
Létavértes tekintetében a rekultivációra fordí-
tott összeg nettó 50.998.000 forint. A rekulti-
vációs munkálatok városunkban kétütemben 
történnek. A hulladéktest rendezése, tömöríté-
se után egy átmeneti lezáró réteg kerül ki- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alakításra, majd a bomlási folyamatok befeje-
zıdése után építhetı ki a véglegesen lezáró 
réteg.  
A mérnöki tevékenységet az AGROINVEST 
Zrt, a kivitelezési munkálatokat a DGSD 
2012 konzorcium irányításával végzik -
tudtuk meg az elıadóktól. 

Papp Zoltán képviselı
Sajtóközlemény: http://letavertes.hu
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Eboltás 
 

Felhívjuk az ebtulajdonosok 
figyelmét, hogy a 2014.  
évi kötelezı veszettség elleni ebek oltása a 
szokott helyeken, az alábbi idıpontokban 
történik: 

 
Április 14. (hétfı)            8-11 óráig  

Árok-  és Batthyány utca. sarok 
Április 15. (kedd )            8-11 óráig   

Baross utca vége - Sertésvásártér
Április 16. (szerda)           8-11 óráig 

 (Vértesi rész) – Gagarin-, Szél u. sarok  
 

Kérjük, hogy az oltásra a már kiadott 
oltási könyvet mindenki hozza magával! 
A megrongált, elveszett könyvek cseréje 
500.-Ft/db. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 164/2008. 
(XII.20.) FVM rendelet 4.§. (7) bekezdé-
se szerint: 
„Veszettség ellen csak elektronikus 
transzponderrel megjelölt eb oltható.”  
Az ide vonatkozó FVM rendelet értelmé-
ben a veszettség elleni oltásra már csak
mikrochippel ellátott ebet lehet vinni, a 
veszettség elleni oltás helyén már 
mikrochippezni nem lehet. 
 
Az oltás minden 3 hónaposnál idısebb 
eb esetén kötelezı ! Aki az eb oltását 
elmulasztja, az 50.000 Ft-ig terjedı állat-
védelmi bírsággal sújtható.   
Az oltás díját ( 3.500.-Ft/eb ) az oltás 
helyén, illetve a korábbi éveknek megfe-
lelıen az oltás elıtti héten is befizethetik.  
2014. április 8-9-10-én délután13 és 16 -
óra között, a Polgármesteri Hivatal
épületében Szabó Lászlónál. 
A befizetéshez a kisállat egészségügyi 
könyvet feltétlenül vigyék magukkal! 
 

Dr. Tóth László           Dr. Gál József 
állatorvos                       állatorvos 

 

Március 15 az Arany János Általános Iskolában 

 
Fotó: Iskola archívuma

Iskolánk idén is megemlékezett március 15 -érıl. Szokásunkhoz híven a negyedik évfolyamo- 
sok állítottak színpadra nagyon színvonalas ünnepi mősort. Felkészítıik: Papp Józsefné, 
Vidáné Somosi Ibolya, Domján Sándorné, Kertészné Suta Mária, Kónya-Huszti Julianna és 
Nagy Tamásné tanító nénik voltak. A verbunk tanításában Nagy Imre is segítségünkre volt.  
Kétszer adták elı a diákok a produkciót, amit iskolánk tanulóin, pedagógusain kívül szülık, 
nyugdíjas pedagógusok és képviselık is megtekintettek. Köszönjük a szívet, lelket, szemet 
gyönyörködtetı pillanatokat!        Nagy Józsefné igazgató 

Emléktábla avatás 

 
2. oldal

A Széchenyi Terv keretében 100% -ban ál-
lamilag finanszírozott 3.650.130.570,-Ft ér-
tékő projekt 20 település részvételével 2012. 
május 18-án kezdıdött és várhatóan 2014. 
június 30-án fejezıdik be. 
 
Február 26-án  
a Városházán,  
a Debreceni 
Agglomeráció 
Hulladékgazdál-
kodási Társulás 
szakemberei, Dr. 
Grasselli Gábor 
koordinátor és 
Barta Zoltán 
projektfelelıs - 
Menyhárt Károly 
polgármester 
megnyitója után 
– beszámolót tar- 
tottak Létavértes, Hosszúpályi és Monos-
torpályi egykori szeméttelepeinek rekulti-
vációs folyamatairól. 
 
Ezt követıen a két szomszédos település 
vezetıi, Berényi András, Hosszúpályi, és 
Szabó József, Monostorpályi polgármestere 
mondták el véleményüket az elvégzett 
munkáról. 

 

TTTÁÁÁJJJÉÉÉKKKOOOZZZTTTAAATTTÓÓÓ   
A települési szilárdhulladék lerakók rekultivációjáról. 
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2014. március 8-án, az ország a Zoltánokat 
és a hölgyeket köszöntette, Létavértesen 
pedig a 12. városi borverseny került 
megrendezésre.  
Az idén 86 minta került elbírálásra. A 
borokat helybeli, székelyhídi, diószegi és 
hegyközszentmiklósi szılısgazdák szolgál-
tatták. Az öttagú zsőri nagyon meg volt 
elégedve a bírálásra leadott borokkal, jól 
érezhetı az évrıl-évre való javulás. 
Zsőri tagjai: Szász József, Horváth Lajos, 
Magyar György, Czapp Árpád, Pakó 
István.  
17.00 órától kezdıdı díjátadást a 
Létavértesi Citerazenekar nyitott, majd a 
közel 120 fıs vendégsereget Menyhárt 
Károly polgármester köszöntötte. A zsőri 
elnöke, Szász József elmondta a gazdáknak 
az észrevételeket, a pozitív, és a még 
odafigyelést kívánó eljárási módokat.  
 
A díjátadás elıtt Nyak György, a 
szılısgazdák elnöke mondott köszönetet a 
rendezvényt támogatóknak: Dr. Sóos Imre, 
Preku Gyula, Dorcsin Zoltán, Szilágyi 
Gyula, a Vadásztársaság, Máriás Károly és 
minden közremőködınek.  
Az esti talpalávalót Nagy László és 
édesapja szolgáltatta. 

 XII. Létavértesi borverseny 

2.) Beszámoló Létavértes környezetvé-
delmi állapotáról, a környezetvédelem 
helyzetérıl. 
3.) Közbeszerzési terv 
4.) Különfélék 

Díjazottak: 
Hazai Vörösbor kategória: 
I. Nyak György – Othello (18,72 pont) 
II. Papp Sándor, Árpád tér – Othello (18,70)   
III. Nyak Csaba – Othello (18,68) 
IV. Huszti Imre – Othello (18,64) 
V. Nagy Imre – Bihari bíbor – (18,62) 
Hazai fehérbor kategória: 
I. Balla Fruzsina – Sárga muskotály (19,48)  
II. Nagy Imre – Király leányka (19,16) 
II. Máriás Károly – Rizling (19,04) 
IV. Papp Sándor, Baross u. – Vállas erdei (18,7) 
V. Papp Imre – Vegyes fehér (18,68) 
Vendég vörösbor kategória: 
I. Fábián Tibor, Diószeg – Merlott 2012.  (18,96) 
II. Tóth József, Létav. – Pannon frankos (18,58 )  
III. Nagy Attila, Székelyhíd – Burgundi (18,38)  
IV. Szilágyi Sándor, Létav. Pannon frankos – (18,36) 
V. Fábián Tibor, Diószeg – Merlott 2013. (18,2)  
Vendég fehérbor kategória: 
I. Fábián Tibor, Diószeg – Tramini (19,64) 
II. Hasznosi Sándor, Székelyhíd – Tramini – (19,34) 
III. Kovács Lajos, Székelyhíd – Király leányka (19,1) 
IV. Szabó Koszti, Diószeg – Vegyes fehér (19)  
V. Buda Gábor, Hegyközszentmiklós – Leányka  

(18,74)
Kép és szöveg: Diószegi Enikı

Fotók: 2. és 4. oldal

A Képviselı-testület soros ülése 2014. 
március 25 -én lesz.  
Polgármesteri jelentés 
1.) Beszámoló a Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi munkájáról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEADER pályázat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖÖÖnnnkkkooorrrmmmááánnnyyyzzzaaatttiii   hhhííírrreeekkk   
 

Európai Uniós választás 
Áder János, Magyarország köztársasági 
elnöke az európai parlamenti választás 
idıpontját 2014. május 25 -re írta ki. 
Hazánk 10 éve tagja az Uniónak. 
Ötévenként –idén harmadik alkalommal-, 
pártokra szavazva dönthetünk, hogy kik 
képviseljék nemzetünket az Európai 
Parlamentben. 

 
Országgyőlési választás 

2014. április 06. 
Hajdú-Bihar megye 3. számú országgyőlési 
egyéni választókerületének képviselı-
jelöltjei a sorsolás sorrendjében: 
 

Székely János A Haza Nem Eladó Mozgalom 
Párt 
Pallás György Magyar Szocialista Párt, Együtt-
A  Kormányváltók Pártja, Demokratikus 
Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, 
Magyar Liberális Párt 
Kádi István Lajos Lehet Más a Politika 
Alföldi - Lakatos Gábor Magyarországi 
Cigánypárt 
Kajdiné Virág Katalin Seres Mária 
Szövetségesei 
Ágoston Tibor Jobbik Magyarországért 
Mozgalom 
Tóth Csaba István Magyar Cselekvı Párt 
Tasó László Fidesz –Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Néppárt 
Géhl Attila Magyar Keresztény Szociális Unió 
Leiterné Pálfalvi Petra Szociáldemokraták 
Magyar Polgári Pártja 
Juhászné Drabik Erzsébet Magyar 
Republikánus Politikai Párt 
Nagy Judit Erzsébet Összefogás Párt 
Czeglédi Norbert Tamás Jólét és Szabadság 
Demokrata Közösség 

 

 
Szász József, a borverseny zs őrijének 
elnöke értékel  
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Emléktábla Simonyi óbesternek 

 
Fotó: Magánarchívum

2014. március 8-án, délután 15 órakor az Árpád téren, az Arany János Általános Iskola 
Könyvtárának homlokzatán felavatásra került "A legvitézebb huszár”, a „Napóleoni 
háborúk hıse”, Simonyi József óbester (1771-1832) emléktáblája.. 
Állíttatta a Debreceni I. Honvéd Huszárezred Hagyományırzı Közössége 
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Óvodai hírek 
Debreceni utca 1. szám alatti óvoda 

 

 
Óvodánk, a TÁMOP keretén belül pályázatot nyert „ Élj egészsége-
sen, hogy boldogabb legyen a jövıd!” Egészségre nevelı és szemlé-
let formáló életmód porgramok- lokális színterek címen. 
E pályázat keretén belül már három alkalommal tartottunk a szülık-
nek elıadást különbözı témákban: 
„ Lelki egészség megırzése szülıknek” elıadó Szegedi Ágnes 
„Hogyan gazdálkodjunk okosan” elıadó Barna Sándorné 
„Egészséges táplálkozás szülıknek” elıadó Dr. Szima Sándor 
 
A Ficánka nagycsoport „Közlekedés” téma keretén belül élmény-
szerzı sétát tett a Létavértesi Tőzoltóságon, ahol részletes tájékozta-
tást, bemutatást kaptak a tőzoltók munkájáról, életmentı tevékeny-
ségérıl. 

 
Fotók: Óvoda archívuma

 
Megcsodálhatták a tőzoltókocsikat, az egyenruhát és mindenki 
felpróbálhatta a védı sisakot. Élményekkel, ismeretekkel gazdagod-
va térhettek vissza a gyermekek az óvodába.  
 
A hagyományoktól eltérıen az idei télbúcsúztató farsangot óvodán 
belül tartottuk meg.  
Csoporton belül az óvódapedagógusok játékos vetélkedıket, farsan-
gi álarcos, jelmezes felvonulást szerveztek, közben a dajka nénik 
frissen sült farsangi fánkkal kedveskedtek a jelmezeseknek.  
 

 
 
A mulatság végén a gyermekek a Berkenye együttes vidám zenéjére 
énekeltek és „ropták” a táncot. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, és sok élménnyel gazdagodott 
ezen a vidám napon.  
 

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

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

 

Irinyi utcai tagóvoda 
Farsangoltunk 

2014 02 13.-án az Irinyi Iskola tornatermében, farsangi mulatságon 
vehetett részt tag-óvodánk apraja- nagyja, szüleikkel  és mindazokkal , 
akik elfogadták meghívásunkat erre az alkalomra. 
A Hinta-palinta- nagycsoportos gyerekek télőzı farsangi köszöntıje 
nyitotta meg a rendezvényünket. 
Az óvónénik megtalálták a gyermekekhez közel álló és szerethetı mő-
sorszámot, amellyel a vendégsereg elé léphettek. 
Elsıként a  BAMBI -kiscsoport lustálkodó törpéi csalogatták a pihenni 
vágyókat, akik naphosszat csak lábukat lóbálták. 
A CIRMI -kiscsoport tyúkjai és kakasai nem csak kapirgáltak és csipe-
gettek, hanem fergeteges táncot is jártak a baromfi udvarban. 
A SZIVÁRVÁNY -középsı csoport mentısei és ápolónıi ellátták a 
hétköznapok sérültjeit. 
A HINTA-PALINTA nagycsoport feketén-fehéren korlátait áttörve 
szórakoztatta a közönséget, felpezsdítve ezt a vidám délutánt. 

Fotók: Boros Szima Beáta
Hatalmas tapsvihar kísérte végig a gyerekek fellépését. 
Ezt követıen Tom Peti és barátai zenés interaktív mősorral színesítette a 
programot. 
A szülık kreativitásának köszönhetıen a gyerekek átváltozhattak annak,  
aminek szerettek volna, és jelmezeiket megcsodálhatta a közönség. A 
büfében mindenki finomabbnál-finomabb süteménnyel, szendviccsel, 
üdítıvel csillapíthatta étvágyát, szomjúságát. 
Az óvó nénik  lufi hajtogatással kápráztatták el a gyerekeket, szerencsét 
próbálhattak  a ”pukkancs” játékban is, és ha még mindez nem lett volna 
elég válogathattak a farsangi bazárban. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a kedves szülıknek  önzetlen 
hozzájárulásukért, az SZMK választmányi tagoknak és segítıiknek 
agilis szervezımunkájukért, segítségükért.  
Név szerint köszönjük adományozóinknak, hogy hozzájárulásukkal 
segítették ünnepségünket.  Demeter Józsefné Piroska, Papp Zoltán, 
Nagy Tibor, Pék – Ház Kft.  
A délután bevételét a gyerekek udvari mozgásfejlesztı eszközeinek 
felújítására és bıvítésére fordítjuk. 

A Gyermeksziget Óvoda Irinyi úti tagóvoda
Munkatársi k özössége

 

Óvodai beíratás 
2014. április 23-tól 30 -ig a délelıtti órákban 

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

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

AZ ÓVODA VEZET İSÉGE
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Létavértesi diáklány sikere 
 

A Lakitelek Népfıiskola, a Hit Pajzsa-díj alapítója és a Rend-
szerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum által a középiskolás 
diákok részére meghirdetett pályázatra beérkezett munkákat öt tagú 
zsőri értékelte, melynek tagjai: Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Törté-
netét Kutató Intézet és Archívum igazgatója, Horváth Béla, a Hit 
Pajzsa Díj alapítója, Lezsák Sándor, a Magyar Országgyőlés alelnö-
ke, a Mindszenty Társaság elnöke, Soós Viktor Attila történész, a 
Mindszenty Társaság titkára, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja, 
Vajda Piroska újságíró 

A zsőri pénz és könyvjutalmakat határozott meg. A 
díjak ünnepélyes átadására 2014. március 2 -án ke-
rült sor a Parlament Vadász termében, a 
Mindszenty Konferencia keretében.  
Molnár Sarolta Eleonóra létavértesi diák itt 
vette át az elsı helyezettnek járó jutalmat 
Lezsák Sándortól, az Országgyőlés alelnökétıl. 
Az eredményes pályázati anyag össze-
állításához sok segítséget nyújtott Erdei Gábor,
továbbá Rozsnyai István református lelkész. 

Valamennyi pályamő a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és 
Archívum könyvtárában kerül elhelyezésre. 

Gratulálunk!
http://letavertes.hu

XII. LÉTAVÉRTESI BORVERSENY 2014  
 

 
Dolgozik a zsőri 

Létavértesi citerások mősora 

A borverseny közönsége 

MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGÉRT 

LÉTAVÉRTESEN MINDENKI 

SPORTOLJON ! 
 TÁMOP-6.1.2.11/1-2012 – 1280 
 
Vigyázzunk a nátriumos ásványvizekkel ! 
Egy ember évente közel 1000 liter folyadékot iszik meg, a nyári melegben 
pedig hajlamosak vagyunk több palack ásványvizet is meginni. Nem mind-
egy azonban mibıl mennyit iszunk:  mi a különbség a forrásvíz, és az ás-
ványvíz között és, hogy melyik fajtát érdemes rendszeresen fogyasztani. 
Az európai szakértık ajánlása szerint a kamaszok (a 14 évesnél idısebbek), 
a felnıttek és az idısek fogyasszanak legalább 2,5 liter (férfiak) illetve 2 liter 
(nık) vizet naponta, átlagos hımérséklet és átlagos fizikai aktivitás mellett. 
Ez a vízmennyiség különbözı élelmiszerekbıl és italokból származhat.
Mivel az élelmiszerek víztartalma a vízbevitelnek átlagosan a 20 százalékát 
jelenti, ezért a kamaszoknak, a felnıtteknek és az idıseknek férfiak esetében 
2 liter, nık esetében 1,6 liter vizet kell fogyasztaniuk naponta italokból, 
beleértve a csapvizet és a palackozott vizet. 
 
Természetes ásványvíz 
Természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt, hivatalosan elismert víz, 
amely ásványianyag- és nyomelem tartalma, valamint egyéb összetevıinek 
következtében egészségi szempontból elınyös tulajdonságokkal rendelke-
zik, összetétele és hımérséklete közel állandó. Az ásványvizek literenként 
legalább 1000 mg oldott sót tartalmaznak, de még az 50 mg/l oldott anyag-
nál kevesebbet tartalmazó víz is lehet ásványvíz, ha valamely oldott anyaga 
illetve biológiailag aktív anyag elér, vagy meghalad egy bizonyos, elıírt 
határértéket. Napjainkban inkább olyan vizeket választunk mindennapi 
fogyasztásra, melyben minél kevesebb az oldott anyagok mennyisége. A 
nagy oldott anyag tartalmú vizek sokszor csak gyógyvízként kerülnek forga-
lomba. 
 
Mire figyeljünk a vásárlásnál? 
Az ásvány- és gyógyvizeket összetételük, és az emberi szervezetre gyakorolt 
hatásuk szerint csoportosítjuk. Egyes vizeknek összetett változatai is elıfor-
dulnak, ezért ugyanaz a víz több csoportba is tartozhat. 
 
Gyógyvíz 
A gyógyvíz olyan ásványvíz, amelynek orvosilag bizonyítottan gyógyhatása 
van. A gyógyvizek lehetnek hidegek és melegek, fürdésre és ivásra egyaránt 
alkalmazhatók. Fontos megjegyezni, hogy ezek a vizek nem fogyaszthatók 
napi rendszerességgel. 
 
Forrásvíz 
A forrásvíz mélyen fekvı rétegekbıl származik, és helyben palackozzák. A 
vízkivétel helyén meg kell felelnie az ivóvízrendelet elıírásainak. 
 
Csapvíz 
Földalatti, felszíni vagy forrásvíz, melyet szőréssel és tisztítással készítenek 
elı mielıtt a vezetékbe kerül. A megfelelı minıség érdekében többféle 
fizikai, kémiai és mikrobiológiai beavatkozást végeznek. 
 
Szikvíz 
Más néven szódavíz, szénsavval telített, bakteriológiailag és kémiailag 
kifogástalan ivóvíz. Érdekessége, hogy feltalálója Jedlik Ányos, így 
hungarikumnak tekinthetı 
 
Ásványvizek fogyasztása a szervezet folyadék- és ásványi só pótlását egy-
aránt szolgálja, hiszen olyan nyomelemeket tartalmaznak, amelyek a szerve-
zet számára könnyen feldolgozhatók és beépíthetık. Ilyenek a kalcium, 
magnézium, kálium és nátrium, melyek mellett megtalálható a klór, a vas, a 
cink, a foszfor, a fluor, a jód és a szilícium is. Az oldott anyagok fajtája és 
mennyisége határozza meg a víz ízét, ami jellemzı lehet településenként, 
vagy régiónként. A természetes vagy hozzáadott szénsavtartalom pedig 
tovább növeli az üdítı hatásukat. 
 
A következı részben megismerhetjük azon ásványvíz márkákat melyeket 
+Na tartalma alapján egy táblázatba rendeztek és így könnyebb és könnyed 
szívvel emelhetjük le a polcokról .Addig is  fogyasszunk rendszeresen és 
megfelelı mennyiségben folyadékot és óvjuk egészségünket és olvassuk a 
termékek összetevıjét még ha vízrıl is van szó. 
 
A sajtó a további részletekrıl közvetlenül  
Jóga Zoltán  projekt menedzsertıl  
érdeklıdhet. 
Telefon: :06-30-471-82-71 
 e-mail: jogazol80@gmail.com)  
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Arany nap 2014 
 
2014. február 28-án, pénteken került megrendezésre iskolánkban a 
felsıs Arany-nap, melynek keretében a diákok a következı 
programokon vehettek részt: 
 

Arany Csillag Születik 
A tavaly is megrendezett vetélkedıre ezúttal 39 diák jelentkezett, 13 
produkcióval. Voltak versek; saját koreográfia alapján készült 
táncok, mozgássorok; popsláger éneklések; cigány hagyományokra 
épülı kannazene és saját készítéső elektromos eszközök bemutatása. 
Díjazottak: Az elsı helyet maximális ponttal két versenyszám is 
elnyerte:a 7. a osztály jelmezes cowboy táncbemutatója. (Felké-
szítık Fodor Józsefné és Gáspárné Pankotai Erika tanító nénik). 
a 7. c osztály néptáncosainak Sziluett címő árnyéktánc mősora. A 
Ghymes együttes Tánc a hóban - címő dalára lejtettek könnyed, 
kitőnıen megszerkesztett táncot a csapat tagjai. (Felkészítıjük Balla 
Fruzsina tánctanár volt. 
Ezen kívül két produkció került még díjazásra: 
Justyák Brigitta 5. a osztályos tanuló verse, valamint Szabó Attila és 
Lakatos Zsolt 7. c osztályos tanulók kannazenéje. 
A díjak egy részét a Gasztro ételbár felajánlásából adhattuk a 
nyerteseknek. Támogatásukat ezúton is köszönjük! 
 
A diákok a 10 órakor kezdıdı programokon elızetes 
jelentkezésük alapján vehettek részt, mindenki a saját érdeklıdése 
szerint. Ezek: foci, röplabda, pingpong, vízi vetélkedı, sakkverseny, 
sudoku -party, Arany János életével kapcsolatos vetélkedı, 
Honfoglaló, Legyen Ön is milliomos!, kézmőves foglalkozás s több 
teremben zajló filmvetítés.  

 

Farsangi disco 
A szokásos farsangi discóban a zenét Suta János (8.a) szolgáltatta. 
A finom és rendkívül gazdag kínálatot felvonultató büfét pedig a 7. 
c osztály szervezte és üzemeltette. 
Minden közremőködınek köszönjük a segítséget! 

 

Arany-vásár 
. A rendezvény lebonyolítására az iskola aulájában kerül sor, ahol az 
iskolások, a pedagógusok és a szülık által készített ajándéktárgyak 
és sütemények közül lehetett válogatni. Remekül sikerült idén a 
lángos, s nagyon finom farsangi fánkot is sütöttek a szülık.  
Délután az alsósok farsangja volt a Mővelıdési házban. A mősort 
az elsı évfolyamos osztályok adták.. (Felkészítık: Baloghné Janka 
Tímea, Nyakné Hevesi Judit, Balogh Józsefné, Biró Edit, Bora 
Istvánné és Fazokán Jánosné tanító nénik voltak.) 
A szülık közösségének produkciója egy dramatizált mese volt, 
mely a pletyka terjedésének lélektanát mutatta be. A humoros 
jelenetet Harmati Zoltánné állította színpadra. Ezután a szokásos 
jelmezes felvonulás következett, ahol 65 beöltözött álarcos 
mutatkozott be.  

Süteménysütı verseny 
Az Arany-vásárral egy idıben zajlott a sütik értékelése, melyek 
késıbb megvásárolhatóak voltak az aulában. A versenyre 22 
felsısös tanuló jelentkezett saját készítéső alkotásokkal. A 
zsőrizésben a Stefánia Cukrászda munkatársai segítettek. 
Díjazottak: 1. Fekete Zsuzsa 7. b, 2. Hadházi Zsófia 7. b, 3. Szima 
Csaba 7. b, Belényesi Sándor 6. c. A helyezettek könyvjutalomban 
részesültek. 
Különdíj: a Stefánia Cukrászda felajánlásából egy-egy forró csoki 
és sütemény nyertesei: Kovács Nikoletta, Szabó Csilla, Szabó 
Beatrix 7. a 

Álarckészítı verseny 
Februárban az iskolai könyvtár álarckészítı versenyt hirdetett a 3-4.. 
osztályban és a felsı tagozatban. Összesen 34 gyönyörő álarc 
készült.  1. hely: Dienes Dóra 5. a, 2. hely: Guba Virág 7. c, 3. hely: 
Justyák Brigitta 5. a. 

Nagy Józsefné igazgató
Bıvebben, képekkel az iskola honlapján: http://arany-lvertes.sulinet.hu

Arany János Általános Iskola 
 

Tanulmányi versenyek 
Idén is szép számmal neveztek diákjaink megyei versenyekre. 
A Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei döntıjébe 
jutottak: Hadházi Zsófia 7. b, Tarnai Péter 8. b., Gáspár Attila 8. a 
osztályos tanulók. 
Az Országos Történelem Verseny megyei fordulójában a 
következı eredmények születtek: Hadházi Zsófia 17., Pántya Dóra 
28., Serbán Alexandra 28., Szilágyi Réka 31., Pénzes Fanni 36. 
helyezett lett. 
A Lotz János Szövegértési Verseny megyei fordulójának 
eredményei: Szilágyi Réka 7.b 4. helyezés, Pántya Dóra 7. b 8. 
helyezés, Serbán Alexandra 7. a 9. helyezés, Kelemen Boglárka 8. c 
7. helyezés, Bora Xavér 8. b 16. helyezés. 
A Megyei Képzımővészeti Rajzverseny megyei fordulójába 
jutottak: 5. évfolyam: Veres László, Dienes Dóra, 6. évfolyam: 
Madai Péter, Kalmár Gabriella, 7. évfolyam: Kovács Luca, Zakota 
Dominika, Guba Virág, Molnár Laura, 8. évfolyam: Kovács 
Gabriella 
 

Szabadidıs programok 
Az Integrációs Pályázatnak köszönhetıen az 5. és 6. évfolyam 
diákjai is eljutottak színházba. A Bors néni címő darabot tekintették 
meg a Csokonai Színházban. 
Sportolásra is nyílt lehetıségünk. Mivel idén a tél nem kényeztetett 
el sok téli sportra alkalmas nappal bennünket, a Jégcsarnokot 
kerestük fel, hogy korcsolyáink ne rozsdásodjanak be. . Az elsı 
alkalmat olyan kellemesen sikerült eltölteni a jégpályán, hogy azóta 
már megismételtük a programot, s még egy lehetıséget tervezünk 
májusig. 
 

Pályázat 
A Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolával közösen 
elkezdtük pályázatunk lebonyolítását. A két iskola diákjai már két 
alkalommal találkoztak. Elıször a pocsajiak érkeztek hozzánk 
farsangolni. A települést Polgármester úr, iskolánkat igazgató néni 
mutatta be a vendégeknek, majd a pályázatban részt vevı diákok kis 
mősora következett, ahol a farsangi hagyományokat felelevenítve 
kisze-bábot égettünk, majd megvendégeltük a testvériskola 
képviselıit. 
Hétvégén mi utaztunk Pocsajba, ahol a települést és az iskolát 
hasonló módon ismertük meg, mint nálunk, majd „márciuskát” 
készítettünk, végül az éppen akkor zajló Vıfélytalálkozón is részt 
vettünk. 

 
Büfé farsangkor 

Jelmezesek 
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Farsangoztunk! 
Az Irinyisek az idén is megtartották február 28-án, „farsang farkán”, 
télőzı mulatságukat. Az osztályok már hetekkel elıtte izgatottan 
zenét kerestek, koreográfiákat készítettek, jelmezeket terveztek.   
Szóval nagy volt a várakozás! Még mi, tanárok is átvettük ezt a 
felfokozott állapotot. Szerettük volna, ha a gyerekeket nem éri 
csalódás, mindenki jól érzi magát, és a maskarák igazi vigasságot 
hoznak. 
Az idén „tombolázunk”, és diszkózunk is! Legyen egy-egy torta a 
jutalma az osztályprodukcióknak!  Mindenki lelkesen látott hozzá az 
elıkészületeknek. Ki hol tudott, ott segített. A gyerekek, a szülık, a 
tanárok, mindenki tette a dolgát. nemhiába dolgoztunk? 
Csak akkor nyugodtunk meg véglegesen, amikor a színpadra 
felvonult a 36 jelmezes, és ki -ki csillogó szemmel, vagy éppen 
megszeppenve mondta el, ki is İ. Nem volt könnyő dolga a 
zsőrinek. 
 

 
 

A rövid szünetben a szép számmal összegyőlt családtagok a 7. 
osztály szülei által készített szendvicsekbıl és finomabbnál 
finomabb süteményekbıl falatozhattak. E közben az osztályok 
felkészülhettek a bemutatkozásra. Nagy büszkeséggel töltött el 
bennünket, hogy minden évfolyam igazi farsangi produkciót adott 
elı. 

 
 

Az életkoruknak megfelelıen voltak maskarások, kecses zebrák, 
táncos lábú cawboyok, szörnyek.  
 

 
 

A nagyobbak már komoly táncbemutatókkal léptek fel, itt-ott 
kacérkodva fiúk a lányokkal. Igen, a 8. osztályosaink ebben az 
évben is rájöttek, hogy nekik itt már „nem sok van hátra”. İk 
egy kicsit már búcsúzkodtak is. 
E közben a szerencséseknek kisorsoltuk a tombola nyereményeket. 
Az eredményhirdetés után együtt táncolt kicsi és nagy.  Együtt 
tekerték a kivetítı vászon táncosaival a legmodernebb táncokat is. 
Ezek után a jólesı fáradság érzésével indultunk haza, a füleinkben 
lüktetett még a zene ritmusa és azt éreztük, igen ez jól sikerült!!   

Magyar Jánosné - Szatmári Károlyné szervezık
 
Köszönetet mondunk a rendezvény segítıinek, támogatóinak: 
Demeter Józsefné vállalkozónak jutalomtárgyakért, a Vértesi Nyugdíjas 
körnek a finom farsangi fánkért, a Derecske Alma Kft-nek a 
gyümölcsléért, a tombolatárgyakat felajánló szülıknek, a 7. osztály szülıi 
munkaközösségének a finom süteményekért, az osztályok szülıi 
munkaközösségeinek a tortakölteményekért. 
 

Irinyi János Általános Iskola 
 
A féléves munka értékelése 
Az 1. félév lezárása után a szülık nem csak gyerekeik ellenırzıibıl 
tájékozódhattak a teljesítményekrıl, hanem ettıl sokkal átfogóbb 
képet kaptak az iskolai életrıl a februárban megtartott szülıi 
értekezleteken. A beszámolás a 3 tagú Intézményi Tanács számára 
is megtörtént. 
A szülık gyerekük iskolai élete mellett a gyereknevelés 
nehézségeihez is kaptak segítséget a „Nem bírok a 
gyermekemmel” és a „Kapu a világra”  címő, Sándor-
Sarkadi Veronika pszichológus által tartott elıadásokkal. 
Az értekezleten mind az alsó, mind a felsı tagozaton szép 
számban voltak jelen a szülık. Gyerekeik érdekében továbbra 
is számítunk együttmőködésükre! 
 
Próbavizsga a sikeres felvételi vizsgák érdekében 
Több mint tíz éve alakítottuk ki a 8-os tanulók felvételijét 
segítı félévi vizsgarendszerünket, mely próbát jelent a 
felvételizıknek a középiskolai felvételik elıtt. 
A központi írásbeli vizsgákat megelızve itthon is írtak egy-
egy vizsgatesztet magyarból és matematikából végzıseink. 
Idén a házi és a középiskolai feladatlapok eredményei a 
tanulók nagy részénél szinte megegyeztek, az eltérés 0-5 pont 
között volt, tehát hiteles képet nyújtott a helyi megmérettetés 
szülınek, tanárnak és diáknak a felvételi esélyekrıl. 
A szóbeli vizsgákhoz szükséges felkészülést, jártasságot, 
viselkedéskultúrát, magabiztosságot segítették a március elején 
megtartott szóbeli próbavizsgák magyar, matematika és angol 
nyelvbıl. Akik ezeken részt vettek és idıt, figyelmet szántak a 
felkészülésre, már rutinosan léphettek be a középiskolai 
tantermekbe a vizsgabizottság elé. 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

Sem a magyar, sem a matek vizsga nem volt könnyő 
Érdeklıdéssel várjuk felvételi eredményeiket, melyekrıl 
szintén beszámolunk. 
 
Körzeti asztalitenisz verseny Derecskén 
2014. február 26-án Derecskén rendezték meg a körzeti 
asztalitenisz versenyt, melyen három iskola tanulói vettek 
részt. Iskolánkból Vónya Patrik 1. helyezést, Laczkó Kristóf  6. 
helyezést, Juhász Róbert 11. helyezést ért el. 
Felkészítı tanár: Nagy Károly. 
Gratulálunk az elért eredményekhez! 
 

Beiratkozás a következı tanévre 
Az általános iskola 1. évfolyamára történı beiratkozás a tavalyi 
évhez hasonlóan most is rendelet szabályozza.  
Hajdú-Bihar megye területén mőködı általános iskolákba a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal döntése alapján 2014. 
április 28-29-30-án kerül sor.  
A beiratkozás helye: Irinyi utca 8 . sz. alatti iroda. 
A beiratkozáskor a szülı hozza magával: 

- az óvoda által kiadott szakvéleményt, 
- a gyerek születési anyakönyvi kivonatát, 
- a gyerek TAJ, illetve lakcím kártyáját. 

Vályiné Pápai Viola igazgató
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  Befejezıdött a 2013 – 14 -es 
Létavértesi Terem Labdarugó Bajnokság 

 
A 26 csapat nevezésével 1.- és II., valamint Öregfiúk Bajnoki 
csoportban, a Létafit  SE által szervezett teremlabdarúgó torna a 
kupáért folyó mérkızésekkel véget ért. 
Az I. osztályban a kiváló Paptamási csapat végzett, akik a kupa 
megnyerésével sikeresen  dupláztak. 
 

 
Fotó: Magánarchívum 

A focitorna abszolút nyertesei – Paptamási 
 

Helyezés 
csoport 

 

 
I. osztály 

 

 
II. osztály 

 

Öregfiúk 
Bajnokság 

I. Paptamási Monostorpályi 
SE 

Margittai 
amatırök 

II. Nagyváradi 
Malária 

Nagyváradi 
Malária „B” 

Old 
Létaboys 

III Horváth FC Tornatermi 
Zsírégetık 

Old Boys 
Fortuna 

További részletek: www.letafitse.extra.hu  
 

RRééggii  kkééppeekk  
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik bizalmukkal 
megtisztelve elküldték fényképüket a települési digitális album, a 
Létavértesi Hírek újság és internetes oldala, és a város honlapja 
számára! Megjelentetésük folyamatosan történik. Továbbra is 
várjuk érdekes fotóikat a Városháza I. emelet 12. irodába – Juhászné 
Barna Gyöngyi-, vagy a letahirek@gmail.com e-mail címen. 

 

Tavaszi sorsolások 
Létavértes SC ’97 

 

 

 
 

 

 
Rácz Gyula és zenekara a '60 -as években a nagylétai  Posta-
hivatal elıtt (Gyár utca sarok) vonuló nászmenetet kíséri. 
A fotó tulajdonosa: Máté Sándor 

A Nagylétai Állami Ál-
talános Iskolában évti-
zedeken át szép hagyo-
mány volt a torna-
vizsga, a néptánc, a 
színpadi mősorok szer-
vezése. A bemutatók 
mindig osztatlan sikert 
arattak. Ezek egyik lel-
kes szervezıje volt 
Ráthonyi Zoltánné ta-
nárnı. 

Szép zsinóros mellé-
nyek, bıujjú ing, párta a 
lány fején, kalap ár-
valányhajjal a fiú fején. 
Balázs Margit és 
Hosszú Gyula látható az 
1950-es évek elején 
készített fényképen. 

A fotó Hosszú Gyula 
(postás) tulajdona. 
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Egy felháborodott szülı levele 
 
„A TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosítószámú „Út a 
szakmaválasztáshoz” címő kiemelt projekt, elsısorban roma és hátrányos 
helyzető 7-8. osztályos tanulóknak ad lehetıséget pályázni 10.000-18.000 
Ft/hónap ösztöndíj elnyeréséhez. Egyedüli feltétel a 2,5-es tanulmányi átlag 
elérése. Az Országos Roma Önkormányzat közel 6 MILLIÁRD Ft-ot kap a 
pályázat teljesítésére.„ 
 
Ezen a cikken elsı olvasatra felháborodtam, de a morgolódás után úgy 
gondoltam, hogy biztosan valami álhír, illetve ha nem is az, akkor biztosan 
nincs épesző ember, aki megvalósíthatónak ítélné ezt, mivel akárhonnan is 
nézem a 2,5 -es átlag -mindenféle számítás szerint- nagyon gyenge 
teljesítménynek minısül. De hosszas kutatások, telefonálások után el kellett 
fogadnom a tényt, a hír igaz. 
Problémásnak, erısen aggályosnak tartom, hogy a jobban teljesítı diákban 
ez az intézkedés, ez a teljesítmény nélküli jutalmazás milyen benyomásokat 
kelt. És mit kell nekünk normálisan gondolkodó, gyermekünk tanulását, 
jövıjét, majdani munkahelyen történı helytállását szorgalmazó szülıknek 
tennünk, hogy az ilyen diszkriminatív helyzet ellenére, ık azért ne felejtsék 
el, hogy nekik igenis tanulniuk kell! Hogy szükség van a képességeiktıl 
elvárható legmagasabb szintő tanulmányokra, ha munkából akarnak megélni 
Magyarországon becsületes emberként, ahogyan azt tılünk szülıktıl látják. 
Nekik nem lesz olyan szerencséjük, hogy a semmiért is ölükbe hulljanak 
javak, nekik/nekünk mindenért meg kell dolgozni, mert munka nélkül nincs 
eredmény, nincs becsület! 
Ilyen kivételezés esetén még a legbékésebb, legidealistább gyermekben is 
felmerül a kétely, alábbhagy a törekvés. Hogy értessük meg ezt a helyzetet 
gyermekeinkkel, hogy a csírája se ültetıdjön el bennük a kisebbségek 
aránytalan támogatása miatti rossz érzésnek, haragnak? 
 
És szeretném tudni, hogy aki ezt a pályázatot kiötlötte, útjára bocsátotta és 
alkalmasnak ítélte, milyen szándékkal tette ezt? Milyen felzárkóztatást, 
milyen könnyebb beilleszkedést remélt ettıl? 
Saját magukat alacsonyítják le ezzel a pályázat megalkotói és véghezvivıi, 
hiszen diákjaikról állítanak ki olyan szegénységi bizonyítványt, melyben 
elismerik, hogy a többségnél gyengébb szellemi képességőeknél kevesebb 
tudás várható el, hogy jutalom jár nekik azért, mert nem iskolakerülık. 
Az osztályközösségekben feszültséget keltenek ezzel a „pozitív” 
diszkriminációval, hiszen minden egészséges értékrendben felnövı 
gyermekben megfogalmazódik a kérdés: „İ miért és én miért nem?!” 
Véleményem szerint ez a pályázat a lehetı legrosszabb intézkedésnek 
tekinthetı, amennyiben a célja a felzárkóztatás, az elfogadás, az integrálás. 
Én a gyermekeimet nem szoktam ötös osztályzatért pénzzel jutalmazni, 
csupán dicsérettel illetem. Hangsúlyozva, kiemelve a majdani jövıjének 
alakulásában való okos törekvı hozzáállását.  
A diszkrimináció nekünk is fáj!  
Tőrhetetlennek tartom, hogy az erıfeszítés nélküli valahová jutás csíráját is 
elültessék gyermekeinkben. 
Ezt a levelet mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki egy kicsit is aggódik 
gyermeke egészséges fejlıdéséért, az iskolai egyenjogúság megmaradásáért. 

Szabó Tibor szülı
 

 
 

 
Tisztelt Termelık!  
 
A tavasz és a tavaszi munkák kezdetével se feledjék, hogy mindig 
akad valami határidıs adminisztratív tennivaló is. Ez utóbbi 
feladatokhoz nyújtunk némi segítséget azáltal, hogy összegyőjtöttük 
a folyamatban lévı és a megnyíló támogatásokat, és felhívjuk a 
figyelmet az aktuális változásokra. 
30/2014. (II.20.) számú MVH Közlemény, az ÚMVP I. és II. 
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó 
támogatás igénylésérıl. A kérelmet a legkésıbb 2014. február 19-én 
lezáruló (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási 
kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelızıen pénzügyileg 
rendezett képzések vonatkozásában2014. március 1. – március 31. 
között lehet benyújtani, elektronikus úton az MVH-hoz. 
Továbbra is aktuálisak a földhasználati bejelentések, de módosultak 
a földhasználati bejelentésre vonatkozó nyom-tatványok. A 
földtörvény. változásával újabb bejelentési „kötelezettség” is 
keletkezett, mely a haszonbérletek és adásvételek esetében fontos, 
ez nem más, mint a Földmőves igazolás. A bejelentést minden 
esetben igazolásokkal kell alátámasztani. A bejelentéshez szüksége 
nyomtatvány beszerezhetı irodánkban és a földhivatal.hu honlapon. 
A bejelentést a Körzeti Földhivatalhoz lehet benyújtani. 
 
Március 17-ig volt lehetıség a kérıdzık szerkezetátalakítási 
támogatások 2013 évi kifizetési kérelmeinek beadására.  
Március 19-ig volt teljesíthetı a monitoring adatszolgáltatást az 
Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az 
Európai Halászati Alapból (EHA) támogatásban részesült ügyfelek 
részére. Mindkét jogcím esetében az érintetteket külön értesítettük 
és eleget tettek jelentési kötelezettségeiknek. 
 
A Téli Gazdaesték elıadás sorozatában 4 alkalommal 13 elıadást 
tartottunk a területünkre, gazdálkodásunkra jellemzı témákban. 
Átlagosan 40-50 fı részvételével. Fıbb témák voltak:  
⋅ 2014 évi SZJA, TB, Járulékváltozások 
⋅ Az új Föld Törvény, Földhasználat ismertetése 
⋅ Nitrátérzékeny területen gazdálkodók adatszolgáltatási 

kötelezettségei 
⋅ MVH aktualitások 
⋅  
A kamarai kártyák kiosztásai folyamatosak, vannak még az elsı 
körbıl is át nem vettek, melyeket kérjük, hogy minél hamarabb 
vegyenek át. Átvételhez a kamarai nyilvántartási számukat 
feltétlenül hozzák magukkal. 
 
Amikor ezt a cikket olvassák, már aktuális lehet a 2014 évi 
területalapú támogatások benyújtása is. Sajnos az elızı évben is 
volt olyan termelı, aki önhibájából kimaradt az igénylésbıl. Kérjük 
Önöket, hogy feltétlen tartsák ezt szem elıtt és érdeklıdjenek 
irodánkban. Az irodánk telefonszáma változatlan, (52) 250-435. 

Szima György
NAK falugazdásza 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 
 

„Az idı múlik, feledni nem lehet. 
Nehéz az életet élni nélküled. 
Milyen szomorú mindig egyedül lenni, 
Valakit mindenütt hiába keresni. 
Hulló könnyekkel állunk sírod felett. 
Zokogva ırizzük drága emlékedet” 
 

Tarján József 
halálának 7. évfordulóján 

El nem múló fájdalommal emlékezik 
Felesége és családja 

 

 

A település eseményeir ıl hónapról-hónapra tájékozódjon a 

 Létavértesi HHHHHHHHHHHHÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKK    ----        ben 

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

Létavértesi információk az interneten: 
http://letavertes.hu , - http://letahirek.blog.hu   
Facebook oldal: Létavértesi Hírek  iwiw: Létavértesi Hírek  
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INGATLAN. Létavértes, Vezér u. 
26. szám alatti 815 �  öl ingatlan 
1994-ben épült66 m2  alapterülető 
tetıteres, alápincézett, 2 garázsos + 
72 m2 tároló, 220 �  öl gyümölcsös, 
szılı –víz, gáz, villany, TV 
kiépítve- teljes felszereléssel eladó. 
Irányár: 8 millió Ft. Érdeklıdni 
lehet: 52/324-685               (C0811917) 
 
SZİLİ PAJTÁVAL. Az Öreg-
kertben szılı (600 négyszögöl) 
vegyes gyümölcsössel, pajtával 
eladó. Villany, ásott- és fúrott kút 
van. Ugyanitt Hetra 101-as transz-
formátor eladó. Telefon: 
 06 30 206-7144.                     (C 0811805) 
 
REDİNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minı-
ségő anyagok felhasználásával reális 
áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV 
álló mőanyag párkányát is megren-
delheti tılem! Érd: ifj. Kéki Sándor, 
telefon: 06 20/ 463-57-13   (C 0811733)
 

CSALÁDI HÁZ. Tetıteres családi 
ház Létavértes, Halom u. 5. szám 
alatt eladó. Érdeklıdni: lehet: 
06 30/ 655 1061.                         (C 0811734)
 
CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó 
Létavértes, József A. utcában. A 
ház kívül – belül szépen felújított. 2 
szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m 
hosszú üveges folyosó, mellék-
épületek 400 n. öl telken. A lakás 
összkomfortos, gáz főti a lakást és a 
vizet, cserépkályha, kerekes kút, 
csemegeszılı az udvarban, kertben, 
+ riasztó. Irányár: 2,6 millió Ft. 
Telefon: 06-20 310-2052 (C 0905295) 
 
CSALÁDI HÁZ. Eladó Létavér-
tesen a Sándor utcán kétszobás, jó 
állapotú összkomfortos családi ház, 
rendezett udvarral és melléképü-
letekkel, 6003 m2 –es telken. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érdeklıdni lehet:  
06-70-640-7524                    (C0811910)

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes köz-
pontjában, Batthyány u. 23. szám 
alatt 100 m2-es 3 szobás, össz-
komfortos családi ház 2 garázzsal, 
melléképületekkel, kerttel, gyümöl-
csössel eladó. Érdeklıdni: lehet tele- 
fonon: 06-30/ 430-8054"   (C 0811869) 
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, 
István u. 20. szám alatti, 1436 nm 
nagyságú telken lévı, 2 szobás, 
fürdıszobás, családi ház nagy 
kerttel, melléképülettel eladó. 
Irányár: 3.5Mft. Érdeklıdni:  
06-20-331-3179, 06 20 580-4434. 
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, Vezér 
u.  27. szám alatti 3 szobás, össz-
komfortos lakóház melléképületek-
kel, ipari árammal, 386 �  öl telekkel 
eladó. Érd: 52/376-584        
 (C0811816) 
 
HÁZ. Eladó Létavértesen, az 
Alkotmány utcában egy régi 
típusú öreg ház melléképüle-
tekkel, 2774 m2 –es telken. 
Irányár: 2,5 millió Ft. Érdeklıdni 
06-70-585-7931.           (C0811910) 

GEALAN , Roplasto mőanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acélmere-
vítéssel. 5 év teljes körő garanciával, 
alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. 
Kéki Sándor, tel: 06-20/ 463-57-13                

(C 0811733)
 

BELTÉRI AJTÓK . Kiváló 
minıségő Porta doors beltéri faajtók 
széles választékban és variál-
hatóságban. Hagyományos, klasszi-
kus, modern, exkluzív stílusban. 
Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 
06-20/ 463-57-13                (C 0811733) 
 
VEGYES. Eladó 2 db kétszemélyes 
rekamié, 1 db ágynemőtartó, 1 db 
pergrim típusú gáztőzhely, 1 db WB-
20-as Honda motoros vízszivattyú. 
Érdeklıdni: Kalmár Imre, Batthyány 
u. 28.         (C0811920) 
 
VEGYES. Létavértesen 1200 m2 –
es ingatlan, elektromos betegágy 
(ráccsal), rokkantkocsi eladó. 
Irányár: 450 000, 80 000, és 30 000 
forint. Érdeklıdni: 06-30-327-5952 

(C0811809)
 

 

Hirdetés leadása április10-ig   

 

 

HIRDESSEN a Létavértesi     HHHHHHHHHHHHÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKK             –    ben 
Hirdetési díjakról: http://letavertes.hu  /Létavértesi Hírek  

Apróhirdetés 
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 

 

Hírek - Létavértes SC 97   
Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy az MLSZ új licensz törvénye 
alapján az NB III bajnokságokban kötelezıen elıírja a fedett 
nézıtéri lelátót, külsı angol WC-t, vendégszektor kialakítását, 
öltözık bıvítését. Ezért egyesületünknek pályázatot kell 
benyújtani, melyhez az MLSZ 70 %-os támogatást biztosít. 
Az ifjúsági csapat átalakult, mivel 8 új labdarúgó érkezett. Az új 
edzı Csató Tibor lett. 

Árva Barna elnök
 

Létavértes SC ’97 úszó szakosztály  

Az elsı igazi létavértesi érmek! 
 
Kiválóan sikerült a Létavértes SC ’97 úszó szakosztályának 
bemutatkozása a február 1 -én megrendezett úszóversenyen 
Hajdúböszörményben. A kitartó és szorgalmas munkának meg lett 
az eredménye, hisz a Hajdúsági Kupáról a 22 csapattag összesen 22 
éremmel (14 arany, 5 ezüst, 3 bronz) térhetett haza. Kiváló 
eredménnyel úszott Harmati Dorottya, aki mind a három számában 
(50 m gyors, 50 m hát, 50 m pillangó) aranyérmet kapott, illetve 
Szima Bence, aki az 50 m gyors és az 50 m pillangó számban is a 
korosztály gyızteseként vehette át aranyérmét. 
 
A versenyúszásra nevelés 2012 augusztusában indult Létavértesen, 
Mányi Csaba oktató-edzı vezetésével, a Debreceni Úszó SE 
zászlaja alatt. A mi kis csapatunk folyamatosan fejlıdött, 
folyamatosan csatlakoztak hozzánk, egyre nagyobb sikereket értek 
el a létavértesi gyerekek, neveik egyre gyakrabban hangoztak el 
éremosztáskor, sajnos, mint DUSE versenyzıké. Lehetıséget 
kerestünk arra, hogy Létavértes nevét öregbíthessük a továbbiakban, 
ezért 2014 januárjában szakosztályként csatlakoztunk a Létavértes 
SC ’97 egyesületbe.  
 
Az úszó szakosztály teljesen önellátó, önköltségen mőködik, az 
uszoda bérleti díját, az oktatók, edzık munkabérét, a versenyeztetés 
költségeit teljes egészében a szülık állják, nem kis terhet róva rájuk, 
hisz csak az uszoda havi bérleti díja 180 –200 ezer forint Ft. 
A versenyzık mellett, már utánpótlás csapatunk is van, sıt ez évtıl a 
legkisebbek úszásoktatását is sikerült megoldanunk. 
Célunk, hogy az eredményes versenysport mellett minél több 
gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” 
szépségét, örömét. 
 
Remélem, együtt tudunk osztozni a labdarugók, kézilabdázók, 
cselgáncsozók sikereiben, így együtt még erısebbek vagyunk! 

Fülöp Melinda swimming team koordinátor
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Tavaszi virág és palántavásár  
a HIRIPI KERTÉSZETBEN 

Kínálatunk 
 

- árvácska – egynyári virágok – muskátlik – 
- balkon növények - kaspós növények – 

Zöldség palánták: 
paradicsom,  paprika,  

káposztafélék,  
dinnye, zeller 

NYITVA: 
 hétf ıtıl –vasárnapig   16 órától – 19  óráig  

Cím: Létavértes, Teleki u. 12. 
Tel: 06-70-4224-264, 06-70-9455-653 
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 

� 

 
 

� 

 

Energetikai tanúsítvány készítése 

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

További információ: www.nemesvallalkozas.hu  

Érdekl ıdni:  Nemes János  
Telefon: 52/ 376-169. Mobil: 06-30/452-41-96  

 
 

Tisztelt Vásárlóink! 
2014-ben s várjuk vásárlóinkat új helyünkön: Létavértes, 

Sziget utca eleje (Benzinkúttal szemben). 
Megrendeléseiket továbbra is 1 napon belül teljesítjük! 

Mőszaki vizsgára való felkészüléseikben is állunk 
rendelkezésükre teljes árukészletünkkel! 

Kordicsné Portör ı Mária                    POR-SZI MIX BT. 
06 30 / 207 2347                      MTZ BOLT 

A Létavértes Sc ’97 nıi kézilabdázói 
Komárom-Esztergom megyében "viziteltek" 

 
Létavértes megyei nıi kézilabda csapata Balogh Sándor edzı 
irányításával már február elején megkezdte felkészülését a 
bajnokság folytatására. A csapat játékoskerete nem gyengült, mivel 
távozó személy nem volt, és két-három érkezı játékos tesztelése 
folyamatban van, akikkel gyarapodhat a létszám A csapat elé 
kitőzött cél a bajnokság megnyerése, és ez által kvalifikáció az NB 
II Észak - Keleti csoportjába, ahol hat megye csapatai mérkıznek 
egymással. 

A felkészülési 
idıszak elsı próba-
tételére Komárom -
Esztergom megyé-
ben került sor. A 
tornán Solymár, 
Tarján, Dorog és 
Létavértes vett 
részt.  

A két Komárom - Esztergom megyei gárdát, magabiztosan gyızték 
le lányaink, míg a Pest megyei Solymár Sc NB II -as csapat elleni 
összecsapás döntetlennel zárult. A Létavértes az egyenlı pontszám 
ellenére –gólkülönbség alapján- a torna második helyezettje lett 
Solymár mögött 
A Tarján Kézilabda torna eredménye: 
I. Solymár Sc 5 pont, II. Létavértes Sc 97' 5 pont, III. Tarján 2 pont 
IV. Dorog 0 pont.                                                   Papp Zoltán 
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