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Fotó: Boros – Szima Beáta

2017. december 20-án túllépte a tízezret azon személyek száma, akik
Létavértesen vehették át állampolgársági okmányaikat.
(lásd: 2. oldal)
Gyülekezés 18.00 órától

Kezdés: 19.00 óra
Élőben zenél a President együttes
A finom vacsorát követően
Nyitó tánc: Valcer Táncstúdió
Meglepetés sztárvendég
Éjféli menü, tombolasorsolás

Áprilisban elkezdıdhetnek a munkák
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00001. szám
alatt szennyvízgerinc vezetékhálózat és
tisztítótelep
építésére
korábban
megnyert pályázatunk a megvalósítás
szakaszához érkezett.

Belépődíj:
Öt év alatti gyerekeknek ingyenes
14éven aluliaknak 2.000 Ft/fő
Felnőtt belépőjegy: 4.500 Ft/fő
Jegyek kaphatók január 24-ig:
Városi Könyvtár és Műv. Ház –Rózsa u. 1.
Létavértes Fiókkönyvtár – Kassai u. 8.

Szeretettel várjuk
Kedves vendégeinket!
Menyhárt Károly polgármester

Civil szervezetek figyelmébe
Felhívjuk azon létavértesi civil szervezetek
figyelmét, akik 2017. évi működésükhöz,
programjaik megvalósításához önkormányzati támogatásban részesültek, hogy a
megállapodásban is szereplő elszámolási
határidő: 2017. január 31.
A pályázat elszámolása nyomtatvány
felhasználásával, (a kötelezően csatolandó
mellékletekkel
együtt)
történik.
A
nyomtatvány (Word és PDF formátumban is)
letölthető a város honlapjáról:
www.letavertes.hu / Önkormányzat / Pályázatok
Szakmai programok és működési célú
költségek támogatására még pályázhatnak a
Nemzeti Együttműködési Alaphoz:
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok

hatóság a tenderezés és az európai uniós
intézkedések miatti késedelem okán időközben a forrás növelésére intézkedett.
Így a korábbiakban tett tájékoztatásban
foglaltak helyett városunk 3.690.542.797
forint felhasználására vált jogosulttá.
A fenti intézkedések mellett az Aqua-Vita
Kft. a kiviteli tervek elkészítésével lett
megbízva.

A jelenlegi szennyvíztisztító épülete
2017. december 21-én 14 órakor a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda meghívására a
jegyzőkönyvi munkaterület átadás megtörtént. A jegyzőkönyv felvételénél a
kivitelezők mellett Dr. Tóth László
alpolgármester és Kiss Ernő, a
Településszervezési iroda vezetője volt
jelen.
Az iroda néhány nappal korábbi
tájékoztatása
alapján
a
kivitelezői
hiánypótlási munka és a megvalósíthatósági tanulmány végleges változatának
becsatolása megtörtént, így a kiviteli
szerződés is hatályba lépett.
Ennek értelmében a tenderen nyertes
Euroaszfalt Kft. és a Betonútépítő Zrt.
konzorciuma a kivitelezésre fordítható
összeg 50% előleg lehívására vált
jogosulttá. Az iroda és a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, mint irányító

Ebben
a
folyamatban
kértük
a
tervezőirodát, és a város vizes közműveit
üzemeltető Debreceni Vízmű Zrt. vezetését, hogy a munkálatok során folyamatos,
és precíz egyeztetés alakuljon ki.
Tettük ezt annak okán, mert számunkra az
energiatakarékos,
zökkenőmentes
és
mindenki megnyugtatásával a település
megfelelő kiszolgálásával működő közmű
jöjjön létre. Ez a folyamat is elindult, és
várhatóan a tényleges munkakezdés 2018.
április elejével megtörténhet.
Addig a kivitelezők és az alvállalkozóik
felelős szakembereitől részletes, minden
munkanemre kiterjedő és mindenki
számára tartható ütemtervet várunk.
Ez a lakosság pontos tájékoztatása miatt
talán a legfontosabb dokumentum.
Folyamatosan egyeztetünk annak okán is,
hogy a város közreműködjön építési
anyagok, eszközök, gépek tárolóhelyeinek
az irányító gárda irodáinak bérbeadására,
illetve helyi szakemberek és segéderők
bevonásának lehetőségéről is.
Menyhárt Károly polgármester

2. oldal

Létavértesi

RÖVIDEN
Intézményvezető kinevezése
A Képviselő-testület 152/2017.(XII.19) Öh.
számú határozatával a Létavértesi Család és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői
feladatainak ellátására, határozott időre 2017. december 20-tól 2022. december 19-ig
– magasabb vezetői megbízást adott Kulcs
Istvánné (Varga Gyöngyi) részére.

Véradónap
A 2017. december 13.-án megtartott
véradáson megjelent 41 fő.
Szűrést követően közülük vért adhatott 38 fő,
a mennyiség 17.100 ml.
Elsőként alkalommal jelentkezett véradásra:
Gyarmati Péter, Rákóczi u. 14, Suta Sándor,
Árpád-tér 22, Szilágyi Róbert, Sziget u. 28.
Nagyon boldog, örömökben és sikerekben
gazdag új évet kívánok Létavértes minden
lakójának.
Szalai Ferencné véradásszervező

Fogászati rendelés
2018. január hónaptól módosulta fogászati
rendelési idő. A fogszakorvosok kérelmének
helyt adva a Képviselő-testülete 155/2017(XII.19.) Öh. számú határozatával módosította a fogászati rendelési idő vonatkozásában a fogszakorvosok feladat-ellátási
szerződéseit az alábbiak szerint:
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A kkééppvviisseellőőtteessttüülleett nnaappiirreennddjjéénn
A 2017. december 19 -én közmeghallgatással egybekötött soros testületi
ülésének napirendjén szerepelt:
Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló a Derecske- Létavértesi Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulása 2017.
évi szakmai tevékenységéről ●
2. 2018. évi belső ellenőrzési terv
3. Beszámoló a bizottságok munkájáról ●
- Pénzügyi Bizottság ●
Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok
Bizottság ●
- Oktatási Bizottság ●
- Gazdasági Bizottság ●
- Közbeszerzési Bizottság ●
- Ügyrendi Bizottság ●

4. Különfélék
4.1 Étkezési nyersanyagnorma emelése
4.2 Közterület-felügyelet Társulás keretében történő létrehozása
4.3 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetői beosztás betöltésére
pályázat elbírálása ●
4.4 Létavértes SC ’97 Sportegyesület
elnökségének kérelme műfüves pálya
építésére
4.5 Fogászati rendelési idő módosítására
vonatkozó kérelem elbírálása ●
4.6 Települési Arculati Kézikönyv és
Településképi rendelet jóváhagyása ●
4.7 Sz. R. -bérleti díj mérséklésének
kérelme
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu
● = elérhető a város honlapján
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December 20-án délelőtt ünnepélyes
hangulatú esemény volt Létavértesen a
Városháza házasságkötő termében, ahol
letette magyar állampolgársági esküjét a
tízezredik állampolgár, és még további
negyven fő.

Dr. Kovács Bernadett:
- hétfő. szerda 12.00 órától 18.00 óráig
- kedd, csütörtök 07.30 órától 13.30 óráig
- péntek:
páros héten 10.00 órától 16.00 óráig
páratlan héten 07.30 órától 13.30 óráig

Szatmári Imre az Ismerős Arcok Nélküled
című énekszámával kezdődött az állampolgársági eskütétel, ezt követte Menyhárt
Károly polgármesteri köszöntője, majd
Tasó László államtitkár mondta el
gondolatait.

Dr. Mezei Máté:
- hétfő. szerda 07.30 órától 13.30 óráig
- kedd, csütörtök 12.00 órától 18.00 óráig
- péntek:
páros héten 07.30 órától 13.30 óráig
páratlan héten 10.00 órától 16.00 óráig

Élethelyzetek
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a város
közigazgatási portálján, www.letavertes.hu
a mindennapi élettel összefüggő, tematikusan
rendezett menüpontokban részletes és
praktikus leírásokat találnak az Élethelyzetek
főmenüben. Minden témában a kapcsolódó
hatályos jogszabályok linkje is megtalálható.
Az Önkormányzat főmenüben olvashatók a
helyi rendeletek és határoztok.
A Hírek főmenüben naprakész helyi
információkat találnak.

Fotók: Boros-Szima Beáta

Ezt a jelentős eseményt megtisztelte
jelenlétével Tasó László államtitkár,
Létavértes országgyűlési képviselője is.

A legidősebb esküt tevőnek, a Létavértesen
élő Vékony Imrének, aki 10 000.
honosítottként vehette át állampolgársági
iratait, oklevelet nyújtott át Tasó László
államtitkár, Menyhárt Károly polgármester
és Dr. Tóth László alpolgármester.
További képekkel: www.letavertes.hu /Hírek

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.
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Újabb 30 perces film készült a településről
A Nagyléta Földje és népe, a Vértesi krónika két alapmonográfia, a
Rendszerváltás határán és a Hétköznapok testamentuma, valamint
a gasztronómiát is érintő Ízőrzők, a Hazahúzó, továbbá a Létavértes
madártávlatból drónfilm után megszületett egy újabb kordokumentum, pillanatrögzítés Létavértes határváros címmel,
melyet ugyanúgy magánszemélyek támogattak, mint a 2014-ben
megjelent Létavértes története 1970-2010 című könyvet.
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Karácsony ünnepe a Gyermeksziget Óvodában
Az év legszebb ünnepét, a karácsonyt, megünnepelte a
Gyermeksziget Óvoda apraja-nagyja is. Minden csoport meghitt,
ünnepi hangulatot varázsolt a termébe. Elkerültek a nagy becsben
tartott, csodaszép karácsonyi díszek, melyekkel ismét szép ruhába
öltöztették a fenyőfákat.

December 17-én zsúfolásig megtelt a Kucskár házaspár Akácos
tanyájának terme, ahol a filmbemutatót tartották.
A település átfogó bemutatására 10 fejezetben, (városközpont,
egyházak és templomok, térségi – és helyi intézmények, gazdaság,
turizmus, kereskedelem, tanyavilág, elszármazottak, betelepültek,
összegzés) több mint 100 helyszín felkeresésével törekedtek az
alkotók.

Fotók: Magánarchívum

A filmben nyilatkozó személyek:
Csontos János, volt országgyűlési képviselő, Nagy Józsefné,
igazgató - Arany János Általános Iskola, Mátyus Sándor, volt
iskolaigazgató, Menyhárt Károly, polgármester, Dr. Molnár József,
műszaki igazgató, kutató – ATOMKI, Rozsnyai István, református
lelkész, Szimicsku Ferenc, kerületi esperes, Dr. Soós Imre,
nyugalmazott cégbíró - Debrecen, Szabó Gyula, igazgató Epreskerti Általános Iskola, Debrecen, Szima György, elnök - Léta
50 Kft, Tasi Sándor, ügyvezető – Debrecen, Vancsa Mária,
könyvvizsgáló, nemzetközi adószakértő – Debrecen, Vályiné Pápai
Viola, igazgató - Irinyi János Általános Iskola.
A film magánszemélyek, egyházak, vállalkozók, civil szervezetek,
illetve a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásával valósult
meg. Készítője a Csekavieo, narrátor Turi Borbála.

A filmbemutató után született meg az elhatározás, hogy a
Létavértesről elszármazottaknak legyen újra egy baráti köre, akik
évi
rendszerességgel,
kötetlen
formában
meglátogatják
szülőföldjüket.
Szima Sándor
A film szervezője, forgatókönyv írója
A film megtekinthető a YouTube –on, de elérhető a város
honlapjáról is: www.letavertes.hu / Település /A város képeken

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az
országgyűlési képviselők általános választását
A Nemzeti Választási Iroda 2018. február 9 – 19 között minden
szavazópolgárt írásban tájékoztat a szavazóköri névjegyzékbe
történt felvételről

A kisebbek karácsonyi dalokat, verseket tanultak. A Ficánka
nagycsoportosok a kis Jézus születését bemutató, megható
betlehemes műsorral készültek, melyet az óvoda aulájában mutattak
be. A közös ünnep dalokkal, versekkel folytatódott. A feldíszített fa
alatt minden óvodás gyermek sok-sok értékes, szép ajándékot talált..
A gyermekek -a téli pihenő után- nagy izgalommal vették birtokba
az új játékokat. Ezúton kívánunk sikerekben gazdag, Boldog Új
Évet mindenkinek!
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda dolgozói

Karácsony az Irinyi úti oviban
December 21-én a nagycsoportos gyerekek Betlehemes műsorával
érkezett el a karácsonyi ünnepség óvodánkba, ahova szeretettel
vártuk a gyerekek szüleit, a szülői munkaközösség tagjait,
vendégeinket.
Megelőző napon ünnepi díszbe öltöztettük óvodánkat, karácsonyfát
díszítettünk, mézes kalácsot sütöttünk és nem felejtettük el
meggyújtani az adventi koszorú gyertyáit sem.
A karácsonyfa alatt minden csoportot ajándék várt. Elfogyasztottuk
az óvoda alapítványa által felajánlott szaloncukrot és gyümölcsöt, és
az általunk sütött mézeskalácsot is.

A karácsonyi rendezvénysorozat a városi karácsonyi ünnepségen
folytatódott, az Irinyi utca sarkán, ahol többek között óvodánk
pedagógusai is felléptek. Az adventi vásárban gofrit és az adventi
vásárunkról
megmaradt
ajándéktárgyakat
kínáltuk
az
érdeklődőknek. Az ebből származó bevételt a gyermekek udvari
játékainak korszerűsítésére fordítjuk.
Köszönjük Kósa Attiláné Andi fenyőfa felajánlását!
Irinyi úti tagóvoda munkatársi közössége
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Presbiterek fogadalomtétele
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A VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG KÉPEI

Fotó: Turóczi Barnabás
Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

A Nagylétai Református Egyházközség templomában 2017.
december 25 –én, karácsony első napján került sor az újonnan
választott presbitereink ünnepélyes fogadalomtételére. „Istenünk
áldását kérjük közös szolgálatunkra! Soli deo gloria!” –olvasható a
gyülekezet facebook oldalán.
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2018. február 17-én, immáron ötödik alkalommal kerül
megrendezésre Létavértesen a nagy sikernek örvendő
Határmenti Néptánctalálkozó.

A 2017. december 21 -én két helyszínen megrendezett Városi
Karácsonyi ünnepség alkalmával készült képek elérhetők a település
honlapján: www.letavertes.hu /Hírek
Ezúton is köszönetet mondunk a rendezvények szervezőinek,
szereplőinek, támogatóinak, és minden érdeklődő résztvevőnek!
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FURULYÁS PALKÓ
A Szegedi Miniszínház zenés mesejátéka a színházteremben

2018. január 26-án 14 órától – Belépődíj: 300.- Ft

CSÚCSHÓDÍTÁS
Manaslu – hegy 8156 méter
Varga Csaba nagyváradi hegymászó
nepáli expedíciójának vetítéses élménybeszámolója

2018. január 26-án 17 órától
a Városi Könyvtár és Műv. Házban – Rózsa u. 1.

„ECSETVONALAK CSÖNDES DRÁMÁJA”
Fotó: Városi Könyvtár és Mővelıdési ház

A rendezvényen bemutatkozhatnak a környező-, és határon túli
települések felnőtt-, és ifjúsági néptánc amatőr csoportjai.
Előadásukat barátságos hangulatban, neves szakmai zsűri Kácsor-Ignácz Gabriella , és Kácsor István értékeli, majd a
műsor után táncházi mulatságban teljesedhet ki a fergeteges
hangulat a színházterem padlóján.
A műsort Bistey Attila míves átkötő szövegei teszik még
felejthetetlenebbé. A táncosok talpa alá való muzsikát az
előadások során, és az esti mulatságban is a Bürkös zenekar
szolgáltatja.
A találkozóra eddig jelentkezett csoportok:
• Bajnóca Táncegyüttes – Berettyóújfalu
• Baraboly Néptáncegyüttes – Berettyóújfalu
• Cserebingó tánccsoport - Létavértes - házigazdák
• Galagonya tánccsoport – Bors
• Görböc Néptáncegyüttes – Micske
• Himes Néptáncegyüttes – Balmazújváros
• Hortobágy Néptáncegyüttes – Debrecen
• Margaréta tánccsoport – Hosszúpályi
• Rozmaring Néptáncegyüttes – Monostorpályi
• Toldi Néptáncegyüttes – Nagyszalonta
A fenti csoportok előadásaiban már biztosan gyönyörködhetünk
együtt! A műsor 14 órakor kezdődik. Ingyenesen megtekinthető.

címmel Király Antal alkotásaiból nyílt kiállítás
január 19-én a Városi Könyvtár és Művelődési házban.
MEGTEKINTHETŐ:
február 28-ig az intézmény nyitva tartása idejében

Népszerű a katonai pálya megyénkben
Az elmúlt évben megyénkből több mint 430 fő létesített szerződés vagy
tartalékos jogviszonyt a Magyar Honvédséggel. A sereg az idei évben is
többféle szolgálatformával várja a katonaság iránt érdeklődőket.
Hosszú évtizedekre visszamenőleg igaz az a megállapítás, hogy a
hajdúság mindig is sok katonát adott a hazának, legyen szó akár a
világháborúk időszakáról, akár napjainkról. Jó példa erre a tavalyi év is,
hiszen ahogy a számok mutatják, népszerű volt a katonai szolgálat
vállalása térségünkben.
Ennek okairól Nagy Zoltán alezredessel, a Magyar Honvédség Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai
Igazgatási Központ parancsnokával beszélgettünk:
Mennyien léptek be pontosan a Magyar Honvédség kötelékébe az
elmúlt évben megyénkből?
Örömmel mondhatom, hogy Hajdú-Bihar megyében továbbra is nagy
az érdeklődés a katonai szolgálatvállalás iránt, amit mi sem bizonyít
jobban, hogy 2017-ben 252 fő vonult be a megyéből szerződéses
katonai szolgálatra, és további több mint 180 fő önkéntes

tartalékosként vállalt szerepet a honvédelemben.
Folytatás a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek

Létavértesi HÍREK

2018. JANUÁR

http://arany-lvertes.sulinet.hu

A
Arra
an
nyy J
Já
án
no
oss
Á
Álltta
allá
án
no
oss IIssk
ko
olla
a

5. oldal

A karácsonyvárás zárásaként az utolsó tanítási napon együtt
hangolódtunk a közelgő szentestére, hiszen mai rohanó
világunkban talán még fontosabb a lelki elcsendesedés.

„Karácsony elé harangozom szíveinket”
Iskolánkban már hagyomány, hogy az adventi időszakban
kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek együtt készülődnek a
karácsonyra. A diákönkormányzat meghitt, karácsonyi
hangulatot varázsolt az iskola aulájába, ahol felső tagozatos
diákjaink évfolyamonként közös versekkel, énekekkel
gyújtották meg az adventi koszorún a várakozást jelképező
gyertyákat. Az ünnepi készülődés jegyében az iskolai
könyvtárban a könyvkuckós gyerekek karácsonyi képeslapot
készítettek és a téli népszokásokkal ismerkedtek meg.

Karácsonyi készülődés a Könyvkuckósoknál
Nem szabad hagynunk, hogy az ünnepből kikopjon az igazi
lényeg, a csak erre a napokra jellemző csodavárás. A 2017.
évet közös karácsonyi műsorral zártuk. A felsősök egy kis
csapata karácsonyi versekből, zenékből és hópihe táncból álló
produkciójával ajándékozta meg iskolánk minden tanulóját és
dolgozóját.
A fellépő gyerekek: Harmati Dorottya, Bartos Eszter, Ágoston
Dorottya, Fekete Barbara, Koszta Panna, Ferenczi Lili,
Balogh Mercédesz, Tóth Boglárka, Mezei Edina, Pósa Adrienn,
Dávid Roland
A műsort összeállította és betanította: Létai Ilona és Molnárné
Pelei Andrea.

Fotók: Iskola archívuma

Kapcsolódtunk a Városi Karácsonyi ünnepséghez. Alsó
tagozatosaink végezték a karácsonyfa díszítését. A Művelődési
Ház által szervezett műsor közös megtekintése után pedig
elkezdődött az Arany-vásár. Minden osztály készült valamilyen
vásárfiával, a szülők süteményekkel, az iskola dolgozói lángost
sütöttek. Az igazi vásári forgatagban mindennek nagy keletje, a
lángosnak sikere volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni szülőknek, nagyszülőknek, az
iskola dolgozóinak, minden résztvevőnek, az ügyes kezű
diákoknak a segítséget, hogy kellemes délutánt varázsoltak
mindenki számára!
Pedagógusok éneke

Karácsonyi ünnepség
Az idei évben a szokásoknak megfelelően advent eljövetelével nem
csak lelkünket, hanem iskolánkat és környezetünket is ünnepi díszbe
öltöztettük.

A karácsonyi színpadi műsor szereplői

A pedagógusok egy karácsonyi dalcsokorral ajándékozták meg
a diákokat. A tanító és tanár nénik alkalmi kórusát Koroknai
Tibor és Nagy Zsolt tanárok gitárkísérete és Szatmári Gréti
kellemes hangja színesítette.

6. oldal
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Nyelvi rejtvényfejtő
Huszonöt Hajdú- Bihar megyei iskolából érkeztek felső
tagozatos diákok a debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola
által szervezett megyei idegen nyelvi rejtvényfejtő versenyre.
Az iskola immár 21. alkalommal rendezte meg a megmérettetést.
Az 5.- 8. osztályosok (több, mint 100 tanuló/) német és angol
nyelvből bizonyíthatták felkészültségüket. A diákok párban, szótár
használatával oldották meg az iskola idegen nyelvi tanárai által
összeállított feladatsorokat. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy
ily módon is ösztönözzék a nyelvek iránt érdeklődő diákokat
nyelvtudásuk e különleges formában történő aktivizálására.
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Karácsonyra hangolódva
2017-ben december 21 - 22-án került sor a karácsonyi ünnepekre
hangoló programsorozat megrendezésére. Az Irinyi utca elejére
elhelyezett fenyő hamar díszruhába öltözött és a csütörtök délutáni
szabadtéri rendezvény hangulatát emelte.

Fotók: Arany J. Iskola archívuma

A Létavértesi Arany János Általános Iskolát Németh Nikoletta 6. c
osztályos és Papp Huba 6.b osztályos német nyelvet tanuló diákok
képviselték. Nagy egyetértésben, egymást támogatva, erősségeiket
kihasználva végül az 5.- 6.osztályos korcsoportban az előkelőnek
számító
5.
helyezést
sikerült
elérniük.
Gratulálunk
teljesítményükhöz s kitartó munkájukhoz! A jövőre nézve kívánunk
nekik további eredményes nyelvtanulást, kitartást, szorgalmat!
Felkészítő tanáraik: Zsírosné Czeglédi Erzsébet, Mészárosné Imre
Melinda

Fotók: Irinyi iskola archívuma

Szereplő diákjaink
Menyhárt Károly polgármester úr köszöntő beszéde, Rozsnyai
István és Titkó István lelkészek karácsonyi üzenete, végzős
diákjaink szavalatai, ünnepi gondolatai, az óvodás gyerekek és
felnőttek vidám, táncos előadása valamint a
Létavértesi
Népdalkör műsora biztosította az ünnepi pillanatokat.

Madáretető-készítő verseny
Az őszi szünet előtt versenyt hirdettünk az 5. évfolyamon, melynek
célja, hogy a barkácsolni szerető, kreatív diákjaink egyedi, ötletes
madáretetőket készíthessenek. Az évfolyam minden osztályából
voltak jelentkezők. Az elkészült munkák színvonalasak voltak, így a
zsűri tagjainknak komoly kihívást jelentett a győztes megnevezése.

Mindenki karácsonya az Irinyi utcán
Díjazottjaink:
1. hely: Vlajk Johanna Melinda (5.A), 2. hely: Budai Henrietta
Bernadett (5.B), 3. hely: Dávid Roland Mózes (5.A). Különdíj:
Boldog Roberta 5.C osztály
Zsűritagok: Zsírosné Czeglédi Erzsébet, Milotai-Kiss Ildikó, Pál
Csaba
Az iskolánknak ajánlott madáretetőket a három épületünkben fogjuk
elhelyezni, ezzel segíteni az itt maradt madarak élelmezését.
Köszönjük minden versenybe részt vevő diákunk munkáját!

Ezt követően indult a hagyományos karácsonyi bazározás, ahol
különböző sátrakban ingyenes volt a sült tök, forralt bor, sült
krumpli. Mézes, szaloncukor, és az aktív szülők által készített és
felajánlott kézműves tárgyak, karácsonyi ajándékok között
szemezgethettek a jelenlévők.
A rendezvénysorozat második napja iskolánk tornatermében
folytatódott. Az ünnepi műsor felelősei idén is a 3. osztályos diákok
voltak, akik felelevenítették a kis Jézus születésének történetét, és
karácsonyi gondolatokkal, énekekkel segítették az ünnepre
hangolódást.
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„OLVASS TÖBBET” címmel hirdetett olvasásnépszerűsítő
vetélkedőt az Ady Endre Gimnázium a 2017/2018-as tanévben.
Iskolánk két résztvevő diákja közül Joó Eszter Ilona 7. osztályos
tanulónk az első féléves forduló végén a legjobb 10 között szerepelt,
egyedüli általános iskolásként. A verseny a második félévben is
folytatódik, további kitartást, és hasonló eredményes munkát
kívánunk résztvevő diákjainknak!
LEVELEZŐS VETÉLKEDŐ A hajdúböszörményi Széchenyi
István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium valamint az Agrárgazdasági Kamara
támogatásával „Ökoskodó” címmel 4 fordulós komplex levelezős
vetélkedő került meghirdetésre az általános iskolák 6-7. évfolyamú
tanulói számára, melyre iskolánk 3 csapattal nevezett. A
természettudományos és más tudományterületeket felölelő,
kompetencia jellegű tudást igénylő verseny két fordulóját sikeresen
zártuk, kíváncsian várjuk a folytatást.
Fotók: Irinyi János Iskola

Harmadik osztályosaink műsora

Telt ház volt a tornateremben is
Ezúton is gratulálunk a résztvevő gyerekeknek és a műsort
összeállító nevelőknek: Vályi Éva és Csizmaziáné Török Boglárka
- a meghitt pillanatokért!
Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik adományaikkal,
munkájukkal segítették ünnepváró programunkat:

Alsó tagozatos rajzolni szerető tanulóink a „VÁLOGATÓS
VAGYOK” környezettudatos magatartáshoz kapcsolódó rajzpályázaton vettek részt. Tetszőleges technikájú alkotással
mutathatták be, hogy ökoiskolások révén hogyan építik be
mindennapjaikba a szelektív hulladékgyűjtést. Igényes munkáikat
társasjátékkal jutalmazták.
KÖRZETI ÚSZÓVERSENYEN is képviseltette magát iskolánk.
15 diákunk versenyzett a létavértesi uszodában.
Legeredményesebb tanulóink:
Zsiros Rebeka 1. o. ( hát 1. hely, gyors 1. hely), Zsiros Ábel 1. o.:
(mell 2. hely), Fekete Nándor 1. o.: (hát 2. hely), Pongor Nelli 2. o.
(mell 1. hely), Zsiros András 3. o. (gyors 2. hely, hát 2. hely), Fekete
Levente 3. o. (mell 2. hely), Tóthfalusi Máté 3. o. (mell 3. hely),
Zudor Nóra 4. o. (gyors 2. hely, mell 2. hely, hát 2. hely), Zudor
Réka 4. o. (mell 1. hely), Tóth Zsóka 6. o. (mell 1. hely), Balogh
Zsigmond Patrik 8. o. (mell 1. hely), Pető Zoltán 8. o. (mell 2.
hely)
Gratulálunk minden versengő gyereknek és a felkészítő
nevelőiknek!
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

EGYÜTT ÉNEKELTÜNK
Az Irinyi János Általános Iskola is kapcsolódott a „Családok
éve” alkalmából rendezett országos koncertsorozathoz.

Létavértes Város Önkormányzata és Képviselőtestülete, Városi
Könyvtár és Művelődési Ház, Gyermeksziget Óvoda Irinyi utcai
tagóvodája, Rozsnyai István és Titkó István lelkészek, Református
Szeretetház dolgozói és lakói, Önkormányzati Napközis konyha
dolgozói, Irinyi Nyugdíjaskör, Szőlősgazdák Egyesülete, Csormolya
népdalkör, Dalma Dance tánccsoport, Farkas Béláné, Soós Tibor,
Gráfel Sándor, Guba Csaba, Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
dolgozói, Irinyi János Általános Iskola tanulói, szülői közössége,
dolgozói.

Versenyek
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Létavértesi Települési
Értéktár Bizottság egyfordulós pályázatán 7. osztályos diákjaink 2
csoporttal képviselték iskolánkat. „Az én értékem” Tudod-e?
projekt keretén belül különböző technikák segítségével jelenítették
meg a számukra legérdekesebb értéktárunkban található elemet a
Megye napja alkalmából.
Különdíjas csapattagok: Misuta Péter, Hajkai Richárd, Farkas
Fanni, Molnár Fruzsina
II. helyezett csapattagok: Balogh Ágnes, Joó Eszter, Mezei
Boglárka, Molnár Krisztina
Felkészítőjük: Tamás Henrietta pedagógus volt

2018. január 15-én délután az iskola közösségi terében minden
osztály összegyűlt és érdeklődéssel hallgatta a szülőkből,
gyerekekből pedagógusokból alakult ideiglenes népdalkör tagjait.
Olyan felnőtteket szólítottunk meg az együtt éneklésre, akik tagjai
iskolánk szülői közösségének, valamint településünkön a helyi
népdalkör, néptánc csoport, egyházi kórus, vagy önkormányzati
művelődési bizottsági tagként a mindennapokban is erősítik,
átörökítik a helyi kulturális értékeket. A közismert népdalokból álló
összeállításukkal vidám hangulatot teremtettek, és koncertjük végén
megénekeltettek valamennyi résztvevőt.
Vályiné Pápai Viola igazgató

8. oldal

Létavértesi

Körzeti úszóverseny
Derecske nélkül
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December 15-én került megrendezésre a létavértesi uszodában (a
szokásos helyen) az Arany János Iskola rendezéssel a körzeti
diákolimpiai úszóverseny, melyen szép számmal vettek részt létai,
vértesi, nyíradonyi és a Hosszúpályi érkezett úszók. Ez a verseny
egyben a február 2-i megyei verseny kvalifikációja is volt, melyre az
Arany János Iskola tanulói 17 versenyszámban vívták ki az indulás
jogát. Ez dicséretes, az viszont szomorú, hogy a nagy vetélytárs
derecskei iskola az idén nem vett részt ezen a viadalon.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén karácsonykor is beindult a
Mikulásgyár a Zumba szakosztálynál. ZumBeus koordinálásával
több mint 150 db cipős doboz ajándék gyűlt össze a december 16 –i
ünnepi Zumba órára. Az ajándékdobozokat a debreceni Remény
Alapítvány kapta, míg az összegyűlt tartós élelmiszereket a
Mikulásgyárnak adományozták.

Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Az egyesület nevében köszönetet mondunk mindenkinek akik részt
vállaltak a jótékonysági akcióban!

Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Aranyérmeseink:
Mellúszás: Balogh József Benedek, Milbik Lantos Péter, Csige
Árpád Bendegúz, Fehér Ágnes
Gyorsúszás: Balogh Dominik, Harmati Dorottya, Tarnóczki Milán,
Apai Liliána, Vida Levente, Szabó Viktória
Hátúszás: Balogh Dominik, Harmati Dorottya, Tarnóczki Milán,
Apai Liliána, Vida Levente, Szabó Viktória
Ezüstérmeseink:
Mellúszás: Sós Boglárka, Hermeczi Balázs, Szabó János, Jónás
Réka, Mezei Patricia
Gyorsúszás: Tarnóczki Dorina, Szabó Gergő, Nagy József, Jónás
Réka, Csádi Péter, Hermeczi Ivett
Hátúszás: Tarnóczki Dorina, Szabó Gergő, Nagy József, Fülöp
Bettina, Kanál Róbert, Hermeczi Ivett
Bronzérmeseink:
Mellúszás: Nagy Eszter, Burai Beáta, Papp Zétény, Jónás Petra
Gyorsúszás: Balogh J. Benedek, Milbik-Lantos Péter, Nagy Eszter,
Csige Bendegúz, Fülöp Bettina, Papp Zétény, Belényesi Melitta
Hátúszás: Hermeczi Balázs, Deli Lilla, Balogh Bence, Rafael
Dorina, Kovács Sándor

SIKERESEK VOLTAK UTÁNPÓTLÁS CSAPATAINK
LABDARÚGÁS

Utánpótláskorú labdarúgóink a téli időszakban teremben végzik
munkájukat. December elején elindult a területi futsal bajnokság. U13. csapatunk, Szatmári Róbert irányításával valamennyi hazai
környezetben lejátszott mérkőzését megnyerte.
KÉZILABDA

Összesített érem táblázat:
A
E
B
1. Arany J. Ált. Isk. Létav. 16
17
16
2. Irinyi J. Ált. Isk. Létav.
6
7
2
3. Irinyi J. Hosszúpályi
2
0
0
4. Nyíradony Ált. Iskola
0
0
3
Felkészítők: Hadady Mónika, Koroknai Tíbor, Mányi Csaba és
Bertóthy Tamás

U –14-es lány csapatunk Karácsonyi kézilabda tornára volt hivatalos
Nagyváradra. Tanulás szempontjából hasznos volt a rendezvény,
mert fiataljaink egy más játékkultúrában és stílusban is
kipróbálhatták tudásuk.
Büszkén mondhatjuk, hogy felvettük a kesztyűt az agresszív,
letámadó játékot produkáló ellenfeleinkkel és a torna
győzteseként aranyéremmel tértünk haza.
Papp Zoltán szakosztályvezető
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Szilveszter Rally 2017.

Vancsa lelátó
2017. december 15-én a 20 éves jubileumát ünneplő Létavértes
SC'97 életében kiemelkedő esemény volt az új lelátó névadó
ünnepsége, melyen 66 fő vett részt..

Mogyoród – Hungaroringen december 27 – 29 napokon a MENTO
Környezetkultúra Kft. Kupáért megrendezett Szilveszter Rally 2017.
versenyen rajthoz állt és sikeresen szerepelt a Vizelli Károly –
Nagy Péter kettős.
Az abszolút licensz hivatalos eredménye alapján 83 induló között a
8. helyen végeztek , melyhez ezúton is gratulálunk !

Egyesületünk elnöksége magasra tette a mércét, mivel NB I -es
múltú, településünkön született hírességről neveztünk el
létesítményt, ezzel is jelezve, hogy nem felejtjük el azokat az
embereket, akik Létavértesnek hírnevet szereztek.

Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Így lett az új létesítmény neve Vancsa lelátó.
Vancsa Miklós labdarúgó pályafutását Létavértesen kezdte majd
következett a DVSC, MTK, CSEPEL és a VIDEOTON, ahol
összesen 291 NB I -es mérkőzésen 43 gól rúgott.
Az egész Vancsa család sokat tett Létavértes sportjáért, ezért
tisztelgünk előttük.
Az átadó után a baráti beszélgetésen az elszámozott létavértesi
emberek örömmel és jól eső érzéssel nyugtázták, hogy újra itt
vannak a Sportcentrumban.

Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

A verseny után facebook oldalán így nyilatkozott Vizelli Károly:
„Túl vagyunk életünk első aszfaltos R5 ös versenyén!! Hihetetlen
élményekkel térünk haza! Összegezve úgy érzem, bőven van még
mit tanuljunk, de nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel!
Abszolút 8.!!! Köszönjük a támogatást, a rengeteg üzenetet és
kommentet, és a pálya szélén fagyoskodó nézőktől a biztatást és
végül a Korda Racing nek és egyben Korda Eriknek a lehetőséget,
és a sok sok segítséget, na meg a fiuknak a szervizet!!!!
Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!!!!”
(t)

A 2018. évi ünnepnapok és munkaszüneti
napok körüli munkarend

Menyhárt Károly, Dr. Dienes Imre, Szima Sándor, Sándor Csaba,
Árva Barna, Vancsa Miklós, Kondás Elemér, Szabó László, Papp
Zoltán, Plókai Mihály, Plókai Attila, Kulcsár Tamás, Varga József,
Póser Dániel

A Létavértes SC'97 vendégkönyv bejegyzéséből két jellemző
nyilatkozatot idézünk
"A mai napon nagyon sok értékes emberrel találkoztam, ami
leírhatatlan érzés. Boldog vagyok, hogy Nagylétán születtem"
Szabó László – Létavértesi díszpolgárának fia- volt NB I -es
játékosunk.
"Büszke vagyok arra, hogy részese lehettem a Létavértesi
"focitörténelemnek"
Dr. Dienes Imre -egyesületünk egykori elnökének a fia-, volt NB I.
B -s labdarúgó.
Árva Barna Létavértes SC ’97 elnöke

10. oldal

Létavértesi

Tisztelt Gazdálkodók!
A falugazdász hálózat kiemelt országos
feladata jelenleg az öntözővíz igényfelmérésre.
Ezért az őstermelői igazolvány érvényesítésével kapcsolatban
tisztelettel megkérem tagjainkat, hogy azok keressék a
falugazdászokat, akik januárban szeretnének értékesíteni, de nincs
érvényes betétlapjuk. Kérem, hogy akik rendelkeznek hatályos
igazolvánnyal (plasztikkártya alapú igazolvánnyal), de nem
rendelkeznek érvényes betétlappal, és január hónapban nem
terveznek értékesíteni, legyenek szívesek februártól keressék a
falugazdászokat március 20-ig. Szíves megértésüket köszönöm.
Emiatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 8-16.00 - Kasza Béla
Csütörtök: 8-16.00 - Kárándi Orsolya
A hét többi napjain az ügyfélfogadás szünetel.
Néhány változás történt a növényvédő szerek használatára
vonatkozó előírásokban, továbbá az Európai Bizottság is új
állásfoglalást adott ki ezzel kapcsolatban. – tájékoztat a NAK
honlapján megjelenő cikk.
A zöldítés 2018. évi változásaival kapcsolatosan felhívjuk a
figyelmet, hogy a zöldítés során EFA -ként elszámolni kívánt
táblaszintű területeken a vetéstől betakarításig, illetve a kötelező
fenntartási időszakban növényvédő szer használata nem
megengedett. A korábbi iránymutatástól eltérően az Európai
Bizottság állásfoglalása szerint a csávázott vetőmag alkalmazása
sem megengedett, mivel annak elvetésével a magra juttatott
növényvédő szer aktivizálódik és ugyanúgy jelen lesz a területen.
-

A növényvédőszer-használati tilalommal érintett területek:
parlagon hagyott terület esetében: a pihentetés időtartama alatt
(tárgyév jan. 1 - aug. 31.);
ökológiai jelentőségű másodvetés esetében: a kötelező fenntartás
alatt (vetéstől számított 60 nap);
nitrogénmegkötő növény esetében: vetéstől betakarításig;
egynyári kultúra esetén: vetéstől betakarításig;
évelő kultúra esetén: termesztési időszak alatt;
termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható
hektársáv: a sávon termelt növénykultúra vetésétől betakarí
tásáig.

Az évelő nitrogénmegkötő kultúráktól eltekintve a fenti EFA-területeken
nem megengedett a csávázott vetőmag alkalmazása. Az évelő
nitrogénmegkötő növényeknél azonban a növényvédőszer-mentességet a
termesztési időszak alatt (május 1-jétől szeptember 30-ig) kell biztosítani,
amely időszak teljes tartamában az adott évelő növénykultúrának a
területen kell lennie. Ez igaz a telepítés évére is, ezért a növénykultúra
telepítésére tárgyév május 1. előtt kell, hogy sor kerüljön. Ez nem esik
bele a növényvédőszer-használati tilalommal érintett időszakba, így ebben
az egy esetben csávázott vetőmag is vethető.

A csávázott vetőmag alkalmazását a gazdálkodóknak az
egységes kérelemben tett nyilatkozattal és gazdálkodói napló
vonatkozó betétlapjainak vezetésével kell igazolnia, amelyet a
Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult
ellenőrizni.
Kérjük, hogy a zöldítésben elszámolni kívánt területeikre szánt
vetőmag vásárlásánál a fenti szabályokra legyenek figyelemmel!”
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Anyatehén támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás
bejelentése:
- legkésőbb a pótlásra előírt határidőt (kieséstől számított 60 nap)
követő 15. nap,
- a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem
pótolt állatok esetében a kiesést követő 15. nap.
A 2017. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2018
januárjától március 31-ig kell teljesíteni.
Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + Ügyfélkapus
benyújtás ---> visszaigazoló levél érkezik. A beküldött adatlap
másolatát 5 évig meg kell őrizni!
A gazdálkodóknak 2018. január 31-éig elektronikus úton
kötelező Gazdálkodási Naplót beadni az alábbi jogcímek
kapcsán:
 Agrár Környezetgazdálkodási kifizetés (2015. és 2016. évi
pályázati felhívás szerinti)
 Ökológiai gazdálkodás támogatás
 NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
 kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett
Területeken
 vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és
vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
 élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
alapján a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamara 2018 tél-tavaszán a következő továbbképzéseket
szervezi:
 40 órás szakmérnök továbbképzés, 2018. február 19-23.
 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam, 2018. január 15-22.
 25 órás zöldkönyves továbbképzés (400 órás méregraktár és
növényvédőszer-kezelő), 2018. jan. 22-24., 2018.febr. 12-14.
 8 órás zöldkönyves továbbképzés, 2018. február 12. Debrecen
További információk: 4032 Debrecen, Füredi út 76. I.em./7.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30-12.00.
Telefon: 06 70/433-4027
Pár hét múlva, január 24-én ismét nyitja kapuit az agráripar
csúcsrendezvénye a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow ezúttal is felvonultatja
a teljes hazai kínálatot. Több mint 300 kiállító 9 pavilonban,
összesen 38.000 négyzetméteren várja Önt is újdonságaival.
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
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„Hozzád csak már a temetőbe mehetek,
Virágot csak a sírodra vihetek.
Könnycsepp gördül végig az arcomon,
Azért, mert hiányzol nagyon, nagyon.”
Nyugodj békében drága jó édesapám!

OLÁH MIHÁLY
1949 - 2017.
halálának 1 éves. évfordulóján
fájó szívvel emlékezik:
Feleséged, gyermekeid és családjuk

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft
A csapadékos időjárás következtében a temetői sírok közül több –
elsősorban az újabb sírhantok- megsüllyedtek, melyeket a tavaszi
kedvezőbb időjárás beköszöntével tudnak feltölteni, helyreállítani.

A hagyományos nagylétai betlehemezés
a Helyi Értéktárban
A nagylétai betlehemes, a tájegységnek megfelelő hagyományos
pásztorjáték, amely a pásztorok humoros párbeszédére épül,
központi figurája a nagyothalló öreg pásztor.
Megváltónk születésének örömhírét angyalok serege hirdeti, az
eredeti betlehemes forgatókönyv alapján.
Molnárné Pelei Andrea a Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény
munkatársaival együttműködve először öt évvel ezelőtt tanította be a
betlehemes játékot általános iskolásoknak.
2015 -ben már bronz-, 2016-ban pedig ezüst minősítést értek el a
Nemzetközi Székelykapus Betlehemes pályázaton.

Fotó: Magánarchívum

A Nagylétai Csillagjárók 2017-ben már harmadik alkalommal
kaptak meghívást a Debrecenben megrendezett XXVII. Nemzetközi
Betlehemes Találkozóra.
.A betlehemes újratanítása a hagyományápolás és átörökítés szép
példája. A Települési Értéktár Bizottság a „Nagylétai hagyományos
betlehemezést” 2017. november 21-i ülésén „Kulturális örökség„
kategóriában felvette a Helyi Értéktárba
Elérhető: http://letavertes.hu/CPage.aspx?key=537
www.letavertes.hu /Település /Művelődés/ Értéktár
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Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Új u. 25/a alatt szintes, 180 m2es 4 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás, gázfűtéses, pincével,
melléképületekkel, garázzsal, ipari
árammal, félig bebútorozva, alkuképesen eladó. Irányár: 8,5 millió Ft
Telefon: 06 20 340 9922 (2018/0002)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Bács u. 9.
szám alatti lakóház kb. 400 öl
telekkel eladó. Érdeklődni délután
17 óra után 52/376-883. (2018/005)
MERCEDES 200 -as CDI fekete
színű személygépkocsi megkímélt
állapotban eladó: Érdeklődni lehet:
Létavértes, Kossuth u. 32. Telefon:
(30) 2941280, (52) 376-012
(2018/040)

RENAULT Grand Scenic 2010es 1.5 TD 5+2 személyes, dig.
klíma, tempomat, ESP,EDS, stb.
127 ezer km –el eladó. Ár: 2,3 M.
Tel: 20/517 6254. (2018/28560/1/61)
LADA személyautó 1500 cm3 –es,
20 éves, 45 000 kilométerrel egy év
műszakival eladó. Érdeklődni lehet:
06-52-251-661
(2017/00670)
BOLT, SÖRÖZŐ. Üzemelő élelmiszerbolt és söröző berendezéssel,
árukészlettel –saját tulajdonú– alkuképesen eladó. 19 M Ft. Kokad,
Kossuth u. 9. Tel: 06 20 340 9922
(2018/0002)

KERT,
TELEK. Létavértes,
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2
kert és telek eladó. Érdeklődni
lehet: 0670 / 949 8926 (2017/00668)
A Mosonta zártkertben 2970 m2
szőlő, gazdasági épület felszerelésekkel, mellette 1838 m2
szántó és 1178 m2 akácos eladó.
Fúrott kút elektromos áram van.
Érdeklődni:
30/
587
3183
telefonszámon.
(2018/004)
SZÁNTÓFÖLD Nagyléta-Ligeten
a 0916 hrsz. alatt 6 AK. értékű
osztatlan közös tulajdonban lévő
termőföld eladó, vagy bérbe kiadó.
Érdeklődni lehet: 52/ 376 – 553. (x)
TERMŐFÖLD. Létavértes határában 5,3 ha termőföld eladó.
Érdeklődni: 30 587 3183 telefonszámon.
(2018/004)
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
(2017/00661)

TORMAFÖLDET bérelnék 5 ha
területig. Telefon: 30 / 754 6013
(2018/0003)

FÖLDTERÜLET. Létavértesen a
Kossuth kertben 1705 m2, művelési
ág alól kivont földrész eladó. Zártkert hrsz: 5761. Érdeklődni lehet:
(52) 411 677, vagy 06 30 281 5343
(2018/0006)

Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

február 9. napjáig:
Személyesen: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12.
e-mailen: letahirek@gmail.com
Internetes felületeink:
Létavértes honlapja: www.letavertes.hu
Blogoldal: http://letahirek.blog.hu/
Twitteren: https://twitter.com/letavertes
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Teremfoci bajnokság

Fotó: Magánarchívum

2017. december 3-án Menyhárt Károly polgármester elismerő és
bíztató szavai után indult útjára a labda. Idén 15 csapat nevezett,
ebből hét az öregfiúk bajnokságban fog vitézkedni.
A 2010 – 2011 –es nevezett 39 csapathoz képest csökkent a nevezett
közösségek száma, de hasonlókat tapasztaltak a derecskei és
debreceni téli tornák szervezői is. Jelentősen csökkent a határon túli
és szomszédos településekről nevezők száma., ugyanakkor örülünk,
hogy a résztvevők több, mint fele helybéli.

Látogassa honlapunkat!
Ajánlunk olvasóink szíves figyelmébe
a www.letavertes.hu oldalait
LÉTAVÉRTESI KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL

A mérkőzések két hónapon át zömmel a vasárnapi napokon
zajlanak 9 – 15 óra között az iskola tornacsarnokában (Arpád tér).
Nem csak a helyszínen, hanem a LétaFit SE honlapján is követhetik
a bajnokság alakulását: www.letafitse.extra.hu
A nyitányról bővebben, több képpel olvashatnak Bertóthy Tamás
tanár tollából a www.letavertes.hu /Település /Sport oldalon.

