ismerkedhettünk meg, rendkívüli és látvá-
nyos kísérletek részesei lehettünk. 

 

 
Az Interaktív térben több mint harminc tudományos játékot, és 
interaktív eszközt próbálhattunk ki.  
 
Az első előadásunk a zenélő villámok világába vezetett. Kipróbál-
hattuk, hogy a Frankensteint idéző Tesla-tekerccsel, képesek va-
gyunk mennydörgő hangokat hallatni az ívkisülések forgatagából. A 
Tesla-tekercs ráadásul zenei hangok kiadására is alkalmas egy zon-
gorabillentyűzet segítségével. Kipróbálhattuk, hogyan lehet zenét 
szerezni villámokkal. 
 
Színvesztő, speciálisan kialakított szobában megtapasztalhattuk, 
hogy a színek érzékelése nem is olyan egyszerű dolog. Ebben a 
szobában egyszínű sárga fénnyel világítanak. Emiatt az alma és a fű 
nem tud színt visszaverni, mivel nincs miből. Minden sárgának 
tűnik, olyan mintha egy régi fekete-fehér filmbe csöppentünk volna. 
A szél ereje címmel környezettudományi előadáson vehettünk részt 
melyből megtudhattuk, hogy melyik szél épít, és melyik rombol, s 
vajon melyik az, amely áramot is termel. 
 

 
A délelőtti utolsó programunk a Villám show, egy látványos fizikai 
kísérleti bemutató volt elektrosztatika témakörében.  
 
A tartalmas délelőtt után a Cinema Cityben 3D-ben, együtt néztük 
meg a Barátságos óriás című filmet. 
 
A nap végére fáradtan, de élményekkel gazdagon térhettünk haza. 
Köszönjük a szervezést osztályfőnökeinknek, Molnárné Pelei And-
reának, Fodor Józsefnek, és Bertóthy Tamásnak. 

A hetedikes tanulók
 

LLééttaavvéérr tteessii   HHÍÍRREEKK  aazz  iinntteerrnneetteenn::  
http://letavertes.hu, www.fb.me/Letavertesihirek 

http://letahirek.blog.hu,  https://twitter.com/letavertes 

 



 

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS 
 
1 Vasárnap 
2 Hétfő 
3 Kedd 
4 Szerda 
5 Csütörtök 
6 Péntek 
7 Szombat 
8 Vasárnap 
9 Hétfő 
10 Kedd 
11 Szerda 
12 Csütörtök 
13 Péntek 
14 Szombat 
15 Vasárnap 

 
Újév Fruzsina 
Ábel 
Genovéva Benjámin 
Titusz Leona 
Simon 
Boldizsár 
Attila Ramóna 
Gyöngyvér 
Marcell 
Melánia 
Ágota 
Ernő 
Veronika 
Bódog 
Lóránt Lóránd 

 
16 Hétfő 
17 Kedd 
18 Szerda 
19 Csütörtök 
20 Péntek 
21 Szombat 
22 Vasárnap 
23 Hétfő 
24 Kedd 
25 Szerda 
26 Csütörtök 
27 Péntek 
28 Szombat 
29 Vasárnap 
30 Hétfő 
31 Kedd 

 
Gusztáv 
Antal Antónia 
Piroska 
Sára Márió 
Fábián Sebestyén 
Ágnes 
Vince Artur 
Zelma Rajmund 
Timót 
Pál 
Vanda Paula 
Angelika 
Károly Karola 
Adél 
Martina  
Gerda, Marcella 

 
1 Szerda 
2 Csütörtök 
3 Péntek 
4 Szombat 
5 Vasárnap 
6 Hétfő 
7 Kedd 
8 Szerda 
9 Csütörtök 
10 Péntek 
11 Szombat 
12 Vasárnap 
13 Hétfő 
14 Kedd 
15 Szerda 
 

 
Ignác 
Karola Aida 
Balázs 
Ráhel Csenge 
Ágota Ingrid 
Dorottya Dóra 
Tódor Rómeó 
Aranka 
Abigél Alex 
Elvira 
Bertold Marietta 
Lívia Lídia 
Ella Linda 
Bálint Valentin 
Kolos Georgia 
 

 
16 Csütörtök 
17 Péntek 
18 Szombat 
19 Vasárnap 
20 Hétfő 
21 Kedd 
22 Szerda 
23 Csütörtök 
24 Péntek 
25 Szombat 
26 Vasárnap 
27 Hétfő 
28 Kedd 
 
 
 

 
Julianna Lilla 
Donát 
Bernadett 
Zsuzsanna 
Aladár Álmos 
Eleonóra 
Gerzson 
Alfréd 
Elemér 
Mátyás 
Géza 
Edina 
Ákos Bátor 
 

 
1 Szerda 
2 Csütörtök 
3 Péntek 
4 Szombat 
5 Vasárnap 
6 Hétfő 
7 Kedd 
8  Szerda 
9 Csütörtök 
10 Péntek 
11 Szombat 
12 Vasárnap 
13 Hétfő 
14 Kedd 
15 Szerda 
 

 
Albin 
Lujza 
Kornélia 
Kázmér 
Adorján Adrián 
Leonóra Inez 
Tamás 
Zoltán 
Franciska Fanni 
Ildikó 
Szilárd 
Gergely 
Krisztián Ajtony 
Matild 
Nemz. ü. Kristóf 
Kristóf 

 
16 Csütörtök 
17 Péntek 
18 Szombat 
19 Vasárnap 
20 Hétfő 
21 Kedd 
22 Szerda 
23 Csütörtök 
24 Péntek 
25 Szombat 
26 Vasárnap 
27 Hétfő 
28 Kedd 
29 Szerda 
30 Csütörtök 
31 Péntek 

 
Henrietta 
Gertrúd Patrik 
Sándor Ede 
József Bánk 
Klaudia 
Benedek 
Beáta Izolda 
Emőke 
Gábor, Karina   
Irén Írisz 
Emánuel 
Hajnalka 
Gedeon 
Auguszta 
Zalán 
Árpád 

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 
 
1 Szombat 
2 Vasárnap 
3 Hétfő 
4 Kedd 
5 Szerda 
6 Csütörtök 
7 Péntek 
8 Szombat 
9 Vasárnap 
10 Hétfő 
11 Kedd 
12 Szerda 
13 Csütörtök 
14 Péntek 
15 Szombat 
 

 
Hugó 
Áron 
Buda Richárd 
Izidor 
Vince 
Vilmos Bíborka 
Herman 
Dénes 
Erhard,  
Zsolt 
Leo, Gloria 
Gyula 
Ida 
Tibor 
Anasztázia Tas 

 
16 Vasárnap 
17 Hétfő 
18 Kedd 
19 Szerda 
20 Csütörtök 
21 Péntek 
22 Szombat 
23 Vasárnap 
24 Hétfő 
25 Kedd 
26 Szerda 
27 Csütörtök 
28 Péntek 
29 Szombat 
30 Vasárnap 
 

 
Csongor Húsvét 
Rudolf Húsvét 
Andrea Ilma 
Emma 
Tivadar Odett 
Konrád 
Csilla Noémi 
Béla 
György 
Márk 
Ervin 
Zita 
Valéria 
Péter 
Katalin Kitti 
 

 
1 Hétfő 
2 Kedd 
3 Szerda 
4 Csütörtök 
5 Péntek 
6 Szombat 
7 Vasárnap 
8 Hétfő 
9 Kedd 
10 Szerda 
11 Csütörtök 
12 Péntek 
13 Szombat 
14 Vasárnap 
15 Hétfő 

 
 Munka ü. Fülöp 
Zsigmond 
Tímea Irma 
Mónika Flórián 
Györgyi 
Ivett Frida 
Gizella 
Mihály 
Gergely 
Ármin Pálma 
Ferenc 
Pongrác 
Szervác Imola 
Bonifác 
Zsófia, Szonja 
 
 

 
16 Kedd 
17 Szerda 
18 Csütörtök 
19 Péntek 
20 Szombat 
21 Vasárnap 
22 Hétfő 
23 Kedd 
24 Szerda 
25 Csütörtök 
26 Péntek 
27 Szombat 
28 Vasárnap 
29 Hétfő 
30 Kedd 
31 Szerda 

 
Mózes Botond 
Paszkál 
Erik Alexandra 
Ivó Milán 
Bernát Felicia 
Konstantin 
Júlia Rita 
Dezső 
Eszter 
Orbán 
Fülöp Evelin 
Hella 
Emil  
Magdolna 
Janka Zsanett 
Angéla  

 
1 Csütörtök 
2 Péntek 
3 Szombat 
4 Vasárnap 
5 Hétfő 
6 Kedd 
7 Szerda 
8 Csütörtök 
9 Péntek 
10 Szombat 
11 Vasárnap 
12 Hétfő 
13 Kedd 
14 Szerda 
15 Csütörtök 
 

 
Tünde 
Kármen Anita 
Klotild 
Bulcsú, Pünkösd 
Fatime, Pünkösd 
Norbert Cintia 
Róbert 
Medárd 
Félix 
Margit Gréta 
Barnabás 
Villő 
Anett 
Vazul 
Jolán Víd 

 
16 Péntek 
17 Szombat 
18 Vasárnap 
19 Hétfő 
20 Kedd 
21 Szerda 
22 Csütörtök 
23 Péntek 
24 Szombat 
25 Vasárnap 
26 Hétfő 
27 Kedd 
28 Szerda 
29 Csütörtök 
30 Péntek 

 
Jusztin 
Laura Alida 
Arnold Levente 
Gyárfás 
Rafael 
Alajos Leila 
Paulina 
Zoltán 
Iván 
Vilmos 
János Pál 
László 
Levente Irén 
Péter Pál 
Pál 

                                                                                                               

„Irinyi Jánost  általában a zajtalanul gyúló foszforos gyufa feltalálójaként tartják számon, bár pillanatnyi ötletén messze túlmutató eredményei vannak a kémia 
újszerű szemléletének terjesztésében. Figyelemre méltó szerepet töltött be Bugát Pállal és Nendtvich Károllyal együtt a magyar kémiai szaknyelv kialakításában. 

„Irinyi János munkássága és a zajtalan és robbanásm entes gyufa” 2015. április 23 óta Kiemelkedő Nemzeti Érték. 



 
 

  

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER 
 
1 Szombat 
2 Vasárnap 
3 Hétfő 
4 Kedd 
5 Szerda 
6 Csütörtök 
7 Péntek 
8 Szombat 
9 Vasárnap 
10 Hétfő 
11 Kedd 
12 Szerda 
13 Csütörtök 
14 Péntek 
15 Szombat 
 

 
Annamária 
Ottó, Ottokár 
Kornél Soma 
Ulrik 
Emese Sarolta 
Csaba 
Apollónia 
Ellák 
Lukrécia 
Amália 
Nóra Lili 
Izabella Dalma 
Jenő 
Őrs Stella 
Henrik Roland 
 

 
16 Vasárnap 
17 Hétfő 
18 Kedd 
19 Szerda 
20 Csütörtök 
21 Péntek 
22 Szombat 
23 Vasárnap 
24 Hétfő 
25 Kedd 
26 Szerda 
27 Csütörtök 
28 Péntek 
29 Szombat 
30 Vasárnap 
31 Hétfő 

 
Valter 
Endre Elek 
Frigyes 
Emília 
Illés 
Dániel Daniella 
Magdolna 
Lenke 
Kinga Kincső 
Kristóf Jakab 
Anna Anikó 
Olga Liliána 
Szabolcs 
Márta Flóra 
Judit Xénia 
Oszkár 

 
1 Kedd 
2 Szerda 
3 Csütörtök 
4  Péntek 
5 Szombat 
6 Vasárnap 
7 Hétfő 
8 Kedd 
9 Szerda 
10 Csütörtök 
11 Péntek 
12 Szombat 
13 Vasárnap 
14 Hétfő 
15 Kedd 
 

 
Boglárka 
Lehel 
Hermina 
Domonkos Dominka 
Krisztina 
Berta Bettina 
Ibolya 
László 
Emőd 
Lőrinc 
Zsuzsanna 
Klára 
Ipoly 
Marcell 
Mária 

 
16 Szerda 
17 Csütörtök 
18 Péntek 
19 Szombat 
20 Hétfő 
21 Hétfő 
22 Kedd 
23 Szerda 
24 Csütörtök 
25 Péntek 
26 Szombat 
27 Vasárnap 
28 Hétfő 
29 Kedd 
30 Szerda 
31 Csütörtök 

 
Ábrahám 
Jácint 
Ilona 
Huba 
István Á. ünnep 
Sámuel Hajna 
Menyhért Mírjam 
Bence 
Bertalan 
Lajos Patrícia 
Izsó 
Gáspár 
Ágoston 
Beatrix Erna 
Rózsa 
Erika Bella 

 
1 Péntek 
2 Szombat 
3 Vasárnap 
4 Hétfő 
5 Kedd 
6 Szerda 
7 Csütörtök 
8 Péntek 
9 Szombat 
10 Vasárnap 
11 Hétfő 
12 Kedd 
13 Szerda 
14 Csütörtök 
15 Péntek 

 
Egyed Egon 
Rebeka Dorina 
Hilda 
Rozália 
Viktor Lőrinc 
Zakariás 
Regina 
Mária Adrienn 
Ádám 
Nikolett Hunor 
Teodóra 
Mária 
Kornél 
Szeréna Roxána 
Enikő Melitta 

 
16 Szombat 
17 Vasárnap 
18 Hétfő 
19 Kedd 
20 Szerda 
21 Csütörtök 
22 Péntek 
23 Szombat 
24 Vasárnap 
25 Hétfő 
26 Kedd 
27 Szerda 
28 Csütörtök 
29 Péntek 
30 Szombat 

 
Edit 
Zsófia 
Diána 
Vilhelmina 
Friderika 
Máté Mirella 
Móric 
Tekla 
Gellért, Mercedesz 
Eufrozina Kende 
Jusztina 
Adalbert 
Vencel 
Mihály 
Jeromos 

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 
 
1 Vasárnap 
2 Hétfő 
3 Kedd 
4 Szerda 
5 Csütörtök 
6 Péntek 
7 Szombat 
8 Vasárnap 
9 Hétfő 
10 Kedd 
11 Szerda 
12 Csütörtök 
13 Péntek 
14 Szombat 
15 Vasárnap 

 
Malvin 
Petra 
Helga 
Ferenc 
Aurél 
Brúnó Renáta 
Amália 
Koppány 
Dénes 
Gedeon 
Brigitta 
Miksa 
Kálmán Ede 
Helén 
Teréz 

 
16 Hétfő 
17 Kedd 
18 Szerda 
19 Csütörtök 
20 Péntek 
21 Szombat 
22 Vasárnap 
23 Hétfő 
24 Kedd 
25 Szerda 
26 Csütörtök 
27 Péntek 
28 Szombat 
29 Vasárnap 
30 Hétfő 
31 Kedd 

 
Gál 
Hedvig 
Lukács 
Nándor 
Vendel 
Orsolya, Orsika 
Előd 
Nemzeti ü. Gyöngyi  
Salamon 
Blanka Bianka 
Dömötör 
Szabina 
Simon Szimonetta 
Nárcisz 
Alfonz 
Farkas 

 
1 Szerda 
2 Csütörtök 
3 Péntek 
4 Szombat 
5 Vasárnap 
6 Hétfő 
7 Kedd 
8 Szerda 
9 Csütörtök 
10 Péntek 
11 Szombat 
12 Vasárnap 
13 Hétfő 
14 Kedd 
15 Szerda 
 

 
Mindensz  Marianna 
Achilles 
Győző 
Károly 
Imre 
Lénárd 
Rezső 
Zsombor 
Tivadar 
Réka 
Márton 
Jónás Renátó 
Szílvia 
Alíz 
Albert Lipót 

 
16 Csütörtök 
17 Péntek 
18 Szombat 
19 Vasárnap 
20 Hétfő 
21 Kedd 
22 Szerda 
23 Csütörtök 
24 Péntek 
25 Szombat 
26 Vasárnap 
27 Hétfő 
28 Kedd 
29 Szerda 
30 Csütörtök 

 
Ödön 
Hortenzia Gergő 
Jenő 
Erzsébet 
Jolán 
Olivér 
Cecília 
Kelemen 
Emma 
Katalin 
Virág 
Virgil 
Stefánia 
Taksony 
András Andor 
 

 
1 Péntek 
2 Szombat 
3 Vasárnap 
4 Hétfő 
5 Kedd 
6 Szerda 
7 Csütörtök 
8 Péntek 
9 Szombat 
10 Vasárnap 
11 Hétfő 
12 Kedd 
13 Szerda 
14 Csütörtök 
15 Péntek 
 

 
Elza 
Melinda Vivien 
Ferenc Olívia 
Borbála Barbara 
Vilma 
Miklós 
Ambrus 
Mária 
Natália 
Judit 
Árpád 
Gabriella 
Luca Otília 
Szilárda 
Valér 

 
16 Szombat 
17 Vasárnap 
18 Hétfő 
19 Kedd 
20 Szerda 
21 Csütörtök 
22 Péntek 
23 Szombat 
24 Vasárnap 
25 Hétfő 
26 Kedd 
27 Szerda 
28 Csütörtök 
29 Péntek 
30 Szombat 
31 Vasárnap 

 
Etelka Aletta 
Lázár Olimpia 
Auguszta 
Viola 
Teofil 
Tamás 
Zénó 
Viktória 
Ádám Éva 
Karácsony Eugénia 
Karácsony István 
János 
Kamilla 
Tamás Tamara 
Dávid 
Szilveszter 

 
 

    
   Irinyi Kiállítóterem     A tudós hazafi sírja 

 

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal  
központi szám: 376-101,   376-345,   Fax: 376-345 

Polgármester- Menyhárt Károly 585-003 Jegyző  376-345 
Titkárság 585-055 Gazdálkodási iroda 585-302 
Aljegyző  585-303 Személyügyi  ügyintéző     585-020 
Szociális iroda 585-303 Gazdálkodási irodavezető           118.mellék 
Településszervezési iroda 585-004 Anyakönyvvezető                       112.mellék 
Adóügyi csoportvezető 585-306 Adócsoport                                 113.mellék 
Pénztár 585-305  Hagytéki ügyintéző, vállalkozás115. mellék 
   

E-mail: letavertes@gmail.com      Létavértes honlapja: http://letavertes.hu 
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Köszönjük az Ujvárosi családnak, hogy immár második alkalom-
mal látogattak el iskolánkba, ezzel segítve diákjaink egészség- és 
környezettudatos nevelését! 
 

A függ őség veszélyeir ől 
A szenvedélybetegség napjaink egyik legelterjedtebb problémája. 
Egészségtudatos iskolaként fontosnak tartjuk, hogy diákjaink meg-
ismerjék a szenvedélybetegségek veszélyeit.  
Ezért 7-8. osztályos tanulóink 3 részes előadássorozaton vettek részt. 
Az elméleti tudnivalók mellett kigyógyult, korábban függőségben 
szenvedő emberek személyes tapasztalataikat, gyötrelmeiket is 
megosztották növendékeinkkel. 
 
Köszönettel tartozunk a program szervezésében oroszlánrészt 
vállaló Titkó István parókus úrnak, aki a mindennapokban is lelke-
sen foglalkozik függőségben szenvedő emberek gyógyításával! 
 

Testvériskolai látogatás  
November 15-én tanításmentes munkanap volt iskolánkban. Ezen a 
napon Debrecenbe utazott az Irinyis tantestület az Epreskerti Álta-
lános Iskolába. Szabó Gyula igazgató úr szívélyes köszöntése 
után bepillantást nyertünk az ott zajló nevelő-oktató munkába bemu-
tató óra formájában. Ezt követően bejártuk a modern kétszintes 
iskolaépületet, a parkosított udvart és a korszerű sportpályát. A 
délelőtt folytatásaként izgalmas, vidám hangulatú tantestületek 
közötti vetélkedő részesei lehettünk, majd ízletes ebéddel leptek 
meg minket vendéglátóink. 
Köszönjük ezt a tartalmas napot az Epreskerti iskola minden 
dolgozójának! 
 

„Megérkezett Télapóka” 
December 6-án, kedden ismét ellátogatott iskolánkba a Télapó 
tréfás krampuszaival. 
 

 
 
Ezen a napon idén is nyílt órákat  szerveztünk, melyre a szülők 
mellett tankerületünk igazgatóasszonya is ellátogatott. A ta-
nulmányi munka bemutatása után minden osztályba megérke-
zett a Mikulás  teli zsákjával, melybe a finomságokat a DÖK 
biztosította.  
 
A délutáni órákra is maradt meglepetés a 2. és a 6. osztályosok 
számára, hiszen a Bihari Múzeum jóvoltából kézműves fog-
lalkozáson és természetvédelmi előadáson vettek részt. 

 

www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola

 
Idősek köszöntése 

Iskolánkban immár kialakult hagyomány, hogy minden évben ked-
ves műsor keretében köszöntjük a közvetlen környezetünkben élő 
időseket.  
Idén november 11-én a Vértesi Református Szeretetházban, majd 
22-én iskolánk könyvtárában az Irinyi Nyugdíjas Kör  tiszteletére 
ünnepi előadással készült a 2. osztály Vályi Éva tanító néni és 
Csizmaziáné Török Boglárka tanító néni irányításával.  
 

 
A pletykás asszonyok története 

A szívhez szóló versek és a vidám történet mindkét helyszínen 
örömkönnyeket csalt a jelenlévők szemébe. 
 

„Mézédes reggeli” 
A hétköznapokat megédesítve november 18-án reggel alsó tagoza-
tos diákjaink az Ujvárosi Méhészet jóvoltából érdekes előadással 
kezdték a napot.  

FOTÓK:: IRINYI J. ÁLTALÁNOS ISKOLA

A tartalmas bemutatón a gyerekek részletesen megismerkedtek a 
méhek életével, hasznos szerepükkel a környezetben és különböző 
mézfajtákkal is. Mindemellett mézes ajándékokat gyűjthettek, majd 
felpróbálhatták a méhészek ruháját és különféle mézeket kóstolhat-
tak.  
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Sport  
Novemberben került megrendezésre a körzeti kézilabdaverseny, 
ahol a IV. korcsoportos lányok 2. helyezést, a III. korcsoportos fiúk 
3. helyezést értek el. 
A körzeti úszóversenyen is eredményesen teljesítettek diákjaink, 
16 éremmel tértek haza. 
Gratulálunk a versenyeken részt vevő minden tanulónknak és 
felkészítő nevelőiknek! 

Versenyek 
November 18-án, pénteken a Derecskei Tankerület iskoláinak ren-
dezett Komplex Tanulmányi versenyen vettek részt tanítványaink 
Monostorpályiban.  
Az alsó tagozatból Belényesi Bence( 4. o.), Miskolci Patrik (4. o.) 
és Gombos Petra( 3. o.) versengett, míg felsőseink közül Kádi 
Péter, Kerekes Zsuzsanna és Molnár Andrea 7. o. tanulók képvi-
selték iskolánkat. Idősebb növedékeink a dobogó 3. fokán végeztek, 
alsósaink 6. helyezettek lettek.  

 
Decemberben Debrecenben 

December elején két turnusban kirándultak diákjaink Debrecenbe. 
Alsós tanulóink 9-én látogattak el a Vojtina Bábszínházba Szeren-
csés János kalandjának megtekintésére, felsőseink 13-án az Apolló 
moziban nézték meg a Legendás állatok és megfigyelésük című 
előadást. A műsorok után a varázslatosan kivilágított Főtéren való 
séta sem maradhatott el. 
 
Karácsony közeledtével helyben is szervezünk ünnepi előadást 
tanulóinknak. A Palánta Misszió kihelyezett bábelőadásában Kará-
csonyi jeges kaland címmel látnak előadást alsósaink. 

 
Könyvtári hírek  

A Szabó Magda Olvasói Klub december 17-én, szombaton tartja 
2. találkozóját. Szeretettel várunk minden „régi” és új olvasni 
szerető tagot! 
 

 
 
A Szabó Magda Olvasói Klub elérhető a facebook közösségi 
oldalon is a név beírásával. 

 

    

Körzeti úszóversenyen 
 

Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a Körzeti 
Úszóverseny, melyen 19 vértesi, 6 derecskei és 46 létai diák 
vett részt.  
Régebben Hosszúpályiból, Pocsajból és Monostorból is jöttek gye-
rekek, ám évek óta már csak ez a három iskola tud versenyzőket 
kiállítani. A 24 versenyszámból (melyben a gyors-, hát-, és mellúszó 
számok szerepeltek) az Arany János iskola tanulói 11 számban 
diadalmaskodtak, e mellett 16 második és 16 harmadik helyet sze-
reztek meg. 
Felkészítők: Hadházi Mónika, Koroknai Tíbor, Bertóthy Tamás, 
Mányi Csaba 

 
FOTÓ : ISKOLA ARCHÍVUMA

Az egyik rajt pillanata 
Arany érmesek (két számban):  
Szima Gergő (mell, gyors), Balogh Dominik (hát, gyors), Harmati Doroty-
tya (hát, gyors), Szabó Viktória (hát, gyors) 
Arany+ ezüst érmesek:  
Borbély Evelin (hát, gyors) Fülöp Csenge (mell, gyors). 
Arany érmesek: Kontor Zsófia (mell),  
Ezüst érmesek (két számban), Szabó Gergő (hát, gyors),  
Apai Liliána (hát, gyors), Gáspár Zoltán (hát, gyors), 
Ezüst + bronz érmesek: Papp Kira (mell, hát), Milbik-Lantos Péter (mell, 
gyors), Hermeczi Ivett (hát, gyors), Tarnóczki Milán (gyors, mell). 
Ezüst érmesek: Hermeczi Balázs (mell), Laczkó Fanni (mell), Pénzes  
Tekla (mell), Tarnóczki Dorina (hát),  
Bronz érmesek (két számban): Deli Lilla  (mell, hát), Kovács Sándor (hát,  
gyors), 
Bronz érmesek: Szabó János (mell), Kalmár Barbara (mell), Papp Zétény
(mell), Balogh Bence (hát), Nagy Eszter (gyors), Jónás Réka (gyors), Vida 
Levente (gyors), Földi Judit (gyors) 
 

 
Nagy Józsefné igazgatónő Szima Gergőnek adja át az érmet, 

aki két számban is aranyérmes lett. 
 

ÉREMTÁBLÁZAT 
HELYEZÉS   ISKOL    ARANY- EZÜST - BRONZ ÖSSZ 
1. Arany J. Isk. Létavértes 11 16 16 43 
2. Bocskai I. Derecske   7   5   1 13 
3. Irinyi J. Ált Isk. Létavértes   6   3   6 15 

 
Bertóthy Tamás

 

 

RÉGI KÉP 
 
A fényképen az 1901. 
március 16-án született 
Hosszú Gyula  tűzoltó 
látható, aki a nagylétai 
Dohánybeváltónál teljesí-
tett szolgálatot. 
A kép tulajdonosa: 
Hosszú Gyula, 
Létavértes, 
Széchenyi utca. 
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  Rozsnyai Gyűjtemény 
 
Az idei utolsó családi napunk az  
Adventi Játszóház, 

ahol ünnepi kézműves foglalkozásokra várjuk nagy szeretettel a 
kicsiket és nagyokat december 17-én, délután. 14.00 órára a 
Rozsnyai Gyűjteménybe, ahol az érdeklődők kipróbálhatják a gyer-
tyaöntést, gyertyamártást, és a mézeskalács készítést ütőfával.  
A belépés ingyenes, mindenkit nagy 
szeretettel várunk! 
 
A Rozsnyai Gyűjtemény dolgozói 
nevében köszönjük mindenkinek az 
egész éves támogatást és a program-
jainkon való részvételt! 
 
Áldott, békés ünnepeket kívánunk! 
                                                                      Kővári Emese 
 
 
 
 
2017. január 1-től Létavértesen is a Debreceni Vízmű Zrt. látja 
el a víziközmű-szolgáltatást. Működtetik a víztermelő kutakat, a 
szivattyúzott ivóvizet a vezetékeken keresztül átadják a felhaszná-
lóknak, működtetik a víztisztító rendszert., kapcsolódó egységeket.  
 
Kérik  a fogyasztók szíves közreműködését abban, hogy az előző 
szolgáltatóval történő pontos elszámolás érdekében biztosítsák a 
mérőhöz való hozzáférést! 
 
 Az esetlegesen sikertelen leolvasás esetén 2017. január 06-ig küld-
jék el a december 31-i mérőóra állást a www.trvzrt.hu  honlapon a 
mérőállás bejelentés menü ponton, vagy telefonon az alábbi call 
center  számon: 06 (40) 180-124 
 
A Társaság a szolgáltatások elszámolása érdekében 6 havonta kísérli 
meg leolvasni a vízmérőket. Ennek érdekében biztosítani kell a 
mérőhöz való hozzáférést. Ennek időpontját a számlán előzetesen 
közlik.  
A korábbi gyakorlattól eltérően 2 havonta készítenek számlát az 
Önök részére, melyet a munkatársaik kézbesítenek. 
 Kérik a számla második oldalán található tájékoztatókat figyelme-
sen olvassák el.  
A felhasználói igények kiszolgálása és a fogyasztói kapcsolatok 
erősítése érdekében állandó ügyfélszolgálati irodát illetve informá-
ciós irodát üzemeltetnek Létavértesen is.  
 

Debreceni Vízmű Zrt. 
Ügyfélszolgálati iroda:  
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  
Telefonszám: 06 (52) 513-506  
Nyitva tartása: Hétfő - Szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00,  
                          Csütörtök 8.00 - 20.00, Péntek 7.00 - 13.00.  
Ügyfélszolgálatuk: ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu  

 
A Debreceni Vízmű Zrt. részletes tájékoztatója olvasható a város 
honlapján: www.letavertes.hu  /Hírek                                     T.B. 
 
 

BIHAR VÁRMEGYE 
TÍZ ÉVVEL TRIANON UTÁN (5.) 
 
Júliusban indítottuk útjára az 1930-ban, fenti  

címmel megjelent kötetben található nagylétai és vértesi vonatkozá-
sú adatok megosztását, emlékezve elődeinkre. (folytatás) 

 
Szabó Ferenc 

 48-as honvéd, nyugalmazott községi főbíró 

1830-ban Nagylétán született. Az 1848-49-es 
szabadságharcban résztvett, és tizennyolc éves 
korában Bem tábornok seregében mint őrmes-
ter szolgált. A zsibói ütközetben orosz fogság-
ba esett, de sikerült megszöknie mielőtt Szibé-
riába deportálták volna. Személyesen ismerte 
Petőfi Sándort. A szabadságharc lezajlása után 
a derecskei szolgabíróságon működött. Vértes 
községnek huszonöt évig volt segédjegyzője, 
majd többizben összesen húsz esztendeig köz-
ségi bíró. 1930-ban halt meg és mint az 1848-
as honvédek utolsó reprezentánsát az egész or-
szág nagy részvéte kísérte utolsó útjára. 

 
Dobrossy Zoltán 

református lelkész 
 

1894-ben Hajdúnánáson született. Középiskoláit ugyanott, a teoló-
giát pedig Debrecenben végezte. A háború alatt mint önkéntes be-
tegápoló működött Debrecenben. A lelkészi szolgálatot 1920-ban 
Hajdúdorogon kezdte meg. 1928-ban választották meg Vértesen 
református lelkésznek. A református és a községi iskolaszék elnöke, 
a kisdedóvó felügyelőbizottsági elnöke, a levente egylet választmá-
nyi tagja. 

 
Engi Sándor 
református tanító 

1904-ben Miskolcon született. Ugyanott 
végezte középiskoláit és a tanítóképzőt is. 
Kisgyőrön kezdte működését, majd 1929-
ben választották meg Vértesen tanítónak. 
A helyi leventék kulturális nevelésében 
nem csak mint főoktató fejt ki élénk tevé-
kenységet, hanem nagyszabású hazafias 
ünnepélyek keretén belül is hathatósan 
elősegíti a leventeszellem nemesítését. 

 
Éles Imre 

községi főjegyző 
1896-ban Nagylétán született, középiskoláit 
Debrecenben, a jegyzői tanfolyamot Eger-
ben végezte. Esztárban mint joggyakornok 
kezdte működését, 1921-ben Nagylétán 
megválasztották segédjegyzőnek, 1922-ben 
Vértesen adóügyi jegyző, ugyanott 1929-
ben főjegyzőnek választották meg. A re-
formátus egyházközség presbytere, a test-
nevelési bizottság elnöke, tűzoltó-
főparancsnok. 

19124-ben a 3. honvéd gyalogezredhez vonult be, az olasz és orosz 
frontokon szerzett érdemeiért két ízben kisezüst, bronz vitézségi 
éremmel, Károly csapatkereszttel és sebesülési éremmel tüntették ki.                         

(folytatás 8.o.)
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
134/2016.(XI.29.)Öh. számú határozatával döntött a 2016/2017. II. 
félévi és a 2017/2018. I. félévi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásról. A 19 benyújtott pályá-
zatból 13 főnek ítélték meg a támogatást 10 hónapon keresztül, havi 
3000 Ft/fő összegben.  . A Képviselő-testület a teljes ösztöndíj fel-
használása érdekében csak az egész éves képzést támogatja 
A pályázók elektronikusan és papír alapon is értesítést kaptak 
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  Gyerman András 

görög katolikus tanító 

 
Hajdúdorogon 1892.ben született. Középis-
koláit és a tanítóképzőt Ungvárt végezte. 
Hajdúdorogon kezdte pályáját, a háború alatt 
Makóra került, ahol mintegy tíz évig műkö-
dött.  
1926-ban nevezték ki Vértesre görög katoli-
kus kántortanítónak. A járási görög katolikus 
tanítókör elnöke, volt leventefőoktató. 
 
 
Kövesdy Lajos 

földbirtokos 

1896-ban Debrecenben született. Ugyanott 
végezte középiskoláit is. Azóta a családi 
birtokon gazdálkodik. A világháború alatt a 
2. honvéd huszárezred kötelékében az orosz 
és oláh frontokon küzdött. Hadiékítményes 
Signum Laudis, bronz vitézségi érem és 
Károly csapatkereszttel kitüntetett had-
nagyként szerelt le. 
 
 

Lédig Dezső 
földbirtokos 

Hajdúdorogon született 1871-ben. Középiskoláit Debrecenben, a 
gazdasági akadémiát ugyanott végezte. Saját birtokán mintaszerűen 
gazdálkodik. A község társadalmi és gazdasági életében részt vesz. A 
vármegyei törvényhatósági bizottság tagja. 
 

néha Lukács Gyula 
volt községi főjegyző 

1846-ban Mikepércsen született. Tanulmányait Hajdú-szoboszlón és 
Debrecenben végezte. Közel negyven esztendeig vezette a község 
ügyeit és ezalatt a jegyzői pályán szokatlanul hosszú idő alatt széles 
látókörrel és tehetséggel fejlesztette községét. Régi jegyzői családból 
származik, édesapja Mikepércsen negyvenöt esztendeig teljesített 
szolgálatot, mint jegyző. 1915-ben halt meg és a község kegyelete 
most akarja megörökíteni arcképét, ezzel is dokumentálni akarván , 
hogy nem feledkezett meg arról, aki 40 esztendőn át szívvel-lélekkel 
a községnek élt. 
 

Szabó Benjámin 
református igazgató-tanító 

1873-ban Vértesen született. Középiskolá-
it és a tanítóképzőt Debrecenben végezte. 
Működését Hajdúböszörményben kezdi, 
majd Csokajon és Hajdúbagoson műkö-
dött. Hegyköz-csatár községben tizen-
nyolc esztendeig működött, ott érte őt az 
oláh megszállás, amely elől haza kellett 
jönnie. 1920.ban születési helyén megvá-
lasztották tanítónak, azóta itt folytatja mű-
ködését.   

35 esztendei fáradhatatlan és sokoldalú tevékenysége dacára mai is 
sokirányú elfoglaltság veszi igénybe. A gazdasági iskola igazgató-
tanítója, a leventék  téli szellemi oktatója.    (Vége) 

Hajdú és Bihar vármegye albuma 
 
1942-ben, Debrecenben, a Magyar Közélet 7. köteteként jelent meg 
Hajdú és Bihar vármegye albuma Farkas L. Ferenc szerkesztésé-
ben. A 194 oldalas kiadványban gazdálkodók, iparosok, kereskedők 
szerepelnek betűrendben, nagy részük arcképpel és személyes ada-
tokkal. Mátyus Sándorné tanárnő jóvoltából e kiadványból két 
nagylétai birtokos anyagát adjuk közre olvasóink számára. 
 

FEKETE LAJOS 
ref. presbiter 

a „Hangya” Szövetkezet elnöke Nagylétán 
 

„1892-ben Nagylétán született, régi birtokos 
családból. Nagyléta község közügyeinek 
vezetésében, a ref. egyház munkájában és a 
közgazdasági ügyek irányításában tevékeny 
részt vesz. Alelnöke a Gazda Körnek, bírója 
a Kossuth hegyközségnek. Sokoldalú hiva-
talát közmegelégedésre, lelkiismeretesen 
látja el. Felesége: Barna Julianna, aki a 
helybeli MANSzx- csoport munkájában 
sokat tevékenykedik. – Gyermeke: Anna és 
Erzsébet leányegyesület pénztárnoka-  
Fekete Lajos személye és családja köztiszteletben áll. Tagja a köz-
ség képviselőtestületének is.” x
 MANSz = Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 

Fekete Lajos: 1947-től volt országgyűlési képviselő. Dr. Tóth László 
állatorvos nagyapja. 
 

PETŐ SÁNDOR 
Nagyléta község közgyámja, 

földbirtokos 
 

„1891. évben Nagyléta községben szüle-
tett régi birtokos családból. Katonai szol-
gálat teljesítésére 1912. október 1-én vo-
nult be a m. kir. 3. h. gy.-ezredhez Debre-
cenbe. A világháború kitörésekor az első 
menetezreddel az orosz harctérre ment, 
mint szakaszvezető. Rohatinnál 1914. 
szeptember 8-án súlyosan megsebesült. 
Felépülése után újra a frontra vezényelték. 
Majd később 1916. december 2-án az oro-
szok elfogták, ahol két esztendőt töltött el 
.  

Szökés árán került haza a fogságból 1918 májusában, önként jelent-
kezett csapattesténél és az olasz harctérre küldötték. Itt harcolt az 
összeomlásig. Kitüntetései a Károlyi- csapatkereszt és a sebesülési 
érem. Feleségét: néhai Nagy Juliannát 1919. február 28-án vette nőül. 
– Felesége szülei: Nagy Bálint és Nagy Ágnes birtokosok voltak. –
Gyermekei: Sándor és Juliska.  
 
Nagyléta község közéletében tevékeny részt vesz. Községe szolgála-
tába 1921-ben lépett, mint esküdt, jelenleg közgyám, és hosszú idő 
óta képviselőtestületi tag. A Legeltetési Társulat választmányi tagja. 
Ezen kívül vezetője és tagja számos közgazdasági intézménynek. 
Értékes tagja a gazda társadalomnak, hivatalát mindenkor lelkiisme-
retesen látja el. Személye és családja közmegbecsülésben áll.” 
Pető Sándor: Pongor Sándor tanár nagyapja                                /t.b. 

Kedves Olvasóink! 
Létavértes Város Önkormányzata, a Művelődési-, Sport- és Civil 
kapcsolatok Bizottsága, Vályiné Pápai Viola elnök, felelős kiadó 
nevében is köszönjük a Létavértesi Hírek iránti érdeklődésüket, és 

kívánunk szeretetben megélt szép karácsonyi ünnepeket, 
békés, eredményes, boldog új esztendőt! 

                                                              Turóczi Barnabás szerkesztő 
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                     Létavértes SC „97 hírei 
 
Az elmúlt hónap is eseménydús volt az egyesület sportolói számára.  
Úszóink  Miskolcon, a Bitskey Kupán öregbítették városunk hírne-
vét. Mányi Csaba tanítványai: 2 arany-, 5 ezüst-, és 7 bronzérmet 
szereztek  

 
Érmeseink: Fülöp Csenge (400m gyors, arany), Zudor Nóra:(200m 
mell –arany, 50m mell -ezüst, 50m gyors és pillangó - bronz érmek), 
Zudor Réka (50m mell, bronz), Balogh Dominik (400 m gyors-
ezüst, 100m gyors és 200m vegyes - bronz érmek), Szabó Gergő
(200m hát, bronz), Jánvári Dominik (50m hát és 100m hát -ezüst 
érmek), Hegedűs Tamás (100m gyors- ezüst, 50m gyors - bronz 
érem) 
 

 
 
 

 

 
 
Tisztelt Gazdálkodók ! 
 
Őstermelői igazolvány 
Minden barna színű papír őstermelői igazolvány 2016. december 
31. napjáig használható, ezen időpontban azonban hatályukat 
vesztik, akkor is, ha egyébként korábban 2017. és 2018. évre is 
érvényesítette. 
Az igazolványok cseréje a főállású őstermelők esetében különösen 
fontos, mivel csak ebben az esetben biztosított az őstermelői státusz 
jogfolytonossága, társadalombiztosítás 
Az őstermelő tárgyév október 1. és december 31. között kérel-
mezheti a következő évre kiadott, előre mutató hatályú igazolvá-
nyát. 
A hatályosság és érvényesség nem azonos fogalmak! 
• Az őstermelői kártyákon  külső adatként jelenik meg az iga-

zolvány hatályossága, amely 5 évre szól pl. 2016.01.01.-
2020.12.31. Ez nem összetévesztendő az igazolvány érvényes-
ségével!  

• Az igazolványok érvényesítését továbbra is a falugazdászok 
végzik 1-3 évre, amely az igazolvány chipjén kerül rögzítésre. 

2017. évben kiállított igazolvány esetén: 
2017. évben kiállított igazolvány 2021. december 31. napjáig (5 
évig) hatályos 
- 2017. január 1. és március 20. között kiadott igazolvány esetén a 
hatályosság kezdete -vége: 2017. kiadás napja – 2021. december 31. 
- 2017. március 20. után kiadott igazolvány esetén a hatályosság 
kezdete és vége: 2017. kiadás napja – 2021. december 31. 
Az értékesítési betétlap hatályossága: 
Az értékesítési betétlap hatályossága nem változott, tehát: 
- január 1. és március 20. között kiállított értékesítési betétlap január 
1. napjától hatályos 
- március 20. napját követően kiállított értékesítési betétlap a kiállí-
tása napjától hatályos 
A hatályos őstermelői igazolvány továbbra is hatályos értékesítési 
betétlappal együtt minősül érvényesnek! 
 

Nitrátérzékeny területeken semminemű trágya nem juttatható ki 
október 31-től február 15-ig (kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázá-
sának műveletét, amely február 1-től megkezdhető), nem megenge-
dett az ideiglenes trágyakazal létesítése, fenntartása. Továbbá fontos 
szabály, hogy a fagyott, vízzel telített, hótakaróval borított talajokon 
a tilalmi időszakon túl is TILOS a trágyázás. 
A nitrátos KM ellenőrzések során tapasztalt leggyakoribb hi-
bák: 
- Egyáltalán nincs gazdálkodási napló vagy egyéb, a gazdál-

kodásban folyó munkákról szóló nyilvántartás, valamint per-
metezési napló, vagy azok vezetése pontatlan, hiányos, nem 
naprakész, 

- Hiányzik a nitrátérzékeny területen folytatott nitrogén- műtrá-
gyázás esetén kötelező, szántó esetén 5, gyep esetén 10 éven-
kénti talajvizsgálati eredmény,  

- A nitrát érzékeny területeken gazdálkodók esetében tehát nem  
elegendő a talajminta átvételéről szóló laboratóriumi nyomtat-
vány, (mint az AKG programnál) hanem a gazda kezében kell 
lennie a laboreredménynek is a műtrágya-kijuttatást megelő-
zően. 

Fontos változások: 
A 2016-tól kezdve a gazdálkodási naplót már nem gazdálkodási 
évre, hanem naptári évre (január 1.- december 31.) kell vezetni.  
2016. január 1-től megváltozott a hígtrágya termőföldi felhasz-
nálásának szabályozása: a tevékenység már nem engedély-, 
hanem bejelentés-köteles. A gazdálkodó egy igazolást kap a 
bejelentett tevékenység nyilvántartásba vételéről, amit a KM 
ellenőrzésen be kell mutatni. A korábban kiadott engedélyek az 
érvényességi idő végéig használhatók és bemutathatók. 
A 2016. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2015. szeptember 
1. és 2016. december 31. közötti időszakra kell teljesíteni a naptári 
évet követő március 31-ig. (Aktuális határidő 2017. március 31.) 
Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + ügyfélkapus benyúj-
tás - visszaigazoló levél érkezik. 
A beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 
évig meg kell őrizni! 
 
Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet! 

Kárándi Orsolya   Tömöri István 
                                         NAK falugazdászai 
 

Utánpótláskorú kézilabdázóink  is befejezték az őszi szezont. 
U-9. korosztályban játszó lánycsapatunk Mátészalkán Ópályi és a 
Debrecen csapataival mérkőzött.  
A Bakonszegi Tímea által edzett csapat mérlege egy győzelem és 
egy vereség. 
 

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM
 
A Judo-szakosztálynál  is folyamatos a munka. Egyesületünk 
várja a cselgáncs iránt érdeklődő gyerekeket óvodás és általános 
iskolás korosztályokból. Az edzés Haja János irányításával folyik. 
Csütörtökön 11.00 órától a Gyermeksziget Óvodában, szerdán és 
pénteken 16.00-tól a Sporttelepen. Az edzésekre a helyszínen lehet 
jelentkezni.                                                  (folytatás a 12. oldalon) 
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Apróhirdetés 
LAKÓHÁZ. Rákóczi utcán 
lakóház nagy telekkel (2 hektáros), 
gazdasági melléképületekkel (táro-
lásra és bármilyen mezőgazdasági 
tevékenységre alkalmas) eladó. 
Telefon: 30/ 502-51-41 

(2016//00826)
 
INGATLANOK. Létavértes, 
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2-
es, valamint Létavértes, Baross u. 
62. szám alattiépítési telek eladó. 
Érdeklődni: 06-70/ 949 8926 

(2016/00941)
 
ÉPÍTÉSI TELEK.  Létavértes, 
Vasvári Pál – köz 5. szám alatti 488 
n.öles üres telek eladó. A telken 
villany van, akár gazdálkodásra is
alkalmas. Érdeklődni: 52/250-257, 
vagy 52/251097.              (2016/00937)) 
 
TERMŐFÖLD. Létavértes hatá-
rában 5 ha 101,88 AK. és 3,15 ha 
71,79 AK. értékű jó minőségű 
termőföld 2019-ig érvényes bérleti 
szerződéssel eladó. Érdeklődni lehet 
30/216-4026 vagy 30/385-1677 –
17 óra után, vagy hétvégén egész 
nap.                                    (2016/00957 
 
SZÁNTÓFÖLD.  Létavértes külte-
rületén 0708. Hrsz-on 49,36 AK, 
2,07 ha szántó eladó. Érdeklődni: 
06/30 813 70 49               (2016/00873) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes külte-
rületén, a településhez közel, 3 ha 
szántó eladó.. Érdeklődni lehet a  
0630/380-2254 –es számon. 

(2016/00916)
 
AKÁCERDŐ. Vértesi Mosonta-
kertnél 1147 m2 akácerdő eladó. 
Saját tulajdonú, vágásérett. Érdek-
lődni: 06 30 519-4159 számon. 

(2016/00869)

 
ERDŐ. Osztatlan közös erdő 
részből eladó: 128/11211 és 
55/11211 tulajdoni rész. Hr. száma: 
0881/12. Összterület nagysága: 10 
ha és 7801 m2. Érdeklődni lehet: 
0630/ 2280310 telefonszámon. 

(2016/00877)
 
GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor, 
06 20/ 463-57-13                           (x) 

Apróhirdetés 670 Ft 

CSALÁDI HÁZ. Vértes központ-
jában, Arany J. u. 3- szám alatt 100 
m2-es, 3 szobás, konvektoros, pad-
lós összkomfortos lakás, azonnal 
beköltözhető állapotban eladó. 
Gazdasági épület garázzsal, és egy 
100 m2 –es tároló, szilárd burkolatú 
udvarral, ipari árammal és 200 öl 
kerttel. Érdeklődni lehet 
: +36 30/ 9637 778            2016/00923 
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, Rét 
u. 16. szám alatti összkomfortos 
lakás eladó.(víz, gáz, villany, 
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni 
lehet: 06/30 350 66 98     (2016/00874) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, 
emeletes, 180 m2-es, 3 szobás, 
parkettás, gáz- és vegyes tüzelésű 
központi fűtéses lakóház garázzsal, 
gazdasági- és  melléképületekkel, 
ipari árammal, pincével eladó,. 
Érdeklődni lehet  
06-30 / 252-6375.            (2016/00638) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Vezér u. 
9. szám alatti ház eladó. Érdeklődni: 
06 30 / 55-34-417 este 19 óra után.                      

(2016/00576)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Baross u. 
64. szám alatti összkomfortos, 
felújított lakóház eladó. Érdeklődni 
lehet a 06-70/ 949 89 26 számon. 

(2016//00941)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában 0750/2 Hrsz.-on 12,5 ha 
(273,83 AK.) termőföld eladó. 
Érdeklődni: +36/20/9335008 

(2016/00828)
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
ELADÓK:  4 darab, 1 x használt 
175/70 R14 téli gumik, nyári és téli 
gumik: 215/60 R16 méretben Suzuki 
Wagon első lökhárító, villany szekrény 
Rittal-Müller szerelvénnyel, gázüzemű 
vízmelegítő, férfi tiszti bőr bakancsok, 
női bőrcsizma, női- férfi-gyermek ruhák, 
játékok, mese könyvek, cd, videó filmek, 
használt 2 lapátos kenyérdagasztó és 
sütő, Samsung monitor, Xerox scan-
másoló, Olivetti nyomtató, számítógép-
ház, lemez fűtőtest radiátor, T.I.P 
hegesztőtrafó alkatrésznek. MTB 
Montein Bike Sprint 21 sebességes,  
Pannónia T5. Telefonon előre egyeztetve 
megtekinthetők, 06302280310.  

(2016/00877)

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

Az újságba szánt anyagok, 
 fotók, hirdetések leadása 
 

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

E-mailen: letahirek@gmail.com  

 
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Hogy fiatalon tört ketté életed. 
Hulló könnyekkel állunk sírod felett, 
A koporsó bezárta egyik legdrágább kincsünket 
Sírodra hiába viszünk virágot, 
Veled temettük el az egész világot.” 

SÓS ISTVÁN 
Közöttünk: 1974. július 31 – 2009. december 10. 

Emlékezünk halálod 7. évfordulóján 
 

                                                                  Szerető családod 

 
 

Az Érmelléki Népfőiskolai Egyesület szeretettel hívja az érdeklődőket 

Az én 56-om – az én 60 évem rendezvényre 
Beszélgetés Erdei J. József bazilita szerzetes atyával , Nagyléta 
szülöttjével. Téma az 1956-os budapesti események, valamint az Atya 
elmúlt 60 éve. A kerek évforduló Erdei atyára is igaz, hiszen 60 külföldön 
eltöltött év után októberben érkezett vissza kiindulási helyére a Máriapócsi 
Bazilita Monostorba.    Időpont: 2016. december 17-én 16 óra  

Helyszín: Létavértes, Sportcentrum, Debreceni u. 1/c. 

 
Kis dzsúdósaink 

 
A labdarúgóknál  egy barátságos öregfiúk mérkőzéssel zárta az 
évet a szakosztály. A jó iramú és szoros mérkőzést az egykori 
DVSC játékosok nyerték. 

 
Egyesületünk minden sportolójának, edzőjének, szurkolójának 
köszönjük az egész éves munkát! 
A Létavértes Sc' 97 vezetősége nevében kívánok minden 
létavértesinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

 

   



16. oldal            Létavértesi  HÍREK           2016. DECEMBER  
 
 

Teremfoci 
Végre elkezd ődött!  

Ha kicsi is, ha savanyú is, de a mienk! 
 
Minden bajnokság úgy szokott kezdődni, hogy már szeptemberben 
megindul az érdeklődés, vajon mikor indul az idén a teremfoci. Hát 
elkezdődött. 
Az alcímben szereplő, a magyar narancsról ismert idézet több szem-
pontból sem tükrözi a Létavértesi Teremlabdarúgó Bajnokságot, 
annak ellenére, hogy valóban évről-évre kevesebb csapat jelentkezik 
erre a tömegsport rendezvényre. Kicsinek talán abból a szempontból 
nevezhető, hogy 2013-ban például 37 csapat versengett az első he-
lyért, most „csak” 18.  Viszont az elvitathatatlan, hogy az öregfiúk 
bajnoksága (ami egyre terebélyesebb, 8 csapat) a megyében itt a 
legnépszerűbb. Még Debrecenben sincs ennyi induló! 
 

 
FOTÓk: MAGÁNARCHÍVUM

A nyitómérkőzésen a Létaboy, a bíró és a kupa 
 

Összességében azért több, mint 200 főt érint a létai teremfoci. Sava-
nyúnak sem mondanám, bár a csapatok egy része a játék-
vezetőkben látja saját sikertelenégének okát, így többször felfoko-
zott hangulat kísérte a játékot. Ám a játékvezetők cseréjére vonatko-
zó lehetőséggel tavaly nem éltek. És a lehetőség, ami adott: egy 
nagyszerű sportcsarnok, melyhez a helyieknek még utazni sem kell. 
A határon túlról 8 csapat jelentkezett (Bihardiószeg, Biharföldvár, 
Éradony, Hegyközszentmiklós, Nagyvárad és Székelyhíd települé-
sekről), akik rendkívüli kitartással látogatják a rendezvényt, s évek 
óta jó hangulatot varázsolnak a csarnokba. 
 
A nyitó mérkőzést régóta 
megtiszteli jelenlétével 
Menyhárt Károly polgár-
mester úr, aki a méltató 
szavak után idén is útjára 
indította a labdát. 

 
Az első ilyen kezde-
ményezésre talán már 
kevesen emlékeznek, 
mikor 1995-ben Farsang – 
kupa néven (a település 
akkori legnagyobb torna-
termében, Vértesen) elin-
dult a teremfoci.  
A Létafit SE azóta minden évben megrendezi ezt a tömegsport 
rendezvényt, aminek lehet nem minden feleség örül, ám a férfiak 
(fiatalok és idősek egyaránt) nagy örömmel várják.  
 
Az idei verseny kicsit rövidebb lesz a megszokottnál, mivel január 
végén véget ér a bajnokság, de sebaj, szerintem amíg férfiak lesz-
nek, a foci is létezni fog! 

Bertóthy Tamás
Honlapon: http://letavertes.hu/CPage.aspx?key=524 

 

Angol nyelvoktatás 
Az angol nyelv tanulását lehet halogatni, 

de megkerülni szinte lehetetlen, mivel 

a nyelvvizsga már kötelez ő. 
Nyelvvizsgára érettségire általános nyelvtudásra, 

munkahelyi felvételre való felkészítés. 
Ingyenes szintfelmérés. 

 

Tanítás  helyben Petőfi utca 51,  
vagy interneten keresztül. 

 

Elérhetőségem telefon: 70/6481647 
illetve facebook Dévai Nyelviskola  

Már csak az els ő 4 jelentkez őt tudom fogadni  
ebben a tanévben január 15-ig 2500 ft /óra bevezető ár  

 

Nálam egy angol óra 55 perc (nem 45) 
tehát 22%al többet kapsz a pénzedért. 

 

Bunta Ernő cambridge-i tanári oklevéllel  
Rendelkező oktató 1994 óta (22 éves gyakorlat) 

Aki komolyan akar angolul tanulni keressen meg . 
Ha keményem megdolgoztál a pénzedért, 

fektesd a gyereked oktatásába  
 

 

FELÚJÍTOTT HELYI ISKOLAÉPÜLETEK 2016. 

 

 

 

 

 

KASSAI UTCAI ISKOLA 

KOSSUTH UTCAI ISKOLA

ÁRPÁD TÉRI ISKOLA 

KASSAI UTCAI KÖNYVTÁR, 

TORNATEREM

Megvalósult a 
KEOP-5.7.0/15/2015-189. 

pályázat támogatásával 
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