XXIV. évf. 4. (203.) szám

2015. április
Szelek hava
h
h
o
n
p
w
w
w
e
a
v
e
e
s
h
u
h
p
e
a
h
e
k
b
o
g
h
u
a
c
e
b
o
o
k
o
n
T
w
e
e
n
m
e
a
h
e
k
@
g
m
a
c
o
m
ho
on
nlllaaap
p:::w
ww
ww
w...llle
ettta
av
ve
errrttte
es
s...h
hu
u --- bbbllo
looggg:::h
httttttp
p::://////llle
ettta
ah
hiiirrre
ek
k...b
blllo
og
g...h
hu
u --- fffa
ac
ce
eb
bo
oo
ok
ko
on
n ––– T
Tw
wiiitttttte
errre
en
n --- eee---m
maaaiiilll::: llle
ettta
ah
hiiirrre
ek
k@
@g
gm
ma
aiiilll...c
co
om
m

Programajánló

Az utánpótlás legjobbjainak köszöntése

Létavértes Városi Könyvtárt és Mővelıdési ház

V. Májusi Málé Fesztivál
2015. május 23-án, szombaton kerül
megrendezésre az V. Májusi Málé
Fesztivál, melyre nagy szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
A rendezvényen mindenki megtalálhatja a
kedvére való programot!
Gyermek-,
és
felnőtt
ügyességi
vetélkedők, népi kézműves foglalkozások,
kézműves kirakodóvásár, helyi és vendég
népzenei-, néptáncos-, bábos-, dramatikus
előadások, gasztronómiai ínyencségek,
táncház.

Fotó: Magánarchívum

A fesztivál kiemelt, fontos eseménye a
FŐZŐVERSENY, melyre május 15-ig
várjuk a vállalkozó kedvű egyéni, és
csapatos
jelentkezéseket
–
két
kategóriában:
klasszikus málé, és kukoricás ételek!
Töltsünk együtt egy jó napot!

NNééppii kkéézzm
mőővveess jjááttsszzóóhháázz
Folytatódik a Népi kézműves játszóházi
programsorozatunk.
A május 9-én 9-12-ig tartandó harmadik
foglalkozásunk témája az Anyák napja.

Ezen ünnep szellemében alkothatnak az 514 éves résztvevők gyönyörű, szívhez
szóló ajándékokat a különböző kézműves
technikák ötvözésével. A részvétel
továbbra is ingyenes.
Szeretettel várjuk a gyermekeket!

A Létavértes SC '97 egyesület első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal
szervezte meg az ifjú tehetségek köszöntését a Városháza nagytermébe.
A rendezvényen részt vett és a díjak
átadásában közreműködött Pajna Zoltán, a
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke, Tasi Sándor a
Közgyűlés alelnöke, Menyhárt Károly
polgármester, Árva Barna, az egyesület
elnöke.
A fiatalok -és szüleik- az edzők javaslata
alapján kaptak meghívást. Elismerésben
részesültek a szakosztályokban tevékenykedő edzők is, akik lelkiismeretes
munkájukkal segítik az ifik fejlődését.

Labdarúgás: Szatmári Róbert edző, Zurbó
Benjámin, Boldog László, Vida Ferenc játékosok.
Kézilabda: Németh Petra edző, Kővári
Nikolett, Ferenci Lili, Fekete Barbara
játékosok.
Cselgáncs: Haja János mester, Papp
Levente, Kádi Péter, Mihók Ferenc judósok
Úszás: Mányi Csaba edző, Balogh Dominik, Szima Bence, Fülöp Csenge, Harmati
Dorottya, Bakó Tamás, Szabó Gergő
úszók.
Papp Zoltán szakosztályvezető
Kapcsolódó rendezvényről / 11. oldalon

Nemzeti nap a Rozsnyai Győjteményben
Március 14-én került sor a hagyományos
Nemzeti nap megrendezésére a Rozsnyai
István Muzeális Gyűjteményben, az Irinyi
utca 7. szám alatt.

Elérhetőségeink:
Rózsa u. 1. – Telefon: 376-055
E-mail: letavlib@freemail.hu

Gyermekek és szülők kézműves foglalkozása, és Nagy Imre táncpedagógus
szövöttes palackjaiból rendezett kiállítás
megnyitója indította a programot.
Ezt követően hatféle kalács, hétféle
kolbász, és 48 pálinka versenyére került
sor. A műsorban fellépett a Csormolya
népdalkör, a Létavértesi citerazenekar, a
Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttes és a
Madaras zenekar.

ZZ--ggeenneerráácciióósspprrooggrraam
mssoorroozzaattrróóll
4..oldalon

Óvodai beíratás
2015. május 4 –8.
Részletek a 3. oldalon

Véradás
május 22. én, pénteken
8 órától - 15 óráig
a Sporttelepen, Debreceni u. 1.

Díjazottak:

A rendezvényrıl bıvebben: http://letahirek.blog.hu
Fotó: Rozsnyai Muzeális Győjtemény

Létavértesi citerások

Az április 4-i húsvétra hangoló családi
napról a 10. oldalon.

2. oldal

Létavértesi

Szépkorúak köszöntése
Egy hosszú élet sok – sok munkája
elismerést, tiszteletet érdemel, a családon
túl a társadalomtól, a közösségektől, és
az intézmények részéről is.

HÍREK

2015. ÁPRILIS

Képviselıtestület napirendjén
A 2015.március 31- i soros ülésen többek
között az alábbi előterjesztéseket tárgyalta
meg a testület:
Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi munkájáról
2. Beszámoló a Nagylétai Református
Egyházközség
Szociális
Szolgáltató
Központja munkájáról
3. Különfélék
Létavértes Önkormányzat 2015.
évi közbeszerzési tervének elfogadása
- LÉT.A.MED Érmellék Egészségcentrum
2014. évi beszámolója
- Városi honlap fejlesztése – (várhatóan
2015. I. félévében)

- Gyermeksziget Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról (nevelőtestület
véleményének kikérésével)
- Óvodai beíratás, illetve csoportszervezés
- Pénzügyi Bizottság külsős tagjának
megválasztása: Dr. Szabó János helyett
Mátyus Sándor
- Hevesi Ákos utca átnevezéséről
- Nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló
helyi rendelet módosítása
Szociális rendelet módosítása
Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása a szociális rendelettel összefüggésben
Jelmagyarázat:
= a város honlapján elérhető

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Berki Lajosné

Tarnóczi Lajosné
Berki Lajosné, Teleki u. 33. szám alatti
lakos 2015. március 28-án, Tarnóczi
Lajosné, Nyárfás u. 1. szám alatti lakos
április 15-én ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Menyhárt Károly
polgármester és Tóthné Lukács Erika
anyakönyvvezető virágcsokorral és
Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke
által
aláírt
oklevéllel
köszöntötte a szépkorúakat.

Bánki út felújítása
Az Észak-alföldi Operatív Program
keretében megújul a Debrecen Létavértes összekötő út mintegy 7,8
kilométeres, Debrecen és Bánk település
közötti szakasza, mely az év közepéig
átmeneti forgalomkorlátozásokkal párosul.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai
irányítása alatt megvalósuló projekt
összesen több mint 748 millió forintból
valósulhat meg.

A Létavértesi Közös Önkormányzati
Hivatal a korábban, 2008-tól működött
körjegyzőség alapjain és struktúrájában
működik. Erről a munkáról a jegyző
évenként beszámol Létavértes és Kokad
képviselőtestületének.
2014-ben
folytatódott a közigazgatás átszervezése,
átrendeződtek az önkormányzati feladatok,
és meg kellett szervezni a választásokat is
.
A Közös Hivatal alkalmazásában 28 fő áll,
ebből 2 fő a kirendeltségen dolgozik. 11 fő
felsősfokú, 15 középfokú-, és 1 fő alapfokú
végzettséggel rendelkezik. A tárgyi
feltételek biztosítottak.
A szervezeti egységekben: Hatósági és
Leíró
Iroda,
Gazdasági
Iroda,
Településszervezési
Iroda,
és
a
Kirendeltség
sokirányú,
többrétű
feladatokat kell végezni, helyet kell állni az
ügyfelek, a társhatóságok, felettes szervek,
a képviselő-testület(ek) tájékoztatásában,
adatszolgáltatásban.

Ez utóbbi a változások és szervezeti
átalakulások miatt az előző évekhez képest
sokszorosára növekedett.

"A hivatali munka –ami minden bizonnyal
nem minden esetben hibátlan- a dolgozók
túlmunkája, szabadideje terhére látható el,
többek között a létszám minimálisra való
csökkenése,
a
megnövekedett
adminisztrációs terhek, a határidők szigorú
betartása, ellenőrzése, a jogszabályok
nagymennyiségben történő változása miatt.
A hivatal dolgozói véleményem szerint a
munkájukat
a
2014.
évben
is
lelkiismeretesen végezték. A szervezeti
változást hozó jövő remélhetőleg a
lakosság kiszolgálásában nem okoz
fennakadást, melyhez a jelenlegi (igen
alacsony
létszámra
csökkent)
köztisztviselők munkájukkal, szakértelmükkel, tapasztalatukkal is hozzájárulnak."
– összegezte beszámolóját Bertóthyné
Csige Tünde jegyző.

Röviden
Utca átnevezése

Gyermekvédelem

Létavértes Városi Önkormányzat a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 14.§.(2) bekezdése
alapján, a helyi 15/2014.(IX.09.)Ör.
rendelet alkalmazásával megváltoztatja a
Hevesi Ákos utca nevét.
A lakosság hirdetmények, és a város honlapja útján kapott tájékoztatást, egyúttal –
április 20-ig - javaslatokat kértek új utcanévre. A Testület a Víztorony utca nevet
indítványozta.
A beérkező javaslatokat figyelembe véve
az április 28-i soros ülésén hoznak döntést.

Létavértes – Kokad Önkormányzatok
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata március 12-én tartotta meg éves
tanácskozását. A fórum keretében a
helyi gyermekvédelmi gondokról és
azok megoldásáról tanácskoztak.

Állampolgári eskü
Március 20 –án 68 fő tett esküt a
Városházán, s ezzel a Létavértesen
állampolgársági fogadalmat tett sze-mélyek
száma 8126 – ra emelkedett.

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. Telefon: 52/ 533-183. Megjelent: 2500 példányban.
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezető: 52/376-156 - ISSN 1587-7639
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Gyermeksziget Óvoda
Bemutatkoztak a nagycsoportosok
Márciusban a nagycsoportosok megmutathatták a tanítónéniknek
mindazt, amit az óvodában eddig tanultak.
A Debreceni u. 1. szám alatt a Szivecske csoportos gyermekek
kezdték a bemutatkozást, akik az állatvilág témakörét dolgozták fel
játékos formában. Másnap az Eperke csoport a mesék világába
kalauzolta el a tanító néniket, az Aranyszőrű bárány c. mesén
keresztül. A bemutatókat a Katica csoportosok zárták, egy
játékokkal tarkított erőnlétüket, és ügyességüket tükröző mozgásos
foglalkozással.

Fotó: Gyermeksziget Óvoda

Eperke csoport bemutatója
A tanító nénik nagy örömmel fogadták a bemutatkozásokat, és
szeptembertől nagy örömmel várják a gyermekeket.

Tánciskola
Az Arany János Általános Iskolában idén is megrendeztük a
szokásos tánciskola záró bálunkat. A nyolcadikosaink nagy
várakozással készültek a napra. Most kicsit több diákunk
jelentkezett a tanfolyamra, de a lányok ezúttal is „túlsúlyban” voltak,
így néhány tavalyi nyolcadikos, mára már középiskolás fiú „ugrott
be”, hogy mindenkinek legyen párja.

GYERMEKSZIGET ÓVODA - MÁJUS
4 – én ANYÁK NAPJA
15 –én CSALÁDI GYERMEKNAP
31 –én TANÉVZÁRÓ, BALLAGÓ

3. oldal

Bábelőadás
Április elején ismét ellátogatott óvodánkba az Ákom Bákom
bábcsoport. Ez alkalommal a Péter és a farkas c. mesét mutatták be
a kicsiknek, akik csillogó szemekkel izgulták végig a fordulatokkal
teli kalandos történetet.

ÓVODAI BEÍRATÁS
2015. május 4-től (hétfő) - május 8-ig (péntek) a délelőtti
órákban
Beíratás helye: Debreceni u. 1. szám alatt, vezetőhelyettesi
iroda és Irinyi u. 6. szám alatt a vezetői iroda
Beíratható az a gyermek, aki 3. életévét 2016. augusztus 31-ig
betölti. Óvodába 2,5 éves kortól járhat a gyermek.
A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- lakcímet igazoló kártyája
- TAJ- kártyája
- Oltási könyve
- a Sajátos Nevelési Igényű gyermek esetében, szakértői
szakvélemény
- tartós betegségről orvosi igazolás
- a szülő személyi igazolványa
- lakcímet igazoló kártyája
- ha van, a MÁK által kiadott magasabb családi pótlékról
igazolás
- a szülő telefonszáma, e-mail címe
Kérjük, hozza magával kisgyermekét ismerkedés céljából!
Kérjük, idén is támogassa óvodánk gyermekeit adója 1%-val.
Alapítványunk neve:
" A létavértesi óvodák gyermekeiért " alapítvány
Adószáma: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda dolgozói
Szépek, lelkesek és ügyesek voltak a táncosok. A sikeres bemutatót
követően versenyre is sor került az este során, ahol a legjobbak
lettek:
3. helyezés: Guba Virág, Mihucz Kristóf
2. helyezés: Hadházi Zsófia – Tarnai Péter
1. helyezés: Szima Panna – Mihucz Csaba
Az ezt követő bálban is mindenki jól érezte magát.
Nagy Józsefné igazgató

HIRDETÉSEK
Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása
minden hónap 10-ig:
Városháza, I. emelet 12. ajtó, E-mail: letahirek@gmail.com

4. oldal

Létavértesi

HÍREK

2015. ÁPRILIS
Népi kézműves játszóház

Városi Könyvtár és
Művelődési ház
Z - generáció programsorozat
Kedves Fiatalok!
Mint azt tapasztaljátok Létavértesen igen szűkös a korosztályotok
(középiskolások) számára szervezett szabadidős programok
kínálata. Ezen az állapoton igyekszünk javítani a továbbiakban, de
ehhez a Ti aktivitásotokra is szükség van – együtt talán sikerülhet!

Nagy sikerrel indult az új Népi kézműves játszóház programsorozat. Az
első foglalkozáson, március 28-án kb. 70 érdeklődő gyermek készített –
különböző technikákat ötvözve – tavaszköszöntő szélharangot, illetve
gyönyörű festett üvegcséket, melyeket az április 4-én tartott második
foglalkozáson illatos locsolólevekkel töltött meg.
A húsvéti készülődés jegyében zajló délelőttön 70-80 gyermek
ismerkedett a hagyományos népi díszítő technikákkal (írókázás,
berzselés, maratás), és alkotott míves tojásokat, melyek méltó ékei
lehettek az ünnepi asztalnak, illetve szívbéli ajándékai a locsoló
ifjaknak.

Május 9-én, szombaton 17-21 óráig egy „mini majálissal”
egybekötött brainstormingre invitálunk Benneteket a Könyvtárba,
ahol összeegyeztethetjük igényeiteket a lehetőségeinkkel! Hozd
magaddal a barátaidat is, és nem árt, ha van a hátizsákban némi
szalonna, és nyárs!
Bővebb infó: facebook/groups/Z-generáció-Létavértes – csatlakozz
bátran!
Kellemes ötletelést kívánunk addig is, és szeretettel várunk Titeket
!

Városi versmondó verseny
Április 9 -én, 15. alkalommal került megrendezésre a Költészet Napi
versmondó verseny. A gyerekek egy szabadon választott XX.
századi magyar verssel pályázhattak. A létavértesi általános
iskolások mellett Kokadról is érkeztek tanulók.

Fotók: Városi Könyvtár és Mővelıdési ház

A továbbiakban havonta egy alkalommal, a kalendáriumi ünnepkörhöz
kapcsolódó témákkal várjuk az érdeklődő, alkotókedvű gyermekeket –
legközelebb május 9-én 9-12 óráig!

Jótékonysági futáson a Cserebingó táncosai
A Létavértesi Villongó Táncegyüttes Cserebingó csoportja március 29én részt vett a debreceni Nagyerdőn rendezett V. Jótékonysági Rotary
Futófesztiválon, ahol a főnyeremény egy életmentő gyermek
defibrillátor készülék volt.

Helyezettek:
4-5-6. osztályos korcsoportban: 1. Tóth Lili, 2. Hadházi Panna, 3.
Kádi Péter
Különdíjat kapott: Kalmár Barbara és Misuta Péter
7-8. osztályos korcsoportban: 1. Mezei Kitti, 2. Pető Panna, 3. Pósa
Mónika
A zsűri tagjai: Csarnai Károlyné, Magyar Jánosné, Pénzes
Sándorné

ADOMÁN MÓNIKA decoupage technikával készült alkotásaiból

Lélekmőhely két év távlatából címmel
nyílik kiállítás május 8-án 17 órakor.
Megtekinthetı május 22-ig – a Rózsa u. 1. szám alatt.
a nyitvatartási idıhöz igazodva ingyenesen
A nyitó és záró napon a kiállított tárgyak egy része megvásárolható

"Monica decoupage"
A programokról további képek: http://letavertes,hu /Események

A vállalkozó kedvű táncosok a közel 2 km-es táv teljesítése után
jutalmul az Aquaticum Mediterrán és Élményfürdőben töltötték a
délutánt.

Séta Debrecenben
Március 26-án az Irinyi Nyugdíjas Kör Debrecenbe látogatott. Először
megnéztük a szép új Méliusz Könyvtárat, benne a gyönyörű gobelin
kiállítást, valamint egy katolikus egyháztörténeti képes gyűjteményt.
Egy kávé elfogyasztása után felsétáltunk a Református Kollégium
Múzeumába, mely sok irodalmi remekmű ihletője. Itt idegenvezető
segítségével jártuk végig az épületet. Megrendülve hallgattuk, hogy az
„Ország iskoláját” 1538-ban alapították. Szinte félve lépkedtünk a több száz
éves tárgyak között. Láttunk kísérleti eszközöket, diákok viseletét, használati
tárgyait, ásvány gyűjteményt stb. Beültünk a régi iskolapadokba és végig
néztünk egy megindító kisfilmet a hajdani diákok életéről.
Óriási élmény volt az oratórium is. Áhítattal gondoltunk az 1848-as
eseményekre. Böngésztük a padokon elhelyezett réztáblákon a vezetők neveit
és beültünk Kossuth helyére. Szemet gyönyörködtető látványt nyújtott a 6000
kötetes könyvtár több százéves bőrkötéses könyveivel, kódexeivel, bibliáival.
Hálával a szívünkben gondoltunk azokra, kik létrehozták és megőrizték
elődeink értékeit.
Mi úgy érezzük, hogy ezt a sok kincset mindenkinek érdemes lenne
megnézni.
Kontor Ferencné
Kép: 7. oldalon
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A hazáról is szépen szavaltunk

Arany János
Általános Iskola

Idén második alkalommal vett részt az iskolánkat képviselő hat diák
a költészet napja alkalmából Hajdúbagoson megrendezett
szavalóversenyen. Tanulóink 12 település diákjaival mérhették
össze szavalataikat.

Tankerületi szakmai nap
2015. április 8-án a Derecskei Tankerület 9 munkaközösségének
szervezésében Szakmai Nap került megrendezésre a tankerület
intézményeiben, nyolc helyszínen.
Iskolánk a humán munkaközösségnek a kézbentartója, s ennek
keretében az alsós humán munkaközösség nálunk tartotta éves
foglalkozását, melynek programjában a köszöntés és az iskola
bemutatása után a 4.a osztályosok bemutató órát tartottak magyarból
Gáspárné Pankotai Erika tanító néni vezetésével, ahol fontos
szerepet kapott az interaktív tábla is.

Diákjaink a zsűri tagjaival
Szabó Márton (5. c) kategóriájában 1. Molnár Laura Eszter (8. c)
kategóriájában 2. helyezést ért el.
További részvevők: Hadházi Panna (5.b) Tarnai Panna (6.a),
Hadházi Zsófia (8.b), Kovács Luca (8.c).
Felkészítő és kísérő tanárok: Molnárné Pelei Andrea, Nagy Józsefné
és Tóth Zsuzsanna.

Német nyelven is remekeltünk
Fotók: Arany J. Általános Iskola

Ezt követően meghívott vendégünk, Fülöp Mária tankönyvszerző,
az OFI munkatársa tartott előadást az átalakuló tankönyvekről, s az
ezzel együtt járó változásokról. Ezzel egy időben az Irinyi Iskolában
gyűltek össze a felsős humán munkaközösség tagjai, ők is
tanácskozást tartottak. Itt is a tankönyvek változása, a kísérleti
könyvek voltak a porondon, melynek használatát bemutatóóra
keretében is megtapasztalhattuk, majd az OFI munkatársának,
Törőcsik Katalinnak a tájékoztatását hallgathattuk meg, s tehettük
fel kérdéseinket a témával kapcsolatban.
Szintén iskolánk adott helyet a testnevelés munkaközösség
foglalkozásának is, hiszen az úszás volt a fő témájuk, bemutató
órával, az úszás tanításának módszertanáról szóló korreferátummal.
Mindegyik tanácskozásról elmondhatjuk, hogy sikeres, jó
hangulatú, szakmailag előrevivő, remélhetőleg hagyománnyá váló
esemény volt.

Táborozás
A nyári balatoni Erzsébet táborra beadott pályázatunk kedvező
elbírálásban részesült. 2015. augusztus 2-7.-ig Zánkán fog táborozni
40 felső tagozatos diákunk, 4 kísérő pedagógussal. A tábor
költségeinek jelentős részét az Erzsébet Program biztosítja.

Közlekedésbiztonsági pályázat
„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési
programjának megvalósítása – a közúti közlekedés biztonságát
szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – 1. forduló”
című pályázaton intézményünk 193.680 Ft támogatást nyert. Ennek
keretében olyan foglalkozás tartására került sor az 1.b osztályban,
ahol a szülő és a gyereke együtt ismerkedett a közlekedésbiztonság
témájával.
További iskolai hírek: http://arany-lvertes.sulinet.hu/

Iskolánk tanulói ebben az évben is részt vettek Hosszúpályiban a
német nyelvű regionális szavalóversenyen. A rendezvény. február
23-án zajlott, ahol diákjaink szép eredményeket szereztek.

2. helyezés: Kalmár Barbara (4.b), 3. helyezés: Pósa Mónika (7.c )
Különdíjasok: Borbély Evelyn (6.b), Laczkó Bettina (6.c), Bíró
Mónika (8.a). Felkészítőik: Mészárosné Imre Melinda és Zsírosné
Czeglédi Erzsébet.

Kiváló kémiásaink
Iskolánkból Hadházi Zsófia, Szilágyi Réka és Zakota Gábor
nyolcadikos, Kalmár Gabriella és Lukács Petra hetedikes tanulókat
hívták be a Hevesy György kémiaverseny megyei fordulójába.
Március 28-án a Tóth Árpád Gimnáziumban rendezték meg a
versenyt. A legjobb eredményt Kalmár Gabriella (megyei 9. hely)
érte el. Felkészítők: Tarnainé Papp Anita és Fodor József.

XII. Égig Érő Fa mesemondó verseny
Március 31-én Konyáron rendezték meg a hagyományos versenyt,
ahol iskolánk alsósait Papp Huba és Kalmár Barbara képviselte. Itt
Kalmár Barbara 1. helyezést ért el. Felkészítője Menyhártné Bora
Edit.
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Mesemondó verseny
Március 18-án rendeztük meg 2.-3.-4. évfolyamon a mesemondó
versenyünket, melyen a következő eredmények születtek:

Irinyi János
Általános Iskola
Víz Világnapja

Fotó: Arany J. Általános Iskola

2. évfolyam: 1. Szabó János (2.a); 2. Vlajk Johanna Melinda (2.a),
3. Harmati Dorottya (2.b) és Balogh Lívia (2.a) osztályos tanulók.
Felkészítőjük: Bora Istvánné, Baloghné Janka Tímea
3. évfolyam: 1. Papp Huba (3.b), 2. Tóth Tibor (3.c), 3. Kővári
Nikolett (3.a) és Fekete Barbara (3.b) osztályos tanulók.
Felkészítőjük: Szima Sándorné, Tóth Zoltánné, Szatmári Erika
4. évfolyam: 1. Kalmár Barbara (4.b), 2. Bozsóky Virág (4.b),
3. Tasnádi Ildikó (4.a) és Szabó Mihály (4.c) osztályos tanulók.
Felkészítőjük: Menyhártné Bora Edit, Oláh Csabáné, Gáspárné
Pankotai Erika

Mindennapjaink és létezésünk elképzelhetetlen lenne víz nélkül. A
jó minőségű ivóvizet természetesnek tekintjük, pedig napjainkban a
kezdődő vízhiány időszaka köszönt ránk. Ezen gondolatok
fontosságára hívtuk fel tanulóink figyelmét március 23-án délután
iskolánk könyvtárban, ahol játékos feladatok keretében (rajzolás,
versírás, totó) az 5. 6. 7. és 8. osztályos diákjaink víz világnapi
vetélkedőn vettek részt.

Vidám Versek Versmondó Versenye
Március 26-án iskolánk felső tagozatában idén is megrendeztük a
hagyományos versmondó versenyünket, ami ebben az évben a
Vidám Versek Versmondó Versenye fantázianevet kapta. Összesen
27 diák vállalkozott egy-egy, többségében valóban vidám
hangvételű vers előadására.

Fotók: Irinyi J. Általános Iskola

A jó hangulatú verseny az 5. osztály győzelmével záródott.

Színház Világnapja
A Színház Világnapja alkalmából március 27-én délután 45 alsó
tagozatos diákunk a Csokonai Színházba látogatott. A Tűzrőlpattant
Tündérország című zenés előadást érdeklődve figyelték iskolánk
tanulói. A nyolc meséből egybeszőtt történet legizgalmasabb
pillanatairól a mai napig is gyakran mesélnek a gyerekek.

Iskolai Versmondó Verseny
Díjazott vidám versmondók
A verseny alkalmából Molnár Laura Eszter 8. c osztályos tanuló egy
színes, batikolt molinót is készített, amelyen a verseny kezdőbetűit
megjelenítő négy V betű látható.
A nevezők legjobbjai a városi versmondó versenyen képviselhették
iskolánkat:

Március 30-án, hétfőn délután került sor az Iskolai Versmondó
Verseny megrendezésére. Örömmel tölt el bennünket, hogy nagyon
sok Irinyis diák szereti a verseket és a mindennapi feladatok mellett
szívesen vállalja, hogy szabadidejében verset tanul. A sok jelentkező
miatt osztályselejtezőt tartottunk, ennek ellenére 21 diákunk
szavalata hangzott el az iskolai fordulón.

Városi versmondó verseny
A 15. alkalommal megrendezett Városi versmondó versenyen
iskolánkat szép számban képviselték diákjaink, összesen 24 tanuló.

A legügyesebbnek bizonyultak:
4-6. évfolyam: 2. Hadházi Panna (5.b). Különdíj: Kalmár Barbara 4.b
7-8. évfolyam: 1. Mezei Kitti (8.b), 3. Pósa Mónika (7.c).
Köszönjük a szervezést a városi könyvtár munkatársainak!
Nagy Józsefné igazgató

A zsűri két korcsoportban értékelte a versmondókat:
I. korcsoport: 4.-5.-6.o: 1. Kádi Péter 5.o.- Misuta Péter 4.o., 2.
Sinkovics Vivien 6.o.- Tóth Lili 6.o., 3. Katona Dániel 4.o.- Pető
Zoltán 5.o.- Szabó Dávid Gyula 4.o.
II. korcsoport: 7.-8 o.: 1. Bacsa Vivien 8.o., 2. Pető Panna 8.o., 3.
Szabó Jutka 7.o.
A helyi elismerésen túl díjazott diákjaink képviselték iskolánkat a
Városi Versmondó Versenyen.
További iskolai hírek, információk a honlapon:
www.irsulilvertes.t-online.hu
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Vers és prózamondó verseny

"Égígérő fa"
Iskolánk négy tanulója: Zagyva Tibor (1.o). Szabó Dávid Gyula
(4.o), Kádi Péter (5.o), és Misuta Edina (6.o) vett részt március 31én, Konyáron az „Égig érő fa” járási mesemondó versenyen.

Fotók: Irinyi J. Általános Iskola

A díjazott alsósok csoportja

Hajdúbagos Község Önkormányzatának kezdeményezésére április
10-én immár 3. alkalommal rendeztek a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Derecskei Tankerület, valamint az
erdélyi Szilágybagos község általános iskolás tanulói részére Vers és
prózamondó versenyt 12 település támogatásával.
A 2015-ös évben a szavalatok témája a haza, hazaszeretet volt.
Iskolánkból Puja Anikó (5.o), Kádi Péter (5.o), Tóth Lili (6.o) és
Bacsa Vivien (8.o) vehetett részt ezen a színvonalas
megmérettetésen.
Minden résztvevő diák emléklapot,
képeslapot, könyvet és mézeskalácsot
kapott a szereplésért.
A legeredményesebb szavalókat és
felkészítő nevelőiket könyv-csomaggal
jutalmazták.
Növendékeink közül Kádi Péter 5.
osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Gratulálunk tanulóinknak és Jákóbné
Szilágyi Éva és Vályi Éva felkészítő
Kádi Péter
nevelőknek!

Tankerületi szakmai nap
A tavaszi szünet utáni első napon, április 8-án A Derecskei
Tankerület minden munkaközösségi tagjának szakmai nap
keretében lehetősége nyílott bővíteni ismereteit, tapasztalatot
cserélni, saját érdeklődési körének megfelelően.
Iskolánk két munkaközösség találkozójának helyszíneként szolgált.

Felső tagozatos mesélők Konyáron
Alsó tagozaton különdíjjal értékelte a zsűri Szabó Dávid Gyula
mesemondását, a felsősök közül pedig Kádi Péter I. helyezést ért el.
Felkészítőik: Vályi Éva és Jákóbné Szilágyi Éva

Városi versmondó verseny
Április 9-én a Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében
került megrendezésre a Városi versmondó verseny. melyen 10
Irinyis diák képviselte iskolánkat.

A résztvevők egy csoportja iskolánkban
A mérés-értékelés szakmai csoportnak érdekes és hasznos előadást
tartott Kindrusz Pál szakértő úr és iskolánk igazgató asszonya
Vályiné Pápai Viola.
A humán terület felső tagozatos pedagógusai a 6. osztályban láttak
bemutató órát, melyet Jákóbné Szilágyi Éva pedagógus tartott, majd
Törőcsik Katalin előadásában közelebbről is megismerkedtek a
kísérleti tankönyvek digitális tartalmaival.
5. osztályos diákjaink az Arany János Általános Iskolában úszásórát
mutattak be Nagy Károly tanár úr irányításával a testnevelést oktató
kollegáknak.
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
IRINYI NYUGDÍJAS KÖR TAGJAI DEBRECENBEN

Legjobb szavalóink
Eredményeink:
I. korcsoport: 1. Tóth Lili (6.o), 3. Kádi Péter (5.o), különdíj:
Misuta Péter 4.o.
II. korcsoport: 2. Pető Panna (8.o).
MÁJUSI IRINYIS PROGRAMOKBÓL
4 – én - Nyílt nap, Anyák napi köszöntések
28 - án - Gyermeknap – Családi nap
(Arany János Iskolában is !)
Cikk a 4. oldalon

Fotó: Magánarchívum
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Tisztelt Termelők!
A tavaszi munkák közepette a következő dolgokról tájékoztatom
Önöket.
Az elmúlt évekhez hasonlóan április 1-től május 15-ig tart az
egységes kérelmek (területalapú támogatások) beadási időszaka. A
kérelemben szereplő értékek növelhetők 2015. május 31-éig
jogkövetkezmény nélkül, azaz módosíthatók. A 2015. május 15-e
után, de 2015. június 9-éig benyújtott egységes kérelem esetében a
támogatási összeg munkanaponként egy százalékkal csökkentésre
kerül. Az egységes kérelem 2015. június 9-éig nyújtható be, amely
benyújtási határidő jogvesztő.
A falugazdász-hálózat a kérelmek benyújtásában teljes körű
segítséget nyújt, melyhez szükséges a 2009-ben MVH-től kapott
jelszó és regisztrációs szám.
Az egyes támogatási jogcímek igénylésének alapfeltétele, hogy a
mezőgazdasági termelő tárgyév június 9-én rendelkezzen 1 hektár
minimális SAPS jogosult területtel, vagy adott naptári évben
igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú,
termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege meghaladja a
100 euró értéket. Az MVH a kérelmezést követő év június 30-áig
fizeti ki a támogatást.
Az idei évben összesen 37 jogcím kerül megjelenítésre a 2015. évi
EK felületen.
A teljesség igénye nélkül az egységes kérelem keretében
igényelhető támogatások:
- Kistermelői támogatási rendszer
- Zöldítés/diverzifikáció
- Fiatal gazda közvetlen támogatás
- Területhez kapcsolódó igénylések (SAPS, termeléshez kötött
területalapú támogatások)
- Állatalapú támogatások (termeléshez kötött illetve átmeneti
nemzeti támogatások)
- Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér
- EMVA - Natura 2000 gyepterületek támogatása
- EMVA - Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás
- EMVA - Mezőgazdasági területek erdősítése
- NVT – Mezőgazdasági területek erdősítése

Kistermelői támogatási rendszerhez csatlakozhat minden
olyan gazdálkodó, aki legalább 1 hektár jogszerű földhasználattal
rendelkezik. A rendszer keretein belül évente 500-1250 euró
közötti, egyösszegű támogatás igényelhető gazdaságonként.
Csatlakozni az egységes kérelem beadásával egyidejűleg, de
legkésőbb augusztus 15-ig lehet. Az egyetlen követelmény a
rendszerben részt vevők számára, hogy a mezőgazdasági területük
nagyságát meg kell őrizni. A csatlakozók számára a 2015-ben
megállapított éves támogatás összege az évek során nem
csökkenhet, és nem is nőhet.
Fiatal gazda közvetlen támogatás igénybevételére jogosult
minden olyan 40 évnél fiatalabb termelő, aki 2015-ben kezd
mezőgazdasági tevékenységbe (ad be először egységes kérelmet),
vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5
éven belül hozta létre. Maximum 5 éven keresztül nyújtható,
legfeljebb 2020-ig. Területi felső korlátja 90 hektár, hektáronkénti
összege várhatóan 67,5 euró lesz.
Termeléshez kötött növénytermesztési támogatások
előírásai:
SAPS alaptámogatás mellett igényelhető: gyümölcs, zöldség, ipari
zöldség, szemes fehérje, szálas fehérje növények
- Gazdálkodási napló vezetése - zöldség, ipari zöldség, szemes
fehérje, szálas fehérje növények esetében

-

-

-
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Minősített szaporítóanyag - zöldség, ipari zöldség, szemes
fehérje, szálas fehérje növények esetében meghatározott
hektáronkénti minimális szaporítóanyag (vetőmag, palánta,
dugvány, gumó hagyma vagy hagymagerezd); szaporítóanyag
beszerzés esetén annak igazolása (Kivétel: torma – a termelő a
kérelem beadáskor nyilatkozik a hektáronkénti minimális
dugvány felhasználásról, a ténylegesen felhasznált mennyiséget
a gazdálkodási naplóban rögzíti, annak másolatát 2015. július
31-ig megküldi az MVH részére)
Támogatási kérelemhez csatolni kell: minősített szaporítóanyag
használatát igazoló számla és vétőmag címke másolatát; saját
előállítás esetén: szaporítóanyag minősítő bizonyítvány
másolatát.
Szemes fehérjetakarmány-növények esetében minimális hozam
meglétének igazolása a betakarítást követő két héten belüli
értékesítés esetén: számlával vagy felvásárlási jegy
beküldésével; betárolás esetén: tárolási napló vagy tárolást és a
betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal; de
legkésőbb tárgyév november 1-ig megküldi az MVH részére.
A többéves szálas fehérjetakarmány-növények (pl.: lucerna)
támogatását igénylő ügyfélnek az egységes kérelemben kell
megjelölnie az első vetés évét és az első vetéssel érintett terület
nagyságát, továbbá az esetleges felülvetés évét és a
felülvetéssel érintett terület nagyságát.

Termeléshez kötött állattenyésztési támogatások előírásai:
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás; hízott bika
támogatás; tejhasznú tehéntartás; anyajuhtartás támogatás
Az említett jogcímeket 2015. április 1. és május 15. között lehet
szankciómentesen benyújtani az egységes kérelem felületén.
Gondoskodni kell az állatok ENAR rendelet szerinti jelöléséről és
nyilvántartásáról.
A támogatási kérelemhez csatolni kell állatorvosi igazolást az
állategészségügyi feltételekről; juhok esetében a Magyar Juh- és
Kecsketenyésztők Szövetség által kiállított igazolást az
állatlétszámról és szakszerű apahasználatról.
Fülszám feltöltés egyedenként, vagy excel import segítségével; több
tenyészet esetén minden tenyészethez fel kell tölteni az állatorvosi
igazolást!
Átmeneti nemzeti támogatások - Termeléstől elválasztott:
(2006-os történelmi bázisjogosultságok – kvóta – alapján)
Legalább 1 ha egységes területalapú jogosultság; TIR-ben
bejegyzett állattartó
(Igényelhető jogcímek: hízottbikatartás támogatás; extenzifikációs
szarvasmarha támogatás; tejtámogatás; KAT anyajuh támogatás)
Átmeneti nemzeti támogatások – Termeléshez kötött:
Anyatehéntartás támogatása: min. állatlétszám 3 egyed; a
kvótamennyiség nem haladja meg a 120 000kg-ot, amennyiben
igen, akkor az állományt nem hasznosítja tejtermelésre
Anyajuhtartás támogatása: min. állatlétszám 10 egyed;
nyilatkozat a juhtej és juhtej-termékek érékesítéséről.
Mindezek mellett a 2015 évi agrárkamarai önbevallást
előreláthatólag májusban kell megtenniük. Agrárkamarai tagdíjról
szóló egyenlegközlő, bevallás megtételére felszólító levél az idei
évtől kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre e-bizonylat
formájában.
Aki nem rendelkezik saját e-mail címmel, családi, ismerősi
körben a lehető leghamarabb hozzon létre egyet, melyet az
irodánkba behozva a rendszerben jóváírunk, így a NAK arra az email címre küldheti ki a tagdíjról szóló bizonylatokat. A tagdíj
megfizetése kizárólag az NAK OTP-nél vezetett számlaszámára
átutalással történik (11749008-20190244), és a közlemény rovatban
szükséges feltüntetni a taghoz tartozó agrárkamarai nyilvántartási
számot.
Csekket sajnos a falugazdász iroda sem kapott, így nem
tudjuk Önöket ezzel segíteni.
Kárándi Orsolya,
NAK falugazdásza
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FELHÍVÁS
Létafit S.E. – csatlakozva a karcagi ötletgazda által kezdeményezett
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz,

meghirdeti
a helyi „A legszebb konyhakertek” című programot /versenyt!

HÍREK

2015. ÁPRILIS
„Már hat éve pihensz a néma hant alatt
A végtelenség őrzi csöndes álmodat.
Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
Megtölteni szépséggel családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,
De lelkünk darabja utadon elkísérDrága jó édesapánk, bárhol van a lelked,
Imánkba foglaljuk, az Úr legyen veled!
A múltba visszanézve a szívünk mindig fáj,
Téged keresünk most is, bár máshol vagy már.”

Nagy József (1946 – 2009)
halálának 6. évfordulóján
El nem múló fájdalommal emlékeznek
Szerető felesége, leánya, fia, menye, veje, unokái és testvére












Várjuk minden létavértesi zöldség / gyümölcs termesztő
kertművelő jelentkezését
A programban történő részvétel feltételei:
az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
rendelkezik saját tulajdonú, vagy számára megművelésre
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel,
ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon:
Erkélyen kialakított
Mini:
10 – 50 m2
Normál:
50 m2 felett
Zártkert 1.: Zöldség
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható, további információk:
a Falugazdász Irodában: Létavértes, Rózsa u. 1-3.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók
készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját.
Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen feltétel lesz!

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont
egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2015. augusztus 15-én.
Bertóthy Tamás egyesület elnöke
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
(50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

Családi délután a Rozsnyai Győjteményben
Közösen hangolódtunk a húsvétra
Április 4-én, szombaton délután a Rozsnyai Gyűjtemény
családi programján közel félszázan vettek részt.
Az ilyenkor hagyományos tojásfestés mellett a család aprajanagyja készíthetett csuhéfigurákat, a kisebbek papírtojást
díszíthettek, a nagyobbak szalvétából tavasztündért hajtogattak.
A rendezvény második felében került sor a tojásgurító versenyre,
és az időjárás azt is lehetővé tette, hogy az intézmény frissen
elkészült népi játékait is kipróbálhassák a gyermekek.
A Rozsnyai Gyűjtemény következő, májusi családi rendezvénye a
pünkösdhöz kötődik majd: a népi játékokban mérhetik össze
ügyességüket a kislegények és a kisleányok, hogy megválasszuk
közülük a pünkösdi királyt és királykisasszonyt.
Dr. Krajczárné Sándor Mária
muzeológus, múzeumpedagógus
Az eseményről további képek láthatók: http://letahirek.blog.hu

A település eseményeiről hónapról-hónapra tájékozódjon a
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http://letavertes.hu, - http://letahirek.blog.hu
Helyi hírek a facebook-on és a Twitteren is
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CSALÁDI HÁZ eladó. Létavértes,
Széchenyi u 50. szám és Létavértes, Rákóczi u. 85. szám alatt.
Érdeklődni lehet: 06 30/ 986 3112.

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
István u. 20. szám alatti, 1436 nm
nagyságú telken lévő, 2 szobás,
fürdőszobás, családi ház nagy
kerttel,
melléképülettel
eladó.
Érdeklődni lehet: 06-20-331-3179,
06 20 580-4434.
(2015/00321)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Vasút u. 3
szám alatti két szobás lakóház
eladó. Érdeklődni a helyszínen
lehet.
(2015/00320)
TELEK ELADÓ. Létavértes,
Szabadság u. 23. szám alatti telek
eladó. Érdeklődni lehet telefonon:
52/251-805
(2015/00321)

Apróhirdetés
Hirdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val)
CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, rendezett lakóház Létavértes, Halom u.
5. szám alatt eladó. Érdeklődni:
lehet: 06 30/ 655 1061 vagy 376 700
(2015//00311

HÁZAS INGATLAN. Létavértes,
Hunyadi u. 1/a. alatt 1500 m2 –es
telekkel eladó. Ár megegyezés
szerint. Telefon: 0620 213-9242,
0630 4674-979
(2015/00188

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth
Árpád u. 26. szám alatt, városközpont közelében, csöndes helyen
lévő családi ház eladó. Érdeklődni
lehet: 52 /250 – 227
((2015/00319)

GARÁZS-RAKTÁR, ÉS ERDŐ.
Eladó fém garázs-raktár, valamint
erdő terület. Érdeklődni lehet: Létavértes, Temető u. 4. szám. Telefon:
0630 / 2280310
(2015/00288)

OLCSÓN ELADÓ az Öregkertben 3000 m2 szőlő gyümölcsös
két pajtával, borászati felszereléssel.
Víz, villany van. Érdeklődni lehet
telefon: 52/ 418-426 (fizetett hirdetés)

ERDŐSPUSZTAI-KÉK TELJESÍTMÉNYTÚRA

LÉTAVÉRTES 2015. május 16, szombat

15 KM

8.00 – 9.00

20 KM

8.00 – 9.00

25 KM
35 KM

7.30 – 8.30
7.00 – 8.00

50 KM

6.30 – 7.30

KERÉKPÁROS
60 KM

7.00 – 8.30
BUKÓSISAK!

Sporttelep
,Debrecenu u, 1.

INDULÁSI
IDİ

RAJT

TÁV /
GYALOGOS

11. oldal
SZŐLŐ, Wartburg. Az Öregkertben 600 n.öl kordonos
művelésű szőlő vegyes gyümölcsössel, pajtával, villanyárammal,
ásott és fúrott kúttal eladó. Ugyanitt
1,3-as Wartburg 2016.08.02-ig
érvényes műszakival eladó. Telefon
30-206-7144-es..
(2015/00118

ZÖLDSÉGTERMELŐK
FIGYELEM!. 8400 m2 belterületi
szántó a vértesi részen bérbe kiadó.
Érdeklődni: 06 30/ 425 9642
HIRDETÉSEK LEADÁSA
2015. május 10-én 12 óráig

Hungarian Masters Open – Százhalombatta
Haja János idén is részt vett a március 28-án, Százhalombattán
megrendezett nemzetközi cselgáncs versenyen.
Az M4-es kategóriában +100 kilogrammosok mezőnyében bolgár
és cseh ellenfeleit legyőzte, majd honfitársától kikapott és
vigaszágra került, ahol a dobogó alsó fokáért küzdhetett. A tatamin
most a szlovák versenyző bizonyult jobbnak.

SZINT
IDİ
5 óra
Nincs!
7 óra
10 óra
12 óra
7 óra

Nevezési díj: 1000.- Ft
Rajt és cél (a 15 km-es táv kivételével a Létavértes Sporttelep,
Debreceni u. 1. A 15 km -es cél Álmosd, Kölcsey ház. Innen nem
szállítják vissza a gyaloglókat, ezt a versenyzőknek maguknak kell
megoldaniuk.
Serleget kap minden táv férfi és női győztese, valamint a verseny
legfiatalabb és legidősebb teljesítője. Különdíjban részesül a
legmesszebbről érkezett versenyző.
A menetlevél térképet is tartalmaz. Szállás saját felszereléssel a rajtnál
megoldható. Táv közben többször frissítő, csoki, zsíros "deszka".
Beérkezéskor meleg étel várja a versenyzőket.
A létavértesi általános iskolásoknak 50 %-os nevezési díj!
MINDEN RÉSZTVEVŐ A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE INDUL!

Fotó: Magánarchívum

Haja János 2014-ben a dobogó legfelső fokán állhatott.
A Létavértes SC '97 sportolója így kategóriájában az ötödik helyet
szerezte meg, és már készül a következő versenyére.

Létavértesi Öregfiúk – Megyei Közgyőlés

Érdeklődni:
Bertóthy Tamás 20/4636-610, Tatos István 30/3846-410,
Lásd részletesen: www.letafitse.extra.hu

A fiatalok sportünnepét követően a Létavértesi öregfiúk labdarugó
csapata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
tagjaival játszott barátságos mérkőzést a tornacsarnokban.
A találkozó döntetlen végeredménnyel zárult.

Egy ütős focicsapat 1985/86

A megyei vezetők egy része első alkalommal járt városunkban.
Elismerően szóltak a látottakról, az itt élők munkájáról.

Fotó: Magánarchívum

Ez a kép (névsorral) látható a facebookon, a Létavértesi Hírek oldalon

Papp Zoltán szakosztályvezető
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Ha otthonába BÚTORT szeretne
a B A R NA B ÚTOR T ker esse!
Üzletünkben: franciaágyak, heverők, kanapék, szekrénysorok,
konyhabútorok, étkezők, kisbútorok
SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KEDVEZŐ ÁRON megtalálja.
Helyben INGYENES házhozszállítás.
Érdeklődni: Kossuth u. 32. Tel: 376 - 012 7.00 – 17.00 -ig

An y á k n a p i v ir á g v á s á r
a HIRIPI KERTÉSZETBEN
Kínálatunk: - egynyári virágok – muskátlik
- kaspós növények
- cserepes növények
- zöldség palánták
Nyitva: minden nap 16.00 – 19.00 óráig
május 1- 3 napokon egész nap
Telefon: 06-70-4224-264,

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

MUSKATLI VÁSÁR
Dupla futó 6 db/tálca 999 Ft, cserepes 260 Ft -tól
SZOBANÖVÉNYEK – Magnólia 699 Ft
ÖRÖKZÖLDEK 499 Ft

Május 06 –án, szerdán, Létavértesen
A MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARÁN- NYITVA:8-12-IG

100-as bolt
Élelmiszer
Édesség
Játék
Ajándék
Háztartási cikk
Vegyi- és papíráru
Papírírószer
Műanyagáru
Üveg és porcelán
Ezer apró cikk

Állandó akciókkal és folyamatosan bővülő árukészlettel

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Címünk:

Létavértes, Árpád tér 25.

VIRÁGVÁSÁR
Megkezdtem balkon- és egynyári virágok
muskátlik, petúniák, salviák, dáliák, stb. árusítását.
Kaphatók:
Telefon: 06 20 260 1836
PAPRIKA, PARADICSOM, ZELLER PALÁNTÁK
KKiinnccsseess KKáárroollyynnéé EErrzzssiikkee
Monostorpályi, Létai út 45.

Várom kedves vásárlóimat!

HIRDETMÉNY
Ezúton is tisztelettel tájékoztatom valamennyi érintettet, hogy Létavértes külterületén (újlétai útfélen) lévő dögtér 2015. március 31-tól
felszámolásra került.
Az állati tetemek oda való elhelyezése illegális lerakásnak minősül az
elkövetkezőkben, az környezetvédelmi és hulladéklerakási bírság
kiszabását vonja maga után.
A terület a fokozott rendőri és mezőőri jelenlét mellett kamerával is
megfigyelt.
Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

