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A Villongó Táncegyüttes háza tájáról 

 

KKKiiiááálll lll ííí tttááásss   
Városi Könyvtár és M űvelődési Ház  

szeretettel meghívja Önt a 

XXXIIIVVV...    LLLééétttaaavvvééérrr ttteeesss iii    MMMűűűvvvéééssszzzttteeellleeeppp    

anyagából rendezett kiállításra mely, 
2015. november 20.-án,  

pénteken 17.00 órától  
kerül megrendezésre. 

Helye: Létavértes Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház 

Létavértes, Rózsa u. 1. 
A kiállítást megnyitja:  

Rácz Imre, m űvésztanár 
Megtekinthető:  december 19 .-ig,  
a könyvtár nyitvatartási idejében. 
Kedd - péntek: 8.00-17.00 óra;  

Szombat: 9.00-12.00 óra 
 

MEGHÍVÓ 
Vidék-és gazdaságfejlesztési Fórum 

Időpont: 
2015. november 27. (péntek) 18:00 óra 

Helyszín: 
Létavértes Művelődési Ház 
4281 Létavértes Árpád tér 8. 

Ezúton tisztelettel meghívunk minden 
kedves érdeklődőt Hajdú-Bihar 

Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. vidék- és 

gazdaságfejlesztési fórumára, amelynek 
keretében a 2014-2020-as 

programozási időszak pályázati 
felhívásait és lehetőségeit szeretnénk 

ismertetni a helyi vállalkozások, 
mezőgazdasági termelők és civil 
szervezetek számára egyaránt. 

 

Tisztelt Vállalkozók!  
 
Az önkormányzat Művelődési-, Sport és 
Civil kapcsolatok Bizottsága kezdemé-
nyezésére minden létavértesi vállal-
kozás számára tevékenységük térítés-
mentes bemutatására kínálunk lehető-
séget a Létavértesi Hírekben. 
A sorozatot 2016. januártól indítjuk.  

Anyag terjedelme: 1 gépelt oldal és 
maximum 2 kép (fotó, logó). A tartalom 
nem lehet direkt árú- és szolgáltatás 
reklám. 
A szerkesztésben szívesen segítünk.  
Anyag leadható: Városháza, I. emelet 
12. ajtó. E-mailen elküldhető az újság 
részére: letahirek@gmail.com  
További információ: +36 30 336 7178  

A Létavértesi Villongó Táncegyüttes 
október 24-én 3 csoporttal képviselte a 
város kulturális életét Debrecenben a Civis 
Cuháré című rendezvényen, a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád termében.  
A megye összes táncegyüttesét, kézmű-
vesét felvonultató nagyszabású rendez-
vényen a szervezők és a közönség legn-
agyobb örömére Minibingó-, Cserebingó-, 
és Villongó csoportunk egy órás, 
fergeteges műsort adott. 
 
A produkciók hangulatának fokozásához 
hozzájárult, a Bürkös zenekar profi zenei 
kísérete, és a műsor ideje alatt 
folyamatosan növekvő létszámú közönség 
biztatása is. 
 
 
 
 
 
A településrész régi vágya teljesült 
november közepén azzal, hogy az év 
elején, a vágásérett fák eltávolítása és újak 
pótlása után a kialakított parkolóhelyek 
alapozása és szórt burkolata elkészült.  
 
A Terra- Generál Kft. által elvégzett 
földkiemelés és alapozási munkálatok után 
a szórt, hengerelt zúzott kő réteget a 
vállalkozás munkatársai dolgozták be.  
Az ivóvízminőség-javító program 
helyreállítási munkálatai okán kértük a fő-
vállalkozó Aqua Generál Kft. vezetését 
 

A debreceni fellépés után Cserebingó 
csoportunk Nagyváradra utazott, a 
Csillagocska Gyermek és Ifjúsági 
Néptánctalálkozóra ahová ismét büszkén 
vitte Létavértes jó hírét. 

Balla Fruzsina, Nagy Imre
a Villongó Táncegyüttes vezetői

 
A Civis Cuháré rendezvényről szép képek:  
elérhetők http://letavertes.hu / Művelődés  
 
A Villongó Táncegyüttes több csoportja 
fellép 2015. december 11-én a művelődési 
házban, a székelyhídi Gyermek Jézus 
Otthonban lakó gyermekek javára 
szervezett jótékonysági esten.  

Meghívó a 3.oldalon
 
 
 
 
 
hogy ebben nyújtsanak segítséget. 
A cég képviseletében Katona Imre és a 
művezetést végző Hevesi Gyula tett erre 
ígéretet és ahogy látjuk, meg is valósult.  
 
Már csak az kell, hogy használat közben 
vigyázzunk rá, mert az egyik telepített 
fának már valaki nekitolatott.  
A parkolóban nyolc személygépkocsinak  
van megfelelő hely. 
Köszönet minden közreműködőnek!  
 

Menyhárt Károly polgármester
 

Parkolóhelyek az Irinyi utcában 



2. oldal      Létavértesi  HÍREK           2015. NOVEMBER     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ú 
 
 
 
 
 
 

Létavértesii  HHÍÍRREEKK  --  LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja -  Kiadó: Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.  
Felelős kiadó: Vályiné Pápai Viola. Felelős szerkesztő:  TTuurróócczzii  BBaarrnnaabbááss  --  0066--3300--333366--77117788  ..    --    CCíímm::  4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Tel: 52 376-101 

Interneten: a város honlapján  www.letavertes.hu, facebookon. Twitteren.  Fax: (52) 376-345 - E-mail: letahirek@gmail.com,,    
Nyomda: LLIICCIIUUMM  AARRTT..  4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ 533-183. Megjelent: 2500 példányban.  
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezető: 52/376-156  -  ISSN 1587-7639 

Az október 27-i ülésen 
hozott döntésekr ől 

 

A Képviselőtestület tájékoztatót fogadott el 
Létavértes környezeti állapotáról, 
környezetvédelmi helyzetéről. 
 

A kiadások készpénzben történő 
teljesítésének szabályairól szóló rendelet 
meghatározza azokat a kiadás nemeket, 
amelyek az elsődleges banki átutalás 
helyett készpénzben is teljesíthetőek. 
 

Bankok számlavezetésre tett ajánlatait 
bírálta el a testület, melynek eredmé-
nyeként a jelenlegi számlavezető OTP 
Bankkal köt szerződést az önkormányzat. 
 

A Képviselőtestület döntött az önkor-
mányzat tulajdonában lévő idén kilencedik 
éves Toyota Avensis gépjármű lecse-
réléséről. A választás Hyundai Tucsonra 
esett. A 8.025.000 Ft értékű közép-
kategóriás jármű 36 hónapos lízingeléssel 
kerül beszerzésre, a Toyota Avensis 1.,4 
millió Ft értéken történő beszámításával. 
 

Kijelölésre került a „közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatására” pályázat keretében 
kiépítésre kerülő kamerarendszer 5 db 
kamerájának helye. E szerint a régi dögtér, 
a Kokad, Pocsaj, Monostorpályi, illetve 
Debrecen irányába kivezető utakon 
kerülnek felszerelésre a biztonsági 
eszközök. A kijelöléséhez a rendőrség 
véleményének kikérésére volt szükség. 

 

Az önkormányzat az új honlaphoz 
kötődően határozott arról, hogy a honlapon 
belül önálló hirdetés fül készül, de ott 
apróhirdetés nem jelenhet meg. Akik a 
Létavértesi Hírekben 3.353 Ft összegű 
hirdetést közölnek, azok hirdetése ott 
ingyenesen kerül megjelenítésre 30 napig. 

 

Az önkormányzat a Vízivágóhíd működ-
tetésével kapcsolatban karbantartási 
munkálatok elvégzéséről, tájékoztató táb-
lák kihelyezéséről, és belépődíj beveze-
téséről döntött. (Belépő: felnőtt 400 Ft, 
diák, nyugdíjas, csoportos 200 Ft, 
létavértesiek számára ingyenes.)  

 

A 2015. szeptember 1. napjától az 
óvodában az érvényes szabályok szerint 
csupán 3 fő volt kötelezett térítési díj
fizetésére. Számukra az önkormányzat 
határozatban biztosította az ingyenességet. 
 

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
intézményvezetői megbízását Dutkáné 
Papp Katalin intézményvezető kapta meg, 
aki egyedüliként nyújtott be pályázatot.  

 

     Polgármesteri jelentés 
 
1.) Beszámoló Létavértes környezeti álla-
potáról, a környezetvédelem helyzetéről 
2.) Különfélék 
2. 1. ARMILODENT Kft. (Dr. Mezei Máté 
fogszakorvos) szerződésének módosítása 
2. 2. A kiadások készpénzben történő telje-
sítésének szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
2. 3. Az Önkormányzat és intézményei 
számlavezetésére tett ajánlatokról 
2. 4. Toyota Avensis önkormányzati gép-
jármű cseréje 
2. 5. Térfigyelő kamerák elhelyezése 
2. 6. Létavértes - Kokad Önkormányzatok 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
működésének felülvizsgálata jogszabályi 
változások tükrében 
 

2. 6. Létavértes - Kokad Önkormányzatok 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
működésének felülvizsgálata jogszabályi 
változások tükrében 
2. 7. Rendezési terv 
2. 8. Bíráló Bizottság tagjainak megvá-
lasztása 
2. 9. Új honlap aktuális helyzete és hirdeté-
si díjak megállapítása 
2. 10. Vízi vágóhíd üzemeltetésével kap-
csolatos feladatok 
2. 11. Ingyenes óvodai étkeztetéssel 
kapcsolatos határozat meghozatala 
2. 12. Létavértes Városi Könyvtár és Mű-
velődési Ház intézményvezetői pályázatá-
nak elbírálása. 
Valamennyi napirend olvasható a város 
honlapján: 

http://letavertes.hu  /Önkormányzat
 

 A Képviselıtestület napirendjén 

Készül az urnafal a Köztemetıben 

A héjazat alakja egy fordított csónak, 
melynek két oldalán a ravatalozó épület 
betonpilléreinek az ábrái láthatók. 
 
Az építmény tervét közös gondolkodás, 
ötletek nyomán Zsíros Imre vetette papírra. 
A faragások Szána Sándor, Máté József
asztalosok és Lente Lajos munkái. A
burkolás és a térburkolat készítését Bodnár 
Sándor burkoló, és Brevák Lajos végezték. 
Az alépítmény Egri József kőműves 
közreműködésével és irányításával a 
közmunkában dolgozókkal készült el.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiss Ernő és Kiss János szakmai 
irányításával várhatóan december elejére 
készül el a teljes szerkezet. 
 
Köszönet a felajánlásért és a közreműkö-
désért mindenkinek!  
 

Menyhárt Károly polgármester
 

2015. márciusában beszéltünk arról a 
kollégákkal, hogy az évek óta tervben 
lévő urnafal megvalósításához elkép-
zeléseket készítünk.  
 
A szándékunkat nagyban ösztönözte az a  
tény, hogy a márciusi testületi ülésre 
lakossági felajánlás érkezett. A Vértesi 
Református Egyházközség Szeretetházá-
ban élő Szabó Barnabásné erre a célra 
készpénzt ajánlott fel a városnak. A terv 
ezzel erősödött, a munkálatok elkezdődtek. 
 
Az önkormányzat 
műszaki brigádjá-
nak dolgozói a 
megrendelt urnafal 
elemek összeállí-
tását követően bur-
kolták és nemes 
vakolattal látták el 
az építményt. A 
térburkolat jó része 
már elkészült.  Je-
lenleg az asztalos- 
műhelyben a tető-
szerkezet két pillé-
rét faragott díszí-
tésekkel látják el.  
A két, jelentős méretű tölgyfa oszlopra 
vallási és más emblematikus motívumokat 
faragnak a munkatársaink, melynek a tervét 
Máté József művésztanár készítette el. A 
faragások és a lazúrozás után a tartópillérek 
a beöntött talplemezekre kerülnek, melyek 
a tetőszerkezet állékonyságát hivatottak 
szolgálni. 

Fotó: Magánarchívum
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Ünnepi megemlékezés   

 
 

Október 23-án az 
Árpád téri kopjafánál 
megtartott ünnepség köz-
reműködői voltak: 
Harmati Fatime, Kulcs 
Dávid. 
Ünnepi beszédet mon-
dott: Menyhárt Károly 
polgármester. 
Koszorút helyeztek el 
az önkormányzat, a 
helyi egyházak, intéz-
mények, szervezetek 
képviselői 
 

 
Fotók: Városi Könyvtár és Művelődési ház 

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja 
 

Régi kép 
 

 
 

A felvétel az 1960-as évek elején készült Nagylétán, egy 
traktoros vizsga alkalmával. 

Köszönjük a fényképet Vastag Jánosnénak (Szilerdő u.) 
 

A Rozsnyai Gyűjtemény hírei 
 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz 
kapcsolódva hirdettük meg Utazó múzeum c. programunkat, 
amelynek keretében hat iskola – köztük a határon túli Érköbölkút, 
Hegyközszentmiklós és Székelyhíd település oktatási intézményei –
18 osztályának és egy óvodai csoportnak tartottunk kihelyezett 
múzeumpedagógiai foglalkozást. 
Közel 500 diák ismerkedhetett meg játékos formában a Biharban 50 
évvel ezelőtt is általános rostnövény, a kender házi feldolgozásának 
eszközeivel, hagyományos lépéseivel. 
 

2015. december 12-én, szombaton 14 órától a kisgyermekes 
családokat várjuk a Rozsnyai Gyűjteménybe, ekkor kerül sor a 
Boszorkányos Luca-nap és adventi bütykölde c. rendezvényre.  
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! 
 

Dr. Krajczárné Sándor Mária és Kővári Emese
 

    MMMeeerrrttt   aaadddnnniii   jjjóóó!!!   
„Jobb szelíd lélekkel lenni a szegényekkel, 
mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.”

Daisy

Meghívó 
Kedves Barátunk!  
 

2015. december 11-én, pénteken  18 órától   
szeretettel várunk egy varázslatos estére, melynek nemes célja 
a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes álmodta Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány székelyhídi Gyermek Jézus otthonában élő 

apró lakók ünnepnapjainak ékítése, hétköznapi gondjaik 
enyhítése! 

Helyszín: Színházterem  - Létavértes Árpád tér 8. 
 

Akik előadásukkal, aktív támogatásukkal is a jó ügy mellé állnak: 

 
A Létavértesi Villongó Táncegyüttes  

Felnőtt Villongó csoportja, Cserebingó csoportja. Minibingó csoportja, 
Csicsikoma csoportja, Villongó Kamara Műhely csoportja, 

A debreceni Sugalló Zenekar, a debreceni Huza-vona Banda 
 

Balla Fruzsina, Nagy Imre, Kovács József. Máté József 
Pénzesné Zsanda Rozália, 

 
 

Szervezők: Balla Fruzsina, Pénzesné Rozika, Tatos István 
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Arany János  
Általános Iskola 
 
 
Az '56-os hősökre emlékeztünk 
Idén is megemlékeztünk az 1956. október 23-i forradalmi 
eseményekről iskolánkban. Ünnepi műsor keretében idéztük fel a 
korszak történéseit és kifejeztük tiszteletünket azok iránt a hősök 
iránt, akik tulajdon életüket sem kímélve küzdöttek Magyarország 
szabadságáért. 
 

 
Fotók: Arany J. Ált. Iskola archívuma

Az ünnepi műsorról a 8. évfolyamosok gondoskodtak. 
Felkészítőik: Létai Ilona, Zsírosné Czeglédi Erzsébet, Nagy Enikő, 
Milotai József 
 

Állatos vetélkedő 
 
Ebben az évben is sor került a már hagyománnyá vált állatos 
vetélkedőnk megrendezésére az 5-6. évfolyamosok számára az 
iskolai könyvtárban. Osztályonként 1-1 négy fős csapat mérte össze 
tudását és ügyességét - ezúttal a rétek, mezők állataival kapcsolatos 
feladatok segítségével. 
 
A gyerekek már előre is készültek a vetélkedőre: csapatnevet 
választottak, csatakiáltást költöttek és plakátot készítettek az általuk 
választott mezei állatról. 
Gyorsaságukat egy állatos kép összerakásával és az állatfelismerő 
játékban bizonyították. Figyelmüket videórészlethez kapcsolódó 
feladatok tesztelték. Ezen kívül írásbeli rejtvényeket, feladványokat 
is meg kellet fejteniük a csapattagoknak. 
Reméljük, mindenki tudásban és élményekben gazdagodva tért haza 
a vetélkedő után! A verseny helyezettjeinek szeretettel gratulálunk! 
Helyezettek: 
1. Túzokok: 6.c Pénzes Tekla, Gyarmati Zalán, Józsa Norbert, 
Szabó Márton 
2. Szarvasok: 5.b Cseh Ádám, Vásárhelyi Amanda, Szabó Dorina, 
Krasznai Andrea 
3. Nyuszik: 5.a Kerekes Antónia, Molnár Veronika, Tasnádi Ildikó, 
Jónás Jázmin 
Köszönjük a zsűrizésben nyújtott segítséget Nagy Dezsőnének és 
Zsírosné Czeglédi Erzsébetnek! 
 

Bolyai matematika verseny, október 16. 

A Bolyai matematika csapatverseny az egyik legnehezebb verseny. 
Két okból kifolyólag. Az egyik ok az, hogy egy-egy feladatnak több 
megoldása is lehetséges. A másik ok pedig az, hogy csapatban kell 
dolgozni a gyerekeknek s ez egy nagyon nehéz feladat. De a 
tanítványaink vették ezeket az akadályokat és elég előkelő helyen 
végeztek. A harmadikos csapatunkat behívták a megyei 
eredményhirdetésre, ami azt jelenti, hogy a megye legjobb hat 
csapatában benne vannak. Ez az eredményhirdetés november 3.-án 
lesz Hajdúböszörményben és a helyezés ott fog kiderülni.  
Ezúton szeretnénk gratulálni minden csapattagnak és 
felkészítőiknek, köszönjük az áldozatos és kitartó munkájukat. 
 

 

3. évfolyam: Felkészítő: Fazokán Jánosné.  Bozsóky Péter, Flach Márk, 
Kiss Gabriella, Vlajk Johanna - bejutottak a megyei 
eredményhirdetésre. 

4. évfolyam:  Felkészítő: Kónya Sándorné, Balogh Réka, Herczné Egri 
Hajnalka. 
Papp Huba, Szilágyi János, Veres Kristóf, Vida Ferenc  

5. évfolyam:  Felkészítő: Létai Ilona 
Kalmár Barbara, Szatmári Marcell, Szoták Viktória, Zurbó Benjámin 
6. évfolyam: Felkészítő: Fodor József  
Hadházi Panna, Bora Patrik, Kontor Balázs, Pankotai Zoltán 

7. évfolyam: Felkészítő: Zsíros József  
Herczeg Kinga, Kelemen Panna, Szabó Kitti, Tarnai Panna 

8. évfolyam: Felkészítő: Létai Ilona  
Ferenczi József, Kalmár Gabriella, Pongor József, Suta Petra 
 

Létai Ilona reál munkaközösség vezető

"Virágos kenderem" 
2015 októberében és novemberében a Rozsnyai István Muzeális 
Gyűjtemény munkatársai több osztályban is rendhagyó órát tartottak 
iskolánk tanulóinak. Korhű eszközökön mutatták be, hogyan 
dolgozták fel régen a kendert, s a vetést, aratást, nyüvést, áztatást, 
szárítást, törést, dörzsölést, gerebenezést hogyan lett fonál, majd 
szőttes belőle. 
Az órák vezetői: Krajczárné Sándor Mária és Kővári Emese 
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  Márton-napi mulatság 
 
November 6-án, pénteken Márton-napi mulatságot tartottunk a felső 
tagozatban. Délután 5-6.-os és 7-8.-os csapatok mérték össze 
ügyességüket játékos feladatok keretében. 
Természetesen nem maradhatott el a versenyt megelőzően a 
hagyományos tökfaragás sem.  
 

Tökfaragás 
 

Az elkészült remekművek is beleszámítottak a verseny értékelésébe. 
A "zárthelyi" feladatok között szerepelt: hullahopp karikán való 
átbújás, sportmez ruha fölé való minél gyorsabb felvétele és 
levétele, pingponglabda bepattintása egy kosárba, valamint labda 
adogatása kifeszített törölközők segítségével. 
 
Gratulálunk a győzteseknek, a többi csapatnak pedig jövőre még 
több sikert kívánunk! 
Helyezettek: 
5-6. évfolyam: 
1.) 6.c: "Félelmetes hármasok": Gaál Bernadett, Pénzes Tekla, Papp 
Kira, Tarján Renáta 
2.) 5.c: "Libapásztorok": Szabó Kamilla, Szabó Anna, Zurbó 
Benjámin, Vida Csaba 
3.) 5.b: "Tökös csajok": Szoták Viktória, Balogh Nóra, Kalmár 
Barbara, Kovács Krisztina 
7-8. évfolyam: 
 

 
Fotók: Arany J. Ált. Iskola archívuma

1.) 8.b: Szabó Krisztina, Sarkadi Andrea, Sarkadi Erzsébet, Mezei 
Gábor 
2.) 8.a: Pongor Norbert, Pongor József, Nagy Krisztina, Chromcsik 
Bettina 
3.) 7.a: Séber Bianka, Chromcsik Dominika, Justyák Brigitta, Szabó 
Vivien 
 
Köszönjük a zsűrizésben nyújtotta segítséget: Nagy Józsefné 
igazgatónak, Horváthné Vónya Enikőnek, és Csúth Ildikónak! 
A vetélkedő után a táncos kedvű diákok iskolai diszkón vehettek 
részt. A zenét köszönjük Zsíros Józsefnek és az őt segítő diákoknak! 
A büféről a 7.a gondoskodott. Köszönjük a szervezésben nyújtott 
segítséget a diákönkormányzatnak és a felsős pedagógusoknak! 

Bábpályázat 
Kedves (mese) hősöm 

Szeptemberben került meghirdetésre iskolánkban bábkészítő 
pályázatunk.  
A feladat a következő volt: készítsenek a gyerekek egy szabadon 
választott irodalmi műhöz, pl. meséhez köthető bábfigurát. 
 

 
 

Az elkészítés technikáját sem szabtuk meg - így színes és változatos 
alkotások születtek: pl. marionett-, zacskó-, fakanál-, zoknibábok és 
textilből készült állatfigurák. 
A megjelenített hősök között szerepelnek királyok, a Kockásfülű 
nyúl, Micimackó és társai, Piroska, cowboy legény, Minyonok, 
SpongyabBob, Bogyó és Babóca és számos állatfigura. 
 

 
 

A pályázatra készült alkotások a könyvtárban kerültek kiállításra. 
Minden alkotónak szeretettel gratulálunk! 

Helyezettek: 
 „Igazi mesebábok” kategória 
1. Balogh Lívia 3.a, 2.  Szatmári Gréta 2.c, és Adorján Zsófia 4.c
Különdíj:  Bertóthy Tamás Dániel 2.c, és Koszta Panna 4.b
„Szülő-gyermek közös remekmű” kategória 
1. Balogh Attila 2.c, 2. Balogh Dominik 2.b, 3. Tarnóczki Dorina 1.b 
Különdíj : Kiss Gabriella 3.a 

Régi kép 

 
Volt egyszer egy Létavértes és Vidéke ÁFÉSZ Étterem 

Az 1970-es évek elején készült fotón Csató Tibor és zenekara a 
pincérekkel. Köszönet a képért Szabó Istvánnak (Új utca) ! 
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Irinyi János
Általános Iskola

 
 

Pályaválasztás előtt 
A végzős diákok és szüleik legnehezebb feladata minden évben 

a továbbtanulás, a pályaválasztás kérdése. Ennek segítése érdekében 
idén is részt vettek 8. osztályos tanítványaink a „Szelet a 
vitorlába!” elnevezésű pályaválasztási kiállításon. A rendezvény 
2015. október 14-15.-én Debrecenben a Lovardában került 
megszervezésre.  

 
A kiállítás első napján hatalmas volt a tömeg, több mint negyven 
iskola és egyéb szervezet mutatkozott be. A hivatalos megnyitó után 
a felállított pavilonoknál hasznos információkat szerezhettek 
diákjaink a különböző intézményekről, emellett a színpadon az 
egész nap folyamán érdekes, figyelemfelkeltő produkciók folytak. 

Ezen túl is több, iskolaválasztást segítő program folyik 
intézményünkben, így például a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Oktatási Központ munkatársai által tartott rendhagyó osztályfőnöki 
óra, a szülőknek tartandó tájékoztató,  illetve középiskolák 
képviselőinek személyes tájékoztatója.  

Úgy vélem, ezek a lehetőségek ötletet adnak azoknak a 
tanulóinknak is, akik még nem tudták eldönteni, hogy hol szeretnék 
folytatni tanulmányaikat. 

 
 

Október 23. 
 

Két meghatározó múltbéli eseményre emlékeztünk október 23-án. 
Szívünket ünneplőbe öltöztetve, tisztelettel gondoltunk azokra, akik 
életüket áldozták a nemzet szabadságáért.  
 

 
Fotók: Irinyi J. Ált. Iskola archívuma

Az 1956-os forradalom legfontosabb eseményeit felső tagozatos 
diákjaink műsorával elevenítettük fel. Felkészítő: Jákóbné Szilágyi 
Éva pedagógus Mindemellett a Magyar Köztársaság kikiáltásának 
napjáról sem feledkeztünk meg. 
 

Halloween 
  
Évek óta hagyomány, hogy a vértesi iskolai és városi könyvtár és a 
Létavértesi  Irinyi János Általános Iskola töklámpás-faragó bulit tart.  
 

 

A vidám hangulatú Halloween -i találkozón október 31-én nemcsak 
iskolánk diákjai vettek részt, hanem a környékbeli tanintézmények 
tanulói is. A mulatság megszokott eseményein túl, idén arcfestéssel 
bővült a rendezvény palettája. A rendezvényfelelős Tamás 
Henrietta pedagógus volt. 

Jákóbné Szilágyi Éva
     iskolai tudósító

 

HIRDETÉSEK 
Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása 

december10-ig: 
Városháza, I. emelet 12. ajtó, e-mail: letahirek@gmail.com  

 
A KERETES HIRDETÉSEK A VÁROS HONLAPJÁN : 

www.letavertes.hu  
ÖNÁLLÓAN IS MEGJELENNEKL 

Régi kép 

 
 
Vértes – Liget Állami Általános Iskola tanulói az 1960-as években 
készült fotón. Köszönjük a fényképet Kucskár Jánosnénak! 
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 Y, és Z generáció, 

avagy a közöny valósága 
 
2015. november 7-én 16 órától - mint ahogy biztosan sokan 
értesültek az újság korábbi lapszámából, a város frekventált 
helyszínein kihelyezett plakátokról, a legnépszerűbb közösségi oldal 
hírfolyamából, csoportbejegyzéseiből, eseményéből, intézményi és 
városi honlapok hirdetéseiből, személyes invitálásokból - a 
Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház Erasmus+, és EVS 
tájékoztató előadást szervezett 18-30 év közti fiatalok számára 
mobilitási lehetőségeikről.  
A megye fiataljainak utazásait bonyolító szervezet, a debreceni Köz-
Pont Ifjúsági Egyesület vezetője és az épp náluk tevékenykedő 8 
külföldi fiatal (Grúziából, 3 fő Spanyolországból, Olaszországból, 
Franciaországból, Oroszországból, Erdélyből) egy profi módon 
felépített, érdekes, izgalmas bemutatót hozott városunkba, melyből 
minden érdeklődő részletes képet kaphatott a programban rejlő 
lehetőségekről, majd a konkrét, specifikus kérdéseiket az egyesület 
elnöke válaszolta meg. A városban élő célközönség körülbelül 
1000-1200 fős létszámából mindösszesen 4 fő vett részt a 
rendezvényen, két szülő kíséretével. Érdeklődésüket nagy örömmel 
fogadtuk, és vélhetően rengeteg élménnyel, és információval tértek 
haza az angol- magyar- olasz- francia- spanyol nyelven zajló 
délutánról. 
Naponta találkozunk a keserű megjegyzésekkel, melyek szerint 
Létavértesen nincsen semmilyen program, nem lehet elmenni 
sehova, nem szól semmilyen „értelmes” rendezvény a fiataloknak. 
Bár még van min dolgozni, mégsem értek egyet a kesergéssel.  
 
Látnunk kell az érem másik oldalát is. Amint a fenti példa is 
szemlélteti (és sajnos sorolhatnék még számosat – intézményi és 
civil kezdeményezéseket egyaránt), óriási közönnyel vagyunk 
felvértezve. A rendezvények nagy többségén a közvetlenül 
érintetteken, és hivatalos protokoll vendégeken kívül elvétve 
találkozom létai civilekkel, akik - a legnemesebb értelemben vett –
pusztán egyéni érdeklődésből jelennek meg, vesznek részt. 
 
Persze, „tormaszezon” van, és a megélhetés mindennél fontosabb. 
Értem én, azonban ez nem lehet kibúvó minden alól – néha meg kell 
engednünk magunknak, hogy kiszállunk a rutinból, és nem csak 
távolról kritizálunk, hanem befogadóvá válunk, tapasztalunk, és 
megadjuk a lehetőségét annak, hogy ettől talán mi magunk is 
épülünk. Remélem, a szemlélet lassacskán megváltozhat, ugyanis 
nagy szükség van rá! Minden bántó szándék nélkül: Létavértes, 
ébresztő! 
Tisztelettel:                                                                    Balla Fruzsina 

egy bizakodó Y generációs

Régi kép 

 
 
A Vértesi Református Egyházközség gyülekezetének tagjai 1979-
ben egy vasárnapi istentisztelet után, az Irinyi utcai parókia udvarán. 

Köszönjük a képet Guba Imréné Irinyi utcai lakosnak!
 

 
 

 
 

 
 

!

                      ÁÁ rr pp áádd   tt éérr ii   110000--aass   
Készüljünk együtt az ünnepekre!

 Óriási akciókkal  és  
karácsonyi dekorációk 

széles választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Boltunkban kapható 

előre elkészített Mikulás csomag, de kérésre 
 egyedi igény szerint is igyekszünk összeállítani. 
 

Ajándékcsomagolást  
és ajándékcsomag összeállítást is vállalunk. 

Nyitva tartás december 1 – december 24 között: 
Hétfő – vasárnap: 7.30 – 17.30 

Címünk: Létavértes, Árpád tér 25. 
(2015/00934) 
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LAKÓHÁZ . Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 
180 m2-es, 3 szobás, parkettás, gáz-
és vegyes tüzelésű központi fűtéses 
lakóház garázzsal, gazdasági- és  
melléképületekkel, ipari árammal, 
pincével eladó,. Érdeklődni lehet  
06-30 / 252-6375.               (2015/00930)
 
CSALÁDI HÁZ. Összkomfortos 
családi ház melléképületekkel eladó 
Létavértes, Alkotmány u. 11. sz. 
alatt. Érdeklődni:  06 70 234 7477, 
vagy  06 70 235 4008     (2015/00840)) 
 
INGATLAN. Létavértes, Zöldfa u. 
14. sz. alatti ingatlan lebontandó 
házzal 1651 m2 területtel eladó. 
Irányár 1,1 millió Ft. Érdeklődni: 
lehet: 52/479-012        (Fizetett hirdetés) 
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Széchenyi u 50. szám alatti, és 
Rákóczi u. 85. szám alatti családi 
házak eladók. Érdeklődni lehet:  
06 30/ 986 3112.         (Fizetett hirdetés) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  
 

APRÓHIRDETÉS  

670.- Ft (ÁFA - val) 

 

 
 
 

 
 

Tisztelt Termelők!  
 

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) megkezdte az 
állami földek értékesítését. Ezzel kapcsolatosan az NFA a 3 ha alatti 
földrészletek hirdetményeit, valamint a 3 hektárnál nagyobb, 
nyilvános árverésen értékesíteni tervezett földrészleteket tartalmazó 
árverési hirdetményeket folyamatosan jelenteti meg a honlapján.
(http://www.nfa.hu) 

 
A NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága az 

Agrárfórum okat tart a Vidékfejlesztési Programokhoz 
kapcsolódóan.  
    2015. november 16.-án 16 órai kezdettel Vámospércsen a 
Művelődési Házban,  
    november 24.-én 14 órától Debrecenben a Kölcsey Központ 
báltermében kerül megrendezésre. Ezeken szó lesz a pályázati 
lehetőségekről, az AKG és Öko gazdálkodás, fiatal gazdák 
támogatásáról, illetve az MVH a 2015 évi egységes kérelem 
benyújtásával kapcsolatosan osztja meg tapasztalatait. Ezt követően 
egy állófogadásra kerül sor.  
A terem befogadóképessége és az állófogadás miatt mindenképp 
szükséges regisztrálni, melyet a falugazdász irodában tehet meg.  

 
Azok a gazdálkodók, akik már rendelkeznek talajvizsgálati 

eredménnyel, minden évben műtrágyázás előtt talajvizsgálatra 
alapozott tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíttetniük. Ennek 
végső határideje: 2016. március 1. Az ehhez szükséges 
megrendelőlapot falugazdász irodánkban rendelkezésre bocsátunk, 
és kitöltése után eljuttatjuk a kollegáinkhoz, akik elkészítik a 
tápanyag-gazdálkodási tervet. 

 
A nitrát adatszolgáltatás 2013/2014. gazdálkodási évtől 

kezdődően már kizárólag elektronikusan teljesíthető. A 
nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak az adatszolgáltatási 
időszak minden évben szeptember 1-től december 31-ig tart. Az 
elektronikus benyújtással kapcsolatosan a falugazdász-hálózat 
segítségét kérhetik. 
Fontosabb tudnivalók! Nitrátérzékeny területen: 
- A gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást kell vezetnie 

(Gazdálkodási Napló vonatkozó lapjai) 
- a trágyakijuttatás október 31-től február 15-ig tilos. 
- kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázása február 1-től 

lehetséges. 
Kárándi Orsolya

NAK falugazdásza

 

A Dunántúlon is sikert arattak
a létavértesi úszók 

 
Százhalombattán október 17-én megrendezett, V. „Matrica” Kupa 
nemzetközi úszóversenyen az induló 31 csapat között összesítésben 
Létavértes Sc ’97 Egyesület a 17. helyen végzett. Ezen a 
versenyen, valamint egy héttel korábban Debrecenben zajlott Hajós 
Alfréd Nagydíjon kiváló teljesítményekkel összesen 3 arany-, 7 
ezüst- és 4 bronzérmet szereztek úszóink! 
 

Fotó: Magánarchívum
Köszönjük a támogatást az egyesület vezetőségének, edzőnknek, 
Mányi Csabának a kiváló felkészítést, a szülőknek a szervezést! 

Fülöp Melinda
 

ÖNT IS ÉRDEKLI AZ INTERNET VILÁGA ? 
TELEKOM  OKOSDIGITÁLIS PROGRAM KEZDİKNEK 

 
Öt alkalomból álló előadássorozat és gyakorlati tanácsadás 
szakértőktől az Internet sokoldalú, biztonságos és tudatos 
használatáról, amelyből megtudjuk, mi a világháló, mire 
használható, hogyan tudja közelebb hozni az egymástól távol élő 
embereket, és hogyan, miben segíti a hétköznapok problémáit 
megoldani. 
Szeretettel várjuk a nagyszülőket, szülőket, barátokat – egyszóval 
mindenkit, akit érdekel az Internet. 
Helyszín : Városi Könyvtár és Művelődési hát – Létavértes 
Időpont:  várhatóan november végét ől 5 alkalommal  
Jelentkezés : az oktatás helyszínén, a könyvtárban- Rózsa u.1. 
 

A részvétel díjmentes! 

Apróhirdetés 
ÜZLETHELYISÉG kiadó Léta-
vértes, Szél u. 19/a szám alatt. 
Érdeklődni a fenti címen, vagy tele-
fonon a 30/429-2309.      (2015/00915) 
 
VEGYES. 3 db ágy, valamint 2 db 
nagyméretű (jó állapotú) cserép-
kályha eladó. Érdeklődni telefonon 
20 /285- 8177.                      (2015/00912) 
 
VEGYES. Panasonic 107cm HD 
Tv, fehér íróasztal,  zuhanykabin , 
mosdó csaptelep,  mosdókagyló, 2 
db parabola antenna beltérivel 
eladó. Érdeklődni: 70/778-25-95
(2015/00945) 
 
FÖLDCSERE. 2,5 hektár fekete 
földet cserélek ugyanakkora terüle-
tű homokra értékegyeztetéssel. Te-
lefon: 30/721-3861     (2015/00913) 
 
SZÁNTÓ. Létavértes – Cserekert-
ben 0,6 ha. Szántó (13,27 AK), rajta 
lévő épülettel eladó. Érdeklődni: 
30/384-64-10, vagy 30/524 05-57 

(2015.00920)
 
BÉRELNÉK  1-2 ha. földet tormá-
nak (Leánytó-forduló). Nagyobb 
kert is érdekel. Telefonszám:  
+36 30 – 8693916          (2015/00857) 
 
GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érd: ifj. Kéki Sándor, 20/ 463-57-13       
 

OTP ügyintézés csütörtökön 9 -13 óráig  
a Városháza els ő emeleti termében   



 
 

 
 
 

                MM AARRCCZZII NN  JJÓÓZZSSEEFF  
halálának 30. évfordulóján fájó szívvel emlékezik 

   
Szerető felesége, gyermekei, unokái, dédunokái.

 
 
 
 
 
 

HHAAJJDDÚÚ  SSÁÁNNDDOORR 
halálának 1. éves évfordulójára fájó szívvel emlékezik 

 

                                   FELESÉGE ÉS SZERETŐ CSALÁDJA 
2015/00890 

EMLÉKEZÉS 
 

VVÁÁLL YYII   JJÓÓZZSSEEFF  
halálának 1. évfordulóján 

A szürke novemberi napok kegyetlenül 
visszaidézik az egy évvel ezelőtti nap 
tehetetlenül megélt tragikus perceit. 

Fizikailag nem vagy velünk, de jelenlétedet minden percben 
érezzük cselekedeteink, döntéseink közben. 

Folytatjuk a közösen kitaposott utat, 
Te csak „Nyugodj békében!”  

2015/00961                                                          Szerető családod 
 

 

„.Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp szemünkben Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég. 
S bennünk él egy arc,  
amit tőlünk soha senki el nem vehet, 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!” 

ZSÍROS IMRÉNÉ PIRIKE NÉNI  
halálának 6. évfordulóján 
fájó szívvel emlékeznek: 

2015/00942                                                                                                Szerető unokáid 
 

„…Mert ő egy jó lelkű asszony volt 
Ha valami bántotta nem nagyon szólt. 
Már tíz éve az égből figyeli lépteinket, 
És hogy az élet szép arra sugall minket 
Tovább kell menjünk, s éljük életünket... 
De vele elveszett valami, örökre belőlünk. 
Jutalma legyen örök boldogság a mennyekben. 
Maradjon meg emléke mindannyiunk szívében. 

K ISS ILONA (1938 – 2005) 
                             halálának 10. évfordulója 
  2015/00932                    Megemlékezik: Szeretett férje és családjai 
 

    
 

 2015. NOVEMBER           Létavértesi HÍREK            9. oldal 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, 
azt csak az tudja, kinek már nincs. 
Mindent adhat az ég kétszer, 
Márványt, kincset, palotát, 
Csak egyet nem adhat az ég kétszer, 
Szerető Édesapát.” 

 

„Megállt a drága szív, mely élni vágyott, 
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Nélküled üres és szomorú a házunk, 
Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk. 
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Mindig egy célod volt, a családért élni, 
Ezt a kegyetlen halál tudta csak széttépni. 
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
Hisz Te jónál is jobbat érdemelnél!” 

 
 

Megemlékezés 
„Megállt egy szív, mely élni vágyott, 
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Nélküled üres és szomorú a házunk, 
Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.” 
 

AANNTTOONN  PPÁÁLL   
halálának 1. évfordulójára 

 
2015/00924                   Bánatos felesége, gyermekei, unokái 
 

 
 

 
 

 
 
 

„Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. 
  Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. 
  Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. 
  Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el." 
 

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

  Emlékezünk halálod 8. évfordulóján 

Szerető családod,
2015/009                                 és mindazok, akiknek emlékében élsz
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Közbeeső  
pontok 

Neve- 
zési 
díj 

15 km
 

8.00 és 9.00 

 

5 
óra 

Vízivágóhíd, Irinyi 
síremlék, Arborétum, 

Kepecs tag, Öreg 
kert, Kossuth kert, 
Bikalegelő, Fenyő 

tér, Móricz Zs. utca. 

1000.- F
t 

Létavértesi ált. 
iskolásoknak  

500 F
t 

25 km
 

7.00- és 8.30 
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Létavértes, D
ebreceni u..1. 

Vízivágóhíd, Irinyi 
síremlék, 

Arborétum, 
Kepecs tag, Öreg 
kert, Kossuth kert 
Úri dűlő, Scaler 
Ranch, Pungur 
hegyi iskola, 
Kossuth kert 

(Milbik pajta), 
Bikalegelő, Fenyö 

tér, Móricz Zs. 
utca. 

1000F
t 

Létavértesi általános 
iskolásoknak 500 F

t 

IRINYI TELJESÍTMÉNYTÚRA 
Létavértes, december 5, szombat 

Serleget kap mindkét távon a leggyorsabb férfi és női teljesítő 
valamint a mezőny legidősebb és legfiatalabb túrázója. 
A túra teljesítésével kitűzőre és Irinyi gyufájára is igényt  tarthatnak 
a túrázók. Táv közben zsíros deszka hagymával, lekváros kenyér 
forralt borral + édesség.  
A célba ékezéskor meleg leves, zuhanyozási lehetőség is lesz. 
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Létavértes SC ’97 hírei
Cselgáncs 

Az egyesület cselgáncsozói október.11 -én Miskolcon  
területi versenyen vettek részt. Borsod megye székhelyén magyar, 
ukrán, román csapatok mérték össze tudásuk. A létavértesi fiatalok 
három arany és egy ezüst érmet szereztek. 
 

Fotók: Magánarchívum
Helyezések: Rézműves István 45 kg (I. hely), Mezei Demeter +50kg (I. 
hely), Rézműves Lőrinc 64kg (I. hely), Lakatos Martin 37kg (II. hely) 
 

Kézilabda 

 
U-10 csapatunk megkezdte a "bajnoki rajtot" a Szabolcs- Szatmár 
megyei Csengerben. Az ifjú hölgyek Fehérgyarmat csapatával 
szemben minimális gólkülönbséggel maradtak alul, majd Ópályit 
magabiztosan győzték le. 
 

 
Az U-8 korosztály még a felkészülés időszakában tart. Lányaink 
januárban kezdik a régiós bajnokságot. 
 
Az egyesület korosztályos csapataiba várja a kézilabda iránt 
érdeklődő lányok jelentkezését.  
Jelentkezni lehet: Németh Petra és Bakonszegi Tímea edzőknél az 
Arany János Iskola tornatermében az edzések alkalmával. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

„Tekergők” a kecskelyukban 
 

Október 20-án, többszöri halasztás után az Arany János Általános 
Iskola természetjáró szakköre barlangász kirándulást szervezett. 
A „TEKERGŐK” -mert ez a szakkörösök hivatalos neve-
meglátogatták a Lillafüred  közelében található Kecskelyuk
nevezetű barlangot, ami egyébként szabadon látogatható. A barlang 
vízszintes irányú, változatos formájú, és több denevérnek is 
biztonságos otthont nyújt. 
 

 
 

A 43 tanuló (és kísérőik) három kisebb csoportban fedezték fel a 
barlangot, amely néhol 30 cm-re zsugorodó átjárókkal lepte meg a 
kíváncsiskodókat. Néhányan át sem fértek rajta. A kicsit 
magasabbaknak meg a fejük búbjára kellett vigyázniuk nehogy 
jókora köveket törjenek le a barlang mennyezetéről. A talpunk alatt 
csordogáló patak is feladta leckét, néhol csak „spárga-gyanús” 
lépésekkel lehetett átkelni rajta.  
 

Fotók: Magánarchívum
Akik végigmentek, elmondhatják, hogy egy komoly akadálypályát 
teljesítettek a hegy gyomrában. Jutalmul aztán a Mályi cukrászda 
összes gesztenye püréjét megkapták, de az sajnos kifogott rajtuk. 
 
Köszönet a túra vezetőjének, Koroknai Tíbornak, és a kísérőknek: 
Nagy Dezsőné Andrea néninek és Bertóthy Tamásnak a túra 
megszervezéséért, lebonyolításáért. 
A TEKERGŐK legközelebbi programja helyben az Irinyi 
Teljesítmény túra lesz december elején, majd egy fergeteges 
szánkózás a Bánkúti sí centrumban. 

Bertóthy Tamás

     RAJTOL A TEREMFOCI ! 
(változatlan feltételekkel) 

Nevezési határidő: 
2015. november 29 , vasárnap este 20 óra 

Sorsolás: december 1,  kedd 18 óra 
Bővebb információ, szabályzat, nevezési lap: 

www.letafitse.extra.hu  
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