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Létavértes Városi Önkormányzat 
bizottságok és tagjaik 2014-2019 

 

 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 

BIZOTTSÁG 
Elnök: Nagy Józsefné képviselő 
Tagok  Zsíros József képviselő 
 Papp Zoltán képviselő 
 Szabó Tibor képviselő 

Papp Sándor, Sándor u. 
Mosek Xénia külsős tag 
Kulcs Istvánné, Széchenyi u.  
 
OKTATÁSI BIZOTTSÁG 

Elnök  Vályiné Pápai Viola képviselő 
 Nagy Józsefné képviselő 
 Sós Tibor képviselő 
 Pappné Győri Tünde, Széchenyi u.  
 Kántor Lászlóné, Alkotmány u. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
Elnök:  Papp Zoltán képviselő 
 Puja György képviselő 
 Szabó Tibor képviselő 
 Kovács Sándorné, Baross u. 
 dr. Szabó János, Keleti u. 
 

MŐVELİDÉSI SPORT ÉS CIVIL 
KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA 

Elnök:  Vályiné Pápai Viola képviselő 
Tagok:  Sós Tibor képviselő 
 Papp Zoltán képviselő 
 Pénzes Sándorné, Fenyő tér 
 Nagy József, Gyár u. 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
Elnök:  Szabó Tibor képviselő 
Tagok: Sós Tibor  képviselő 
 Vályiné Pápai Viola képviselő 
 Nagy Józsefné képviselő 
 Máté József, Tóth Á. u.  
 Horváth Zoltán, Arany J. u. 

Kárándi István, Alkotmány u. 
 
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

Elnök:  Zsíros József képviselő 
 Papp Zoltán képviselő  
 Puja György képviselő 
 

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG 
Elnök:  Sós Tibor képviselő  
 Zsíros József képviselő  
 Puja György képviselő 
 Kiss Ernő, Irinyi u. 
 Adorján József, Petőfi u.  
   

A bizottságok külsős tagjainak ünnepélyes 
eskütétele november 4-én volt. 

Létavértesi táncosok  
Nagyváradon  

 
                                                              Fotó: Magánarchívum 
 

A létavértesi Villongó Táncegyüttes Cserebingó 
csoportja idén is nagy sikerrel vendégszerepelt az 
október 21.-23-án megrendezett XII. Csillagocska 
Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozón. Az együttes 
az elmúlt évek folyamán szoros barátságot épített ki, és 
ápol a nagyváradi Csillagocska Táncegyüttessel - a 
csoportok visszatérő vendégei egymás ünnepeinek. A 
gyerekek a 3 napos rendezvény szombati napján vettek 
részt, ahol délelőtt 12-féle népi kézműves technikával 
ismerkedhettek, majd népi ének, illetve hajfonó 
versenyben mérettethettek meg. A délutáni gálaműsort 
követően vacsorával, illetve fergeteges táncházzal zárult 
az este. 
 A rendezvényre történő utazást Az Arany János 
Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatta. 
Segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni! 
Reméljük a továbbiakban is lehetőségünk lesz az 
együttesek közötti barátság aktív megélésére! 
                                   Balla Fruzsina - csoportvezető 

Városi  
karácsonyi ünnepség 

 

 
December 18.-án, csütörtökön , 

14.30 órától Irinyi u . (Vértes) 
15.00 órától uszoda el őtt (Léta) 

 
Fenyőfa és sütőtök  

felajánlásokat várunk.! 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 

Rózsa u. 1. Tel: 376-055 
 
 

Kiállítás 
előzetes 

 
Szászné Rizán Erika festménye

A helyi Rajzkör amatőr alkotóinak 
kiállítása nyílik november 28.-án
a Városi Könyvtár és Művelődési 
Házban. 
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Megalakult a Hajdú -Biha r Megyei Közgy űlés . 
 
A helyi önkormányzati 
választással egyidejűleg a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat tagjaira is szavaztak a 
választópolgárok.  Hajdú-Bihar 
megyében a 24 fős megyei 
közgyűlés elnöke: Pajna Zoltán
úr, alelnökei: 
Tasi Sándor és Bulcsu László
urak lettek. A havonta sorra 
kerülő közgyűléseken a 
választott képviselők mellett a  
megye polgármesterei is részt 
vesznek az üléseken, a szak-mai 
vitákban, ezáltal is  elősegíthetik 
településük fejlődését. 

Papp Zoltán képviselő
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Alakuló ülés 
 
2014. október 22-én megalakult a Létavértes 
Városi Önkormányzat. Gáspár Mihálynak a 
Helyi Választási Bizottság elnökének 
előolvasása alapján Nagy Józsefné, Papp 
Zoltán, Puja György, Sós Tibor, Szabó Tibor, 
dr. Tóth László, Vályiné Pápai Viola, Zsíros 
József képviselők, valamint Menyhárt Károly
polgármester letették esküjüket.  
 
A polgármester székfoglaló beszédéből
néhány fontosabb mozzanat: 
- 2015. elején a felújított volt rendőrségi  
épületben a kormányablakok átadásra 
kerülnek. 
- El kell érnőnk, hogy a térségközpontúság 
változatlanul megmaradjon. 
- A 2014-2020 Európai Uniós fejlesztési 
időszak nagyobb lehetőségeket kínál, de 
feltétlen együttműködést és összefogást 
igényel (fejlesztési alapok operatív 
programjai, LEADER, stb.) 
 
Az elérendő célokból címszavakban:  
- A szennyvíz- csatornahálózat teljes
kiépítése. 
- A termálvíz hasznosítása. 
- A Napközi Konyha korszerűsítése, 
felújítása az ebédlő bővítése. 
- A piaci Vásárcsarnok elkészítése, korszerű 
árusítóhelyekkel. 
- A vértesi településrészen az ipari terület 
infrastruktúrájának teljes kiépítése 
- Az ingatlanpiac fellendülésével a lakópark 
telkeinek közmű ellátási programja 
- A települési utak folyamatos kátyúzása, 
pályázattal teljes burkolása a szennyvíz 
programban nem érintett utcákban 
- A jelenleg is folyó felnőttképzési 
lehetőségek erősítése. 
- A Városi Művelődési Ház bővítése 
előcsarnokkal, galériával 
- A víztározó másodlagos (horgászati) 
hasznosítása 
- A vértesi Csillag utcai terület 
rekonstrukciója vizes élőhelyként (tanösvény 
kialakítása). 
- Helyi és térségi kommunikáció erősítése. 
- Köztemető területének bővítése az urnafalas 
temetés lehetőségének biztosítása 
 
A polgármester programbeszéde teljes 
terjedelmében olvashatóható a város 
honlapján:  http://letavertes.hu  
 
Dr. Tóth László személyében megválasz-
tották a város alpolgármesterét, és az önkor-
mányzat hét munkabizottságának tagjait  

(lásd: címoldal). 
A képviselők megállapodtak abban, hogy a 
testület ülései a korábbiak szerint a hónap 
utolsó keddjén, délután 14 órakor kezdődnek. 
 

2014. november 13-án két fontos 
települési projekt záró rendezvényére 
került sor a művelődési ház nagy-
termében. 
Menyhárt Károly polgármester megnyitója 
és tájékoztatója után a beruházásokat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVH – LEADER PROJEKT 
„Létavértes Városi Önkormányzat 
Művelődési Ház intézményének 

korszerűsítése 
 

A művelődési ház színházterme nem felelt 
meg a hatályos tűzvédelmi szabályoknak, 
nem volt biztosított a terem szabályoknak 
megfelelő kiürítése.  
Az új nyílászárók elrendezése miatt 
átalakításra került a korábbi fűtési rendszer. 
Korszerűsíteni kellett a területet érintő 
elektromos hálózatot is.  
A projekt biztosítja az épület szabályoknak 
megfelelően használhatóságát, akadály-
mentesítését, modernizálását, hozzájárulva 
a városkép szebbé tételéhez. 
A program megvalósulásának teljes 
költsége 10.000.000 Ft volt. 
 

PPrroojjeekkttzzáárróó  rreennddeezzvvéénnyy  
Tasó László ország-gyűlési képviselő, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkára 
adta át.  
A Cserebingó együttes műsorát állófogadás 
követte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Létavértes város belterületi vízrendezése” 
„ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0029” 

kódszámú projekt. 
Létavértes város csapadékvíz elvezető 
csatornahálózatának fejlesztése a korábban 
ismertetettek szerint valósult meg.  
 
Összesen 6338 méter fő-, gyűjtő- és belvíz-
elvezető csatorna felújítása, mederburkoló 
elemekkel való ellátásra, szükséges 
átereszek és zsilipek megépítésére került 
sor.  
A projekt költsége: 250.678.868. Ft, ebből 
a kivitelezési költség: 161.315.606. Ft volt. 
Nyílt közbeszerzési pályázat lefoly-
tatásának eredményeképpen a kivitelező a 
„TERKOMP” konzorcium: TERRA-
GENERAL Kft. Hajdúsámson és 
KOMPLEX-D Kft. Debrecen volt. 
 

 
Fotó: Magánarchívum

A közgyűlés alelnökének irodájában (balról jobbra) 
Papp Zoltán, Tasi Sándor alelnök, Menyhárt Károly 
és dr. Tóth László 
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NNNaaagggyyycccsssooopppooorrr tttooosssoookkk   aaa   BBBúúúzzzaaa   tttaaannnyyyááánnn   
 

A 2014. október 20.-i napra nagy izgalommal készülődött minden 
nagycsoportos gyermek, óvónéni és dajka néni. Ősz anyó is kegyes 
volt hozzánk, hiszen egy gyönyörű, verőfényes napra ébredtünk, így 
vidáman sétáltunk ki a buszvégállomásra, ahol már várt minket az 
autóbusz, így hamar megérkeztünk Monostorpályiba, a tanyára. 
 

Fotó: Magánarchívum
Edit néni, a férje és a tanyán dolgozó bácsi és néni már nagyon 
vártak bennünket. Körbevezettek minket, mindent megmutattak az 
állatokat (mangalicák, kecskék, nyulak, lovak, a baromfiudvar lakói, 
cicák, kutyusok), melyeknek kukoricát morzsoltunk és lucernát 
gyűjtöttünk, majd megetettük őket. Sok-sok izgalmas programot 
szerveztek számunkra (sorversenyek, szekerezés a tanyán, 
kincskeresés, és szabadidős programok,) így egész nap szenzációsan 
éreztük magunkat.  
Megígértük, hogy jövő tavasszal ismét ellátogatunk a Búza tanyára.  
 

Az óvónénik, és a nagycsoportos gyermekek.

 

Köszönet a felújításokért 
A közelmúltban három örömteli dolog történt a településen, 
mindhárom a főtérrel kapcsolatos. Az első, hogy a Nagylétai 
Református Egyházközség pályázatot nyert a Kossuth utcai 
Szeretetház energetikai megújítására. A pályázat az épület 
energiafelhasználásának korszerűsítését, az épület rezsi-
csökkentését szolgálja napelemekkel, napkollektor 
működtetésével. Ezen örömteli dolog mellett, az itt élők és 
átutazók szempontjából fontos és látható az épület külső
homlokzatának megújulása.  Így a homlokzat újszerű állapota 
illeszkedik a főtér épületeihez. Köszönet Hadházi Tamás
tiszteletes úrnak, és a Nagylétai Református Egyházközség 
vezetésének! 
 

A másik két 
örömteli ese-
mény, hogy a 
sarkon álló 
ÉRB Bank 
(Takarékszöve
tkezet) épülete 
is új ruhát 
kapott, és 
ahogy az lenni 
szokott, a jó 
példa követőre 
talált. 

 A Baross utcai Szatmári ABC épületének homlokzata is megújult, 
és Privát logóval díszített. 
 
Köszönjük az épületek tulajdonosainak, hogy gondot fordítanak és 
áldoznak épületeikre, s ezzel hozzájárulnak a város főterének 
esztétikusabb megjelenéséhez!  
További sok sikert kívánunk mindenkinek!  

Menyhárt Károly  polgármester
 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

 
Fotó: Boros Szima Beáta

 
Az Irinyi János Általános Iskola 1973-ban végzett 8. b. osztályának 
tanulói 2014. októberében tartották 41 éves osztálytalálkozójukat. 
 
Első sor (balról) Balogh Róza, Nagy Lászlóné, Pardi Sándorné, 
Szálkai Józsefné, Mögöttük: Juhász Gábor, Szilágyi Róza, Máté 
Ferenc, Varga Margit, Antal Béla, Szilágyi Mária, Papp János 

 

Idősek figyelmébe! 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás  
 

2014 december 1-től új szolgáltatás indul a Nagylétai 
Református Egyházközség Szociális Szolgáltató 
Központjában: 
 

Mi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
 
Az ellátott otthonában 
elhelyezett nyomó-
gombos készülék se-
gítségével, egy gondo-
zónő megjelenik az 
Ön otthonában a 
gombnyomást követő 
20-30 percen belül.  
 
Amennyiben szükséges, értesíti a háziorvost vagy a megfelelő 
hatóságokat, illetve a fennálló krízishelyzetet önállóan vagy 
szakszerű segítséggel igyekszik elhárítani.  
Rosszullét esetén egy gombnyomás és a segítség érkezik 
 
IGÉNYBE VEHETI : 
• 65 év feletti egyedül élő személy 
• egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

személy 
• kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan 

fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi 
állapota indokolja   

A súlyos fogyatékosságot illetve a pszichiátriai betegséget 
igazolni kell. 
 
Szakmai központunk 100 készülékkel rendelkezik, amelyből 60 
készüléket helyi lakosok igényelhetnek. 
A készülék kihelyezése és a szolgáltatás biztosítása 1000Ft/ hó 
 

Amennyiben szeretné igénybe venni, hívja Katonáné Becsi 
Beáta intézményvezetőt a 376/059-os telefonszámon, vagy 
jelezze gondozónőjének, amennyiben házi gondozásban 
részesül. 
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Volt egy orvos a vagonban, aki segített, anyámat lefektették a 
sarokba, hogy összeforrjon a gerince, de a sérülés következtében 
járáshibás lett. Nagy szerencsénk volt, mert Kassánál a partizánok 
felrobbantották a hidat és szerelvényt 18-20 napig oda-vissza 
mozgatták a sínen, míg el nem döntötték, mi legyen a további 
sorsunk 
A katonai vezetők megállapodtak, hogy Ausztriába megyünk, mert 
az ottani férfiakat besorozták és nem volt, aki elvégezze a 
mezőgazdasági idénymunkákat. Mintegy 18-20000 embert kértek, 
Strasshofba vittek bennünket, onnan pedig Grafenekbe, a magyar 
származású Radibor herceg birtokára, ahol kilenc hónapig 
dolgoztunk.  
 
Szerencsés voltam, mert ismertem a mezőgazdasági munkákat, 
tudtam mit hogyan kell csinálni. Közeledett az orosz front, ezért 
Strasshofba, Mathausenbe, majd Eisenstadtba hajtottak gyalog 3-
4000 embert, az áprilisi havas esőben. Útközben a gyümölcsfán levő 
vagy onnan leesett, és megfagyott gyümölcsöket ettük és a 
pocsolyából ittunk. Végül megérkeztünk Theresienstadtba, ahol két 
hétig karanténba zártak, és lefertőtlenítettek bennünket.  

Hitler parancsot adott a láger megsemmisítésére, de szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy a 60 SS katona megállapodott a svájci 
Vöröskereszttel, hogyha őket elviszik Svájcba, nem hajtják végre a 
parancsot. Láttuk, hogy busszal elszállították a katonákat, de még 
mindig féltünk, majd két nap múlva megérkeztek az orosz tankok és 
felszabadították a lágert.  
Nagyon rossz egészségi állapotban voltunk, injekciót kaptunk és 
figyelmezettek, hogy vigyázzunk az étkezéssel. A közelben volt egy 
sajtgyár, nekiestünk a sajtnak. Az oroszok disznót találtak, lelőtték 
kivágtak belőle egy darabot, a többit hátrahagyták és mi elintéztük, 
hiszen számunkra az életben maradás volt a legfontosabb.  
 

Ami a családunkat illeti, édesanyám a 
láger fölszintjén én a 2. emeleten voltam. 
Elvesztettük egymást, de anyám 
megérezte, hogy az egyik alkalommal az 
én árnyékom suhant el az udvaron és 
kiabálta utánam: Dezső, Dezső. Amikor 
visszafordultam, nem ismertem meg 
anyámat, mert kopasz volt és nagyon 
rosszul nézett ki. Akkortól kezdve 
nagyon vigyáztunk egymásra, és ha 
ennivalót tudtam szerezni, mindig 
megosztottam vele. 

 
Már nagyon jönni akartunk hazafelé, útközben találtunk egy kocsit, 
Goldstein Sanyi feljavította, szereztünk bele üzemanyagot és a 
környékre valókkal el akartunk indulni, de figyelmeztettek 
bennünket, hogy ne induljunk útnak, mert a környező hegyekben 
még vannak német katonák és agyonlőnek bennünket.  
Alighogy útra keltünk az orosz katonák elvették az autót, így 
visszamentünk és megvártuk, míg vonattal jöhettünk haza.  
Budapestre érkeztünk és alig vártuk, hogy mehessünk vissza 
Vértesre.   
 
Milyen helyzetbe érkeztek vissza Vértesre? 
Hazaérkezve szívszorító látvány fogadott, a házunk német 
kilövőhely volt, mindent leromboltak, a hodályban aludtunk és 
megkezdtük a helyreállítást. Édesapám hat hónapot dolgozott 
Ausztriában, majd Bergenbelsenbe vitték, kilőtték a vonatot és az 
erdőbe menekülve az SS katonák agyonlőtték.  
A ’80-as években végigjártam a terepet, az utolsó lépéséig 
rekonstruáltam az útját. Két nagybátyám már otthon volt az 
orosz fogságból, és kinyitották a hentes-széket, a létai Reich 
Géza és Blau Jóska együtt dolgoztak. 

A holokausztot túlélt zsidó fiúk munkát, vagy különböző rangokat 
kaptak, akkor nem számított az iskolázottság. Jóska nagybátyám ezt 
„feketézésre” használta és együttdolgozott Feri nagybátyámmal, 
akinek a felesége és két gyereke Auschwitzban veszett. A szörnyű 
élményeket próbáltuk elfelejteni, a történtekről eszem ágában sem 
volt beszélni. 

Dr. Pántya Juliánna 
 

Hét évtized múltán is fájdalmas 
az emlékezés 

 
2014 júniusában Létavértesen a 
szerencsés véletleneknek 
köszönhetően találkozhattam 
Lévi Dezsıvel, a Vértesről 
elszármazott, jelenleg Melbourne-
ben élő holokauszt túlélővel.  
Egy nagyon megindító és hosszú 
beszélgetés keretében bepillantást 
kaphattam az életébe, beleértve 
annak igen fájdalmas szakaszát is, 
amelyet jelen cikkben kívánok 
megosztani a tisztelt olvasókkal. 

 
 

Hogyan töltötte gyermekkorát? 
1933. augusztus 23-án Vértesen születtem és 1944-ig boldogságban, 
szépen éltünk. Anyai nagyapámnak 21 gyermeke volt, és mire véget 
ért az I. világháború tizenegy maradt életben, a holokausztot pedig 
négyen élték túl. Én voltam az első unokája, tenyerén hordozott és 
mindenre megtanított.  Reggel 4 órakor kelt, elvitt a zsidó iskolába, 
otthon pedig zsidóul tanított.  Azt hogy sikeres lettem, neki 
köszönhetem. Nagyapa sokféle tevékenységet folytatott, hentes-
mészárosság mellett marha- és ló kereskedéssel foglalkozott, földet 
művelt és szőlője is volt.  Jól élt a család, mert nagyapa öt-tíz évvel 
megelőzte a korát, mindig tudta mire volt szükség a faluban és a 
városban. Gyermekkoromba belém ívódott a munka tisztelete, és az 
alázat. A szomszédunkban kerékgyártó, kocsmáros, kovács élt, és 
mesteremberek vettek körül, így láttam mit, hogyan csinálnak. 
Nagyon sok iskolásbarátom volt vallási hovatartozásra tekintet 
nélkül.  
A rabbink művelt, előrelátó ember volt. Egyik péntek este négyen-
hatan templomba mentünk, a rabbi felnézett a borús, zivataros égre 
és ezt mondta: „Ti buta emberek vagytok, nem is tudjátok 
elképzelni, hogy mi vár ránk.” Akkor nem vettük komolyan, de 
1941-ben minden megváltozott. 
 
Hogyan folytatódott a további életük? 
1941-ben huszár nagybátyáimat leszereltették, és munkaszolgálatra 
hívták be. A nagyapámmal, aki 70 éves lehetett és munkaképtelen 
volt, egyedül maradtam férfiként a családban és az egész munkát 
édesanyámmal kellett elvégeznem. Egyik reggel bezáratták a 
mészárszékünket, vége lett a jólétünknek.  
Édesapám Nyírábrányból származott, ő is mészáros volt, a háború 
kezdetén a katonasághoz került szakácsnak. Az orosz frontról 1944 
körül haza tudott jönni, akkoriban Erdélyben már gettókba 
gyűjtötték a zsidókat. Apámmal Debrecenbe mentünk, így 
menekültünk meg a nagyváradi gettó elől, mert Nagyváradról a 
leggyorsabb megsemmisítést végző auschwitzi gázkamrában vitték 
az embereket. 
 
Miként alakult a sorsuk a debreceni gettó után? 
Apám nem ment vissza a századhoz, elvittek bennünket a debreceni 
téglagyárba és ott a téglaszárítóban tartottak. Debrecentől nem 
messze vagoníroztak be, szerelvényenként 3000-3500 nő, férfi és 
gyerek volt összezárva. Egyik nap vizet, másik nap száraz kenyeret 
harmadik nap semmit sem kaptunk, ez ismétlődött és indultunk 
Auschwitzba. Az embereknek szükségleteik végzésére a vagonba 
egy vödröt tettek be, én szégyellős gyerek voltam és 15-18 napig 
visszatartottam a dolgom, aminek következménye hosszú betegség 
és többszöri operáció lett. A bevagonírozásnál, hogy minél 
gyorsabban haladjanak, dobálták az embereket, anyámra úgy 
rácsapták az ajtót, hogy eltört a gerince.  

 
Blau Ilona 

Lévi Dezső édesanyja 
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  60 év után 
Emlékezés Nagyléta kiváló óvónőjére 

Szabó Máriára, Micike nénire 
 
Az Oktatásügyi Minisztérium 1954. november 15-16. napjára 
összehívta a Falusi Pedagógusok Országos Konferenciáját, melyet 
Budapesten, az Építők Rózsa Ferenc kultúrotthonában tartottak. A 
Nagylétai Járás Oktatási Osztálya engem jelölt ki küldöttként. 
Gondolom ez a felkérés nem a nagy tapasztalatomnak, hanem a frissen 
szerzett iskolai tanári oklevelemnek volt köszönhető. Alig három évvel 
korábban kezdtem meg a munkámat. Feleségemmel együtt mi voltunk 
az első nappali tagozaton végzett tanárok az iskolában. 
A járási osztályvezető azt is megsúgta, hogy útitársam az óvoda kiváló 
vezetője lesz.  
 
(Szabó Mária, a köztiszteletnek örvendő ötgyermekes Szabó Sándor 
kereskedő egyik leánya volt. Az édesapának módjában állt gyermekeit 
taníttatni. ) 
Így indultunk el az országos konferenciára. Az úton elegendő időnk 
volt, hogy elbeszélgessünk a község nevelési helyzetéről. 
Ötszáznál több pedagógus vett részt a kétnapos rendezvényen. 
Erdey Grúz Tibor nyitotta meg az ülést, majd hosszan tartó értékelő 
beszédet mondott. 
Ezt követően adták át a kormánykitüntetéseket. Mindössze két óvónő 
részesült elismerésben. Micike néni a Munka Érdemérem kitüntetést 
kapta meg. 
A kongresszuson résztvevőket ünnepélyesen fogadták az Országházban, 
ahol jelen volt Nagy Imre miniszterelnök, Dobi István, az Elnöki Tanács 
elnöke, Veress Péter, az Írószövetség elnöke, Darvas József 
népművelődési miniszter. 
Hazatérésünk óta többször eltűnődtem az Apáczai Csere János írótól, 
nagy pedagógustól származó idézeten. „Én azok közül, akik a magyar 
ifjúságnak a dolgát a tanulásban előmozdítják, a legkisebb vagyok, de a 
szándékomra nézve, amellyel a cél elérésére törekszem, nincs aki rajtam 
kifogjon.” 
Micike néni tökéletesen élte az idézet mondanivalóját, mivel megadatott 
neki a nagy tér a homályosan megvilágított óvodában, ahol 80 – 100 
gyerekkel is foglalkozott egyetlen dajka segítségével. Ezért választotta 
legszívesebben az udvart, a szabad levegőt. 
 
- Ébresztésed ne fájjon Neked Micike néni! A nagy pedagógus nem 
akkor hal meg, amikor koporsóját eltakarja a föld. Akkor múlik el a 
világból, amikor utolsó tanítványa is távozik közülünk. 
 Élnek tanítványaid, akik emlékedet őrzik szívükben, lelkükben. 
 

Kerek Lajos nyugalmazott iskolaigazgató
 

 
 

Felgyorsultak az események, iskolába jártam, évente két polgárit 
kellett elvégeznem Engi tanító úr nagyon sokat segített, Dobos Ilona 
tanítónő pedig németül tanított.  
A háborúban az oroszok összeszedték a lovakat, addig hajtották, 
míg menni bírtak. 
Feri jól beszélt oroszul, megvette az állatokat, mi feljavítottuk és 
vittük Pestre. Mivel a pénz elinflálódott a cserearány a 
következőképpen alakult: 1 kg zsírért 1 gr arannyal vagy 1 $-ral 
fizettek, 1 ló 8-12 gr arany volt. 
 
Hogyan alakult az életük az ’50-es években? 
Hála Istennek, ahogy hazajöttünk visszavettük a földjeinket, 
kinyitottuk az üzletet, igaz a család nélkül anyámmal próbáltuk a 
deportálás előtti életet élni és vártuk, ki jön vissza. Romániából sót 
szállítottunk Pestre, amivel szépen kerestünk. A mai Románia 
területéről zsidók menekültek Izraelbe, volt egy átjáró, 
szállóházunk, ahol anyám 40-50 liter gulyáslevest főzött naponta 
nekik. Föld, szőlő, minden megvolt, itt akartunk élni továbbra is, 
eszünkbe nem jutott, hogy elmenjünk, de jött a kommunista-kulák 
rendszer. Feri nagybátyám megtudta, hogy kuláklistára tettek 
bennünket és államosítanak. 

 Az iskolában rám fogták, hogy kulák-
kupec családból származok, ezért 
kirúgtak. Nagybátyám kapcsolata 
révén elment a párttitkárhoz és egy fél 
disznóért tagjelölti igazolványt kaptam. 
Elintézték a pártiskolát, jó tanuló 
voltam, pénzügyi akadémiára küldtek, 
de zsidó származásom miatt kirúgtak. 
1951-től a vértesi adócsoportnál 
dolgoztam. 1953-ban besoroztak 
katonának, 1955-ben szereltem le, 
Derecskén, az adóügyön folytattam a 
munkát, majd Debrecenbe kerültem.  
 

1956. október 23-án kitört a forradalom, a helyzet számomra 
nagyon ijesztő volt, mert az 1944-es fasiszta állapotokat idézte fel. 
Egyik nap, mikor motorkerékpárorral Debrecenből hazafelé 
tartottam, az út mentén felfegyverzett csőcselék próbált 
megtámadni. Hála Istennek sikerült elmenekülnöm, egyenesen Feri 
nagybátyámhoz mentem, és eldöntöttük, hogy amint lehet, 
elhagyjuk az országot. Ettől kezdve a családi jó barátunk, Kozma 
Jani bújtatott bennünket. Budapestre mentünk, onnan Győrbe és az 
osztrák-magyar határon egy csempész segítségével jutottunk át. 
Menekültként érkeztünk Bécsbe ’56 decemberében, az ausztrál 
követségen beadtuk a bevándorlási kérelmünket.  
 
1957 tavaszán Olaszországból hajóval indultunk útnak és május 7-
én a Melbourne-i kikötőbe érkeztünk, ahol Jóska nagybátyám várt 
ránk. Ausztráliában megkezdtük az életünk új szakaszának 
lerakását. 
 

AAArrraaannnyyylllaaakkkooodddaaalllooommm   

 
                                                             Fotó: Magánarchívum 
Máté Julianna és Molnár Sándor, Létavértes, Gagarin köz 3. 
szám alatti lakosok 2014. október 24-én ünnepelték 
házasságkötésük 50. évfordulóját. A jeles napon gyermekeik és 
unokáik köszöntötték az ünnepelteket. Gratulálunk, és sok boldog 
évet, jó egészséget kívánunk!    
 (2014/00948) 

 
Lévi Dezső, a katona 

Disznótoros mulatság  a Rozsnyai Győjteményben 
 

A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény idén második 
alkalommal rendezi meg  
András-napi Toros Mulatságát november 29-én. 

17 órától pálinkával és friss tepertővel fogadjuk vendégeinket, 
majd disznótoros tál  kerül mindenki elé. , fokozva a kulináris 
élvezeteket. A vacsorához ital is választható.  
18 órakor, a lakoma közben érkeznek a debreceni Szeredás 
együttes zenészei és előadói, hogy a régi disznótorok maskarás 
játékait idézzék fel.  
A toros vacsorán való részvételre támogatójegy vásárolható 
elővételben az intézményben.  További információ az Irinyi u. 
7. sz. alatt, vagy telefonon az 52/376-763 (113., 140. mellék) és 
a 30/258-0805 számokon! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Arany János Általános Iskola 
 

Márton-napi mulatság 
Iskolánk felső tagozatában már hagyománnyá vált, hogy évről-évre 
megünnepeljük Szent Márton napját. Idén november 7-én, 
pénteken került megrendezésre a szokásos Márton-napi vetélkedő 
és sulidisco. 
 

A vetélkedő során 
különböző verseny-
számokban mérték 
össze az osztályok 
képviselői ügyessé-
güket. Ezek között 
szerepelt tojásváltó; 
tojásból, illetve 
lúdból vagy tökből 
készült ételek 
gyűjtése, gyufásska- 

tulyás páros tánc és egy 
holtversenyt eldöntő szék-
foglaló játék. 
A vetélkedő izgalmai után 
Zsíros József és ideiglenes 
diáksegítői (Szabó Zoltán, 
Aranyosi János és Puskás 
Kornél) gondoskodtak 
zenéről a táncos kedvűek 
számára.  
Kicsit megpihenni és finomat enni, inni a 7.a osztály által szervezett 
büfében tudtak az este vendégei. 
Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek a lebonyolításban 
nyújtott segítséget! Külön köszönet jár még Szabó Balázs 6.a 
osztályos tanulónknak, aki a zenéket biztosította számunkra. 
Reméljük, mindenki számára kellemes emlék marad ez az este! 
 

Megyei mesemondó verseny 
A Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár mesemondó verse-
nyén idén ismét két tanuló 
képviselte iskolánkat. Mindketten 
szépen teljesítettek, Marci 
azonban különösen nagy 
büszkeségre adott okot, hiszen 
elnyerte a felsősök körében az 
első helyezést. 
A kis mesemondóink: Kalmár 
Barbara 4.b. Felkészítője: 
Menyhártné Bora Edit) 
Szabó Márton 5.c – megyei 1. 
helyezett és most már 
mesemondó vándorserleg tulaj-
donos. Felkészítője: Molnárné 
Pelei Andrea) 
 

Megemlékezés 

Fotók: Iskola archívuma

Iskolai ünnepség a Művelődési házban 

“Találkozzunk a könyvtárban!” 2014 
Az iskolai könyvtár idén ősszel ismét plakátkészítő versenyt 
hirdetett. A feladat a könyvtár és az olvasás népszerűsítése 
szolgáló plakát készítése volt.  Összesen 14 pályamű érkezett 
be a megadott határidőre, melyek közül helyezést ért el 
alsóban: 
1. Farkas Dorina és Kelemen Klaudia 4.c, 2. Kovács Krisztina 
Júlia és Szoták Viktória 4.b, 3. Adorján Zsófia 3.c 
Ugyanebben az időben hirdettünk pályázatot az 
iskolai könyvtár logójának elkészítésére. Ennek a 
kategóriának a nyertese: Kulcsár Dénes 8.c. Különdíj: 
Dienes Dóra 6.a, Mezei Klaudia Jenifer 6.a, Dienes Marcell 
Zsolt 4.c 
 

Bolyai Matematika Csapatverseny  
Az idei évben, hagyományainkhoz hűen, ismét elindultunk a Bolyai 
Matematika Csapatversenyen. Iskolánkat a 3. évfolyamon 8 tanuló, 
míg a 4. osztálytól a 8. osztályig 4-4 fő képviselte évfolyamonként. 
Az eredményeink csapatonként a következők: 
 
3. évfolyam: 
25. hely / (57. induló) Szemfülesek:  Adorján Zsófia, Ferenczi Lili Gyöngyi, 
Papp Huba, Vida Ferenc. Felkészítők: Kónya Sándorné, Balogh Réka. 
56. hely / (57. induló) Aranybagoly: Kiss Arnold, Seress Gergő, Szilágyi 
János, Tarnóczki Milán. Felkészítő: Herczné Egri Hajnalka. 
4. évfolyam:  
44. hely / (60. induló) Aranyos matekosok: Kalmár Barbara, Szabó Mihály, 
Szatmári Marcell, Szoták Viktória. Felkészítők: Albert Mártonné, 
Belényesiné Kiss Edit, Fodor Józsefné. 
5. évfolyam: 
26. hely / (88. induló) Vikingek: Bora Patrik, Hadházi Panna,  Kontor 
Balázs, Pankotai Zoltán. Felkészítő:  Fodor József 
6. évfolyam: 
20. hely / (72. induló) Talicska: Katona Tibor, Szabó Kitti, Tarnai Panna, 
Turucz Szabolcs. Felkészítő:  Zsíros József 
7. évfolyam:  
26. hely /( 41. induló) Létai négyes fogat? Chromcsik Bettina, Kalmár 
Gabriella, Pongor József, Suta Petra. Felkészítő:  Létai Ilona 
8. évfolyam 
13. hely / (44. induló) Nyolc a negyediken: Czibere Balázs, Hadházi Zsófia,  
Mihucz Kristóf, Szabó Bence. Felkészítő: Tarnainé Papp Anita 
 

Színházban jártunk 
Az őszi szünetben 30 tanuló autóbusszal utazott Debrecenbe, ahol 
először a Debreceni Református Kollégiumban múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vettek részt. Egy játékos séta keretében felfedezték a 
kollégium történetét, híres diákjait, a régi diákok mindennapjait, és 
ráhangolódtak Nyilas Misi történetére.  
Ezek után a Csokonai Színházban megnézték a „Légy jó 
mindhalálig” című darabot, amiben az iskola volt tanítványa, Kulcs 
Dávid is szerepelt. 
A színház költségeit, hogy az iskola biztosította. A szervezést 
Molnárné Pelei Andrea és Kissné Medve Anita végezte. 

Nagy Józsefné igazgató 
 

RÉGI KÉP 

 
Fotó Magánarchívum 

A régi óvoda épülete a Gyár utca elején. Itt dolgozott Szabó 
Mária, Micike néni. Róla szóló írás az 5. oldalon. 

 

 
Aranyos mesemondók 
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Közös emlékezés 1956 eseményeire 

 
Az 1956-os legfontosabb történéseket 1-8. osztályig közösen 
hallgattuk meg, majd az alsó és felső tagozatosok különböző 
interaktív feladatokban vettek részt. A kisebbek csákót, lyukas 
zászlót, nemzeti színű karkötőt és tablót készítettek, míg a nagyok 
célba dobtak, magyar címert készítettek, szöveg kavalkádban 
igyekeztek rendet tenni és fogalmazást írtak. 
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkban megerősítsük az ünnepekre 
való emlékezés során is Márai Sándor szavait: „… lényeges 
dolgokat az emberek között soha nem a szavak, mindig csak a 
magatartás és a cselekedetek intéznek el”. Nem a szavak 
számítanak az emberek közötti kapcsolatokban, hanem a tettek, a 
cselekedetek. Kiállás a másikért, segítségnyújtás társainknak, 
figyelmesség és tisztelet a szeretett lény felé… mind olyan 
cselekvés, amellyel közvetlen környezetünkre hatást tudunk 
gyakorolni, s ha ez az odafigyelés az emberek között elterjed, akkor 
talán jobbá tehetjük a mai Magyarországot is. 
 
Halloween 
Október 29-én, iskolánk könyvtárában immár harmadik alkalommal 
elevenítették fel diákjaink Tamás Henrietta tanár néni szervezésének 
köszönhetően az ősi kelta hagyományokból kialakult, mára már az 
egész világon elterjed halloween ünnep szokásait.  
 
Bozsik labdarúgás 
November 5-én a Bozsik intézményi labdarúgó torna első őszi 
fordulóján vettünk részt két korcsoporttal a létai sporttelepen, ahol 3 
iskola hasonló korú diákjaival mérhették össze tudásukat. 
5-6. osztályosaink II. helyezést értek el, míg 7-8.-os diákjaink I. 
helyezéssel tértek haza. 
 

Fotók: Iskola archívuma
A győztes csapat 

Gratulálunk diákjainknak, és felkészítő nevelőjüknek Kontor 
Gábornak!  
 
Decemberi el őzetes 
Minden szülőt és érdeklődőt szeretettel várunk: 
- hagyományainknak megfelelően, Mikulás naphoz kapcsolódva 

december 05-én tanórákra 1-7 évfolyamig nyílt nap keretében, 
- 2014. december 18-án 14,30 órakor az Irinyi utcán tartandó 

„Karácsonyváró” rendezvényre,  
- december 19-én a tornatermi karácsonyi ünnepségünkre. 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

Irinyi János Általános Iskola 
 
„Szelet a vitorlába” 
Október elsején nyolcadik osztályos diákjaink az elmúlt évek 
hagyományait követve idén is ellátogattak Debrecenbe a 
Lovardában megrendezett Pályaválasztási kiállításra. 
 A gyerekek betekintést nyertek a különböző szakmák rejtelmeibe, 
tájékozódtak a megye közép- és felsőfokú oktatási intézményeiről. 
A jó hangulatú, érdekes és hasznos expo után városnézésre indult a 
csapat, melynek során a belvárosban található iskolák közül 
néhányat közvetlenül is szemügyre vettek. 
Növendékeink elmondása szerint nagyon hasznos volt számukra ez 
a látogatás, ezáltal segítette és szélesítette iskolánk továbbtanulási 
elképzeléseiket.  
 
„Irány Budapest” 
Intézményünk diákönkormányzata szervezésében október 17-én 
iskolánk apraja-nagyja útra kelt a fővárosba. 
Elsőként a városligeti Mezőgazdasági Múzeumba látogattunk el, 
ahol a mezőgazdaság történetének megismerésén túl interaktív 
kiállítás keretében Varázserdőbe csöppentünk. A múzeumi látogatás 
után átsétáltunk a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Látnivalóban itt 
sem volt hiány.  
 

 
Irinyisek esőben, de vidáman  az Állatkert bejárata előtt 

 
Érdekesség volt számunkra a több kontinens állatvilágának 
megismerésén túl a Varázshegy (interaktív kiállítás a 
Nagysziklában), ahol perceknek tűntek az órák, hiszen 3 D 
mozifilmeket, óriás élethű modelleket, csillagteret, őstengeri 
bemutatót, időalagutat és sok más lenyűgöző dolgot tekintettünk 
meg. 
A sok izgalmas kaland után vidáman, élményekben gazdagon 
tértünk haza Létavértesre. 
 
Október 23. 
Az őszi szünet előtti utolsó délutánon, október 22-én emlékeztünk 
vissza az immár 58 éve történt október 23-i eseményekre. 
 

 
Az alsósok az általuk készített csákókkal 
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Tisztelt Termelők! 
 
November közepén a következő teendőkre hívnánk fel a figyelmet: 

 
Tájékoztatjuk az Agrár-környezetgazdálkodási programban 

(AKG) részt vevő gazdálkodókat, hogy a gazdálkodási napló 
elektronikus benyújtására november 30-ig van lehetőségük. A 
nyomtatványt a NÉBIH oldalán (nebih.gov.hu) keresztül lehet 
letölteni. A nyomtatványok elektronikus benyújtásához 
ügyfélkapus azonosítóra és jelszóra van szükség, melyet az 
okmányirodákon keresztül lehet igényelni. 

 
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a 

kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 
szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 
kárenyhítő juttatás igénybevételére csak abban az esetben jogosult a 
mezőgazdasági termelő, amennyiben üzemi szinten a hozamérték-
csökkenése meghaladja a 30 %-ot.  
Azok a gazdálkodók, akik a rendelkeznek a megyei FM 
Igazgatóság által kiállított Hatósági bizonyítvánnyal, azok 
érvényesíteni tudják a kárenyhítő juttatásra vonatkozó igényüket. 
Ezek az ügyfelek a következő napokban értesítő levelet kapnak az 
FM Igazgatóságtól. A kárenyhítő juttatás összegének kiszámítását a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatósága végzi. A bejelentések számára való tekintettel az 
ügyfelek előzetes időpontfoglalása szükséges. 
 

A területalapú támogatások utalását október közepén kezdték 
meg. A most átutalásra kerülő 34 178 Ft/hektár összeg az 
előlegfizetésben részesülő gazdálkodók teljes területalapú 
támogatásának 50 százalékát teszi ki. A tej ágazatban a termeléshez 
kötött különleges tejtámogatás előlegének kifizetése is megindult. 
Előlegként e fajlagos támogatási összeg fele, azaz 4,47 Ft/kg 
fizethető ki. A különleges tejtámogatás második részletét még az 
idén, decemberben kapják meg a jogosult termelők. 

 
Jelentősen megemelkedett az állattartók átmeneti nemzeti 

támogatása. Ez azt jelenti, hogy például a hízott bika támogatás 
egyedenként 27 700 forinttal 47 200 Ft/egyedre nő, az extenzív 
szarvasmarhatartás támogatása pedig 46 540 Ft/egyed, ami 36 240 
forinttal magasabb az elmúlt év támogatásánál. A tejtermelők 
támogatása 4 Ft/kg-ról 7,1 Ft/kg-ra emelkedett, az anyatehéntartók 
az uniós szabályok adta maximális összegű, 29 500 Ft/egyed 
támogatásban részesülnek. 

Kárándi Orsolya, Máté József Máté
                                                              NAK falugazdászai 
 

Mezőőri tájékoztató 
Tisztelt Létavértesiek, Földtulajdonosok, Erdőbirtokosok! 

 
Az ősz beálltával, a betakarítások időszakában megszaporodnak az 
alkalmak, lehetőségek szabálysértések elkövetésére, amit sajnos 
néhány ember ki is használ. 
Kukorica-betakarításnál az aratók néhány esetben jelezték, hogy 
kombájnozás során lopásra előkészített kukoricacsomóval 
találkoztak a kukoricatáblában. Sajnos az elkövetők ismeretlenek. 
 
Mindezek ellenére a gazdák általános véleménye, hogy az elmúlt 
évekhez képest szinte elhanyagolható ezeknek a 
szabálysértéseknek a száma. Minden év ezen időszakában 
slágertéma a tormatarlózás. Ebben az évben sincs ez másként. 
Számos esetben történt tormatarlózás, az esetek többségében a 
területről történő kiutasítás lett a vége, 4 esetben került sor helyszíni 
bírság kiszabására. Ismételten, sokadjára kérünk minden 
tormatermelőt, hogy ilyen tevékenységre semmiféle engedélyt ne 
adjon. Ha mégis megteszi a tarlózás ideje alatt ő is tartózkodjon az 
adott területen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Több jelzés érkezett a gazdáktól, de a mindennapi munkánk során 
mi is tapasztaljuk, hogy a dűlőutakat elszántják, nincs meg a
földhivatal által nyilvántartott szélesség, így a határban történő 
közlekedés csak úgy oldható meg, ha más területére ráhajtanak, így 
a megművelt, bevetett területen a gazdának komoly kárt okoznak. 
Ezekről az esetekről minden esetben értesítjük az önkormányzat 
illetékeseit a szükséges intézkedések megtétele miatt.  Egy esetben 
történt a cserekerti részen a dűlő teljes felszántása, ami a többi dűlő 
megközelítését lehetetlenné teszi.  
Jelenleg folyik a tulajdonos kilétének a felderítése és a felelősségre 
vonás kezdeményezése. (nem tisztázott a tulajdonos kiléte.) 

 
Másik aktuális téma a falopás 

A napokban hallottam a médiában, hogy bizonyos embercsoportok 
egyes tagjai nem származásuk miatt mennek el fát lopni, hanem 
azért, mert fáznak. Ez nem mentség senki számára. 
 
Itt hívom fel a figyelmet, hogy a fát kivágni, szállítani csak a 
szükséges engedélyek megléte esetén lehet. 
A fa engedély nélküli kivágása és ellopása értékhatártól függetlenül 
bűncselekménynek számít, és a büntetés nagysága s ennek 
megfelelő. 
Ezt a területet kiemelten fogjuk ellenőrizni. A hideg idő 
beköszöntével a külterületen egyedül élőkre a családsegítő szolgálat 
munkatársaival együtt kiemelt figyelmet fogunk fordítani. 
A fenti témákban és egyéb más szabálysértések elkövetésének 
gyanúja esetén továbbra is várjuk segítségüket. 

Papp Sándor mezőőr
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

fényképpel, (50 x 90 mm-es)  2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft 

 
 
„Tudjuk, hogy nem jöhetsz, mégis egyre várunk. 
Enyhíti hiányod, ha álmainkban látunk. 
Az ész megérti, de az érző szív soha, 
Az úton  egyszer mi is megérkezünk oda.  
Mert elpereg az idő, de addig úgy szeretünk, 
Hogy életünk végéig, fájón emlékezünk." 

 

TTUURRÓÓCCZZII   BBAARRNNAABBÁÁSS  
                              Közöttünk: 1985. április 8.– 2007. december 3. 

Emlékezünk halálod 7. évfordulóján 

Szerető családod
 

 

 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett hozzátartozónk 

KK OOZZMM AA  II MM RREE  
2014. november 02-án, 

75 éves korában itt hagyott bennünket. 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén 
megtiszteltek jelenlétükkel, koszorúikkal, virágaikkal, 
együttérzésükkel. 
                                                     Szerető családja 

 

A település eseményeir ől hónapról-hónapra tájékozódjon a 

 Létavértesi  HHHÍÍÍRRREEEKKK -  ben 

http://letavertes.hu , - http://letahirek.blog.hu   
Elérhet ő a facebook-on: Létavértesi Hírek 
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GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acélmere-
vítéssel. 5 év teljes körű garanciával, 
alacsony árakon. Érd: ifj. Kéki 
Sándor, 20/ 463-57-13       (2014/00683)
 
VEGYES. Eladó: tölgy konyhabú-
tor, mosdókagyló, használt deszka, 
4 méteres kátránypapír, 150-es 
fürdőkád, sarok bárpult szekrény-
nyel, valamint kondigépek és 
szobakerékpár. Érd: Árva Barna, 
Népbolt u. 8.                      2014/00842 
 
ZOMÁNCOZOTT EDÉNYEK.
Disznóvágáshoz való zománcozott 
edények eladók. Cím: Létavértes, 
Vezér u. 22. szám.          (2014//01017) 
 
Az AVON-hoz novemberben 
érdemes csatlakozni. Minden 
AVON regisztráló értékes aján-
déksorsoláson vesz részt. Ne sza-
lassza el, jelentkezzen most. Tele-
fon: 06-30/382-09-96      (2014/01028) 

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth 
Árpád u. 26. szám alatt. 
Városközpont közelében, csöndes 
helyen lévő családi ház eladó. 
Érdeklődni lehet: 52 /250 – 227 

(2014/00873)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Széchenyi 
u. 50. szám, és Rákóczi u. 85. szám 
alatti lakóház eladó. Érdeklődni 
lehet: 30 / 986 – 3112        (2014=00953)
 
SZÁNTÓ. Létavértes határában 
76,63 aranykorona szántó eladó. 
Helyrajzi szám: 05479/7 Barna ház. 
Telefon 0670-215-3089   (2014/00853) 
 
SZŐLŐ PAJTÁVAL. A léta-
vértesi Öregkertben 600 � öl kordon 
művelésű szőlő vegyes gyümöl-
csössel, pajtával, villanyárammal, 
ásott- és fúrott kúttal eladó. 
Ugyanitt Simson S51 N típusú se-
gédmotor kerékpár eladó. Érdek-
lődni lehet: 30/ 206-7144 (2014/00840) 
 
SZÁNTÓ. Cserekertben 13,27 AK 
szántó (5 946 m2) eladó. Érdeklődni: 
30/38-46-410 vagy 20/40-73—715. 

(2014/00656)

CSALÁDI HÁZ.  Összkomfortos 
családi ház nagy telekkel, 
melléképületekkel eladó Létavértes, 
Irinyi u. 14. sz. alatt. Érdeklődni: 
0630 587 3183, vagy  
0670 297 8643                  (2014/01037) 
 
CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, ren-
dezett lakóház Létavértes, Halom u. 
5. szám alatt eladó. Érdeklődni: 
lehet: 06 30/ 655 1061.         (2014/00875)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Szél 
u. 64. szám alatti 3 szobás, konyhás, 
fürdőszobás, nyári konyhás családi 
ház nagy telekkel eladó. Érdek-
lődni: 06 30/ 329 5039   (2014//00799) 
 
CSALÁDI HÁZ garázzsal, 
melléképületekkel, teljes közművel 
–gáz- és vegyes tüzelésű kazánnal, 
a melléképületben cserépkályhával, 
860 � öl telekkel jó állapotban 
eladó. Csere beszámítás lehetséges. 
Cím: Létavértes, Sándor u. 68. 
Érdeklődni lehet: 06-70-7085665 

(2014//00806)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Széchenyi u. 8. szám alatt 1870 m2 -
en 2 szobás, étkezős, konyhás, 
fürdőszobás , 3 cserépkályha, gáz-
fűtéses családi ház mellék-
épületekkel eladó. Érdeklődni lehet: 
06-30/539-9505.              (2014//00883) 
 

INGATLAN, betegágy. Létavérte-
sen 1200 m2 –es ingatlan (450 eFt), 
elektromos betegágy (80 eFt) eladó. 
Érdeklődni lehet: 06 30/  327 5952 

(2014/01021)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határá-
ban jó minőségű szántóföldet 
vennék, vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06-30/591 4064. 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával reális 
áron, rövid határidővel. Ezen túl UV 
álló műanyag párkányát is meg-
rendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  

(2014/00683)

 
APRÓ BURGONYA eladó. Ára: 
20 Ft/kg. Érdeklődni: 0630/380 2254

(2014/01018)

MUNKAHELY A Bigecs Farm 
Kft. sertésgondozó munkatársakat  
keres. Szakmunkás végzettség 
előny. Érdeklődni a telepvezetőnél: 
30/ 451-70-77                  (2014/01035) 

 

 

  

Apróhirdetés 
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 

 

         A női kézilabdacsapatunk 
         bravúrosan szerepel az NB II -ben. 

 
                     Az elmúlt szezonban a Létavértes Sc női kézilabda 
csapata kiharcolta a feljutást a Nemzeti Bajnokság harmadik 
vonalába.  A Balogh Sándor edző irányította hölgyek, a vezetőség 
nagy érdeklődéssel és elszántsággal várta az újabb kihívást. 
Tapasztala-tok, és az ellenfelek ismeretének hiányában az elvárás 
annyi volt amatőr sportolóink felé, hogy a mérkőzéseken mindenki 
a lehető legjobb tudása szerint teljesítsen.  

 
Fotó: Magánarchívum

Nagy öröm, hogy a lányok és asszonyok megértették ezt. Csak a 
csapategységben bízhatunk a professzionális játékosokat felsora-
koztató ellenfeleinkkel szemben. Az elvégzett szakmai munka, a 
küzdeni tudás meghozta az eredményt. Hét mérkőzésből négy 
győzelem született. Az úgynevezett "nagyok", mint Kisvárda, 
Füzesabony ellen is emelt fővel hagyhatták el a játékteret.  
Dicséret illeti Őket, akik hétvégenként, hol Miskolcon, hol 
Nyíregyházán, hol Ózdon, hol Kazincbarcikán öregbítik Létavértes 
hírnevét. A hazai mérkőzésekre vasárnap délutánonként az uszoda 
feletti tornacsarnokban kerülnek megrendezésre 
Várjuk szurkolóinkat!  Biztassuk együtt csapatunkat!  

HAJRÁ LÉTAVÉRTES!
Papp Zoltán szakosztályvezető

/November 15-én Létavértes nıi kézilabdázói az NB II-es mezıny 12 
csapata közül a tabella 8. helyén találhatók./ 
 

Cikkek, fotók, hirdetések leadása  december 10 - ig 
letahirek@gmail.com , vagy - Városháza I. em. 12. ajtó 
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Közérdek ű telefonszámok:  
Orvosi ügyelet , Árpád tér 10.  585-069, vagy 376-334 
MMMeeennntttőőőkkk                                                                  111000444                                 TTTűűűzzzooo lll tttóóókkk                                                   111000555   
RRReeennndddőőőrrrssséééggg                                             111000777   
 

 


