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Áldott karácsonyi ünnepeket, és
békés, boldog új évet kívánunk
Létavértes minden lakójának!
Létavértes Város Önkormányzata és a
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
nevében
Menyhárt Károly polgármester
Bertóthyné Csige Tünde jegyző

Fotó: Magánarchívum

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az idei Megyei Napja ünnepi
rendezvényét Létavértesen tartotta meg.
A felvételen (balról jobbra) Dr. Tóth László Létavértes alpolgármestere, Pajna Zoltán, a
megyei közgyűlés elnöke, Árva Barna kitüntetett, Papp Zoltán képviselő, Tasó László
államtitkár, országgyűlési képviselő, Nagy Lászlóné kitüntetett, Tasi Sándor, a megyei
közgyűlés alelnöke, és Menyhárt Károly, Létavértes polgármestere. (részletek: 3. oldalon)

Szimicsku Ferenc:

Megújító üzenet…
december 21 -én, csütörtökön
Uszoda előtti téren 15 órától
Program:
Menyhárt Károly polgármester köszöntő
Hadházi Tamás református lelkész és
Szimicsku Ferenc görög katolikus esperes
Csormolya népdalkör
Zengő citerazenekar
Dalma Dance tánccsoport

Irinyi utca elején 14.30 órától
Program:
Menyhárt Károly polgármester köszöntő
Rozsnyai István református lelkész és
Titkó István gör. katolikus paróchus
Csormolya népdalkör
Dalma Dance tánccsoport
Gyermeksziget tagóvoda pedagógusai
Irinyi János Általános Iskola diákjai
Sült tök, sült krumpli, tea, forralt bor osztása
kirakodó vásár mindkét helyszínen.
A rendezvény segítői:
Egyházak, civil szervezetek, intézmények

December végére, a télnek közepére
megfáradni látszik minden ember. A
hosszú téli éjszakák, a napsugár-szegény,
rövid nappalok ránehezednek lelkünkre is.
Mindenki vágyik sötétből a fényre,
hidegből a melegre. Sok rossz után a jóra.
Kimerülés után feltöltődésre. Hétköznapok
után az ünnepekre!

PRO VITA DÍJAS
2017. november 24-én Budapesten a Gerbaudban rendezték meg a központi véradók
napi ünnepséget.
Több évtizedes rendszeres véradói
tevékenységük elismeréseként ebben az évben 19 személy részesült a „Pro Vita”
díjban,
közöttük
Soós
Mária
Létavértesről.

Karácsony és az Újév kettős Ünnep.
Mindkettőnek más a tartalma, de az
üzenetük mégis egybecseng. Mindkettő
emberi
életünk
megváltoztatását,
megújulását segíti és sürgeti. Krisztus
születése, illetve az Újév elérkezése akkor
lesz hasznos mindenki számára, ha
nemcsak a test, hanem a lélek is megpihen
és feltöltődik.

Karácsonykor, amikor „elérkezett az idők
teljessége”: egy kevesek által ismert
gyermek születik Betlehembe. Világot
bejáró, átjáró esemény veszi kezdetét.
Különös „gyermek adatik” az egész
világnak, aki képes megváltoztatni
embermilliárdok életét.
(folytatás az 5. oldalon)

Fotó: Magánarchívum.

A díjat Dr. Nagy Sándor az Országos
Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató
helyettese és Dr. Göndőcs Zsigmond, a
Magyar Vöröskereszt elnöke adta át.
(További képek: www.letavertes.hu /Hírek)
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FELHÍVÁS

A Városháza a 2017. évet a szokásos
rendnek megfelelően az irodák évzárásával,
különböző központi jelentések, adatlapok
elküldésével, és a szabadságok kiadásával
zárja.
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A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleett nnaappiirreennddjjéénn
A 2017. november-28 -án megtartott
soros testületi ülés napirendjén
Polgármesteri jelentés
1) Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei költségvetésének 2017. III.
negyedévi teljesítéséről ●
2) A 2017. évi adóbevételek alakulásáról, a
megtett intézkedésekről ●
3) Különfélék
3.1 2018. évi költségvetési koncepció ●
3.2 Egyszeri béren kívüli juttatás pénzügyi
fedezetének megteremtése
3.3 Szociális rendelet módosítása – HajdúBihar Megyei Kormányhivatal szakmai
segítségnyújtás észrevétele ●
3.4 Megye napi vendéglátással kapcsolatos
költségek biztosítása
3.5 Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodásának elfogadása ●

3.6 Cserépkályha vételi ajánlatról
3.7 BURSA Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat
2017/2018.II.félév,
2018/2019.I.félév ●
3.8 Debreceni Tankerületi Központ
fenntartásába tartozó Hajdú-Bihar Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztásának ellátására pályázat véleményezése
3.9 „Mindentől messze, a szívhez közel”
humán kapacitásfejlesztés a Derecskei
Mikrotérségben - EFOP-3.9.2-16-Konzorciumi megállapodás jóváhagyása ●
3.10 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetői beosztás betöltésére
ideiglenes megbízás
3.11 Zárt ülés
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu
● = elérhető a város honlapján

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ennek
megfelelően lehetőség szerint a folyamatban
lévő problémáját vagy más ügyes-bajos
dolgát
a
karácsonyi
ünnepek
előtt
szíveskedjen elvégezni.
Ezzel együtt tisztelettel felhívom a figyelmét
mindenkinek, hogy az időjárás függvényében
az ingatlanok előtti járda tisztántartására,
síktalanítására a balesetek elkerülése
érdekében. különös gondot fordítsanak.
Ismételten kérek mindenkit, hogy a
közterületeken,
intézményeknél,
közutakon, árkoknál és más műtárgyaknál
tapasztalt rendellenességekről, esetleges
hóakadályokról,
átfúvásokról
ne
a
facebookon történjen eszmecsere, mert az
nem biztos, hogy megoldást szül.
A hangulatkeltés helyett inkább az
Önkormányzat telefonszámain hivatali időben
vezetékesen
a
+36
52 585 300
Településszervezési Iroda, és a +36
52 376 101 központi telefonszámain, illetve a
Vízmű hibaelhárító vonalain, illetve a
katasztrófavédelem érvényes hívószámain
jelezze.
A település érdekében eddig nyújtott segítségét a
Városháza nevében ezúton köszönjük és
mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk!

isztelt

étavértesiek!

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
115/2017.(IX.26.)Öh. számú határozatával abbéli
szándékát nyilvánította ki, hogy a település nagyságának
térségben betöltött szerepének és az itt élő lakosság,
vállalkozások és mezőgazdasági tevékenységet végzők, a
számos civil szervezet méltó kell legyen arra, hogy a
település korábbi sikeres rendezvényét a városbált
ismételten megrendezze.
Tesszük ezt egymás tisztelete, az itt élők megbecsülése,
és a közszolgáltatásból, intézményekből, gazdasági
szervezetekből, és magánszemélyek közül eltávozott
olyan személyek emlékezete okán, akik e város hagyományaiért, fejlődéséért és a közösség megtartó erejéért jelentős erőfeszítéseket tettek.
Ezzel szeretnénk tisztelegni minden megtett apró dologért, ami a települések sorába
mindig kiemelkedésre méltóvá tette Létavértest.

érem Önöket, hogy a 2018. január 27-én a Debreceni utcai
Sportcsarnokban tartandó rendezvényünkön részt venni szíveskedjenek!
Jegyek megvásárolhatók a Városi Könyvtár Rózsa utca 1. szám alatti épületében
és a Vértesi Könyvtár Kassai utca 8. szám alatti helyiségében 4500 Ft –os áron. Öt
év alatti gyerek részére ingyenes, 14 év alatti gyerek belépője 2000 Ft.
érem fogadja el a szíves meghívásunkat, a vendéglátásunkat, változatos
programjainkat, és jó zene mellett töltsünk el együtt egy kellemes estét Létavértesért!

Menyhárt Károly polgármester

Menyhárt Károly polgármester
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Az ünnepélyes szalagvágást követően a pincében, a tájházban és a
filagóriában vendégfogadással fejeződött be az esemény.

2017. november 16-án a Tanayfejlesztési program IV. célterülete
„Zártkerti Revitalizációs Program” pályázatának keretében épített
pince, és az önkormányzat által önrészként vállalt, azt kiszolgáló
filagória átadó ünnepségére került sor.
Létavértes Város Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesületének
koordinálásával megvalósult pályázat és szervezésében rendezett
ünnepség nagy érdeklődésre tartott számot.
A 10 órakor kezdődő programba Kádi Péter Petőfi Sándor:
Csokonai című versét mondta el, amit a polgármesteri köszöntő
követett.

Fotók: Magánarchívum

Az átadó és avató gondolatokat V. Németh Zsolt, Földművelésügyi
Minisztérium
környezetügyért,
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős államtitkárától és Tasó László, a
Miniszterelnökség tízezer főnél kevesebb lakosú települések
fejlesztéséért felelős államtitkárától hallották a jelenlévők.

Fotó: Erde Gábor

Köszönet a közreműködésért a Szőlősgazdák Egyesületének,
Lévai Józsefnek és Guba Csabának a projekt végrehajtásért és a
borfelajánlásért, a Bocskai Vadásztársaság vezetésének, Girdán
Sándornak és Juhász Ernőnek és a jelenlévő tagoknak a munkáért.
Karcza Józsefnek és a Napközi konyha dolgozóinak a főzésért,
Juhász Ernőnének a fánk készítésért.
Köszönet a szervezésében és a levezetésben közreműködő
képviselőtársaimnak, Nagy Józsefnének és Vályiné Pápai Violának,
a hivatal dolgozóinak a segítségért, a Településszervezési Iroda
munkatársainak a tervezésért, a megvalósításért, és a határidőben
teljesített munkáért !
Köszönet a pince építőinek Tóth János vezetésével, Brevák
Lajosnak, Lingurárin Jánosnak, és Balogh Aladárnak. A
filagóriánál közreműködő minden önkormányzati és közmunkába
felvett dolgozónak. !

A MEGYE NAPJA
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Megye
Napja alkalmából tartandó ünnepi rendezvényére került sor
november 22-én.

Fotók: Turóczi Barnabás

Az ünnepi műsort Hadházi Tamás református lelkész és Szimicsku
Ferenc görögkatolikus esperes áldása, illetve szentelése, majd Nagy
Imre vezetésével a Csacsogó Néptánccsoport műsora zárta.

A Himnusz elhangzása

Köszöntések, ünnepi beszéd
Menyhárt Károly
Tasó László
Pajna Zoltán
A délelőtti helyszín a Művelődési Ház színházterme volt, ahol az
ünnepi közgyűlés keretében díjátadásra került sor. (lásd: 4. oldal)
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Az ünnepséget változatos zenei programok színesítették, amit
állófogadás követett.

Fotók: Turóczi Barnabás

Szatmári Imre és barátai

Az Irinyi János Általános Iskola pedagógusa, Vályi Éva Veres Péter
versét mondta el a díjátadás előtt, „Én nem mehetek el innen”
címmel. Az ünnepi műsor folytatásaként hallgathattuk meg Dávid
Roland Mózesnek, az Arany János Általános Iskola 5. osztályos
tanulójának zongorajátékát, majd Korokonai Tibor és Nagy Zsolt
pedagógusok gitárkíséretében Szatmári Gréti éneklését, és Szatmári
Imi előadásában hallhattuk az Ismerős Arcok Nélküled című
számát. Soron következő műsor talpalávaló volt.
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A Létavértes SC’97 Sportegyesület vezetésének javaslata alapján a
Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KOVÁCS PÁL –díjában
részesült
Árva Barna elnök
Árva Barna 30 évvel ezelőtt, 1987-ben
kezdett el Létavértesen az akkori Vörös
Meteor
sportegyesületnél
edzőként
dolgozni. A következő években elnökségi
tag lett a sportegyesületben, ami
névváltoztatásokon is keresztül esett,
először Fortunátó SC lett, majd 1997-ben
újra átalakulva felvette a jelenleg is
használt Létavértes SC ’97 nevet. Ebben
az időszakban Belényesi Zoltán elnök
mellett elnökségi tagként és edzőként is
dolgozott. Nevéhez fűződik, hogy a Megyei I. osztályban szereplő
labdarúgó csapat kivívta az indulási jogot az NB III-as
bajnokságban. A csapat 10 évet töltött el a területi bajnokságban.
A DVSC-vel való egyesülést követően a NB I-es klub fiók
csapatának elnökeként tevékenykedett. Aktív szerepet vállalt az
egyesület bővítésében, a futball mellett megalakították a kézilabda,
judo, úszó és zumba szakosztályt. Minden szakosztályban
kimagasló eredményeket ért el. 2014-ben a Női Kézilabda csapat
kiharcolta az NB II.-be való feljutást. A versenyeztetésben végzett
háttérmunkában edzőként és szervezőként is kimagasló
teljesítményt vállal, ma is aktív résztvevője a létavértesi sportélet
mindennapjainak.

Cserebingó tánccsoport
A Vértesi Csacsogó tánccsoport mutatkozott be Hajdúsági
lakodalmasával és Misuta Péter szólótáncával, a Létavértesi
Művelődési Ház berkeiben működő Cserebingó tánccsoporttól
Kalotaszegi táncokat láthattunk. Az ünnepi műsor zárásaként az
Arany János Általános Iskola pedagógusai előadásában modern
zenés dalcsokor volt hallható, s a Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar a
Szózat eljátszásával zárta az ünnepi megyenapi ülést.
Városunkból ketten is díjazásban részesültek A „Hajdú-Bihar
Megye Önkormányzatának MARÓTHI GYÖRGY -díja”
elismerést kapta
Nagy Lászlóné pedagógus.
Nagy Lászlóné 1941-ben született. A
Tanítóképző
Főiskola
elvégzését
követően a pocsaji Általános Iskolában
kezdte meg a tanítói munkát, majd a
Vértesi Irinyi Általános Iskolába került,
ahol az alsó tagozatban magyart és éneket
tanított a diákoknak. A 80-as évek
közepén megtörtént áthelyezése a
Létavértesi Arany János Általános
Iskolába, ahol szintén az alsó
tagozatosokat tanította.
Pályafutása alatt a gyerekek és kollégák részéről elismerés és
tisztelet övezte. Munkáját mindig nagy odaadással és pontosan
végezte. Részt vállalt a kulturális, szakmai feladatok
megvalósításában, és a tanulók számára fakultatív kirándulásokat is
szervezett.

Vályiné Pápai Viola igazgató köszöntője
A délutáni program az Irinyi Kiállítóteremben vette kezdetét egy
kiállítás megnyitóval Létavértes értékeiből és „Az Én értékeim”
című pályaművekből. A beérkezett pályamunkák értékelése,
eredményhirdetése,
díjátadása
következett,
továbbá
múzeumpedagógiai foglalkozás, ezzel párhuzamosan a felnőtteknek
közös séta volt az Irinyi sírkertben és az Arborétumban.
A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény megtekintését pálinkaés borkóstoló követett a Vértesi Református Egyházközség
kiállítótermének előterében. Az estét Zséda és Malek Andrea
koncertje zárta.
Köszönjük Pajna Zoltán elnök úrnak és munkatársainak a
szervezésben és a lebonyolításban való közreműködést. Vályiné
Pápai Viola és Nagy Józsefné igazgató asszonyoknak, az általuk
irányított intézmény munkatársainak, a pedagógus kórusnak, Gréti
és a többiek formációnak, Szatmári Imrének, és a néptáncosoknak
Balla Fruzsina és Nagy Imre vezetésével, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, és a település rendjében közreműködőknek mindazt,
ami által kifogástalan színvonalú és a városhoz méltó
vendégfogadást adó rendezvény kerülhetett lebonyolításra.
A Betekincs étterem minden igényt kielégítő vendéglátását, a
Rozsnyai Gyűjtemény együttműködését a délutáni rendezvényben, a
Szűcs Pálinkafőző Kft-nek, a Barna Pálinkafőző Kft-nek, Lévai
József és Guba Csaba hozzájárulását a pálinka- és borkóstoláshoz.
Menyhárt Károly polgármester
További képek, videofilmek, újságcikkek: www.letavertes.hu /Hírek:
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Megújító üzenet…
(folytatás az 1. oldalról)
Tapasztalati tény, hogy évezredek után
sem veszít mondanivalójából. Jelen és
jövendő világunk éppen megszenvedni
látszik az Ő hiányát. Különösen ott, ahol
lemondanak Róla. Ahol viszont
megszületik, ahol befogadják - ott az élet
megváltozik. Minden emberi életnek
csodálatos,
megbecsülést
érdemlő
távlatot nyit.
Minden korosztály Krisztus tanításából merítheti az élethez a
legjobb „használati utasítást”. Tőle jobb Tanító, Tőle jobb Orvos,
Tőle jobb Erőforrás, Tőle jobb Vezető nem volt még - és nem is lesz
az emberiség számára.
Év végéhez közeledve magunk mögött hagyunk ismét egy évet, és
reményeink szerint belépünk az újba.
Az idő nem más, mint földi életünk egyik mértékegysége. Az
emberek többsége értékeli az időt, de sokan vannak, akik nem
becsülik, nem is értékelik, monoton, sivár, egyhangú minden
napjuk.

Olvastam valamikor régen: „Az idő olyan, mint a pénz. Vehetünk
rajta jó és rossz dolgokat. De vigyázz, csak egyszer költheted el!”
Az idő tehát az egyik legdrágább mulandó kincsünk. Nem is
akármilyen ajándék. Szinte bele van „csomagolva” az életünk. Az
idő megmutatja mindennek és mindenkinek az igazi értékét. Az élet
és az idő összefügg egymással. Nagyon komolyan kell vennünk az
időt: „használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak! ”. -ez Isten
üzenete.
Minden ember ismeri a Végtelen és a Véges fogalmát, az
Örökkévalóság és az Idő fogalmát. Használjuk is ezeket a szavakat,
de kimeríteni és teljes mértékben megismerni senki nem képes.
Karácsonykor és Újévkor ezek az említett szavak, fogalmak
találkoznak egymással az emberi lélek legmélyén. Tapasztalatból
tudom, megérintenek, elgondolkodtatnak, gyönyörködtetnek,
gazdagítanak, megújítanak Bennünket.

5. oldal

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az
ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!... A Seregek Urának
(Ézsaiás 9: 5.)
féltő szeretete viszi véghez ezt!”
Ézsaiás csodálatos próféciájának, ez a két szava külön
figyelemreméltó: születik nekünk!
A földön minden másodpercben talán több tucat, vagy akár több
száz gyermek születik meg. Mindegyik valakinek született. Egy-egy
család elmondhatja: nekünk született. Kimondhatatlan örömünkre,
mint régen várt vendég. Senki sem csodálkozik rajta, hogy
"született", ez a világba való belépésnek a rendes, az egyetlen útja:
születni. De ami mindnyájunknál természetes, az az Isten Fiánál
csodálatos. Csodák csodája igazán, hogy Isten Fia, ezt az alázatos
utat választotta, hogy teste egy földi anyának méhében alakuljon
hosszú hónapok alatt, hogy tehetetlen, mások gondozására szoruló
csecsemő lássa meg a napvilágot. Isten hatalmas szeretetének jele,
hogy ennyire hasonló lett hozzánk, ennyire közösséget vállalt
velünk, hogy végig járta a földi élet minden baját, nyomorúságát,
kivéve a bűnt.
Született... Mégpedig nekünk született. Ezt mondja Ézsaiás próféta.
Kinek a nevében? Kinek van rá joga, hogy önmagát is belefoglalja
ebbe a "nekünk" szóba s azt mondja nekem is megszületett?
Egyetlen egy dologtól függ, hogy Jézus értem is jött, nekem is
született-e: odasorolom-e magamat a bűnösök, az elveszettek, a
megváltásra szorulók közé? Természetesen nemcsak szájjal, hanem
lelkemnek
legbensőbb
töredelmével,
megváltásra
vágyásával, kegyelemre kiáltásával! Ha igen: Nekem született.
Egészen bizonyosan nekem született. Ézsaiása próféciája nekem
teljesedett be. Karácsony az én karácsonyom. A Betlehemi gyermek
az én Megváltóm. Ha nekem is megszületett, értem is földre jött,
akkor enyém az ige ígérete: lesz útmutatóm, segítőm, tanácsosom!
Kérhetek erőt az erő forrásától, Isten kezébe tehetem az életem,
akinél van múlt – jelen – jövendő! Ő tölthet el, el nem múló,
körülményektől nem függő békességgel!

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek érte!
Áldott ünnepet kívánok a Presbitérium, és a Nagylétai Református
Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja nevében:
Hadházi Tamás, lelkipásztor

Nem kívánhatok kevesebbet: Isten-gyermeket befogadó
Karácsonya és békés Újéve legyen szeretett városunk minden
lakójának!
Szimicsku Ferenc esperes

Nagylétai Görögkatolikusok
Karácsony ünnepi rendje
December 24: SZENTESTE
17 órától - JÉZUS SZÜLETÉSE - a Nagytemplomban
23 órától „ÉJFÉLI MISE” a Kistemplomban (fűtött), parkolás
December 25.-én és 26 –án és 27 –én – a Nagytemplomban
Ünnepi Liturgia 9.30 órától
December 25-én és 26 –án - a Kistemplomban
Ünnepi liturgia 8.00 órától
December 26-án - a Kistemplomban
Római Katolikus szentmise –9.15 órától

Betlehemes kép a templomkertben

Ünnepi istentiszteleti alkalmak a nagylétai református
templomban:
-

December 30 -án 07.30. óra – Nagytemplom:
Közös gyászmise a 2017-ben elhunytakért
December 31 -én 9.30 órától – a Nagytemplomban

-

Év végi Hálaadás

-

2018. január 1 - Újév 1, 9.30 óra: - a Nagytemplomban
Ünnepi Liturgia Ünnepelj velünk!
Isten dicsőítése teremt békességet minden emberi szívben!

-

December 24. – Advent 4. vasárnapján délelőtt 10 órakor
istentisztelet
Szentesti istentisztelet a gyermekek műsorával, vasárnap
délután 4 óra,
Ünnep első és második napján úrvacsorás istentisztelet,
délelőtt 10 óra,
Óév este (December 31.) hálaadó alkalom, délután 4 órakor,
Újév délelőtt 10 órakor az új esztendő első istentisztelete.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
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ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUS

Fotók: Iskola archívuma

Minden egyes darabon látszott az alkotás öröme és az, hogy Mónika
mindezt szívvel- lélekkel készítette. Köszönjük szépen a kreatív,
örömteli délutánt!

„Ajánlom neked is!”

MÁTYUS SÁNDOR tanár úr októberben, Egerben az Eszterházy
Károly Egyetemen rendezett ünnepségen családja kíséretében
vehette át arany diplomáját, abból az alkalomból, hogy a jogelőd
intézményben, az Egri Tanárképző Főiskolán 50 évvel ezelőtt,
1967-ben nyilvánították okleveles földrajz – biológia mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai
tanárrá.
Tanár úr Tiszafüreden született, s nőtt fel. A főiskola elvégzését
követően 1967-ben kezdte pedagógusi pályáját Tiszaderzsen.
1971-ben került Létavértesre feleségének, a szintén pedagógus
Ducika néninek köszönhetően.
Itt mindkét iskolában tanított, 1972-től volt kizárólag a létai iskola
tanára. Az iskola honvédelmi felelősi és az osztályfőnöki
munkaközösség vezetői feladatokat is ellátta. Ez utóbbi
tevékenységét nemcsak munkahelyén végezte, körzeti vezetéssel is
megbízták. Mindig nagy hangsúlyt fektetett az önképzésére is. Több
szakmai komplex tanfolyamot végzett földrajz, osztályfőnöki
tevékenység és iskolavezetői témakörökben.

1989. augusztus 1-től két cikluson át, az iskola igazgatójaként
tevékenykedett. 1989 – 1998 között az esti gimnázium vezetője.
Ebben az időben kezdődött az audiovizuális eszközök térnyerése az
iskolákban. Ennek elsajátításához tanfolyamok szerveződtek,
melynek bázisiskolaként intézményünk volt a helyszíne, Tanár úr
pedig a vezetője. Tanítványaival több versenyen is szerepeltek,
melyek közül legbüszkébb arra az országos földrajz tanulmányi
versenyre, ahol Pongor László tanítványával 4. helyezést értek el.
Folyamatosan nagy hozzáértéssel, szeretettel végezte munkáját.

A Janikovszky Éva Könyvtár az iskolai könyvtárak napja
alkalmából pályázatot hirdetett olvasói részére. A pályázó gyerekek
könyvajánlót készítettek kedvenc könyvtári könyvükről. A beérkező
16 alkotáson a technikák sokfélesége mutatkozott meg. Két
korcsoportban jutalmaztuk a legszebb munkákat. A nyerteseknek
gratulálunk!
Alsó tagozat:
I. Moczok Ágota – Molnár Zsófia 4.c, II. Bertóthy Tamás – Oláh
István 4.c, III. Ágoston Lilla – Portörő Fanni 4.b

Felső tagozat:
I. Kiss Gabriella 5.a, II. Bartos Eszter 5.b, III. Jónás Réka 5.b

Magyar nyelv napja
Iskolánk 40 tanulója 4 kísérővel vett részt november 13-án a magyar
nyelv napja alkalmából szervezett programokon Debrecenben.

Adventi bütykölde
Iskolai könyvtárunk adventi bütyköldét szervezett az ünnepi
készülődés jegyében. December 1-jén ellátogatott hozzánk Adomán
Mónika, a Monicon decoupage egyedi kézműves ajándéktárgyak
otthonának megálmodója. A kézműves foglalkozáson a gyerekek
megismerkedtek a decoupage technikával és karácsonyi
hűtőmágnest készítettek. Emellett egy kiállítást is szerveztünk a
dísztárgyakból (tálcák, hűtőmágnesek, karácsonyfadíszek, üvegek,
ékszerek, tároló dobozkák).

A Debreceni Irodalom Házában
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Először DMK Belvárosi Közösségi Házban vehettek részt a diákok
a korosztályuknak megfelelően különböző interaktív foglalkozásokon, illetve egy kortársaik alkotásaiból nyíló népművészeti
kiállítást is megtekinthettek.
Ezt követően a Debreceni Irodalom Házában a nyelvújításhoz
kapcsolódó vetélkedőn mutathatták meg tudásukat, leleményességüket a gyerekek. Ráadásul szemügyre is vehettek egy
hamisítatlan egyen -billengészeti körduplányt, és megtudhatták azt
is, hogy mennyire kreatívak, ha nyelvi rejtvényeket kell
megoldaniuk.
Mindenki sok új ismerettel, érdekességgel tért haza a programokról.
Szervező és kísérők: Molnárné Pelei Andrea és Milotai-Kiss Ildikó,
Papp Zsoltné, Oláh Ágnes
Oláh Ágnes
Fotók: Iskola archívuma

Márton-napi mulatság
Felső tagozatos Diákönkormányzatunk november 10-én Mártonnapi mulatságot szervezett. A délután vetélkedővel kezdődött, ahol
népi játékokra épülő versenyszámokon (tökfaragás, kukoricamorzsolás, néptánc, rímfaragás) mutathatták meg ügyességüket a
diákok. Az 5-6. évfolyamon 10 csapat mérte össze „erejét”, míg a 78. osztályosok körében 9 vállalkozó szellemű csoport vetélkedett. A
legkiválóbbakat a zsűri (Csúth Ildikó, Domján Sándorné,
Mészárosné Imre Melinda) két kategóriában jutalmazta.
A vidám, jó hangulatú napot a Márton-napi mulatság zárta, ahol a
finom falatokról a 7.a osztály gondoskodott. Köszönjük a szülők és
a pedagógusok munkáját!

Mikulás - Posta

Felsős diákönkormányzatunk Mikulás - Postát szervezett december
6-án. A Mikulás és segítői a reggeli órákban körbejárták az
osztályokat és megjutalmazták a jó gyerekeket és pedagógusokat. A
diákok közös énekléssel köszönték meg az ajándékokat.
„Márton-napi leányzók”
Legügyesebb Márton-napi versenyzők:
5-6. évfolyam:
I. „Márton-napi leányzók” 6.c: Fehér Viktória, Jenei Kamilla,
Laczkó Fanni, Papp Ildikó Orsolya
II. „Tökjó-fejek” 6.a: Balogh Nikolett, Balogh Mónika, Kiss
Arnold, Serdült Kitti
III. „Tökmagok” 6.b: Balogh Mercédesz, Mezei Edina, Pósa
Adrienn, Zsilkó Máté
7-8. évfolyam:
I. „Csütör-Tök” 7.b: Balogh Nóra, Török Barbara, Szabó Dorina,
Vásárhelyi Amanda
II. „Töketlenek” 8.a: Pósa Zoltán, Sarkadi Szabolcs
III. „Tökmindegy” 8.c: Gaál Bernadett, Papp Kíra, Mezei Nikolett,
Szabó Laura Viktória

„Minden lépés egy terv eleme”
Iskolánkban már hagyománnyá vált az Erkel Ferenc Sakk
Emlékverseny megszervezése. Az idei tanévben november 15-én
zajlott le a megmérettetés, melyet az iskolai könyvtárban tartottunk.
A svájci rendszerű mérkőzések irányítója Bertóthy Tamás
testnevelő tanár volt. Összesen 13 felső tagozatos diák vett részt a
sakktornán.
Díjazott versenyzők:
1. Flach Márk 5.a,
2. Ye Xian 7.b,
3. Gyarmati Zalán 8.c, 4. Kanál Róbert 8.b
5. Józsa Norbert 8.c, 6.Bakó Tamás 7.b
Különdíj (egyetlen női versenyző): Kiss Gabriella 5.a

Nemzetközi Betlehemes Találkozó
a Földre születés misztériuma
Idén, 27. alkalommal adott otthont Debrecen, a Nemzetközi
Betlehemes Találkozónak. Iskolának dráma szakkörösei, a
Nagylétai Csillagjárók harmadik alkalommal kaptak meghívást a
rendezvényre. A Kárpát-medence minden tájáról érkező 21 csapat,
több mint 300 betlehemező játékát szombaton a Debreceni
Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Házában lehetett
megtekinteni.

A seregszemle célja, hogy fennmaradjon és minél több helyen
újraéledjen a betlehemezés régi magyar népszokása. A nagylétai
hagyományos alföldi pásztorjátékra épülő betlehemesünkkel ismét
meghívást kaptunk szombaton, az ondódi adventi családi délutánra.
Ismét nagyszerű délután tölthettünk el, ahol nem maradhatott el a
közös mézes sütés sem. Elkészíthettük titkos karácsonyi
ajándékainkat is. Vasárnap délután pedig, a Józsai Közösségi Ház
meghívására a Karácsony kopogtat rendezvényükön hirdethettük
Megváltónk születését. A héten útra kellve, tovább visszünk az
örömhírt, hogy lelkiekben minél nagyobb szívvel fogadhassuk be a
karácsony igazi üzenetét.
A Nagylétai Csillagjárók tagjai, akikre büszkék lehetünk: Hermeczi
Ivett, Mezei Patricia, Bozsóky Virág, Szoták Viktória, Fekete
Barbara, Ágoston Dorottya, Ágoston Lilla, Bartos Eszter, Laczkó
Fanni, Mezei Melissza, Szentmiklósi Vanda, Gyarmati Zalán,
Szabó Márton, Gyarmati Máté, Hermeczi Balázs, Szabó János,
Szoták Hunor, Gyarmati Áron, Kontor Milán, és Bartos Kristóf.
Molnárné Pelei Andrea a csoport vezetője

JANUÁR
1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat
7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap
15 Hétfő

Újév Fruzsina
Ábel
Genovéva Benjámin
Titusz Leona
Simon
Boldizsár
Attila Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernı
Veronika
Bódog
Lóránt Lóránd

1 Vasárnap
2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csütörtök
6 Péntek
7 Szombat
8 Vasárnap
9 Hétfő
10 Kedd
11 Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 Szombat
15 Vasárnap

Húsvét Hugó
Húsvét Áron
Buda Richárd
Izidor
Vince
Vilmos Bíborka
Herman
Dénes
Erhard,
Zsolt
Leo, Gloria
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia Tas

16 Kedd
17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat
21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap
29 Hétfő
30 Kedd
31 Szerda

FEBRUÁR
Gusztáv
Antal Antónia
Piroska
Sára Márió
Fábián Sebestyén
Ágnes
Vince Artur
Zelma Rajmund
Timót
Pál
Vanda Paula
Angelika
Károly Karola
Adél
Martina Gerda
Marcella

1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat
4 Vasárnap
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek
10 Szombat
11 Vasárnap
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök

Ignác
Karola Aida
Balázs
Ráhel Csenge
Ágota Ingrid
Dorottya Dóra
Tódor Rómeó
Aranka
Abigél Alex
Elvira
Bertold Marietta
Lívia Lídia
Ella Linda
Bálint Valentin
Kolos Georgia

Csongor
Rudolf
Andrea Ilma
Emma
Tivadar Odett
Konrád
Csilla Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin Kitti

1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szombat
6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd

Munka ü. Fülöp
Zsigmond
Tímea Irma
Mónika Flórián
Györgyi
Ivett Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja

ÁPRILIS

Szeretetotthon

16 Hétfő
17 Kedd
18 Szerda
19 Csütörtök
20 Péntek
21 Szombat
22 Vasárnap
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat
29 Vasárnap
30 Hétfő

Ikonosztáz Egyhajúvirág

MÁRCIUS

16 Péntek
17 Szombat
18 Vasárnap
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat
25 Vasárnap
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda

Julianna Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos Bátor
Elemér

1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat
4 Vasárnap
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek
10 Szombat
11 Vasárnap
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütürtök

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján Adrián
Leonóra Inez
Tamás
Zoltán
Franciska Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep
Kristóf

Mózes Botond
Paszkál
Erik Alexandra
Ivó Milán
Pünkösd Bernát
Pünkosd Konstantin
Júlia Rita
Dezsı
Eszter
Orbán
Fülöp Evelin
Hella
Emil
Magdolna
Janka Zsanett
Angéla

1 Péntek
2 Szombat
3 Vasárnap
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat
10 Vasárnap
11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek

Tünde
Kármen Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit Gréta
Barnabás
Villı
Anett
Vazul
Jolán Víd

MÁJUS

Irinyi Arborétum

Rozsnyai Gyűjtemény

Henrietta
Gertrúd Patrik
Sándor Ede
József Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta Izolda
Emıke
Gábor, Karina
Irén Írisz
Emánuel
Hajnalka
Hanna
Auguszta
Nagypéntek Zalán
Árpád

JÚNIUS

16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat
20 Vasárnap
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda
31 Csütörtök

Vízi vágóhíd

16 Péntek
17 Szombat
18 Vasárnap
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat
25 Vasárnap
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek
31 Szombat

Japán akácok

Irinyi Teljesítménytúra

16 Szombat
17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat
24 Vasárnap
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat

IIrinyi János sírja

Jusztin
Laura Alida
Arnold Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János Pál
László
Levente Irén
Péter Pál
Pál

Irinyi kiállítóterem
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Miniszteri dicséretben részesült
az Irinyi János Általános Iskola

Fotó: Magánarchívum

Nagylétai Csillagjárók

Alsó tagozaton történt
December hónapban került sor az első évfolyamon az óvónők és a
szülők látogatására az első évfolyamon.
A városi könyvtár szervezésében a szegedi Miniszínház
előadásában az alsó tagozat láthatta november 13-án a Rémusz
bácsi: A szurokbaba, december 1-jén pedig Az ördög három
aranyhajszála című zenés mesejátékokat.
A mesejáték után megérkezett a Mikulás a gyerekek nagy örömére,
akik dallal, a 2.évfolyam pedig verssel és rajzokkal köszöntötte a
nagyszakállút. A Mikulás bácsi játékokat hozott az osztályoknak
ajándékul.

A „Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Versenyben az idei évben Létavértes
település is részt vett.
A
település
bírálata
alkalmával a zsűri bizottság
ellátogatott
a
mi
intézményünkbe
is.
A
verseny végeztével két olyan
iskolát
díjaztak
az
országban, több mint 300
versenyző
közül,
ahol
kiemelkedő volt a zöld
felület
kialakítása
és
gondozása, valamint magas
szintű
környezettudatos
oktatás jellemzi a nevelő-,
oktatómunkát.

Fotók: Iskola archívuma
Fotók: Iskola archívuma

December 6-án osztálykeretben várták és köszöntötték a gyerekek
a Mikulást, aki minden gyereknek csomagot hozott, délután pedig
színházlátogatáson
vehettek
részt
az
alsó
tagozatos
Diákönkormányzat szervezésében a gyerekek. Az előadás címe:
Rózsa és Ibolya zenés darab.

Katonáné Szabó Csilla átveszi az oklevelet
A díjkiosztó ünnepségre 2017. november 17-én került sor
Veszprémben, ahol Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások
Miniszterének oklevelét vehettük át.

„Itt van, itt a Télapó”
December 6-án délelőtt az Irinyi Iskolában járt a Mikulás. Mosolyt
csalt a nebulók arcára a puttonyában finom csokit rejtegető, öregapó
és krampusza.

Karácsonyt megelőzően négy héten át meggyújtják az osztályok az
adventi koszorún a gyertyákat színvonalas műsorok keretében.
November 27-én a 3.c osztály adventi műsorát tekinthették meg,
december 4-én pedig a 3.a osztály műsorát. December 11-én és 18án pedig a 4. évfolyam fogja adni az adventi műsort az iskola
aulájában.
Nagy Józsefné igazgató

A meglepetés műsor szereplői
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Fotók: Iskola archívuma

Érdeklődő szülők az elsősök matematika óráján
Nemcsak a gyerekek, hanem a szülők számára is örömteli volt ez a
nap, hiszen nyílt nap keretében ismételten lehetőségük adódott
bepillantást nyerni csemetéik mindennapi munkájába. Örömünkre
szolgált, hogy most is minden tanterem megtelt az érdeklődő szülők
részvételének köszönhetően a meghirdetett tanórákon.

A vidám percek délután is folytatódtak a diákok számára, az 5.
osztályosok és Farkas Fanni 7. osztályos tanulónk meglepetés
műsorának köszönhetően, melynek két rénszarvasruhába bújt póni
is részese volt. (fotó az előző oldalon)
Köszönjük a közreműködést a Farkas családnak és Verdes Zsanin
anyukájának!
Decemberi rendezvényeink tartásához Tóthfalusi János szülő anyagi
felajánlásával járult hozzá, amiért ezúton is köszönetet mondunk!

Pályaválasztás

Melyik az édesebb?
A gyerekek bővíthették a méhek munkájával kapcsolatos tudásukat,
a leggyakoribb hazai mézfajtákkal ismerkedtek, és meg is kóstolták
azokat! Köszönjük az Újvárosi család közreműködését!

Irodalmi barangolás
Rendhagyó irodalomóra keretében Álmosdra utazott 7. osztályos
diákseregünk. Kölcsey Ferenc egykori lakóházában mélyítették el
tanulóink a költő életéről és munkásságáról tanultakat. Ezt követően
Joseph Kádár festőművész modern művészeti múzeumát, post-mailart gyűjteményét valamint a nemrégiben átadott falumúzeumot is
megtekintették. A kirándulás a Bocskai csata emlékmű
szemrevételezésével zárult.

Végzős diákjaink közül négy 8. és két 7. osztályos tanuló képviselte
iskolánkat osztályfőnökük kíséretében november 21-én a
Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Szakgimnáziumban
megrendezett Szakma -Túra elnevezésű pályaorientációs
rendezvényen.

Egy jó szakma sikeressé tesz
A széles körű kiállításon a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
tagintézményei mutatkoztak be standokkal, színpadi produkciókkal,
kézműves technikák bemutatásával, érdekes interaktív játékokkal,
LEGO robotokkal.
Molnár Andrea 8. osztályos tanulónk, az alábbi módon nyilatkozott
az izgalmas nap után:
„Egy jó nap volt és nekem segített eldönteni, hogy melyik iskola felé
vegyem tovább az irányt.”

Mézes Reggeli
November 24-én az Újvárosi Méhészet jóvoltából ismét édesen
indult az Irinyis diákok napja. A korábbi évekhez hasonlóan idén is
érdekes előadással, mézes nyereményjátékkal és finom napindító
falatok segítségével hívták fel a figyelmet az egészséges életmódra,
a megfelelő táplálkozás fontosságára.

Álmosdon jártunk

Színházi előadások sorozata
Alsó tagozatosaink november 13-án és december 1-jén látogattak el
a létavértesi színházterembe, ahol a Szegedi Miniszínház zenés
mesejátékait tekintették meg. December 4-én, iskolánk ebédlőjében,
a Palánta Gyermek-és Ifjúsági Misszió jóvoltából ingyenes
bábelőadás részesei lehettek.
Nagyobb növendékeink sem maradnak ki a kulturális programból,
mivel decemberben a Csokonai Nemzeti Színházban néznek meg
egy előadást.
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1 Vasárnap
2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csütörtök
6 Péntek
7 Szombat
8 Vasárnap
9 Hétfő
10 Kedd
11 Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 Szombat
15 Vasárnap

Annamária
Ottó, Ottokár
Kornél Soma
Ulrik
Emese Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra Lili
Izabella Dalma
Jenı
İrs Stella
Henrik Roland

16 Hétfő
17 Kedd
18 Szerda
19 Csütörtök
20 Péntek
21 Szombat
22 Vasárnap
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat
29 Vasárnap
30 Hétfő
31 Kedd

Valter
Endre Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel
Magdolna
Lenke
Kinga Kincsı
Kristóf Jakab
Anna Anikó
Olga Liliána
Szabolcs
Márta Flóra
Judit Xénia
Oszkár

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos
Krisztina
Berta Bettina
Ibolya
László
Emıd
Lırinc
Zsuzsanna
Klára
Ipoly
Marcell
Mária

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Kálmán Ede
Helén
Teréz

16 Kedd
17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat
21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap
29 Hétfő
30 Kedd
31 Szerda

15 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat
19 Vasárnap
20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
23 Csütörtök
24 Péntek
25 Szombat
26 Vasárnap
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök
31 Péntek

1 Szombat
Ábrahám
2 Vasárnap
Jácint
3 Hétfő
Ilona
4 Kedd
Huba
István Á. ünnep 5 Szerda
6 Csütörtök
Sámuel Hajna
Menyhért Mírjam 7 Péntek
8 Szombat
Bence
9 Vasárnap
Bertalan
10 Hétfő
Lajos Patrícia
11 Kedd
Izsó
12 Szerda
Gáspár
13 Csütörtök
Ágoston
14 Péntek
Beatrix Erna
15 Szombat
Rózsa
Erika Bella
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1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat
7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap
15 Hétfő
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AUGUSZTUS
1 Szerda
2 Csütörtök
3 Péntek
4 Szombat
5 Vasárnap
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök
10 Péntek
11 Szombat
12 Vasárnap
13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda

Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya, Orsika
Elıd
Nemzeti ü. Gyöngyi
Salamon
Blanka Bianka
Dömötör
Szabina
Simon Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

3 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat
4 Vasárnap
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek
10 Szombat
11 Vasárnap
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök

Mindensz Marianna
Achilles
Gyızı
Károly
Imre
Lénárd
Rezsı
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás Renátó
Szílvia
Alíz
Albert Lipót

16 Péntek
17 Szombat
18 Vasárnap
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat
25 Vasárnap
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek

1 Szombat
2 Vasárnap
3 Hétfő
4 Kedd
5 Szerda
6 Csütörtök
7 Péntek
8 Szombat
9 Vasárnap
10 Hétfő
11 Kedd
12 Szerda
13 Csütörtök
14 Péntek
15 Szombat

központi szám: 376-101, 376-345, Fax: 376-345
585-003
585-055
585-303
585-303
585-300
585-306
585-305

E-mail: titkarsag@letavertesph.hu

16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat
23 Vasárnap
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
28 Péntek
29 Szombat
30 Vasárnap

Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercedesz
Eufrozina Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
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Hilda
Rozália
Viktor Lırinc
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Mária
Kornél
Szeréna Roxána
Enikı Melitta

Jegyző Bertóthyné Csige Tünde
376-345
Gazdálkodási iroda
585-302
Személyügyi ügyintéző
585-020
Anyakönyvvezető
585-308
Adócsoport
585-307
Hagyatéki ügyintéző, vállalkozás115. mellék
Létavértesi HÍREK
+36 30 336 7178

Létavértes honlapja: http://letavertes.hu

Elza
Melinda Vivien
Ferenc Olívia
Borbála Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca Otília
Szilárda
Valér

16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat
23 Vasárnap
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
28 Péntek
29 Szombat
30 Vasárnap
31 Hétfő

Etelka Aletta
Lázár Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám Éva
Karácsony Eugénia
Karácsony István
János
Kamilla
Tamás Tamara
Dávid
Szilveszter
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Létavértesi
Szépíró verseny

Sajnos az SNI Tehetségeket Segítő Tanács az idei tanévben nem
tudta megrendezni az országos szépíró versenyt. Iskolánk ennek
ellenére úgy döntött, hogy intézményi kereteken belül megszervezi a
sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavarral küzdő tanulóink számára a kézírás fontosságát hangsúlyozó
megmérettetést.
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„Be sok eső, be sok sár …”
Cudar időjárás, díjnyertes forralt bor és
189 „elvetemült” turista a XI. Irinyi Túrán

Mindkettőből kijutott december 9-én az XI. Irinyi túrán
résztvevőknek. Ennek ellenére kellemes hangulatban telt ez az esős,
inkább őszi, mint téli nap.

A verseny egy pillanata
A megmérettetés végén 4 korcsoportban osztottuk ki a legszebben
író diák címet a résztvevők között.
Díjazottaink:
I. korcsoport: Horváth Erik 2. osztály
II. korcsoport: Nemes Julianna 4. osztály
III. korcsoport: Holló Márta 5. osztály
IV. korcsoport: Kovács Zsombor 8. osztály

Közlekedésbiztonság

Fotók: Magánarchívum

Ehhez hozzájárult a jó szervezés, a jó ellátás és az indulók
lelkesedése, akiket nem riasztott el az éjszakai eső és a reggeli
szürke égbolt. Délelőtt ugyan gyenge kísérletet tett a nap és
kikukucskált a felhők mögül, de délután már a szűnni nem akaró eső
áztatta a létai határt és a vándorokat.

Közlekedjünk biztonságosan!
A Létavértesi Rendőrőrs közlekedésbiztonsági felhívása keretében a
kerékpáros közlekedéshez szükséges eszközöket kapott iskolánk
diákközössége. Fényvisszaverő karkötők, mellények, kerékpáros
lámpák kerültek kiosztásra, ezzel segítve a biztonságos közlekedést.
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

Az előnevezők közül 50 főt riasztott el az időjárás, de így sem lehet
oka panaszra a szervezőknek, mivel a két távon (15 km, 30 km)
összesen 189 fő (!) indult útnak. Reméljük nem bánták meg, mert a
helyiek mindent megtettek a szívélyes fogadtatás érdekében.
Nemcsak testet, de a lelket is melengette a „tökéletes” forralt bor, a
forró tea, s bizony jólesett megpihenve a zsíros kenyér lila
hagymával, a szilvalekváros kenyér, az ízletes lencsegulyás.
Nagy örömünkre az indulók közül sokak már nem először keresik
fel az Irinyi Kiállítótermet, s róják le kegyeletüket a feltaláló
sírjánál, de vannak olyanok, akiknek mindeddig fogalmuk sem volt
a zajtalan gyufa feltalálójának településünkhöz való kötődéséről, s
még soha nem hallottak a Vizi vágóhídról sem.
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Akik itt élünk hajlamosak vagyunk csak a hiányosságokra
fókuszálni, épp ezért örömteli, ha a távolról érkezők azt is
észreveszik, ami az itt élőknek fel sem tűnik. A Veszprémből,
Mezőkövesdről, Gyomaendrődről, Budapestről, Hódmezővásárhelyről, Paksról, Martonvásárból és az ország egyéb
településeiről idelátogatók rendezett kisváros és kedves emberek
képével távoztak, pedig az eső áztatta utcák nem a legszebb képüket
mutatták meg.

13. oldal

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola növendékei és tanárai,
(sőt igazgatója) szervezetten, több mint 40 fővel érkeztek a
versenyre, köszönhetően Pongor Norbi többszörös bajnokunknak,
aki szintén az iskola növendéke. Norbi ugyan most lemaradt az első
helyről, de teljesítményére régi és új tanárai is büszkék lehetnek.
Igazgató Úr valamennyi tanítványának gratulált a kitartó
teljesítményhez, s állítása szerint velük még biztosan találkozunk
létavértesi túrán.

Hálás köszönet:
a szervezésben részt vállalóknak, akik már két héttel a túra előtt
szorgoskodnak, a „belső munkatársaknak” a higgadt Rajtik
Jánosnak és feleségének a tűzrőlpattant Jenei Mariannak, Tatosné
Dr. Fekete Krisztinának, Nagy Józsefnek, Nagy Tamásné Editnek,
Nagy Károlynak, akik rutinosan veszik már az akadályokat a reggeli
„káoszban”,

Fotók: Magánarchívum

Biztosan sokat nyomott a latban, hogy az elcsigázott túrázókat – a
teljesítmény túrák között egyedülállóan - a célban élő zene fogadta.
Szatmári Imi kitartóan estébe nyúlóan énekelt és gitározott, így
sokaknak nem akaródzott sietve távozni, iszogatva, beszélgetve, sőt
a „vörös hajú szemüvegesek” táncolva búcsúztatták a napot.

- Kecskeméti Szabolcsnak az informatikai háttér biztosításáért;
Pappné Szabó Máriának az oklevelek, Irinyi gyufák és itinerek
„gyártásáért”; a pontőröknek: Nagy Józsefné Ibolyának és
Bertóthyné Csige Tündének a „tökéletes forralt bor” és
„legfinomabb tea”” készítőinek;
- a sógoroknak: Fekete Tibornak és Gáspár Mihálynak, akik
kiérdemelték az „év pontőre” hazai alapítású címet, mert
önszorgalomból kecskekolbász-zsíros kenyeret „csepegtettek” a
fáradt vándoroknak;
- Milbik Istvánnak és Csige Árpád Csabának, akik szellemiekben és
humorral erősítették, az amúgy kevésbé tartalmas forralt borukat,
- a Nagy Benedek -Molnár Dávid „tengerészgyalogosoknak”, akik
nem ismernek lehetetlent, Nagy Tamásnak és Moldován Orsinak,
akik jelzésfestése nélkül nem sok túrázó érne célba, Bozsóky
Mátyásnak, aki mozgó ellenőrként először tartott velünk, Kala
Sándornak önfeláldozó sofőrségért, Nagy Dórinak, aki nélkül
elúszik az előnevezés,
- Tóth Szilárdné –Karcza József –Nagy Imre családi kooperációnak
a finom lencsegulyásért, Fehér Lászlónak, aki fáradhatatlanul
segítette őket. (Ők a sportcsarnokon belül is teljesíteni tudták a 30
kilométeres távot!).
Az ebéd elkészítéséhez nyújtott önzetlen felajánlásokért: Huszti
Sándornénak, LÉTA -Tésztától Sós Tibornak, Pongor Józsefnek
(Sándor utca), PÉKHÁZ -tól – Szabó Józsefének, Oláh Istvánnak,
Papp Zoltánnak, (M.) Papp Sándornak, hogy ismét rendelkezésre
bocsátotta öregkerti pajtáját és biztosította a forralt borhoz az
alapanyagot, és jó gazdaként köszöntötte az ideérkezőket.

Bár kevesebb létavértesi indult a megszokottnál, de így is sikerült a
legtöbb kategóriában az elsők között szerepelni Újváros Ádám 15
km I. helyezés, Tóth Zsóka 15 km II. helyezés, Pongor Norbert 30
km III. helyezés és a legfiatalabb versenyző is a mienk az apró
Szatmári Laura személyében.

Az Oklevelek nyomtatásáért Juhász Zoltánnak és a Városi
Művelődési Háznak, az (Irinyi) gyufákért Szatmári Sándornak és
Tóth Ancsának. A serlegekért pedig a Decathlonnak. A kilencedikes
lányoknak a kávé főzéséért és kedves kiszolgálásért. A sportcsarnok
munkatársainak a kulturált környezet fenntartásáért, a helyi
önkormányzatnak az anyagi támogatásért.
Bertóthy Tamás
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„Földből magba, magból szárba, /Szárból virágba, virágból kalászba,
Kalászból kenyérbe, kenyérből testembe, Testemből lelkembe, lelkemből
lelkedbe.

Ezzel az ősi Márton napi Kenyérszelő fohásszal kívántunk idén jó
étvágyat a Márton-napi rendezvényünk vendégeinek.
De mielőtt a felnőttekre helyeződött volna a hangsúly, a délutáni
órákban a gyerekeket vártuk kézműves foglalkozásra, ahol szebbnél
szebb Márton-napi mécsesek, libabábok, lampionok, ovisoknak kis
fa puzzle-k készültek.

November hónap végén befejeződött a Megye II. labdarúgó
bajnokság őszi fordulója az északi csoportban. A felnőtt csapat
teljesítményét több esetben sérülések, munkahelyi elfoglaltságok
hátráltatták, így a fiúk, nem az optimális felállásban lépthetek
pályára. A tabellán most a negyedik helyen áll csapatunk, de a
következő szezonban mindent megteszünk azért, hogy sikerüljön
felállni a dobogóra.

Fotók: : Magánarchívum

Ifjúsági labdarúgóink

Fotó: Magánarchívum

A mondás úgy tartja, hogy aki Márton-napján libát nem eszik, az
egész jövő évben éhezik, ezt elkerülendő november 18-án tartottuk
meg a már hagyományosnak számító vacsorás mulatságunkat, ahol
Szabó Márton az Arany János Általános Iskola tanulója székely
népmesét adott elő, fellépett a helyi jól ismert és szeretett
Cserebingó néptánccsoport, majd bemutatásra került az Irinyi
Nyugdíjas Kör közreműködésével forgatott kisfilm, melynek címe:
Márton-napi eledelünk egykor és ma.

Az ifjúsági csapat egy-két megingástól eltekintve szép sorozatot
tudhat magáénak. A tizennégy mérkőzésből, mindössze kétszer
maradt alul. Reméljük a tavaszi szezonban sem hagy alább a
lendület, és akkor jó eséllyel pályázhatunk a bajnoki címre.
A kézilabda szezon első része december elején zárult. A hölgyek a
tabella második fokáról várják a tavaszi folytatást. A bajnokságban
jelenleg a Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló és Létavértes csapatai
nyújtanak kimagasló teljesítményt.

Ezt követően a filmhez és az ünnepkörhöz kapcsolódó kvíz játékra
invitáltuk a vállalkozó kedvű résztvevőket. A kvíz nyertes
csapatainak Preku Gyula finom pálinkát, Béres Csaba székelyhídi
bort jánlottak fel, és az első helyezett csapat Kustán Erzsébet
székelyudvarhelyi makramé „Életfa” alkotásával gazdagodott. A
talpalávalót a Törköly zenekar biztosította, a mulatság fergeteges
hangulatú táncházzal zárult a Rozsnyai Gyűjtemény kávézójában.

HO-HO-HO-HÓ!
Idén december 5-én Lappföldről
Létavértesre is ellátogatott a Mikulás,
munkájában,
az
ajándékok
kihordásában a Rozsnyai István
Muzeális Gyűjtemény munkatársai
segítették. A délután folyamán 18
családot kerestek fel, hogy mosolyt
csalhassanak a gyermekek arcára.
Nagy öröm volt látni a csillogó szemű
gyerkőcöket, akik olykor édesanyjuk
mögé bújva csodálták a Mikulást és
manóit, máshol pedig épp ellenkezőleg
bátran énekeltek, szavaltak szebbnél
szebbeket, így a Mikulás teli szívvel, és
teli kézzel távozott, hiszen nagyon sok
szép rajzot, levelet, mesét kapott ajándékba, amit ígérete szerint kitesz az irodájába.
Rozsnyai Gyűjtemény munkatársai nevében ezúton köszönjük
mindenkinek az egész éves támogatást, ill. a rendezvényeinken
való részvételt!
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!

Felnőtt kézilabdázóink
Ifjúsági kézilabda csapatunknak december 3.-án kezdődött a
bajnoki évad. Az első mérkőzésen szoros küzdelemben a
Hajdúszoboszló
vendégeként 21-19 arányban vereséget
szenvedtünk, a mutatott játék azonban biztató.
Rangos utánpótlás tornát rendezett Létavértes decemberben az U10. lány korosztályban, melyen Debrecen, Balmazújváros,
Hajdúnánás, Hajdúszoboszló és Berettyóújfalu és Létavértes fiataljai
játszottak az Arany János Iskola tornacsarnokában.

Papp Zoltán szakosztályvezető
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Megjött a Mikulás
Fényárba és ünneplőbe öltözött óvodánk! 2017. december 06.-án
délután megérkezett hozzánk is a Mikulás.
A gyerekek nagy izgalommal várták a Mikulást és készültek a vele
való találkozásra. A vidám köszöntő műsorok után mindenki
megkapta a megérdemelt csomagját.

HÍREK

15. oldal

Különleges Mikulásnap
A hagyományoktól eltérően, idén december 5-én, egy különleges
Mikulás napban volt részünk a Debreceni utca 1. szám alatti
óvodában.
A délelőtt folyamán az óvodát az apróságok csilingelő hangja
töltötte meg. A kedves, öreg Mikulást várták a kicsik, aki minden
csoportba ellátogatott. Nem érkezett üres kézzel! Puttonyában
minden gyermeknek cukrot, diót, mogyorót és megannyi
finomságot hozott.

Fotó: Óvoda archívuma

Fotó: Boros – Szima Beáta

A büfében a szülői munkaközösségi tagok lángossal, gofrival,
üdítővel várták a rendezvényen részt vevőket.
Az óvónői gárda ebben az évben is megmutatta kreativitását, az
adventi vásárban sok meglepetés közül választhattak az érdeklődők.
Az óvodapedagógusok meglepetés tánccal kedveskedtek a
gyerekeknek, szülőknek, vendégeknek.
Köszönjük a szülők jóvoltából összegyűlt adományt.
Ez a délután nem jöhetett volna létre, Bora Zoltán vállalkozó,
Tóthfalusi János és családja, Demeter Józsefné nagylelkű
felajánlásai, valamint a „lángos gyúró” anyukák és az szülői
munkaközösségi tagok önzetlen segítsége nélkül.
Ezúton
szeretnénk
minden
kedves
munkatársunknak,
kolleganőnknek, szülőnek, gyereknek békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánni.

Idősek köszöntése

S hogy Ő mit kapott cserébe?
Az ovisok vidám kis műsorral, dalokkal, versekkel ajándékozták
meg a Nagyszakállút.
S ha mindez nem lett volna elég, a délutánt egy hangulatos adventi
vásárral nyitottuk meg, az óvoda munkatársi közössége által
készített karácsonyi kézműves termékekkel.
A gyermekek a szülőkkel együtt vehettek részt a "Cifra Palota"
bábcsoport a „Zűrzavar a Mikulás házában” c. mese előadásán.
Az érdeklődő gyermekek szüleikkel és az óvodapedagógusokkal
közösen különböző kézműves ajándékokat készíthettek, valamint
arcfestésre és csillámtetoválásra is volt lehetőség.
Reméljük jövőre is ugyan ilyen jó hangulatú délutánt tudunk majd
közösen eltölteni.
Ezúton kívánunk az óvoda munkatársi közössége nevében,
minden kedves olvasónak Szeretetteljes, Áldott, Békés Ünnepeket,
és sikerekben gazdag Boldog Újévet!

Gyermeksziget Óvoda dolgozói

ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT

2017. december 3-án, Advent első vasárnapján zenés
program volt a nagylétai református templomban.
Fotó: Óvoda archívuma

November 10-én, ünnepi műsorral köszöntötték a Zümi
nagycsoportos gyerekek a Vértesi Református Egyházközség
Szeretetházának időseit, öregek napja alkalmából. Ebből az
alkalomból a Vértes ovi pedagógusai a Feledékeny legény című
mesejátékkal kedveskedtek az itt lakóknak.
Az Irinyi úti óvoda munkatársi közössége

Közreműködők:: Nagylétai Református Énekkar - ünnepi
énekszámok, szavalatok. Vezető: Hadházi Tamásné Esze
Emőke. Adventi dallamok orgonán - előadó: Dávid Roland
Roland – Arany J. Általános. Iskola 5. osztályos tanulója.
Az alkalom után került megnyitásra a templomkertben az új
elemekkel bővült „Betlehemi sátor”. (T.B.)
Képek, videofelvétel: www.letavertes.hu /Hírek
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Módosultak a „Natura 2000 mezőgazdasági és a Natura
2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések”,
valamint az „Ökológiai gazdálkodásra való áttérés” című
felhívások dokumentációi. A gazdálkodási napló - webGN
benyújtására vonatkozó határidő egy hónapra rövidül a
kifizetések meggyorsítása érdekében, azaz az elektronikus benyújtás
az adott évet követő év január 1. és január 31. közötti időszak.

Tisztelt Gazdálkodók!
Az Európai Unió 2018-tól
növényvédőszer-használati
tilalmat
vezet be a zöldítés ún. táblaszintű ökológiai jelentőségű területein (EFA). A módosítás célja, hogy
javítsa a zöldítés környezeti hatékonyságát és ezen belül
maximalizálja az EFA-területek biológiai sokféleségre gyakorolt
kedvező hatását. Az uniós szabályozás változása miatt a zöldítésre
vonatkozó 10/2015. (III. 13.) FM rendeletet is szükséges
módosítani, mely módosítások 2018. január 1-jén lépnek
hatályba.
Az új szabályrendszer nem azt jelenti, hogy azokat a fajokat, amiket
eddig nitrogénmegkötő növényként vagy ökológiai jelentőségű
másodvetés keverékében elfogadtak (pl. szója, borsó), a
továbbiakban ne lehetne ökológiai jelentőségű területként
elszámolni. Ezen fajok továbbra is a zöldítés szerves részét képezik,
viszont ökológiai jelentőségű területként történő elfogadásuk 2018tól egy további feltételhez, a növényvédő szerek használatának
tilalmához kötött. Fontos kiemelni azt is, hogy a tiltás nem
befolyásolja a SAPS és a termeléshez kötött fehérjenövénytámogatás feltételeit vagy összegét.
A fenntartási időszakra vonatkozó növényvédőszer-használati
tilalom a parlagon hagyott földterületeken és az ökológiai
jelentőségű másodvetés esetében is él.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Karama 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 mérlegraktár és
növényvédőszer-kezelő), 2018. január 22-24.,.február 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. Tel: 06 70/433-4027

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Hajdú Bihar Megyei
Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
új székhelyre költözött. (régi nevén MVH)
Új címük: 4032 Debrecen, Böszörményi út 146. szám.
A Főosztály postafiókja, e-mail címe, és telefonos elérhetőségei
változatlanok maradtak.
Postacím: 4001 Debrecen, Pf.: 551 - Telefon: (36 52) 814 – 520
E-mail: agrartamogatas.ugyfelszolgalat@hajdu.gov.hu
A megújult ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak
szerint kerül hosszabbításra:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 - 16:00, Pénteken: 8:00 - 12:00

Az őstermelői kártyákat 2018. évben is szükséges
felülírni a megváltozott személyes adatokkal (név-, lakcímváltozás,
NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítés), illetve minden
földterületet érintő változást, értékesíteni kívánt termékek körét és
mennyiségét illetően. A változást évente egyszer, június 15-ig kell
bejelenteni. Kérek mindenkit, hogy őstermelői kártyáját minden
esetben hozza magával, az ügyintézési idő csökkentése érdekében.
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!

Ezúton kívánok minden kedves Ügyfelünknek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új
Évet!
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
Ezzel a Wass Albert idézettel kívánok békés, boldog
karácsonyt, eredményekben gazdag boldog új esztendőt
városunk minden lakójának!
Üdvözlettel: Szabó Tibor képviselő
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„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Hogy fiatalon tört ketté életed.
Soha nem szűnik lelkünk gyásza Érted,
Soha nem halványul szívünkben emléked.
Tudjuk, hogy Téged pótolni nem lehet
Örökké őrizzük drága emlékedet. ”

SOÓS ISTVÁN
1974. július 31 – 2009. december 10.
Emlékezünk halálod 8. évfordulóján

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

Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

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

Létavértes honlapja: www.letavertes.hu

Egyéves- könyvbarátságunk
Novemberben ünnepeltük a Szabó Magda Könyvklub
megalakulásának első évfordulóját. Havonta egyszer szombaton
találkozunk Fiókkönyvtárunkban, hogy egy-egy közösen olvasott
mű
kapcsán
beszélgessünk,
megosszuk
egymással
olvasmányélményeinket.

Fotó: Magánarchívum

Ugyanazt olvassuk, mégis másképpen vélekedünk róla. Egy regény
vagy novella, önálló életre kel az olvasóban. Mindenki mást emel ki,
mást tart fontosnak vagy szépnek. Mások az érzések, mások a
gondolatok, de a beszélgetés élménye közös! E gondolat jegyében
indítottuk olvasó-klubunkat.
Mindannyian másért szeretünk olvasni, de egy valami közös
bennünk: szeretettel és tisztelettel vesszük kézbe a könyveket.
A klub nem zárt, folyamatosan lehet csatlakozni. Jelenlegi
taglétszámunk 8-10 fő. Ugyan nem tud mindenki minden
alkalommal eljönni, vagy nem tudja mindig végigolvasni az aktuális
könyvet. Ez a létszám megfelelő ahhoz, hogy a beszélgetés ne
akadozzon, mindig legyen hozzászóló és az eltérő vélemények miatt
érdekes és változatos legyen a beszélgetés. Ugyanakkor nem
túlságosan nagy, így mindenki kap lehetőséget a hozzászólásra,
mindenkit meg tudunk hallgatni, mindenki véleménye
érvényesülhet, még akkor is, ha mindenki eljön.

17. oldal

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Keleti u. 16. sz. alatti családi ház
melléképülettel eladó (víz, gáz,
villany, cserépkályha.). Érdeklődni:
(52) 376-012, és (30) 2941580

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
(2017/00564)

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
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)
TANÁCSADÁS.
Pszichológiai
szemléletű asztrológia tanácsadás,
Számmisztika, Symbolon kártya,
Tarot. Előzetes bejelentkezés és
időpont egyeztetés szükséges. Tel:
06-30-63-43-146.
(x)

KERT,
TELEK. Létavértes,
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2
kert és telek eladó. Érdeklődni
lehet: 0670 / 949 8926 (2017/00668)

ÉPÍTÉSI TELEK.. Létavértes
Népbolt utcán 1000m2 építési telek
eladó. Érdeklődni: 30/ 228 1471
(2017/00604)

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)
SZÁNTÓFÖLD. Vértes határában
18 ha szántóföld bérbe kiadó. Telefon: +36 30 971 3572 (2017/00644)
TERMŐFÖLD. Létavértes határában 5,3 ha termőföld eladó.
Érdeklődni: 0670 2978 643
telefonszámon.
(2017/00626)
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)

LADA személyautó 1500 cm3 –es,
20 éves, 45 000 kilométerrel egy év
műszakival eladó. Érdeklődni lehet:
06-52-251-661
(2017/00670)

Hirdetések leadása
január 10 -ig

Egy teával vagy kávéval minden alkalommal vendégül látjuk a
megjelenteket és mellé mindig sikerül kekszet, aprósüteményeket
kínálni, amit ezúton is köszönünk a klub tagjainak.
A kapcsolatot „ Facebook”-on is tartjuk ”Szabó Magda Olvasói
klub” csoportunkon mindig feltöltjük az aktuális olvasmányt
kultúrélményeinket és egyéb könyvajánlóinkat . A beszélgetések
időtartama általában kettő óra, 14-16 óráig, de gyorsan elrepül a jó
társaságban. Általában kötetlen beszélgetéssel indítjuk, hiszen az
olvasóklub társasági esemény is. Olyan könyveket olvasunk
amelyekről később beszélgetni tudunk, mert olyan témákat vetnek
fel, amelyeket tovább gondolhatunk.
Az is törekvésünk volt, hogy próbáljunk olyan típusú regényeket
megismertetni, megszerettetni, amit egyébként lehet, hogy éppen
nem választanánk. Amikor az éppen olvasott történetről beszélünk,
ha áttételesen is, de magunkról is beszélünk. Fontos a kibeszélés, de
még fontosabb a meghallgatás. A véleménykülönbséget, nem
tetszést elfogadjuk, nem kell, hogy mindenkinek tetsszen minden
könyv, és természetesen lehetnek egymástól nagyon eltérő
vélemények is. Nagyon jó tud lenni egy parázs vita!
A vélemények megerősítésére, alátámasztására a legjobb idézeteket
bejelöljük és felolvassuk, megismerkedünk az adott író életével is.
Olvastunk Steinbecktől, Ajtmatovtól, Hrabaltól, névadónktól Szabó
Magdától, Szilágyi Istvántól, de nemrég kiadott műveket
Edenbrooke, Keddi nők , stb. is magunkévá tettünk.
A jövőben is szeretnénk még sok szép könyves, meghitt percet
egymás társaságában! Aki kedvet érez és felkeltettük érdeklődését
,klubunkba bármikor betérhet szeretettel várjuk a hosszú téli esték is
jobban telnek egy jó könyv mellett!
Papp Miklósné klubvezető

18. oldal

Létavértesi

Koszorúzás a Megyeházán
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Létavértes
város 2017.
évben is részt
vett a
„Virágos
Magyarorszá
gért Környezetszépítő
Versernyben

Fotó: HBM Önkormányzat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Magyar Honvédség 5.
Bocskai István Lövészdandárja koszorúzással tisztelgett az
I.világháborúban elesett hősi halottai, valamint a volt császári és
királyi 16. huszárezred hősi halottai előtt. A megemlékezés virágait
a Megyeháza épületének bejáratánál lévő emléktáblánál Menyhárt
Károly, Létavértes polgármestere is elhelyezte.
99 évvel ezelőtt, 1918. november 11-én írta alá Németország a
fegyverletételt, ami az I. világháború végét jelentette.

A szépen
gondozott
arborétumért,
a civil szervezetek virágosítási tevékenységének
elismeréseként kapott
oklevelet
november 17
–én adták át
Veszprémben.

1957 - ben ballagtak

Fotó: Boros-Szima Beáta

A Nagylétai Állami Általános Iskola hatvan évvel ezelőtt végzett
diákjai szervezték meg osztálytalálkozójukat október 14- ére az
Arany János Általános Iskolába. Hat évtized után sajnos sokan már
nem lehettek ott.. A régi pedagógusok közül együtt örült a
viszontlátásnak Nagy Józsefné, Ilus néni és Szabó István tanár úr.

A fotó a 1960-as évek második felében készült egy vidám lakodalmas vendégseregről az akkor még népes Cserekert településen.
Köszönet a Létavértesről elszármazott Hosszú Mihálynak, aki a
facebook Cserekertért csoportban több hasonló felvételt osztott meg
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