
Felső sor:  
Fábián Gyula, Pongor Gyula, Tóth Imre, 
Csobán Erzsébet, Újvárosi János, Szima 
Erzsébet, Rimán István, Pellei Erika, Barna 
Péter, Benke Juliánna, Kárándi István, Pánya 
Irén, Janka Sándor, Csarnai Gabriella, Polgári 
Erika, Szitás Katalin 
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Az Országgy űlés csapata Létavértesen  
 

 
 
Július 5- én, a XVIII. Városnap keretében a Létavértesi Öregfiúk és az Országgyűlés csapata 
játszott barátságos labdarugó mérkőzést. A Létavértes SC ’97 egyesület meghívására 19 fős 
kerettel, államtitkárok, országgyűlési képviselők és polgármesterek érkeztek a Sporttelepre. 
Egyszerre ennyi kormánytag még nem tette tiszteletét városunkban. Több képviselő most járt 
először a Keleti-régióban, és elmondásuk szerint kedvező benyomást tett rájuk településünk. A 
mérkőzés 3:3 -as döntetlennel zárult.                                                          Papp Zoltán képviselő 
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Tájékoztató 
 
A „ Kelet -Hajdúsági Ivóvíz -
minőség - javító Projekt ” keretében 
Létavértes település vízellátó 
rendszerének rekons trukciója fog 
megvalósulni az elkövetkez ő 
hónapokban .  
 
A beruházásnak köszönhetően új 
vízműtelep épül és a vízelosztó 
hálózaton is lesznek felújítási 
munkák. A kivitelezési munkákat az 
„AHK” Konzorcium  végzi, melynek 
vezetője az Aqua- General Kft. 
 
A hálózatrekonstrukcióval érintett 
Irinyi utcában a meglévő vízelosztó 
vezeték kiváltását fogjuk végezni 
2014. július 3 és 2014. augusztus 
15. közötti  időszakban. 
 
A munkálatok ideje alatt nagy 
figyelmet fordítunk a vízszolgáltatás 
folyamatosságának biztosítására, 
azonban a vezetékek kiváltásához és 
az átkötésekhez elengedhetetlen a 
vízszolgáltatás átmeneti szünetelte-
tése. A földmunkák miatt az utcában 
történő közlekedés korlátozása is 
szükséges. A több órás vízhiánnyal 
járó munkákat előzetesen bejelentjük 
és a lakosság tájékoztatásáról is 
gondoskodunk. 
 
Akinek a jövőben a munkálatokkal 
kapcsolatban kérdése merülne fel, az 
közvetlenül az Önkormányzatot vagy 
az építésvezetőnket keresheti. 

Önkormányzat +36 52  / 376 101, 
építésvezető: Hevesi Gyula 

+36 / 20 391 3911 
 
Az esetleges kellemetlenségekért 
szíves elnézésüket és megértésüket 
előre is köszönjük! 

Aqua-General Kft.
 

A közelmúltban találkoztak az Arany János 
Általános Iskola egykori diákjai. 
Első sor:  
Holló Erika, Mátyus Sándor (osztályfőnök), 
Marczin Juliánna, Kertész Juliánna, Kerek 
Lajos (igazgató), Kerek Lajosné, Szalai 
Györgyné, Hiripi Olga, Vida Irma 
 
KÖZIGAZGATÁSI SZÜNET. Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi igazgatási szünete 2014. július 21. napjától – 2014. augusztus 3. napjáig tart.  
A hivatalban csak ügyelet lesz. Telefon: 52 / 376 - 101 

Véradónap 
 

2014. július 28-án, hétfőn 
8 órától –15 óráig  

kiszállásos véradás lesz 
a városi  Sporttelepen, 

Debreceni utca 1. szám alatt. 
Szeretettel várjuk önkénteseinket! 

Szalai Ferencné szervező

Negyven éves osztálytalálkozó 

Fotó: Boros Szima Beáta
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RÖVIDEN JAVASLATÉTELI 

FELHÍVÁS 
DÍSZPOLGÁRI CÍM és 

LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT DÍJ  
adományozására 

 
Létavértes Városi önkormányzat 
Képviselőtestülete 2014. június 24-én 
megtartott ülésén 1 Díszpolgári cím, 
valamint 3 Létavértes Városért Díj 
adományozásáról döntött. 

 
A Létavértes Városért Díj, valamint a 
Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 
16/2004 (IV.29.) Ör. Sz. rendelet 
értelmében 
 

DÍSZPOLGÁRI CÍM 
annak a természetes személynek 
adományozható, aki a tudományban, a 
társadalmi, gazdasági, vagy kulturális 
életben hosszabb életszakaszon át 
kiemelkedően tevékenykedve maradandót 
alkotott, amellyel öregbítette a város 
hírnevét. A díj posthumus címként is 
adományozható. 
 

 
 

LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT DÍJ 
 azoknak a személyeknek és 
közösségeknek adományozható, akik a 
város közéletében hosszabb időn át 
kiemelkedő munkát végeztek, vagy 
valamely jelentős szellemi alkotással 
járultak hozzá a város fejlődéséhez. 
 
Az adományozásra írásos indoklással 
ellátott javaslatot bárki tehet.  
A díjak adományozásáról az erre a célra 
alakított ideiglenes bizottság javaslata 
alapján a Képviselőtestület dönt. 

 
A javaslatokat zárt borítékban – fentiek 
szerint indoklással ellátva, polgármesternek 
címezve – postai úton, vagy személyen a 
Városháza I. em. 15. számú irodájában 
(titkárság)- lehet leadni  

2014. szeptember 1–ig. 
 

Létavértesii  HHÍÍRREEKK  --  LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.  
Felelős kiadó: Jóga Zoltán. Felelős szerkesztő:  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.  
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezető: 52/376-156  -  ISSN 1587-7639 

Energiatakarékossági 
pályázat  

 
A Képviselő testület június 18-án 
rendkívüli ülést tartott.  
 
Napirendjén: az Arany János Általános 
Iskola épületénél megvalósítható 50 kW-os 
napelemes rendszer támogatásáról született 
döntés. Erre a „Fotovolatikus rendszerek 
kialakítása” elnevezésű pályázat keretében 
nyílik lehetőség. 
 
 A képviselők – a szükséges műszaki 
előkészítő felmérések után- hasonló pályá-
zati lehetőségek kiaknázását, és további 
önkormányzati intézmények korszerűsí-
tését ösztönözték. 
 

Kisfilm Létavértesr ől 
 
Május 29- én és 30- án az Echo Tv stábja 
készített felvételeket Létavértesen.  
 

Forgattak a Nagylétai Görög Katolikus -, és 
Nagylétai Református Egyháznál, a 
Kossuth kerti Tájháznál, a Vízivágóhídon, 
a Rozsnyai István muzeális gyűj-
teményben, a Bihari Jurtatáborban, az 
Irinyi kiállító teremben, az Irinyi 
Arborétumban, a település több köz-
épületében.  
Minden helyszínen az adott területet jól 
ismerő személyek, önzetlen közreműködők 
segítették a televíziósok munkáját. 
Köszönet érte! 
 
A kisfilm várhatóan július végén vagy 
augusztus elején lesz látható az Echo Tv, 
illetve az ATV Hazahúzó című turisztikai 
műsorában. 
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a városban történő eseményekről 

 
Ahogy már korábban többször is jelentek meg írások azokról a 
lehetőségekről, feladatokról, amik előttünk állnak, most egy 
összefoglalóval szeretném Önöket tájékoztatni.  
 
Azért gondolom szükségesnek, mert egyes terveink, kitűzött 
céljaink a megvalósítás szakaszába értek.  
Így Létavértesen egyik pillanatról a másikra különböző kivitelezői 
csoportok jelennek meg és végeznek munkát a közterületeken. 
Előfordulhat, hogy ezzel –bár a jobbítást szolgálják – mégis némi 
fennakadást okozhatnak, amihez már most szeretném mindenki 
türelmét kérni.  
 
Az ivóvízminőség javító program  
keretében a hálózati rekonstrukció folyamata elindul az Irinyi utcai 
vezetékcserével. A folytatásban a Széchenyi, Sziget, Hunyadi utcák 
hálózati szakaszai újulnak meg, és a zavartalan vízellátás érdekében 
tolózárakat ,tűzcsapokat cserélnek, mosató helyeket alakítanak ki a 
szakemberek.  
Ezzel párhuzamosan a Csokonai utca végén levő kútnál megvásárolt 
telket az új vízmű telep építéséhez munkaterületként átadtuk. A 
víz-, szennyvízszolgáltatás céljaira hivatott  iroda és az üzemi épület 
mellett itt lesz elhelyezve a tisztítási technológia is, a tisztító -
ülepítő medencék az arzén, vas, mangán és ammónia megfelelő 
határ értékének beállításához. A fertőtlenítés egy új technológiával 
valósul meg. 
A REDO technológiához azért ragaszkodtunk, mert nem klór és 
hypó az alkalmazott vegyszer, hanem a só elektrolízises bontásával 
állít elő speciális fertőtlenítő folyadékot. Ezért a vizünkben  nem 
lesz érezhető a kezelés. A Németországban kifejlesztett eljárás során 
létrejövő fertőtlenítő anyag a vezetékekben sem enged lerakódást.  
Létavértesen ezért nem fordulhat elő az, ami a megyében sok 
helyen, hogy a klór illathatása miatt csapvíz helyet ásványvizet kell 
használni a főzéshez. E technológia alkalmazásában a programban 
részt vevő több település is követni akar bennünket.  
 
Közösségi közlekedés fejlesztése 
„Az Értől az Óceánig” elnevezésű programunk során a Cserekertnél 
és a Nagyváradi utca végén 2 - 2 buszmegálló peron illetve 
gyalogjárda építési munkálatai folynak.  
Elkezdődött az Árpád téri buszállomás átépítése. A programban 
megújul a Gyár utcától körbe a teljes burkolat, a parkolók és a peron 
felülete új, úgynevezett fogazott ferde parkolók lesznek és egy 
buszparkoló is létrejön.  
A buszváró épülete mellett levő beton lábazati fal elbontásával új 
esőbeálló és utcabútorok kerülnek elhelyezésre. A gyalogos 
forgalmat szolgáló egyes járdarészek térkő burkolatot kapnak. Az 
épületben korszerű utas tájékoztató rendszer kerül elhelyezésre. A 
munkálatok idejére még körültekintőbb közlekedésre kérek 
mindenkit.! 
 
Művelődési ház felújítása 
A Rózsa utcai homlokzatnál megkezdődtek a munkálatok. A 
kivitelezők új lépcső, akadálymentes rámpa építésével, térburkolat 
és kandeláberek elhelyezésével alakítanak ki új megközelítést, és az 
épület biztonságos kiürítését szolgáló feltételeket.  
A kerítés elbontásával a tér kinyílik, és reményeink szerint kulturált 
látványt nyújt mindenkinek. Az áruház felőli régi bejárat 
lépcsőjének egy részét elbontva az új lépcső, a terasz és a belső 
előtér új burkolatot kap, és megújul a belső burkolat egy része is. A 
kivitelező  a homlokzatok javítását követően külső festés után adja 
birtokba az épületet. 
 

A szennyvízberuházásunk előkészítési szakasza  
az utolsó fázisba érkezett. A jogszabályok és a pályázat által előírt 
minden munkarész elkészült (kiviteli tervek, környezetvédelmi 
munkarészek, stb.). Az összes szükséges engedély rendelkezésre áll, 
a vízjogi létesítési engedély folyamatban van, melyek jogerősítése 
után a közbeszerzési dokumentumok alapján lehet pályáztatni a 
kivitelezőt.  
Reményeink szerint a munkavégzésre alkalmas vállalkozóval -a 
pillanatnyilag ismert határidők figyelembevételével - 2014. novem-
berében szerződést tudunk kötni. A beruházás becsült összköltsége 
teljesen új szennyvízteleppel, technológiával több, mint 30 
kilométer csatornával, 12 db új és 4 átépített átemelővel a 
szükséges területvásárlással meghaladja a 3 milliárd forint. 
 

Befejeződött a város főgyűjtő csatornáinak a burkolása.  
Minden csatornaszakasz a befogadó II. sz. Főfolyásig (Nagy ér) 
elkészült egyes szakasz végeken zsilipek készültek. A kivitelező 
igyekezett a lakossági ingatlanokon okozott károkat minden esetben 
helyreállítani. A napokban esett nagy mennyiségű csapadéknál 
vizsgázott a rendszer, mert a vízgyűjtő területre hullott mennyiséget 
15-20 perc alatt levezette.  

 
Teljes úthálózat kátyúzása 
A nyári intézményi és település karbantartási munkák mellett az 
elmúlt év gyakorlatának megfelelően augusztus első hetében indul a 
település úthálózatának kátyúzása. A javítási munkák saját 
kivitelezésben történnek. A munkaügyi központ által indított 
Startmunka programban rendelkezésre álló aszfaltmennyiség mellett 
saját beszerzésű anyagot is dolgozunk be.  
A munkálatokat minden utcában elvégezzük, egy gödör sem 
maradhat javítás nélkül. 
 

Egy másik Startmunka program keretében tovább folytatjuk a 
belvízárkok burkolását, árokelemek öntésével és elhelyezésével. 
Ezzel eleget teszünk a lakossági igényeken túl a közlekedési hatóság 
néhány előírásának is a Baross és a Nagyváradi utcákon. A 
startmunkák az önkormányzat és a kistérségi társulás szervezésében 
valósulnak meg ezzel is több lehetőséget adva a feladatellátásnak és 
a foglalkoztatásnak. 
 

Egy másik ilyen program keretében próbálkoztunk térkő gyártással 
amelynek hozadékaként a közterületeink tervezett burkolására lesz 
lehetőségünk. 
 
Intézmények nyári kínálatairól 
A nyári szünetben a diákok szabadidejének kulturált eltöltéséhez
próbálunk hozzájárulni mindkét településrészen. A Rózsa utcai 
könyvtár udvarára készülő filagória hivatott az érdeklődőket fogadni 
a közterületekről. A programot zenehallgatás, filmnézés, 
asztalitenisz, sakk és csocsó biztosítja a művelődési ház dolgozói, 
valamint diákmunkásaink segítségével. Vértesen a könyvtár szintén 
várja az érdeklődőket a filmklub mellett kézműves foglalkozásokkal 
is. 
 

Kedves létavértesiek! 
Kérem segítsék törekvéseinket, hogy a feladatainkat könnyen 
gyorsan és gördülékenyen és mindenki megelégedésére tehessük. 
Az esetleges problémákat, közterületi akadályokat, vagy ha csak a 
kapu bejárójukat foglalja el valaki, kérem jelezzék nekem, vagy a 
munkatársaimnak! 
 

Még egy dologról kell említést tenni. 2014. július 9.-én a város 
délkeleti részét az esőn kívül vihar  is érte. A Bocskai-, Keleti- és  
József Attila utcákon néhány lakóház, melléképület és fólia sérült. A 
magunk módján a munkatársaimmal, anyaggal, eszközzel, 
biztosítókkal egyeztetve igyekeztünk segíteni, a helyi tűzoltóink 
szivattyúzással kármentesítéssel a debreceni katasztrófavédelemi 
kollégáikkal együtt vettek részt a mentesítésben. De legfőképpen a 
szomszédok, utcabeliek egymás iránti segíteni akarása volt a 
legfontosabb, az összefogás ami a bajban nagyon sokat számított. 
Örülök, hogy ez is Létavértesre jellemző. Köszönöm mindenkinek a 
segítségét és a hozzáállását ! 

Menyhárt Károly   polgármester
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XVIII. Városnap 
2014. július 5-én a Sporttelepen, az előre meghirdetett programokkal 
került megrendezésre az idei városnap.. 

Fotók: Diószegi Enikő
A délelőtti f őzőverseny eredményhirdetése 

Vándorkupa: Iskolai Napközi - Töltött káposzta. 
I. hely: Ifi kézilabda csapat – Sertéspörkölt, Mezőőrök - Vegyes 
pörkölt, Jobbágy Krisztián - Babgulyás 
 

 
Várhatőan szeptember hónapban lesz kapható a Megmaradás és 
megújulás Létavértes 1970 – 2010 című helytörténeti kiadvány, 
melynek könyvbemutatóját a városnap keretében tartották meg. 

Létavértesi lányok üveges tánca- Minibingó együttes 

A Létavértes Városi Önkormányzat, a  szervező Városi Könyvtár és 
Művelődési ház ezúton is köszönetet mond: 
a támogatóknak: Charlie Hűtő Kft., Delfin Fitness, H-H. Kft., PP + R 
Kft., Sós Tibor és felesége, Menyhárt Károly, Dr. Tóth László, 
és a segítőknek: Tóth Szilárdné, Tóth Róbert, Malincsák János, Tóth 
László, Szilágyi Imre, Dorcsin Zoltán, Mezöőrök: Nagy Dezső, Papp 
Sándor, Pankotai Zoltán, Tasnádi Attila 
 

 
További képek elérhetők a város honlapjáról: http://letavertes.hu

VVV...   MMMúúúzzzeeeuuummmoookkk   éééjjjssszzzaaakkkááájjjaaa   
 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola és a Rozsnyai István 
Muzeális Gyűjtemény közös rendezvénnyel idén is csatlakozott az 
országos programsorozathoz.  
 

Az érdeklődők az Irinyi utcai tagóvoda középső csoportosainak 
pünkösdölő műsorában, az Irinyi János Általános Iskola és a Debreceni 
Népi Együttes felnőtt néptáncosai bemutatójában, a Létavértesi 
Csormolya Népdalkör és citera zenekar előadásában gyönyörködhettek. 
Sok érdeklődő tekintette meg a megújult és kibővített Irinyi 
Kiállítóterem anyagát, melyet a kiállítás rendezője Korompai Balázs, a 
Debreceni Déri Múzeum történész-muzeológusa és Korompainé 
Mocsnik Mariann, múzeumpedagógus ismertetett. Megtisztelte a 
rendezvényt Fehér Nándor és felesége, akik adományaikkal 
gazdagították a kiállító terem anyagát. 
 

 
 Fotók: Irinyi János Ált. Iskola archívuma

A bővített kiállítás megnyitásának pillanatai 
 

Az emeleti részen, időszaki kiállítás keretében mutattuk be az Irinyi 
iskola szakkörösei által készített ötletes munkadarabokat. 
 
A Rozsnyai gyűjteményben „Mi, mire való?” címmel interaktív 
időszaki kiállítás volt, ahol Dr. Rozsnyai István gyűjteménytulajdonos 
mutatta be a különböző tárgyakat. 
Kísérő programként kézműves foglalkozások, népi játékok, érdekes 
kémiai kísérletek, gyufás fejtörők várták az érdeklődőket. 
 

 
  

Egészségmegőrző program keretében állapotfelmérést végeztek a 
létavértesi Egészségcentrum dolgozói. 
 

Kulináris élményekben sem volt hiány. A református egyház 
konyhájának dolgozói sertéspörköltöt, kemencés csülköt, túrós batyut, 
az Irinyi iskola dolgozói és a Vértesi Nyugdíjas Kör káposztás- és 
különböző ízekkel megtöltött palacsintát, kapros kalácsot kínáltak. 
 
Nem maradt el a hagyományos Szent Iván éji tűzugrás és az esti zenés 
mulatság sem a jurta tábor területén. 
A rendezvény idén is a helyi közösségek összefogásával, önkéntes 
munkájával jött létre, melyért ezúton is köszönet illeti Létavértes Város 
Önkormányzatának polgármesterét, a Vértesi Református Szeretetház 
dolgozóit, a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozóit, az Irinyi 
Nyugdíjas Kör tagjait, a Gyermeksziget Óvoda Irinyi utcai 
tagintézményének dolgozóit, Nagy Imre táncpedagógust, a LÉTAMED 
Zrt munkatársait. 

Vályiné Pápai Viola
Az Irinyi Kiállítóteremhez kapcsolódó programok szervezője

További képekkel::  http://letavertes.hu
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FIGYELEMFELHÍVÁS 
Az útifű, csalánfélék pollenjei, kültéri allergén gombák okozta 
tünetek mellett rövidesen számolnunk kell a parlagf ű megjele-
nésére és kellemetlen hatására az arra érzékenyek körében.
Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy a kötelező parlagfűírtást 
időben végezzék el! 
A csapadékosra fordult időjárás  miatt kérjük az ingatlanokhoz 
tartozó árkok és átereszek  szükség szerinti takarítását! 

Török  vendégek a Rozsnyai Győjteményben  
 
Július első napján különleges vendégeket fogadott intézményünk. A 
törökországi Ankara város Hacettepe Egyetemének két etnográfus 
professzora, Prof. Özkul Cobanoglu és Prof. Yilmaz Özkarsli
érkezett kíséretével Létavértesre, a Debreceni Egyetem BTK 
Néprajzi Tanszékének szervezésében.  
Megtekintették a Rozsnyai Gyűjteményt és a Bihari Jurtatábort, és 
elismerésüket fejezték ki a látottakkal kapcsolatban.  
 

 
Fotó forrása: Facebook

 

A közös ebéd után az érdeklődők két professzor előadását hallhatták 
a török őstörténet és a török népi kultúra témakörben. A nemzetközi 
szakmai kapcsolatok építése mellett baráti hangulatban töltöttük a 
napot vendégeinkkel, akik a szívükbe zárták a várost és 
intézményünket. 

Simándi László gyűjteményigazgató
 

 
 

Városi Pedagógus Nap 
 
Létavértes Város Önkormányzata és Oktatási Bizottsága 20. 
alkalommal rendezte meg a közoktatással foglalkozó, illetve e 
tevékenységet segítő dolgozók tiszteletére a városi pedagógus napot. 
Az ünnepségre a Sporttelepen került sor, melyen az óvodák, iskolák 
nyugdíjas és aktív dolgozói mellett jelen voltak a konyha dolgozói, 
valamint a pedagógiai szakszolgálat szakemberei is. 
Menyhárt Károly polgármester ünnepi beszéde után a KLIK 
Derecske Tankerülete által kezdeményezett jutalmak átadása 
következett. Elismerésben részesültek az iskolák igazgató-
helyettesei, és informatikát tanító rendszergazda- és honlap 
szerkesztői feladatokat is ellátó pedagógusok: Tarnai Csaba, 
Menyhártné Bora Edit, Katonáné Szabó Csilla, Szentmiklósi Miklós 
és Zsíros József. A 2013-2014-es tanévben  
 

 
Nagy Józsefné és Menyhártné Bora Edit 

 
Ők voltak azok, akik a magas színvonalú nevelő - oktatómunkájuk 
mellett az intézmények adminisztrációs és adatszolgáltatói 
teendőiből is alaposan kivették részüket. 
 
Sor került a köszönetnyilvánításra azon oktatásban dolgozók felé, 
akik hosszú évek ledolgozása után nyugdíjba vonulnak, és a 
következő tanévet már nem az intézmények falai között, hanem 
családjaik körében töltik. 
Menyhárt Károly polgármester és az intézményvezetők több 
évtizedes elkötelezett nevelő- oktatómunkáért mondtak köszönetet: 
 
- A Létavértesi Gyermeksziget Óvodából: Janka Gáborné vezető-
helyettesnek, Máté Sándorné óvónőnek, Fekete Tivadarné és 
Tarján Lászlóné dajkáknak. 
- A Létavértesi Arany János Általános Iskolából: Domján 
Sándorné, Papp Józsefné, Vidáné Somos Ibolya tanítónőknek. 
- A Városi Napköziotthonból: Tóth Béláné élelmezésvezetőnek. 
 
Az ünnepélyes percek után a Gyermeksziget Óvoda Vértesi 
Tagintézményének nagycsoportosai, az Irinyi és az Arany János 
Iskola táncoslábú diákjai szórakoztatták a jelenlévőket. A 20. 
Pedagógus Nap szerény vendéglátással fejeződött be.  
 

 
                                                                                   Fotók: Magánarchívum 

A vértesi ovisok is tánccal köszöntötték az ünnepelteket 
 

A vendéglátás biztosításáért köszönetet mondunk támogatóinknak, a Huszti 
Hús Kft. tulajdonosainak és a Svábhús Kereskedelmi Kft-nek. 

Vályiné Pápai Viola Oktatási Bizottság elnöke
További képekkel: http://letavertes.hu

VÉRTESI KONFIRMANDUSOK 
 

 
 
2014. június 1-jén a Vértesi Református Egyházközség 
templomában konfirmált ifjak. 
Balról jobbra : Borók Cintia, Sinkovics Cintia, Budai Veronika, 
Ajtai Mónika, Fekete Bernadett, Hajkai Gabriella, Gyarmati Bence, 
Balogh Ibolya, Detári Fanni, Hegedűs Renáta, Föőr István Balázs, 
Balog Klaudia. 
Isten áldja meg az útjukon és erősítse meg gyülekezeti tagságukban! 
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Arany János Általános Iskola 
 
185 tanítási nap után lezártuk a tanévet, s az ünnepségeket követően 
az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat az iskolánkba járó 
560 tanulónak. Intézményünkben alsó tagozatban 12 egész napos 
iskolai formában működő osztályban, felső tagozaton 12  osztályban 
és 5 napközis csoportban dolgoztunk. 
 
Eredményesen végzett 519 diák. Előkészítőnek számít a tanév 5 
elsős gyerek számára. Évismétlésre 16-an buktak, ami nagyon 
magas szám. Ebből 3 tanuló alsós, tankötelezettsége szintén 
háromnak szűnt meg. Hárman év közben mentek el, most év végére 
ugyan visszajöttek, de a minimumot sem tudják teljesíteni. 4 
diákunk, ebből egy alsós és három felsős, olyan magas óraszámban 
hiányzott a tanév folyamán, hogy a tantestület hiányzásai miatt 
évismétlésre utasította. 29 tanuló pedig javítóvizsgát tehet 
augusztusban. Ők 1 vagy 2 tantárgyból buktak. 
Igazolatlan hiányzóink is voltak. Törvény által előírt kötelességünk 
ezeket a hiányzásokat jelenteni, s az 50 órát elérők szüleitől 
megvonják a családi pótlékot. Sajnos erre is volt példa 5 család 
esetében. Ők semmiből sem tanulnak. 
 
Nagyon büszke vagyok ellenben arra, hogy idén is sok iskolai, 
városi, megyei, területi, sőt országos versenyen valamint pályázaton 
vettek részt diákjaink, szép eredményekkel.  
Tanulóink jelentős számban kaptak kitűnő vagy jeles (1-2 négyes) 
tanulmányi eredményeikért könyvjutalmat ballagáson vagy évzárón. 
 
Kitűnő tanulóink: 
1.a: Apai Liliána, Balogh Lívia, Bozsóky Péter, Flach Márk, Kiss 
Gabriella, Vlajk Johanna,  
1.b: Bartos Eszter, Jónás Réka, Harmati Dorottya, Kontor Zsófia, 
Kontor Sándor, Oláh Zsolt,  
1.c: Jenei Kamilla, Szima Gergő,  
2.a: Tarnóczki Milán, Kővári Nikolett, Szilágyi János, Kiss Arnold,  
2.b: Fekete Barbara, Ferenczi Lili Gyöngyi, Veres Kristóf, Cseh 
Kristóf, Koncz Kristóf,  
2.c: Adorján Zsófia, Kiss Bence, Németh Nikoletta, Vida Ferenc,  
3.a: Szatmári Marcell,  
3.b: Bozsóky Virág, Kalmár Barbara, Szabó Csongor, Szoták 
Viktória,  
3.c: Kovács Sándor, Zurbó Benjámin,  
4.a: Hermeczi Ivett,  
4.b: Bora Patrik, Hadházi Panna, Kontor Balázs, Oláh Mihály, 
Pankotai Zoltán,  
4.c: Pénzes Tekla,  
5.a: Kelemen Panna, Tarnai Panna,  
5.c: Katona Tibor, Turucz Szabolcs,  
6.a: Fehér Dániel, Pongor József,  
6.b: Ferenczi József, Fülöp Soma,  
6.c: Kalmár Gabriella,  
7.b: Hadházi Zsófia,  
7.c: Molnár Laura Eszter,  
8.a: Borbély Izabella, Gáspár Attila,  
8.b: Bora Xavér, Tarnai Péter,  
 

 
A ballagó 8. c. osztály 

Mezőőri tájékoztató 
  
Az előző tájékoztató óta eltelt időszakban viszonylag csendes volt a 
határ, rendkívüli esemény, szabálysértés nem történt. 
A szőlőskertekben viszont történtek említésre méltó események. Az 
Öregkertben egy esetben történt pajtafeltörés, ahonnan élelmiszert 
tulajdonítottak el. Az eset kapcsán rendőrségi feljelentés történt, de a 
nyomozás során nem sikerült a tettes, vagy tettesek kilétét 
megállapítani. 
Az Öregkertben állandó veszélyt jelent a Vértesi Mosonta kert felől 
illetéktelen személyek megjelenése, akik az igazoltatáskor arra 
hivatkoznak, hogy gazdákhoz mennek dolgozni. Kérem a gazdákat, 
ha munkát vállaltatnak ilyen emberekkel, akkor kíséretükben 
menjenek ezek az emberek a munkaterületre, mert a szabad 
mozgásuk szabálysértésre, bűncselekményre ad lehetőséget. 
Ezek az emberek igazoltatáskor jellemzően nem rendelkeznek 
személyi azonosításra alkalmas okmánnyal. Egy esetben emiatt két 
fő kiutasítása történt a szőlőskertből. 
Az ellenőrzések során a mezőőrök kiemelten figyelik ezt a 
területrészt, de a rendőrséggel közös szolgálat során is fokozott 
figyelemmel fordítunk rá. A lovas járőrök is gyakrabban teljesítenek 
itt szolgálatot. 
A Kossuth szőlőskertben ismeretlen körülmények között kigyulladt 
és leégett egy nádtetős pajta. 
Kérek mindenkit, aki szabálytalan tűzgyújtást észlel, jelezze a 
mezőőri szolgálatnak, vagy a rendőrségnek. 
Felhívom a gazdák figyelmét, hogy az aratás során maradéktalanul 
tartsák be a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 
 
Kérjük a gazdákat, hogy az öntözés során kitelepített eszközöket, 
szivattyúkat, öntözőcsöveket, erőgépeket még rövid időre sem 
hagyják őrizetlenül, mert ez megkönnyíti a tolvajok dolgát, és kevés 
az esély a tettesek kézre kerítésére. 
A mezőőri szolgálat és a rendőrség felkészült a közelgő betakarítási 
szezon során esetlegesen előforduló lopások megakadályozására, 
illetve a szabálysértők elfogására, de ebben várjuk a gazdák 
segítségét, jelzéseit. 
A Képviselőtestület 2014. június 24-én megtartott ülésén tárgyalta a 
Mezőőri szolgálat elmúlt egy éves munkáját. Megállapították, hogy 
a mezőőrök a lehetőségekhez mérten, az elvárásoknak megfelelően 
végzik munkájukat. 
Persze vannak, és mindig is lesznek elégedetlenek, főként azok, akik 
maguk sem tesznek meg mindent a szabálysértések elkerülése 
érdekében. Sajnos annyi idő és lehetőség nincs, hogy mindig 
minden ingatlant őrizzünk, de törekszünk erre. 
A továbbiakban is rendszeresek lesznek a rendőrséggel végzett 
közös szolgálatok. 

Papp Sándor mezőőr

RÖVIDEN 
 
Nyilvános könyvtári tevékenység 
A Képviselőtestület 2014. június 24-i ülésén a Kassai u. 8. szám 
alatt működő nyilvános könyvtár folyamatos működését – eleget 
téve a jogszabályi előírásoknak- 1 fő 6 órás személy 
foglalkoztatásával a jövőben is biztosítja.  
 
Étkezési térítési díjak módosítása 
A Képviselőtestület június 24-én döntött az élelmezést nyújtó 
intézményekben 2014. június 25-től fizetendő térítési díjakról. 
Óvodás gyermekek napi térítési díjai: 
Tízórai 6.8 –Ft, ebéd 201. - Ft, uzsonna 61. - Ft = össz: 330. –Ft/nap 
Iskolai tanulók napi térítési díjai: 
Tízórai 85.-Ft, ebéd 264.-Ft, uzsonna 68.-Ft = össz: 417.-Ft/nap 
50 %-os térítési díjkedvezmények fentiek alapján számítandók. 

Rendelet: http://letavertes.hu /Önkormányzat /Helyi rendeletek 
 
Európai Mobilitási Hét 
Az önkormányzat is csatlakozott az országos akcióhoz. A helyi 
programra várhatóan 2014. szeptember 22-én kerül sor. 
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A nyolcadikosaink egy nagyon tartalmas, élményekben gazdag 
(felvételi eljárás, tablófotózás, osztálykirándulás, szerenád, sportnap, 
bolondballagás) év után, június 21-én ballagtak. 8 évi kitűnő 
tanulmányi eredményéért jutalomkönyvet kapott a Létavértesért 
Alapítványtól:  Borbély Izabella, Gáspár Attila, Tarnai Péter. 

      
  

Borbély Izabella  és Tarnai Péter 

A továbbtanulási mutatóink a következők: 
60 nyolcadikos diákunk közül gimnáziumba 9, szakközépiskolába 
22, szakiskolába 27 tanulót vettek fel. Két diákunk nem jelentkezett 
középiskolába, egyik mozgássérültsége miatt, másiknak megszűnt a 
tankötelezettsége. 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

A ballagáson azoknak a szülőknek is megköszöntük a 
támogatásukat, akik szükség esetén mindig odatették magukat, 
segítették munkánkat: Gáspárné Pankotai Erika, Vida Józsefné, 
Girdánné Tőkés Emőke, Pappné Győri Tünde, Erdei Miklósné, 
Kelemenné Szőllősi Erika, Tarnóczki Gáborné 
 
Kirándulás 
A testvériskolai pályázat keretében 30 diákunk és az őt kísérő 
pedagógusok tartalmas 5 napos kiránduláson vettek részt. Cél: 
Budapest és a Duna-kanyar volt.  
 

 
Testvériskolánk tanulóival a megújult Kossuth téren 

 
A résztvevők a pocsaji iskolásokkal közösen bejárták Budapest 
nevezetességeit, Visegrádon, Esztergomban, Szentendrén is 
szétnéztek. A programban a múzeum- és Bazilika látogatások 
mellett, hajókirándulás, bobozás, Állatkerti séta is szerepelt. Talán 
legnagyobb hatással a Csodák Palotája volt a gyerekekre, ahonnan 
majdnem nem tudták indulásra bíztatni a nebulókat a kísérők. A 
kirándulás pályázati pénzből valósult meg, s pedagógusaink odaadó, 
hozzáértő, lelkiismeretes munkájának köszönhetően vált 
feledhetetlenné. 

Nagy Józsefné igazgató
 

Jutalomnap a felsős jó tanulóknakJutalomnap a felsős jó tanulóknakJutalomnap a felsős jó tanulóknakJutalomnap a felsős jó tanulóknak    
 
Az iskola felsős jó tanulói idén év végén meglepetésben részesültek. 
Akiknek az átlaga szép volt, a magatartásuk jó, a szorgalomban is 
jeleskedtek és versenyeken is részt vettek, azok jutalmul egy 
kirándulást kaptak. 
 
Huszonhárom felsős diák gyülekezett június 25-én kilenckor 
Vértesen a Rozsnyai Múzeumnál. Biciklivel, csoportosan, gyalog 
érkeztek, dagadva a büszkeségtől, hogy ők bizony kiérdemelték.  
 
Az időjárás is a mi oldalunkon állt, és nem volt sem nagyon meleg, 
sem nagyon hideg. Habár esett egy kicsit az eső, ez senkinek nem 
vette el a kedvét.  
 
Először a múzeumban játszottak egy kicsit „Mi mire való?”-t. 
Harminc régi használati tárgy volt kitéve, címkék nélkül. A 
gyerekek csoportokra osztódtak, és egy lapra fel kellett írniuk, hogy 
szerintük melyik eszköz micsoda és mire használták elődeink?  
 
A lehető a legfurcsább eredmények jöttek ki. Kanáltartó helyett 
eresz, csizmalehúzó helyett papírnehezéket mondtak. Mikor 
kiderültek a helyes megoldások, a gyerekek teljes szívükből 
kacagtak, és nagyon sokat tanultak a hibáikból.  A feladatot 
mindenki élvezte, még a tanárok is beszálltak a játékba.  
 

 
                                                             Fotók: Iskola archívuma 
Ezután a részt vevők továbbfejlesztették kézműves tehetségüket. 
Lehetett agyagozni és bőrözni. A gyerekek nagyon kreatív dolgokat 
találtak ki, az agyagba sok érdekes formát beleláttak, készültek 
edények, bábuk, állatok, és még önportrék is, több-kevesebb 
sikerrel.  
A bőrökből karkötők készültek, sok féle színű alapanyag 
felhasználásával. Habár elkészítésük nem volt könnyű, de a 
gyerekek hamar beletanultak. Akinek megy a matematika, a magyar 
helyesírás, a fizikai tételek, annak ezt is tudni kell!  
Miközben ügyeskedtek, sokat tanultak a régi mesterségekről, hogy 
az akkori emberek hogyan dolgoztak.  
 
Ez után jött a fiúk kedvence, a hagyományos magyar íjászat. A 
múzeum dolgozói itt is lelkesen magyarázták, hogy mi mire való, és
eleink hogy készítették, tárolták az íjakat, nyilakat, és a csatában 
milyen nagy szerepe volt ezeknek a fegyvereknek.  
Habár régen a nők is kitűnő íjászok voltak, azért most egy kicsit ők 
voltak félénkebbek, de jót szórakoztak végül mindannyian. Sok 
gyereknek megtetszett az íjászat, és megbeszélték, hogy majd 
nyáron átugranak ide, ha unatkoznának, egy kicsit gyakorolni.  
A gyerekek sokat tanultak, játékos úton, úgy hogy észre sem vették. 
Hazavittek a szüleiknek, barátaiknak, vagy éppen maguknak egy 
bőrkarkötőt, és sok élménnyel gazdagodtak. 
 
Köszönjük a kísérő tanároknak, az alapítványnak, és a múzeumnak 
is a lehetőséget, mert a legfontosabb megismerni szűkebb 
lakóhelyünket. Ez a hely szerencsére nem ismeretlen számunkra, 
hiszen mondhatni mi már ide is hazajárunk. 
Ezért is megéri jó tanulónak lenni, nem? 

Molnárné Pelei Andrea
 

Nyolcadik osztályosok tablói: 
http://letavertes.hu  / Városunk / Oktatás 
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A tanév újdonságai: 
Új tantárgyként találkoztak az 1. és 5. évfolyamosok a Hit és 
erkölcstan tantárggyal, melyet a szülő választása alapján vagy az 
egyházak hitoktatói vagy iskolánk pedagógusai oktattak. A 
csoportok aránya felekezeti hovatartozás szerint egészségesen 
oszlott meg iskolánkban. Az egyházakkal való együttműködés, 
óraszervezés zökkenőmentes volt. 
Szintén a mögöttünk lévő tanév újdonsága volt a szülők által kért 
reggel 7 órától tartó és 16-tól 17 óráig tartó ügyelet biztosítása. Az 
ügyeletet ellátó pedagógus egyedül, esetleg egy tanulóval volt 
kénytelen tölteni az ügyeleti időt. Kérem a szülőket szeptemberre 
gondolják újra igényeiket, és csak indokolt esetben kérjék ezt a 
szolgáltatást. 
 
Szabadidős programok, jutalomkirándulások: 
A tanulók komoly munkáját színes diák-önkormányzati 
rendezvényekkel, táborokkal, kirándulásokkal jutalmaztuk. Elsőként 
az őszi hónapokban Erzsébet-táborban vett részt az előző év 
legjobban tanuló 80 diákja, erdei iskolában tanult a 3. és a 6. osztály. 
„Tanulni érdemes” címmel a 2. félév hónapjaira tanulmányi 
versenyt hirdettünk, 
melynek a célja az volt ,hogy tanítványaink önmagukhoz képest 
javítsanak átlagukon, romlás pedig szóba se jöjjön. Ez június 1-ig 49 
főnek sikerült, akik ezért 1-2 napos osztálykirándulások után 
ingyenes jutalomkiránduláson vettek részt Ópusztaszeren. A 
költségeket iskolai-tankerületi pályázati forrásból és iskolai 
alapítványunk támogatásából fedeztük. 
 
Partneri együttműködés: 
Partnereinkkel idén is igyekeztünk együttműködni. Együtt voltunk a 
szülőkkel, nyugdíjas klubbal, óvodával, egyházakkal, 
önkormányzattal az őszi gyümölcs bulin, a karácsonyváró 
rendezvényeken, farsangon, múzeumok éjszakáján.  
A szülő házzal való jó kapcsolatot fémjelzi, hogy a Mikulás és 
Anyák napjához kapcsolódó nyílt órák alkalmával a tantermek már 
6. osztályig teljesen megtelnek az érdeklődő szülőkkel. Örülünk, 
hogy szívesen jönnek az iskolába, akárcsak a szülői értekezletekre. 
 

A tanév legjobbjai 
Kit űnők: 
1.o: Belényesi Bence, Katona Lili, Nagy Szabina, Németh Richárd, 
Szabó Tibor. 2.o: Csikai Sára, Gombos László, Mázló Evelin, 
Puskás Benedek, Tóth Ádám. 3.o: Balogh Ágnes, Katona Dániel, 
Mezei Boglárka, Misuta Péter, Molnár Fruzsina, Pongor Enikő, 
Szabó Fruzsina. 4.o: Adorján Krisztián, Balogh Patrik, Kádi Péter. 
5.o: Adorján Dóra, Csizmai Réka, Misuta Edina, Tóth Lili. 6.o: Biró 
Márk, Ujvárosi Máté 
 
Jelesek: 
2.o: Fekete József, Moczok Csenge, Tóth Zsóka. 3.o: Haga Zsanett, 
Joó Eszter. 4.o: Kerekes Zsuzsanna. 5.o: Sinkovics Vivien. 7.o: 
Horváth Sándor. 8.o: Balogh Nóra, Ujvárosi Ádám. 
 

Fotók: Iskola archívuma
A jutalmazottak csoportja 

Versenyeken való szereplésért és közösségi munkáért: Sinkovics 
Vivien 8. osztályos, Balogh Bence és Lénárt Szabolcs 7. osztályos 
tanulók is könyvjutalomban részesültek. 
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A 2013-2014-es tanév zárása 
A június 22-én megtartott ballagó- és tanévzáró ünnepséggel ismét 
lezárult egy tanév a diákság részéről. 

Igazgatói tanévértékelés 
(Részlet a tanévzáró ünnepségen elhangzott beszédből) 

 

A tanévet 174-en kezdtük és elköltözések miatt 170 tanulóval 
fejeztük be. A 8 osztály 2 épületben volt elhelyezve, de a szakórákra 
5 épületbe vándoroltak. 20 kis elsős kezdte meg iskolai 
tanulmányait, közülük 1 főnek előkészítő jellegű volt az idei tanév.  
 
Tanulmányi munka, magatartás:  
A mindig is magas napközi illetve egész napos oktatást kérők száma 
rekordot döntött, hisz a 170 tanulóból 164 fő egész nap az iskolában 
tanult, csupán 6 szülő kérte a délutáni foglalkozások alóli felmentést 
sport vagy egyéb rendszeres iskolán kívüli elfoglaltság miatt. Így 
164 tanuló minden esélyt és segítséget megkapott a másnapi 
felkészüléshez szaktanáraitól, osztályfőnökeitől. Ennek eredménye 
megmutatkozik az év végi statisztikában is, hisz az utóbbi négy 
évvel összehasonlítva a legmagasabb szorgalmi átlagot, 3.8-et és 
tanulmányi átlagot 3,9-et számolhattunk ki. Ezzel arányosan 
emelkedett a kitűnők száma és aránya 21 főre, a jeleseké pedig 9-re, 
így a diákság közel 20%-a nagyon pontosan, kitartó egyenletes 
munkával sajátította el a tanagyagot. 
 
Ebben a tanévben 1-2 osztály kivételével a neveltségi szint, 
magatartás javulásáról is beszámolhatok. Nyugalmasabb, békésebb 
napokat éltünk meg, mint az elmúlt tanévben. Az iskola magatartási 
átlaga 4,3. 
  
Eredménytelenség: 
Az alacsony iskolába járási fegyelem, a 250 óránál magasabb éves 
mulasztás - még ha az igazolt volt is - 5 felső tagozatos tanulónál 
osztályozó vizsgán való számot adást eredményezett. A foghíjas 
iskolába járás mellett egész éves tananyagból vizsgázni nem könnyű 
dolog. Nem is sikerült, csak két főnek. Ugyan ez mondható el a 2 
magántanulóról is. Ezért az évfolyamot 5 főnek meg kell ismételnie, 
két főnek pedig úgy szűnik meg a 16 éves korig tartó 
tankötelezettsége, hogy nem lesz 8 osztályuk. Remélem a szóban 
forgó tanulók és az értük felelő felnőttek levonják a helyes 
következtetést az idei lazaság után, és szeptembertől mindent 
megtesznek azért, hogy minimum általános iskolai végzettséget 
szerezzenek. 
 
Tehetséggondozás: 
Nem csak az egész napos iskolában tartózkodás volt újdonság az 
idén, hanem a tehetséggondozás sok-sok színtere is. Az alsó 
tagozatosok és felsősök 7-7 féle tevékenységben próbálhatták és 
fejleszthették magukat az éneklés, honfoglaló, grafika, logika, sport 
és drámától a honfoglaló szakkörig. Munkálkodásuk eredményeit a 
Múzeumok éjszakáján látható kiállítás, iskolai ünnepeken való 
szereplés és rengeteg szép versenyeredmény fémjelzi. Az iskolai és 
kistérségi versenyek mellett megyei és országos versenyekről is szép 
eredménnyel tértek haza a vértesi Irinyisek, melyekről minden 
hónapban beszámoltam a Létavértesi Hírek számaiban. 
 
Esélyegyenlőség biztosítása: 
Nem csak a szorgalmat, példamutató tanulást igyekeztünk 
jutalmazni, de a szociális különbségekből fakadó hátrányokat is 
próbáltuk csökkenteni. 
Valamennyi diákunk térítésmentesen fogyasztott mindennap finom 
tejterméket, az 1-6 évfolyamosok almát és gyümölcslevet. Mindezt 
a napi 3-szori menzás érkezésen felül élvezhette a diákság. 
A tanulási hátrányokkal küzdő gyerekeknek egyéni felzárkóztató 
foglalkozások, fejlesztő-és gyógypedagógusok által tartott fejlesztő 
foglalkozások segítettek, valamint a 7-8. évfolyamon 5 tanulót 
mentortanárok fejlesztettek az Útravaló-Macika program keretében. 
A lehetőség tárháza tehát széles volt, de csak annak segíthetett, aki 
azt maga is akarta. 
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A búcsúzás pillanatai a tanévzáró ünnepségen 

 
Amit a nyári szünidőben tudni kell 
Hivatalos ügyek intézése: minden szerdán 8 - 13 óráig 

Irinyi u. 8. szám alatt. 
 

Könyvtári programok a szünidőben: 
Minden szerdán és szombaton 15 órától 17 óráig szervezett 
programok várják a könyvtárba betérőket. A kihelyezett plakátok 
részletes tájékoztatást nyújtanak az irodalmi tere-fere, az origami, a 
filmklub, a rejtvényfejtők klubja, a játék klub és a kézműves 
foglalkozások pontos idejéről 
A könyvtár nyitva tartása: keddtől szombatig: 11 – 17 óráig 
Irinyi Szabadidőpark nyitva tartása: kedd-vasárnap: 8 – 20 óráig 
 

Információk a következő tanév előtt 
Várható tankönyvárak: 

1. osztály: ingyenes minden tanuló számára 
2. osztály:  ingyenes minden tanuló számára 
3. osztály:   7.180.- Ft 
4. osztály:   8.110.- Ft 
5. osztály:   7.280.- Ft 
6. osztály:   8.610.- Ft 
7. osztály: 13.474.- Ft 
8. osztály:  12.715.- Ft 
 

A normatív kedvezmény igénybevételére az alábbi feltételek 
alapján jogosult a tanuló: 
⇒ tartósan betegség, vagy valamilyen fogyatékosság esetén  
⇒ három, vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő 
családban él 
⇒ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
 
A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi igazolások bemutatása 
szükséges:  
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetében az erről szóló 

határozat. 
- Három, vagy több gyerekes család esetében  a családi pótlék 

összegét igazoló bérjegyzék, számlakivonat, postai utalvány. 
- Tartósan beteg, sajátos nevelési igényű tanulók esetében 

szakorvosi igazolás. 
  
A tankönyvek érkezéséről és kiosztásának rendjéről írásos 
hirdetményen keresztül tájékoztatjuk a szülőket, mely a többi, új 
tanévre vonatkozó információval együtt az Irinyi u. 1. sz. alatti 
épület üvegfelületén lesz olvasható. 

Vályiné Pápai Viola  igazgató
 
 

Iskolák honlapjai a világhálón: 
Arany János Általános Iskola: 
http://arany-lvertes.sulinet.hu/ 
Irinyi János Általános Iskola 

http://www.irsulilvertes.t-online.hu/ 
 

„ISMERJÜK MEG ROMÁNIÁT”  
 
A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2014 évi 
kulturális programja keretében megrendeztük az „Ismerjük meg 
Romániát„ utazásunkat. 
2014 június 6 – 9. napokon Brassóba és környékére látogattunk el a 
Román Kulturális Egyesület tagjaival, és létavértesi lakosokkal.  
 
Június 6-án reggel öt órakor indultunk 45-fős csoporttal Létavértes 
-Nagyvárad- Királyhágó- Medgyes- Segesvár- Brassó útvonalon. 
 

 Nagyváradon pénzváltás, a 
Királyhágón rövíd pihenő, majd utazás 
Gyalutól az autópályán Megyes-
Segesvár felé. Segesváron megnéztük a 
várat, és folytattuk utunkat Brassón túl 
a 6 kilométerre lévő szálláshelyünkre, 
Sácele városba (Négyfaluba). A Hanul 
Domnes Hotelbe szálltunk meg. A 
települést csángók lakják. 

 
Második napon Brassóba mentünk. Az Etnográfiai Múzeumban 
Ligia Fulga igazgató köszöntötte csoportunkat. Elmondta hogy tiz 
évvel ezelőtt egy nagyváradi kurzus alkalmával ő is járt 
Létavértesen, és az akkori vendégszeretetet szeretné viszonozni. A  
múzeum megtekintése után annak galériájában látták vendégül 
csoportunkat. 
A múzeum munkatársai elkísértek bennünket a Fekete Templomba 
és Brassó főterére. Itt elbúcsúztunk egymástól, megköszönve a 
szíves fogadtatást. Utunk Prázmárra vezetett, ahol felkerestük az 
erődtemplomot, utána Brassóba visszatérve a várat néztük meg. 
Vacsora a szálláshelyünkön volt. 
 
Harmadik nap Szászhermányba utaztunk, ahol a gótikus 
erődtemplomot látogattuk meg, melyet 12 méter magas várfal vesz 
körűl, melyben a hosszabb támadások esetére -akár lakásra 
alkalmas- szobákat alakítottak ki. 
 

 
Fotó: Magánarchívum

 
Innen Sepsiszentgyörgyre mentünk, és a Székely Múzeumot 
kerestük fel. Idegenvezetővel néztük meg a hatalmas tárlatot. A nap 
következő részét Brassó - Poljanán, Erdély legfejlettebb, 
legnépszerűbb síparadicsomában töltöttük. Felvonóval 1800 méter 
magasságig jutottunk fel.  
 
Negyedik nap hazafelé, a Fogarasi havasok lábánál megnéztük a 
Brankoveanu monostort. Csodálatos élményben volt részünk, mivel 
Pünkösd második napja volt, és éppen az ortodox misére érkeztünk. 
Hatalmas tömeg vett részt az Istentiszteleten. Ha araszolva is, de mi 
is betértünk egy imára a csodálatos templomba. Nagyszeben-
Gyulafehérvár- Torda- Királyhágó-Nagyvárad – Létavértes 
útvonalon jöttünk haza. Nagyon jó időt fogtunk ki, és csodálatos 
élményekben volt részünk. 

Krizsán Gábor LRNÖ elnöke
http://letahirek.blog.hu/2014/06/23/ismerjuk_meg_romaniat

 

 
A Hanul Domnes Hotel 
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Létavértes SC ’97 
Hírek és eredmények 

 

Judo Kupa Létavértesen. 
Második alkalommal került megrendezésre a Létavértes Judo Kupa 
június 14-én a Sporttelep tornacsarnokában. Az elmúlt év sikerét 
igazolja, hogy idén már hat csapat, több mint nyolcvan versenyzője 
lépett a szőnyegre. 
Hajja János edző létavértesi tanítványai is jó eredményeket értek el 
a tatamin. 
 
I. helyezettek  súlycsoportjukban: Kádi Péter, Fehér Dániel, 
Bárány István 
II.helyezettek: Balk Róbert, Mihók Ferenc, Hosszú Benjamin, 
Fekete József, Szabó Bence 
III.helyezettek: Papp Levente, Molnár Márk 
Papp Levente csapatkapitány különdíjban is részesült egész éves 
munkájáért. A díjat Menyhárt Károly polgármester adta át.  
Meghívott vendégként jelen volt: Kmetty Béláné, a Strasbourgi 
Egészségügyi Központ munkatársa, Zilai Sándor, korábbi profi 
Thai-Box Európa- és Világbajnok. 
 

Fotók: Magánarchívum
A rendezvény támogatói: Geviss Guard, Petro Csontkovács, 
Árpád-téri 100Ft-os Bolt, Vértes Aqua Kft, Comtex Zrt, H+H kft, 
Diabli Pékség, Létavértes Városi Önkormányzat, és a szülői 
munkaközösség tagjai. 
Ezúton is köszönet a verseny megrendezésében részt vállalóknak! 
 

Befejeződött a Megye II. osztályú bajnokság. 
Június 15-én véget ért a pontvadászat a megyei másodosztályban. 
A Létavértes Sc együttese egész évben remekül szerepelt, így a 
helyi játékosok alkotta csapat ezüstérmes lett. 
A bravúrt az teszi értékesebbé, hogy a sok sérült játékos pótlása az 
ifi csapat tagjaiból történt, akik becsülettel megállták helyüket a 
felnőttek között. 
 

 
Az alapozás megkezdéséig jó pihenést kíván az egyesület 
vezetősége minden játékosnak! 

Papp Zoltán – Létavértes SC ’97 szakosztályvezető

 

 
Fotó: Magánarchívum

A Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség az Újpest - DVSC 
szuperkupa döntőre utazást és belépőjegyeket ajándékozott, melyen 
35 fő vett részt. 
Tervezzük az U-19-es EB mérkőzésekre kb. 50 fő ingyenes 
utaztatását és belépőjének biztosítását. Várjuk egyesületünk 
sportolóinak jelentkezését! 

Árva Barna elnök
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.június 15-n a Sándor utcai zsidó temetőben emlékeztünk a 
holokauszt nagylétai és vértesi áldozataira. 
 
Megtisztelt bennünket jelenlétével Lévi Dezső úr, holokauszt túlélő 
(Melbourne, Ausztrália), aki a megrendült, könnyeivel küzdő 
hallgatóság előtt mondta el gyermekkori megmenekülésének 
emlékeit, Fülöp Judit asszony és testvére, akitől édesanyja és 
családja történetét hallhattuk, Dr. Szegő Ágnes történész (nagybátyja 
családját deportálták Nagylétáról), Rosenberg Ervin tanár, műfordító 
(Stockholm, Svédország), az egykori nagylétai rabbi unokaöccse 
(édesanyja testvéreit deportálták innen), valamint felesége, Dr. Róna 
Erzsébet. 
A műsor végén Pém Mihályné gyönyörű zsidó imáit hallgathattuk 
meg. 
 
Szeretnék köszönetet mondani szakmai segítségnyújtásáért  
Dr. Szegő Ágnes történész asszonynak, Nagy Józsefné nyugalmazott 
tanítónőnek, Jóga Zoltán képviselőnek és Kende Péter szocio-
lógusnak. 
 
Köszönettel tartozom a műsor életre keltéséért Dózsa Gergelynek, 
valamint szereplőinknek: Szígyártó Erikának, Nagy Bíborkának, 
Janka Katicának, Janka Gyöngyi Eszternek és Csatári Viktornak. 
Köszönöm Kovács Szidónia esszéjét és Kovács Gergő dalát. 
Mindannyian köszönjük a Görög Katolikus Egyház, a Stefánia 
Cukrászda és Nagy Imréné Erika önzetlen segítségnyújtását. 
Köszönjük a megjelenteknek, hogy együtt emlékezhettünk a 
holokauszt helyi áldozataira. 
 
Bízunk abban, hogy megemlékezésünkkel hozzájárultunk a 
tolerancia, az empátia, a szolidaritás elmélyítéséhez, hogy az 
eljövendőkben hasonló embertelenség ne történhessen meg. 

Janka Sándorné
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AKÁCERDŐ. Vértes Liget határá-
ban eladó 22 éves akácerdő 30,1 
AK, 3,5 hektár. Irányár: 3,5 millió Ft. 
Telefon: 30 277 3674              (C0953415)
 
VENNÉK kertet, szőlőt Létavértes 
Mosonta kertben. Lehet műveletlen, 
elhanyagolt is. Tel.: 06 20 322 1197, 
06 20 209 1923                    (C0953491) 
 

CSALÁDI HÁZ sürgősen eladó 
Létavértes, József A. utcában. A ház 
szépen felújított. 2 szoba, konyha, 
fürdőszoba, 8 m üveges folyosó, 
mellék-épületek 400 n. öl telken 
Összkomfortos, gázfűtés + cserép-
kályha, kút, szőlő az udvarban, + 
riasztó. Irányár: 2,3 millió Ft. 
Telefon: 06-20 310-2052  (C 0905295) 
 
TELEK. Debrecen Diószegi köves-
út mellett, várostól 300 méterre 3400 
m2  telek 104 m2  építési engedéllyel 
eladó. Ár: 2,9 millió Ft. 
Telefon: 06-30 =651-5358    (C953415)
 
SZÁNTÓ. Létavértes határában 
76,63 aranykorona  szántó eladó. 
Helyrajzi száma:  0549/7 Barna ház. 
Telefon: 06 70-215-3089    (C0953294)
 
VEGYES. Eladó Létavértesen 1200 
négyzetméteres ingatlan (450 eFt), 
elektromos betegágy ( 80 eFt),  
rokkantkocsi (30 eFt) és 2 db 
bukósisak (1 eFt). Érdeklődni lehet:  
05 30 327 59 52.                          (C 0953494)
 

CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, ren 
dezett lakóház Létavértes, Halom u. 
5. szám alatt eladó. Érdeklődni: 
lehet: 06 30/ 655 1061.         (C 0953487) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor u. 66. szám alatti 2 szoba 
összkomfortos lakóház mellék-
épületekkel 6000 m2  telekkel eladó. 
Érd: 06 70 640 7524            (C953409) 
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, Ist-
ván u. 20. szám alatti, 1436 nm 
nagyságú telken lévő, 2 szobás, für-
dőszobás, családi ház nagy kerttel, 
melléképülettel eladó. Érdeklődni: 
06-20-331-3179, 06 20 580-4434. 
 
LAKÓHÁZ. Szél u. 121. szám 
alatt eladó egy 2 szobás ház 506 m2 
telekkel. Érdeklődni: 06 80 611-8074 
06 30 972-8270.                          (C0953444)
 
HÁZAS INGATLAN. Létavértes,
Hunyadi u. 1/A. alatti házas 
ingatlan 400 ����  öl telekkel eladó. Ér-
deklődni: 52/251-079, 52/471-038 
06!20 213 9242                 (C0811990) 
 
TERMŐFÖLD. 1 hektár feketeföld 
eladó a Hidegkúti dűlőben. Érdek-
lődni: 30/438-6330              (C0953452)
 

VEGYES.  
60x60 fém doboz Rittal-Moeller-
Dill szerelvényezve, gázos vízme-
legítő Vaillant Mag 27512Z, 
szerelhető vasvázas garázs, bútorok, 
íróasztalok, nyomtató, plüss játékok, 
könyvek, ruhák, 11 sebességes férfi 
és női kerékpár, színes tv, Pannónia 
T5 1968, Suzuki Wagon első 
lökhárító, autógumik, 2 db gyógy-
matrac kókuszos levehető huzattal 
eladók.  
Temető utca 4/a,  
�+36 30 228 0310          (CO953243) 

 

Apróhirdetés 
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 

 

Köszönjük a szemüvegeket! 
Nemrég kértük azokat a családokat, ahol kinőtt, már nem használt 
szemüvegek, keretek vannak otthon, ajánlják fel jótékony célra. Ismét 
kaptunk már nem használt szemüvegkereteket, így újabb rászoruló 
gyermekek kaphatnak szemüveget. 
Nagyon köszönjük Szilágyiné Balogh Melánia és Máté Gábor segítségét!                                            

Janka Sándorné iskolavédőnő

GGeerr iinncc  ttúúrraa  aa  RRaaddnnaaii  --  hhaavvaassookkbbaann  
 

2013. augusztusában volt szerencsém néhány társammal „meghódítani” a 
Radnai-havasok legmagasabb csúcsát, a 2303 méter magas Horthy csúcsot, 
melyről tiszta időben körbenézve úgy tűnt, mintha a világ tetején lennénk.  
Alföldi tájhoz szokott szemnek különleges és egyben kápráztató élmény 
volt. A körülményeknek hála egy hónap múlva a Radnai –havasok harmadik 
legmagasabb csúcsát a Gargalót (2158 m) is elérhettem egy iskolás csoport 
kísérőjeként.  
Ott végignézve a gerincen hamar felismertem a cirka 25 km-re lévő Horthy 
–csúcsot és gondolatban végig jártam a gerincet. 

 
                                                                                    Fotók: Magánarchívum 

Felfelé 
Az idén, július első hetében a gondolat valósággá vált. Hét társammal, a 
Létafit Se. Természetjáró szakosztályának tagjaival (Nagy Károly, Nagy 
Tamás, Tatos István, Moldován Orsolya, Csige Árpád, Milbik István, Kala 
Sándor) hosszas előkészületek és szervezőmunka után két irányból 
(egymással szemben) indulva négy nap alatt küzdöttük le a 60 km-es távot 
és a közel 3000 méteres szintkülönbséget.  
Az északi expedíció Borsáról indult, a déli Radnaborberekről. A 2 x 4 fős 
csapat félúton találkozott, az autók indító kulcsait kicseréltük, hogy a túra 
végén azért legyen mivel hazamenni (a két indulási pont kb. 130 km-re volt 
egymástól). 
 
A magashegyi gerinctúra egyik, semmivel sem összehasonlítható sajátsága 
(napsütéses időben) a folyamatos látványban rejlik.  

 

 
Az északi expedíció tagjai 

 

A magashegyi gerinctúra egyik, semmivel sem összehasonlítható sajátsága 
(napsütéses időben) a folyamatos látványban rejlik.  

 
 

Alattunk a világ, ameddig a szem ellát csak hegyek és völgyek. A másik 
sajátsága az időjárás, ami három és fél perc alatt gyökeresen meg tud 
változni. A köd például tíz másodperc alatt képes ellepni, s ugyanolyan 
gyorsan távozik is, ha kell. Nemerében még soha sem volt részem, ám most 
egyik este jéggel, köddel vegyítve tört ránk 2000 méter magasban. Azon az 
éjszakán megtapasztaltuk, hogy milyen apró tud lenni az ember a hegyen. 
Mindeközben aggódtunk társainkért, akikről nem tudtuk, hogy hol járnak 
(térerő egy szál se). Túléltük, és közben rájöttünk, hogy felszereléseinken is 
van még mit fejleszteni. A látvány azonban mindenért kárpótolt, bár 
nézelődés közben sokszor meg kellett állni, mivel elég keskeny volt az út a 
talpunk alatt. Nagy élmény volt a csobánok pillanatnyi társasága a hegyen, 
akik egykedvűen nézték nagytestű pásztorkutyáik ellenünk indított invázióit. 
Az utolsó pillanatban azért mindig megkegyelmeztek.  
Most virágzott a Rododendron is, mely egész hegyoldalakat borított be, 
jelenlétével emelve az amúgy is pazar látványt. 

Kemény túra volt, de feledhetetlen. Számunkra a K2-vel ért fel és azt hiszem
lesz még folytatása. A túra megszervezéséért, lebonyolításáért köszönet Kala 
Sándornak egykori nagykárolyi, ma debreceni lakosnak, a Létavértesi 
Szőlősgazdának! 

Bertóthy Tamás
További szép képek a  túráról: http://letavertes.hu Városunk/ Sport/ Létafit SE
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A település eseményeir ől hónapról-hónapra tájékozódjon a 

 Létavértesi  HHHÍÍÍRRREEEKKK -  ben 

Cikkek, fotók, hirdetések leadása augusztus 11- ig  
letahirek@gmail.com , vagy - Városháza I. em. 12. ajtó 

http://letavertes.hu , - http://letahirek.blog.hu   
Elérhető a facebook-on: Létavértesi Hírek   

 

NNyyáárrii  rreennddeellééssii  iiddőő  vváállttoozzáássookkrróóll  
 

2014. július 07 – 2014. augusztus 08 között 
Gyermekorvosi rendelés id őpontjai  

Rendel: Dr. Zsadányi Judit csecsemő és gyermekgyógyász 
Hétfő: 8.00 – 10.00, Kedd: 11.30 – 13.30, Szerda: 10.30- 12.30 

Csütörtök: 10.30 – 12.30, Péntek: 10.30 – 12.30 
 

Csecsem ő és kisgyermek tanácsadások id őpontjai 
Orvos: Dr. Zsadányi Judit csecsemő és gyermekgyógyász 

Védőnő: Mosek Xénia    Csütörtök: 12.00 – 13.30 
 

2014. augusztus 11 – 2014. szeptember 12 között 
Gyermekorvosi rendelés id őpontjai  

Rendel: Dr. Zsadányi Judit csecsemő és gyermekgyógyász 
Hétfő: 12.00 – 14.00, Kedd: 11.00 – 13.00, Szerda: 12.00- 14.00 

Csütörtök: 9.00 – 11.00, Péntek: 11.00 – 13.00 
Csecsem ő és kisgyermek tanácsadások id őpontjai 

Orvos: Dr. Mechler Judit csecsemő és gyermekgyógyász 
Védőnő: Mosek Xénia    Kedd: 13.00 – 14.30 

 

Közérdek ű telefonszámok:  

Orvosi ügyelet , Árpád tér 10.  585-069, vagy 376-334 
MMeennttőőkk                                            110044                  TTűűzzoollttóókk                                  110055  
RReennddőőrrsséégg                              110077  
  

Épületnergetikai tanúsítvány készítése 

Lakóingatlan eladásakor, 
használatbavételkor jogszabály szerint kötelezı! 
A tulajdonosnak kell elkészíttetnie a tanúsítványt ! 

 

További információ: www.nemesvallalkozas.hu  

Érdekl ődni:  Nemes János  
Telefon : 52/ 376-169. Mobil : 06-30/452-03-86 

 

 

RÉGI KÉP 

 
 
Nemes János úrtól érkezett ez a régi fotó, az alábbi kísérő szöveggel:  
„A kép cserekerti alsó tagozatosok kirándulásán készült 1953-ban! A 
tanító úr Nagy Zoltán. Nem mindenki van a képen. A nagyon rossz 
tanulók nem vehettekrészt, valamint azok, akiket nem engedtek el! (Sok 
a mezítlábas gyerek!) A kép tulajdonosa Tanner Béla” 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT Kuratóriuma 

pályázatot hirdet az alábbi  témakörökben: 
� a helyi kulturális élet fellendítésének támogatása, 
� a helyi kiadványok támogatása, 
� a város nemzetközi kapcsolatainak erősítése, bővítése 

Pá lyázók köre:  
⇒ Civil szervezetek, intézmények ( olyan szervezetek akik 
        az adott intézmény keretei között működnek),  
⇒ magánszemélyek  önálló közérdekű programmal! 

Rendelkezésre álló összeg: 400.000.- Ft. 
Nem támogatjuk az eszközbeszerzést, vendéglátást. 

A pályázatokat írásban , a Városháza II. emelet 21. irodában 
beszerezhető Adatlapon kell benyújtani  2014.szept.10- ig  

levélben a kuratórium elnökéhez: 
Nemes János, Létavértes, Batthyányi u. 47/b. �  376-169. 


