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20. alkalommal került megrendezésre a 
városi pedagógusnap.  
Menyhárt Károly polgármester ünnepi 
beszédében köszönetet mondott minden 
létavértesi gyerekért tevékenykedő 
pedagógusnak, és a munkájukat segítő 
dolgozóknak. 
A legeredményesebb oktatók a város által 
alapított „Létavértes gyermekeiért” díjat 
vehették át. Óvónők, tanítók és tanárok –   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016. JÚLIUS 1 – 2. 
LÉTAVÉRTES SPORTTELEP 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Részletes program a 2. oldalon 

A település pedagógusait köszöntötte az önkormányzat 
 

 
Fotó: Magánarchívum

Az Arany János - és Irinyi iskola, a Gyermeksziget Óvoda díjazott pedagógusai 
Balról jobbra haladva: Lukács Mihályné, Ujvárosiné Slifka Mariann, Gellei Gyuláné, 
Fazokán Jánosné, Holló Ambrusné, Létai Ilona, Mészárosné Imre Melinda, Pujáné Papp 
Mária, Kántor Lászlóné. (Nem volt jelen Ignáthné Weszelovszky Györgyi (lásd 6. oldalon) 

Kedves Szül ők! 
 
 
 
 
 

Nyári rendelési id ő változása 
Létavértes, Kossuth utca 10. 
gyermekorvosi körzet 
Július 04-t ől – júius 29-ig 

Rendel: Dr. Zsadányi Judit  
gyermekgyógyász 

 

Hétfő 10:30 12:30 
Kedd  11:30 13:30 
Szerda  8:00 10:00 
Csütörtök  10:30 12:30 
Péntek  10:30 12:30 

 

Védőnő és orvos közösen tartott 
csecsem ő és kisgyermek  tanács-
adásának ideje ezen időszakban  

Hétfőnként 11:45 óra.  
Baranyáné Mosek Xénia 

védőnő 
 

 
A szervezők szeretettel várnak  

minden érdeklődő létavértesi lakost! 
Részletes program a 4. oldalon 

összesen 10 fő – kapta meg az elismerő 
emléklapot. A pályán eltöltött 40 éves 
munkájuk elismeréséül Albert Mártonné és 
Balogh Józsefné részére itt adták át a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, 
A 2016. évi pedagógusnapi ünnepség 
szórakoztató műsorral és vendéglátással 
zárult. 
További képek elérhetők a város honlapjáról: 

www.letavertes.hu /Hírek /Pedagógusnap
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Tisztelt Adózók!  
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
Törvény 55/B. § alapján: 
 
„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó 
és gépjárműadó vonatkozásában a 
százezer - magánszemélyek esetében az 
ötvenezer - forintot elérő, 90 napon 
keresztül folyamatosan fennálló adó-
tartozással rendelkező adózó nevét 
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az 
adótartozás összegét a helyben szokásos 
módon közzéteheti.” 
   
Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy az 
adóslista elkészítése folyamatban van, a lista 
közzétételére a Létavértesi Hírek következő 
számában kerül sor.  
 
Arra kérek minden Adózót, hogy a 
nyilvánosságra hozatalt elkerülendő, minél 
előbb egyenlítse ki tartozását ! 
 
A hátralékos adatok frissítését a befizetések 
beérkezése alapján, naponta elvégzi az 
Adóügyi Iroda. Amennyiben bizonytalan a 
befizetést illetően az iroda szívesen ad 
felvilágosítást hátralékával, illetve 
egyenlegével kapcsolatosan. 

 Bertóthyné Csige Tünde jegyző
 

VÉRADÓNAP 
2016. június 08.-án megtartott városi 
véradáson 58 személy jelent meg. Szűrést 
követően 50 fő, összesen 22.500 ml 
mennyiséget adott. Első alkalommal adott 
vért Zsákai Józsefné, Széchenyi 78/a . 

 
Szeretnénk gyarapítani a Magyar Vörös-
kereszt helyi taglétszámát, és önkéntes 
véradóink számát !  
Ennek érdekében a Létavértesi Hírek júliusi 
számában olvashatnak a Nemzetközi 
Vöröskereszt és Vörös Félhold történetéről, 
nélkülözhetetlen tevékenységükről. 

Szalai Ferencné véradásszervező
 

„Agrárium 2016” 

Mint májusi számunkban jeleztük: a KSH 
„Agrárium 2016” elnevezéssel adatgyűjtést 
végez. Június 1 – július 15 között 1442 
településen összeírók keresnek fel közel 590 
ezer címet, többek között Létavértesen is.
Az összeírók megfelelő igazoló okmánnyal 
rendelkeznek. Kérjük, segítsék adatrögzítő 
munkájukat! 

A testület 2016. május 31-i soros ülésén az 
alábbi napirendeket tárgyalta: 
    Polgármesteri jelentés 
1.Beszámoló az önkormányzat gyermek-
védelmi feladatainak ellátásáról a 2015. 
évben 
1.1. Gyermekjóléti Szolgálat és Család-
segítő Szolgálat tájékoztatója a 2015. évről 
2.Különfélék 
2.1.Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2016. évi költségvetésének 
módosításáról. Lásd: 10/2016.(V.31.) rendelet 
2.2.Államháztartáson kívüli támogatás 
átvétele 
2.3.Városnapi rendezvények, árusítási 
helypénz. 

2.4.Létavértes 0928/2, 0927, 0915/2 
hrszámú  ingatlanok vételi ajánlata 
2.5.MOL tulajdonában lévő felhagyott 
szénhidrogén kút megvásárlása 
2.6.Háromtagú szakmai bizottság 
megválasztása - óvodavezetői pályázat 
2.7.Földbizottság állásfoglalása ellen 
benyújtott kifogás 
 
A Képviselőtestület üléseinek jegyzőkönyvei 
megtalálhatók a Városi Könyvtár és 
Művelődési Házban (Rózsa u. 1.) 
 
A félkövér betűvel kiemelt rendeletek,  
anyagok elérhetők a város honlapján  

www.letavertes.hu

A Képviselő-testület napirendjén 

XXXXXX...   VVVááárrrooosssnnnaaappp rendezvényei 2016. július 1 – 2.  
 

Július 01. Péntek  
 

 
14.00 óra: Zászlófelvonás 
          Helyszín: Európa park, 
15.00 óra: Ünnepi testületi ülés  
           a várossá válás (1996. 07.01.)  
           20. évfordulója tiszteletére.  

 
Díszpolgári és pro urbe díjak átadása 

           Helyszín: Városháza díszterme 
 

Helyszín: Sporttelep 
15.00 óra: Aszfaltrajzverseny  
                    gyerekeknek 
16.30 óra: Futballmérkőzés  

H-B. Megyei Közgyűlés – Létavértes 
    előtte majorett bemutató 
18.00 óra: Kiállítás megnyitó  

   „Létavértes 20 éve” címmel  
(város kulcsa, fotók, szöveges dokumentumok) 
Gonda Zoltán festőművész alkotásai 
Aszfaltrajzverseny eredményhirdetése 

 
19.00 óra: Bál a Hangfogó zenekarral  
 

 

 

Július 02. Szombat 
 

 
Helyszín: Sporttelep 

  8.00 órától Főzőverseny 
10.00 óra: Alma együttes élő koncert 
                   gyerekeknek 
13.00 óra Főzőverseny eredményhirdetése 
 
14.00 óra: Magyarnóta műsor 
           –      Újszentmargitai Borisszák 
15.00 óra: Néptánc műsor 
16.00 óra: Sós Fecó és Hencsy 
                  mulatós műsor 
17.00 óra: AK26. fél play back Rap 
17.45 óra: Bellus István humorista:  
18.30 óra: Marót Viki és a Nova Kultúr 
 

19.00 óra: Köszöntők, tombolasorsolás 
20.00 óra Horváth Charlie élő koncert 
21.45 óra: Dj Szatmári és Jucus - disco 
 

Kísérőprogramok: 
kirakodóvásár, vidámpark, 

városnéző kisvonat. 
A kiállítás egész nap látogatható 

 
Várjuk a jelentkezőket  
a főzőversenyre 

a városi könyvtárban személyesen, vagy a 
376 055, 06 30 539 2563 telefonszámokon, 

vagy a főzőverseny házigazdáinál: 
Nagy Józsefnél, Gyár utca 4. és 

Sós Tibor képviselőnél 30/3908765 
Köszönettel fogadunk 

 ajándéktárgyakat a tombolához  
 

A XX. Városnap szervezői: 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
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              Óvodai hírek 

 

Ballagás és tanévzáró  
az Irinyi úti tag-óvodában  

Hagyományainkat éltetve május.29-én került megrendezésre 
tanévzáró és ballagási ünnepségünk. Ünneplőbe öltöztettük 
óvodánkat és a szívünket erre a szép napra. 
A nagycsoportos gyerekek vendégköszöntője után Gellei Gyuláné
tag-óvoda vezető szólt az elmúlt tanév eredményeiről, eseményeiről 
és a még ránk váró vidám programokról: Családi nap, kirándulás az 
állatkertbe. Köszönetet mondott a szülőknek, támogatóinknak az 
évközi rendezvényeinkre felajánlott segítségükért és adományaikért. 
A műsorok sorát a Cirmi csoportos gyerekek búcsú tánca nyitotta, 
mellyel átlépték a generációkat elválasztó évtizedeket, és a 70 - 80-
as évek világába csábították a vendégeket.  

Aztán a Szivárvány csoportos gyerekek próbálták kifogni az 
aranyhalat. A Zümi csoportosok játékfűzéssel zárták az évet. A 
Bambi csoportosok nagy sikert arattak az „Ilók és Mihók” című 
drámajátékkal. 

 

 
Fotó: Boros Szima Beáta

A gyermekcsoportok műsorát követően vidám, szép 
emlékekkel elballagtak a nagycsoportos gyerekek. Velük együtt  
tarisznyájában 40 szolgálati évvel, a gyerekek mérhetetlen 
szeretetével és sok-sok közös szép emlékkel búcsúzott az óvodától 
Gellei Gyuláné tag-óvoda vezető, aki 2016.szeptember 01-től 
boldog nyugdíjasként éli mindennapjait családja körében. Megható 
ünnepségnek lehettünk részesei. 
A Gyermeknap alkalmából a rendezvény után minden gyermeket 
csokoládéval leptünk meg. 

A szülők, vendégeink jól érezték magukat, elismerő szavakkal 
illették óvodánk közösségének munkáját. Vidám nyarat kívánunk 
mindenkinek! 
(A június 10-én tartott retró családi napról képes tudósítás a város 
honlapján: www.letavertes.hu / Település / Oktatás/ Gyermeksziget Óvoda 

 Az Irinyi úti tag-óvoda munkatársi közössége. 

Évzáró és ballagó  
a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában 

Május végén a kis I., II., és a középső csoportosok vidám, 
hangulatos műsorokkal zárták az idei tanévet, melyen a meghívott 
vendégek büszkén nézték gyermekeik előadásait.  
 
Június 5-én hagyományainkhoz híven tartottuk meg a ballagó 
ünnepséget a Városi Művelődési Házban. 
A Delfin és a Maci nagycsoportos gyermekek ünnepélyes keretek 
között intettek búcsút az óvodának. Mindkét csoport színvonalas 
műsort adott elő, és sok emlékkel a tarisznyájukban ballagtak el. A 
megható ünnepségen szülők és a vendégek is jól érezték magukat. 
Kívánunk a gyermekeknek sikerekben és eredményekben gazdag 
tanulmányi éveket. 

 
 

Fotók: Boros Szima Beáta

Családi nap az óvodában 
Június 9-én a közeli sportpálya adott most is helyet a hagyományos 
családi napnak. A kicsik és nagyok izgalmas és színes programok 
között válogathattak: reggeli torna, ugrálóvár, Cserebingó 
néptánccsoport bemutatója, Maci csoportos gyermekek 
bábelőadása, ügyességi -és hagyományőrző játékok, Szabó Csaba 
citera bemutatója. 
Az ügyes kezű szülők csoportonként finomabbnál finomabb ebédet 
főztek gyermekeiknek és a felnőtteknek, melyet a nap zárásaként 
jóízűen fogyasztottak el. Köszönjük a szülők közreműködését, 
segítségét és bízunk benne, hogy a következő tanévben is egy ilyen 
jó hangulatú napot tölthettünk el ismét együtt! 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda gyermekei nevében szeretnénk 
köszönetet mondatni, mindenkinek, aki idén is támogatta óvodánkat 
adója 1%-val. 

Az óvoda gyermek- és munkatársi közössége
 

Tájékoztató 
 

Tisztelt Olvasóink! Az óvoda nyugdíjba vonuló dolgozóit, a júliusi 
lapszámban köszöntjük. 
 

Ballagó óvodásaink csoportképei színesben és nagyobb méretben 
elérhetők a város honlapján: www.letevertes.hu /Település/Oktatás 
 

Amint azt korábban jeleztük, az önkormányzat fenntartásában és 
működtetésében lévő Gyermeksziget Óvoda augusztus 1 –
augusztus 31 között nyári szünetet tart. 
 

 

Tisztelt Vállalkozók!  
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes 
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme: max. 1 
gépelt oldal és 1-2  kép, logó. A tartalom nem lehet kizárólagosan árú- és 
szolgáltatás reklám. A szerkesztésben segítünk. 
Várjuk írásukat: Városháza, I. em. 12.  vagy letahirek@gmail.com  



4. oldal            Létavértesi  HÍREK            2016. június 
 
 
                Rozsnyai Gyűjtemény hírei 
 

Májusfát állítottak 
Szerencsés az a kisleány, aki 2016. május 1-jén  

egy csodaszép májusfát talált az ablaka alatt. 
 Így volt ez számos háznál Létavértesen, ugyanis a Rozsnyai István 
Muzeális Gyűjtemény idén-első alkalommal- hívta a város ifjait, 
legényeit, urait és aggastyánjait egy szórakoztató, vidám, 
értékmentő és hagyományőrző programra: közös májusfa-állításra.  
 
A lelkes kis csapat szekérrel körbejárta a lányos házakat és ki-ki 
kedve szerint öltöztethette díszbe szíve hölgyének szánt szép 
ajándékát. Mosolygós, irigykedő szomszédasszonyok tekintetétől 
pironkodó lányok és büszke, várakozó édesanyák álltak a kapukban. 
Aki idén lemaradt, vagy nem kapott májusfát, ne búsuljon, 
találkozunk jövőre! 

 
Pünkösdöl ő 

Piros Pünkösd hétfőjén a hűvös, kissé borús idő dacára is remek 
hangulatban telt a „Pünkösdölő” a  Rozsnyai István Muzeális 
Gyűjteményben.  
A tulipános táncjátékkal megalapozott vidám délutánon a 
Pünkösdi Király- és Királyné-választás izgalmai, bátorságot, 
erőt, tudást próbára tevő feladatai „megkoronázták” még a 
hangulatot is. Idei Pünkösdi - Királynénk: Papp Kira, és –
Királyunk: Farkas Krisztián. Gratulálunk nekik! Az égiek is 
ránk mosolyogtak és a játékok utáni pihenő során már 
napsütésben lehetett fogyasztani a frissen sült kemencés 
kenyérlángosból. A nap zárásaként pedig csodás bazsarózsák 
és dekoratív gipszdíszek készültek a gyermekek kezei nyomán. 
 

Kővári Emese, Jankó Fruzsina, Jenei Szabina és Dózsa Gergő
 a gyűjtemény munkatársai :)

 

2016. június 25 
14.30: Vásári komédiák – Bihari Jurtatábor területén 
 Kézműves vásár – Irinyi utca 
16.00: Megnyitó, köszöntők – Nagyszínpad 
 Irinyi János Általános Iskola ráhangoló gyermek- 
 és felnőtt műsora – Nagyszínpad 
 Interaktív fizikai kísérlet  – Irinyi János szobránál 
 „Ízek háborúja”  – gasztronómiai bemutató és vásár a 
 Bihari Jurtatábor területén 
17.00: Motorosok felvonulása – Irinyi utca 
17.15: Emlékezés a Nagy Háború hőseire – Rozsnyai galéria 
 Időszaki kiállítás megnyitója 
 Elődeink nyomában – családi történelmi vetélkedő nyolc 
 állomással szervezett  túra – Iskola, Bihari Jurtatábor 
 Gyermekfoglalkozások – Bihari Jurtatábor területén 
17.30: Rubik-kocka kirakóverseny – Nagyszínpad 
18.30: Emlékfoszlányok – Rozsnyai Muzeális Gyűjteményben 
 a Vértesi Református Szeretetház lakóinak igaz történetei 
 a háborúkról 
 Buborék Show – Nagyszínpad 
19.00: Forr-A-Dalom – Kovács Geri – Nagyszínpad 
19.30: Vértesi ifjúsági népi táncosok – Nagyszínpadon 
19.45: Óriásbuborék fújó interaktív játék – Nagyszínpad 
20.30: Tűzugrás – Bihari Jurtatábor területén 
21.00: „El ődeink nyomában” –eredményhirdetés – Nagyszínpad 
 „Borúra derű” táncház – Villongó Néptáncegyüttes és a 
 Huza-Vona Banda közreműködésével – Jurtatábor területén 
 Lovasíjász – Kaszás Géza film vetítése – Nagyszínpad 

Belépés díjtalan 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS 

MŰVELŐDÉSI HÁZ
 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési Ház

 

2016. június 4-én megemlékezés és koszorúzás volt a Trianoni 
emlékműnél. Beszédet mondott Menyhárt Károly polgármester, 
szavalattal és énekszámmal közreműködött Dózsa Gergely. Ezt 
követően koszorút helyezett a Létavértes Város Önkormányzata, és 
a Jobbik Magyarországért helyi szervezete képviselői. 
 

VI. MÁJUSI MÁLÉFESZTIVÁL 
2016. május 28-án gyönyörű kora nyári időben került 
megrendezésre a VI. Májusi Málé Fesztivál. A rendezvény délelőtt 
főként a gyerekekről, és a gasztronómiáról, délután a mulatságról, és 
a színvonalas produkciókról szólt.  
A látogató ifjak kézműves foglalkozásokban vehettek részt, népi 
játékokat próbálhattak, kisállat-simogató, csillámtetoválás, kirakódó 
vásár várta őket. A legbátrabbak megmérkőzhettek a Kukorica 
János-, és Serény Iluska vetélkedőkben. A következő Málé 
Fesztiválig a megtisztelő címek jogos viselői Siket Boglárka, és 
Puskár Gergő, akik nemes viadalban nyertek. 
 

 
Fotók: Városi Könyvtár és Művelődési ház

7 bátor főzőcsapat 26 étele versengett a szakmai zsűri, és a közönség 
kegyeiért.  
Díjazottak:  
„Kukoricás étel” kategóriában 
1. hely: Tűzről pattant menyecskék, 2. Konyhafőnökök csapata, 3. 
Serény-szerény csipet csapat 
Hagyományos málés étel kategóriában  
1. hely: Sugalló Kulturális Egyesület „A szénégető máléja” nevű 
ételkölteménnyel,  2. a bihardiószegi Tirucza Flórián sajtmester 
csapata 3. Sziporka csapat kapta.  
Menyhárt Károly polgármester úr köszöntője, és az 
eredményhirdetések után 16 kiváló produkcióval 310 helyi és 
vendége előadó szórakoztatta az érdeklődőket.  
A szellemes konferanszokkal tűzdelt műsor után Máléfaló-
versenyben mérhették össze gyorsaságukat a vállalkozó kedvűek. 
Ebben a mérkőzésben Rost Anett Dorka, és Misuta Péter Márk
bizonyult a legfürgébbnek. 
A rendezvényt táncház zárta a Soroglya zenekar közreműködésével, 
akik a nap folyamán több produkció zenei kíséretét is biztosították.  
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AAArrraaannnyyy   JJJááánnnooosss  
ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa

 
    Alsós májusi hírek  

 

Május első heteiben minden osztály megtartotta az év legszebb 
ünnepére való megemlékezést: az Anyák-napját. 
Május utolsó vasárnapja Gyermeknap, amelyről iskolánkban is 
megemlékeztünk. Játékos és vidám napot szerveztünk tanulóink 
számára.  

Fotók: Arany János Általános Iskola

Reggeli torna a zumbásokkal 
A reggeli a testet és a lelket is megmozgató zumba foglalkozással 
kezdődött. Játékos vetélkedőkkel folytatódott a délelőtti program, 
melynek keretében évfolyam szinten sorversenyeken, ügyességi 
játékokon, kézműves foglalkozásokon és aszfaltrajz versenyben 
vehettek részt a tanulók. A nap zárásaként Tompetiék szórakoztató 
műsorát tekintettük meg, majd hűsítő jégkrémmel bocsátottuk útra a 
gyermekeket. 
 
Május végén, június elején minden évfolyam tanulmányi 
kirándulásra ment. A tanulóink környezetükből kiszakadva saját 
korosztályuknak megfelelő információk birtokával tértek haza.  

 

Az 1. évfolyamosok kirándulása 
 

Az  1.- 2.- 3. évfolyam a  Tisza-tavi Ökocentrumban járt Poroszlón, 
a 4. évfolyamosok pedig Sárospatak és környékét fedezték fel.  
 

 
Iskolánk pedagógusai idén is nyújtottak be pályázatot a Határtalanul 
programra, mely nyert is 1.784.000 forintot.  
Ennek köszönhetően 51 hetedikes diák és kísérőik 2017 májusában 
4 napra elutazhatnak a Hunyadiak nyomában Délvidékre.  
 

 
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Aki velünk töltötte ezt a csodás napot, és jól érezte magát, meséljen 
tovább! Reményeink szerint egy év múlva, a VII. Májusi Málé 
Fesztiválon is találkozunk!  
 
Rendezvényünk nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, kiknek 
ezúton is szeretnénk megköszönni az önzetlen segítségüket! 
Név szerint: Agricorn Kft., Bartha József, Bertóthy Tamás, Bíró István, 
Charlie hűtő Kft., Csúth Éva, Huszti Hús Kft., Jóga Zoltán, Juhász Zoltán, 
Kárándi Sándor, Karcza József, Kontor Sándor, Koroknai Tibor, Korona 
Presszó, Léta-Tészta Kft., Létavértes Város Önkormányzata, Nagy Imre, 
Nagy Imréné, Pánya Virágüzlet, Prémium Gomba Kft., Reál Élelmiszer 
Bolt, Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, Sugalló Kulturális Egyesület, 
Tóth Szilárdné.               B.F. 
 

Évadzáró gálaműsor 
2016. június 11-én színes zenés – táncos gálaműsort láthattak az 
érdeklődők a művelődési ház színháztermében.  
 

Fotók: Boros Szima Beáta

Az alábbi csoportok mutatták be produkcióikat: 

Fuszukyka, Csíntekerentő, Csicsikoma, Ingó-bingó, Minibingó, 
Cserebingó, Villongó, és a helyi fiatalokból álló Cserebingó banda. 
Az est zenei kíséretét a Szeredás Népzenei Együttes szolgáltatta. 
 

 
 
Az évközben végzett munkát minden tanulónak oklevéllel ismerték 
el. Köszöntötték a tánccsoportokat támogató segítőket. 
A gála műsorvezetője Pénzes Sándorné, Rozika volt 
A csoportok művészeti vezetői: Balla Fruzsina és Nagy Imre. (T.B.) 



6. oldal            Létavértesi  HÍREK            2016. június 
 
 

Bartók -vetélked ő 
Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából vetélkedőt 
rendeztek az Arany János Általános Iskolában a felső tagozatos 
diákok részvételével. A május 31-én lebonyolított verseny apropóját 
az adta, hogy a kormány a 2016/17-es évet „Bartók-emlékévvé” 
nyilvánította. A vetélkedőt szervezők elsődleges szándéka volt, 
hogy a máig világhírű zeneszerzőnk munkásságát közelebb vigye a 
gyerekekhez. Bartók életútját a személyes élménynyújtás, az önálló 
kutatómunka és a játékos tanulás során ismerhették meg a tanulók.  
A pedagógusok nagy örömére a felső tagozat valamennyi 
osztályából indultak versenyzők (40 fő), akik 2 fős csapatokban 
mérték össze tudásukat és ügyességüket. A rejtvények, szórakoztató 
feladatok megoldása mellett szerepet kapott az éneklés is, hangsúlyt 
helyezve ezáltal Bartók népdalgyűjtői tevékenységére. A délután 
tartalmas időtöltést és egyúttal jó szórakozást is jelentett a 
gyerekeknek.  
 

 
 
Ezúton is köszönjük a helyezettek jutalmazását lehetővé tevő 
alábbi kotta- és könyvkiadók értékes ajándékait: Raabe Klett 
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft, Editio Musica Budapest 
Zeneműkiadó, Alexandra Marketing Kft, Budapest, 
Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest 
 
A vetélkedő eredményei: 
I. Gaál Bernadett Papp Kíra (6. c), II. Szoták Viktória, Bozsóky 
Virág 5. b) III. Zurbó Benjamin, Kovács Sándor (5. c). 
Különdíjban részesült: Cseh Ádám és Szabó Csongor (5. b) 
A verseny szervezői voltak: 
Zákányné Bogyó Anikó ének-zene tanár, Papp Zsoltné pedagógiai 
asszisztens, aki a vetélkedő előkészítésében és lebonyolításában 
kiemelkedő munkát végzett.  

 

Virágosítás 
 

 

Az iskola diákjai, pedagógusai és dolgozói a környezetünk szebbé 
tétele érdekében virágokat ültettek az iskolaépületek elé, és azok 
udvaraira, melyhez a növényeket a gyerekek felajánlásaiból a Hiripi 
- kertészet segítségével szereztük be. 

 
ISKOLAI TABLÓK  A VÁROS HONLAPJÁN: www.letavertes.hu  

Városi Pedagógus nap  
Ezen a napon került átadásra a Pedagógus Szolgálatért 
Emlékérem két friss nyugdíjasunk részére. Albert Mártonné és 
Balogh Józsefné tanító nénik több, mint 40 éves munkaviszony 
után 2015. december vége óta a nyugdíjasok táborába tartoznak. 
Nem feledve azt a tartalmas életutat, amit iskolánkban töltöttek el, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumánál kezdeményeztük a 
kitüntetés adományozását. 
 

Fotó: Arany János Általános Iskola archívuma

Mindkét tanító néninek köszönjük áldozatos munkáját, s nyugdíjas 
éveikhez nagyon jó egészséget, sok boldogságot, családjuk körében 
eltöltött szeretetteljes életet kívánunk! 
 
A 20. alkalommal 
megrendezett Vá-
rosi Pedagógus-
napon „Létavértes 
Gyermekeiért” 
díjat kaptott 
Ignáthné 
Weszelovszky 
Gyöngyi is, aki 
nem tudott részt 
venni a 
rendezvényen, s 
ezért nem szerepel 
a csoportképen. 
 

Kirándulás Budapestre 
2016. június 1-jén a 7. évfolyam 32 tanulója 3 kísérő nevelővel 
vonattal ellátogatott Budapestre, ahol a város nevezetességeit 
tekintették meg. Legelőször a Hősök terét járták körbe, majd 
elhajóztak a Margit-szigetre.  
 

 
Hetedikeseink a hősök terén 

Ezt követően ellátogattak a pesti oldalon lévő Néprajzi Múzeumba, 
ahol több kiállítást is megcsodálhattak. Délután a Parlament volt a 
következő állomás, ahol rengeteg információval lettek gazdagabbak 
a diákok. Újdonság volt számukra, hogy a pesti közlekedést 
kipróbálhatták, ugyanis volt olyan gyerek, aki először utazott metrón 
és használta a mozgólépcsőt. A tanulók nagyon élvezték ezt a napot, 
élményekkel gazdagon és fáradtan értek haza. 
Szervezők: Tarnainé Papp Anita, Zsíros József, Nagy Enikő 
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www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola

 

Irinyi hét 
Minden év május havában büszkén emlékezünk iskolánk 
névadójára, Irinyi Jánosra , aki magyar vegyész, a zajtalan- és 
robbanásmentes gyufa feltalálója, a tudományos élet jeles 
képviselője, mindemellett a 48-as szabadságharc fontos szereplője 
volt. 2016. május 17-én nemcsak születésének 199. évfordulóját 
ünnepeltük, hanem azt is, hogy intézményünk immár 25 éve viseli 
Létavértes nagyhírű feltalálójának nevét. 
 

Fotók: Irinyi János Általános Iskola archívuma
 

Az ünnepi gondolatokat az 5-6. osztályos diákok és iskolánk 
pedagógusai közvetítették a jelenlévők számára, majd koszorúzással 
zárult a fennkölt múltidézés. 

Felső tagozatosok kerékpártúrán 
az újlétai borospince bejáratánál  

 

Az emelkedett hangulatú pillanatokon túl diákjaink részére egy 
héten keresztül, délutánonként, az „Irinyi hét” keretében különféle 
érdekes programokat szerveztek a nevelők (közlekedésbiztonsági 
bemutató, élő társasjáték, kerékpártúra, vetélkedők, kézműves 
foglalkozások). 
 

Általános iskolásoknak tartottak el őadást 
 a rendőrök Létavértesen 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztályának munkatársai és a Létavértesi Rendőrőrs 
körzeti megbízottjai 2016. május 17-én közlekedésbiztonsági 
előadást tartottak a létavértesi Irinyi János Általános Iskola felső 
tagozatos diákjainak. 
Az oktatáson a tanulók a kerékpáros és a gyalogos közlekedés 
legfontosabb szabályaival ismerkedhettek meg, valamint egy 
kerékpáros ügyességi pályát is kipróbálhattak. A rendőrök a 
program végén ellenőrizték az iskolások kerékpárjainak műszaki 
állapotát és kötelező tartozékokkal történő felszereltségüket, majd 
láthatóságot elősegítő eszközöket ajándékoztak a résztvevőknek. 
Forrás: http://www.haon.hu/letavertes/altalanos-iskolasoknak-tartottak-eloadast-a-
rendorok-letavertesen/3068011                                    (Fotó a 8. oldalon) 
 

Gyermeknap  
Iskolánkban június 3-án tartottuk a felsős gyermeknapot. A nap 
meglepetéssel indult. Koroknai Tibor tanár úr fiai, akik válogatott 
atléták, gátfutók ellátogattak hozzánk, s magukkal hoztak egy drónt 
is, mely „fölénk” szállva felvételeket készített az iskoláról, a 
gyerekekről, sőt a városról is. Ezt követően digitális táblára kivetítve 
megcsodálhattuk a felvételeket. 
Ezen a napon játékos akadályversenyen is részt vettek  a gyerekek, 
ahol osztályonként két csapattal indultak. Összesen 8 állomáson 
kellett helytállniuk a csapatok tagjainak, különböző érdekes 
feladatokat kellett megoldaniuk, pl. kincskeresés, kúszás, 
gránáthajítás, mocsárjárás, lajhármászás, pallón járás, lövészet. A 
gyerekek jókedvűen jártak állomásról állomásra, majd a nap végén a 
csapatok megkapták megérdemelt jutalmukat. Köszönjük a 
szervezők munkáját és gratulálunk a nyertes csapatoknak! 
 

 
A 6. b. osztály csapata 

Eredmények: 5-6. évfolyamon: 1. Focis fiúk (6. b)2.Úttörők (6. c) 
3. Királyliliomok (5. c)4. Netfüggő olimpikonok (5. b) 5. Minnie 
Mouse (6. a)6. Fekete párducok (5. c).  7-8. évfolyamon:1. Megállni 
tilos! (7. a), 2. Farkascsajok (7. c), 3. Indiánok (8. b), 4. Simpson 
család (8. a),  5. Fekete hattyúk (7.a, ) 6.Gettómilliomosok (8. c) 
 

Barátunk a könyv 2016 
A „Barátunk a könyv” olvasónapló pályázat idén 37. alkalommal 
került megrendezésre. 
Az ünnepélyes eredményhirdetés május 21-én volt a Megyei 
Önkormányzat Árpád termében. 
Az eredményhirdetésre behívott és díjazott csapataink: 
 „HULIBEZSÓ”  :Adorján Zsófia 4.c, Ferenczi Lili Gyöngyi 4.b, 
Kiss Bence 4.c, Papp Huba 4.b.  
Felkészítő: Papp Zsoltné Kis Mónika 
„A három csaj és a testőr”  : Kalmár Barbara 5. b, Bozsóky Virág 
5. b, Szoták Viktória 5. b, Szabó Csongor 5. b. 
A dobogó képzeletbeli legfelső fokára állhatott fel 
A „Titkok könyvének őrzői csapata”, akik a tartalmas 
könyvcsomag mellett ajándék belépőket is kaptak, egy izgalmas 
napot tölthetnek el a Déri Múzeumban, a Magyar Irodalom 
Házában, az Agora Élményközpontban, és a Kerekerdő 
Élményparkban. 
 

 
Fotók: Arany János Általános Iskola archívuma

A megyei 1. helyezett csapat tagjai: Belényesi Melitta 6. b, Hadházi 
Panna 6. b, Pénzes Tekla 6. c, Tarján Renáta 6. c. Felkészítők: 
Molnárné Pelei Andrea és Komáromi Renáta 
 

Nagy Józsefné igazgató
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Családi nap  
 

A Gyermeknaphoz közeledve ismét megrendezésre került az 
iskolában a várva várt családi nap. A program megnyitása során a 
család fontosságára hívtuk fel a figyelmet. 

 
Megnyitó gondolatok a család szerepéről 

Az Irinyi Szabadidőparkban együtt töltött napon a szülők a 
szabadban hagyományos ételeket főztek, míg a gyerekek a lovas 
huszárok, a lovas rendőrök, illetve a Létavértesi Vadásztársaság 
munkájába nyerhettek betekintést.  
 

 
Népszerű volt az arc- és testfestés is 

 

Később mindenki kedve szerint válogathatott az izgalmas és 
szórakoztató állomáshelyek közül. Volt célba dobás, arc-, és 
testfestés, boksz, családi vetélkedő, újszerű festéstechnikák 
megismerése a létavértesi felnőtt rajzkör irányításával.  
Régi korok játékait is kipróbálhatták gyerekeink a Rozsnyai 
Gyűjtemény munkatársainak segítségével.  
A közreműködő meghívott segítőket a Vértesi Irinyi Nyugdíjas kör 
kapros kaláccsal kínálta.  
 

 
A családi vetélkedő győztesei 

A finom ebéd elfogyasztása után, a Városi Önkormányzat napközis 
konyhája a Gyermeknap alkalmából .jégkrémmel kedveskedett a 
gyerekeknek Délután élő társasjátékkal, felnőtt-gyerek focival 
folytatódott a vidám nap. Zárásként a Nyíri Alapfokú Művészeti 
Iskolába járó tanulóink színvonalas néptáncbemutatóját tekintettük 
meg. 
Valamennyi segítőnknek ezúton is köszönetet mondunk a nap 
színesebbé tételéért! 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
NYOLCADIK OSZTÁLY TABLÓJA: www.letavertes.hu  

 
Kép: www.haon.hu

Irinyis diákunk a kerékpáros ügyességi pályán  
 

„Mert megérdemlem” 
A tanév elején meghirdetett pályázat második féléves jutalmazására 
június 10-én, pénteken került sor. A legeredményesebben tanuló és 
legjobb magaviseletű Irinyis diákok az Agora Tudományos 
Élményközpontban tölthettek egy napot. Az interaktív játékok 
kipróbálásán túl, érdekes kísérletek résztvevői lehettek. 

 

Fotók: Irinyi János Általános Iskola archívuma
Az Agora Tudományos Élményközpontban 

 

Sok-sok élménnyel gazdagodva, jókedvűen tértek haza a 
felejthetetlen kirándulásról az egész évben szorgalmasan tanuló 
diákok. 
 

Az egyetem botanikus kertjében iskolánk „LEGJEI” 
 

1. osztály: Tóth Roland, Tóthfalusi Máté, Zsiros András. 2. o: Gombos 
Petra, Lakatos Milán, Pongor Attila, Tóth Illangó. 3. o: Belényesi Bence, 
Katona Lili, Miskolczi Patrik, Nagy Szabina. 4. o: Csikai Sára, Fekete 
József, Tóth Ádám, Tóth Zsóka. 5.o: Katona Dániel, Mezei Boglárka, 
Misuta Péter, Molnár Fruzsina. 6.o: Adorján Krisztián, Balogh Patrik, Kádi 
Péter, Kerekes Zsuzsanna, Molnár Andrea. 7. o: Csizmazia Réka, Misuta 
Edina, Tóth Lili. 8. o: Mázló Attila, Ujvárosi Máté 
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IRINYI JÓZSEF (1822-1859) 
II. rész 

Életútjának rövid ismertetését ott fejeztük be, hogy a 
szabadságharc bukása után elfogták. Pestre, az Újépületbe zárták, s 
több hónapi fogság után halálra ítélték. De Haynau neki is 
megkegyelmezett. 
A visszavonult Irinyi József ettől kezdve haláláig a szépirodalommal 
foglalkozott. 1858-ban a Dunamelléki református egyházkerület 
tiszteletbeli főjegyzőjévé választották. Az 1850-es években a Pesti 
Naplóba és a Magyar Sajtóba publikált. 
 

 
Irinyi József aláírása egy 1849-es dokumentumon 

(erősen felnagyított felvétel) 
 
1859. február 20-án, élete 37. évében hunyt el. A Kerepesi 
temetőben helyezték örök nyugalomra.  
Haláláról Jókai Mór is megemlékezett a Vasárnapi Újságban: 
„Irinyi valóban az egész hazai intelligenciának halottja, kinek 
sírjára annyival nehezebb gondolnunk, mert oda nem egy bevégzett, 
hanem egy megkezdett munkásság van eltemetve”.  
 

 
 

A márciusi ifjú emléktáblája Budapesten 
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad) 

 

 
A Bihar megyei Albison, volt szülőháza helyén emléktábla van . 
 
A helybéli lakosság 2001-ben megalakította az Irinyi József 
Társaságot. 
Ajánlom olvasóink szíves figyelmébe az egyre gazdagabb 
tartalmú, kitűnő forrásanyagokat bemutató, Irinyiekről szóló 
honlapot: http://irinyiek.extra.hu/  
   (folytatjuk)                                                                            (Turóczi) 
 

Kirándulás Pilisben: t űz, víz, szakadék  
 
A 6. évfolyam ismét Budapest felé vette az irányt, igaz ez 
alkalommal elsősorban nem a főváros nevezetességeit nézték 
meg, hanem a festőien szép Szentendre és Visegrád  
látnivalóival ismerkedtek.  
 
Elsőként a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminálja 
mellett elhelyezkedő Aeroparkot látogattuk meg. A repülőgép 
múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 
évének szinte teljes fejlődéstörténete, a Li–2 típustól egészen az 
ezredfordulóig szolgálatban lévő Tu–154-esen át a manapság is 
aktív L-410-es típusig, valamint számos repülőtéri kiszolgáló 
eszköz. A gyerekek lelkesen próbálták ki az eszközöket, s ültek a 
pilóta fülkébe, s Fodor Jóska bácsi által számos fejlesztés fizikai 
hátterét is megismerhették. 
 
Budapest látnivalóiból ezúttal csak a Hősök terét és Vajdahunyad 
várát csodáltuk meg. Művészettörténeti ismereteinket felfrissítve 
ismertük fel a Jáki templom mását, és Anonymus szobrát. Nem 
időzhettünk sokáig, mert az osztályt várta a Csodák Palotája. Itt 
először kis vegyészeknek beöltözve végezhettek kísérleteket az 
útmutatások alapján, majd élvezetes előadáson, vicces kísérletekkel 
bemutatva szembesülhettek azzal, hogy az agy néha becsap 
bennünket. A Newton kísérleteit bemutató kiállítás megmutatta, 
hogy felfedezései nem is olyan ördöngösek, ha egy kicsit más 
szemszögből nézzük őket. Az igazság az, hogy két óra tudomány, 
kísérlet és varázslat sem hozta olyan lázba a csapatot, mint a 
csocsóasztalok körül kialakult versengés.  
Már a nap is lement, amikor a Pap-szigeti Kempingben 
elfoglalhattuk szállásunkat. Talán a „Casablanca” túlzásnak tűnhet 
az egykori úttörőtábori épület elnevezésére, de nekünk néhány 
apróbb szépséghiba ellenére is megfelelt. Az esti focinak a korom 
sötét sem szabhatott gátat. Andrea néni gondos felügyelete mellett 
térhettek nyugovóra a nebulók, aki mindenre felkészülve a teljes 
háztartást gondosan elcsomagolva érkezett a kirándulásra, így nem 
jelentett problémát sem egy teljes gyógyszertár, sem egy kisebb 
tábori konyha felállítása.  
 
Másnap a kirándulás talán legizgalmasabb része következett a 
Rám-szakadék meghódításával. A Malom patak medrét követve, a 
sziklákra létrákon és láncokon, felkapaszkodva lehet a körtúrát 
teljesíteni. Tamás bácsi felkészült túravezetőként, operatőrként és 
fotóriporterként vezette a csapatot, akik fegyelmezetten hajtották 
végre az utasításokat. A sort a „Zebra-team” zárta, akik nem éppen 
filigrán alkattal, de annál nagyobb kedvvel vállalták a 
megmérettetést Jóska bácsi vigyázó tekintete mellett. Ebéd után sem 
lankadhatott a csapat, mert várt a Visegrádi vár és bob-pálya, ahol 
elkészültek a panorámás facebook portfoliók, majd közös 
szalonnasütéssel, gitárszóval, tábortűzzel zártuk az estét (hajnalt!) és 
Casablanca kapuit. Szentendrétől egy paintball csatával búcsúztak a 
vállalkozó szelleműek, ahol bebizonyosodott, hogy szabályokra 
pedig szükség van! Azok, akik nem szeretnek háborúskodni 
játszhattak az Andrea néni által utolsó percben becsomagolt tizenkét 
és fél tonna tollassal, twisterrel és egyéb szórakoztató eszközökkel.  
 
Hihetetlen, de igaz: a csapat az Egri várban számháborúzva vett 
búcsút a Pilistől. A Pilisborosjenőn, az Egri csillagok forgatásához 
felépített vár kitűnő helyszínt nyújtott a játékhoz, ahol újra 
bebizonyosodott, hogy szabályokra tényleg szükség van!  
Lányok - Fiúk 4-2! Ez van. Az izgalmakból az utolsó pillanatokra is 
jutott akkor, amikor az ÁRKÁD plázából távozva a szemben lévő 
emeletes ház 5 emeletén egy lángoló konyhát vettek észre a 
figyelmesek. Azonnal riasztottuk a tűzoltókat, akik két percen belül 
a helyszínen voltak, s így a tűz nem terjedhetett tovább. Izgalmas, 
tartalmas jó hangulatú három napot tölthettünk el közösen, 
amelynek emlékeit jóleső érzéssel idézzük fel majd néhány év 
múlva is!  

Bertóthy Tamás
 
Az út során készült képek: http://letavertes.hu  /Település / 
Oktatás / Arany János Iskola 
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Köszönet  
Az Erdőspusztai – Kék Teljesítménytúra el őkészítésében, 
szervezésében , megrendezésében nyújtott segítségét: 

 
Tóth Szilárdnénak, Karcza Józsefnek, Oláh Vincénének, Fehér 
Lászlónak az ebéd elkészítésért. Máté Józsefnek a logó tervekért, , 
Bertóthy Áginak a kitűző tervekért, Pappné Szabó Máriának az 
oklevelek tervezéséért, készítéséért, a pontos, precíz 
adminisztrációért. A debreceniként létavértesi lokálpatrióta Rajtik 
házaspárnak a többfunkciós logisztikai háttér műveletekért és a 
lelkesedésért, Tatos Istvánnak a sok-sok szervezőmunkáért, 
kitartásáért, és a nagy szívéért! Feleségének Krisztinának rajtnál és 
pontőrként nyújtott munkájáért!  
A „Nagyok”-nak: Nagy Tamás, Nagy Tamásné Edit, Nagy 
Benedek, Nagy Tamás, Nagy József, Nagy Józsefné Ibolya, Nagy 
Dóra, akik családilag nyújtanak segítséget a lebonyolításhoz, és 
mindig lehet rájuk számítani. Nagy Károlynak, aki soha nem fárad, 
és egyszerre két helyen is tud lenni, mint Assisi Szent Ferenc.  
Kecskeméti Szabinak az informatikai háttér biztosításáért, aki végre 
- igaz utolsónak és éjszaka - de elindulhatott a versenyen is. Kala 
Sándornak, aki mindenre talál megoldást, és egy unokatestvért. A 
Moldován lányoknak (Orsolya és Panni) a pontőrségért és  kedves 
mosolyért, Bertóthyné Csige Tündének a zsíros kenyér kenés 
tökéletesítéséért, egész heti türelméért. Köszönet Szalkó Évának és 
„Macis” néninek, akik sporttársi lelkesedésből szeretnek itt lenni, 
Huszti Sándornénak a főzéshez biztosított húsért,  Papp Sándornak 
és Milbik Istvánnak a pontőr helyszínek biztosításáért, Szabó 
Jánosnak (Pékház) önzetlen adakozásáért, „túranapi kenyerünkért”, 
Juhász Zolinak, aki kérés nélkül is segít, az oklevelek előállításához 
nyújtott támogatásáért, Varga Róbert Félixnek az ebéd 
előállításához nyújtott anyagi támogatásáért, Létavértes Város 
Önkormányzatának, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzatnak az anyagi támogatásért, a Sporttelep munkatársainak a 
berendezésben nyújtott segítségért.  

Ősszel találkozunk az Irinyi túrán! 
Bertóthy Tamás 

 

Jubileumi túra az Erd őspusztai - Kéken   
a LÉTAFIT SE szervezésében 

 
Pünkösd előtt akácvirágos túrára hívta a vállalkozó kedvű túrázókat 
a LÉTAFIT SE, amely immár 10 éve szervezi az országos 
teljesítménytúra-naptárba is felvett teljesítménytúráit.  
A jeles évfordulóra lelkesen készültek a tagok és a segítők, és 
számos újdonságnak is örvendhettek azok, akik nekivágtak a 10, 15, 
20, 30, 40 60 km-es távnak.  
Az idén első alkalommal, kísérleti jelleggel került 15 km távon 
megrendezésre az éjszakai túra, amelynek sikere még a szervezőket 
is meglepte. 50 bátor vándor kelt útra, akiket nem rémisztettek el a 
felettük kavargó fekete viharfelhők, s az útközben itt-ott megjelenő 
vadállatok, sőt a lápból (szervezők jóvoltából) elő-előbukkanó 
csontvázak sem. Az izgalmakon túl megkapó élmény a holdvilágos, 
ködpárás Bika-legelő, és a neszező erdő.  
 
A szervezőknek is próbatétel volt, három-négy órai alvás után 6 
órakor ismét a „fedélzeten” lenni, de derekasan állták a próbát.  
Az egyik legnagyobb sikere most is Papp Sándor pajtájában a 
„legfinomabb” zsíros és lekváros kenyérnek és a forralt bornak volt, 
s a „kedves” Papp Sanyi bácsit most is sokan keresték, de be kellett 
érniük három szemre való (kisebb-nagyobb) menyecskével, akik a 
hordót is csapra verték a vándorok kedvéért.  
A kerékpárosoknak nem kedvezett az időjárás, a folytonos 
szembeszél a rejtett tartalékokat is felemésztette, de valamennyi 
induló célba ért. Csodálatra méltó volt az apró (8 éves) Szabó Janka 
Regina teljesítménye, aki a 20 km-es távot 9 óra (!) gyaloglás után 
(még unszolásra) sem adta fel,  s mindenki legnagyobb örömére 
célba ért.  
Most is volt, aki négylábú társával kelt útra, voltak akik egyedül, 
meditálva, és voltak aki hangos és jókedvű társasággal bandukoltak.  
 
Egy biztos, mindenki számára nemcsak testet, de lelket melengető 
volt a célban elfogyasztott paraszt csorba, amit nemcsak az ízek 
harmóniája, de Karcza József fáradhatatlan, odaadó, mindenre és 
mindenkire odafigyelő kiszolgálása tett tökéletessé. Köszönjük 
Erzsike néni (Tóth Szilárdné) és segítői munkáját a konyha körül, s 
üzenjük Nagy I. virtuális gasztrogurunak, hogy a háromnapos 
intenzív csorba-felkészítő tanfolyam eredményes volt, a 
vizsgamunka kitűnő eredményt ért el. A zöldségek roppanósak, a 
túrázók jóllakottak voltak!  
 
A beérkezők kivetítőn keresztül követhették nyomon a verseny 
alakulását, miközben a hetedikes lányok (friss tánciskolás) 
táncbemutatóval színesítve készített kávé különlegességeit 
fogyaszthatták.  
Volt akinek hosszas töprengés után sikerült bejelölnie magát az 
„Innen jöttem” térképen, míg másoknak nem jelentett gondot a 
XVIII. századi Európa térképen eligazodni és megtalálni Aszódot.  
Este hét óra magasságában fáradtan, de elégedetten fakadtak dalra a 
szervezők (aki még bírta), s már újabb ötletek is megfogalmazódtak 
a jövőre nézve.  

Összegezve 
6 távon 185 induló volt, legmesszebbről Budapestről érkeztek. Az 
éjszakai túra legfiatalabb teljesítője: Bertóthy Tamás Dániel, 
Létavértes (2008.05.24. (15 km). Legfiatalabb teljesítő: Csige Mária 
Mandula, Létavértes  (2010.10.30) (10 km) 
Legidősebb teljesítő: Örsy Attiláné, Debrecen (1938.01.31.)  (20 
km) 

Győztesek:  
10 km női :Guba Andrea (Létavértes) 
10 km férfi: Kárándi Dávid és Kárándi Sándor (Létavértes) 
20 km női: Krasznai Csilla (Debrecen) Rajtik Nóra, Rajtik Zsófia 
Anna (Létavértes), Kapusi Judit (Hajdúböszörmény)  
20 km férfi: Papp Attila (Létavértes ) 
30 km női: Lőrinczi Mária (Debrecen)  
30 km férfi Lukács Tihamér (Debrecen)  
40 km női Törökné Buri Éva  (Hajdúszoboszló)  
40 km férfi: Szabó Zsolt (Hajdúsámson)  
60 km (kerékpár) Dremák Ibolya (Nagycsere)  
 

AAArrraaannnyyylllaaakkkooodddaaalllooommm   

 
                                                    Fotó: Boros Szima Beáta 
Magyar Sándorné és Magyar Sándor a közelmúltban családjuk 
körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Ebből az 
alkalomból Menyhárt Károly polgármester előtt ismét ünnepélyes 
fogadalmat tettek egymásnak. Ezúton is megköszönik a szívhez 
szóló köszöntőt! 
Csatlakozva a gratulálók táborház, még sok – sok boldog közös 
évet, jó egészséget kívánunk! 
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                  Létavértes Sc ’97 Hírek! 
 

Sportegyesületünk utánpótlás korú tagjai a felnőtt 
csapatokhoz hasonlóan nyári pihenőre vonulnak. 
A kézilabdás hölgyek U-8 csapata Hajdúszoboszlón 
játszotta utolsó mérkőzését, ahol az előkelő második  

helyet szerezték meg a négy csapattal rendezett tornán.  
 

Fotók: Magánarchívum
U 8-as csapat Hajdúszoboszlón 

 

 
Hazai pályán lett elsők  az U 10-es csapat 

 
U-10 csapatunk hazai pályán, szintén egy négycsapatos tornán első 
helyezést értek el. Gratulálunk a gyerekeknek a kitartó 
edzésmunkáért!  
Az óvodában is véget értek az edzések. Számos mérkőzésen értek el 
szép eredményeket a gyerekek, szüleik is büszkék lehetnek rájuk. 

Papp Zoltán szakosztályvezető

 
Óvodás kézilabdázó hölgyek 

 

Ovi- focis végzős játékosok az Irinyi utcai tagóvodában 
 

Ovi- focis végzős játékosok a Debreceni utcai óvodában 
 

51 éve ballagott el a Nagylétai Állami Általános Iskola 
8. c. osztálya, melyről május 28-án egy vidám 
beszélgetéssel együtt elköltött ebéddel emlékeztek 
meg. Sajnálhatják, akik nem jöttek el, de egy év múlva 
megtehetik, mert 2017-ben ismét fogunk találkozni! 
A képen (balról jobbra): Karpf István és felesége, 
Kántor Miklósné (Belényesi Erzsébet), Szabó József, 
Szima Sándorné (Pongor Julianna), Szima Irén, Fülep 
János és felesége, Bocskai Istvánné (V Kiss Mária), 
Mogyorósi Bertalanné (B Kiss Valéria), Zsíros Gyula, 
Kőszegi László, Palincsár Sándorné (Tóth Ildikó), 
Mezey Tibor és felesége, Dombrádi Imréné (Árva 
Olga) és Mogyorósi Bertalan.    Fotó: Magánarchívum. 

-Mezey Tibor-
 
Tisztelt Olvasóink, Kedves Létavértesiek! 
Továbbra is várjuk és köszönettel fogadjuk közösségi 
alkalmakról, jelentősebb családi eseményekről szóló 
tudósításaikat, és régi fotóikat, melyek mások számára 
is érdekesek lehetnek. Köszönjük!              (szerkesztő) 
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Tisztelt Termelők! 
 

Tájékoztatom Önöket az egységes kérelmet érintő fontosabb 
határidőkről: 
Az egységes kérelem késedelmes benyújtása: 2016. május 24. -
2016. június 17. (a támogatás összege munkanaponként 1 %-kal 
csökkentésre kerül): 
Az egységes kérelem módosítása szankciómentesen: 2016. június 15-ig. 
Az egységes kérelem szankciós időszakban történő módosítása: 2016. 
június 15. - 2016. június 17. 
Felhívom a figyelmet, hogy a földhasználati bejegyzést 2016. június 
17-ig rendezni kell, az ezt követően, akár visszamenőlegesen is 
bejegyzett földhasználat nem fogadható el, amennyiben a 
visszamenőleges bejegyzés a támogatás feltételeinek utólagos 
teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul. 
 

Az MVH május 15-ét követően ellenőrzi az addig beérkezett 
egységes kérelmek tartalmát, és amennyiben mulasztás vagy hiba áll 
fenn, úgy arról 26 naptári napon értesíti a gazdálkodót. Amennyiben a 
gazdálkodó szerint mulasztás vagy hiba áll fenn, azokat a május 15-i 
határidőt követő 35 naptári napon belül jogkövetkezmények nélkül 
módosíthatja. 
Tehát az előzetes ellenőrzésre nyitva álló határidő június 12 – június 
21-ig tart. Abban az esetben, ha a gazdálkodó falugazdászán keresztül 
adta be területalapú támogatását, a falugazdászok kapják majd az MVH-
tól az előzetes ellenőrzés keretében kimutatott nem megfelelésekről 
szóló elektronikus levelet, melyről minden gazdálkodót a támogatás 
beadásakor megadott elérhetőségeken fogunk kiértesíteni. 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

tagjai számára a 2016. évi tagdíjbevallási időszaka 2016. június 1-től 
2016. június 30-ig tart. Későbbi bevallásra csak pótdíj (fizetendő tagdíj 
10%-a) befizetése mellett, 2016. július 31-ig lesz lehetőség.  

A tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan, a NAK 
ügyfélkapuján keresztül tehető meg (www.nak.hu). A felületen csekk 
igényelhető, vagy a tagdíjat befizethetik a Kamara OTP Bank Zrt.-nél 
vezetett 11749008-20190244 számú bankszámlájára. Kérem, hogy a 
közlemény rovatban tüntessék fel kamarai azonosítójukat. A tagdíj 
befizetésének határideje 2016. július 31. 
 
A tagdíj mértéke (a teljesség igénye nélkül): 
I. tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2000 Ft 
II. tagdíjfizetési osztály 4 millió Ft tagdíjalapig 5000 Ft 
III. tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 10000 Ft 
IV. tagdíjfizetési osztály 25 millió Ft tagdíjalapig 15000 Ft 
V. tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30000 Ft 
 
Nem kell bevallást készíteniük, viszont június 30-ig be kell fizetniük 
a fix kamarai tagdíjat (magánszemély esetében 2000Ft, nem 
természetes személyek részére pedig 10000Ft-ot) azoknak, akik: 

- földművesként nyilvántartásba vettek 
- önkéntesen regisztráltak 
- ha előző évben nem volt tag, egyszeri fix tagdíj az első évre 
(Részükre befizetési csekket a falugazdász irodában állítunk ki!) 

 
Azok a tagok, akik nem tesznek bevallást, a Kamara a NAV-tól lekéri 
az árbevétel adatokat, annak a NAV alapján megállapított tagdíj + 
pótdíj: a megállapított tagdíj 20%-át kell megfizetnie.  
 

Június 6-án megjelent a Kisméretű terménytároló, -szárító és -
tisztító építése, korszerűsítése pályázat. 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kismret-termnytrol-szrt-s-
tisztt-ptse-korszerstse-cm-felhvs 
Támogatás összege: 
- egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft,  
- kollektív projekt esetén maximum 300 millió Ft 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 19,68 Mrd Ft. 
(Támogatást csak a maximum 350 000 STÉ érték üzemméretű 
gazdaságok igényelhetnek!) 
 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak 
önállóan: 
A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és termény-
szárítók létesítése. 
- Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os 
vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű 
szárítóberendezések, vetőmagszárítók,  egyéb eszközök és berende-
zések).  
- Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához 
szükséges terménytároló kapacitás létesítése. 
Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, 
amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik 
terménytárolóval. 
- Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges 
kapacitásig),  

 
B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és 
terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia 
felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.  

 
Június 7-én megjelentek a tanyafejlesztési pályázatok pályázati 

felhívásai: http://www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php 
Pályázat beadás: 2016. július 8. 08 óra 00 perctől –

forráskimerülés esetének kivételével – 2016. augusztus 8., 23 óra 59 
percig van lehetőség. 

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

A mezőgazdasági termelők számára kiírt pályázati lehetőségekről 
olvashatnak a város honlapján is: www.letavertes.hu /Hírek 
 
 
Létavértes Városi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján   
pályázatot hirdet  

 

mezőőr munkakör betöltésére.  
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű, részmunkaidő, heti 30 órás 

A munkavégzés helye:: Létavértes közigazgatási területe  
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

mezőőri feladat ellátása. 
Illetmény és juttatások: a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek:  
• Középfokú képesítés,  
• 18. életév betöltése  
• rendelkeznie kell olyan segédmotor kerékpárral, melynek 

műszaki állapota lehetővé teszi a működési körzet rendszeres 
ellenőrzését 

• vizsgát kell tennie a mezőőrségre vonatkozó jogszabályok 
ismeretéből, a működési szolgálati szabályokból, 
mezőgazdasági alapismeretből, valamint lőfegyverismeretből. 
A vizsgát a megyei Földművelésügyi Hivatal szervezi. 

• büntetlen előélet  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- lőfegyvertartási engedély  
- helyismeret  

A pályázat részeként benyújtandó iratok:  
végzettséget igazoló dokumentumok másolata 

 
A munkakör legkorábban 2016. július 15. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 28.  
A pályázatital kapcsolatosan további információt Bertóthyné Csige 
Tünde nyújt, a 06-52-376-345 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton a Létavértes Városi Önkormányzat címére 4(281 
Létavértes, Kossuth utca 4. ) történő küldéssel. Kérjük a borítékon 
feltüntetni: „mezőőr”  valamint a 2302/2016. azonosító számot 
Személyesen: Kulcsárné Juhász Judit, 4281 Létavértes, Kossuth 
utca 4, I. emelet 15. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 14.  
 



CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor utcán 2 szoba össz-
komfortos családi ház, gazdálko-
dásra alkalmas épületekkel eladó. 
Ugyanitt: motoros permetező, 
Thomas-, Honda szivattyúk, nagy 
teljesítményű termékdaráló, csirke 
előnevelő ketrec, valamint pótkocsi, 
eke, kombinátor, gabonavetőgép, 
altalajlazító, szárzúzó, tárcsa eladó. 
Érd: 30/960-4363             (2016/00349) 
 
LAKÓHÁZ.  Létavértes Rákóczi
utcán lakóház nagy telekkel (2 hek-
táros) állattartásra, tárolásra alkal-
mas melléképületekkel eladó. Tel: 
30/ 502-51-41.                  (2016/ 00307) 
 
LAKÓHÁZ.  Petőfi utcán 50 m2-es 
lakóház 2367 m2-es területen eladó. 
Irányár: 2,5 M. Érdeklődni lehet: 
30/ 384 64-10, 06/20 407 37-15 

(2016/00390)

SZŐLŐ PAJTÁVAL. Az Öreg-
kertben 600 négyszögöl jó fekvésű, 
kordonművelésű szőlő, vegyes 
gyümölcsössel, pajtával, árammal, 
kúttal, valamint Létavértes határá-
ban 2,7 ha 53,45 AK értékű 
termőföld eladó. Érdeklődni lehet: 
30-206-7144                  (2016/00422) 
 
MŰVELÉS ALÓL KIVETT  (tá-
mogatható) 0,6 hektár, 13,2 Ak  
cserekerti terület eladó. Érdeklődni: 
30/384-6410,  és 20/40-73 715 

(2016/00333)
 
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  
 
Íriszdiagnosztika, Látásjavító 
szemtréning, Fülakupunktúra, 
Kínai pontmasszázs, Asztrológia. 
Előze-tes bejelentkezés és időpont 
egyeztetés szükséges: Telefonszám: 
06-30-63-43-146. 
 

 

Apróhirdetés 
670.- Ft (ÁFA-val)  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

2016. június      Létavértesi HÍREK         13. oldal 

Apróhirdetés 
Feladás határnapja: minden hónap 10. nap  

 
CSALÁDI HÁZH. Létavértes, 
László u. 4. szám alatti 
összkomfortos (víz, gáz, villany, 
csatorna, cserépkályha) családi ház 
eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 
52/ 251-240.                   (2016/00471) 
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, Al-
kotmány u. 11. szám alatti össz-
komfortos családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Érdeklődni lehet a 
0670 234 7477 és 0670 235 4008
telefonszámokon.               (2016/00459) 
 
LAKÓHÁZ Létavértes, Vezér u. 9. 
szám alatt eladó. Érdeklődni lehet:  
30/553-4417  19 óra után. 

 (2016/00250
 
ÉPÍTÉSI TELEK. Frekventált 
helyen, a Kassai utcán lévő 3800 m2

–es építési telek, mely 
üzlethelyiség, lakás építésére 
egyaránt alkalmas, egyben, vagy 
megosztva eladó. Víz, villany az 
udvarban. Irányár: 1,9  millió Ft. 
Érdeklődni: 0630 / 9075346 

(2016/00450)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes kül-
területén szántóföld 0708 hrsz .54,0 
AK 2,28 ha,  és 0729/13 hrsz 49,0 
AK 2,00 ha eladó. Érdeklődni lehet: 
0620/ 489 0131 és 0620/ 986 9990 

(2016/00481)
 
ELADÓ : Villany szekrény, 60x60 
fém dobozban, Rittal-Moeller-Dill 
szerelvényezve, gázos vízmelegítő 
Vaillant Mag 27512Z, lemez 
radiátor, 21 sebességes 26-os, MTB 
Hard Tail Prame fiú kerékpár, 
színes tv,  Samsung Pc Monitor, 
Xerox scannelő és másoló, Olivetti 
nyomtató, hibás T.I.R. TR140 
hegesztőtrafó, Pannónia 250, T5ös 
1968, Suzuki Wagon első lökhárító, 
autó gumik. Erdő terület. Temető 
utca 4/a.  Telefon: :+36302280310. 

(2016/00457)
 
GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor,
20/ 463-57-13                             (X) 
 

 
 

         Kinek emléke szívünkben él, 
         Az csak hiányzik, de bennünk örökké él. 

 

Megemlékezés 
 

 FEHÉR LAJOSNÉ 
Mikó Ilona  

1947. 03.18. – 2010. 06.04. 
halálának 6. évfordulójára 

 

      Drága Édesanya!  Hiányzol nagyon  ! 
Férjednek,  Gyermekeidnek és drága Unokáidnak

 

 

 

„Ki szeretett úgy, mint Te szerettél, 
Akkor is él, ha már sírba hull” 

 

Megemlékezés 
 

MOLNÁR SÁNDORNÉ 
Kispál Zsuzsanna  

halálának 1. évfordulójára 
 

Soha nem felejtünk  ! 

Szerető férje, fia és családja
 
 

 

„Tíz éve már, hogy útra keltél, s oly hirtelen messze mentél, 
Fel a csillagok közzé, ahonnan sajnos vissza nem térsz. 
Emléked olyan, mint egy fényes csillag, szívünkből ki nem hunyhat.  
Örülünk, hogy köztünk éltél, s bennünket szerettél. 
Szívednél nem volt nemesebb, s egy szó van, mit érzünk : szeretet. 
Bennünket pedig egy remény vezet, hogy találkozunk egyszer még Veled!”

 Megemlékezés 
 

BUZGÓ GÁBOR 
1929 – 2006 

halálának 10. évfordulójára 
                                                                                    CSALÁDJA 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

 
 
 

 
 

     HOSSZÚ GYULÁNÉ  
    született Krizsán Julianna 

 1937. 12. 21 - 2012. 06. 19 
  halálának  4. évfordulójára 

 

Emlékeznek: FÉRJE, GYERMEKEI, UNOKÁI
 

 
 

 "Nőnek az árnyak,  ahogy fogynak az esték, 
  úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. 
  A Te szíved nem fáj, de a mienk vérzik, 
  mert a fájdalmat  csak az élők érzik." 
 

Az újságba szánt anyagok, 
fotók, hirdetések leadása 

minden hónap 10. napjáig : Városháza, I. emelet 12. 
vagy letahirek@gmail.com 

 

TÜZIFA AKCIÓ.  SZABÓ TÜZÉPEN AKCIÓS TÜZIFA 
KAPHATÓ. AKÁC, TÖLGY, NYÁRFA  
30 / 406-49-54,     30 / 572-88-00 

Használtruha üzletünkbe a jó idő beköszöntével beköltözött a nyár. 
Habár a hőmérséklet egyre magasabb, áraink egyre alacsonyabbak. 

Készletünkből: női ruhák, szoknyák, rövidnadrágok, pólók, 
topok táskák, férfi  pólók, ingek, rövidnadrágok, stb. 

A Butiq Outlet a Baross u. 1/A alatt  
továbbra is várja régi és új vásárlóit a 

Nyitva: H-P: 8-12,  13-17 óra, szombaton 8-12-ig 
KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON IS ! ! !  
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Nagyszerű helytállás  

az Országos Diákolimpián 
 

Május 31-én Székesfehérváron került megrendezésre az Atlétikai 
Diákolimpia országos döntője, ahol Létavértes az Arany János 
Általános Iskola diákjai révén két számban is képviselve volt.  
 

 
Fotó: Magánarchívum

A  „székesfehérvári csapat” Bertóthy Tamás, Baranyai Lili, 
Borbély Evelin, Pongor Norbert, Csengeri Regina, Fülöp Anita, 
Koroknai Tibor 
 
A Hajdú-Bihar Megyei atlétikai versenyen, ötpróbában elért I. 
helyezésével Pongor Norbert (2014 után ismét) kivívta a jogot a 
részvételre.  Az önmagában is elismerésre méltó teljesítmény 
megkoronázása volt az országos döntőben elért 19. helyezés, amely 
a 150 indulót tekintve óriási sikerként könyvelhető el. Norbi 
egyenletes teljesítményével, a rekkenő hőséget és izgalmakat 
egyaránt leküzdve, szerényen bízva a sikerben érte el eredményét, s 
vált egy csapásra sok diák példaképévé.  
 
 A 4 x 600 méteres leányváltó (Borbély Evelin, Fülöp Anita, 
Baranyai Lili, Csengeri Regina)  szintén a megyei döntőről 
kvalifikálták magukat az országos versenyre, ahol 15. helyezést 
értek el, s ezzel derekasan helytállva térhettek haza. 
A gyerekek eredményére nemcsak a helyszínen értük izguló 
testnevelőik – Bertóthy Tamás, Koroknai Tibor – de úgy hiszem, 
valamennyien büszkék lehetünk.  Köszönet érte.  

Bertóthy Tamás
 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ A „MAXIBAN”  
 

 

2016. május 7-én a Vértes –ligeti „Maxi” iskolában találkoztak az 
1969 – 1970- 1971. tanévben végzett egykori osztálytársak. E ritka 
alkalmat megtisztelte volt tanáruk, Weszelovszky Endre (Bandi 
bácsi) és felesége, Györgyike néni. A találkozót Karcza Irén és 
Kontor Magdolna szervezte meg. 
 

A keretes hirdetések elérhet ők a város honlapján is!  

  
Főzött olasz fagylaltkülönlegességeinkkel 

várjuk kedves vendégeinket a 
Kossuth u. 18-20. szám alatt 
(Az Autósbolttal szinte szemben) 

Egész évben 2+1 akciónk keretében 
2 gömb vásárlásakor a harmadikat ajándékba adjuk. 
(glutén-, tej- és laktózmentes ízeket is biztosítunk! 

Nyitva tartás: 
A hét minden napján 9:00 – 20:00 

-AGORA OUTLET - MEGNYITOTTUNK! 
ÚJ MINŐSÉGI MÁRKÁS RUHÁZATI ÜZLET NYÍLT 

LÉTAVÉRTES, KOSSUTH UTCA 37 / A. 
Kaphatók: 

női- férfi pulóverek, pólók, toppok, rövidnadrágok farmerek , 
leggingek, szabadidő-ruházat, kiegészítők, stb. 

Szeretettel várunk minden kedves meglév ő  
és új vásárlónkat! 

„Kedvenc márkák egy helyen, elérhet ő áron!”  
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