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MEGHÍVÓ
2017. október 23-án 10 órától
az Árpád téri Kopjafánál
Ünnepi beszéd – Menyhárt Károly
Emlékműsor – Arany J. Ált. Iskola 8. o.
Koszorúzás

Mindenkit szeretettel várunk !

Fotó: Magánarchívum

Igazgatók egy csoportja

Létavértes, 2017. szeptember 15.

Időskorúak támogatása
Már korábban tájékoztatást adtunk arról,
hogy a Képviselő-testület a 4/2015.(II.26.)Ör.
számú rendeletének 16/2017(V.31.) Ör. számú módosításával döntött a 70 év felettiek
részére 10.000 Ft / fő, míg egyedülállók esetében 12.000 Ft/fő összegű időskorúak támogatásáról. Tájékoztatom Önöket, hogy a Városházán (földszint 3.) átvett vagy a
www.letavertes.hu /Hírek oldalról letöltött
igénylőlapok befogadása 2017. október 16án megkezdődött.
Tisztelettel kérjük, hogy azokat kizárólag
személyesen vagy olyan meghatalmazott
útján juttassák vissza, aki megbízható, tekintettel arra, hogy az adatlapon kívül más
egyéb személyi okmány másolata is szükséges. A leadás november 30-ig lehetséges. A
kérelmet elbíráló határozatban a kifizetés
dátumáról mindenkit értesítünk.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az
illetékességéhez tartozó négy járás (beretytyóújfalui, derecskei, hajdúszoboszlói és
püspökladányi) iskolaigazgatóinak és a
tankerület vezető beosztású tisztségviselőinek csapatépítő tréninget szervezett
Létavértesre Kapornai Judit tankerületi
igazgató vezetésével.

Városunknak és iskoláinknak megtiszteltetés volt a helyszínválasztás.
Igyekeztük a nap programjait tartalmassá
tenni, segíteni a rendezvény sikerességét.
Megmutattuk vendégeinknek Léta és Vértes értékeit, megismertettük velük a két
általános iskola tárgyi feltételeit, valamint a

településhez tartozó szőlőskert sajátosságaival is találkozhattak egy jó hangulatú szekértúra során.
A programok szervezéséhez, lebonyolításához segítséget nyújtott az Arany János
- és Irinyi János iskola, Létavértes Város
Önkormányzata, a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, a Vértesi Református
Egyházközség Konyhája, a Szőlősgazdák
Egyesülete, valamint Barna Péter és fia
pálinkafőzők.
A szervezetek részéről tevékenykedő személyeknek ezúton is köszönjük munkáját a
tartalmas szakmai nap megvalósulásáért,
vendégeinknek pedig megtisztelő jelenlétüket.
Vályiné Pápai Viola
oktatási bizottság vezetője

Menyhárt Károly polgármester

Véradás
A 2017. szeptember 20-án a vértesi településrészen megtartott kiszállásos vér-adáson
megjelent 33 fő, akik közül 30 személy adhatott vért, összesen 13 500 milliliter mennyiséget.
Legközelebbi véradás 2017. december 13. –
án lesz 8-15 óráig a Sportcentrumban, Debreceni 1.
Köszönet önkéntes véradóinknak!
Szalai Ferencné véradásszervező

Fotó: Magánarchívum

A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Létavértesi Román Kulturális
Egyesület ebben az évben is megrendezte az Irinyi - Vulcan napot. Az október 7 -i programról a 3.oldalon.
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Röviden
Irinyi János születésének
200. évfordulóján
A tudós hazafira emlékeztek az M1 október
13-i Minden tudás című műsorában.
A műsor stábja 2017. október 05-én
Létavértesen, az Irinyi Kiállítóteremben
forgatott. Irinyi János munkásságával
kapcsolatban Vályiné Pápai Viola igazgató
asszony is nyilatkozott.
A műsor a Duna televízióban is látható lesz.
Elérhető a www.mediaklikk.hu oldalon,
illetve a www.léetavertes.hu honlapról a
Település /Város képeken oldalról
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A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleett nnaappiirreennddjjéénn
A 2017. szeptember 26-án megtartott
soros testületi ülésének napirendjén

Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló a Létavértesi Gyermeksziget
Óvoda munkájáról ●
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2017.I.félévi teljesítéséről ●
3. Különfélék
3.1 Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2017. évi költségvetésének
módosításáról ●
3.2.Létavértes Város településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés

szabályairól szóló önkormányzati rendelet
elfogadása ●
3.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezésére közszolgáltató kiválasztására
pályázat kiírása
3.4. Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
3.5. Vizelli Károly Létavértes, Kassai u.1/c.
szám - Rally2 bajnok egyéni kérelme a
„Rallylegend” elnevezésű olaszországi
versenyen való részvételhez
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu
● = elérhető a város honlapján

DR. OLÁH CSABA
BÚCSÚZTATÁSA
A Vértesi Református Egyházközség Idősek
Szeretetházában csaknem 20 év köztünk
lévő munka és szolgálat után búcsúztunk el
Dr. Oláh Csaba Barna intézményi orvostól.
Megköszöntük, hogy Doktor Úr mindig szívén
viselte az intézményben élők, dolgozók és az
intézmény sorsát is. Az idős emberekkel való
törődése példaként áll előttünk.
Ezúton is köszönjük, hogy emberileg,
szakmailag mindig számíthattunk rá, és
kívánjuk, hogy a pihenés éveit egészségben,
sok örömben tudja eltölteni családja körében.
A Vértesi Szeretetház lakói és dolgozói
Rozsnyai István református lelkész

Zumba program
Nem marad el az október 21-re meghirdetett
nagyszabású program az uszoda feletti
tornacsarnokban..
Claudiu Gutu megbetegedése miatt a
sztárvendég 15.30 órától MC Gergely
Lóránd lesz

Szüreti sokadalom
A 2017- i Szüreti sokadalom rendezvény az
egész napos esős, hűvös idő miatt elmaradt.
Az érdeklődők, táncosok, lovasfogatosok,
kerékpárosok szíves megértését kérjük!

A város honlapja
www.letavertes.hu

BURSA HUNGARICA
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 26 – i
ülésén 110/2017. (IX.26.) Öh számú
határozatával támogatta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást, és az „A”
és „B” típusú pályázat keretében összesen
10 személyt támogat 10 hónapon keresztül,
havi 3 000 Ft-tal.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már

nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER -Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a Létavértes Városi Önkormányzathoz, (VÁROSHÁZA), Létavértes,
Kossuth u. 4. szám, I. emelet 15. irodájába
kell leadni.
További részletek és az „A” és „B” típusú
pályázati kiírás elérhető a város honlapján:
www.letavertes.hu / Hírek/ Pályázat

Létavértesii HÍR EK - LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja - Kiadó: Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.
Felelős kiadó: Vályiné Pápai Viola. Felelős szerkesztő: Turóczi Barnabás - 06-30-336-7178 . - Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Tel: 52 376-101
Interneten: a város honlapján www.letavertes.hu, facebookon. Twitteren. Fax: (52) 376-345 - E-mail: letahirek@gmail.com,,
Nyomda: L I C I U M A R T . 4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Tel: 52/ 533-183. E-mail:delakft@gmail.com Megjelent: 2500 példányban.
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezető: 52/376-156 - ISSN 1587-7639
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Irinyi – Vulcan nap
Létavértes, 2017. október 07.

Az Árpád téri koszorúzás
Koszorúzás történt Iustin Popfiu sírjánál, Iosif Vulcan emléktáblájánál, valamint Irinyi János és családja sírjánál.

A megkoszorúzott Iosif Vulcan emléktábla
A Városháza dísztermében Szima Sándor, a Létavértesi Román
Nemzetiségi Önkormányzat alelnök köszöntötte a megjelenteket,
közöttük Marius Gabriel Lazurcát, Románia magyarországi nagykövetét, Florin Vasulini gyulai főkonzult, Pavel Emiliant, Románia
Európa parlamenti képviselőjét, Pásztor Sándort, Bihor megye
önkormányzati elnökét, Dr. Szabó Ödönt, romániai országgyűlési
képviselőt, Juhász Tibort, a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatának elnökét, David Sergiut, a Nagyváradi Egyetem
dékánját, Dr.Aurél Chiriacot a Körösvidéki Múzeum igazgatóját,
Béres Csabát, Székelyhíd polgármesterét, Menyhárt Károlyt,
Létavértes polgármesterét, helyi önkormányzati képviselőket,
Szimicsku Ferenc görögkatolikus esperest, a Létavértesi Nemzetiségi Önkormányzat és a Létavértesi Kulturális Egyesület tagjait.
Az elhangzott hozzászólásokból:
Krizsán Gábor: örül annak, hogy -ugyan nem kis erőfeszítéssel-, de
immár 23 éve emlékezünk és koszorúzunk Irinyi János, Iosif
Vulcan, Iustin Popfiu sírjánál.
Menyhárt Károly: minden Irinyi - Vulcan ünnepségen részt vett, és
továbbra is támogatja a román nemzetiségi önkormányzat és a kulturális egyesület működését
Marius Gabriel Lazurca n agykövet: kiemelte a rendezvény családias jellegét.
Pavel Emilian: az EU azokat a határmenti régiókat támogatja, akik
jó együttműködésben élnek egymással.
Pásztor István: gratulált a Létavértesi Román Kulturális Egyesület
23 évéhez és a Létavértesi Nemzetiségi Önkormányzat több, mint
10 évéhez. Segíteni fogja egy Érmellékről szóló kiadvány megjelenését.
Dr. Aurél Chiriac: Nagyváradról színvonalas könyveket nyújtott át
a résztevőknek.
David Sergiu: meghatottan beszélt az elhunyt prof. Süli-Zakar
István határmenti munkásságáról és létavérteshez kötődő tevékenységéről.
Szima Sándor: az egyesület az 1991 óta tett romániai kirándulásairól kiadványt jelentetett meg, melyet egyesületük tagjai mellett az
ünnepség résztvevői is megkapnak.

A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújt
be a két kiemelkedő személyiségről, Iosif Vulcan és Irinyi Irinyi
János munkásságáról szóló román - magyar nyelvű könyv kiadása
érdekében.

Fotók: Magánarchívum

Koszorúzás az Irinyi sírkertben
Az Irinyi kiállítóteremben Irinyiről szóló filmvetítés volt, melyet
Vályiné Pápai Viola igazgató asszony egészített ki. Ezt követően
Iosif Vulcanról szóló magyar és román nyelvű film került levetítésre, melyhez Dr. Aurél Chiriac múzeumigazgató fűzött kiegészítést.
A vendégek megtekintették a Sportcentrum területén készült lelátót,
és elismeréssel szóltak a Létavértesen egykor futballozott, később
magasabb osztályban szereplő labdarugók mezkiállításáról. A nap
baráti beszélgetéssel és vendéglátással zárult.
Krizsán Gábor
Szima Sándor
LRNÖ elnök
LRNÖ alelnök

„Tudod-e? – Az én értékem”
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Létavértesi Települési
Értéktár Bizottság egyfordulós pályázatot hirdet a Települési értéktárban lévő elemekből kiválasztott egy érték kreatív megjelenítésére.
Pályázni lehet bármelyik helyi érték kreatív megjelenítésével maximum A/0 nagyságban. A megjelenítés készülhet bármilyen technikával (ragasztás, varrás, kötés, horgolás, nemezelés, festés, stb.),
bármilyen anyag felhasználásával (papír, karton, vízfesték, textil,
gyapjú, műanyag, stb.) akár ezek kombinálásával is..
Pályázhatnak: az oktatási intézmények felső tagozatos tanulóinak
(6-8. osztály) minimum 4 fős csapatai (pl. egy osztály tanulói, vagy
több tanulóból álló, a pályázatra létrejött csapat, stb.) készíthetnek
pályamunkát. Egy csapat csak egy pályamunkával pályázhat! Iskolánként maximum 4 csapat pályázatát fogadják.
Részletes pályázati kiírás és a nevezéshez szükséges adatlap elérhető
a város honlapján: www.letavertes.hu
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TÖK JÓ NAP AZ OVIBAN!
Október 6 -án a Gyermeksziget Óvodában idén is megrendezésre
került a „Tök jó nap”.
Az óvoda apraja-nagyja, valamint a szülők, nagyszülők, vendégek
közösen, nagy izgalommal készültek erre a fergeteges délutánra.
Szebbnél szebb termésekből kompozíciókat, finom süteményeket
készítettek.

A rendezvényen színvonalas műsorok és fellépők váltották egymást:
Dávid Roland Mózes zenés műsorral, a Cifra Palota bábcsoport
„Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” című előadásukkal
repítették a közönséget a mesék világába.
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Szüreteltünk az Irinyi utcai Tagóvodában
Elérkezett a szüretnek ideje, mindenki a kisbíró szavát figyelte.
Eztán kezdődött a fellépők
sora, a Bea, Timi, Piroska
vezette vidám zumba reggeli torna.
Roptuk a táncot, ifjak és
vének. Aztán a Jancsiról és
Mariskáról szóló mesét fogadta nagy tapssal a hálás
közönség.
Majd minden szülő megfogta gyermeke kezét, és játékok sora vette
kezdetét.
Az ügyes kezek műhelyében madárijesztőt készítettek a szorgos
kezek. Az udvar másik részén népi játékokat játszhattak a kalandot
keresők. Igen finom virslis krumplival vendégeltük meg szüreti
programunk résztvevőit.
Köszönetet mondunk a ZumBea résztvevőinek, a mesét előadó
óvodapedagógusoknak, óvodánk dajkáinak, valamint adományozóinknak: Demeter Józsefné Piroskának, Szilágyi Katalinnak, Bora
Zoltán vállalkozónak, Huszti Hús Kft-nek, PP+R Kft-nek,
Tóthfalusi Jánosnak és feleségének, Juhászné Nagy Zsuzsának és
férjének, a szülői munkaközösség minden tagjának és az óvoda
szülői közösségének!
Az Irinyi úti óvoda munkatársi közössége

Bemutatkoznak a Bambi mini csoportosok
2017. szeptemberében mini csoport lettünk. A csoport szeptemberben 18 fővel kezdett, decemberre 21 főre növekszik a létszámunk.
Kezdetben szokatlan volt, hogy anya nincs velünk, kicsit sírtunk és
kicsit nevettünk,. Ismerkedünk környezetükkel, játékokkal. Érdeklődők, kíváncsiak vagyunk, nyitott szemmel-szívvel fordulunk
minden felé. Sok-sok közös élmény, játék, mozgás, bábozás, mesélés, mondókázás tölti ki napjainkat. Sokáig sorolhatnánk, mi mindennel szeretünk játszani.
Petra óvónénink és a dajka nénik szeretettel fogadtak bennünket,
szeretnék megkönnyíteni a megszokott családtól való elválást, és
élményekben – tapasztalatokban gazdag ovis éveket kívánnak biztosítani számunkra.
Bambi csoportosok

Fotók: Óvoda archívuma

A Csormolya Népdalkör tagjai egy szabolcsi népdalcsokorral léptek
fel, Kustor Zsombor és Kustor Máté népdalokból álló citera előadással készültek. A napot a Létavértesi Zumbarátnők csoportja
zárta, egy hangulatos, közönséget megmozgató, dinamikus tornával.
Mindeközben a gyermekek és a szüleik izgalmas ügyességi játékokat próbálhattak ki. Arcfestéssel minden gyermek azzá válhatott,
amivé szeretett volna. Az ügyes kezű óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek dísztárgyakat, játékokat, lufi figurákat készítettek
erre az alkalomra. a dajka nénik folyamatosan kínálták a frissen sült
lángosokat. A felajánlásoknak köszönhetően tombolasorsolás is
volt.
Köszönet a felajánlásokért: Bora Zoltán vállalkozó, Cifra Palota bábcsoport, Demján Judit - Lili Bababolt, Döner Büfé, Érvölgye Konzervipari Kft,
Gold Fungi Kft, Heit Lóránd és családja, Huszti HH Kft, Juhász Ernőné
Gazdabolt, Juhász Zoltán, Katalin Ajándékbolt, Kozma Zoltán és családja,
Kusz Mihály, Lőrincziné Rácz Mariann, Nagy Tibor vállalkozó, Pánya
Kornél Margaréta Üzletlánc, Sós Tibor és családja, Stefánia Cukrászda,
Szatmári Sándor vállalkozó, Szél Café, Szilágyi Sándor Barkácsbolt, Toplak
Ákos és családja, Toscana Pizzéria, Varga Richárd és családja, Viktória-Fa
Kft.

A változékony őszi időjárás ellenére egy „tök jó" hangulatú délutánt
tölthettünk el együtt.
a Debreceni u. 1. szám alatti óvoda dolgozói

RÉGI KÉP

A múlt század húszas éveiben készült ez színes fotográfia a
Nagyléta - Vértesi vasútállomáson, A mai is álló állomásépület előtti
három sínpár egyikén korabeli szerelvény látható. A fényképes
levelezőlap értékes kordokumentum.

Létavértesi HÍREK
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http://arany-lvertes.sulinet.hu
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Táborozás, tanulmányi kirándulás
Az „Értől az óceánig” elnevezésű testvér-települési pályázat keretében létavértesi és székelyhídi gyerekek találkozhattak, ismerkedhettek augusztus végén. A két iskola részéről 14-14 tanuló vehetett
részt a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény jurtatáborban, ahol
közös kézművesfoglalkozások, szalonnasütés, szekerezés, a Daruláp és az erdőspusztai táj bejárása tette élménydússá a kétnapos
programot. Szervező pedagógusok: Nagy Dezsőné, Milotai József.
Szeptember közepén iskolánk tanulói egy háromnapos tanulmányi kirándulás keretében a főváros és környékének kulturális és természeti értékeivel ismerkedhettek.

Fotók: Arany J. Iskola archívuma

Az Állatok Világnapja vetélkedő győztese a 6.b csapata

Bűvösvölgyben a nyolcadikosaink
Iskolánk nyolcadikosai egy teljes napot tölthettek a Bűvösvölgy
médiaértés-oktató központok interaktív a média tudatos és biztonságos használatának megismerésével.

Budapesten a Hősök terén
A dunai sétahajózás lenyűgöző panorámája mellett a gyerekek
megcsodálhatták Budapest emblematikus épületeit, az Országházat, a Királyi Palotát, a Dunán átívelő hidakat, bebarangolhatták az Állatkertet, kipróbálhatták a Csodák Palotája furfangos játékait, míg a Galériában Máté József tanár úr tárlatvezetésével elidőzhettek nemzeti festészetünk jeles alkotásai előtt
is.
Esztergomban a Bazilika letisztult klasszicista szépsége mellett
a lépcsők megszámlálhatatlan sokasága ejtette ámulatba a gyerekeket, de a kupolából kitárulkozó panoráma mindenkit kárpótolt a fáradalmakért. Visegrádon a reneszánsz királyi palota
megtekintésén túl jutott idő az önfeledt bobozásra és a szentendrei városnézésre is. Szervező, és kísérő pedagógusok: Nagy
Dezsőné, Máté József, Milotai József.

Állatbarátok
Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent
Ferenc napján rendezik meg világszerte. Nincs ez másként a
Janikovszky Éva Könyvtárban sem, ahol mi is megemlékezünk
erről a jeles napról. Az 5-6. osztályból egy-egy négy fős csapat
mérte össze tudását egy játékos vetélkedő keretében. A gyerekek az
óceánok világába nyertek betekintést a feladatok által. A legügyesebb csapatok jutalomban részesültek. Köszönjük a zsűri (Balogh
Józsefné, Zsirosné Czeglédi Erzsébet) munkáját!
Eredmények:
I. Csikóhalak 6.b: Ágoston Dorottya, Fekete Barbara, Ferenczi Lili,
Koszta Panna. II. Fehér cápák 6.a: Horváth Gergő, Kiss Arnold,
Seress Gergő, Szilágyi János
III. Pingvinek 5.a: Apai Lili, Bozsóky Péter, Fehér Gabriella, Kiss
Gabriella.

Bűvösvölgyben
A foglalkozások célja, hogy a központokba látogató gyerekek játszva, aktív alkotófolyamatok során tanulják meg jobban kiismerni a
digitális világ szabályait, s a azt, hogyan hat rájuk a média. Ebben
egyedülálló eszközpark és képzett médiaértés-oktatók segítik őket.
Kis csoportos foglalkozások keretében a gyerekek megismerhetik
a film, a híradó, a sajtó szerkesztés és készítés titkait.
Megtapasztalhatják, hogyan áll össze egy film, és kipróbálhatják
magukat a legfontosabb szerepkörökben.. A vágópultnál előre rögzített snittek beillesztésével és a zene kiválasztásával teszik teljessé
kis produkciójukat, amelyet az oktatókkal rögtön elemezhetnek is.
A hírekkel foglalkozó programon a gyerekek megtanulják, hogy
milyen szempontok alapján kerülhet be egy hír az esti híradóba, és
hogy a figyelemfelkeltő híradás sajátos módon közvetíti a valóságot.

Megtanulják, mit nevezünk az újságírásban hírértéknek, és megismerkednek a figyelemfelkeltés trükkjeivel.
A Bűvösvölgybe érkező fiatalok már a digitális univerzumban
születtek. Természetes számukra a mobilkommunikációs eszközök
és az internet használata. Fontos azonban, hogy a gyerekek az előnyök kihasználása mellett a biztonságos használat feltételeivel, a
kockázatokkal és veszélyekkel is tisztában legyenek.
A foglalkozásokon készült alkotásokat együtt megtekintettük, ami
itthon osztályfőnöki óra keretében még tovább elemeztünk.
Molnárné Pelei Andrea, Máté József,
Fodor József, Bertóthy Tamás
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A Népmese Napja alkalmából mesefát készítettek illetve a Városi
Könyvtárba is ellátogattunk, ahol magyar népmeséket vetíttek a
diákoknak.

Ugrándos névadója
A Hortobágyi Nemzeti Park
által a tavalyi tanévben meghirdetett „névadó” versenyen
Balogh Lívia most már 5.a
osztályos tanuló nyert. Az
újszülött kiscsikó Lívia javaslatára az UGRÁNDOS nevet
kapta. Lívia szeptember 9-én
vehette át jutalmát a Hortobágyi Vadasparkban.
Az osztály is aktívan bekapcsolódott a versenybe, így az
osztály munkájának elismeréséül oklevelet és apró ajándékot kaptak a gyerekek. Felkészítőjük Fazokán Jánosné volt.

Népmese Napja
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház a Népmese Napjához csatlakozva meseillusztrációs pályázatot hirdetett az 1-2. osztályos gyerekek számára. A mesebeli alkotásokból kiállítást szerveztek. Az
ünnepélyes díjátadóra október 10-én került sor, ahol a legszebb
munkákat mesekönyvekkel, „varázsceruzákkal” jutalmazták. A
diákokat mesevetítés és megvendégelés várta. Minden résztvevőnek
gratulálunk!

„Égigérő mesefa” I. helyezettjei
„Égigérő mesefa” pályázat díjazott tanulói:
I. Fekete Tamás 5.b, Bartos Eszter 5.b, Jónás Réka 5.b
II. Budai Henrietta 5.b, Jakab Fatima 5.b
III. Papp Ildikó Orsolya 5.c
Szervező: Milotai -Kiss Ildikó

Mesemondó verseny
Mesélj nekem! címmel, mesemondó versenyt hirdetett a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár, csatlakozva a Magyar Olvasótársaság felhívásához, a Népmese Napja tiszteletére. A nagy mesemondó, Benedek Elek, születésnapján a megye legjobb mesemondói
ismét bebizonyították a mese örök és kortalan.

Fotók: Arany J. Iskola archívuma

Díjazott versenyzők: Szabó Dominika 1.b, Balogh Nikoletta 2.a,
Kapusi Boglárka 2.b, Komlósi Zsófia 2.b

Könyvkuckó
Iskolai könyvtárunk elindította a Könyvkuckó könyvtári foglalkozását az 5-6. osztályos gyerekek számára. 13 tanuló jár heti rendszerességgel a könyvtári programra, melynek legfőbb célja a gyermekek olvasóvá nevelése és a könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése.

Könyvkuckósok a Városi Könyvtárban

Iskolánkat a meghirdetett két kategóriában Bartos Eszter 5.b és
Szabó Márton 8.c osztályos tanulók képviselték. Mind a két mesemondónk a zsűri értékelése szerint első helyezést ért el.
Könyvjutalmuk mellett egy évig őrizhetik a vándorkupát, amit
Mártonnak sikerült, mint a mesében harmadszor is elhoznia.
Gratulálunk a szép szereplésükhöz és kívánom számukra a mesélés
öröme soha ne érjen véget!
Molnárné Pelei Andrea drámapedagógus
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Égig érő mesefa

6

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha
egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek a háttérbe szorulását,
elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és
adjuk tovább az elődeinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes,
unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket”.
Iskolai könyvtárunk pályázatot hirdetett a Népmese Napja alkalmából „Égig érő mesefa” címmel. Az alsó tagozatos osztályok különböző technikával készített mesefákat alkottak, amelyeken a kedvenc
népmeséjük címe és szereplője is megjelent. A művekből kiállítást
szerveztünk az iskola aulájában. A szakmai zsűrizésben Máté József
segítette munkánkat. A legügyesebb osztályokat jutalmaztuk.

Felkészítők és nyertesek
Eredmények:
I. helyezett: 4.c osztály
II. helyezett: 4.b osztály
III. helyezett: 3.a osztály
Különdíj:
Kreatív Kezek kézműves csoport (4. osztály)
3. c osztály
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Erdei iskola
Iskolánk harmadikos és hatodikos tanulói szeptember végén idén is
erdei iskola projekt keretében természet közelben tanultak öt-öt
napig
Közvetlen megfigyeléseket, vizsgálatokat, felfedezéseket tettek, kirándultak,
ennek segítségével sajátították el az osztályszintnek
megfelelő
tantárgyak
tananyagából a programba
integrálható tudásanyagot
ismerték meg, illetve még
jobban a közvetlen környezetük értékeit.
Megtekintették a település
templomait, a Vízi vágóhidat, a csütörtöki piaci
vásárt.
Részletesebben
megismerkedtek a helytörténeti
emlékeinkkel, múzeumpedagógiai foglalkozáson,
kerékpártúrán vettek részt
és a Jurta táborban töltötKerékpártúrán a 3. osztály
tek egy estét, ahol éhségüket sült szalonnával csillapították, vacsora után bátorságukat is
próbára tették az éjszaki Irinyi Arborétumban.

Aranyos diákok a TeSzedden
„ A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk
kölcsön" A Létavértesi Arany János Iskola tanulói idén először
csatlakoztak egy egész Európát átfogó kezdeményezéshez, a Let’s
clean up Europe magyar eleméhez, a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióhoz.

Az egyházak értékeivel is megismerkedtek

Szülői értekezlet

Fotók: Arany J. Iskola archívuma

A hetedik és nyolcadik évfolyamosok zsákot ragadva kesztyűs
kézzel indultak városunk központját tisztábbá varázsolni. Elmondhatjuk szerencsére sok ház előtt nem volt dolgunk, de több helyen
találtunk a vízelvezetőkben és bokrok alatt nagyobb szemétkupacokat. Örömmel hagytunk mások helyett, de magunk mögött rendet.
Köszönjük a dicsérő szavakat is, mert abban sem volt hiányunk.
Jövőre tarts te is velünk, de addig is vigyázzunk együtt környezetünkre!
Tanárok: Oláh Ágnes, Pongor Sándor, Koroknai Tibor és Molnárné
Pelei Andrea

Szeptemberben megrendezésre kerültek az első féléves szülői értekezletek, az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Osztályonként megtörtént a Házirend legfontosabb pontjainak felelevenítése, az éves
feladatok, a nyílt órák, a kirándulások és a különböző rendezvények
megbeszélése. A részvételi arány 71 %-os volt, mely jónak tekinthető. Örülünk, hogy a szülők ilyen magas százaléka tartja fontosnak az
iskolával való együttműködést.

„TeSzedd!”
Ökoiskola révén igyekszünk minden alkalmat megragadni arra,
hogy diákjainkban erősítsük a környezettudatos szemléletet. Ezért
csatlakoztunk ebben a tanévben is a „TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért” mozgalomhoz. Így a felső tagozatos
tanulóink segítségével megtisztításra került iskolánk közvetlen
környezetéből az Irinyi, az Aradi, az Arany János és a Szél utcai
településrész.
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Autómentes nap

Gyülekezés az Irinyi utcában
Szeptember 22-én az autómentes naphoz kapcsolódóan ismét délutáni kerékpártúra volt Létavértesen. Örömmel tapasztaltuk, hogy
évről éve egyre több Irinyis diák, szülő és dolgozó csatlakozik a jó
hangulatú kiránduláshoz.

Testvériskolai látogatások
Iskolánkban fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai fejlődést, ezért
továbbképzéseken veszünk részt és testvériskolai kapcsolatokat
ápolunk, melynek célja a tapasztalatcsere, egymás életének megismerése, közös programok szervezése.
Ennek keretében szeptember 29-én a 6. osztályosok erdei iskolai
záró foglalkozásának bemutatójára érkezett az Epreskerti Általános
Iskola pedagóguskara Debrecenből. Az elméleti áttekintés és a
foglalkozás után iskolánk nevelői bemutatták a látogatóknak az
iskolaépületeinket, és intézményünk közvetlen környezetét.
A napot jó hangulatú, több helyszínen zajló csapatverseny zárta,
melynek keretében vendégeink is megismerték települési értékeinket
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Emlékezés a szabadságharc hőseire

Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma

Ünnepi pillanatok
A magyar nemzet gyásznapja október 6-a. A 168 éve Aradon
kivégzett szabadságharc tábornokaira emlékeztünk iskolánk
negyedik osztályosainak műsorával.

Népmese napja
A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház a Népmese napjához kapcsolódóan rajzversenyt hirdetett. Iskolánkból hat 2. osztályos és nyolc 1. osztályos tanuló vett részt.
A legügyesebb tanulóink, akik könyvjutalomban részesültek a
következők voltak:
Cseresznye Flóra és Varga Evelin 1. o, Seress Róbert és Virág Richárd 2. o.
A többiek elismerő oklevelet és varázs ceruzát kaptak szép teljesítményük jutalmául.
Jákóbné Szilágyi Éva
iskolai tudósító

Régi kép

Vendégeink a vértesi rész értékeivel is megismerkedtek
Nemcsak pedagógusok, hanem tanulók is ellátogattak hozzánk
ezidőtájt Mikepércsről, a Hunyadi János Általános Iskolából. A 7.
osztályos tanulók és kísérő nevelőik a nyár végén zajlott Határtalanul pályázat záró programjára érkeztek.

Az egykori nagylétai - létavértesi focisták a 60-as évek végén,
a 70-es évek elején.

Egy tanteremben a két iskola hetedikes tanulói

Elől: Éliás József, a kapus. Második sorban -balról a második Vida Sándor, a jobb szélen Guba Sándor. Álló sor (balról)
Gyarmati János, Éliás Sándor, Bodnár János, Nagy Béla, Loló
Kálmán, Nagy Imre. Az edzőjük Kántor Laci bácsi volt.
Köszönet a fényképért Nagy Imrének, Peccősnek!
A hiányző neveket várjuk a: letahirek@gmail.com címre.
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI
TALÁLKOZÓ
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt keretében szeptember 19-én megrendezésre került a MÚZEUMPEDAGÓGIAI TALÁLKOZÓ a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményben.
A múzeumpedagógiai évnyitó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) és a Klebelsberg
Központ Berettyóújfalui Tankerületi Központtal közös szervezésben
jöhetett létre, melyen több mint 24 pedagógus vett részt a Derecskei
Tankerületből.
A jelenlévőket Menyhárt Károly, Létavértes város polgármestere, a
Rozsnyai Gyűjtemény intézményvezetője illetve Nt. Lelkipásztor,
Rozsnyai István köszöntötte, majd Kapornai Judit, a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ igazgatójának képviseletében Majoros Pálma
előadása nyitotta meg a rövid, de annál tartalmasabb rendezvényt.
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RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK
A népmese napja alkalmából a Létavértes Városi Könyvtár és
Művelődési Ház rajzpályázatot hirdetett az első és második osztályos általános iskolások számára.
30 darab pályamunka érkezett a település két iskolájából. A vidám,
színes rajzok kiállításának megnyitója 2017. október 10-én délután volt.

Fotó: Városi Könyvtár archívuma

Minden lelkes kis alkotó itt vehette át a „varázsceruzát” az emléklap
mellé. A sok szép munka közül a legszebb rajzokat mesekönyvvel
jutalmaztuk.
Köszönet a kiállítás létrejöttében aktívan közreműködő gyerekeknek,
pedagógusoknak és szülőknek!

Te Szedd 2017 – Létavértesen is megkezdődött
Fotó: Rozsnyai I. Muzeális Gyűjtemény archívuma

A továbbiakban Korompainé Mocsnik Marianna, Hajdú-Bihar megyei
múzeumi koordinátor mutatta be a MOKK-ot és a Múzeumi a’la carte
felületet, majd végezetül Kővári Emese a gyűjtemény vezetője a múzeum megújult múzeumpedagógiai kínálatát ismertette a pedagógusokkal
a gyümölcsöző jövőbeli együttműködések érdekében.
A Múzeumpedagógiai találkozó hasznosnak bizonyult, hiszen a pedagógusok ezáltal jobb betekintést kaphattak a múzeum életébe, az általunk ajánlott foglalkozások sokszínűségébe.
Kővári Emese

Mindenki szeretné, ha környezete tisztább lenne. De vajon tenni is
hajlandó érte? Igen, vannak ilyen emberek. Ők azok, akik még hajlandóak kilépni a komfortzónáikból, és a tettek mezejére lépnek. Az Ők
önkéntes munkáját segíti egy egész Európát átfogó kezdeményezés, a
Let’s clean up Europe magyar eleme, a Te Szedd – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akció!
Létavértes először csatlakozott, és mindjárt három gyűjtőponttal! A mi
gyűjtőpontunkról - a gyülekező, és a gyűjtőzsákok kiosztása után - több
irányban kezdődött a gyűjtés. Vértesen a Szél utca - Dózsa György utca
környékén, a Béke utca - Arany János utca környékén, Nagylétán pedig
a Sportpálya környékén, valamint a Baross utcán folyt a vidám munka.
Egymást bíztatva, jókedvűen szedtük mindazt, amit polgártársaink
eldobáltak, és meglepve láttuk, hogy alig pár perc alatt is látványos
eredményeket lehet elérni. Csak maradna is így!

Fotó: Magánarchívum

Köszönet illeti mindazokat, akik segítettek! Külön kiemelem - nem
lebecsülve az összes önkéntes munkáját - Papp Zoltán, Szabó Tíbor, és
Tatos Attila lelkes segítőkészségét. Minden önkéntes azzal a jóleső
érzéssel mehetett haza, hogy részesei lettek egy közel 200.000 fős magyar csapatnak, akik bebizonyították: nem csak szavakkal, de tettekkel
is hozzájárulnak szeretett hazánk szebbé, élhetőbbé tételéhez.
Molnár Tibor koordinátor
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HA ŐSZ, IRÁNY EGER!
Tisztelt Gazdálkodók!

A Vértesi Nyugdíjas Kör tagjai közül szeptember 13-án többen
felkerekedtünk, és távolsági járattal utaztunk Egerbe. Először megnéztük a csodálatos Bazilikát, majd a Dobó téren átsétálva gyönyörködtünk a belváros szépen felújított házaiban.

A Magyar Államkincstár a korábbi évekhez hasonlóan,
idén is felszólító végzés kiküldésével hívja fel az érintettek figyelmét, ha a benyújtott egységes kérelmükkel kapcsolatban adategyeztetésre van szükség. Ennek oka lehet fizikai blokkon belüli túligénylés, tábla átfedés, területi ráfedés. Az adategyeztetés elvégzését
kizárólag elektronikus úton, a Kincstár erre kialakított felületén
teheti meg az értesített gazdálkodó a kiértesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül. Az adategyeztető levelek kiküldése várhatóan 2017. október elején történik meg.
Az őstermelői kártyával vagy kamarai kártyával csökkenthető az
adminisztráció, így kérjük postai úton megkapott kártyáját mindenképpen hozza magával!
A Magyar Államkincstár megkezdi a 2016. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések kifizetését. A visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik a 2016.
évben közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, közvetlen
támogatásaik összege a 2 000 eurót meghaladták, valamint 2017.
szeptember 21-ig jogerőre emelkedett olyan határozattal rendelkeznek, amely alapján pénzügyi fegyelemből adódó támogatáscsökkentés történt.
A 2017. október 15-ig történő, pénzügyi fegyelem alkalmazásából
eredő visszafizetések nem keverendőek össze a 2017. évi egységes
kérelem keretében benyújtott kérelmekhez kapcsolódó előleg kifizetésekkel..

FELHÍVÁS
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. november 3-án kamarai választásokat tart. Az Álmosd, Hosszúpályi, Kokad,
Létavértes, és Monostorpályi lakcímmel/székhellyel rendelkező
kamarai tagok részére reggel 6:00 és este 18:00 óra között nyílik
lehetőség a voksok leadására a 4281 Létavértes, Rózsa utca 1-3
szám alatti Falugazdász Irodában.
Kérjük, feltétlen hozza magával érvényes őstermelői vagy kamarai kártyáját, személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját,
valamint cég esetén a cég képviseletére jogosító dokumentumok
másolatát (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány).
További információ a kamara honlapján (www.nak.hu) talál, vagy
bizalommal keresse falugazdászát.
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
+36 70/436 2836

A várban körbe sétáltunk a várfalon, felmentünk a Kálvária dombra.
Vissza egy meredek úton jöttünk, ami próbára tette ügyességünket.
Bementünk a központi kiállító terembe, és miután itt kigyönyörködtük magunkat, lementünk a Panoptikumba, innen pedig az alagútba.
Nagy élmény volt!

A vár szépségei után megtekintettük a Marcipán Múzeumot. Itt a
szavunk is elállt. Ennyi gyönyörű dolgot édességből még senki nem
látott közülünk. Ezt mind Kopcsik Lajos Oscar díjas mestercukrász
készítette. Rengeteg élménnyel tértünk haza.
Guba Imréné

TEMPLOMBÚCSÚ

EMLŐVIZSGÁLAT
Október 24-31 között van lehetőség az emlőszűrővizsgálaton megjelenni előzetes időpont alapján.
Október 24, 26, 27-én szervezett buszos beutaztatásra van lehetőség. melyre október 17 és 19-én, 9 – 10 óra között lehet feliratkozni a létai és vértesi védőnői tanácsadóban.
Utaskísérő: Zsíros- Takács Tímea 70/636-9345
Csak az jelentkezhet, aki kapott meghívólevelet. Hozza magával
személyes iratait és meghívólevelét.
A 45-65 év közöttiek kapnak meghívólevelet, ha már eltelt 2 év az
előző szűrés óta. Aki nem tartozik ebbe a korcsoportba, de szeretne
menni, annak beutaló és időpont-egyeztetés szükséges a vizsgálathoz.
Zsíros-Takács Tímea

Fotó: Vértesi Görögkatolikus Egyházközség archívuma

2017. október 8-án tartották a Templombúcsút a Vértesi
Görögkatolikus Egyházközségben.
További képek: www.letavertes.hu /Egyházak / Vértesi gk. egyház

Létavértesi HÍREK

2017. OKTÓBER

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,

Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozunk veled.”

GUBA JÁNOS
halálának 13. évfordulóján
fájó szívvel emlékezik
Felesége, Fia, és Családja

” MEGEMLÉKEZÉS
”Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Juhász Gyula: Consolatio

BARTHA SÁNDORNÉ
Éliás Eszter (1931 – 2007)
halálának 10. évfordulóján

JUHÁSZ GYÖRGY
(1936 – 1991)
halálának 26. évfordulóján
Lányai: Katalin, Ildikó

11. oldal

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Új u.
25/A. szám alatt szintes családi ház
garázzsal, pincével, melléképülettel
eladó. A lakásban 3,5 szoba, 2
konyha, 2 fürdőszoba. A kertben
gyümölcsös és szőlő. Irányár:
9.000.000 forint. Telefonszám:
0620/340 99 22
(2017/00429)

(2017/00564)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Rét
u. 16. szám alatti összkomfortos
lakás eladó.(víz, gáz, villany,
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni
lehet: 06/30 350 66 98 (2017/00353)

LAKÓHÁZ. Létavértes, Szabadság út 23. szám alatt nagy telken kis
ház eladó. Érdeklődni lehet
telefonon: 52 251-805. (2017/00433)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Zöldfa utca 3. szám alatti összkomfortos lakás (víz, gáz, villany,
cserépkályha) eladó. Érdeklődni :
06/30 353 8090 és 06/30 654 9669

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Keleti u. 16. sz. alatti családi ház
melléképülettel eladó (víz, gáz,
villany, cserépkályha.). Érdeklődni:
(52)376-012, és (30) 2941580

(2017/00423))

LAKÓHÁZ. Létavértes, Béke utca
14. szám alatti ház (2 szoba,
konyha, fürdőszoba) 300
öl
telekkel, továbbá 3 db rekamié
eladó.
(2017/00496)
KERT KIOADÓ. Létavértes,
Aradi u. 25. szám alatti nagy kert
2018. évre bérbe kiadó. Érdeklődni
lehet a fenti címen az esti órákban.
(2017/00527)

„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de szíved emléke itt marad közöttünk.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod a a lelkünkben marad
Minden virág, amit a sírodra teszünk,
elmondja, hogy mennyire hiányzol nekünk.
A halál nem jelent feledést és véget,
Amíg élnek azok, akik szeretnek Téged
Pihenése felett őrködj Istenem,
Csendes álmád így nem zavarhatja semmi sem.
Szívünkben megmarad szép emléke,
Legyen áldott, békés a pihenése.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

NAGY JÓZSEF
(1940.01. 20 – 2002. 10. 14.)
halálának 15. évfordulójára

Szerető feleséged és gyermekeid

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás,
gáz- és vegyes tüzelésű központi
fűtéses
lakóház
garázzsal,
gazdasági- és melléképületekkel,
ipari árammal, pincével eladó,.
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375

SZŐLŐ. A Piremon lovastanyához
közel 5 sor kordonos otelló szőlő
művelve, terméssel eladó. Akár
befektetésnek is jó! Telefon:
0630/7245587
(2017/00501)
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését vállalom. Kiváló minőségű 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

Hirdetések leadása
november 10-ig

(2017/00774)

LAKÓHÁZ. Létavértesen a Petőfi
utcán lakóház eladó. Érdeklődni a
30-206-7144-es
telefonszámon
lehet.
(2017/0480)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi
u. 64. szám alatti lakóház nagy
telekkel, gazdasági melléképületekkel, bármilyen mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas, telephelynek is alkalmas, eladó. Telefon:
0630/ 502-51-41
(2017/00255)
GEALAN, műanyag nyílászáró, 6
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év
teljeskörű garanciával, alacsony
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki
Sándor, 06-20/ 463-57-13
(x)
SZÁNTÓFÖLD. 0754/3 hrsz:
55,9 AK 3ha 117 m2 - 3,2 ha.
0754/4 hrsz: 1,95 ha 41,35 AK
eladó. Telefon: 30/496-9562
(2017/00485)

SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK
Létavértes határában. Akár kisebb,
akár nagyobb terület is érdekel.
Elérhetőség: 0630/2405414.
(2017/00500)

MISUTA GUMISZERVÍZ KFT. autómosóba tapasztalattal

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

rendelkező munkatársat keres. Érdeklődni: MISUTA ZOLTÁN
20/447-6178. Személyesen: Létavértes, Szél u. 27/b. (2017/00519)

Tartalékos és szerződéses katonákat toboroz a honvédség

HALOTTAK NAPJA
A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart
az eltávozottak lelki üdvéért. Ez az ünnepnap
ebben az évben november 2, csütörtök.
A hozzátartozók a sírok rendbetételét,
feldíszítését, már az előtte való napokon,
Mindenszentek ünnepéig elvégzik.

Ne feledkezzünk meg eltávozott Szeretteinkről! A városi
Köztemető ezeken a napokon meghosszabbított nyitva
tartással fogadja a látogatókat.

Több mint kétszáz fő jelentkezett eddig Hajdú-Bihar megyéből
területvédelmi tartalékos katonának. A Magyar Honvédség új, területi
alapon szervezett tartalékos rendszerébe járásunkból is várják az
érdeklődőket.
Az elmúlt időszakban megemelt illetmény és a fejlődő
jövedelemrendszer, illetve a stabil és biztos munkahely lehetősége
sokaknak vonzóvá teszi az egyenruhás szolgálatot. Azt talán
kevesebben tudják, hogy a honvédségben lehetőség van olyan
szolgálatot is vállalni, amelyet iskolai tanulmányok vagy meglévő
munkahely mellett is lehet végezni,
A cikk teljes terjedelmében: http://letavertes.hu/ /Hírek

12. oldal

Létavértesi

HÍREK

2017. OKTÓBER

Sokan bicikliztünk együtt
Önkormányzatunk művelődési bizottsága már hagyományt teremtett az Európai Mobilitási Hét programjába való kapcsolódásból.
Több éve pattan kerékpárra ez alkalomból egyre több ember egy
késő délutáni együttkerekezésre, népszerűsítve ezzel a mozgást és a
környezetkímélő közlekedési módot.

Idén, szeptember 22-én kb. 150 fős kerékpáros sereg tekert ki az
Átok sor dűlőbe, ahol az Érmelléki Egészségcentrum gyógytornásza
megmozgatta a sereget Nagy József pajtája előtt.

Fotók: Magánarchívum

Az iskolák és a városi napközis konyha jóvoltából szerény lakomára
is meghívtuk a kerékpározókat.
A közreműködőknek, vendéglátónak ezúton is köszönetet mondok,
a „tekerőket” jövőre is hívjuk, várjuk szeptember végi kerékpártúránkra.
A Művelődési- Sport- és Civilkapcsolatok Bizottsága nevében:
Vályiné Pápai Viola bizottsági elnök
Képek: www.letavertes.hu/ Hírek

OTP-s ügyfélfogadás: pénteken 9-12-ig
A Városi Könyvtár épületében – Rózsa u. 1.
Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

minden hónap 10. napjáig:
Személyesen: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12.
e-mailen: letahirek@gmail.com

