
Június 4-én, a trianoni békediktátum 98. 
évfordulóján ünnepi megemlékezés volt a 
Debreceni – Petőfi utca sarkon lévő emlék-
műnél. 
Ünnepi beszédet mondott Menyhárt Károly 
polgármester.  
 

Kányádi Sándor: Nyergestető című versét 
Puja Anikó – Irinyi János Általános iskola 
tanulója – szavalta el. A program koszorúk 
elhelyezésével zárult. 
További képek: www.letavertes.hu  /Hírek, 
illetve az Irinyi J. Iskola anyagában 
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Fotó: Pokol Józsefné

Elcsöndesedtek a tantermek, közösségi terek, véget ért a 2017-2018-as tanév. Az 
évzárókkal, végzősök ballagásával kezdetét vette a várva várt nyári vakáció. 
A felvételen az Arany János Általános Iskola nyolcadikosai, akik bolondballagásuk során 
felkeresték a Gyermeksziget Óvodát is. Vidám, szép nyarat tanároknak, diákoknak is! 

Megemlékezés 

Fotó: Turóczi Barnabás
 

 

Felhívjuk a létavértesi lakosok figyelmét, 
hogy a nyári diákmunka keretében -2018. 
július 16 - 2018. augusztus 16. - a 
szennyvízberuházással kapcsolatos köte-
lező adatgyűjtést fognak végezni helyi 
diákok az önkormányzat megbízásából.  
 
Az adatgyűjtés a szennyvízbekötéssel 
jelenleg nem rendelkező ingatlanok 
esetében kerül elvégzésre. 

A diákok az önkor-
mányzat címerével és 
„Létavértes Városi Ön-
kormányzat” felirattal 
ellátott kitűzővel igazol-
ják magukat.  

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segítsék a 
fiatalok munkáját! 

Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

 

Tájékoztatás statisztikai adatgyűjtésről 
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A 2018. június 5-én tartott soros testületi 
ülés az alábbi napirendeket tárgyalta: 
  
    Polgármesteri jelentés  
 
1. Beszámoló Létavértes város 2017. évi 
közbiztonsági helyzetéről ● 
2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  ● 
2.1. Létavértesi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2017. évi tájékoztatója  ● 
3. Létavértes Városi Önkormányzat Védő-
női Szolgálatának 2017. évi munkájáról 
szóló beszámolója  ● 
4. Különfélék  
4.1. Országos Tornaterem Felújítási Prog-
ram megnevezésű pályázat többlet önere-
jének vállalása  
4.2. Szilágyi Róbert bérleti díj mérséklési 
kérelme  
4.3 Létavértes, belterület 1017/25 és 
1017/26 hrsz -on lévő ingatlanok megvá-
sárlása  
 
 

4.4. Létavértes, külterület 01042. hrsz-on 
lévő vezetékjog megállapodás  
4.5. LET.A.MED Zrt. 2017. évi 
beszámolója  ● 
4.6. Digi Kft. kérelme mobiltelefon szol-
gáltató torony létesítése Létavértes 0640/4 
hrsz-on lévő Víztornyon  
4.7. Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2018. évi költségvetésének 
módosításáról ● 
4.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezésére közszolgáltató kiválasztására 
kiírt pályázat eredménye, közszolgáltatási 
szerződés megkötése  ● 
4.9. Csizi Frigo Kft. telekvásárlási kérelme  
4.10. Szociális rendelet módosítása – Hajdú 
Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai 
segítségnyújtás útján tett észrevétele  ● 
 
 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu  
              ●  = elérhető a város honlapján  
 
 

Ebtartók figyelmébe 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy az önkormányzat feladat- és hatás-
köre a kóbor ebek befogására és 
elszállíttatására vonatkozik, mely a 
közterületen tartózkodó gazdanélküli 
állatok befogását jelenti.  
A felelősségteljes állattartásra felhívva a 
 figyelmet kérjük az otthonukban élő, már 
megunt kutyák elszállítása ügyében ne 
vegyék igénybe a szolgáltatást, mert az 
kiszámlázásra kerül a bejelentő részére! 
 

Uszoda nyitva tartása 
 

Lakosság részére : 
Hétköznap 

½ 7-től 8-ig és délután 1730-20 óráig 
Csütörtökön 

½ 7-től 8-ig és délután 17-20 óráig 
Szombaton : 

10-12 óráig és 14-18 óráig 
Vasárnap: 
15-18 óráig 
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RÖVIDEN 
 

Állampolgársági eskü 
 
Az eltelt időszakban újabb 27 fő tett esküt a 
Városházán, így 2018. június 15-ig 10 221 
személy vehette át állampolgársági okmá-
nyait Létavértesen. 
 

Városnapi főzőverseny 
 
A Városnap főzőversenye 2018. június 30-
án, szombaton reggel 8 órakor kezdődik 
melyre családok, civil szervezetek, intéz-
mények és baráti társaságok jelentkezését 
várják a szervezők június 27-én, szerdán 12 
óráig a Városi Könyvtár és Művelődési 
házban, Rózsa u. 1, illetve telefonon: 06-52 
/376-055. 
Nevezési díj nincs! 
Az ételkészítéshez szükséges alapanyagok-
ról, főzőedényekről, kellékekről, valamint a 
kóstoltatáshoz szükséges eszközökről 
minden csapat maga gondoskodik. 
Az elkészült ételeket szakértő zsűri az alábbi 
kategóriákban értékeli:  
Levesek – Pörköltök – Egytál ételek - Egyéb. 
A főzőverseny valamennyi résztvevője 
Emléklapot kap, a kategóriák első három 
helyezettjét díjazzák. 
 

Erős ember verseny 
 
A Városnapon délután 15 órától ismét 
megrendezésre kerül az erős ember verseny, 
melyen minden egészséges nagykorú a saját 
felelősségére, megfelelő öltözékben indulhat. 
Nevezési díj nincs!  
Nevezés: a helyszínen, illetve előzetesen a 
Városi Könyvtár és Művelődési házban 
(Rózsa u. 1.) lehet. 
Díjazás: az I – III. helyezettek oklevél és 
kupa A legerősebb ember különdíjban is 
részesül. 
 

Véradás 
 
A Sportcentrumban június13. -án megtartott 
véradáson megjelent 50 fő. Szűrés után 41 
személytől vettek vért. 
Első alkalommal adtak vért: Nagy Edit, 
Vezér u.10, Szűcsné Sinka Brigitta, Petőfi u. 
50. Köszönet minden véradónak! 
Legközelebb augusztus 29-én lesz véradás a 
vértesi részen Helye: Kassai u. 8. A 
Sportcentrumban legközelebb december 5-én 
lesz kiszállásos véradás. 

Szalai Ferencné véradásszervező
 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeettt iii    üüülllééésss   nnnaaapppiii rrr eeennndddjjj ééénnn   

 
Fotó: Magánarchívum

A Családsegítő Szolgálat dolgozóinak koordinálásával ruhaosztásra került sor június 11.-én 
a szolgálat udvarán. A lakossági felajánlásokból összegyűlt ruhaneműkből, cipőkből, 
táskákból mintegy 60 megjelent rászoruló részesült. 

Papp Zoltán képviselő
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A szennyvízhálózat építéséről 
 

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 Északkelet-magyarországi 
szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés pályázatunk 
alapkőletételi rendezvényünk után adtam tájékoztatást arról, hogy az 
év II.negyedévében a munkavégzés megindulhat.  
 
A tervezői- és kivitelezői csoporttal azt követően több alkalommal 
egyeztettünk a város területén építendő aknák elhelyezéséről, illetve 
vezetékek nyomvonaláról. A tervek alapján és a helyszíneken 
történt megbeszélés eredményeként néhány magánterület szolgalmi 
joggal való terhelése, illetve megvásárlása vált szükségessé. A 
szerződéskötések erre vonatkozóan folyamatban vannak, melyek a 
vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez is szükségesek. A 
tervezői csoport munkatársai a szolgáltató által adott 
nyilvántartásban ellentmondásokat talált a vízbekötések száma, 
helye, illetve a szennyvízbekötési igények mennyisége között. 
Mindezeket szükséges volt a vízművel több alkalommal egyeztetni 
azért, hogy az ellátásából senki ne maradjon ki. Illetve, hogy az 
elvégzett munkák a támogatási szerződés szerint finanszírozhatóak 
legyenek. 
 
A tervezők és kivitelezők 2018. június 14-i tájékoztatása alapján a 
fenti módosításokkal együtt a vízjogi létesítési engedélyt megkérték, 
a telep esetében az már megküldésre került. A hatóságok 
eljárásának befejezéséig a helyszíni előkészítések megtörténnek. Ez 
alapján a közterületek, kapubejárók, utcafronti kerítések, az épületek 
közterületek felőli homlokzatai minden ingatlannál kamerás 
állapotfelméréssel rögzítődik. Így az utcákon kamerával, 
fényképezőgéppel, időnként felbukkanó csoportok az 
önkormányzattal való egyeztetés mellett végzik a tevékenységüket.  
Erre időnként azonban érdemes rákérdezni, és amennyiben mások 
járnak az utcán, kérjük jelezni szíveskedjenek. 
 
A kivitelezői csoport munkairányító központja az Árpád tér 19. 
szám alatti, volt óvoda épületében lesz, melynek a meszelése, 
bútorozása lassan elkészül. A gép, eszköz és építőanyag tárolására 
több helyszínt jelöltünk meg, mint ahogy a bontott anyagok 
elhelyezésére is. Mindezekre vonatkozó használati szerződések a 
napokban kerülnek aláírásra.  
 
A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatok megkezdésekor az 
adott átemelő aknához tartozó körzet lakosságát a bekötés helyének 
és időpontjának tényéről a munkálatok műszaki koordinátorai 
megkeresik. A gépkocsikkal és a mentővel, ügyeleti kocsival, 
tűzoltóval való megközelíthetőség érdekében a munkaárkok a 
szükséges lehető legrövidebb ideig lesznek nyitva. Azok 
helyreállításait folyamatos – az ülepedés miatt - pótlással végzik.  
 
Az EuroAszfalt-Betonút konzorcium a fővállalkozói szerződésük 
alapján már végzi a munkálatok ütemezését, a kivitelezésbe bevont 
alvállalkozói csoportokkal.  
A munkakezdés a közterületeken a vízjogi létesítési engedélyek 
birtokában indulhat. 

Ipari park fejlesztéséről 
 
A TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 
Létavértesen című pályázatunk környezetvédelmi hatásvizsgálatra 
kötelezett. Az ezzel megbízott vállalkozást a hatósághoz az 
elkészült munkaanyagot beadta, mely alapján a közműterveket át 
kellett dolgozni.  
A tervezői csapat úgy végezte el ezt a munkát, hogy az műszaki 
tartalom és ezzel együtt finanszírozási forrás módosítása nélkül 
kerül kivitelezésre.  
Az engedély a szakhatóságok véleményezését követően várható. A 
projektmenedzsment szervezet a műszaki ellenőr és a közbeszerzési 
szakértő kiválasztását készíti elő. 
 

Geotermikus energia hasznosítása 
A TOP-3.2.2-15HB1 Létavértes város közintézményeinek 
fűtéskorszerűsítése geotermális energia című pályázatunk 
tervezési munkálatai elkészültek.  
 
A vízjogi létesítési engedélyeket a termelő és a visszasajtoló kút 
kivitelezéséhez megkértük. Az előzetes terveket azért kellett 
átdolgozni, mert a visszatérő kút helye megváltozott. A termelő 
kutat az iskola udvara melletti megvásárlás alatt levő kertben, míg a 
visszasajtoló kút a volt Kenyér gyárral szembeni önkormányzati 
ingatlanon lesz megfúrva. Az ingatlan nyomvonalához szükséges 
magánterület megvásárlása a szerződéskötés fázisában van. A 
projektmenedzsment szervezetnél a közbeszerző és a műszaki 
ellenőr kiválasztása van folyamatban, míg a kiviteli terv alapján a 
munkálatok végzésére hivatott szervezet tenderezését készíti elő. 
 

Tornaterem felújításról 
Mint ahogy arról korábban tájékoztatást adtam, önkormányzatunk 
az Országos Tornaterem Felújítási Program címmel kiírt 
pályázatot az arra előírt határidőben elkészítette és beadta. A 
Magyar Kézilabda Szövetség által koordinált pályázat úgy 
működik, hogy a kivitelezői munkákat is a kiíró adja vállalkozásba. 
A munkálatokhoz szükséges önerőt az önkormányzatnak is az ő 
számlájukra kell átutalni. Az általunk elkészített pályázat becsült 
költsége 26.780.362 Ft+ÁFA volt. A Kézilabda Szövetség értesített 
arról, hogy nyert a pályázatunk, és közbeszerzés alapján 
kiválasztották a kivitelezőt.  
Megdöbbenve vettük tudomásul, hogy az így megtett 
legkedvezőbb ajánlat 43.500.659 Ft + ÁFA volt. Miután a két 
összeg közötti különbség 16.720.297 Ft+ÁFA, így a pályázat 
megvalósításától elálltunk. Az egyes anyag és munkadíjak a tételek 
jelentős többségében többszörös költséget tartalmaztak. 
 

Külterületi út építéséről 
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak 
fejlesztése című pályázat keretében a Kis Tanyától az Aranykalász 
gépcsoportig tartó délkeleti 2,5 km hosszú elkerülő út építési 
engedélyezési eljárása van folyamatban. A támogatási szerződés 
szerinti teljes költség 127.764.795 Ft, azonban az építőipari anyag és 
munkadíjak emelkedése alapján majd a kivitelező árajánlatai 
határozzák meg a forrásigényt.  

Menyhárt Károly
Polgármester

 

Létavértes Városi Önkormányzat 
pályázatot hirdet traktoros/mez őgazdasági termelés-felügyel ő 

munkakör betöltésére 
 

Határozatlan idejű jogviszony, teljes munkaidős foglalkoztatás 
A munkavégzés helye: Létavértes, Kossuth u. 4. 
Illetmény: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 
bérminimum 
Pályázati feltételek: 
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 8 általános 
iskolai bizonyítvány, „B” kategóriás jogosítvány, 
A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent a szántóföldi 
növénytermesztésben szerzett gyakorlat. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes 
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: július 10. 12.00 óra  
A pályázat benyújtható: 
Postai úton, a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal címére (4281 
Létavértes, Kossuth u. 4.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „traktoros 
pályázat”. 
Elektronikus úton a titkarsag@letavertesph.hu e-mail címen keresztül, 
Személyesen: Kulcsárné Juhász Judit titkársági referenshez, 
Városháza I. em. 14. 
Egyéb információ: 4 hónapos próbaidő kikötése 
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 Évadzáró táncgála  
 
A Cserebingó csoport június 10- én rendezte meg évzáró 
táncgáláját a művelődési ház színháztermében.  
 
A Cserebingók 12 éve táncolnak együtt, önálló táncegyüttessé 2017-
ben szerveződtek. 
A Balla Fruzsina és Forgács Zsombor szakmai irányításával 
működő Cserebingó táncegyüttes ez év júniusában első alkalommal 
vett részt minősítő versenyen Biharkeresztesen, ahol Ezüst
táncminősítést szereztek. 
 
A Cserebingó csoport utánpótlás tánccsoportjainak Balla Fruzsina a 
moldvai csángók archaikus szókincsének gyöngyszemeiből 
választott neveket (Lásd a műsorrendben) 
 
A műsor első számaként látott 
Dörzsölő Somogyban című 
előadás június 12-13-án be-
mutatkozott a Lakitelki Népfő-
iskolán, a Nemzeti Művelődési 
Intézet országos konferen-
ciáján, mint közösségépítési jó 
gyakorlat.  
Művészeti vezetők: Balla 
Fruzsina és Szilasi Zsanett. 
 
A telt ház előtt 10 csoport több mint 130 táncosa osztozott a 
sikerben. A talpalávalót a kitűnő Pipás zenekar szolgáltatta. 
A magyar hagyományok, a népzene ápolása, a tánckultúra 
népszerűsítése, a valódi értékek őrzése és felmutatása nagyon fontos 
küldetése ennek a csoportnak.  
Köszönet ezért a tudatos, jó színvonalú munkáért a művészeti 
vezetőknek, a fáradhatatlan táncosoknak, és a jó ügyet támogató 
szülőknek! 
 

A műsor: 
1. Dimitrifjak, Minibingó, Cserebingó: Dörzsölő Somogyban, 2. 
Csiporka csoport – Somogyi játékfűzés, 3. Lipite csoport –
Dunántúli játékfűzés, 4. Fuszulyka csoport – Moldvai táncok, 5. 
Csintekerentő csoport – Polgári táncok Csallóközből, 6. 
Cserebingó csoport – „A románoké” – táncok Kalotaszegről, 7. 
Toppantó csoport – Somogyi ugrós, 8. Csicsikoma csoport –
Moldvai táncok, 9. Ingó-bingó csoport – Szilágysági mulatság, 10. 
Minibingó  és Cserebingó csoport – Korcsos és szökősök 
 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

 
Akik ott voltak a rendezvényen azoknak segít a szép pillanatok 
felelevenítésében, másoknak a megismerésében több csoport 
videofelvétele, melyek rüvidesen elérhetők a város honlapjáról: 
www.letavertes.hu /Hírek / Évzáró táncgála 
 

Turóczi Barnabás
 

Városi Pedagógus Nap 
2018. június 4. 

 

A hagyományok folytatásaként a Sportcentrumban rendezett 
ünnepségen köszöntötte pedagógusait és az oktatás területén 
dolgozókat, a nyugdíjasokat Létavértes Város Önkormányzata.  
 
Menyhárt Károly polgármester beszédében így fogalmazott:
”Ma azokat köszöntjük, akik a legszebb hivatást gyakorolják, 
gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak, példát mutatnak, a 
pedagógusokat….Köszönöm a kivételes munkát, az iskolák, az 
óvodák, a napközi könyha, a szakszolgálat dolgozóinak!” 
 
A legeredményesebb oktatók a polgármestertől és intézményük 
vezetőjétől vették át a Létavértes Városi Önkormányzat által 2015-
ben alapított „Létavértes Gyermekeiért” díjat. 
 

Díjazott pedagógusok: 
Arany János Általános Iskolából:  Máté József, Menyhártné Bora 
Edit, Szima Sándorné, Tarnai Csaba, Zsíros József. 
Irinyi János Általános Iskolából: Katonáné Szabó Csilla, 
Szentmiklósi Miklós 
Gyermeksziget Óvoda: Máténé Laczkó Lilla, Papp Julianna Edit, 
Tarnócziné Csúth Éva 

 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

 
Idén második alkalommal részesültek jutalomban a pedagógusok 
munkáját segítő alkalmazottak, minden intézményből 1-1 fő  
Arany János Általános Iskolából: Major Erzsébet technikai dolgozó 
Irinyi János Általános Iskolából: Szabó Lászlóné technikai dolgozó 
Gyermeksziget Óvodából: Szatmári Zoltánné dajka 
Városi Napközi Konyhából: Kovács Sándorné szakács 

 
A pályán eltöltött 40 éves munkájáért a tanévben nyugdíjba vonult
Gyarmatiné Virág Viola óvodapedagógus az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem elismerésben részesült. 
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötték: Czentye Sándornét 
és Tóth Sándort (Arany János Iskola), Kiss Lajosnét és Szatmári 
Károlynét (Irinyi János Iskola), Jászhalmi Gézánét (Gyermeksziget 
Óvoda) 
 
A díjátadások után a három nevelési- oktatási intézmény egy-egy 
színpadi produkcióval szórakoztatta a megjelenteket, majd a 
Betekincs étterem szolgáltatásának köszönhetően egy közös 
vacsorával zárult a rendezvény. 
 
Ezúttal is köszönetet mondunk valamennyi oktatásban dolgozó 
nevében Létavértes Város Önkormányzatának, az intézmények 
alapítványainak, a Városi Napközis Konyhának és beszállítóinak –
a Sváb Gasztro Kereskedelmi Kft-nek, a Ravi Gasztro Kft-nek a 
rendezvény megvalósításához nyújtott támogatásáért ! 
 

OKTATÁSI BIZOTTSÁG
 
A díjazottak és jutalmazottak méltatása a város honlapján, az 
intézmények oldalán olvasható: www.letavertes.hu/ Település/ Oktatás 
Képösszeállítás a rendezvényről: www.letavertes.hu/ Hírek 
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Június 3.-a vasárnap reggel. Nagy volt a sürgés – forgás az 
óvodaudvaron. Az óvónők, dajka nénik lázas készülődésbe kezdtek, 
ahogy teszik azt minden évben. Hatalmas virágcsokrok vízben állva, 
melyeket a szülőktől kaptunk, és reggel még újabbak érkeztek. 
Jókedvvel, nevetgélve, vidáman serénykedtünk. Feldíszítettük a 
hatost, a most átadott megszépült és a maga nemében páratlan 
udvart, az óvoda épületét. Tettük ezt azért, hogy a szép környezettel 
megadjuk az ÜNNEP hangulatát. 
 
A Zümi nagycsoportos gyerekek, az ilyenkor megszokott módon 
vettek búcsút az óvodától. 
Tarisznyájukat megtöltöttük sok-sok élménnyel, kirándulással, 
gyermeknapokkal, a szülőkkel közös programokkal.  
 
Egy képzeletbeli kis táblácskát is adtunk a kezükbe, hogy 
akikkel találkoznak az útjaik során tudják, hogy: 

„Tanulni sokat a gyermektől lehet, mert mindig a mosolyt tanítja neked. 
Tiszta lelke nem bánt, nem kér, csak arra vágyik, hogy vele legyél. 
Elfogad – mindegy, ki vagy – nem irigy, bármit neked ad. 
Várja, hogy játssz, tanítsd és szeresd, hogy az élet iskolájába vezesd.” 

 
Az Irinyi úti Tagóvoda munkatársi közössége kellemes vakációt, 
pihenést és feltöltődést kíván! 

Az óvoda munkatársi közössége
 

Debreceni utcai óvoda 
 

FOREVER KIDS pályázat 
 

Május 19-én a Forever 
Gyermek egészséges életmód 
támogatási program által kiírt 
pályázattal óvodánk 138 000 
forintos támogatásban részesült, 
melyet Harmati Zoltánné 
óvodavezető és Pujáné Papp 
Mária óvodavezető helyettes 
vehettek át Budapesten. 

 
A pályázaton nyert pénzt a 
KRESZ pálya megvalósí-
tásához használjuk fel. 

 
 

Környezetvédelmi Világnap 
Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan június 1-én, pénteken 
óvodánk csatlakozott a Zölden jobb mozgalomhoz, mely során az 
intézmény apraja-nagyja egyaránt zöld felsőt viselt. 
 

Fotók: Óvoda archívuma
 

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, melyeken a meghívott vendégek büszkén nézték 
gyermekeik előadásait.                                   (folytatás a 6. oldalon) 

 

GGGyyyeeerrrmmmeeekkkssszzziiigggeeettt   
ÓÓÓvvvooodddaaa   

 

Irinyi úti tagóvoda 
Átadták a megszépült óvodaudvarunkat. 

Tereprendezés során a szintkülönbség kiegyenlítődött, egyedi 
arculatot kapott az udvar, melyet minden követelményt és igényt 
kielégítő új játékokkal szereltek fel. 

 
Fotók: Óvoda archívuma

Ezúton is köszönjük Létavértes Város Önkormányzatának a 
személyi- tárgyi feltételek és jelentős anyagi támogatás 
biztosítását! 

Gyermeknap  
Gyermeknap alkalmából a gyermekek birtokba vehették a 
szép új udvarunkat, boldogan próbálgatták az új udvari 
játékokat.  

 
Természetesen a gyermeknap nem múlhatott el jégkrém 
nélkül. Felhőtlen boldog délelőttöt tölthettünk el. 
 

BALLAGÓ-ÉVZÁRÓ 

 
Zümi csoport 
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Fotók: Harmati Zoltánné
 
Május 26-án hagyományainkhoz híven tartottuk meg a ballagó 
ünnepséget a Városi Művelődési Házban. 

 
Csoportképek: Boros- Szima Beáta

Kisvirág csoport 

 
Ficánka csoport 

A Kisvirág és a Ficánka nagycsoportos gyermekek ünnepélyes 
keretek között intettek búcsút az óvodának. Mindkét csoport 
színvonalas műsort adott elő, és sok emlékkel a tarisznyájukban 
ballagtak el. A megható ünnepségen a szülők és vendégek is jól 
érezték magukat. Kívánunk a gyermekeknek sikerekben és 
eredményekben gazdag tanulmányi éveket. 

Családi nap az óvodában 
A dolgozói közösség minden tagja szívvel lélekkel részt vett a családi 
napra készült ételek elkészítésében. A töltött káposzta és a lángos 
illata betöltötte a rendezvény helyszínét, melynek elfogyasztása után 
mindenki megelégedve, jóllakottan távozott. 

 

 
Június 8-án az időjárás miatt az óvoda épülete, valamint az udvara adott 
helyet a hagyományos családi nap megrendezéséhez.  

 
Rendezvényünkön a Forever Kft gyermek egészséges életmód támogatási 
program termékeit ismertettük meg. 
A kicsik és nagyok izgalmas és színes programok között válogathattak: 
Zumba, Cserebingó táncegyüttes bemutatója, ügyességi - és hagyományőrző 
játékok, Kustor Zsombor és Kustor Máté citera előadása, különböző 
munkagépek bemutatója (kis- nagyméretű traktor, fűnyíró gép).  
A helyi közszolgálati szerv jóvoltából megtekinthették, és kipróbálhatták 
milyen a tűzoltó autóban ülni.  
A délelőtt folyamán Szalontai Tibor biztosította a hangulatos zenét 
számunkra. 
A Létamed dolgozói az elmúlt évekhez hasonlóan ismét, biztosították a 
jelenlévők számára a vérnyomás és vércukorszint mérését. 
Köszönet támogatóinknak: Léta-Huszti Kft, PP+R Kft, Létamed –
Érmellék Egészség Centrum, Szalontai Tibor. 
Bízunk benne, hogy a következő nevelési évben is egy ilyen jó 
hangulatú napot tölthettünk el ismét együtt!      Harmati Zoltánné  
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A Vígszínházban jártunk  
 
A K&H által támogatott sikeres pályázatnak köszönhetően, 
iskolánk 27 diákja és 3 pedagógusa, egy napos ingyenes 
jutalom kiránduláson vehetett részt Budapesten. Először a 
Nemzeti Múzeum kiállítását néztük meg.  
Ezután egy izgalmas hajókirándulás következett a Dunán. 
Megcsodáltuk a Parlament felújított épületét, felkerestük József 
Attila szobrát és megrendítő volt,  A Cipők a Duna-parton  
holokauszt -emlékműnél megállni. 
Már alig vártuk, hogy megérkezzünk a Vígszínházba, ahol a Padlás 
című musicalt nézhettük meg. 
A 30. évébe lépett musical híres Szilvás gombóc és Fényév távolság 
dalai örökre elvarázsolják a nézőket. Így volt ez velünk is. 
” Rövid pihenőt tartottunk a Kossuth téren, ahol megfigyelhettük az 
őröket is, akik egész nap mozdulatlanul rezzenéstelen arccal 
vigyázzák a rendet. A földalatti világ, nyüzsgő utasa, a meredek, és 
gyors mozgólépcső, és a metróval való utazás szokatlan volt. 
Remélem, hogy legközelebb is mehetek egy ilyen kirándulásra, mert 
nagyon tartalmas volt és sokat tanultam.” ( Herz Béla 5. o.)  

Molnárné Pelei Andrea, Létai Ilona, Mészárosné Imre Melinda
 

Gyermeknapi akadályverseny 
 „Legyen most minden nap csakis a mi napunk, 

Énekeljük hangosan: együtt vagyunk!”
 
A felső tagozatban már hagyomány, hogy gyermeknap 
alkalmából akadályversenyt szervez diákönkormányzatunk. 
Erre az alkalomra lázasan készültek a csapatok, már napokkal 
előtte készítették a közös zászlót és csatakiáltást.  
 

 
Június 11-én 8 órától a sporttelepről indultak el a gyerekek a kilenc 
akadály leküzdésére. Megmutatták ügyességüket, lelemé-
nyességüket a feladatok (mocsárjárás, kúszás, lajhármászás, 
palánkugrás) során. A legkiválóbb csoportoknak pizza volt a 
jutalom. A nyerteseknek gratulálunk! 
 

 
Eredmények: 
5-6. évfolyam: 1. Heroes 5.a, 2. Tüzes bikák 6.a, 3. Arany csillagok 6.a 
7-8. évfolyam: 1.Katonák 8.a, 2. Spártaiak 8.c, 3. Ki a Károly? 7.a 
 

 
 
 
  
 

http://arany-lvertes.sulinet.hu
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Alsó tagozat 
 

Május hónapban került sor az alsó tagozaton az Anyák napi 
ünnepségek megtartására osztálykeretben.  
Június 1-jén került megrendezésre a Gyereknap az alsó tagozatos 
osztályok számára a Sporttelepen.  
 

 
                                                                            Képek: Iskola archívuma 

A nap folyamán a gyerekek évfolyam szinten ügyességi-és 
sorversenyen, majd táncházon vehettek részt Nagy Imre 
vezetésével. Kipróbálhatták a régi népi játékokat, az aszfalt rajzolást 
és a focit is. A kulturális programról a felső tagozatos diákok, az 
5.a,5.b és a 6.c osztályosok gondoskodtak. Ők az Arany Gálán 
előadott műsorukat mutatták be a kicsiknek. Nagyon jó hangulatban 
telt el a nap. 
Ebben az időszakban zajlottak le az év végi kirándulások, főzések. 
 

Osztálykirándulás 

Tiszadobon az Andrássy kastélyban 

Az 5.a osztály Tiszadobon az Andrássy kastélyt tekintette meg. 
Tiszalökön a Holt Tiszára épült tanösvényen ismerkedtek a növény 
és állatvilággal, és megnézték a vízierőművet is. Tarcal és Tokaj 
természeti adottságait csodálták és még hegyet is másztak. 
 

A megye legjobb olvasói 
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében 39. alkalommal
került megrendezésre a Barátunk a könyv olvasónapló pályázat. 
Újításként két fordulóból válogatták ki a megye legjobb olvasóit. Az 
első rész az ismeretterjesztő könyvekre épült, ebből a legügyesebb 
22 csapat továbbjutott a szépirodalmi műveket feldolgozó második 
fordulóba. Az ünnepélyes díjátadásra június 9-én 10 órától került 
sor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Árpád termében. 
Iskolánk „Léta vezér” csapata : Iles Dávid 4.c, Moczok Ágota 4.c, 
Lakatos Regina 4.b, Szatmári Gréta 4.c- a 6. helyezést érte el.  
Gratulálunk! Felkészítő pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó 
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Mérések 
Május 16-án idegen nyelvi tudásukról, 23-án matematikai és 
szövegértési kompetenciáikról adtak számot tanulóink. Ezeken az 
országos méréseken kívül helyi mérésekkel is folyamatosan 
diagnosztizáljuk diákjaink tudásszintjét. A mérési eredményekről 
iskolánk honlapján folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
 

Születésnapon emlékeztünk 

 
Fotók: Iskola archívuma

Iskolánk névadójának születésnapján, május 17-én délután 
szavalatokkal, ünnepi beszéddel és koszorúzással idéztük fel a múlt 
pillanatait és Létavértes híres szülöttének, Irinyi Jánosnak az életét, 
munkásságát.  

 

Határrendészeti nap 
Iskolánk felső tagozatosai június 1-jén a Létavértesi Határrendészeti 
Kirendeltség nyílt napján vettek részt. Lehetőségük volt kipróbálni 
rendőrségi járműveket, fegyverzeti felszereléseket, motor 
szimulátorokat és számos érdekes információhoz jutottak a 
szakmával kapcsolatban. Emlékezetes és izgalmas nap volt 
növendékeink számára.  Köszönjük a meghívást! 

 

Gyereknap 
Június 4-én, hétfőn iskolai gyereknapot szerveztünk az Irinyis 
diákoknak. A rendezvény az Irinyi Szabadidőparkban került 
megrendezésre. 

 
A megnyitó 

 
 
 

A diákolimpia elődöntő második helyezettjei 

Fotó: Iskola archívuma
A III. korcsportos lány kézilabda csapat 2017-2018 

 
A Létavértesi Arany János Általános Iskola III. korcsoportos lány 
kézilabda csapata Békéscsabán játszotta a diákolimpia országos 
elődöntőjét. A békéscsabai elődöntőbe rajtunk kívül Algyő, Mezőtúr 
és Békéscsaba egy-egy általános iskolai csapata jutott be. Csapatunk 
a döntőbe jutásért Mezőtúrral mérkőzött meg, ahol a lányok 
magabiztos, szemre is szép, kombinatív, tetszetős játékkal, 
fölényesen győztek. A döntőben a hazai Békéscsaba Lencsési 
Általános Iskolai csapatával kerültünk szembe, akiktől vereséget 
szenvedtünk.  
Az elődöntő végeredménye: 1. Békéscsaba, 2. Létavértes, 3. Algyő,. 
4. Mezőtúr 
 
A csapat nagy menetelése ezzel befejeződött, lányaink a diákolimpia 
országos elődöntőjének ezüstérmeseként végeztek, ami nagyon 
nagy teljesítmény. 
Köszönettel tartozik a csapat az iskola vezetésének és mindazoknak, 
akik valamilyen módon segítették ennek a szép eredménynek az 
elérését!. 
A csapat tagjai: 
Balogh Mercédesz, Raffael Dorina (kapusok), Nagy Viktória, 
Makula Katrin, Ferenczi Lili, Fekete Barbara, Orvos Kitti, Orvos 
Vanda, Laczkó Fanni, Kővári Nikolett, Jenei Kamilla, Rost Ágota, 
Szatmári Gréta.  A csapat felkészítő tanára: Hadady Monika 
 

„Légy résen!” 
 
Könyvkuckós gyerekeinkkel május 17-én délután a Rozsnyai 
Gyűjteménybe látogattunk el, ahol megtekintettük a Cserkészet-110 
időszaki kiállítást. Kővári Emesétől megtudtuk honnan indult a 
mozgalom, milyen jelszót és jelvényt használtak a cserkészek illetve 
milyen öltözéket viseltek.  

 
Cserkész köszönés 

Az előadás után tudásunkat egy komplex feladatlappal teszteltük 
majd egy evolúciós játékkal zárult a vidám és érdekes foglalkozás.  
Szervező és kísérő pedagógusok: Milotai-Kiss Ildikó, Oláh Ágnes 
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Lehetőség nyílt dodgemezésre, az állatfarm megtekintésére, a 
modern játszótér önfeledt használatára, tanösvényi sétára és egy 
közösen elfogyasztott éttermi ebédre. Felejthetetlen élményekkel 
gazdagodva, vidáman tértek haza a kirándulásról. 
 

 

Mert megérdemelték 
 

Megyei versenyek 
 

Május 18-án Katona Dániel 7. osztályos és Kádi Péter 8. osztályos 
tanulókkal Debrecenben az Epreskerti Általános Iskolában voltunk a 
Csete Szemesi Attila Megyei Informatika Versenyen.  
 
Alkalmazói kategóriában (Excel, Word, PowerPoint használata) 
vettünk részt két fős csapatunkkal. Előzetes feladatként az iskola 
címerét kellett elkészíteni egy képszerkesztő programmal. A 
versenyen 7 debreceni informatika tagozatos iskola mellett több 
vidéki csapat is részt vett. Tanulóink a nívós versenyen az előkelő 2. 
helyezést érték el.  
Felkészítő nevelő: Szentmiklósi Miklós 
 

Informatikus ifjaink  
 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Móra Kiadó szervezésében 
meghirdetett Janikovszky Éva Meseíró Pályázatra öt tanuló 
csodás történetével nevezett iskolánk. A magyarországi és határon 
túli versenyen Katona Dániel 7. osztályos tanulónk munkája 
továbbjutott az előzsűrizésen, így meghívást nyert Budapestre, az 
ünnepélyes eredményhirdetésre, ahol oklevéllel jutalmazták egyedi 
történetét. 
 

Gratulálunk a szép eredményekhez! 
 

 
 
 
  
 
A megnyitó után jó hangulatú zumba tornával indítottuk a napot. 
Ezt követően a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett 
városi rendezvényhez csatlakoztunk, ahol Puja Anikó 8. osztályos 
tanulónk is szavalt. 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

A Nemzeti Összetartozás Napja ünnepségen 
 

Visszatérve az Irinyi Szabadidő Parkba a Határrendészeti 
Kirendeltség érdekes bemutatójával, kézműves foglalkozásokkal, 
sportversenyekkel, különböző izgalmas és szórakoztató játékokkal 
folytatódott a gyermeknapi program. 

 

 
 

Játéközön 
 

„Mert megérdemlem” 
A tanév elején meghirdetett „Mert megérdemlem” pályázatunk 
második féléves jutalmazására június 11-én került sor. A 
legeredményesebben tanuló és legjobb magaviseletű Irinyis 
növendékek idén az Erdőspuszta Club Hotelben tölthettek el egy 
napot, iskolánk alapítványának támogatásával. 
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Arany János Iskola 8.a osztály 

 

Irinyi János Általános Iskola 8. osztály 
 
 

 

Beköszöntött a vakáció 
 
A nyár beköszöntével a szabadabb, gondtalanabb órák és napok 
érkeztek meg gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.  
A biztonságunk és a balesetek megelőzése érdekében mindig 
legyünk körültekintőek, óvatosak, szabálykövetők. 
A gyermekek örömteli óráit a szülők, felnőttek garantálhatják. 
• A közlekedési balesetek megelőzése érdekében ne feledjük, hogy 
   az utca, a közlekedési utak nem játszóterek 
• A KRESZ betartása most még fokozottabb elvárás, 
• Vízpartokon, uszodákban is mindig legyünk szabálykövetők, és 
    nagyon óvatosak ! 
 
A rendőrség különböző hasznos tanácsokkal segíti a szórakozni 
vágyó fiatalokat, a tömegeket vonzó rendezvények látogatóit. 
• Megbízható társasággal szórakozzanak, poharukra ügyeljenek, 
• Tiltott szert ne fogadjanak el, ne egyedül menjenek haza, 
• Értékeikkel, pénzükkel ne hivalkodjanak,  
• A táskában az okmányokat, pénztárcát, mobiltelefont célszerű  
   egymástól elkülönítve tárolni, ezzel is megnehezítve a tolvajok 
   dolgát, 
• Az iratokat lehetőleg ne a pénztársában, a bankkártyát ne a hozzá  
   tartozó pin kóddal együtt tárolják! 

Bűncselekménnyel kapcsolatban a segélyhívó száma: 112-es 
 

IIIssskkkooolllaaaiii   kkkiiisss   tttaaabbblllóóókkkééépppeeekkk 

 

 
Arany János Iskola 8. b osztály 

 

Arany János Iskola 8. c osztály  
 
 
 

RÉGI KÉP 

 
A mintegy fél évszázaddal ezelőtti fényképen a Nagyléta – Ligeti 
reformátusok láthatók a gyülekezeti termük előtt. 
Köszönet a ritka felvételért Serdült Imréné tanítónőnek (Kossuth u.) 

Köszönettel várjuk régi fényképeiket! Digitalizálását elvégezzük 

A tablóképek színesben, nagyobb méretben: www.letavertes.hu /Település/ Oktatás / Iskolák oldala – Fotók: Boros – Szima Beáta 
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Címzett: Ányos József vezérigazgató Debreceni Vízm ű Zrt 
 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
Kedves Ányos József Úr! 
 
Önhöz címzett levelem, egy segélykiáltás a létavértesi emberektől, a 
létavértesi emberekért. Annak témája pedig nem más, mint az 
egészséges élet egyik és elengedhetetlen záloga, a tiszta ivóvíz. 
 
Az ivóvíz minőség javító program keretében elkészült víztisztító mű 
üzemelése elindult. Az ivóvizünk tisztítását folyamatosan elvégzik. 
A laboreredmények szerint megszűnt a határérték feletti arzén, vas 
és mangán tartalma. Az ivóvíz laboreredménye minden esetben 
hibátlan, azonban a lakosság több esetben panaszkodott az ivóvíz 
túlzott klór tartalmára, zavarosságára, rozsdás, alkalmanként 
pocsolyás állagára.  
 
A problémát korábban többször is jeleztük Önöknek. Mindig 
készséggel álltak rendelkezésre a tekintetben, hogy a beérkezett 
panaszokat kivizsgálják, és lehetőség szerint megszüntetik. Lakosok 
bejelentésére a Vízmű emberei készséggel megjelentek, a szemle 
után véleményezésük szerint a vízelszíneződés okán azt találták, 
hogy a bejelentő kevés vizet használ, vagy takarítassa ki vízvezeték 
rendszerét.  
Arra, hogy a rendszerből miként nyerhető barna színű, rozsda-
szemcse jellegű szennyeződés, na erre még senki nem tudott érdemi 
választ adni. 
 
Szóval, miért és hogyan?  
 
Az ivóvízminőség javító program keretében 90%-ban kiépültek a 
rendszermosatási lehetőséget biztosító aknák. Tájékoztatásuk 
szerint, ezeken a szakaszokon meg is történt a szivacslabdás 
mosatás, azonban még mindig maradt olyan szakasza a 
vezetékrendszernek, melyet szerkezetileg nem lehet mosatni és az 
ivóvíz minőség javító projektnek sem volt része. Ezeket a 
szakaszokat fokozatosan alkalmassá kell tegyük a mosatásra, 
melynek anyagi fedezetét részben a bérleti díjból, részben lehetőség 
szerint pályázatból kell fedezni.  
 
Az ivóvízminőség javító projekt még nem zárult le, a konzorcium 
nem adta át aktiválásra a vagyontárgyakat. Kérésünkre elvégeztek 
egy állapot felmérést, majd a hiányosságokat összegyűjtve, 
megküldtük hiánypótlásra a projekt kivitelezőjének.  
 
Tárgyalásban vagyunk a Debreceni Vízmű Zrt. vezetésével a 
hálózatunk javítását követő teljes körű szivacsos mosatás érdekében, 
továbbá a tolózárak cseréje pillangó szelepekre, hogy a szivacsos 
mosatás a teljes rendszerben elvégezhető legyen. 
Itt tartunk most.  
 
Tisztelt Ányos Úr!  
 
A Létai ivóvíz méltán volt híres ízéről, zamatáról, tisztaságáról. S 
mint tudjuk, a víz : élet, erő, egészség!  
Ezt szeretnénk visszakapni, ebben kérjük a segítségét! A 
lakosainknak nagy része nem meri inni a csapvizet, látván 
alkalmanként a barnás színű, - érezvén az állott szagú, büdös vizet.  
 

Azzal is tisztában vagyunk, hogy mivel nem kōrvezeték rendszerre 
épült a vízhálózatunk, így a végpontokon lakók tōbbszōrōs 
szenvedői a szennyeződéseknek. A végcsapok sűrűbb 
megnyitásával ez a panasz is enyhülhetne. Úgy gondolom, senki 
nem kényszeríthető arra, hogy több vizet használjon azért, hogy a 
végpontokon minél több vízmennyiség cseréjét elérje. 
 
A következő utcák lakosaitól kaptam jelzést, miszerint sűrűn barnás 
színű, zavaros, olykor pocsolya állagú (a mellékelt képek az említett 
állapotot ōrōkítették az elmúlt 2 hétben) a rendszerből nyert víz: 
Ady Endre, Sziget, Hunyadi, Katona József, Móricz Zs., Szabadság, 
Bólyai, Teleki, Batthyány, Szél, Alkotmány, Kossuth (orosz gát), 
Rét, Nyárfás, Csillag, Csillag-köz, Hunyadi utca. 
 
Köszōnōm a Debreceni Vízmű Zrt. eddig tett erőfeszítéseit és a 
jövőre nézve, a közös sikerek eléréséhez a fent említett probléma 
mihamarabbi megoldását szorgalmazva, várom megtisztelő 
válaszát!  
Létavértes 2018.05.16. 

Szabó Tibor képviselő 
 
 

A Debreceni Vízmű Zrt Vezérigazgató válasz levele: 
 
Tisztelt Szabó Tibor képviselő úr!  
 
A mai napon megkaptam levelét, és fotóit a Létavértesi 
vízminőséggel kapcsolatban. A munkánkról alkotott véleményét 
köszönjük, de a vízminőségről írt panaszok megleptek bennünket.  
A Debreceni Vízműnél rögzítjük a településekről beérkező 
panaszokat, hibabejelentéseket. 2018-január óta 22 esemény került 
Létavértesről rögzítésre, de ezek közül 1 db. bejelentés volt 2018. 
04.16-án a Móricz Zs utcából a víz zavarossága miatt. Még azon a 
napon helyszíni ellenőrzést végeztünk, és az a megállapítás született, 
hogy a belső hálózaton volt a hiba. Ezzel együtt, mi nem gondoljuk, 
hogy ne lennének jogos panaszok, főleg a csatolt fotók alapján.  
 
Ahogy azt már korábban is jeleztük, azt szeretnénk kérni, hogy a 
panaszt nekünk jelentsék be a fogyasztók rögtön, vagy a helyben 
dolgozó kollégáknak, mert akkor tudunk az okok keresésével 
gyorsan reagálni. A bejelentett hibák többsége csőtörés jelzése volt, 
amiből persze adódhatnak járulékos vízminőségi problémák is, de 
ezek általában rövid idejű negatív jelenségek lehetnek.  
A hálózat állapota sajnos nem teszi lehetővé jelenleg, hogy 
szivacsos mosatást végezzük, és nemcsak azért mert sok az 
ágvezeték, hanem azért is, mert a hálózati csomópontok jó része 
alkalmatlan a szivacs zavartalan átengedésére. A csomóponti 
felújítások műszaki és költségterve elkészült, a napokban fogjuk a 
hivatallal egyeztetni, és reményeink szerint még a nyáron meg is 
valósítani.  
 
Továbbra is azt kérnénk, hogy a negatív jelenségek észlelésekor 
rögtön jelezzenek a fogyasztók, hogy a kiváltó okokat azonnal 
kivizsgálhassuk, és rövid időn belül megoldást találjunk. 
Kérem szíves türelmüket, mi is dogozunk azon, hogy az 
elégedettség a jövőben javuljon. 
Üdvözlettel: 

Ányos József vezérigazgató
 

Elérhet őségek: 
 
Debreceni Vízm ű Zrt. 
 
025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
Telefon: 52 / 513 – 513 
E-mail: titkarsag@debreceni-vizmu.hu 
 
Hibabejelentés: 
52/ 534 - 510 
Vízmérőállás bejelentés: 
52/ 534-482, 52/ 534-483 

Létavértesi információs iroda: 
 
4281 Létavértes, Debreceni u. 1. 
Telefon: 52 / 200 – 183 

Nyitva tartás: 
hétfő        8 – 12 
szerda:  12 – 16 
 

Debreceni Vyízmű Zrt honlapja: 
http://www.debreceni-vizmu.hu/ 
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Utoljára együtt  
Egy duplára sikerült kirándulás története 

 
Utolsó közös kirándulására indult az Arany János Általános Iskola nyolcadik 
évfolyama, s úticélként ez alkalommal a természeti és kulturális értékekben 
gazdag Sátoraljaújhelyet és környéként célozták meg. A három napos út 
során elsőként a tokaji borvidék legmonumentálisabb látványosságaként, a 
lélegzetelállító fekvésű bányató közelében, a Tarcal feletti dombot 
megkoronázó Áldó Krisztus szobrot tekintettük meg, majd a szerencsi 
Rákóczi-várban érdekes posta-történeti kiállítást láthattunk. A Zempléni 
Múzeum képeslap-gyűjteménye dr. Petrikovits László orvos-fogorvos 
adományozása által jött létre, amely jelenleg közel 1 millió darab lapot 
számlál.  A Z generáció számára mindez ma már múzeumi tárgy, míg 
tanáraik számára az emlékekkel teli múltat idéző nosztalgia. A csokoládé 
gyár mintaboltjában mindenki „feltankolhatott” a nevezetes termékekből 
(macskanyelv, kedvenc csoki stb.), s már roboghatott tovább a csapat.  
 
A Regéci várhoz felvezető kaptató után ismét mesés látvány tárult elénk. E 
helyen nevelkedett II. Rákóczi Ferenc, mivel édesanyjának, Zrínyi Ilonának  
kezelésében maradhatott többek között Regéc parancsnoksága. A hely 
hangulata megidézte számunkra a kor szellemét, s elképzelhettük, hogy jelen 
idők vívmányai nélkül milyen küzdelmes volt eleink élete. A vártúrát 
követően utunk szálláshelyünk felé vezetett. A Várhegy Üdülő 300 méter 
magasan egy 5 hektáros ősfenyvesben helyezkedik el, gyönyörű kilátással 
Sárospatakra és a Bodrogközre. Itt minden együtt volt ahhoz, hogy a 
társaság jól érezze magát: a fiúk késő estig rúgták a „bőrt”, a lányok 
tollasoztak, az árnyas fák alatt hűsöltek, zenét hallgattak. Sajnos a 
medencében még nem fürödhettünk, mivel mi voltunk az év első látogatói a 
tábornak. Izgalmas volt a számháború,  a közelben lévő hegytető felderítése 
a meredek ösvényen, s nem maradhatott el a közös tábortűz és szalonnasütés 
sem.  A Megyeri-hegyi tengerszemhez vezető közös túrát kincskereséssel 
kötöttük egybe, s megkerestük az itt elrejtett geoládát is. A szálláshelytől és a 
kedves házigazdáktól búcsút véve megtekintettük Kazinczy emlékhelyet 
Széphalmon. Kazinczy Ferenc, író, költő, a nyelvújítás kiemelkedő alakja 
álmodta ide otthonát, ahonnan 1831-ben bekövetkezett haláláig szervezte a 
magyar irodalmi életet.  Itt található a Magyar Nyelv Múzeuma is, ahol 
órákat lehetett volna eltölteni úgy, hogy újabb és újabb érdekesség, nyelvi 
lelemény, múltidéző modern tárlat köti le figyelmünket.  Búcsúzóul  ki-ki 
próbára tehette bátorságát a Sátoraljaújhelyen található - Magyarország 
leghosszabb -  bob-pályáján.  
 
A kirándulásról hazaérve újabb meglepetés ért minket: a Széphalmi Magyar 
nyelv Múzeuma által nyert pályázat egyik résztvevő csoportja mi lehettünk, 
úgyhogy 3 hét elteltével újra meglátogathattuk ezt a környéket, ráadásul 
ingyen. Az élvezetes múzeumpedagógiai foglalkozásokat követően 
hűsöltünk a Végardói strand medencéiben, illetve hazafelé jövet izgalmas 
versenyeket produkáltunk a nyíregyházi gokart pályán. 
 

 
Fotó: Magánarchívum

Nyolcadikosaink számára véget ért a tanév, néhány héten belül 4 év után, 
osztályfőnökükként büszkén bocsátjuk útjukra őket. Az elmúlt néhány nap 
méltó lezárása volt az együtt töltött négy évnek. Bízunk abban, hogy 
diákjaink meghálálják a beléjük vetett hitet és egymást, s másokat tisztelő 
fiatalokká, majd felnőtté válnak, s azt is, hogy ebben nekünk is volt némi 
részünk.  
Reméljük mindennapos küzdelmeink sem voltak hiába valók, s közös 
kirándulásaink emlékképei emlékezetüknek egy olyan fiókjában 
raktározódnak, amelyet sűrűn, s szívesen nyitogatnak majd.  

Bertóthy Tamás
 

EEERRRDDDŐŐŐSSSPPPUUUSSSZZZTTTAAAIII    KKK ÉÉÉKKK    
A LELKESEDÉS AZ IDÉN SEM HAGYOTT ALÁBB 

 
„A fene a jó dolgukat!” Így kommentálták 
félig viccesen a határban dolgozók az arra 
„kóborló”  túrázókat a  Erdőpusztai Kék 
túra útvonalán.  
 

Pünkösd előtt a szokott vendégszeretettel várták a szervezők az 
immár szép hagyományokkal rendelkező létavértesi túrára 
érkezőket.  Az elmúlt évi jól sikerült próba után az idén is 
meghirdetésre került az éjszakai túra, amelyen már az előnevezések 
alapján is nagy számú részvételre lehetett számítani.  
 

 
Fotó: Magánarchívum

A gazdáknak örömre a szervezőknek némi bosszúságra adott okot a 
felhős, borongós időjárás, mely úgy tűnt szintén hagyománnyá válik 
az éjszakai túrán.  Összesen 130-an vágtak neki a 15 kilométeres
távnak a szokott útvonalon.  
Bár Papp Sanyi bácsi éppen a menyasszonyt forgatta egy esküvőn, 
de a túrázók ellátásáról így is gondoskodott. Nemcsak pajtáját, de 
fáradt vándorok hűsítésére borát is rendelkezésre bocsátotta. A 
fényvisszaverő jelzések biztosan vezették a túrázókat, ám így is volt, 
aki új utakra tévedt, de ez nem a jelzések hibája volt. A Dorong-
útról visszakanyarodva Samu a csontváz mutatta az irányt a Milbik 
pajta felé, s megérkeztek az utolsó ellenőrző pontra a gyaloglók.  
Hajnali négy órakor érkezett be a célba az utolsó túrázó, így a 
szervezők inkább csak szunnyadtak, mint aludtak, mert másnap hét 
órakor már indították a 60 km-es kerékpáros, a 10-20-30-40 
kilométeres gyalogos távokra érkezőket, megkezdődött a nyüzsgés 
érkezetek  a hosszabb távon indulók és az ebédet is el kezdték 
készíteni a szorgos kezek (Tóth Szilárdné Erzsike néni, Karcza 
József). Mivel az erdőpusztai kék  több távot is magában foglal, így 
az indulók indítása és érkezése időben széthúzódott. 
 

 
 
Nappal 290 vándor rótta a nagylétai határt, s ez alkalommal 
nagyobb számban érkeztek az ország más területeiről, mint helyből.   
A nap hol kikandikált, hol elbújt, hol felhők takarták, de túrázásra 
kifejezetten alkalmas volt az időjárás. Csak azok jártak pórul a nap 
folyamán, akiknek egy-egy hirtelen jött zápor elől nem sikerült 
fedett helyre húzódniuk. 
 Az Újlétai boros pince mellett a messziről jött turisták 
barangolhattak a Daruláp – tanösvényen, megcsodálhatták az 
Álmosdi csata emlékművét, bemehettek a Kölcsey házba, s 
kóstolhatták a híres Preku-cseppeket is. A Vámospércsi Koppány 
kalandparkban is tárt karokkal várták a résztvevőket, akik közül 
többen kipróbálták a Quadozást is.               (Folytatás 11. oldalon) 
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És a legek közül: 
 
Legfiatalabb az 5 éves Kozma Szofi, aki a kupa mellé egy darts 
táblát kapott. 
Legfáradhatatlanabb túrázó Oláh Emmuska,  aki 6 évesen az 
éjszakai 15 és a nappali 10 kilométert is teljesítette.  
Legkitartóbb aprókák : Bertóthy Tamás Dániel és Oláh István, 
akik az éjszakai 15 kilométer után nappal nem a könnyebbnek tűnő 
10 kilométert, hanem a 20 kilométert (mely valójában 24 kilométer) 
választották és teljesítették 10 évesen, önként és dalolva! 
Legöregebb ismerős Örsy Attilánné Anikó néni, aki 80 évesen 
rendületlenül túrázik és sok ismerőst vél felfedezni a helyiek között.   
Legmesszebbről, Kaposvárról jött Fekete Kornél.   
Leggyorsabbak: 10 km-en Dr. Nemes Zoltán (Debrecen), Rost 
Anett Dorka (Létavértes), 20 km-en Csúth Tamás (Vámospércs), 
Tóthné Buri Éva (Hajdúszoboszló), 30 km-en Futó Gergely 
(Debrecen), Leviczkyné Dobi Mária (Sóstóhegy), 40 km Molnár 
Tibor és Molnár Tiborné (Hajdúböszörmény), Németi Imre, 
Orosházi Róbert, Óváry Zoltán (Debrecen), Dremák Ibolya 
(Nagycsere ) 
Legvidámabb csapat: Mihucz –Guba -Kulcsár családok. Idei 
jelmondatuk: „Érezd jól magad, ne erőlködj!” Rajtuk tényleg látszik, 
hogy örömmel vesznek részt a túrán. 
Legpechesebbek: Azok a túrázók, akiket az ég jól nyakon öntött, s 
néhány percig tartó zápor alatt bőrig áztak. (Ez zömmel a 40km-
eseket érintette érzékenyen) 
 

 
                                                                  Fotók: Magánarchívum 
Legjobb zenész: Szatmári Imre, nemcsak azért, mert egyedül 
zenélt, hanem azért, mert léleksimogató dalai a fáradt, sajgó tagokra 
és gyógyírként hatottak.  
A legkeményebb túrázó: a 9-es számú versenyző, aki saját idő 
terhére indult el a 40 kilométeren, miután teljesítette a 20-ast is. 
 

 
 
Köszönet illet mindenkit, aki a szervezésben, a lebonyolításban és 
egyéb anyagi támogatásban részesítette a LÉTAFIT 
Sportegyesületet! 
 
 
Támogatók: Létavértes Városi Önkormányzat, Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház, Papp Sándor (Árpád tér), Léta-Tészta (Sós Tibor), 
Juhász Zoltán vállalkozó (Papír-írószer barlang), Preku Gyula 
Kokad, Gubáné Juci néni Bagamér, Szabó János (Pékház), ifj. Oláh 
István (Kossuth u). 

Bertóthy Tamás
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             Június elején befejeződtek 2017./2018. évi  bajnokságok a 
különböző sportágakban  

Női kézilabda 

Fotók: Magánarchívum
Felnőtt csapatunk Berettyóújfaluban az aranyéremmel  

Az ifjúsági csapatunkhoz hasonlóan- felnőttek is bajnokságot 
nyertek! Az országban egyedül Létavértes büszkélkedhet azzal, 
hogy a megyei bajnokságban mind az ifi. mind a felnőtt csapat az 
élen végzett. 

Tornagyőztes csapatunk 
Serdülőkorú kézilabdázó lányaink is bravúrosan szerepeltek a III. 
Kärcher Kézilabda  Kupán, mivel a Debreceni Sportiskola és a 
Hajdúszoboszló csapatát megelőzve tornagyőzelmet arattak. 
 

Labdarúgás 

Utánpótlás csapataink is szép eredménnyel zárták az évadot. Az 
U.16 és U.19. csapataink egyaránt a III. helyen végeztek. 

 

Papp Zoltán szakosztályvezető
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A bihari cserkészet 110 éve 
időszaki kiállítás 

 
Május 11- től május 31-ig volt megtekinthető az Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával és a Bihari Múzeum által megvalósult 
formabontó időszaki kiállításunk a bihari cserkészet eddigi 110 
évéről.  

 
 
A megnyitót Csarkó Imre kurátor, a berettyóújfalui Bihari Múzeum 
munkatársa tartotta. 
Mellette Szegedi Dávid vezetésével a Bihar Megyei Ifjúsági 
Cserkész Szövetség tagjai előadásokkal színesítették, és közösségi 
játékokkal tették izgalmassá a programot.  
 

 
 
 
 

           Tisztelt Gazdálkodók! 
 
 
Az idei tagdíjbevallási és befizetési határid ők: 

•   önbevallás: 2018.06.01 – 2018.07.02 
•   késedelmes bevallás: 2018.07.03 – 2018.07.31 +10% késedelmi 
pótlék 
•   tagdíjfizetési határidő: 2018.08.15 a NAK 11749008-20190244 
számú bankszámlájára vagy a bevallás során igényelt csekken 
•   önbevallás önrevíziója: 2018.07.03 – 2018.09.15 
 

Tagdíjfizetési osztályok: 
I. tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft 
II. tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft 
III. tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft 
IV. tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft 
V. tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft 
VI. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft 
VII. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft 
 
Azon tagok, akik a 2018. évben összesen legalább 16 napig és a 
2017. évben is összesen legalább 16 napig NAK tagok voltak, 
tagdíjbevallásra kötelezettek. Azon őstermelőknek, akik a 2018-as 
évben váltak őstermelővé, de a 2017. év folyamán melléklapos 
őstermelők voltak, szintén kell bevallást készíteniük. 
Aki 2017-ben csak őstermelő volt, a tagi státusz alapján bevallásra 
kötelezett, de a 2017. évi árbevétele nem éri el a 600.000 Ft-ot 
(kedvezmények nélkül) elég, ha 2018. június 30-ig megfizeti a 
2.000 Ft tagdíjat a már részükre kipostázott csekken. 
 

 
 
 
 Ebben az esetben a befizetés egyben bevallásnak is minősül. 

Amennyiben mégsem kapott csekket, június 15. után a 
falugazdászától kérheti azt. 
 
A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok 
segítségével tehető meg. Az e-Irodába történő belépéshez a tag 
kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. A kamarai 
azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken. 
 

Egységes kérelmek el őzetes ellen őrzése: 
A Magyar Államkincstár május 15-ét követően idén is 

ellenőrzi az addig beérkezett 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. Abban az esetben, ha a 
gazdálkodó falugazdászán keresztül adta be területalapú 
támogatását, a falugazdászok kapják majd az MÁK-tól az előzetes 
ellenőrzés keretében kimutatott nem megfelelésekről szóló 
elektronikus levelet, melyről minden gazdálkodót a támogatás 
beadásakor megadott elérhetőségeiken fogunk kiértesíteni. Mivel 
rövid a határidő, ezért kérünk mindenkit, hogy a telefonon 
megbeszélt időpontban érkezzen. 
 

Parlagf ű: 
 
Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, 

hogy az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
szerint a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.  
A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke  
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet! 

 
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

 
 
 
A megnyitón részt vettek az Irinyi Nyugdíjas kör tagjai, illetve az 
Irinyi János Általános Iskola 7 - 8. osztályosai, akik az élmények 
mellett a témához illő stílusú vendéglátásban részesültek.  
 
A korhű dokumentumokat, eszközöket, információs anyagokat, 
viseleteket felölelő tárlatot, és a hozzá kapcsolódó 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat a helyi Arany János Általános 
Iskola tanulói mellett hajdúszoboszlói, és debreceni tanulók, illetve 
civilek is nagy számban látogatták.  
 

 
Fotók Magánarchívum

Következő programunkra, a június 23-án megrendezésre kerülő 
Múzeumok éjszakájára is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
(Részletes program a hátsó oldalon olvasható) 

Balla Fruzsina,
a Rozsnyai Gyűjtemény munkatársa
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                   A Magyar Labdarúgó Szövetség -a Létavértes SC'97 
és a helyi iskolák és óvodák között létrejött együttműködés 
keretében- 70.000 - 70.000 Ft értékű eszköztámogatást biztosított a 
sikeres munkavégzéshez. 
 
A Létavértes SC'97 labdarúgó 
szakosztálya edzőt keres a 
bronzérmes ifjúsági csapatához.  
 
Várjuk olyan szakemberek 
jelentkezését akik, szívesen 
vállalnák ezt a feladatot. 
 
A Létavértes SC'97 Sport-
egyesület és a közmunkások is 
készülnek a Városnapra.  
A felújított John Deere fűnyíróval 
Csengeri Sándor végzi a 
sportpályák nyírását. 
 

Árva Barna elnök

 

Köszönetnyilvánítás 
  
„ Lelked remélem békére talált, 
S te már a mennyből vigyázol Ránk. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
Rád örökkön örökké emlékezünk.” 
 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerető feleségem, édesanyánk 
és nagymamánk 

      FARNASI GÁBORNÉ 
72 éves korában 2018. május 29-én itt hagyott bennünket. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén megtisztelték 
jelenlétükkel, virágaikkal, együttérzésükkel ! 

  

Gyászoló család 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Kert 
u. 12/A. szám alatt vályogfalu, 2 
szobás,, gázkonvektoros fűtésű , 
műanyag nyílászáróval rendelkező 
100 m2 –es családi ház 1457 m2 
telekkel eladó. Érdeklődni lehet: 
06 20 252 3171.  

(2018/28560/10/89)

LAKÓHÁZ.  Létavértes Víztorony 
utca 6. szám alatti  lakóház 
bútorozottan eladó.  Érdeklődni 
lehet telefonon: 06 20 984 42 46  

(2018/28560/9/79)
 
SZÁNTÓFÖLD eladó! Meggyfás 
dűlőben, Létavértesen eladó 5 ha 
szántó és 6 ha gyep, legelő egy 
táblában. Telefon: 06-70/604-5535 

(2018./28560/11/20)
 
NYÁRFÁS ERDŐ.  2 hektár nyár-
fás erdő eladó. Érdeklődni lehet  
06 20/ 334-6845 

(2018/28560/10/33)
 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. Nyolc 
év szerkezeti és 12 év színtartóssági 
garanciával. Kedvező áron! Pontos, 
precíz munka-végzéssel! Érd: ifj. 
Kéki Sándor, 06-20/ 463-57-13  (x) 
 
BÚTOROK. Szekrények, asztal, 
szék, TV állvány, komód, előszoba 
fogas eladó. Érd: 06 30/690-16-40 

(2018/28560/11/72)

 

HIRDETÉSEK LEADÁSA 
2018. július 10-én 12 óráig 

 
Városháza I. em. 12. iroda 

e-mail: letahirek@gmail.com 
 
 

 

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 

 (2018/68)
 

LAKÓHÁZ.  Létavértes központ-
jában, Új u. 25/a alatt szintes, 180 
m2-es 4 szobás, 2 konyhás, 2 
fürdőszobás, gázfűtéses, pincével, 
melléképülettel, fedett udvarral, 
ipari árammal, félig bebútorozva, 
.eladó. Irányár: 8,5 millió Ft 
Telefon: 06 20 340 9922   

 (2018/28560/11/45)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi 
utcán lakóház nagy telekkel, 
gazdasági épületekkel, bármilyen 
mezőgazdasági tevékenységre al-
kalmas, telephelynek is megfelel- , 
eladó. Telefon: 06-30/ 502-51-41 

/ 2018/28560/3/37)
 
BOLT, SÖRÖZŐ. Üzemelő élel-
miszerbolt és söröző berendezéssel, 
árukészlettel –saját tulajdonú–
nyugdíjazás végett alkuképesen 
eladó. 18 M Ft. Kokad, Kossuth 
utca 9. Ha kell, céggel együtt is. 
 Telefon: 06 20 340 99 22 

(2018/28560/11/45)
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló 
minőségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 

Megemlékezés 
 

FEHÉR LAJOSNÉ 
született: Mikó Ilona  

1947. 03. 18. – 2010. 06. 04. 
 

Már 8 év telt el azóta, hogy az élők soraiból az Úr 
elszólított. Családunk körében a hiányod fájdalmas és 
pótolhatatlan. Unokáid nem ismerhették meg, hogy 
milyen a Nagymami közelsége és szeretete, 
simogatása és kedvessége. 
Távollétedben is szívünkben, lelkünkben örökké élsz. 
Isten legyen feledted és az emlékezők felett. 
 

Férjed, Gyermekeid, Unokáid és az emlékezők.
 

 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

fényképpel, (50 x 90 mm-es)  2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft 
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      Az újságba szánt anyagok , 
      fotók, hirdetések leadása 

 

július10. napjáig :  
Személyesen: Városháza , Kossuth utca 4. I. emelet 12.  

e-mailen: letahirek@gmail.com  
 

„Életre kelt fonalak meséi” 

 
Fotó: T.B.

Szép számú érdeklődő, családtag, rokon és jó ismerős, volt 
munkatárs jelent meg május 25-én a Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési ház emeleti termében annak a kiállításnak a 
megnyitóján, melyet az elmúlt évben elhunyt Gellén Imréné 
Marika (Manyi) kézimunkáiból rendeztek. 
A végtelen sok türelmet, figyelmet és időt igénylő gyönyörű 
alkotások sok évtizedes szorgalmas munkával készültek.
Mária fogékony gyermekkorát és ifjúságát töltötte Nagylétán. Több 
munkahelyen is dolgozott. Házasságkötését és elköltözésüket 
megelőzően a Nagyléta és Vidéke ÁFÉSZ konyháján. Mindannyian 
egy segítőkész, szerény, szorgalmas és jószívű embert ismertünk 
meg személyében. 
A kiállítást Gellén Imre, a férj nyitotta meg, felidézve egy szép, de 
kihívásokban is gazdag életút állomásait, a fonalak által teremtett 
varázslatos világ iránti vonzódást, a remekművek születésének 
megannyi mozzanatát. 

A kiállítás június 6-ig volt látható. Egy képösszeállítás megte-
kinthető a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek                T.B. 
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