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IDŐSKORÚAK EGYSZERI TÁMOGATÁ SA 

A Képviselőtestület legutóbbi ülésén -a szociális rendeletének mó-
dosításával- időskorúak egyszeri támogatása néven új települési 
támogatási ellátási formát vezetett be.  
Az önkormányzat időskorúak egyszeri támogatását nyújtja jövedel-
mi viszonytól függetlenül a Létavértesen bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, 2017. évben 70. életévét betöltő, és 70 év feletti időskorú 
személyek részére évente egy alkalommal.  
A támogatásának mértéke:  10. 000 Ft/év, egyedülállók esetében 
12.000 Ft/év.  

A támogatás igénylése formanyomtatványon történik, melyet 2017. 
október 15-től november 30-ig lehet benyújtani a Közös Önkor-
mányzati Hivatal szociális irodáján.  A kifizetésre december hónap-
ban kerül sor.  

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a tanévkezdési 
támogatás 2017. évben is biztosított lesz az alap, középfokú 
és felsőfokú oktatásban résztvevők számára.  Az igények 
benyújtása formanyomtatványon történik a Városháza Szoci-
ális Irodáján 2017. augusztus 1-től október 14-ig. A kifizetés 
szeptember közepétől folyamosan, ütemezetten történik 
majd. Nyomtatvány elérhető a www.letavertes.hu oldalon is. 
 

Fotó: Kővári Krisztián

Ismét nagyszámú érdekl ődő és osztatlan siker fogadta az egész napos Májusi Málé Fesztivált. Részletesen a 9. oldalon 
 

FFFeeelllhhhííívvvááásss   
a XXI. Városnap főzőversenyére 

Időpontja:  július 01., szombat, 8.00 óra. Helye: Sporttelep 
Jelentkezési határidő: július 27. - Nevezési díj: nincs! 
Jelentkezés: Városi Könyvtár és Műv. Ház, Rózsa u. 1. 

Telefon: 06-52/376-055 
Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, 
kellékekről valamint a kóstoltatáshoz szükséges eszközökről 
minden csapat maga gondoskodik. 
Az elkészített ételek zsűrizésen vesznek részt, ahol szakértői 
szemmel kerülnek értékelésre a remekművek, melyek díjazás-
ban részesülnek 

VVVÁÁÁRRROOOSSSNNNAAAPPP   ppprrr ooogggrrr aaammm   aaazzz   uuutttooolll sssóóó   ooollldddaaalllooonnn   
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A 2017. május 31-i soros ülés tárgyalta: 
 
    Polgármesteri jelentés 
1. A Debreceni Vízmű Zrt. Létavértes vá- 
     ros víziközmű üzemeltetése során  vég- 
     zett tevékenysége 2017. január 01 és 
     május 15. között.  
2. Beszámoló az önkormányzat gyermek- 
   védelmi feladatainak ellátásáról ● 
2/A. Tájékoztató a Létavértesi Család és  
   Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi  
   Tevékenységéről ● 
3. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2016. 
    évi munkájáról.  ● 
4. KÜLÖNFÉLÉK 
4.1. Szociális feladatalapú finanszírozás  
       felhasználása 

4.2. Létavértes Városi Önkormányzat és 
       intézményei 2017. évi költségvetésé- 
       nek módosításáról ● 
4.3. Dr. Zsadányi Judit házi gyermekorvos  
       rendelési idejének, feladat-ellátási szer-   
       ződésének módosítása ● 
4.4. Caminus Zrt. - világítástechnikai esz- 
       közök bérbevételére megkötött  szerző- 
       dés lezárása 
4.5. Arculati kézikönyv tervezőjének  ki- 
       választása 
4.6. Közterületen történő szeszesital  
       fogyasztás tilalmának rendeleti úton 
       történő szabályozása ● 
 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu 
                  ● = elérhető a város honlapján  
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Röviden 
 

DIÁKOLIMPIA 
ORSZÁGOS DÖNTŐN 

Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

A cél felé 
Május 27-én a IV. korcsoportosok országos 
atlétikai bajnokságát rendezték meg 
Székesfehérváron, ahol az Arany János iskola 
tanulói is érdekeltek voltak.  
A fiú 4x1000 méteres, és a lány 4x600 
méteres váltónk, Hajdú-Bihar megye 
bajnokaként szerzett jogot az indulásra, és a 
kimondottan erős 24 csapatos mezőnyben a 
lányok 17., a fiúk 19. helyezést érték el. 
Gratulálunk nekik!                                  B.T. 
 

Álló sor  balról: Koroknai Tibor testnevelő, 
Csíkja Rudolf, Vásárhelyi Norbert, Mezei 
Benjámin, Veres László, Bertóthy Tamás 
testnevelő. Guggolnak : Szabó Kitti, Borbély 
Evelyn, Szabó Laura, Séber Bianka 
 

VÉRADÓNAPRÓL 
A június 7-i véradáson megjelent 74 fő, 
vért adott 60 fő Elsőként jelentkezett: Bodnár 
Gergő (Csillag u. 15.), Horváth Szabina (József 
A. u. 28.), Mazsó Zoltán (Vörösmarty u. 4.), 
Máténé Holló Andrea (Tóth Á. u. 1.), 
Kecskemétiné Moczok Erzsébet (Sándor u. 
35.), ifj. Kiss Attila (Kert u. 1/c.), Tóth Enikő 
(Árpád-tér 26/c.). Mennyiség 27.000 ml. 
A véradáson 49 fő életmentési céllal irányíttatta 
leadott vérét egy 2 éves kisfiú részére, akinek 
édesapja Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság zászlósa.  

Szalai Ferencné véradásszervező
 

AAA   kkkééépppvvviii ssseeelllőőőttteeessstttüüüllleeettt    nnnaaapppiii rrr eeennndddjjj ééénnn   

A víziközmű üzemeltetéséről 

2017. május 31. - A Képviselőtestület 
májusi ülésén napirendre tűzte a víziközmű 
üzemeltetésével kapcsolatos aktuális 
kérdéseket, mely napirend előadója Ányos 
József, a Debreceni Vízmű Zrt 
vezérigazgatója volt.  
 
Az üzemeltető-váltással, az ivóvízminőség 
javító program tapasztalataival kapcsolatos 
írásos tájékoztatót igazgató úr szóban 
egészítette ki és válaszolt a feltett 
kérdésekre. A tájékoztató megismerhető az 
önkormányzat honlapján.  
 
A Vízmű Zrt. hiba és panasz bejelentési 
rendszert működtetet, ahová május 30. 
napjáig összesen 66 hibabejelentés érkezett 
Létavértesről, ebből egyetlen egy sem 
vonatkozott az ivóvíz minőségére.  
 
Az önkormányzat eljuttatta azon utcák 
jegyzékét, ahonnan közösségi oldalakon 
jelzett minőségi kifogások merültek fel. Ez 
14 utcát érintett, ahol a szolgáltató 
elvégezte a szükséges beavatkozásokat, 
mosatásokat. 
 
Igazgató úr tájékoztatatása szerint azonban 
sajnos arra a továbbiakban is készülni kell, 
hogy alkalmanként a legjobb tudás és 
szándék ellenére is felmerülnek ilyen 
problémák, tekintettel arra, hogy a település 
vízellátó rendszere nem teljes mértékben 
körvezetékes, hanem a körvezeték mellett 
ágvezetékek is vannak. Ez azt jelenti, hogy 
az utcába bemegy a víz, de az a víz, ami 
abban az utcában nem használódik fel az 
napokon, vagy akár heteken át is pang. A 
hatékonyabb szivacsos mosatás a beépített 
pillangó szelepek miatt nem hajtható végre 
eredményesen.  
 

Vezérigazgató úr tájékoztatójából az is 
kiderül, hogy a Létavértesen kiküldött 2500 
db közszolgáltatási szerződésből eddig 
mindösszesen 171 db érkezett vissza.  
 
Ezúton Tisztelettel kérjük azokat, akik 
ezen kötelezettségüknek még mind a mai 
napig nem tettek eleget, hogy azt a lehető 
legrövidebb időn belül küldjék meg a 
szolgáltató részére.   
A gördülékeny ügyintézés érdekében a 
Debreceni utca 1 szám alatti ügy-
félszolgálaton lehetőség van a szolgáltatási 
szerződések személyes leadásán túl, hiba és 
panaszbejelentésre, valamint készpénzzel 
történő díjfizetésre is hétfőn 8-12 óráig, 
csütörtökön 12-16 óráig. Tel. 513-536).  
 

Hibabejelentés telefonon 
Központi, 0-24 órás diszpécserszolgálat. 
Telefon: 52/534-510. (Ha ez szám nem 
elérhető, hívják a központi  52/513-513-as 
számot) diszpecser@debreceni-vizmu.hu 
Ügyfélszolgálat: 52/513-506,  
ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu 

Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

HELYREIGAZÍTÁS  
A zöldhulladék gyűjtő pont nyitva tartása a 
korábban megjelentekhez képest ponto-
sításra szorul: 

Hétfő:        SZÜNNAP 
Kedd         10-18 óra 
Szerda:      10-12, 14-18 
Csütörtök: 10-12, 14-18 
Péntek:      10-12, 14-20 
Szombat:     7-14 óra 
Vasárnap:  SZÜNNAP 
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A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatóságának értesítése alapján a beadott TOP 
pályázat közül az ipari parkok, iparterületek  

fejlesztése című felhívásra TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00015 azono-
sítószámmal nyilvántartott létavértesi pályázatot támogatásra alkal-
masnak ítélték. 
A szerződéskötést követően a fenti feladatra 258.445.000 forint 
fordítható.  A fenti összegből a Szél utcai vasúti átjárónál lévő ipari 
terület teljes ipari infrastruktúrája (út, víz, villany, gáz, szennyvíz) 
kerül kiépítésre. A szerződéskötés folyamatban van.  
 
Létavértes város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése 
geotermális energia felhasználásával című felhívásra TOP-3.2.2-
15-HB1 számmal beadott pályázatunk elbírálása folyamatban van. 
Az ilyen témákban kiírt pályázatok indikátorainak ( szén-dioxid 
kibocsátás, hatékonysági mutatók) szigorú előírásai okán annak a 
megvalósításhoz szükséges igazítása miatt kormánydöntés szüksé-
ges. A pályázati döntések, és a szerződéskötések ezt követően tör-
ténnek meg. A pályázati összeg 573 millió forint. Ezzel a település 
régi vágya teljesülhet, hiszen több évtizeddel ezelőtt regnáló Képvi-
selő-testületek fogalmazták meg először ezt az igényt. 
 
A Zöld város kialakítása Zöld város fejlesztése Létavértesen
című felhívásra TOP-2.1.2-15-HB1 számmal beadott pályázatunk a 
budapesti közreműködő szervezet által bonyolított bírálati eljárás-
ban nem minősítették támogatásra alkalmasnak. A pályázott összeg 
196 millió forint, hasonlóan a helyi gazdaságfejlesztés fémvázas 
tárolóépület létrehozása Létavértesen címmel TOP-1.1.3-15-HB1 
számmal beadott pályázat sem. Utóbbinak pályázati összege 
74.264.518 forint. Az utóbbi két pályázatnál a közreműködőkkel és 
a pályázatíró szervezettel, valamint a minisztérium illetékesével 
egyeztetjük a további lehetőségeket.  
 
Hasonlóan folyamatos az egyeztetés a Nemzeti Fejlesztési Program-
irodával a szennyvízhálózat, és a szennyvíztelep pályázatunk 
mielőbbi megkezdhetősége érdekében. A személyes egyeztetésre 
2017. június 20-án kedden kerül sor. A júliusi lapszámban adunk 
részletes tájékoztatást.  
 
Korábban adtunk arról tájékoztatást, hogy a Szőlősgazdák Egyesü-
letének pályázata alapján Zártkert Revitalizációs Program az 
önkormányzatnak lehetővé vált, hogy a szőlőskerti tájház melletti 
területen ültetvénytelepítés, illetve pince-tároló, közösségi hely 
kerülhet megvalósításra. Az ültetvényt az Egyesület tagjai betelepí-
tették, és több alkalommal segítettek abban, hogy a fák öntözése, 
illetve a gyommentesítés megtörténjen. Legutóbb a múlt hét pénte-
ken, június 9-én. Köszönet a segítségért minden résztvevő egyesüle-
ti tagnak: Kovács István, Szána Sándor, Juhász Ernő, Laczkó József, 
Fehér László István, Lévai József, Puja János, Karcza József, 
Czibere Sándor, Guba Csaba, Nagy József Árpád tér, Nagy József. 
A pinceépítés július-szeptemberben kerül megvalósításra.  
 

A 72/2017.(V.31.) Öh. számú határozattal fogadta el a Képviselő-
testület egy az önkormányzati startmunka és közmunka programok, 
valamint a szociális feladatok minél jobb kiszolgálása érdekében 
egy kishaszongépjármű beszerzését. A gépjármű beszerzése meg-
történt, így mostantól egy Citroen Berlingo 1,6 hosszított rakterű 
autóval is szolgáljuk a város feladat-ellátását.  
 
A 76/2017.(V.31.) Öh. számú határozattal lakossági felajánlás 
alapján az elkészített értékbecslésnek megfelelően fogadta el a Kép-
viselő-testület a Kassai u.10. szám alatti ingatlan megvásárlását. A 
szerződés aláírására 2017. június 19-én kerül sor, ami után lehetőség 
lesz a Vértes központban a játszótér és sportpálya előtti területen 
parkolóhelyek kialakítására.  
 
A 77/2017.(V.31.) Öh. számú határozattal a Képviselő-testület a 
2017. július 1-jén megrendezésre kerülő városnapi rendezvényt
ingyenessé tette.  Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
 
A Családsegítő Szolgálat dolgozói által magánszemélyek felajánlá-
sából származó ruha adományok kiosztása történt a Sporttelepen 
június 14-én.  
 

Fotó_ Papp Zoltán
 

A közel 70 zsák ruhából mindössze 5 zsáknyi maradt a délután
végére, mely mintegy 70 fő részére oszlott meg. A maradékot a 
Református Egyház munkatársai a következő napi ebédosztásnál a 
Temető utcai ÖNO-ban osztották szét. 
Köszönet a Családsegítő Szolgálatnak az elvégzett munkáért!  
 
Felhívjuk a Tisztelt Érintettek figyelmét, hogy az elmúlt évi kimé-
résnek megfelelően a dűlőutak karbantartását (kaszálás, 
gréderezés) július 1 -től ütemezetten végezzük!  
 
Kérjük továbbá mindenkit ől, hogy a település közterületein ön-
kormányzati vagy más ingatlanokon tapasztalt hibákat, rendellenes-
ségeket, és elvégzendő feladatokat a facebook helyett az önkor-
mányzat Településszervezési Irodáján a 585-300-as telefonszá-
mán vagy az önkormányzat 376-101-es központi telefonszámán
szíveskedjenek jelezni. Segítségüket előre is köszönjük! 

Menyhárt Károly  polgármester

 
Fotó: Turóczi Barnabás

A hagyományoknak megfelelően 2017. június 4-én  9 órától a Deb-
receni – és Petőfi utca sarkon álló emlékműnél  megemlékezés és 
koszorúzás volt a békediktátum aláírásának 97. évfordulója alkal-
mából. Beszédet mondott Menyhárt Károly polgármester, verset 
mondott Harmati Fatime 
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Évzáró és ballagó 
 

A Debreceni u. 1. szám alatti óvodában május végén a mini-
kis és a középső csoportosok vidám, hangulatos műsorokkal 
zárták az idei tanévet, melyen a meghívott vendégek büszkén 
nézték gyermekeik előadásait. 
Június 4-én hagyományainkhoz híven tartottuk meg a ballagó 
ünnepséget a Városi Művelődési Házban. 
 

 
Fotók: Boros – Szima Beáta

A Bóbita, Csicsergő és a Mazsola nagycsoportos gyermekek 
ünnepélyes keretek között intettek búcsút az óvodának.  
 

 
 

Mind a három csoport színvonalas műsort adott elő, és sok 
emlékkel a tarisznyájukban ballagtak el. A megható ünnepsé-
gen szülők és a vendégek is jól érezték magukat. 
 

 
 

Kívánunk a gyermekeknek sikerekben és eredményekben gaz-
dag tanulmányi éveket. 
 

Családi nap az óvodában 
Június 9-én most is a sportpálya adott helyet a hagyományos 
családi napnak. A kicsik és nagyok izgalmas és színes progra-
mok között válogathattak: zumba, a Cserebingó néptánccsoport 
bemutatója, ügyességi - és hagyományőrző játékok, Szabó 
Csaba citera bemutatója, különböző munkagépek bemutatója 
(kis- nagyméretű traktor, fűnyíró gép). 
 

 
Szabó Csaba citera bemutatója 

 
A helyi közszolgálati szervek jóvoltából megtekinthették, és
kipróbálhatták milyen: rendőr- és tűzoltó autóban ülni, rendőr-
ségi lovon lovagolni. 
Köszönjük Nagy Tibor vállalkozó, valamint a főzőkonyha 
felajánlásait, a szülők közreműködését, segítségét, kiemelten 
Pataki Zsolt konyhafőnöknek a finom ebédet! Bízunk benne, 
hogy a következő tanévben is egy ilyen jó hangulatú napot 
tölthettünk el ismét együtt! 
 
Igazi élményt nyújtott a gyermekeknek a debreceni Állatkerti 
látogatás, ahol sok különleges és ritkán látott állattal ismer-
kedhettek meg. Lehetőségük nyílt megsimogatni őket és meg-
figyelhették a látványetetést is.  

 
Fotók: Óvoda archívuma

Kissé fáradtan, de annál több ismerettel tértünk vissza az óvo-
dába. 
 
Óvodánkban 2017. június 13-16-ig ráhangoló hetet tartot-
tunk, ahol a gyermekek és szüleik betekintést nyerhettek az 
óvodai életbe, megismerkedhettek a leendő óvodapedagógu-
sokkal és az óvodásokkal. 
 

 
Vértesi óvoda ballagó csoportja 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda gyermekei nevében sze-
retnénk köszönetet mondatni, mindenkinek, aki idén is támo-
gatta óvodánkat adója 1%-val. 

Az óvoda gyermek- és munkatársi közössége
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Június 2-án megtartottuk a Gyermeknapot. A programot a 
Létavértesi Zumbarátnők csapatával kezdtük, majd sorversenyek, 
ügyességi vetélkedők, népi játékok következtek. Ezen a napon mi is 
csatlakoztunk a „Zöld mozgalom a szelektív hulladékgyűjtésért!” 
akcióhoz. 

 
Május végén és június elején minden évfolyam tanulmányi 
kiránduláson vett részt.  
Az 1. évfolyam ismerkedett Létavértes környékével szekeres kirán-
dulás formájában, valamint az 1. a osztály egy kötetlen és vidám 
hangulatú családi főzés keretében erősítette osztályközösségét. 

 
A Rozsnyai Gyűjteményben 

A 2. évfolyam szintén Létavértes kulturális és természeti örökségeit 
kereste fel, majd a Rozsnyai Múzeumban ismerkedtek meg a hon-
foglalás kori emberek életmódjával, „házaikkal” a jurtával. Hét-
próbás játékok keretében kipróbálhatták ügyességüket, bátorságukat, 
valamint a nemezelés művészetével is találkozhattak. 

 
Az egri vár bejárata előtt 

A 3. évfolyamosok Eger városába látogattak el. Részt vettek az 
„Egri csillagok” elnevezésű túrán, majd 3 D-s mozi keretében meg-
ismerkedtek Magyarország történetével. A Kazamaták is felejthetet-
len élményt nyújtott számukra. A Dobó téren sétáltak, majd meglá-
togatták a Marcipán Múzeumot is. 
 

A 4. évfolyam Boldogkőváraljára látogatott el. Megfigyelték a 
Zempléni-középhegység felszíni formáit. A Tisza és a Bodrog élővi-
lágát és annak jellemzőit hajókázás formájában ismerték meg. A 
várban népi mesterségekkel, harci eszközökkel ismerkedtek meg a 
lovagi korból. 
 

http ://arany -lvertes.sulinet.hu
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Alsó tagozaton történt 

 „Én mesém” 
Az „Én mesém” országos meseíró pályázatra több tanulónk is je-
lentkezett. A 4.a osztályos tanulók közül 3 kislány vállalkozott arra, 
hogy csatlakozik nagy meseírónkhoz és megírták saját meséjüket, 
amihez illusztrációt is kellett készíteniük. Sok ezer munkából vá-
lasztotta ki a szakmai zsűri a legértékesebb műveket, melyekből 
őszre mesekönyv készül. Ebbe a könyvbe kerül be 2 tanulónk mesé-
je és illusztrációja: Vlajk Johanna Kutya-macska barátság című 
meséje és Kiss Gabriella Egy különös bolhakaland című írása. Kiss 
Gabriella 2 illusztrációval is pályázott, melyeket szintén a legjobbak 
között értékelt a zsűri és a mesekönyvben szintén megjelennek. 
Felkészítőjük Bora Istvánné és Fazokán Jánosné. 
Példájukat követve az egyik kislány édesapja is megírta saját mesé-
jét, ami szintén olvasható lesz a mesekönyvben. 
 
Májusban munkaközösségi foglalkozás keretében Vesza Anikó
kolléganőnk bemutató óra keretében a magyar nyelvtan és az IKT 
eszköz használatába kalauzolt el bennünket a 3. a osztályosok segít-
ségével. 

 
Fotók: Arany János Iskola archívuma

Május 17-én a 4. évfolyam matematika és magyar szakkörösei 
Debrecenbe látogattak el. Délelőtt a Vojtina Bábszínházban A só
című zenés mesejáték nyújtott felejthetetlen élményt, a délutánt 
pedig az Agorában, a Tudományos Élményközpontban töltöttek. Itt 
Dr. Buborék és barátai társaságában kalandoztak a kémia és a fizika 
világában, kísérleteket végeztek, tudományos alapú interaktív játé-
kokkal ismerkedtek. Szakkörvezetők: Baloghné Janka Tímea és 
Fazokán Jánosné 
 

 
Május 26-án Rendőrségi és Határrendészeti Nyílt Nap keretében 
bepillantást kaptunk a rendőrség és határőrség munkájába. Megis-
merkedtünk a lovas és kutyás járőrök munkájával, valamint a „ma-
gas” járőrlovak hátára is felülhettek a bátor diákok. A járőrautóba is 
beülhettek tanulóink, sőt még a szirénát is kipróbálhatták. A 
hőkamerás és a határátkelőnél használt autókat is kipróbálhatták 
gyermekeink. Teszt formájában kipróbálhatták magukat a kerékpá-
ros közlekedés szabályainak ismeretéből, ahol a három legjobban 
teljesítő ajándékot kapott. A fegyverek ismét nagy sikert arattak, 
valamint a páncélruházat nagy újdonságnak számított. 
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 Csatakiáltásaik is hirdette győzni akarásukat. A betűkirakó; 

"mocsárjáró", kötélmászó akadálypályák, kislabda dobás, kö-
télmászás, zsákban futás, talicskázás, lövés, húzóváltó, kosárra 
dobás, kúszás, gránátdobás feladatainak teljesítése után csapa-
taink fáradtan, de jókedvűen éltek célba. Mindenki sikeresen 
teljesítette az kihívásokat. 
Köszönjük az iskola felsős pedagógusainak és Papp Zsoltné Kis 
Mónika pedagógiai asszisztensnek, hogy aktívan részt vettek a nap 
lebonyolításában! Külön köszönet Bertóthy Tamás testnevelő ta-
nárnak a közreműködést! 
Szervező: felsős Diákönkormányzat, Tóth Zsuzsanna. 
 
Jutalomkirándulás Bánkon 
Ebben a tanévben az arra érdemes felsőseinket egy különleges 
kirándulással is megjutalmaztuk. Június 6-án az osztályfőnökök 
választása alapján osztályonként 4-4 gyerek tarthatott velünk Bánk-
ra, ahol a Reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett rend-
hagyó kiállítást a helyi iskola. 
A helyszínen kisebb csoportokra osztottak bennünket, és több állo-
máson ismerkedhettünk meg például a fazekastermékek és a fafara-
gás szerepével, a természettel régen szorosabb kapcsolatban lévő 
emberek életében.  
 
Érdekes információkat tudtunk meg a könyvnyomtatás technikai 
hátteréről és kulturális jelentőségéről; a pénzverés fortélyairól és a 
Bibliaolvasás kulturális jelentőségéről is. 
 

 
 
A szervezők kiváló vendégszeretettel fogadtak bennünket és egy-
egy hotdoggal a hasunkban, nagyon pozitív élményekkel gazda-
godva engedtek haza minket. 
Köszönjük Tarnainé Papp Anitának és Papp Zsoltné Kis Mónika 
pedagógiai asszisztensnek, hogy vállalták a gyermekek kíséretét!  
Szervező: Tóth Zsuzsanna, felsős Diákönkormányzat 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat és a Szülőket, hogy az elismerésben 
részesült pedagógusok méltatása a város honlapján lesz olvasható: 
www.letavertes.hu /Település/Oktatás/ Arany János Iskola.  
Innen érhetők  el a végzősök tablóképei is                             (a  szerkesztő) 

Régi kép 

 

A felvétel a hetvenes évek elején készült a Létavértes és Vidéke 
ÁFÉSZ Étterem – presszó - konyha és cukrászüzem rendet szerető 

dolgozóiról, amint a kerthelyiség csinosítását végezték. 
Köszönet a képért Fehér Sándornénak (Csokonai u.) ! 

Fotók: Arany J. Iskola archívuma
Negyedikeseink Boldogkőváralján 

 
Ebben a tanévben is nagyon sok tanulónk jelentkezett a Suli-Guru országos 
levelezős versenyre. Az év folyamán 4 feladatlapot oldottak meg magyar 
irodalomból, magyar nyelvtanból, matematikából és környezetismeretből. A 
feladatok játékosak, érdekesek voltak, melyek kitartást, szorgalmas munkál-
kodást igényeltek a gyerekektől, melynek meg is lett az eredménye. Az 1. 2. 
és 3. helyezett tanulók könyvjutalomban részesülnek, amelyet a tanévzáró 
ünnepségen vehetnek át. 
 (Terjedelmi okból a 2-4. osztályos tanulók helyezését a www.letavertes.hu
/Település/Oktatás/ Arany János Iskola oldalon tettük közé.) 
Felkészítők: Belényesiné Kiss Edit, Menyhártné Bora Edit, 
Kertészné Suta Mária, Tompáné Krizsanyik Orsolya, Kónya-Huszti 
Julianna, Fazokán Jánosné, Bora Istvánné, Nyakné Hevesi Judit, 
Baloghné Janka Tímea, Tarnóczki Zsoltné, Szegediné Fülöp Móni-
ka Minden tanulónak és felkészítőnek ezúton is gratulálunk! 

Gáspárné Pankotai Erika mk.v.
 

A fels ősök hírei 
Mozizó papírgyűjt ők 
Az idei felsős papírgyűjtés bevételéből azt a húsz diákunkat 
jutalmaztuk, akik a legaktívabban kapcsolódtak be a papírgyűj-
tésbe. Választásunk ezúttal a Galaxis őrzői című film 2. részére 
esett, amire nagy örömmel jöttek el a díjazottak. A kirándulás-
hoz többen csatlakoztak iskolánk felsősei közül, így május 26-
án egy teljes busznyi gyerekkel érkezhettünk meg Debrecenbe. 
Az Apollo moziban majdnem megtöltöttünk egy teljes termet. 
Reméljük, jövőre még többen kedvet kapnak a papírgyűjtéshez, 
s még többen tarthatnak velünk a kirándulásra! Köszönjük 
szépen a gyermekeket kísérő felnőttek munkáját! 
Létai Ilona, Vida Józsefné, Papp Zsoltné Kis Mónika. Tóth 
Zsuzsanna. 
 

Sportnap 
Ebben az évben is megrendeztük hagyományos diáknapunkat az 
iskola felső tagozatában, ami ezúttal is a sportolás jegyében telt. 
Május 31-én az iskola épületén belül, az iskolaudvaron, illetve a 
civilházban állítottunk játékos ügyességi- és sportakadályokat diák-
jaink elé.  
Az osztályok fiú és lány tagjai külön-külön alakítottak csapatot, s 
díszes menetlevelekkel, vidám zászlókkal felszerelkezve indultak 
útnak az akadálypályán.  
 

 
„Zászlóvivők” 
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Míg a gyerekek többsége talicskaversenyen, hajfonóversenyen, 
logikai és ügyességi vetélkedőkön vett részt, addig a szülők a szoká-
sosnál is lelkesebben készítették a finom ételeket, hisz főzőversenyt 
hirdettünk számukra.  
Az ízletes ebéd elfogyasztása után, a Nyíri Alapfokú Művészeti 
Iskolába járó tanulóink színvonalas néptáncbemutatója következett.  

Néptáncbemutató 
 
Később a versenyek eredményeinek kihirdetésével, további sportve-
télkedőkkel és játszóházzal zárult ez a jó hangulatú nap.  
A rendezvény támogatói voltak: Tóthfalusi János és családja, „A 
Korszerű Iskoláért” Alapítvány és a Létavértesi Napközis Konyha.  
Adományaikért ezúton is köszönetet mondunk. 
 

„Mert megérdemlem” 
A diákokat jobb tanulmányi eredményre sarkalló „Mert megérdem-
lem” pályázatunk második féléves jutalmazására június 7-én került 
sor.  

(folytatás a 8. oldalon)
 

6www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola

 
 

200 éve született iskolánk névadója 
Irinyi hét 

Idén is egyhetes programsorozat keretében emlékeztünk iskolánk 
névadójára a Diákönkormányzat szervezésében. A tanulók nagy 
örömére a hetet sportdélutánnal nyitottuk.  

Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma
Az Irinyi hét pillanatai 

Május 17-én, neves feltalálónk kétszázadik születésnapján ünnepi 
gondolatokkal, szavalatokkal és koszorúzással tisztelegtünk nagy-
sága előtt. A hét további részében játékos vetélkedők, akadályver-
seny és fordított nap színesítette az „Irinyis” hétköznapokat. 
 

Családi nap 
Június 6-án, a Pünkösd utáni első munkanapon a szülők és gyere-
kek kérésére ismét megrendezte iskolánk az Irinyi Szabadidőpark-
ban, a korábbi években nagy sikert aratott családi napot 
 

 
Megnyitó a gyönyörű Irinyi parkban  

A rendezvény megnyitása során felidéztük az 1920-as trianoni béke-
szerződés aláírását, a hétvégre eső Nemzeti Összetartozás Napjának 
hangulatát. Ezt követően a Monostorpályiból érkező Égből pottyant 
lúrkók nevű színjátszó csoport tehetséges gyerekcsapatának vidám 
előadását tekintettük meg Tanyakalamajka címmel. A délelőtt iz-
galmas és szórakoztató játékokkal folytatódott. 
 

 



8. oldal            Létavértesi  HÍREK        2017. JÚNIUS  
 
 
 Pedagógusait köszöntötte  

Létavértes Város Önkormányzata 
 
2017. június 8, Sportcentrum. A hagyományoknak megfelelően 
ismét megrendezésre került a Városi Pedagógus Nap.  
 
Menyhárt Károly polgármester és Majosi Pálma, a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ szakmai igazgató helyettese ünnepi beszédben 
mondott köszönetet minden létavértesi gyerekért tevékenykedő 
pedagógusnak és munkájukat segítő dolgozónak. 
 
A legeredményesebb oktatók a polgármestertől és intézményük 
vezetőjétől a város által alapított „Létavértes Gyermekeiért” díjat
vehették át. Óvónők, tanítók és tanárok – összesen 10 fő – kapta 
meg az elismerő emléklapot.  
 
A pályán eltöltött 40 éves munkájáért köszönetül a tanévben nyug-
díjba vonult Kántor Lászlóné óvodavezető pedagógus kapta meg az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Szolgálati 
Emlékérmet. 
Idén először a pedagógusok munkáját segítő alkalmazottak is 
elismerésben részesültek, minden intézményből 1-1 fő díjazására 
került sor. 
 

 
Fotó: Máté Kózsef

Az elismerésben részesültek csoportja 
 

Díjazott pedagógusok: 
Arany János Általános Iskolából: Bertóthy Tamás, Gáspárné Pankotai 
Erika, Kertészné Suta Mária, Molnárné Pelei Andrea, Nagy Józsefné,  
Irinyi János Általános Iskolából: Nagy Károly, Szatmári Károlyné 
Gyermeksziget Óvoda: Gyarmatiné Virág Viola, Pappné Győri Tünde, 
Pántyáné Terdik Judit,  

Nevelő- oktatómunkát segítő elismertek: 
Arany János Általános Iskolából: Horváthné Vónya Enikő iskolatitkár 
Irinyi János Általános Iskolából: Vályi Imréné iskolatitkár 
Gyermeksziget Óvodából: Jászhalmi Gézáné dajka 
Városi Napközi Konyhából: Csóka Mária főszakács 

 
A díjátadások után a három nevelési- oktatási intézmény egy-
egy színpadi produkcióval szórakoztatta a több mint 200 jelen-
lévő dolgozót, majd a Betekincs étterem és a Stefánia cukrász-
da szolgáltatásának köszönhetően egy közös vacsorával zárult 
a rendezvény. 
Ezúttal is köszönetet mondunk valamennyi oktatásban dolgozó 
nevében Létavértes Város Önkormányzatának, a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központnak, az intézmények alapítványainak, a Váro-
si Napközis Konyhának és beszállítóinak – a Sváb Gasztro Keres-
kedelmi Kft-nek, a Ravi Gasztro Kft-nek és a Csoki Trade Kft-
nek, valamint Demeter Józsefnének a rendezvény megvalósításá-
hoz nyújtott támogatásáért ! 

Oktatási Bizottság
 

 
                                                             Fotók: Irinyi János Iskola archívuma 

Mert megérdemelték – iskolánk legjobb tanulói 
 
A legeredményesebben tanuló és legjobb magaviseletű Irinyis nö-
vendékek idén is az Agora Tudományos Élményközpontban tölthet-
tek el egy délutánt. Az interaktív játékok kipróbálásán túl, a gyere-
kek a villámok létrejöttéről, hatásairól és hangjairól szóló show és 
egy planetáriumi előadás részesei lehettek. Felejthetetlen élmények-
kel gazdagodva, vidáman tértek haza a kirándulásról. 
A gyerekek utaztatásáról „A Korszerű Iskoláért” Alapítvány gon-
doskodott. Az Agórában igénybe vett rendezvényt a Tehetség –
Érték – Lehetőség  pályázati program biztosította. 

 
Kompetenciamérés 

Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói idén is két országos mérésen 
vettek részt. Május 17-én az idegen nyelvi, 24-én, a matematika és a 
szövegértési kompetencia területén adtak számot képességeikről, 
készségeikről. Az eredményekről iskolánk honlapján folyamatosan 
tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
 

Versenyek 
Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen vett részt három 
hatodik osztályos diákunk. A háromfordulós, internetes megmé-
rettetés 7 tantárgy és ismeretkör feladatait tartalmazta: magyar iro-
dalom, történelem, földrajz, környezetismeret, néphagyomány, 
hungarikumok és feltalálók. Farkas Fanni megyei 6. helyezést, 
Mezei Boglárka megyei 15. helyezést ért el, a szép eredményeket 
oklevéllel jutalmazták. 
 
Teki- Totó Országos Matematika Tanulmányi Versenyen is részt 
vettek diákjaink. A négyfordulós verseny legjobb teljesítményeit 
tárgy- és könyvnyereményekkel illetve oklevéllel díjazták. Isko-
lánkból bronz fokozatú oklevelet szerzett Jákób Levente első osztá-
lyos tanulónk. 
 
A Mélusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében meghirdetett Bará-
tunk a könyv többfordulós megyei megmérettetésen idén is több 
korcsoportban ügyesen szerepeltek tanítványaink. 
 I. helyezést értek el a 3-4. osztályos „Könyvtármanóink”, a csapat 
tagjai: Fekete Szabolcs, Gombos Petra, Katona Lili, Katona Maja. 
7. hellyel zárta a verseny az 5-6.-os csapat: Csikai Sára, Gombos 
László, Joó Eszter Ilona és Molnár Krisztina. A legnagyobbak 13.-
ként teljesítettek Csizmazia Réka, Kerekes Zsuzsanna, Papp Geor-
gina és Tóth Lili képviseletében. 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, és a Tisztelt Szülőket, hogy az elisme-
résben részesült Irinyi János Iskola pedagógusainak, oktatási munkát 
segítő dolgozójának méltatása a város honlapján lesz olvasható: 
www.letavertes.hu /Település/Oktatás/ Irinyi János Iskola. 
Innen érhetők  el a végzős nyolcadikosok tablóképei is.                                                         

(a  szerkesztő)
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Mint minden rendezvény, ez a nap sem jöhetett volna 
létre segítők, támogatók nélkül, akik áldozatos munkáját, és 
felajánlásaikat ezúton is szeretnénk megköszönni!  
 
Segítőink már az előkészületektől kezdve az éjszakai összepakolásig 
jelen voltak, és aktívan részt vettek a lebonyolítás során, magukénak 
érezve a rendezvényt, velünk örülve a sikerének.  
Külön köszönet illeti a meg nem énekelt hősöket: a harmadik mű-
szak molinófestőit, a lelkes arcfestő óvó néniket, a 200 főre ízletes 
babgulyást főző szakácsokat, a zsűri tagjait, a fotó-videósunkat, a 
kreatív konferanszunkat, az önkéntes segítőket, akikre bármilyen 
apró megoldandó helyzetben számíthattunk. KÖSZÖNJÜK! 

 

 
 
Segítőink, támogatók voltak:  
 
Adomán Mónika, Agri-Corn Kft., Arany János Általános Iskola, 
Barna Péter Pálinkafőző, Bertóthy Tamás, Bíró István, Boros-Szima 
Beáta, Borostyán Bio-, és Gyógynövénybolt. Cserebingó tánccso-
port éjszakai molinófestő művészei, Csillag Erika, Csúth Éva, De-
meter Józsefné, Fehér László, Gecse Lászlóné. Gáborján Község 
Önkormányzata, Gold Fungi Kft., Gonda Zoltán, Gyarmati Dorina, 
Gyermeksziget Óvoda arcfestő pedagógusai, Hosszú Benjamin, 
Huszti Sándor, Irinyi János Általános Iskola, Jóga Zoltán, Karcza 
József, Katalin Ajándékbolt. Kelemenné Karcza Margit, Kertész 
József autósoktató, Koncz Zoltán, Kontor Sándor, Kővári Krisztián, 
Lét.A.Med. Zrt., Létavértes Város Önkormányzata, Léta-tészta Kft. 
Malincsák János, Menyhárt Károly, Misuta Gumiszervíz Kft., Nagy 
József, Nagy Károly, Nagylétai Görög Katolikus Egyház, Pánya 
Virág-, és ajándékbolt, Papírbarlang Írószerbolt, Papp Zoltán. 
Pocsaji Kézművesház, Puskás Róbert, Reál Élelmiszer Bolt, 
Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény, Sipos Szilvia, Szabó Noémi, Sza-
bó Zoltán, Szána Sándor, Szima Csaba, Tasnádi Attila, Tatos István, 
Tibi a hegyről zenekar, Toscana Pizzéria, Tóth Szilárdné, Ujvárosi 
Méhészet, Vígh Ferenc, Vígh Viktória, Zsíros József, 100 Forintos 
Bolt.  

Balla Fruzsina
Városi Könyvtár és Művelődési ház

 

A rendezvényről készült fotók, videók elérhetők a város honlapjáról 
www.letavertes.hu/Hírek oldalról, illetve a Városi Könyvtár és 
Művelődési ház facebook oldalán: 

Hogy volt?  Jó volt!  
 

2017. május 27-én megtelt a Városi Könyvtár udvara, 
hiszen immáron 7. alkalommal megrendezésre került a Májusi 
Málé Fesztivál.  
A rendezvény a gasztronómia, és hagyományőrzés jegyében zajlott. 
A nap folyamán a látogatókat az egész napos kirakodóvásár mellett 
kézműves foglalkozások, népi játékok, arcfestés, csillámtetoválás, 
gyermek és felnőtt ügyességi vetélkedők, máléfaló verseny, mag-
saccoló játék, selfie játék, „érzéksimogató csikisarok” várta.  

 
A főzőversenyen 8 csapat indult, akik összesen 34 féle autentikus és 
modern kukoricás ételt készítettek. Az elkészült fogásokat 3 fős zsűri 
értékelte és díjazta, majd a közönség számára is lehetőség adódott a kósto-
lásra. 
 Kukoricás étel kategóriában a helyezések: 3. Serény, szerény csipet-
csapat; 2. Gáborján Község Önkormányzata; 1. Vica, és az Érmelléki 
Egészségcentrum Konyhatündérei.  
Autentikus málé étel kategóriában 3. helyezett lett a Tűzről pattant me-
nyecskék csapata; 2. Kati és málégyár; az első helyezést pedig Flóra 
Tirluca érdemelte Bihardiószegről.  
A főzőtér dekorálásában 2. lett a Tűzről Pattant menyecskék csapata, az 
1. helyezést pedig 4 m magas egyedi tervezésű, és kivitelezésű főzőterével 
a Nagy Imre vezette Sugalló Kulturális Egyesület érdemelte ki. Különdíjat 
érdemelt a „Nyald meg a kanalam” ifjú titánokból álló csapata „cipóban 
tálalt kakashere, és taréj pörkölt zelleres máléval” nevű ételkölteménye, 
illetve szintén különdíjat érdemelt a Sugalló Kulturális Egyesület kreatív 
ételsora.  

A 2017-es Málé Fesztivál Serény Iluskája Mázló Lilla
lett, Kukorica János vitéze pedig a címvédő, Bíró Levente. A mag-
saccoló játékot Koncz Zoltán, a felnőtt ügyességi vetélkedőt Szima 
Csaba nyerte. Selfie pályázatunkat Kiss Gabriella nyerte. Gyermek 
Máléfaló versenyünkön Apai Liliána, Kiss Gabriella, felnőtt kategó-
riában Koncz Zoltán bizonyult a leggyorsabbnak.  

 

 
Fotók: Kővári Krisztián

A polgármesteri köszöntő, és az eredményhirdetés után színvonalas 
produkciók követték egymást a színpadon. A műsorban közremű-
ködtek a szomszédos Monostorpályi Rozmarin Táncegyüttes, a 
krasznai Járd ki lábam tánccsoport, az Egy pillanat színtársulat 
Kismarjáról, a Vértesi csacsogók tánccsoport, Szabó Márton mese-
mondó, a Létavértesi Villongó Táncegyüttes Csicsikoma-, 
Minibingó-, és Cserebingó csoportjai, Misuta Zoltán Tamás, Misuta 
Péter Márk, illetve Simon Máté Pál szólistái. A táncos produkciókat, 
majd a műsort követő fergetegesre kerekedő táncházat a nagyváradi 
Soroglya zenekar kísérte.  

A táncház előtt lezajlott tombolasorsoláson szebbnél-szebb ajándé-
kok, és értékes nyeremények - többek között 2 festmény – kerültek 
kisorsolásra. 
 
A rendezvény történetében először, napnyugtával színpadra lépett a 
Nyíregyházáról érkező „Tibi a hegyről” zenekar, akik igazi feszti-
válhangulatot varázsoltak és bő másfél óráig táncoltak és énekeltek 
lelkes közönséggel. A kiváló hangulatú napot Jóga Zoltán sziporkái 
tették még feledhetetlenebbé.  
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 FILMKOCKÁK A TÁNCGÁLÁRÓL 

Fényképezte: Boros-Szima Beáta 

 

 
 

 
 

 
 

 

Létavértes Városi Könyvtár 
és Művelődési ház

 Kiállítás 
Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Házban május 19-én
volt Fábián Pál grafikus és versíró 
„Soha ne feledd Erdélyt” című 
kiállításának megnyitója. A tárlat 
anyaga a történelmi Magyarorszá-
got jeleníti meg irodalmi és kép-
zőművészeti formában. 
A rendezvényen közreműködött a 
Székelyhídi Férfikórus, Karancsi 
Béla vezetésével. Verset mondott 
Hadházi Panna.  
 

Fotók: Városi Könyvtár és Művelődési ház
A kiállítást megnyitotta és az alkotóval beszélgetett Tóth Pál ide-
genvezető.                    Pappné Szabó Mária mb. intézményvezető 

 
   GGGááálllaaammműűűsssooorrr   

A Villongó Táncegyüttes június 10-  én rendezte meg évzáró 
táncgáláját a m űvelődési ház színháztermében.   
A Balla Fruzsina és Nagy Imre vezetésével működő csoportok ismét 
osztatlan közönségsikert értek el. A magyar hagyományok, a nép-
zene ápolása, a tánckultúra népszerűsítése, a valódi értékek őrzése 
és felmutatása nagyon fontos elemei ennek a több mint egy évtize-
des folyamatnak. Örvendetes módon egyre növekszik a csoportok, 
az abban táncolók száma. Köszönet ezért a tudatos, jó színvonalú 
munkáért a két művészeti vezetőnek, a fáradhatatlan táncosoknak, 
és a jó ügyet támogató szülőknek! 
 
A műsor:  Kalotaszegi legényes –Cserebingós fiúk, Dunántúli játék-
fűzés – Eperke csoport, Hajdúsági táncok – Ingó-bingó csoport, 
Somogyi játékfűzés – Fuszulyka csoport, Somogyi táncok –
Minibingó csoport, Moldvai táncok – Csintekerentő csoport, Mezőföl-
di táncok – Toppantó csoport, Mezőföldi táncok –Villongó együttes,
Rábaközi táncok – Csicsikoma csoport, Asszonyfarsang Felcsíkban 
– Cserebingó együttes, továbbá színpadra lépett a Cserebingó 
banda, és a közelmúltban alakult 2 fős Vonósok. 

A talpalávalót a nagyváradi Soroglya zenekar szolgáltatta. 
 
Akik ott voltak a rendezvényen azoknak segít a szép pillanatok fel-
elevenítésében Boros-Szima Beáta több mint 500 felvétele, mely 
elérhető a Villongó Táncegyüttes facebook oldalán, illetve több cso-
port videofelvételének linkjével együtt a város honlapjáról: 
www.letavertes.hu /Hírek /Táncgála 

Turóczi Barnabás
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Régi képek 
 

 
 

 
 

A fényképek 1954 –1955-ben készültek Vértes – Liget iskolában, az 
un. Maxiban. Az alsó felvételen Weszelowszky tanár úr a gyerekek 
gyűrűjében. Köszönet a régi fotókért Herman Jánosné Rákóczi utcai 
lakosnak! 
 
 
A következő fénykép valóban történelmi és értékes is. Az un. máso-
dik bécsi döntés (1940, augusztus 30.) után, ősszel készült. 

 
„Szívesen megosztom a fenti képet Létavértes Képeskönyvében, 
ami az Erdélyi bevonuláskor készült, ma már történelmi múlt. A kép 
jobb alsó sarkában a vagon szélén az édesapám Vida Ödön látható 
a sapkája csúcsán egy fehér szegfű. mellette Vida Sándor ül, mind-
ketten Nagylétai lakosok. Üdvözlettel: Vida Eszter Ágnes” 
Köszönjük a felvételt a facebook látogatók és olvasóink nevében is. 
 

MOTOROS FELVONULÁS  
a városnap népszerűsítéséért 

 

2107. június 16-án, a létavértesi Sportcentrumban gyülekeztek a 
motorosok, hogy a 2017. július 01-én megrendezésre kerülő Város-
napot a környező településeken népszerűsítsék.  

 

Fotók: Városi Könyvtár és Művelődési ház  archívuma
Motoros rendőri felvezetéssel a következő útvonalon történt a felvo-
nulás: Létavértes Sporttelep - Monostorpályi (központ) -
Hosszúpályi - Pocsaj - Létavértes - Kokad - Álmosd - Bagamér -
Vámospércs -Újléta - Létavértes Sporttelep. A felvonulásra maguk-
kal vitték a település címerével díszített zászlót.  
 

 

A vonulás során a települések több pontján megálltak és szórólapot 
osztottal a lakosságnak.  
Köszönet minden felvonulónak, illetve a szervezésben közreműkö-
dőknek!    

Pappné Szabó Mária mb. intézményvezető
 

40 éves osztálytalálkozó 

 
 

Az 1977. júniusában végzett vértesi iskola 8.a osztály tanulói 40 
év után június 3-án találkoztak az Irinyi János Általános Isko-
lában. 
 Szabó Józsefné volt osztályfőnök mellett örömmel üdvözölték 
egymást a volt osztálytársak közül: Balogh Sándor, Bartha 
Lajos, Brázda József, Detári Sándor, Hegedűs Erzsébet, Hermán 
Ilona Etelka, Horváth József, Kornya József, Kovács Katalin, 
Kövér Julianna, Laczkó Magdolna, Szilágyi Sándor, Szűcs 
Mihály. 
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        Reformáció 500. 

               Gyerek és Ifjúsági Konferencia  
                               Létavértesen  

 
A Vértesi Református Egyházközség a Reformáció 500. évforduló-
ja alkalmával 2017 június 2-tól a Bihari jurtatábor területén egy 
háromnapos gyerek és ifjúsági konferenciával ünnepelte a jubile-
umi eseményt az ifjúság körében.  
 
A vértesi református gyülekezet már évek óta jó kapcsolatot ápol a 
Debreceni Református Kollégium tantestületével és diákjaival, akik 
nem egyszer egyházi ünnepeinkhez kapcsolódó előadásokkal látogatták 
meg az egyházközség fenntartásában működő szeretetház idős lakóit, 
akik mindig nagy örömmel fogadták a gyerekek által bemutatott lelkes, 
zenés darabokat. A reformáció jubileumán túl, ezt a kapcsolatot is 
szerettük volna megerősíteni, ápolni ezzel a közös rendezvénnyel.  

 
                                                                   Fotók: Magánarchívum 

 
Célunk a konferencia megszervezésével, hogy a mai rohanó vilá-
gunkba a fiatal korosztálynak egyfajta választható „utat” mutassunk, 
a keresztény értékek előtérbe helyezésével, ugyanakkor egy példa-
értékű közösség kialakítása. A konferencia tematikája a szimbolikus 
út volt. A három napos program részeként a helyi gyülekezet ifjúsá-
ga fogadta a debreceni fiatalokat, majd délelőtti áhítatokon vettek 
részt, a gyerekek power-pointos bemutatókat tartottak egymásnak 
iskolájukat bemutatva,  játékos vetélkedőn ismerhették meg a helyi 
értékeket, vízi foci során frissültek fel, majd kézműves foglalkozá-
sokon kipróbálhatták a pirográf technikát, a litográfia szépírást, 
címerdomborítást, esténként tematikába illő filmnézés, társasjáték-
est és pillecukor sütés várta a résztvevőket.  
 

 
 
A rendezvény pünkösdi istentisztelettel zárult, ahol a debreceni kollégi-
um osztályai gyönyörű énekszóval és hangszerekkel szolgáltak az 
ünnepi istentiszteleten.  
Köszönet kísérőiknek, felkészítőiknek Kárándi Liának, és V. Kósa 
Orsolyának a lelkes munkájukért illetve a helyi ifjúságnak a sok segít-
ségért. 
A rendezvényt támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
a Reformáció 500. emlékbizottsága. 

KKK ooonnnfff iii rrr mmmáááccciiióóó   
                  a Nagylétai Református Gyülekezetben 
 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” – így szól az Úr.  
(Jelenések 2:10.)

 

Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor május 21-én, ami-
kor is 21 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat gyülekezetünk és 
a Mindenható Isten színe előtt.  
Úrvacsorát Pünkösd ünnepén vettek először szüleikkel és gyülekezeti 
tagjainkkal közösen. 

 
Fotók: Boros – Szima Beáta

2017-ben konfirmált ifjaink: 
7.a osztály: Hermeczi Ivett, Új u., Barna Tímea, Rét u., Fehér Ágnes, 
Árpád u., Dulacsi Olívia, Konyári u., Makula Erik, Új u., Bíró Levente, 
Széchenyi u., Vida Imre, Hunyadi u., Vida Levente, Hunyadi u. 
7.b osztály: Hadházi Panna, Árpád tér, Mázló Lilla, Rét u., Szabó Vik-
tória, Baross u., Belényesi Melitta, Debreceni u., Csádi Péter, Petőfi u., 
Papp Zétény, Széchenyi u., Kontor Balázs, Teleki u., Pankotai Zoltán, 
Petőfi u. 
7.c osztály: Pénzes Tekla, Nagyváradi u., Papp Kira, Kert u., Gyarmati 
Zalán, Sziget u., Józsa Norbert, Széchenyi u., Szabó Péter, Kert u. 

 
50 éve konfirmáltak 

Konfirmációi istentiszteletünkön megemlékeztünk az 50 és 25 évvel 
ezelőtt konfirmáltakról is. 50 éve, 1967-ben összesen 31 fiatal konfir-
mált a nagylétai gyülekezetben, közülük 10-en vettek részt istentisztele-
tünkön.  

 
25 éve, 1992-ben 14 fő konfirmált és közülük négyen tudtak itt 
lenni mostani ünnepi alkalmunkon. 

Hadházi Tamás, lelkipásztor
(Színesben: www.letavertes.hu /Település /Egyházak) 
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Erdőspusztai Kék Teljesítménytúra 
10 ÉVE RENDEZTÜK AZ ELSŐT 
A félfül ű nyúl, a gitárszó és akácillatú zivatar 

 
Mint ha ma lett volna. 2007 májusában szikrázó napsütésben gyüleke-
zett a Vett-úton, majd tolongott az a 97 túrázó a piros asztalnál, akik az 
egyetlen, 17 km-es távon szándékozott szerencsét próbálni.  
Most csütörtökön viszont félve kémleltük az égboltot, és figyeltük az 
időjárás előrejelzéseket. Péntek délután a fülledt, párás levegő már 
sejtette: az éjszakai túrázók nem ússzák meg eső nélkül. A szervezők az 
előző év 30 éjszakai túrázójához képest az előnevezések alapján 60-70 
főre számítottak. Ehhez képest 130 (!) fő vágott neki az Erdőspusztának 
a telihold fénye alatt (már amikor előbukkant a felhők mögül).   
 

 
 
Családok, baráti társaságok indultak el a 15km-es távon, és sokan voltak 
azok is, akik  távolról érkeztek a szombati túrára, s ha már amúgy is itt 
éjszakáznak körbejárják a kísértetek és a félfülű nyúl felbukkanásával 
tarkított útvonalat. Tíz óra körül az eső is megérkezett, de a túrázókat ez 
szemmel láthatóan nem hatotta meg, sőt remek hangulatban értek be a 
célba, úgy hajnal 1 óra körül. Bár akik végig szaladták (pl. a Solymosi 
házaspár), azok még az esőből sem kaptak, illetve a Guba-pajtánál álló 
szellem által kínált borból sem igen fogyasztottak. 
Másnap fél hétkor ismét nyüzsgött a sportcsarnok, mert elrajtolt a 10, 
20, 30 , 40 km-es gyalogtúra és a 60 km hosszú kerékpártúra. 
Közben hozzáláttak a 200 fős ebéd előkészítéséhez is. (Munkájukat 
szorgos kezek már előző nap is segítették: köszönet Kelemenné Vicá-
nak, és Adománné Magdinak.) 
 
A vészjósló előrejelzések ellenére közel 200 induló akarta testmozgás-
sal tölteni ezt a napot, s még nem is sejtették, hogy a célban nemcsak a 
megérdemelt meleg étel, de gitárszó is várja őket. Köszönet érte a csupa 
szív Szatmári „Koppány” Imrének, aki szívből énekelt egész napon át a 
célba érkezőknek. (Volt aki a célban két három órát töltött, hogy a mi 
„megasztárunkat” hallgassa, sőt még sokan táncra is perdültek). Késő 
este Imi a szervezőket is megríkatta az Ismerős Arcok, nélküled című 
számával.  
 
Az első ellenőrző pontig valamennyi táv egy útvonalon halad, s miután 
Papp Sanyi bácsi pajtájánál (aki ez alkalommal személyesen is megje-
lent a debreceni nyugdíjas „lányok” nagy örömére) elfogyaszthatták a 
lilahagymás zsíros kenyeret, lekváros kenyeret, a teát, a saját termésű 
fehér bort, majd ki-ki saját útvonalán folytatta útját. A zsíros kenyér 
gyártást  megerősített műszakban láttuk el. Szalkó Évának az országos 
turistaélet jeles (és neves) képviselőjének, aki csípőműtétjét követően 
nem tudott most útra kelni, de annyira szeret idejárni, hogy szívesen 
kente a kenyeret túratársai legnagyobb örömére.    
 
Érdekes, hogy sok létavértesi is rácsodálkozik milyen gyönyörű he-
lyeken át vezet az út (Kepecs tag, Daru láp- Homoki major), míg az 
idegenek az Átok és Úri dűlőkön haladva a pajtasorokat tartják meg-
örökíteni valónak.  Az eső most sem kímélte a résztvevőket, emiatt 
azonban bosszankodóval nem találkozhattunk, de a meleg étel talán 
most mindennél többet jelentett a célban.  
Nem csalódtunk a Nagy Imre-Tóth Szilárdné - Karcza József triumvirá-
tusban sem. Összcsaládi együttműködésben készült öreglebbencsük 
kisebb gasztronómiai csoda volt, melyet másnap még a székelyhídi 
 

 
 
 

gyermekotthon ifjú lakói is megkóstolhattak. (Ha már úgy is részt vet-
tünk a székelyhídi Fényes Elek emléktúrán, ahol a határon túli barátaink 
is rendesen kitettek magukért) 
Rendkívüli élmény volt látni a 4 és fél éves Mazsu Sanyikát, aki 20km 
megtétele után megilletődötten vette át a Decathlon ajándékát, a rollert. 
Nagyra értékeltük Bertóthy Tamás Dániel teljesítményét is, aki az éj-
szakai 15 km megtétele után, másnap reggel a 20 km-es távot is abszol-
válta, mindezt a 9. születésnapja előtt. 
 
 Reméljük most sem bánták meg, akik ezen a délutánon az országban 
ezen a napon megrendezett 14 túra közül minket választottak. A most 
először bevezetett előnevezés is jól vizsgázott (kivéve azt az egy 
esetet, amikor az egy e-mail címről érkező több jelentkezőt egyként 
regisztrálta. Meg is kaptuk érte a magunkét!). Jó döntésnek bizonyult 
a technikai erősítés is, ami a nyomtató kihelyezését jelentette, mert az 
időközben elfogyott itinereket, így gond nélkül lehetett pótolni. Talán 
a természetvédelem területén is előre léptünk, hiszen a túra végén 
elinduló „seprűk” mindössze egy műanyag flakont, és egy csoki papírt 
találtak. Hihetetlen, de igaz. 
 
Összegezve: 6 távon 330 induló volt, melynek 44%-a létavértesi lakos 
volt. Legfiatalabb versenyző: Mazsu Sándor Létavértes, 4,5 éves - 20 
km. Legidősebb:  Deák Bertalan Debrecen, 79 éves - 10 km 
Legmesszebbről érkezett Bölcskéről a baráti társaság 
 

 
 

Győztesek:  
10 km női: Szabó Nóra Hajdúböszörmény, 10 km férfi: Barta Sándor 
Létavértes, 20 km női: Krasznai Csilla Debrecen. 
20 km férfi: Kárándi Sándor Létavértes, 30 km női: Lőrinczi Mária
Debrecen,  30 km férfi: Pongor Norbert Létavértes,   
40 km női: Benéné Márki Ilona Püspökladány,  40 km férfi: Gellén 
László Debrecen, 60 km (kerékpár) férfi Fodor Attila Létavértes, 60 km 
(kerékpár) női: Dremák Ibolya Nagycsere. 
 
Köszönet: Tóth Szilárdnénak, Karcza Józsefnek, Nagy Imrének, Fehér 
Lászlónak az ebéd elkészítésért és felszolgálásáért, Máté Józsefnek a logo 
tervekért, Bertóthy Áginak a kitűző tervekért, Pappné Szabó Máriának az 
oklevelek kivitelezéséért, lelkiismeretes pontos munkájáért, Rajtik Jánosnak 
és Jenei Mariannak, akik osztálytalálkozót megelőzően még segítettek 
elindítani a túrázókat,  Tatos Istvánnak a sok-sok szervező munkáért, Dr. 
Fekete Krisztinának a rajtnál nyújtott munkájáért, lányának Esztinek, aki 
beugróként nagyszerűen vette az akadályokat, a „Nagyok”-nak: Nagy Ta-
más, Nagy Tamásné Edit, Nagy Benedek, ifj.Nagy Tamás,  Nagy József, 
Nagy Józsefné Ibolya, Nagy Dóra, Nagy Károly, akik nélkül most sem ment 
volna. Kecskeméti Szabinak az informatikai háttér biztosításáért, Kala 
Sándornak a sok szervező munkáért, Molnár Tibornak és feleségének  
Molnárné Pelei Andreának, aki  egy-két portfólió és vizsgadolgozat között 
szakított időt a pontőrségre. Zilai Zalánnak, Szabó Norbertnek,, Fodor 
Józsefnek, Bertóthyné Csige Tündének  pontőrként végzett munkájukért. A 
természetjáró szakkörnek az előkészítő munkáért, Dienes Dórinak, és Mar-
cinak, Mezei Klaudiának segítőkész munkájukért, Huszti Sándornénak a 
főzéshez biztosított húsért, Papp Sándornak, Milbik Istvánnak, Preku Gyu-
lának, az Újlétai Önkormányzatnak, a Koppány Kalandparknak a pontőr 
helyszínek biztosításáért. Szabó Jánosnak (Pékház), Sós Tibornak (Léta-
tészta) önzetlen adakozásukért, Guba Sándorné Juci néninek, aki nemcsak a 
pontőr helyszínt biztosította, maga is pontőrként, üdítővel ajándékozta meg a 
kerékpáros csapatot. A DECHATLON Sportáruháznak a nagyvonalú támo-
gatásáért, mellyel első számú szponzorrá váltak, Létavértes Város Önkor-
mányzatának az anyagi támogatásért, a Sporttelep munkatársainak a beren-
dezésben nyújtott  
Remélem ősszel ismét találkozunk az Irinyi túrán! 

Bertóthy Tamás
(További képekkel: www.letavertes.hu /Település/Sport/ Létafit SE) 



14. oldal      Létavértesi HÍREK           2017. JÚNIUS      
 
 
  
 

    „Építsünk hidat, tiszta szavakból,  
                                       határok fölé” 
            (Ismerős Arcok) 
 
Ezzel a szlogennel indult útjára június elsején hajnali fél ötkor az Arany 
János iskola hetedik évfolyama, hogy a Hunyadiak nyomába eredjen, s 
a történelmi tanulmányaikból oly jól ismert történések helyszíneit saját 
szemmel láthassa.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul”  c.
pályázati lehetőségnek (HAT-16-01-0219) köszönhetően megfizethető 
áron jutottak el Aradon, Temesváron és Végváron keresztül egészen a 
Kazán – szorosig, majd vissza Szendrő, Galambóc, Nándorfehérvár és 
Palics  érintésével. 
 

Az aradi emlékműnél 
 

Rendkívül megható volt, amikor a több mint ötven magyar egyen pólós 
(melynek elejére rovásírással került fel a kirándulás jelmondata) diák 
együtt énekelte a magyar- és székely himnuszt az aradi vesztő helyen. 
De az élmények sokaságát díszítette a végvári gyerekek néptánc bemu-
tatója, a Resicabányai Magyarság Házában tett látogatás, a szerb nyel-
ven hallgatott Nándorfehérvári idegenvezetés (persze azért tolmács is 
volt), vagy a Kátai-tanyán kemencében sütött kürtős kalács is. Nem 
sokan mondhatják el magukról azt sem, hogy számháborúztak a 
Szendrői várban, vagy hogy a Topojai tóban fürödtek. Az meg végképp 
keveseknek adatik meg, hogy Faragó Zoltánt, a „Hazajárók” stábjának 
tagját személyesen hallgassák. 
 

Vendéglátóink mindenhol kedvesen fogadtak, nyelvi nehézségeink nem 
akadtak, sokszor olyan érzésünk támadt, mintha nem is léptük volna át 
az ország határt. Mi pedig elénekeltük nekik az Ismerős Arcok: Nélkü-
led c. számát, melyre rögtön elérzékenyültek. 
A felejthetetlen élményekhez az osztályfőnökök (Molnárné Pelei And-
rea, Fodor József, Bertóthy Tamás) munkáját segítendő hozzájárult a 
Csillagösvény utazási iroda, illetve ajándékok felajánlásával Létavértes 
Önkormányzata és Heit Lóránt is. 

Bertóthy Tamás

 

Létavértes Sc' 97 hírei
 

Idén május 24-én a Városházán került sor egyesületünk 
utánpótláskorú tagjainak -26 gyermeek- díjazására,  és 8 
edző, oktató munkájának elismerésére. 

 

 
Fotók: Magánarchívum

Utánpótlás korú díjazottak a 2016/17. évi bajnokságok végén 
 

Az edzők és versenyzők Tasi Sándortól, a H-B.Megyei Közgyűlés elnöké-
től, és Menyhárt Károly polgármestertől vehették át a díjakat. 
 

A legifjabb korosztályban az óvodásoknál is befejeződött a bajnokság. Az 
Ovi-focisok utolsó mérkőzésükön Hosszúpályi és Pocsaj labdarúgóival 
mérték össze tudásuk, majd vették át az egész éves kitartó munkájuk jutal-
mát. 
 

 
Irinyi utcai tagóvoda focistái és kézilabdázói 

 

Az Ovi-kézi is befejeződött a nagycsoportos leányzók részére. Nekik is 
köszönet jár az elvégzett munkáért. 

 

 
Gyermeksziget Óvoda kézilabdázó hölgyei. 

 

 
Ovi - Foci mérkőzés résztvevői a Sportpályán 

 

Az egyesület vezetősége kéri a szeptembertől már iskolás gyerekek szüleit, 
hogy továbbra is legyenek támaszai gyerekeiknek, és segítsék őket a ver-
senysportban való részvételben!  

Papp Zoltán szakosztályvezető
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Tisztelt Gazdálkodók ! 
 

Az alábbiakban szeretnénk néhány fontos információt meg-
osztani a 2017-es tagdíjbevallással kapcsolatban. 

 
A Kamara internetes bevallási felülete várhatóan az Alapszabály-
ban rögzítettek szerint június 1-től válik elérhetővé.  
A 2017. évi tagdíj önbevallási időszak 2017. július 15. napjáig 
tart.  
 
A tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan, a NAK ügyfélkapuján (e-
Iroda) keresztül tehető meg (www.nak.hu), mely az előző évekhez 
hasonlóan működik. A honlapon történő bejelentkezéshez a kamarai 
nyilvántartási számra és a hozzá tartozó jelszóra lesz szüksége. Ha 
jelszavát elvesztette vagy elfelejtette, kérje falugazdásza segítségét 
új jelszó igénylésében.  
 
Amennyiben falugazdász segítségét kéri a tagdíjbevallásban, kérjük 
hozza magával őstermelői kártyáját vagy kamarai igazolványát, 
illetve adóbevallását, melyen őstermelői bevétele, MVH-s támoga-
tásai tételesen láthatóak. 
 
Az idei évben is mentesülnek a tagdíjbevallás alól az évi 600.000 
forint árbevételt el nem érő őstermelők, amennyiben a 2.000 
forint tagdíjat 2017.  június 30-ig megfizetik.  
A bevallásra nem kötelezett tagoknak, illetve a várhatóan 2.000 Ft-
ot fizető őstermelő tagok részére június elején közel 190 ezer (fe-
hér gépi feldolgozású) csekket postáz a Kamara. 
 

Bevallásra kötelezett tagok esetén a bevalláskor jelezheti csekkigé-
nyüket, melyet 2017. július és augusztus első felében a Kamara 
postáz tagjainak.  
Ha a felületen nem jelezték csekk igényüket, utalják át a tagdíjat a 
Kamara OTP Bank ZRt.-nél vezetett 11749008-20190244  
számú bankszámlára.  
Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel kamarai azo-
nosítójukat, illetve adóazonosítójukat vagy adószámukat.  
 

A Magyar Államkincstár  (továbbiakban: MÁK, régi ne-
vén MVH) május 15-ét követően idén is ellenőrzi az addig beérke-
zett egységes kérelmek tartalmát, és amennyiben mulasztás vagy 
hiba áll fenn, úgy arról értesítik a gazdálkodót, és amennyiben hiba 
áll fenn, azokat június 19-ig jogkövetkezmények nélkül 
módosíthatja.  

 
Tehát az előzetes ellenőrzésre nyitva álló határidő június 

19 (hétfő). Abban az esetben, ha a gazdálkodó falugazdászán ke-
resztül adta be területalapú támogatását, a falugazdászok kapják 
majd az MÁK -tól az előzetes ellenőrzés keretében kimutatott nem 
megfelelésekről szóló elektronikus levelet, melyről minden gazdál-
kodót a támogatás beadásakor megadott elérhetőségeken fogunk 
kiértesíteni.  

Mivel rövid a határidő, ezért kérünk mindenkit, hogy a tele-
fonon megbeszélt időpontban érkezzen. 

 
Az őstermelők segítése érdekében egy színes, többféle mó-

don kihelyezhető „Saját őstermelői tevékenységből származó 
termék” táblát  készített a NAK, melyet a piacokon értékesítő 
gazdálkodóknak ki kell helyeznie. Ezek a táblák ingyenesen átvehe-
tők a falugazdász irodákban. 

Kárándi Orsolya, Tömöri István
NAK falugazdászai

(Falugazdász ayagok: www.letavertes.hu /Település/Mezőgazdaság) 
 



16. oldal            Létavértesi  HÍREK        2017. JÚNIUS  
 
 

 

ELADÓ FÖLDEK MONOSTORPÁLYIBAN 

1384      hrsz. szőlő, kert  zártkertben 9,27 AK 8/24-ed része 1272 m2 , 50.000 Ft 

0317/27 hrsz. szőlő külterület 302,58 AK 426/30258-ad rész 1065 m2 42.600 Ft 

0167/3   hrsz. erdő, rét, szántó külterület 4811 m2 , 3,69 AK  110.700 Ft 

1381/1   hrsz. szőlő, kert zártkertben 7,4 AK 8/16-od része 1432,5 m2 50.000 Ft 

Érdekl ődni mobilon: 06/20-421-27-58 - Balogh Imrénénél 
(2017/00309)

Első áldozók 2017. 
a Nagylétai Görögkatolikus Egyházközségben 

 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

Az első áldozók névsora: Apai Zsófia, Bodnár Orsolya, Lőrinczi 
Viktória, Lingurárin Fruzsina, Harmati Petra, Moczok Ágota, Mol-
nár Zsófia, Portörő Fanni, Szabó Tünde, Varga Boglárka, Bertóthy 
Tamás, Balogh Dominik, Kovács Dominik, Mezei Benjamin, Szabó 
Gergő.  A felvétel további szereplői: Szimicsku Ferenc esperes és 
felesége Szimicsku Ferencné, valamint Máté Ilona  hitoktató. 

(Színesben: www.letavertes.hu /Település /Egyházak) 
 

 

 
 

ELADÓ FÖLD MONOSTORPÁLYIBAN 
0378/85 hrsz. szántó (Gőzhát) 2384/7695-öd része 

9811 m2 23 AK - 2.900.000 forintért. 
Érdeklődni mobilon: 06/20-421-27-58 - Balogh Imrénénél 

(2017/00300)

ÁÁll lláásslleehheettőősséégg  lloovvaass  mmaajj oorr bbaann,,  
Debrecentől 15 km-re, Létavértes mellett. 

A szükséges kerti és karbantartási munkákon kívül az állatok 
gondozása és a lovasfoglalkozásokon történő segítés is a munka 
részét képezi. 

Munkaid ő: 6.00 – 16.00-ig, hétfőtől -  szombatig 
Hétközbeni nettó fizetés: 120.000 Ft. Túlórapénz: 24.000 Ft. 
Szükség esetén munkába járáshoz robogót, vagy akár szállást is 
tudunk biztosítani. 

Jelentkezés: zcsernatony@hotmail.com; 06-30/6266-235 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, eme-
letes, 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 

 (2017/00177)
 
LAKÓHÁZ . Létavértes, Rákóczi 
u. 64. szám alatti lakóház nagy 
telekkel, gazdasági melléképületek-
kel, bármilyen mezőgazdasági  
tevékenységre alkalmas, telephely-
nek is alkalmas, eladó. Telefon: 
0630/ 502-51-41              (2017/00255) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor u. 39. szám alatti össz-
komfortos lakás eladó.. Érdeklődni: 
06 20 / 228-3942.             (2016/00041) 
 
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.              (2017/00176) 
 
ÜZLETHELYISÉG . Létavértes 
központjában üzlethelyiség kiadó. 
Száraz konyhakész bükkfa 2900 Ft 
akác tüzifa 3200 Ft/q,  Nyárfa 1800 
Ft/q. kapható, megrendelhető. Tele- 
fon: 0630/ 354 8993.        ((201700211 

)

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, Rét 
u. 16. szám alatti összkomfortos 
lakás eladó.(víz, gáz, villany, 
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni 
lehet: 06/30 350 66 98     (2017/00073) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,  
Zöldfa u. 24. szám alatt eladó. Víz, 
gáz, villany, cserépkályha van. 
Érdeklődni lehet 52-251-401. 

             (2017//00298)
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, Béke 
utca 19. szám alatt 400 n. öltelekkel 
eladó. Érdeklődni lehet telefonon:  
06 70 333 4773               (2017/00290) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával, 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
GEALAN , műanyag nyílászáró, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év 
teljeskörű garanciával, alacsony 
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy 
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, 06-20/ 463-57-13           (x) 
 

HIRDESSEN 
A LÉTAVÉRTESI HÍREKBEN!  

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

 „Az idő múlik, feledni nem lehet. 
Nehéz az életet élni nélküled. 
Milyen szomorú mindig egyedül lenni, 
Valakit mindenütt hiába keresni. 
Hulló könnyekkel állunk sírod felett. 
Zokogva őrizzük drága emlékedet” 
 

HOSSZÚ GYULÁNÉ  
született Krizsán Julianna 
1937. 12. 21 - 2012. 06. 19 
 halálának 5. évfordulójára 

 

Emlékezik: FÉRJE, GYERMEKEI, UNOKÁI

KÖZTEMETŐ NYITVA TARTÁSA 
Augusztus 31-ig: naponta 7 – 20 óráig 

A temetői szarkákról 
A tavaszi, kora nyári idő beköszöntével megújul, megszépül a 
temető is. A hozzátartozók egynyári és évelő virágokat ültetnek a 
sírokra. A gondosan kiválasztott növények a virágaik színében, vagy 
fajta tekintetében lehetnek ritkaságok, különlegesek.  

És ezzel egyidőben megérkeznek azok a temetőlátogatók is, akik 
vagy tudatosan üres kézzel lépik át a köztemető kapuját, vagy a 
síron nyíló szép virágok ejtik őket kísértésbe, és igyekeznek gyorsan 
és tövestől ellopni azokat. A napokban egy ilyen esetről 
panaszkodott egy jó ismerősöm. A sírkertben mindig jönnek –
mennek az emberek, az ott dolgozók, ezért nincs idő eltüntetni a 
nyomokat, megigazítani a virágtő helyét. Tavaly egy ilyen 
kapkodónak köszönhetően a virágtőről lehulló föld elvezetett ahhoz 
a sírhoz, ahová átültették a növényt. A meglopott szomorúan 
állapította meg, hogy az elkövető nála módosabb ember, és néhány 
száz forintot a virágboltban gond nélkül ki tudott volna fizetni. 
 

Mint minden alkalommal, amikor ilyen esetről hallok, most is 
felvetődik bennem a kérdés: milyen lelkülettel rendelkezik az olyan 
ember, aki szerettei sírját úgy díszíti, hogy azzal másoknak 
fájdalmat okoz ?                                                                               t.b. 
 

Tisztelt Vállalkozók!  
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes 
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme: max. 1 
gépelt oldal és 1-2  kép, logó. A tartalom nem lehet kizárólagosan árú- és 
szolgáltatás reklám. A szerkesztésben segítünk. 
Várjuk írásukat: Városháza, I. em. 12.  vagy letahirek@gmail.com  
 

 

      Az újságba szánt anyagok , 
      fotók, hirdetések leadása 
 

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

E-mailen: letahirek@gmail.com  

Megemlékezés 
Már 7 év telt el azóta, hogy az Úr Isten elszólított 
a családunk életéből a minden élők útján. 
Az idő telik, de az irántad való szeretetünk 
múlhatatlan, hiányod pótolhatatlan. 
Példaként maradtál jóságoddal, szereteteddel 
és minden jó intelmeiddel közöttünk. 
Unokád kérdi: -Miért nincs nekem Nagymamám?” 
Válasz: „Azt csak az Úr Isten tudja.” 
 

FEHÉR LAJOSNÉ 
született: Mikó Ilona  

1947. 03. 18. – 2010. 06. 04. 
Emléked szívünkben, lelkünkben hordozzuk. 

Férjed, gyermekeid unokáid és testvéred
 

 

Régi kép 

 
 

A felvétel 1956-ban a Vértesi Görögkatolikus Egyházközségben 
készült, és azon az első áldozó fiatalok láthatók lelkészükkel. 

Köszönjük a fotót Herman Jánosnénak (Rákóczi utca) ! 



18. oldal            Létavértesi  HÍREK        2016. JÚNIUS  
 
 

KASSAI UTCAI ISKOLA 
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