
Az EFI díjmentes szőrıvizsgálatai: 
 
� vérnyomás-, vércukor,- testtömeg,- test-

zsír,- testmagasság mérés 
� boka-kar index-mérés (a keringési rend-

szerrıl az erek állapotáról ad képet) 
� testtömeg-index (BMI) számítás 
� has körfogat mérés 
� táplálkozási szokások felmérése 
� dohányzási szokások felmérése, a rend-

szeresen dohányzók körében a nikotin-
függıség felmérése 

� alkoholfogyasztási szokások és az alko-
holfüggıség felmérése 

� lehetséges depressziós tünetek felmérése 
� 40 év felettiek cukorbetegség kockáza-

tának felmérése (az ismert cukorbetegek 
kivételével) 

 
A szőrés és kockázatbecslés  

minden esetben tanácsadással egészül ki! 
 

Szeretettel várunk 
minden Kedves Érdeklıdıt! 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XXIII. évf. 4. (191.) szám 
2014. április 

 
  

 
http://letavertes.hu   �  http://letahirek.blog.hu  �  iwiwen és facebookon  -  letahirek@gmail.com   

 
Szép húsvéti ünnepet kívánunk 
minden kedves olvasónknak! 

Szavalóverseny a Költészet Napján 

 
 

 
Országgyőlési választás 

2014. április 06. 
Hajdú-Bihar megye 3. számú ország-
győlési választókerületében Létavértesen 
2397 választópolgár szavazott, ez a jogo-
sultak 42,84 % -a. 
 

Egyéni képviselı-jelöltekre 
adott szavazatok a sorsolás sorrendjében: 

Székely János: 8  
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 
Pallás György: 499 - Magyar Szocialista Párt, 
Együtt- A Kormányváltók Pártja, Demokrati-
kus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, 
Magyar Liberális Párt 
Kádi István Lajos: 89 Lehet Más a Politika 
Alföldi - Lakatos Gábor: 1 Magyarországi 
Cigánypárt 
Kajdiné Virág Katalin: 11 Seres Mária Szö-
vetségesei 
Ágoston Tibor: 585 Jobbik Magyarországért 
Mozgalom 
Tóth Csaba István:  3 Magyar Cselekvı Párt 
Tasó László: 1161 Fidesz –Magyar Polgári 
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 
Géhl Attila: 3 Magyar Keresztény Szociális 
Unió 
Leiterné Pálfalvi Petra: 1 Szociáldemokraták 
Magyar Polgári Pártja 
Juhászné Drabik Erzsébet: 1 Magyar Re-
publikánus Politikai Párt 
Nagy Judit Erzsébet: 3 Összefogás Párt 
Czeglédi Norbert Tamás: 3 Jólét és Szabad-
ság Demokrata Közösség 
 
Párt- és nemzetiségi lista eredményei 
A választókörzetekben:       2. oldalon 

http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html  

 
 
Országos Egészségfejlesztési Intézet
(OEFI) szervezésében, országszerte célzott 
szőrıprogramok indulnak, annak érdekében, 
hogy a lakossághoz közelebb vigyék a meg-
elızést szolgáló vizsgálatokat.  
Közülük az elsı program, “Szőrések éjszaká-
ja”  elnevezéssel indul. 
 
Felhívjuk, a Tisztelt Lakosság figyelmét a
LÉT. A. MED Létavértesi Kistérségi Járó-
beteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
Egészségfejlesztési Irodája (EFI) egészség-
napot szervez. 
 

Ideje: 2014. április 25-én 9:00 órától 
Helyszín:  LÉT. A. MED. Zrt. 4281 

Létavértes, Baross u.  7. 
 

Felhívás - „Mozdulj az egészségedért!”  
 

A Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház április 
10-én, 14. alkalommal rendezte meg a Költé-
szet Napi versmondó versenyt. A gyerekek 
egy szabadon választott XX. századi magyar 
verssel pályázhattak. A létavértesi általános 
iskolások mellett Kokadról is érkeztek tanulók.  
Különdíjat kapott: Balogh Krisztián 

A 10-11 éves korcsoport nyertesei: 
1. helyezett: Kádi Péter és Szabó Márton 
2. helyezett: Tarnai Panna és Tóth Lili 
2. helyezett: Bodnár Gergı és Oláh Mihály 
A 12-14 éves korosztály nyertesei: 
1. Petı Panna, 2. Hajkai Dzsenifer, 3. Pósa 
Mónika 

 

MÁLÉ FESZTIVÁL 
2014. május 24-én, 

szombaton 
Városi Könyvtár és M ővelıdési ház  

Véradás 
április 28. án, hétfın 

8 órától - 15 óráig  
az Aranykalász Irodaházban 

ÓVODAI BEÍRATÁS:  
április 23-tól 30-ig a délelıtti órákban 

Beíratás helye: 
Debreceni u. 1. sz. Vezetıhelyettesi iroda 
Irinyi u. 6. sz. Vezetıi iroda 

További részletek: 5. oldal 
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Országgyőlési képviselıválasztás 2014. április 06. 

Listás szavazás eredménye 
A névjegyzékben 5583 fı választópolgár szerepelt. Szavazott 2357 fı 

 
Pártlista név 

választókörzet 
1 . 2. 3. 4. 5. 6. 

 
ÖSSZ: 

MAGYARORSZÁGI 
CIGÁNYPÁRT  

0 0 1 1 0 1 3 
A HAZA NEM ELADÓ  
MOZGALOM PÁRT  

2 2 1 1 0 0 6 
SERES MÁRIA 
SZÖVETSÉGESEI  

0 1 1 3 0 0 5 
FÜGGETLEN KISGAZDA-
,FÖLDMUNKÁS ÉS 
POLGÁRI PÁRT  

2 0 0 2 0 0 4 

ÚJ DOMENZIÓ PÁRT  0 1 0 0 0 0 1 
FIDESZ – MAGYAR 
POGLÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

240 198 220 156 146 168 1128 

SPORTOS  ÉS EGÉSZSÉ-
GES MAGYARORSZÁGÉRT 
PÁRT  

0 0 0 0 0 0 0 

LEHET MÁS A POLITIKA  15 6 12 9 22 12 76 
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG 
DEMOKRATA KÖZÖSSÉG  

1 0 0 0 1 1 3 
ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT  0 0 0 0 0 0 0 
MAGYAR MUNKÁSPÁRT  2 0 3 3 3 6 17 
SZOCIÁLDEMOKRATÁK 
MAGYORSZÁGI POGLÁRI 
PÁRTJA 

0 0 0 1 0 0 1 

KÖZÖS0SÉG A TÁRSADAL-
MI IGAZSÁGOSSÁGÉRT 
NÉPPÁRT  

1 0 1 0 0 0 2 

EGYÜTT 2014. PÁRT  1 0 1 1 1 0 4 
ZÖLDEK PÁRTA  1 2 1 1 1 1 7 
ÖSSZEFOGÁS PÁRT  1 0 0 0 0 2 3 
MAGYAR SZOCIALISTA 
PÁRT, EGYÜTT – A  KOR-
MÁNY-ŐVÁLTÓK PÁRTJA, 
DEMOKRATIKUS 
KOALÍCIÓ, PÁRBESZÉD 
MAGYARORSZÁGÉRT 
PÁRT, MAGYAR LIBEÁLIS 
PÁRT  

107 80 105 64 49 79 487 

JOBBIK 
MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM  

139 75 136 96 81 86 613 

 
Nemzetiségi listán szavazó (roma nemzetiségi) 

Szavazókör   Nemzetiségi 
névjegyzékbe 
kérte felvételét 

Szavazóként 
megjelent 

Érvényes 
szavazat 

1. 0 0 0 
2. 20 2 2 
3. 78 12 5 
4. 53 4 2 
5. 4 1 0 
6. 0 0 0 

Összesen 155 19 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselıtestület 
Soros ülése 2014. április 29-én, kedden 14 órától a Városháza I. emeletén Röviden 

 

A hivatal munkájáról 
A 2014. március 25-i képviselıtestületi ülése megtárgyalta  
a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
munkájáról Bertóthyné Csige Tünde jegyzı által készített 
beszámolót.  
Ebben összegezte a járások felállítását követı kialakult 
személyi és tárgyi feltételeket, a hivatal szervezeti 
felépítését és mőködési rendjét szervezeti egységenként. 
2013. április 30-ig a finanszírozott létszám 25,04, május 
01-tıl 26,04 fı volt. A Kirendeltség (Kokad) feladatait 
megállapodás szerint helyben 2 fı látja el.. 
 
Az összefoglalóban olvasható: 
„2013-ban a közigazgatás teljes reformjának követ-
keztében soha nem látott törvénykezési dömping zúdult a 
jogalkalmazókra, a hivatal munkatársaira.  
2014-ben a választások évében sem számíthatunk kisebb 
horderejő változásokra, így a megfogyatkozott létszámmal 
továbbra is kegjobb tudásunk szerint teszünk eleget a ránk 
ruházott feladatoknak”. 
 

2014. évi Közbeszerzési terv 
A márciusi testületi ülés megtárgyalta és elfogadta a 2014. 
évi közbeszerzési tervet. 
„A Létavértes város belterületi vízrendezése” projekt 
kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó kiegészítı építési 
munkák megvalósítására, illetve a  „Létavértes Városi  
Önkormányzat szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó szak-
értıi szolgáltatás igénybevételére” került elfogadásra a ter-
vezet. Megtalálható a város honlapján: http://letevertes.hu  
 
Állampolgári eskü 
2014. február- március hónapokban a Városházán 469 
személy tett állampolgári esküt és vette át okmányait. 
 

Régi kép 

 
Ez a panoráma fogadta azt a személyt, aki az 1920-as évek 
második felében kitekintett a Nagylétai Református 
Egyház templomtornyának keleti ablakán.  Szemben a 
parókia épülete, balra a gyógyszertár (sarokbejáróval), 
mellette a 60-as évekig mőködı papír- és könyvesbolt. A 
kép bal oldalán a régi tanácsháza, illetve a mai Szociális 
Szolgáltató Központ épülete látható. 

A ritka felvétel Zilai Zoltán  tulajdona

Polgármesteri jelentés 
1.) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének 
     teljesítése (zárszámadás) 
2.) Beszámoló a 2013. évi pénzügyi ellenırzésrıl 
3.) Beszámoló a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi 
      ellenırzésrıl 
4.) Tájékoztató a SÁBA 2000 Kft belsıellenırzési tevékenységérıl 
 

Létavértesii  HHÍÍRREEKK  --  LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.  
Felelıs kiadó: Jóga Zoltán. Felelıs szerkesztı:  TTuurróócczzii  BBaarrnnaabbááss  --  0066--3300--333366--77117788  ..    --    CCíímm::  4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: 52 376-101 
Interneten: a város honlapján  www.letavertes.hu,  iwiwen, facebookon. Fax: (52) 376-345 - E-mail: letahirek@gmail.com,,    

Nyomda: LLIICCIIUUMM  AARRTT..  4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ 533-183. Megjelent: 2500 példányban.  
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A Nagylétai Görögkatolikus Egyház 
 

Nagyheti szertartás: 
Nagycsütörtök:  12. Evangélium – Nagytemplomban: 17 órától 
Nagypéntek: Sírbatételi -Vecsernye Nagytemplomban:15 órától   
                                                              Kistemplomban:    17 órától 
Nagyszomat: Jézus feltámadása       Kistemplomban     17 órától 

             Nagytemplomban  20 óra (Gyertyás körmenet)  
Húsvét mindhárom napján:  
                             08 órától Ünnepi Liturgia a Kistemplomban  
                             10 órától Ünnepi Liturgia a Nagytemplomban 
                              (elsı nap Pászkaszentelés) 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte!” 
 ( Jn. 3,16)

Húsvét Ünnepe = Megváltásunk beteljesülése, - hozzon megerısítı 
hitet, békét és örömet Városunk minden lakójának szívébe, lelkébe! 
 Görögkatolikus egyházunk nevében 

Szimicsku Ferenc esperes
 

II. Házikalács- és kolbászverseny  
III. Létavértesi Pálinkaverseny,  a Nemzeti Napon 

 
A Rozsnyai Győjtemény idén is megrendezte immár hagyománynak 
számító pálinka-, házi kalács-, és házikolbász versenyét. A jó hangulatú 
mustrálásnak a március 15-én megrendezett Nemzeti Nap adott keretet. 
A rendezvényen a létavértesi Villongó Táncegyüttes és a debreceni 
Madaras Zenekar közremőködésével tréfás verbuválással emlékeztünk 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, 
katonatoborzásaira. A zenés-táncos ünnepi mősor utáni vacsora 
elkészítésében a vértesi Irinyi Nyugdíjas Kör tagjai voltak 
segítségünkre, akik finom sertéspörkölttel, friss kemencés pogácsával és 
az alkalomhoz illı Kossuth-kiflivel jártak a 150 fıs vendégsereg 
kedvében. 
A vacsora után került sor a II. Házikalács- és kolbászverseny 
eredményhirdetésére. Az ínycsiklandó kalácskülönlegességek és pikáns 
kolbászok zsőrizésének nemes feladatát az Irinyi Nyugdíjas Kör tagjai 
és a Rozsnyai Győjtemény munkatársai végezték.  
A házi kalácsok versenyét Kovács Sándorné nyerte tavaszváró sós 
kalácskülönlegességével, Nagy Imréné, az Irinyi János Általános Iskola 
tanári kara és Szilágyi Orsolya is kiváló finomságokkal neveztek.  
A házikolbászok, szalámik mezınyében Juhász Ernı szarvaskolbásza 
diadalmaskodott, Dienes Sándor sertés termékei, valamint Bertóthy 
Tamás- Csige Csaba -Nagy Imre közös pulyka-ínyencségei elıtt.  
A III. Létavértesi Pálinkaversenyre 26 nevezı 45 féle pálinkát 
nevezett be. A szép számmal érkezett nedőket igazi szakértıkbıl álló 
zsőri értékelte, köztük a szilvapálinkájáról világhíres Panyola község 
polgármestere, Muhari Zoltán, a Panyolai Szilvórium Zrt. vezetı 
fızdemestere, Simon László, Preku Gyula kokadi szeszfızde vezetı és 
dr. Rozsnyai István győjteménytulajdonos. A zsőri áldozatos 
munkájával megszületett eredmények alapján került sor a vacsora után 
az ünnepélyes díjátadóra. A nevezık bronz-, ezüst- és arany minısítéső 
okleveleket vehettek át, a kategóriák harmadik ás második helyezettjei 
érmet, az elsı helyezettek pedig díszes serleget kaptak elismerésül. 

A Nemzeti Nap jó 
hangulatú táncos 
mulatsággal 
zárult. 
Intézményünk 
nevében ezúton is 
szeretnénk meg-
köszönni a PP+R 
savanyító üzem-
nek és a Meteora 
’97 pékségnek 

 rendezvényünk támogatását, a versenyzıknek nevezésüket, az 
érdeklıdıknek pedig megtisztelı részvételüket! 

Simándi László győjteménymediátor
A sajtóanyag + pálinkaverseny gyıztesei: http://letavertes.hu

Vértesi Református Egyházközség 
 

 „Ki hengeríti el nekünk a követ a 
sírbolt szájáról? És mikor 
odatekintettek, látták, hogy a kı el van 
hengerítve, pedig igen nagy volt. És 
bemenve a sírboltba láttak egy 
fehérruhába öltözött fiút ülni és 
megrémültek és İ így szólt hozzájuk 
Ne féljetek! A názáreti Jézust 
keresitek, akit megfeszítettek; 
Feltámadott nincsen itt!” 

Márk ev. 16, 3-6
Kedves Testvérek! 
A félelem köve bezárja a szívünket, mint egy sötét sírt. Ha egyedül 
vagyunk, túl nehéz ez a kı nekünk, valaki más tudja csak 
elhengeríteni. Ez a valaki elénk jön húsvét reggelén és azt mondja, 
Ne maradj a sötétben, hiszen a húsvét fénye ragyog. Egyszerően 
megkönnyebbül a szíved, egy angyal szól hozzád - Isten küldötte -
aki ezt mondja: Feltámadott! Reggel lesz, felismerjük az utat, 
menni fogunk és mondani fogjuk, az evangéliumnak sokféle 
személyes befejezése lehet, a tied is, az enyém is, ezért hagyja 
nyitva Márk az evangélium végét. Nem írhatja le helyettünk, senki 
sem írhatja meg a másikét, mindenkinek saját kijárata van a sírból és 
mindenkinek megmutatja Isten a húsvéti fénybe vezetı utat. 
Mindnyájunknak az életében ott van az evangélium folytatása, ezért 
az evangéliumnak nyitott a vége. Nyitva áll, hogy Isten minden 
egyes emberhez utat találjon, ezért kiálthatjuk bele a sokszor látni 
nem tudó és hallani nem akaró világba:  Nincs itt feltámadott! 
 
Bőnbánati és ünnepi alkalmaink: 
Április 18. Nagypéntek: Templom 10 óra , Széchenyi terem15 óra 
Április 19. Nagyszombat: Imaterem 18 órakor 
Április 20. Húsvét elsı napja: Templom 10 óra - Úrvacsora 
                                                    Széchenyi terem 15 órakor 
Április 21. Húsvét másodnapja: Templom 10 órakor - Keresztelés 
                                                    Széchenyi terem 15 órakor 
Mindenkinek Istentıl megáldott szép Húsvéti Ünnepet kíván sok 
szeretettel a Vértesi Református Egyházközség Presbitériuma 
nevében 
        Rozsnyai István                                   ifj. Bárány Péter 
             lelkipásztor                                                 gondnok 
 

Nagylétai Református Gyülekezet 
 
„Krisztus feltámada, igazságunkra, utat szerze mennyországra, 
örök boldogságra.” (353. Dicséret) 
 
A Nagyhét ünnepi istentiszteletei: 
Nagycsütörtök –este 7 óra az úrvacsora szereztetésének emléknapja 
Nagypéntek – délelıtt 10 óra, Jézus kereszthalálára emlékezünk 
                          este 7 órakor passiós istentisztelet. 
Nagyszombat: este 7 órakor tartunk istentiszteletet. 
Húsvét mindkét napján 10 órakor istentisztelettel ünnepeljük Jézus  
                                         Krisztus feltámadásának ünnepét. 
 
Nagy szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinkre, melyeket a 
templomban tartunk! 

Hadházi Tamás lelkipásztor

Vértesi Görög Katolikus Egyház 
 
Nagycsütörtök 17.00 óra: A 12 kínszenvedési evangélium olvasása 
Nagypéntek      15.00 óra: Sírbatételi nagyvecsernye ( körmenet ) 
Nagyszombat    18.00 óra: Feltámadási szertartás ( körmenet ) 
Húsvétvasárnap  9.30 óra: Szent Liturgia pászka szentelés 
Húsvéthétfı         9.30 óra: Szent Liturgia 

Titkó István  parochus

 
 



4. oldal           Létavértesi  HÍREK         2014. ÁPRILIS  
 
 

Mert a szervezet pontosan tudja, mi a jó neki A csapvíz, az nem 
olyan jó neki. Elıször is nem finom. Helyenként annyira rossz íző, 
hogy nem csoda, ha inkább iszik az ember minden mást. 
 
Másodszor pedig koszos. A rozsda meg a homok még hagyján, de 
az olyan apró szennyezıdések, mint a baktériumok, gyógy-
szermaradványok, gyomirtó és nehézfémek tényleg kikezdik a 
szervezetet. Nem is beszélve a klórról, ami egy kifejezetten toxikus 
anyag, mégis simán beleöntik az ivóvizünkbe, fertıtlenítés gyanánt. 
Mi meg isszuk a hypós vizet, mert az most már meg van tisztítva… 
Sokan meg vannak gyızıdve róla, hogy a vezetékes víz Magyaror-
szágon teljesen ártalmatlan. Nos, ez nem így van. Valóban jobb a 
helyzet nálunk, mint a világ számos országában, ám ettıl még nem 
tiszta a víz. Az EU-s szabályozás „biztonságos”-nak nevezi a határ-
értékeket, nem pedig egészségesnek. A Dél-Dunántúlon a mőtrá-
gyázás miatt az ammónium és a nitrit a határértéket is hajlamos 
meghaladni bizonyos idıszakokban. Ugyanez a helyzet az arzénnal, 
ami az ANTSZ tájékoztatása szerint közel 500 települést érint az 
országban, így több, mint másfélmillió ember issza az arzénos vizet. 
A legtöbb helyen az arzén jelenlegi mennyisége az ötszöröse az EU 
által megengedett határértéknek 
 
Mi a megoldás? 
Természetesen a tisztított víz - ám abból sem mindegy, milyen fajta. 
A helyzet az, hogy ha nem szőrjük meg a vizet, mielıtt az a szerve-
zetünkbe jutna, akkor a szervezet kénytelen szőrni. Ám ez messze 
túl sok a vesének, nem beszélve arról, hogy amíg ezzel bíbelıdünk, 
nincs tiszta víz, ami kimossa a méreganyagokat a testünkbıl. 
A fordított ozmózissal mőködı szőrı készíti a legegészségesebb 
vizet, ám teljesen ásványi anyag mentessé teszi azt. Ha egyszer a 
vizet megfosztjuk az ásványi anyagoktól, a pH lecsökken, és a víz 
agresszívvá válik. A víz természeténél fogva mindig arra törekszik, 
hogy a pH-t helyreállítsa, így ha huzamosabb ideig ilyen vizet 
iszunk, az a szervezetbıl fogja elvonni az ott található ásványi anya-
gokat. Ezért ezt a vizet csak kúra szerően szoktuk ajánlani, vagy a 
Duble Helix Water-hez, melynek fogyasztásához kifejezetten nagy 
tisztaságú vízre van szükség. A többi ozmózis membránnal felszerelt 
készülékünket úgynevezett visszasózó patronnal felszerelve értéke-
sítjük, ami a legfontosabb ásványi anyagokat vissza pótolja a tiszta 
vízbe, pont olyan arányban, ami jó a szervezetnek. A legújabb tech-
nológiájú víztisztítók úgynevezett szelektív szőrést alkalmaznak: 
több lépcsıben szőrnek, és valóban csak a káros anyagokat távolít-
ják el. Emellett kisebbek, hatékonyabbak és gazdaságosabbak is. 
Tehát a szervezet számára hasznos, mérsékelt ásványianyag-
tartalommal bíró, igazán tiszta vízhez nem a csapból, és nem is a 
palackból juthatunk. A legjobb minıségő víz a szelektív szőréső 
víztisztítókból érkezik, amilyen például az ultraszőrıs készülé-
künk is. 
 
A sajtó a további részletekrıl közvetlenül  
Jóga Zoltán  projekt menedzsertıl  
érdeklıdhet. 
Telefon: :06-30-471-82-71 
 e-mail: jogazol80@gmail.com)  
 
 
Vagyis a választásra jogosultak körében: a Fideszre szavazott: 27%, 
nem a Fideszre szavazott: 34%, és nem szavazott: 39%. 
No de nem akarok mélyen belemenni, inkább egy idézettel zárom a 
2014-es választás eredményét és várható jövıjét: 
„Hát nemzeti föllendülésrıl méltóztatik beszélni? Tessék nézni, látni 
a nemzeti föllendülést. 
Az emberek nem akarnak megszületni. Az emberek elmennek 
innen, ha már élnek. Az emberek nem házasodnak. Az emberek 
óvakodnak az utódoktól. Az emberek sietnek meghalni, mert nincs 
mód élni. Ez a nemzeti föllendülés. (…)„ 

 (Ady Endre, Budapesti Napló 1906.február 10.)
 
A jövıt nem lehet megállítani! 

Szabó Tibor 
Önkormányzati képviselı

JOBBIK alapszervezeti elnök
 

MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGÉRT 

LÉTAVÉRTESEN MINDENKI 

SPORTOLJON ! 
                                                                            TÁMOP-6.1.2.11/1-2012 – 1280 

 
Csapvíz, ásványvíz, tisztított víz 
Az egészségünk megóvása szempontjából talán a legfontosabb 
dolog az, hogy tudjuk, honnan juthatunk tiszta, jó minıségő ivó-
vízhez. Ha nem fogyasztunk elegendı mennyiségben egészséges, 
káros anyagoktól mentes vizet, szinte minden más, az egészségünk 
érdekében tett erıfeszítés hiábavaló. 
 
Az ásványvíz 
A reklámok és a gyönyörő, tiszta forrásokat és hegyi patakokat idézı 
címkék azt szeretnék elhitetni velünk, hogy a legjobb dolog a világon 
a palackozott víz. Ez igen messze van az igazságtól. Ha eddig azt 
gondoltad, hogy ha ásványvizet iszol csapvíz helyett, azzal rengete-
get tettél az egészségedért, le kell, hogy lombozzunk. Természetesen 
vannak olyan palackozott vizek, amik jó minıségőek. Ezzel együtt 
bizony sok olyan víz is van a piacon, ami nem más, mint sima palac-
kozott vezetékes víz – idınként szén-dioxiddal dúsítva. A palackozott
vízrıl annyit tudunk, hogy palackban van. Ám, hogy valóban mi 
kerül abba a palackba, azt legfeljebb sejthetjük, de sajnos elég kevés 
adatunk van róla. Egyébként gondolj csak bele: milyen lehet az a víz, 
amit mőanyag palackokba töltenek, néha napokon át szállítanak, 
majd hetekig raktároznak hıségben, néha a tőzı napon? Még ha 
valóban kristálytiszta forrásból származna is, mi minden lesz abban, 
mire megiszod, ami emberi szervezetbe nem való? Például ftalátok 
és antimonok. Ezekben a mőanyag palackokban kilónként átlag 300 
mg antimon található, ami az arzénhoz hasonló mérgezı hatású 
anyag. Az antimonok és a ftalátok kioldódásának mértéke is nagyban 
függ a tárolási hımérséklettıl, illetve a tárolás idıtartamától. Tőzı 
napon 3-4-szer annyi mérgezı anyag oldódhat ki a palackokból a 
vízbe, mint szobahımérsékleten. Aztán itt az ásványi anyag mennyi-
ségének a kérdése. 
A szakemberek szerint igenis lehet túl sok a vízben a kalcium: lite-
renként 20 mg-nál több kalcium vagy magnézium tartalmú víz rend-
szeres fogyasztása megnöveli a vesekı kialakulásának a kockázatát. 
A nátriumtartalom is problémás lehet az érrendszerre gyakorolt hatá-
sa miatt, és gyerekeknek egyáltalán nem kéne magas szulfát- vagy 
sótartalmú vizet fogyasztaniuk. Nem elhanyagolható szempont az 
ásványvizek környezetre gyakorolt hatása sem. Háromszor annyi víz 
szükséges egy palacknyi elıállításához, mint amennyi a palackba 
kerül. A szállítás maga igen környezetszennyezı hatású, ráadásul a 
palackok igen rossz hulladékok: 300 év alatt bomlanak el a környe-
zetben. A mőanyagot 140 éve találták fel, és még mindig velünk van, 
egyre nagyobb halomban - a folyóinkban, a tengereinkben és a sze-
méttelepeken. Ezzel szemben a szőrt víz tízszeres minıséget, ugyan-
akkor tizedannyi költséget jelent – mind a fogyasztónak, mind a 
környezetnek. 
  
A csapvíz 
Te könnyen megiszod a napi 2-3 liter vizet?  És tudod, miért nem?  
  
 

 A második erı 
Köszönöm azoknak, akik hittek a szebb jövıben és szavazatukkal 
támogatták a Jobbik Magyarországért Mozgalmat. Bár fı célunk, az 
elmúlt 24 év lezárása nem sikerült, viszont elértük azt, amit kevesen 
hittek: 20% feletti eredményt! Növeltük a támogatottságunkat, így mi 
vagyunk a legerısebb nemzeti párt Európában. A lelkiismeretünk 
tiszta, pozitív kampányt folytattunk. Egyedül nekünk volt progra-
munk és nem szálltunk be a sárdobálásba. 
Magyarország 3154 települése közül 2165 helyen másodikok lettünk, 
így történt ez Létavértesen is, 130 településen pedig nyertünk. A több 
pártból álló baloldali összefogás csak 808 településen ért el második 
helyezést, 74 helyen elsıt. A valódi második erı mi vagyunk! Sokan 
megállítanak és kérdezik: hogyan lehet az, hogy ismét a Fidesz nyert 
és 2/3-al? A torz választási rendszer teszi lehetıvé azt, hogy az egy-
harmad egyenlı legyen a kétharmaddal. 
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Óvodai hírek 
Debreceni utca 1. szám alatti óvoda 

 

Csillagszemek a Vojtina bábszínházban 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és a Vojtina bábszínház 
évente megrendezésre kerülı Megyei Bábfórumán harmadik alka-
lommal vett részt a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda Tehet-
séggondozó mőhelyei közül a Mese-báb-dráma Csillagszemek nevő 
csoportja. 
A tehetséggondozáson belül a gyermekek megismerkedtek a mesé-
vel, drámajátékok sorozatával dolgozzák fel a mese részleteit, a 
szereplık jellegzetességeit, és választottak szerepeket. 
2014. március 30-án, vasárnap szülıi segítséggel utaztak be a 
Vojtina Bábszínházba, ahol a díszletek, jelmezek felvétele után 
bemutatták Benedek Elek: Papucsszaggató királykisasszonyok címő 
mese dramatizált változatát.  

 
Fotók: Óvoda archívuma

A lelkes és tehetséges gyermekek sziporkázó, színes, felszabadult, 
élménnyel teli játéka elvarázsolta a közönséget és a szakmai zsőrit. 
A 18 fellépı csoport közül óvodásainkat Arany minısítéssel és 
Vojtina Bábszínház Különdíjával jutalmazták, ami négy alkalomra 
szóló belépıt jelent a gyermekek számára. 

Lévainé Barna Valéria és Pokol Józsefné
Csillagszemek mese- báb- dráma játszókör vezetıi:

 

Kirándulás a Bánki Tájházhoz 
A Gyermeksziget Óvoda Gomba nagycsoportosai pályázatot nyer-
tek a „Tehetséghidak” programban, környezetvédelem témakörben. 
A 12 témát feldolgozó foglalkozások utolsó programjaként kirándu-
lást szerveztünk, a debreceni Bánki Tájházhoz, ahol a gyermekekkel 
együtt a szülıknek is lehetıségük volt a környezetvédelemmel 
kapcsolatos tudnivalókat elmélyíteni.  
 

 
A 4 órás program keretében megismerkedtünk a védett fafajtákkal, 
madárfajokkal, melyeket egy magas lesrıl szemügyre is vehettünk.  
A kirándulást egy finom ebéddel zártuk a Paripa csárdába, ahol 
mindenki jól érezte magát. 

Apainé Fodor Viktória és Bozóné Marádi Erzsébet 
csoportvezetı óvodapedagógusok

 

Sikli  László meseíró és mesemondó óvodánkban 
2014. április 8-án óvodánk vendége volt a nagyváradi költı, író, 
mesemondó, a mai kortárs gyermekirodalom képviselıje, Sikli 
László. A nagycsoportos és középsı csoportos gyermekeknek saját 
meséibıl tartott elıadást, mellyel elvarázsolta ıket és a felnıtteket 
egyaránt. 
 

Irinyi utcai tagóvoda  
 

A leendı elsısök bemutatkozása 
2014. március 17-é 
n a Hinta-palinta 
csoportos gyerekek 
bemutató foglalko-
zás keretében meg-
mutathatták ismere-
teiket a leendı taní-
tó néniknek és az 
érdeklıdı óvóné-
niknek. A vértesi 
iskolából több taní-
tó néni is eljött, 
hogy betekintést 
nyerjen az óvoda  

életébe. Ezzel a közös eseménnyel is próbáljuk mélyíteni a két 
intézmény közötti kapcsolatot. A hozzánk érkezı vendégek vissza-
jelzései alapján a gyerekek nagyon ügyesek és fegyelmezettek vol-
tak. 
 

Nyílt nap a vértesi óvodában 
2014. március 25-én nyílt napot tartottunk a Szivárvány középsı 
csoportban. Nagy örömünkre a szülık nagyon érdeklıdıek voltak, 
szép számmal jelentek meg. Külön örültünk, hogy három apuka is 
képviseltette magát. Szerettük volna megmutatni a szülıknek, hogy 
milyen sok ismerettel rendelkeznek gyermekeik, miben van még 
hiányosságuk, mely képességek szorulnak fejlesztésre. Tevékenysé-
günket a 4 évszak témakörében komplex módon mutattuk be. Az 
ügyes gyerekeket gyönyörő Hétszínvirág kitőzıvel jutalmaztuk, s a 
délelıttöt szülıkkel való közös dalos játékkal zártuk.  

Pappné Gyıri Tünde, Kalmár Szabina
Csoportvezetı óvónık

 
2014. március 28-án a szülık betekintést nyerhettek a Hinta-palinta 
csoport mindennapjaiba. Tevékenységünket a Vízi világ témakör 
köré csoportosítottuk. Ezt megelızıen igyekeztünk minél több 
élményhez juttatni a gyerekeket. Sétáltunk a Sáskertre és az Irinyi 
Arborétum kicsi tavát is átvizsgáltuk. A szülıket a kooperatív fog-
lalkozásforma segítségével tájékoztattuk gyerekeik képességeirıl és 
az esetleges hiányosságokról. A nap végén a gyerekeket kitőzıvel 
jutalmaztuk. Örömünkre szolgált, hogy sok szülı látogatott el ismét 
hozzánk.  

Kontor Krisztina, Szimáné Szabó Brigitta
Csoportvezetı óvónık 

 
Óvodai beíratás 

2014. április 23-tól 30 -ig. a délelıtti órákban 
Beíratás helye: Debreceni u. 1. sz. vezetıhelyettesi iroda 
             Irinyi u. 6. sz. Vezetıi iroda 
Beíratható az a gyermek, aki 2015. augusztus 31-ig betölti a 
3. életévét! Óvodába 2,5 éves korától járhat a gyermek. 
A beíratáshoz szükséges iratok: 
� a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazol-

vány 
� a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
� a gyermek TAJ kártyája 
� a szülı személyi igazolványa és lakcímét igazoló igazolványa 
Kérjük, hozza magával a gyermeket, ismerkedés céljából. 
 
 

KÉRJÜK, IDÉN IS TÁMOGASSA ÓVODÁNK GYERMEKEIT, 
ADÓJA 1 %-val! 

ALAPÍTVÁNY NEVE : „A létavértesi óvodák gyermekeiért” 
ADÓSZÁM: 18567317-1-09 

 

AZ ÓVODA VEZET İSÉGE
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Iskolai versmondó versenyt is tartottunk a felsı tagozatban. Az 
eseménynek az iskolai könyvtár adott otthont, s összesen 42 diák 
vett részt a barátságos megmérettetésben. 
Díjazottak: 5-6. évfolyam: 1. Tarnai Panna 5.a, 2. Justyák Brigitta 
5.a, 3. Bod-ár Gergı 5.b, 4. Kelemen Panna 5.a5. Szima 
Szebasztián 5.b, 7-8. évfolyamon: 1. Borbély Izabella 8.a, 2. 
Juhász Erzsébet 7.a, 3. Tóth Nóra Mónika 8.b.  A legjobbak a 
költészet napjához kapcsolódó városi versmondó versenyen is 
részt vettek. (lásd: 1. oldal) 
 
Idén is megrendezésre került az Arany - Gála nevő rendezvényünk. 
Felléptek iskolánk diákjai: A 7.a osztály country táncával nyitottunk, 
majd az 1.A -sok mesefeldolgozása következett, ezután 3 csoport 
néptáncában gyönyörködhettek a nézık. Ezt követıen 
sztárvendégünk, Mészáros János Elek Simándy József és Szenes 
Iván mővészeti díjas magánénekes, a Csillag születik 4. szériájának 
gyıztese lépett színpadra, aki nemcsak énekhangjával kápráztatott el 
bennünket, Arany-balladát, saját verset, s érdekes történeteket is 
hallhattunk tıle. Követendı a pozitív hozzáállása a dolgokhoz, a 
magyarsága, a sztárallőrök nélküli megnyilatkozása. Fájdalmunkra 
nem töltöttük meg teljesen a termet, akik nem jöttek el, sajnálhatják, 
hiszen olyan élményrıl maradtak le, ami nem pótolható! Akik ott 
voltak, felemelı érzésekkel, elkápráztatva, feltöltıdve mentek haza. 
 
Az Erzsébet táborra benyújtott pályázatunk nyert. A táborban 
iskolánkból  40 gyermek és 4 pedagógus vesz részt. Az Erzsébet 
program pályázatai segítséget nyújtanak a családoknak abban, hogy 
gyermekeik kedvezményesen nyaralhassanak. A tábor idıpontja:. 
augusztus 03 – augusztus 08. Helye: Zánka (Balaton) 

 
PAPÍRGYŐJTÉS  

Idén májusban is megrendezzük a szokásos papírgyőjtı akciónkat 
az iskolában. El lehet kezdeni győjteni otthon, különválasztva: 
- a hullámkarton -papírokat, 
- minden egyéb papírhulladékot (pl.: telefonkönyv, irodai 

papírok, színes újság, szórólap, régi tankönyv, füzet) 
- „laposra taposva” a PET-palackokat. 
Szívesen elhozzuk intézmények, vállalkozások, a lakosság 
összegyőlt papírjait. Kérjük, jelezzék az iskolában telefonon vagy 
személyesen, ha Önöknél van a felsoroltak valamelyike, és mi érte 
megyünk! 
 

ISKOLAI BEÍRATÁS 
Az általános iskolák elsı évfolyamára történı beiratkozás a 2014/2015. 
tanévre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felvételi eljárás rendje 
szerint történik: 
A beiratkozás elıtt szülıi értekezletet tartunk az emeletes iskola 
nagytermében 2014. április 23-án, szerdán 17 órától! 

Beiratkozás ideje: 
2014. április 28- 29 – 30 napokon 8.00 – 18.00 óra között 

A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya), 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ez 
az  igazolás lehet: 

o óvodai szakvélemény 
o nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértıi 

vélemény, sajátos nevelési igényő gyermekek esetében a Szakértıi 
Bizottság szakértıi véleménye 

o tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) 
o a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı nem magyar 

állampolgár esetén  
� a regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy 
� tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idıvel), vagy 
� állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idıvel, amelyet a 

BÁH  tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT-
állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes) 

� nyilatkozat a közös szülıi felügyeleti jog gyakorlására (Ezt mindenki 
elıre megkapja az óvodában és kitöltve aláírva kell elhozni a beíratásra. 

Nagy Józsefné igazgató
 
Terjedelmi okból a hírek és a kapcsolódó képek együtt megtekinthetık a 
város honlapján: http://letavertes.hu /Városunk /Oktatás /Arany J.Isk 

Az iskola honlapja: http://arany-lvertes.sulinet.hu  

Arany János Általános Iskola 
 
Ebben a hónapban is folyamatosan kapcsolódtunk be körzeti, 
megyei és országos versenyekbe, ahol renget szép eredményünk 
született: 
 
Lezajlott a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója, 
melynek eredményei az idei évben kimagaslóan jól sikerültek, 
hiszen 11 tanulónk ért el szép helyezést. Ezek az eredmények azért 
is számítanak jónak, mert olyan iskolákkal kellett felvennünk a 
versenyt, amelyek matek tagozatosak, s volt olyan évfolyam, ahol 
négyszáztól is többen versenyeztek. Ezek a sikerek, nemcsak a 
gyerekek szorgalmának köszönhetıek, hanem a lelkiismeretes 
felkészítı pedagógusoknak is. 
Eredményeink: 3. évfolyam: 40. hely Kalmár Barbara (Felkészítı: 
Belényesiné Kiss Edit), 71. hely Szatmári Marcell (Fodor Józsefné).
4. évfolyam: 26. hely Pankotai Zoltán (Kertészné Suta Mária). 5. 
osztály: 41. Turucz Szabolcs, 62. Tarnai Panna, 90. Katona Tibor
(Zsíros József.). 6. osztály: 41. Fehér Dániel, 52. Fülöp Soma (Létai 
Ilona). 7. osztály: 99. Mihucz Kristóf, 101. Hadházi Zsófia
(Tarnainé Papp Anita). 8. osztály: 49. Bora Xavér (Tarnai Csaba) 
 
Az idei évben már sokadik alkalommal vállalta el iskolánk az 
Alapmőveleti matematika verseny körzeti fordulójának 
szervezését és lebonyolítását Létai Ilona vezetésével. Öt helyszínrıl 
érkeztek iskolánkba a versenyzık: Monostorpályiból, 
Hosszúpályiból, Pocsajból, Vámospércsrıl, Fülöprıl és 
természetesen a mi iskolánkból. Így összesen 69 tanuló mérhette 
össze tudását. A mi gyerekeink az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 
is kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek, melyek a következık: 
4.osztály: 1. Pankotai Zoltán, 2. Bora Patrik, 5. Kontor 
Balázs.(Kertészné Suta Mária) 5.osztály: 1. Turucz Szabolcs, 2. 
Katona Tibor, 3. Tarnai Panna (Zsíros József). 6.osztály: 1. Fülöp 
Soma, 2. Suta Petra, 3. Fehér Dániel, 4. Pongor József, 5. Kalmár 
Gabriella (Létai Ilona). 7.osztály: 2. Czibere Balázs, 3. Szabó 
Bence, 5. Hadházi Zsófia (Tarnainé Papp Anita) 
 
Az országos Hevesy György kémia verseny megyei fordulójába 
iskolánkból Gáspár Attila 8.a és Tarnai Péter 8. b. osztályos tanulók 
jutottak be. A megye legjobb kémikusai között is szép eredményt 
értek el, Gáspár Attila 14. helyen, Tarnai Péter 20. helyen végzett. 
(Tarnainé Papp Anita) 
 
Az Országos Angol Nyelvi Verseny megyei fordulójába jutott
Guba Virág 7.c osztályos tanuló. (Lakatos Éva) 
A Debreceni Petıfi Sándor Általános Iskola Versíró versenyt
hirdetett alsó tagozatosoknak. Iskolánkból a 4. b osztály hét tanulója 
próbálkozott a versírással. A beküldött alkotások közül a zsőri két 
tanulónk versét díjazta: I.hely: Hadházi Panna, II. helyezés: Csádi 
Péter (Domján Sándorné) 
 
A Bolyai Természettudományi Csapatversenyen a Dunától 
keletre esı megyék értékelésében 8. osztályos csapatunk az elıkelı 
2. helyet szerezte meg holtversenyben a Debreceni Egyetem 
Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájával. Csapattagok: Bora 
Xavér, Gáspár Attila, Máté Gábor, Tarnai Péter 
(Felkészítık: Tarnainé Papp Anita, Fodor József, Nagy Dezsıné, 
Szakál Attila) 
 
Iskolai versenyek: 
Minden évben tavasszal kerül megrendezésre Konyáron „Az égig 
érı mesefa” címmel Kistérségi mesemondó verseny. Ennek 
elıselejtezıjeképpen iskolánkban mesemondó versenyt tartottunk. A 
következı eredmények születtek: 
2. évfolyam: 1, Tóth Tibor 2.c, 2, Papp Huba 2.b, Ferenczi Lili 2.b, 
3, Kiss Bence 2.c. 3. évfolyam: 1, Kalmár Barbara 3.b, 2, Szoták 
Viktória 3.b, Szabó Mihály 3.c, 3, Bozsóky Virág 3.b, Vida Csaba 
3.c. 4. évfolyam: 1, Szabó Márton 4.c, 2, Hadházi Panna 4.b, 3, 
Tarján Renáta 4.c.Felsıben: Mezei Kitti 7.b, Magyar Barbara 8.a, 
Dienes Dóri 5. a. A Rozsnyai Győjtemény különdíját Szabó Brigitta 
6. c osztályos tanuló nyerte el. 
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Irinyi János Általános Iskola 
 

Életképek márciusi és áprilisi eseményekb ıl 
 

 
 
Méltóképpen megemlékeztünk az 1848. március 15. eseményekrıl 
ünnepi mősorral és interaktív foglalkozásokkal. 
 

 
 
Eljöttek az óvó nénik megnézni mit tudnak a tavalyi még 
nagycsoportos, jelenlegi elsısök. 
 

 
 
A Palánta Gyermekmisszió ingyenes bábjátékkal kedveskedett az 
alsó tagozatosoknak húsvét közeledtével. 
 

RÉGI KÉP 

 
Nagylétai óvodások 1957. Papp Zoltánné és Szatmári Sándorné óvónık

A kép Máté Sándor tulajdona

Kapcsolódtunk a Magyar Hospice Alapítvány és a Nárcisz 
Alapítvány „Fussunk együtt az emberi méltóságért!” 7. 
alkalommal szervezett Nárcisz futáshoz. A futófesztivál célja: a 
gyógyíthatatlan betegek iránti együttérzés kifejezése. 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

 
A tavaszi hónapokban versenyek sorozatában mutathatták meg 
diákjaink tehetségüket. 
 

Iskolai versenyek: 
Költészet napjához kapcsolódó versmondó verseny: 
4-5. osztályosok: helyezett: 1.Kádi Péter (4. o.), 2. Adorján Dóra (5. o), 
3. Szabó Orsolya, Tóth Lili (5. o.), Különdíjas: Petı Zoltán (4. o.).  
6-8. osztályosok: 1. Petı Panna (7. o.), 2. Szabó Jutka (6. o.), 3. Hajkai 
Dzsenifer (6. o.) 

 
Városi költészetnapi versmondó verseny:1. Kádi Péter (4. o.), 
Petı Panna (7. o.), 2.Tóth Lili (5. o.), Hajkai Dzsenifer (6. o.). 
Felkészítık: Jákóbné Szilágyi Éva és Magyar Jánosné. 
 

Tankerületi verseny eredményei 
1. korcsoport leány kézilabda versenyen 3. helyezést ért el a leány 
csapat. Tagjai: Bokor Dóra - Tóth Lili - Kósa Nikolett - Gudász 
Renáta-Sinkovics Vivien (5. o.), Molnár Andrea - Puja Anikó -
Orvos Panna - Balogh Viktória - Szabó Orsolya (4. o.), Balogh 
Tünde (6. o.) Felkészítı: Nagy Károly 
 

Megyei versenyek eredményei 
- Zrínyi Ilona matematika verseny: Katona Dániel (3. osztály) 

10. helyezett Felkészítı: Csizmaziáné Török Boglárka 
- Szivárvány (Apáczai Kiadó) versmondó verseny:  Kádi Péter 

(4. osztály) 2. helyezett. Felkészítı: Magyar Jánosné 
- Komplex megyei tanulmányi verseny 4. helyezés: Kádi Péter-

Balogh Patrik Zsigmond (4. osztály), Balogh Ágnes-Pongor 
Enikı (3. osztály) Felkészítı. Magyar Jánosné 

 
 

Beiratkozás a következ ı tanévre  
Az általános iskola 1. évfolyamára történı beiratkozás a tavalyi 
évhez hasonlóan most is rendelet szabályozza.  
Hajdú-Bihar megye területén mőködı általános iskolákba a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal döntése alapján 2014. 
április 28-29-30-án kerül sor.  
A beiratkozás helye: Irinyi utca 8. sz. alatti iroda. 
A beiratkozáskor a szülı hozza magával: 
- az óvoda által kiadott szakvéleményt, 
- a gyerek születési anyakönyvi kivonatát, 
- a gyerek TAJ, illetve lakcím kártyáját. 
- a tankönyvtámogatáshoz – normatív kedvezmény 

igénybevételéhez – jogosultság esetén okirat bemutatása 
szükséges (családi pótlékról szóló igazolás, orvosi igazolás 
tartósan betegség esetén, gyermekvédelmi kedvezmény 
határozata). 

Vályiné Pápai Viola igazgató
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Diákolimpia 2014. 
Beindultak a körzeti versenyek, melyen az Arany János Általános Iskola 
diákjai jól szerepeltek. Mind a III. korcsoportos, mind a IV. korcsoportos 
lányok megnyerték a körzeti döntıt, a Szatmári Marci vezette I. 
korcsoportos fiúk pedig magabiztosan jutottak a foci megyei elıdöntıjébe.  

 
Körzeti labdarugó verseny – 2014. április 1 Létavértes 

Csonka Gergı, Mezei Roland, Szatmári Marcell, Vida Ferenc, Kiss Bence, 
Bakó Tamás, Ágoston Ákos, Oláh Szabolcs, Cseh Kristóf. Edzı:  Szatmári 
Róbert 
 

 
Kézilabda - IV. korcsoportos lányok – 2014. április 02. 

Szima Panna, Boldog Orsolya, Mazsu Veronika, Kovács Luca, Bertóthy 
Tamás, Mezei Vivien, Holló Mercédesz, Zilai Panna, Tarnóczki Nóra, 
Borbély Izabella  
 

ALSÓSOK HÁZI GRUNDBIRKÓZÓ VERSENYE 2014 
 

Balogh Józsefné és Nyakné Hevesi Judit szervezésében nemrég 
iskolai grundbirkózó versenyt rendezett az Arany János. Általános 
Iskola. A jó hangulatú versenyre 16 tanuló nevezett, de 
súlycsoportonként csak egy gyıztes lehetett. 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

Aranyérmesek: Pankotai Zoltán (26kg), Bora Patrik (28kg), Papp 
Zétény (31 kg), Oláh Mihály (34 kg), Kontor Balázs (37 kg), Vida 
Imre (41 kg) 

Bertóthy Tamás
 

Létavértes SC ’97 hírei. 
 

Judos siker Százhalombattán. 
Március 29-én Százhalombattán nemzetközi 
kvalifikációs cselgáncsverseny volt. A Létavértes Sc 
színeiben Haja János a +100 kg súlycsoportban 
hozta a „szokásos” formát. Román, szlovák majd 
ukrán ellenfelét legyızve biztosította részvételét a 
szeptemberben Malagában sorra kerülı 
világbajnokságra. Az elért eredményhez ezúton is 
gratulálunk. 
 

Kézilabda 

 
Fotók: Magánarchívum

A felnıtt nıi kézilabdások után már az utánpótlás korú U-8-as hölgyek is 
pályára léptek Hajdúnánáson majd Törökszentmiklóson. A Németh Petra
edzı által vezetett csapat tagjai nagy lelkesedéssel küzdöttek 

Papp Zoltán szakosztályvezetı
 

Úszás 
A Létavértes Sc ’97 csapata 17 úszóval képviseltette magát március 
22-én a Kecskeméti Fürdıben megrendezett, III. Aranyhomok 
Nemzetközi Úszóverseny II. fordulóján.  
 

 
Az 50 méteres távtól a 100 és 200 méteresen át a leghosszabb 1500méterig, 
összesen 48-szor álltak rajtköre. A közel 10 órás verseny 1871 rajtjából jutott
érem nekünk is. Egy ezüst- (100m hátúszásban) és egy bronzéremmel 
(Harmati Dorottya 50 m. gyors) zártuk a hosszú napot. Szabó Bence a 
gyorsúszás 1500 méteres távján elıször mérettetett meg, kiváló idejével 
(21perc 43 másodperc) neve felkerült a MUSZ országos ranglistájának 
bronzjelvényesei közé. Külön gratulálunk neki a nagyszerő teljesítményhez!  

Stadionavatón 

 
Tasó László országgyőlési képviselı szavazókerületének lakosait meghívta 
az új debreceni Stadion bemutatására, amelyen több létavértesi is részt vett. 

Árva Barna SC 97 elnök
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„ Egészségfejlesztés és életmódváltás a Létavértesi 
kistérségben” 

címő pályázat keretében megvalósult, 

Egészség Fejlesztési Iroda m őködése 
TÁMOP-6.1.2./LHH/11-B-2012-0023 

 
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében, a Létavértesi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Zrt. 
„Mozdulj Érmellék” címő pályázata részeként, Egészség Fejlesztési 
Iroda (EFI) átadó ünnepséget szervezett.  
A rendezvény lebonyolítása a Kistérségi Egészségközpontban 
történt 2013. augusztus 31.-én. Az Intézmény a pályázati elıírásnak 
és követelménynek megfelelıen, EFI irodahelyiséget alakított ki az 
egészségügyi központ egyik meglévı helyiségébıl. Az iroda 
felszereltsége szakmai, technikai, esztétikai, illetve kényelmi 
szempontból is maximálisan kielégítı a pályázati programokat 
igénybevevı kliensek számára.  
A megnyitó ünnepség vendégei között szerepelt a Hajdú- Bihar 
Megyei járási tiszti fıorvos, a kistérséghez tartozó háziorvosok és 
polgármesterek, Létavértes város iskolájának igazgatói, 
igazgatóhelyettesei, Dr. G. Kiss Gyula vezérigazgató az EFI szakmai 
vezetıje, Simonné Varga Csilla cégvezetı, intézeti vezetı fınıvér, 
az EFI iroda vezetıje.  
 
EFI iroda vezetıje megnyitó prezentációjában hangsúlyozta, hogy a 
projekt keretében a kistérség lakosai, számos programlehetıség 
közül választhatnak és ingyen vehetik igénybe az EFI 
szolgáltatásait. Kiemelte azt is, hogy a program csak úgy lehet 
igazán eredményes, ha a térségben mőködı polgármesteri hivatalok, 
háziorvosi- és védınıi praxisok, intézmények, valamint a helyi civil 
csoportok együttmőködnek és segítik az EFI munkáját.  
A megnyitót követıen a vendégek megtekintették az EFI 
irodahelyiséget, amelyet kötetlen beszélgetés és állófogadás 
követett. A megnyitó ünnepség eredményességét jelezte, hogy az 
említett hivatalok és iskolák vezetıi, valamint a térség háziorvosai, 
maximális együttmőködésüket fejezték ki a projekt 
megvalósításával kapcsolatosan. 
 
A „Mozdulj Érmellék!” program keretében olyan beavatkozásokat 
terveznek, amelyek helyben megoldhatóak. A program hosszú távú 
célja a térségi lakosság egészségi állapotának javítása, a szív-
érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkentése a térségben. 
 "Ne gyógyítsuk a betegséget, hanem elızzük meg!" - fejtette ki 
alapgondolatait Simonné Varga Csilla, a LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. 
cégvezetıje. „Akkor lehetünk sikeresek, ha nem csupán 
közfeladatot látunk el, hanem gyógyulni vágyók igényeit elégítjük 
ki. Ehhez a célunkhoz járul hozzá a tervezett program, melyben 
bevonjuk a jelenleg is velünk szoros együttmőködésben dolgozó a 
háziorvosokat, védınıket, iskolaorvosokat.” 
 
A hatékony prevenció (megelızés) érdekében az egészségügyi 
szolgáltatók és a civil szervezetek szoros együttmőködése kiemelten 
fontos. Erre kiváló példa a „Mozdulj Érmellék!” program, amely azt 
is bemutatja ,,mennyire fontos, hogy az egészségnek a megırzése ne 
csak a térségben mőködı egészségügyi ellátórendszer feladata 
legyen, hanem olyan térségi cél, amelynek érdekében a különbözı 
térségi szereplık összefognak, aktívan és összehangoltan 
cselekszenek”. 
„A megelızés egyik legfontosabb pillére a lakosság egészségtudatos 
viselkedése, az ehhez szükséges feltételek kialakítása egyszeri 
feladat, azonban az egészségmegırzés és egészségfejlesztés 
komplex rendszerének mőködtetése nem egy projekt, hanem hosszú 
távú térségi szerepkör, amiben tevékeny részt kívánunk vállalni, 
ezzel is elısegítve a kistérség egészségügyi mutatóinak javulását”  
Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységei körébe tartozik az 
egészségmegırzı klubok, életmódváltó programok, motiváló 
programok koordinálása, programok szakmai tartalmának 
kidolgozása, valamint a szőrések, egészségnapok, családi napok 
megszervezése, lebonyolítása. Ennek során folyamatos a 
kapcsolattartás a kliensekkel, egészségügyi szolgáltatókkal, 
önkormányzatokkal, járással, illetve civil szervezetekkel. 
 

0 

 „MOZDULJ ÉRMELLÉK”  pályázati program keretében 
különbözı klubok alakultak: 
 

SZÍVÜNKÉRT! EGÉSZSÉG KLUB 
A szív és érrendszeri problémákkal küzdı valamint,  ezen 
problémák megelızése, a  lakosság egészségi állapotának 
megırzése , javítása, helyreállítása a cél. 
 A foglalkozások szervezett, irányított interaktív megbeszélés 
formájában teret biztosítanak a tapasztalatcserére, információ 
megosztásra, információbıvítésre, felmerülı egyéni vagy csoportos 
problémák megvitatására-megoldására. 

JÓZANUL JOBB! EGÉSZSÉG KLUB 
Túlzott alkoholfogyasztással küzdık részére a foglalkozások 
keretében lehetıség nyílik tapasztalatcserére, információ 
megosztásra, információ bıvítésre, felmerülı egyéni vagy csoportos 
problémák megvitatására-megoldására. 

CUKOR NÉLKÜL! EGÉSZSÉG KLUB 
A diabéteszes és/vagy súlyproblémával küzdık és az érdeklıdı 
lakosság körében e problémák megelızésére biztosítanak lehetısége 
a klubfoglalkozások.  
A foglakozások szervezett, irányított interaktív megbeszélés 
formájában teret biztosítanak a tapasztalatcserére, információ 
megosztásra, információbıvítésre, felmerülı egyéni vagy csoportos 
problémák megvitatására-megoldására.  

BOLDOGAN JOBB! EGÉSZSÉG KLUB 
A lelki egészségünk, a testi jólét forrása. Elhanyagolása hosszú 
távon a védekezıképesség, az immunrendszer gyengülésével jár, 
amely testi problémákat, megbetegedést eredményezhet. Éppen 
ezért fontos odafigyelni, felismerni és idıben kezelni, a lelki 
problémáinkat. 

FÜSTMENTESEN! EGÉSZSÉG KLUB 
A dohányzásról leszokni szándékozó lakosság részére a 
foglalkozások keretében lehetıség nyílik tapasztalatcserére, 
információ megosztásra, információbıvítésre, felmerülı egyéni 
vagy csoportos problémák megvitatására-megoldására. 
 
Szeretettel várjuk a program ideje alatt mőködı egészség klubba 
valamint az EFI tevékenységi körével kapcsolatos bármilyen ötletet, 
tippet, kérdést szívesen fogadunk! 
 
INFORMÁCIÓ: LÉT.A.MED Zrt. 4281 Létavértes, Baross u. 7. 
www.letamedefi.hu  e-mail: efi@letamedefi.huTel: 06-52/592-592 
 
 
ERDİSPUSZTAI-KÉK TELJESÍTMÉNYTÚRA 
LÉTAVÉRTES 2014. május 17,  szombat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 15 „A”  km-es célból a versenyzıket nem szállítjuk vissza a rajt 
színhelyére, ezt a versenyzıknek maguknak kell megoldaniuk. Ezen 
kívül kitőzıvel, emléklappal, meleg étellel várunk minden célba 
érkezıt!!! 
LÉTAVÉRTESI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 50%-OS 
NEVEZÉSI DÍJKEDVEZMÉNY! 

 
MINDEN RÉSZTVEVİ A SAJÁT FELELİSSÉGÉRE INDUL! 

Érdeklıdni:  
Bertóthy Tamás 20/4636-610, Tatos István 30/3846-410,  

illetve  Nagy Tamás 30/3378-857 
Lásd: www.letafitse.extra.hu 

 

TÁV 
GYALOGOS 

INDULÁSI 
 IDİ 

R
A

JT 

SZINT 
IDİ 

15 KM „A” 8.00 – 9.00 5 óra 

15 KM  
„B” 

8.00 – 9.00 5 óra 

25 KM 7.30 – 8.30 7 óra  
35 KM 7.00 – 8.00 10 óra 

50 KM 6.30 – 7.30 12 óra 

KERÉKPÁROS 

60 KMS 

7.00 – 9.00 
BUKÓSISAK! 

S
porttelep 

,D
ebrecenu u, 1. 

7 óra 
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MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGÉRT 

LÉTAVÉRTESEN MINDENKI 

SPORTOLJON ! 
                                                                            TÁMOP-6.1.2.11/1-2012 – 1280 
 

Közös egészségünkért ıseink földjén 
 

Köszönetet szeretnék mondani a Kedves létavértesi hallgatóságnak, 
hogy a fárasztó heti munkájuk után megtiszteltek azzal, hogy 
eljöttek meghallgatni az elıadásomat! 
Valamikor az év elsı napjaiban Árva Barnabás és Szima Sándor
megkerestek azzal a kéréssel, hogy tartsak elıadást egykori 
szülıhelyem lakóinak, egészségük megırzésének lehetıségeirıl. 
Kérésüknek örömmel tettem eleget, hiszen rendkívül hálás vagyok 
nekik, mert sokat tesznek városuk fejlıdéséért.  
Elıadásom központi része a mozgásszervi panaszokkal foglalkozott, 
mivel már a 80-as évektıl ez a meghatározó területe gyógyító 
munkámnak. Még mindig úgy érzem, hogy a mai napig nem tettük 
eleget, hogy ezeket a betegségeket megelızzük, illetve - ha már 
megjelent - nem fordítunk elegendı idıt és figyelmet, hogy 
megállítsuk a folyamatot. Pedig az utóbbi húsz évben nagyon sok új 
terápiás módszer született. Egyre több és több lehetıség nyílik, hogy 
megfelelı gyógyszereket, illetve különbözı fizioterápiás kezeléseket 
alkalmazunk a gyógyításban, nem beszélve csodálatos hazánk 
természet adta lehetıségeirıl - a gyógyvizekrıl.  
Az arthrosis és az osteoporosis (csontritkulás) olyan betegség, amely 
a csont-izőleti-izomrendszert érinti. Kellı odafigyeléssel már 
gyerekkorban megelızhetı lenne, hogy ezek a betegségek ne 
alakuljanak ki. Örömmel láttam, hogy sportuszodája is van a 
városnak, illetve nagyon szép új szakrendelıvel rendelkezik. 
Remélem, hogy az uszodát sokkal többen látogatják! 
 

 
Fotó: Magánarchívum

Nagyon fontos, hogy már gyerekkorban kiváló, lehetıség szerint 
minél frissebb élelmiszert fogyasszunk, hiszen ebben az esetben egy 
egészségesebb nemzedék fog felnıni. A szintetikus tartósítószereket 
tartalmazó élelmiszerek, illetve a rendszeres mirelit termékek 
fogyasztása nem a jövıbe vezet. Meggyızıdésem, hogy itt Önöknél 
még minden anya és feleség jól tud fızni. Ebben az esetben már 
csak a rendszeres, napi mozogás szükséges az egészséges és hosszú 
élethez. Tornázzanak vagy végezzenek egy kis fizikai munkát, és 
megerısítik csontízületi rendszerüket, izomzatukat. Mindezeknek 
szerepe van abban, hogy megfelelı szív-érrendszer és 
immunrendszer alakuljon ki és ezek optimálisan mőködjenek.  
Ott tartózkodásom alatt volt alkalmam találkozni a város 
polgármesterével, akivel a világ dolgain túl, egy a városban 
létesítendı gyógyfürdı jótékony hatásairól is elbeszélgettünk. Ez 
utóbbi az egészségjavító hatásán túl ugyanis még munkalehetıséget 
is biztosítana a létaiaknak.  
 
Szeretnék mindenkinek nagyon jó egészséget és hosszú, boldog 
életet, Létának, pedig gazdasági fellendülést kívánni!  

Továbbá szeretném megköszönni 
Oláhné Kovács Ilinek szeretı 
gondoskodását amíg ott tartóz-
kodtam.  

Prof. Dr. Sandra Sándor

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

„Édesapa minden este kérünk gyere haza. 
Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva. 
Sohasem halványul szívünkben emléked, 
Soha nem szőnik meg lelkünk gyásza érted. 
Csendes a temetı, nem jön felelet,. 
Arcunkat mossák a keserő könnyek 
Hideg sírköveden a kezünket pihentetjük, 
Itt vagyunk édesapám, rád emlékezünk. 
Csillag lett ı, mert szívbıl szeretett, 
S mi úgy szerettük, ahogyan lehetett.” 

Nagy József (1946 – 2009) 
halálának 5. évfordulóján 

El nem múló fájdalommal emlékeznek 
Szeretı feleség, leánya, fia, menye, veje és unokái 

 

 

„Pihenj, Te drága szív, már megszőntél dobogni.  
Szeretı jóságod nem tudjuk feledni, 

 Mert elfelejteni Téged soha nem lehet,  
Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.” 

 

Mély fájdalommal tudatjuk,  
hogy szeretett hozzátartozónk 

 

Becsi Sándor  
2014. március 8-án 65 éves korában itt hagyott bennünket. Szeretett 
halottunkat 2014. március 14-én kísértük utolsó útjára. Szeretnénk 
köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik temetésén megtiszteltek 
jelenlétükkel, virágaikkal, koszorúikkal, együttérzésükkel. 
 
Külön szeretnénk megköszönni Malincsák János megindító szavait 
és a szomszédok és barátok segítségét, melyet a családunk számára 
ezekben a nehéz idıkben nyújtottak. 
      

Felesége, lánya, unokái és veje
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SZİLİ PAJTÁVAL. Az Öreg-
kertben szılı (600 négyszögöl) 
vegyes gyümölcsössel, pajtával 
eladó. Villany, ásott- és fúrott kút 
van. Ugyanitt Hetra 101-as transz-
formátor eladó. Telefon: 
 06 30 206-7144.                     (C 0811592) 
 
VENNÉK kertet, szılıt Létavértes 
Mosonta kertben. Lehet mőveletlen, 
elhanyagolt is. Tel.: 06 20 322 1197, 
06 20 209 1923                       (C811580)
 
REDİNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minı-
ségő anyagok felhasználásával reális 
áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV 
álló mőanyag párkányát is megren-
delheti tılem! Érd: ifj. Kéki Sándor, 
telefon: 06 20/ 463-57-13   (C 0811733)
 

)

CSALÁDI HÁZ. Tetıteres családi 
ház Létavértes, Halom u. 5. szám 
alatt eladó. Érdeklıdni: lehet: 
06 30/ 655 1061.                         (C 0811987)
 
CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó 
Létavértes, József A. utcában. A 
ház kívül – belül szépen felújított. 2 
szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m 
hosszú üveges folyosó, mellék-
épületek 400 n. öl telken. A lakás 
összkomfortos, gáz főti a lakást és a 
vizet, cserépkályha, kerekes kút, 
csemegeszılı az udvarban, kertben, 
+ riasztó. Irányár: 2,3 millió Ft. 
Telefon: 06-20 310-2052 (C 0905295) 
 
SZÁNTÓ. Létavértes határában 
76,63 aranykorona  szántó eladó. 
Helyrajzi száma:  0549/7 Barna ház. 
Telefon: 06 70-215-3089   (C0811585) 

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes Zöldfa 
u. 6/A. sz. alatt 98 m2 –es 2 nagy-
szobás konyhás, fürdıszobás, cserép-
kályhás, telefonos, gázfőtéses lak-
ház kerttel eladó. Érdeklıdni a hely-
színen, vagy a 06/52-376-674 –es te-
lefonszámon Tarnóczi Ferencnénél. 

 (C 0811977)
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, Vezér 
u.  22. szám alatti 3 szobás, össz-
komfortos lakóház melléképületek-
kel, ipari árammal, 386 �  öl telekkel 
eladó. Érd: 52/376-584        (C0811816)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Széche-
nyi u. 105. sz. alatt lakóház gazda-
sági épületekkel, kerttel eladó. 
Érdeklıdni lehet: Kozma Mihálynál 
06-30-678-2000                (C0811970) 
 
HÁZAS INGATLAN. Létavértes, 
Hunyadi u. 1/A. alatti házas 
ingatlan 400 ����  öl telekkel eladó. Ér-
deklıdni: 52/251-079, 52/471-038 
06!20 213 9242                 (C0811990) 

ALBÉRLET  Létavértes, Alkot-
mány u. 16. sz. alatti lakás 
albérletbe kiadó. Érdeklıdni lehet 
az 52/ 376-262 telefonszámon 
 
ÉPÍTÉSI TELEK  Eladó 2400 m2

építési telek Létavértes Rákóczi u. 
10.sz.alatt és Létavértes Szél u.141. 
sz. alatti 850m2 .-es megosztott 
építési telek sürgısen eladó! Hívjon 
megegyezünk! Érdeklıdni:06-20-
381-3189-es telefonszámon. 
 
GEALAN , Roplasto mőanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acélmere-
vítéssel. 5 év teljes körő garanciával, 
alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. 
Kéki Sándor, tel: 06-20/ 463-57-13                

(C 0811733)
 

BELTÉRI AJTÓK . Kiváló 
minıségő Porta doors beltéri faajtók 
széles választékban és variál-
hatóságban. Hagyományos, klasszi-
kus, modern, exkluzív stílusban. 
Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 
06-20/ 463-57-13                (C 0811733) 

 

 

Apróhirdetés 
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 

 

Köszönetnyilvánítás  
 

Használt szemüvegkeretek győjtése az iskolákban. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a múltkori 
lapszámban megjelent felhívás után felajánlott szemüvegekért 
Horváthné Vónya Enikı asszonynak és Malincsák János úrnak. 
Továbbra is várunk kinıtt, már nem használt szemüvegeket, 
kereteket a rászoruló gyerekeknek.  

Köszönettel Janka Sándorné iskolavédını
 

Rendvédelmisek sportnapja 
 

Fotó: Magánarchívum
 

A Hajdú-Bihar megyei Létavértes és a romániai Bihor megyei 
Diószeg, Határrendészeti Kirendeltségei immár hetedik alkalommal 
tartottak közös sportnapot. Idén, március. 22 -én Létavértes adott 
otthont a rendezvénynek. Berde László százados úr, a kirendeltség 
vezetıje fogadta a határmenti település küldöttségét, élükön Stroe 
Aurelian parancsnokhelyettessel. A köszöntıt követıen a városi 
sportcsarnokban az állományok tagjai barátságos labdarúgó 
mérkızésen mérték össze játéktudásuk. Ez alkalommal a pályán 
Diószeg gárdája bizonyult jobbnak. A létavértesiek ígéretet tettek 
arra, hogy legközelebb idegenben vesznek revánsot. 
A mérkızést ebéd követte. 
 
Hamar eljött a búcsú ideje, azonban senki nem csüggedt, hiszen a 
kiváló munkakapcsolat tovább folytatódik a szorgos hétköz-
napokon. 

Papp Zoltán képviselı
 

Hirdetések leadása a következı számba: 2014. május 10 –ig – Városháza I. emelet 12. iroda  

A település eseményeir ıl hónapról-hónapra tájékozódjon a 

 Létavértesi HHHHHHHHHHHHÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKK    ----        ben 

Cikkek, fotók, hirdetések leadása május 10- ig  
letahirek@gmail.com , vagy - Városháza I. em. 12. ajtó 

Létavértesi információk az interneten: 
http://letavertes.hu , - http://letahirek.blog.hu   
Facebook oldal: Létavértesi Hírek  iwiw: Létavértesi Hírek  
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A Profi Autós és Motoros Iskola  
gépjárm ővezetıi tanfolyamot indít  

2014. április 25-én 17 órai kezdettel 
 a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt. 

• 10.000 Ft-tal is elkezdhetı, részletfizetés,  
• ingyenes KRESZ-könyv,  

Jelentkezés és tájékoztatás: 
Kertész József iskolavezetınél: 06-30/9855-935 

www.profiautosiskola.hupont.hu 
 

Anyák napi virágvásár 
a HIRIPI KERTÉSZETBEN 

egynyári virágok – muskátli 
cserepes növények - kaspók 

május 3-án és május 4-én  
egész napos nyitva tartással  

 

Cím: Létavértes, Teleki u. 12. 
Tel: 06-70-4224-264, 06-70-9455-653 

NYITVA: 
 hétfıtıl –péntekig 16 órától – 19 óráig 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 

 

SZENZÁCIÓS SZEMÜVEGVÁSÁR 
A Fókusz Optikánál 

- komplett szemüvegkeret (lencse +keret) 6.990.-Ft, 14.500.-Ft 
- szemüvegkeret 5 Ft-tól (amíg a készlet tart) 
- számos lencseakció (vékonyított, fénysötétedı, dioptriás,  
  napszemüveglencsék 
 

A részletekért keresse fel üzletünket! 

FÓKUSZ OPTIKA 2000 KFT 
Létavértes, Baross u. 1.  – telefon (52) 376- 494 

Nyitva: Hétf ı – Péntek 8 – 16 óráig 

 

 

 
 
A Létavértesi Polgárır Egyesület 2014. 
évben is folytatja tevékenységét, melynek 
célja a bőnelkövetés visszaszorítása, a 
személy- és vagyonbiztonság megteremté- 
se a területen, a jogsértések visszaszorítása, megakadályozása, 
felfedése, gyermek-és ifjúságvédelem, a lakosság 
biztonságérzetének fokozása, javítása. Az egyesület munkáját az 
Alapszabályban rögzítettek szerint végzi és látja el. Közös 
szolgálatban veszünk részt a Létavértesi Határrendészeti 
Kirendeltség és a Létavértesi Rendırırs járıreivel. 
A Létavértesi Polgárırök szabadidejüket feláldozva látják el a 
szolgálatot a város területén, illetve a Cserekertben, melyhez  
egy személygépkocsi biztosított. A rendelkezésre álló mőködési 
keretösszeg szőkös, de ennek ellenére megteszünk mindent a 
szolgálat folyamatossága érdekében. 
Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a vállalkozóknak a 
segítségét, akik támogatták a Polgárır Egyesület mőködését! 

Katona Imre elnök
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