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Vígjáték 2 felvonásban
a Művelődési ház színháztermében

Pro Caritate - díj, immár másodszor

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

2018. december 13-án 18 órától
Belépőjegy: 2500.-Ft/fő
Jegy elővételben:
Városi Könyvtár és Művelődési házban

Huszár Emlékkönyv

Harrach Péter, Rozsnyai István, Fülöp Attila
A Szociális Munka Napja alkalmából
november 12-én Fülöp Attila, az EMMI
szociális
ügyekért
és
társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkára állami
kitüntetéseket adott át a Parlamentben.
Ennek keretében, Rozsnyai István, a
Tiszántúli
Református
Egyházkerület
Diakóniai Bizottságának elnöke, a Vértesi
Református Egyházközség lelkipásztora,
valamint az egyházközség által fenntartott
Vértesi Református Egyházközség Idősek
Szeretetházának volt vezetője, immáron
második alkalommal Pro Caritate - díjat
vehetett át, mely a szociális területen
végzett kiemelkedő tevékenységek elismeréséért, a szociális ellátás fejlesztéséhez
való
hozzájárulásért
adományozható
legmagasabb szakmai elismerés.

Rozsnyai István, lelkipásztor a vértesi
gyülekezetben, valamint az egész egyházkerületben kimagasló szakmai munkát
végzett a rászorulók megsegítéséért.
Létavértesen 20 évig volt a Szeretetház
vezetője, mely időszak alatt virágzó
diakóniai munkát indított el. Folyamatosan
fejlesztette a szociális szolgáltatásokat,
melynek eredményeképp jelenleg hatféle
szociális szolgáltatás keretében naponként
több ezer rászorulóról gondoskodik az
intézmény.
Fülöp Attila a kitüntetés átadásakor
elmondta, hogy a szociális munkához hitre,
bátorságra, a rászorulók iránti nyitottságra
és nagylelkűségre van szükség. Ez mind
jellemző Rozsnyai István életére és
munkájára is. Gratulálunk!
(t)

Két éves a Szabó Magda Olvasói Klub
FOTÓ: ROZSNYAI I. GYŰJTEMÉNY

November 10-én délután Csontos János
hagyományőrző huszárszázados, a HajdúBihar megyei Lovas és Hagyományőrző
Sport és Kulturális Egyesület elnöke
mutatta be a „Hősök útján – Huszár
Emlékkönyv” kiadványt a Rozsnyai István
Muzeális Gyűjtemény állandó kiállító
termében,
Közreműködött Fekete Katalin.
Katonadalokat játszott Molnár Miklós és
bandája

Csige Józsefné, Tamás Henrietta, Tóháti
Sándorné, Becsi Sándorné, Zsírosné Kárándi
Irma, Nyíri Gyuláné

A Városi Könyvtár Kassai utcai
fiókkönyvtárában már két éve működik a
Szabó Magda Olvasói Klub. Lelkes tagjai
megszívlelték Montesguieu gondolatát:
„Aki olvasni szeret, az unalom óráit,
melyek
elkerülhetetlenek
életünkben,
gyönyörű órákra cseréli fel.”
A tagok közösen kiválasztott regényeket
olvasnak el, és szombati találkozóikon
ezekről beszélgetnek. A klub ajtaja minden
olvasást szerető előtt nyitva áll.
Az összejövetelek házigazdája Papp
Miklósné könyvtáros.
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RÖVIDEN
Támogatás kifizetése
Tájékoztatjuk mindazon 70. életévüket
betöltött lakosainkat, akik október 15 –
november 30 között időskorú támogatási
kérelmet nyújtottak be, hogy részükre, vagy
meghatalmazottjuknak a kifizetés 2018.
december 18-án, kedden lesz a Városházám.

Ünnepi megemlékezés
Október 23 –án délelőtt az Árpád téri 1956os Kopjafánál a lakosság. önkormányzat,
intézmények, egyházak, civil szervezetek,
képviselői közösen emlékeztek meg a 62
évvel ezelőtti forradalom és szabadságharcról
Ünnepi beszédet mondott Menyhárt Károly
polgármester.

HÍREK

A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleettii üüllééss nnaappiirreennddjjéénn
A 2018. októbere 30-án tartott soros
testületi ülés az alábbi napirendeket
tárgyalta:

Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről ●
2. Beszámoló a Létavértesi Városi
Könyvtár és Művelődési ház munkájáról ●
3.Energiatakarékos közvilágítás
korszerűsítéséről ●

Fotó: Turóczi B.

A Létavértesi Hírek 2018.
októberi számának 9. oldalán
Dienes Imréné aranydiplomás
pedagógus kitüntetései között
nem szerepel az l989. júniusában
kapott
„Kiváló
munkáért” kitüntetés.
A forrásanyag pontatlanságát ezúton
kiegészítettük. Dienes Imréné tanítónőtől és
olvasóinktól elnézést kérünk!

Kedves Olvasóink!
A Létavértesi Hírek 2018. novemberi
lapszáma vis major eset (betegség miatt) a
megszokott időpontnál csak később
jelenhetett meg. Megértésüket köszönjük!
(a szerkesztő)

Létavértesi Hírek
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA
SZÍNES VÁLTOZATBAN
a város honlapján: www.letavertes.hu

Jelmagyarázat: www.letavertes.hu
● = elérhető a város honlapján

kkuuttaakk ffeennnnm
maarraaddáássii eennggeeddééllyyeezztteettéésséérrőőll

Kevesen tudják, hogy a térségünkben is
gyakran használt fúrt kutak létesítése,
átalakítása, de még a megszüntetése is
vízjogi létesítési engedély köteles lenne,
ezért ezek a kutak jobbára engedély nélkül
készültek.

Helyreigazítás

4. 2019. évi városnapi fellépők (tervezet
5. Iskolai körzethatárok kijelölésének
véleményezése ●
6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátása, közszolgáltatási szerződés
elfogadása ●

T
Táájjéékkoozzttaattóó
Az utóbbi időben sokat lehet hallani a
médiában a fúrt és ásott kutak bejelentéséről, melyet 2018. december 31-ig lehet
megtenni.

A város vezetése nevében Menyhárt
Károly polgármester és dr. Tóth László
alpolgármester koszorúzott.

2018. NOVEMBER

A kutak legálissá tételének módja, hogy
fennmaradási engedélyt kell rá kérni.
Ennek
elmulasztása
sajnos
bírság
kiszabásával jár együtt, melynek összege
természetes személy esetén legfeljebb
300.000 Ft-, lehet.
A mostanság gyakran hallható bejelentés
arra vonatkozik, hogy a 2018. január 1-ét
megelőzően engedély nélkül, illetve attól
eltérően létesült kutakra, ha 2018.
december 31-ig megkérik a fennmaradási
engedélyt, eltekintenek a bírságolástól és
eljárási díjat sem kell fizetni.
A fennmaradási engedély iránti kérelemhez
csatolni kell a megfelelő jogosultsággal
rendelkező tervező (a Magyar Mérnöki
Kamara honlapján kereshető) által készített
tervdokumentációt.
A kérelmet, ha a kút nem érint
hidrogeológiai védőidomot, legfeljebb 500
m3/év
vízigénybevétellel
kizárólag
talajvizet használ, épülettel, vagy építésre
jogosító engedéllyel vagy bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van és nem
gazdasági célú, akkor a jegyzőhöz kell
benyújtani, minden más esetben a
területileg illetékes vízügyi hatósághoz, a
Debreceni Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint vízügyi és vízvédelmi
hatósághoz (Debrecen, Hatvan u. 16.).

Létavértes belterületét azonban szinte
teljesen lefedi az ivóvíz kútjaink
hidrogeológiai védőidoma, ezért majdnem
minden esetben a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság lesz az engedélyező hatóság.
Kevés kivétel lesz, pl. a Rákóczi u. Kassai
utcától délre eső részének déli fele.
A vízügyi hatóság a benyújtott kérelmet
szükség esetén szakhatóság bevonásával
elbírálja és amennyiben a kút használata
nem okoz vízgazdálkodási, környezetvagy természetvédelmi károkat, vagy az
átalakítással megszüntethető, a fennmaradási engedélyt megadja, ellenkező
esetben pedig a kút elbontását rendelik el.
Az ügyintézési határidő 60 nap.
További tájékoztatásért a Debreceni
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint
vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, vagy az
önkormányzati hivatalhoz fordulhatnak.

ZSÍROS IMRE
Településszervezési Iroda

Információnk szerint az Agrárkamara
sikeresen lobbizott azért a kormánynál,
hogy
a
moratóriumot
decemberi
törvénymódosítással tolják ki 2020.
december 31 -ig, így sok százezer érintett
két év haladékot kaphat a kutak engedélyeztetésére.
Ha a törvény módosításra kerül december
31 előtt, akkor 2019. márciusában
megjelenő ágazati végrehajtási utasítás
szabályozza majd a lakosság teendőit.
Tény, hogy sem helyben, sem országosan
nem árasztották el a hivatalokat,
hatóságokat a kutak engedélyeztetésére
vonatkozó kérelmekkel. (turóczi)
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TÁJÉKOZTATÓ
Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott egyszeri segély
A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott egyszeri segély
kizárólag különös méltánylást érdemlő körülménnyel (pl.: rossz
egészségi állapot, magas gyógyszerköltség, stb.) rendelkező,
nyugellátásban részesülő személyek részére engedélyezhető,
meghatározott keretösszeg erejéig.

Az igénybevétel feltételei:
Egyszeri segély évente egyszer adható, abban az esetben, ha a
kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, akkor
havi jövedelme nem haladja meg a 75.000,- Ft-ot, illetve ha egyedül
él, akkor a 85.000,- Ft-ot. Nem lehet megállapítani egyszeri segélyt
bentlakásos intézményben élő nyugdíjas személyeknek, annak, aki
előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,
illetve aki részére a Magyar Államkincstár egyéb ellátást folyósít,
mint pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs pénzbeli ellátás, GYES.
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A Bölcsődei életről
Bölcsődénkben 20 hetes kortól 3 éves korig fogadjuk a
gyermekeket. Férőhelyek: 28 fő gondozását tudjuk vállalni.
Intézményünkben tágas világos csoportszobák találhatók. A
berendezési tárgyak a gyermekek biztonságos szabad mozgását
szolgálják. Kiválasztásnál figyelembe vettük a korcsoportok szerinti
szükségletet, a mozgásfejlettségi szintet, illetve a csoportok
létszámát is. A bölcsőde játszó udvara az óvoda udvarától belső
kerítéssel van elválasztva. A játszó udvar füves és burkolt részt is
tartalmaz. A fedett terasz lehetőséget biztosít a szabadban való
pihenésre, rossz idő esetén levegőztetésre.

Az igénylés módja:
Az egyszeri segély a "Kérelem-adatlap az egyszeri segély
igényléséhez" elnevezésű formanyomtatványon igényelhető, melyet
a
Kormányablakok
ügyfélszolgálatain,
illetve
a
Társadalombiztosítási Főosztály ügyfélszolgálatán (Debrecen,
Darabos u. 9-11. "A" épület) térítésmentesen lehet kérni, de
letölthető az internetről is.
A nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, minden
oldalát aláírni, illetve indokolni szükséges a kérelmet, és a különös
méltánylást érdemlő körülményt igazoló dokumentumok,
bizonylatok másolatait csatolni kell.
A kitöltött nyomtatványt, illetve a csatolt mellékleteket a fenti
ügyfélszolgálatokon lehet személyesen leadni, illetve postán a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási
Főosztály, 4026 Debrecen, Hunyadi utca 13. postacímre lehet
megküldeni.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Derecskei Járási Hivatala

Cserebingó Táncegyüttes
Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnénk hirt adni csoportunk prágai utazásáról. A
Cserebingó csoport 2018. november 5-8 között 4 csodás napot
tölthetett el Csehország fővárosában – Prágában.
A csapat meghivást kapott a prágai Nemzetközi Őszi Fesztiválra,
mely meghívásnak közösségi összefogás eredményeként tehetett
eleget, és vihette messzire Létevértes, illetve a magyar kultúra hírét.

Gomba csoport:
A csoportba 13 bölcsődés korú kisgyermek jár, ebből 5 kislány és
8 kisfiú. A csoport legfiatalabb tagjai szeptemberben az első
életévüket, a többiek pedig a másfél évet is betöltötték már. A
gomba csoportban két szakképzett kisgyermeknevelő látja el a
napi teendőket.
Ficánka csoport:
A csoport létszáma 13 fő, ebből 6 kisfiú és 7 kislány. A csoport
többsége betöltötte a második életévét, 2 kisgyermek pedig
decemberben tölti majd be azt. A napi teendőket két szakképzett
kisgyermeknevelő látja el. Mindkét csoportnak egy bölcsődei
dajkája van, aki részt vesz a csoportok életében.
Folytatás a 4. oldalon

Prágai üdvözlet

A szeptember 7-én tartott adománygyűjtő műsoron összegyűjtött
összeg fedezte az utazás, és részben az étkezés költségeit, a szülői
hozzájárulás pedig a szállás és kinti egyéb költségeket.
Az élmény pedig felbecsülhetetlen. A csodás, szinte tavaszi időben
városnézés közben több népszerű flashmobot is szerveztünk táncoltunk az Óváros téren, ahol barátságot kötöttünk az „Arany
emberekkel”; táncoltunk a Károly hidon; az Orloj előtt, ahol
villámcsődületeinket
hatalmas
tömeg
követte.
A
fesztiválprogramban is nagy sikerrel szerepeltünk.
A hazavezető útba beiktattunk még egy rövid pozsonyi városnézést
is. Ugyan fáradtan, de életre szóló élményekkel, még szorosabb
baráti kötelékekkel, boldogan és büszkén tértünk haza. Szeretnénk
megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta az
utazásunkat! Külön szeretnénk megköszönni a Cserebingós
szülőknek a gondoskodását, támogatását! Köszönjük azoknak, akik
hittek bennünk, és még azoknak is, akik nem, hisz nélkülük nem
jöhetett volna létre ez az élménycsomag!
Bővebb beszámoló, képek és videók a Cserebingó Táncegyüttes
Facebook-, és Instagram oldalain érhetők el.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Köszönjük! Bacsa Vivien, Balla Fruzsina, Biró Mónika, Forgács
Zsombor, Guba Virág, Hajdu Imre, Hegyesi Zsolt, Jenei Tibor,
Jónás Péter József, Juhász Erzsébet Katalin, Kovács Lili, Kovács
Luca, Misuta Péter Márk, Rost Anett Dorka, Szécsi Dávid, Vigh
Ferenc
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A bölcsődei életről
Beszoktatás: Október első két hetében lehetősége volt a szülőknek
anyás beszoktatásra, mely a kisgyermekeknek biztonságot adott, és
megkönnyítette az új környezethez való alkalmazkodást. A
kisgyermekek bátran fedezték fel szüleikkel az új öltözőt,
csoportszobákat, mosdóhelyiségeket, az udvart.
A folyamatosság elvét szem előtt tartva a harmadik héten már az
anyukák nélkül maradtak a gyermekek a bölcsődében. A
kisgyermeknevelők, mindent megtettek annak érdekében, hogy az
érkező apróságok számára egy szeretetteljes, nyugodt, derűs légkört
teremtsenek, ezáltal segítve a szülőktől való elválást.

Márton-napi ludasságok
Mint minden év novemberében, így idén is Márton-napi vacsorás
rendezvényre várta a mulatni vágyókat, ill. a libahúst és újbort
szeretőket a Rozsnyai Gyűjtemény.
A rendezvényen nem csak élő biolibát, Huszár Emlékkönyvet,
újbort és finom pálinkát lehetett nyerni libás kvízjátékon, hanem
igazi élményeket is, hiszen a Dimitrifjak, a nemrégiben alakult
Csárda-Muri és a Cserebingó Táncegyüttes közös koprodukciójaként, Szilasi Zsanett által rendezett Ludas Matyi című
színdarabot először láthatta a nagyközönség.

FOTÓK:: ÓVODA ARCHÍVUMA

A bölcsődések egy napja: A napirend a gyermekek életkori
sajátosságaihoz igazított, jól szervezett, folyamatos és rugalmas,
túlsúlyban a szabad játék szerepel. A nyugodt folyamatos gondozási
feltétel, az egymást követő események a gyermek biztonságérzetét
teremtik meg.
A reggeli beérkezés folyamatos, majd közös reggelizés zajlik. Ezt
követi a szükség szerinti pelenka csere, valamint WC használat,
majd a tízórai. A gondozási sorrendnek megfelelően öltöztetés,
majd udvari játék következik. Ezután az ebéd, majd a délutáni
pihenés veszi kezdetét. Ébredés után uzsonna, szabadjáték a szülők
megérkezéséig.

FOTÓK: ROZSNYAI GYŰJTEMÉNY

És örömmel tudatjuk, igen nagy sikert aratott a gyerekekből és
felnőttekből álló amatőr színjátszó csoportok közös munkája.
Ezúton is további jó munkát és kitartást kívánunk a csapatnak!

Irinyi utcai Tagóvoda
Idősek köszöntése
Október 19-én, a Vértesi Óvoda Szivárvány csoportja, a
hagyományokhoz híven, idén is köszöntötték az idősek otthonában
lakókat. A nagycsoportosok nagy lelkesedéssel és izgalommal
készültek. Az Idősek napja alkalmából, a köszöntő után a Három
kívánság című vidám mesét adták elő. Nagy sikert aratott a műsor,
de az igazi öröm a szeretetteljes légkör és a jó hangulat volt.
Az óvoda munkatársi közössége

Bemutatkoznak a Zümi minicsoportosok
Csoportlétszámunk 23 fő. Kezdetben
szokatlan volt, hogy anya nincs velünk,
kicsit sírtunk és kicsit nevettünk.
Ismerkedünk környezetükkel, játékokkal.
Érdeklődők, kíváncsiak vagyunk, nyitott
szemmel-szívvel fordulunk minden felé.
Sok-sok közös élmény, játék, mozgás,
bábozás, mesélés, mondókázás tölti ki
napjainkat. Sokáig sorolhatnánk, mi
mindennel szeretünk játszani.
A csoportban dolgozó felnőttek szeretettel fogadtak bennünket,
szeretnék megkönnyíteni a családtól való elválást, és élményekben,
tapasztalatokban gazdag ovis éveket kívánnak biztosítani
számunkra.
A Zümi csoport gyerekei és óvodapedagógusai

A vendégek pozitív visszajelzéseiből arra a következtetésre
jutottunk, hogy a Vértesi Református Egyházközség Idősek
Szeretetházának konyhája újból sikeresen helyt állt a libás ételek
elkészítésekor és igen finomnak bizonyult a töltött libanyak, a
tárkonyos libacsorba, a sült libacomb hagymás burgonyával, párolt
lilakáposztával, és az újszerűen tálalt túrós palacsinta.

BABARUHA – BÖRZE
Létavértesen a Városi Könyvtár és Művelődési házban

2018. december 8-án, szombaton 9 – 13
óráig
2
Árusítóhelyek foglalhatók személyesen 200Ft/m áron
A Művelődési házban – Rózsa u. 1.

Az est folyamán a hangulatos zenei aláfestésről Molnár Miklós és
bandája gondoskodott.
A Márton-napi ludasságok rendezvényt támogatta a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat.
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A Derecskei Almásban
Október 11-én a 4. évfolyam, október 18-án pedig a 3. évfolyam
tanulói kertpedagógiai foglalkozáson vettek részt a Derecskei
Almásban, ahol traktorhúzta almás-kocsikban jártuk be a
gyümölcsös egy részért. Ügyességi feladatként tápanyag-labdákat
kellett csapatokban gyűjteni, majd a kukoricás-labirintusban
egyénileg és csapatosan is kereshették a kiutat.

5. oldal

Október 12-én az 5. évfolyam múzeumlátogatást szervezett a Honés Népismeret tantárgyhoz kapcsolódóan a Rozsnyai István
Múzeumba.
Megismerkedhettek a jurta felépítésével, építőanyagaival,
honfoglaló őseink életmódjával.
A múzeumban különböző régi használati edényeket láthattak, mint
például a miskakancsót, kulacsot, bokályt, butellát, korsót, köcsögöt,
stb. A vonatos kiállításon Létavértes egykori vasútjának fotóival,
vasúti relikviákkal találkozhattak. A szervezésben és kivitelezésben
szerepet vállalt Molnárné Pelei Andrea, Bertóthy Tamás, Zsíros
István (iskolarendőr), Pál Csaba.

Kukoricás nap
Október 13-én „Ihaj-csuhé” Kukoricás-nap keretében ismerkedtek
meg alsó tagozatos diákjaink a régi kukoricás hagyományokkal.
Reggeli torna után kukoricát morzsolhattak kézi-, illetve gépi
morzsoló segítségével, közben pedig népdalokat tanultak, énekeltek.
Gecséné Kati néni segítségével megtanultak szitával, nyílt tűzön
kukoricát pattogtatni. A játék sem maradhatott el. Időre górét
építettek, létrát ugrottak, Hamupipőke módjára terméseket
válogattak, valamint tyúkot etettek.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Puzzle formában kellett kirakni az almás logóját, megismerkedtek a
kertben honos madarakkal, és egyéb élőlényekkel, ezek védelmével.
Kísérő pedagógusok: Belényesiné Kiss Edit, Gáspárné Pankotai
Erika, Rápolty Judit, Tóth Róbert, Balogh Réka, Kónya Sándorné,
Szatmári Erika, Tóth Zoltánné, Vesza Anikó

Látogatás az Erdőspusztai Arborétumban
Október 11-én a 2. évfolyam tanulói egy környezetismereti óra
keretében az Erdőspusztai Bemutatóház és Arborétumba látogattak
el. A központi épületben megtekintették egy nyugdíjas erdőmérnök
gyűjteményét, valamint az Erdőspuszták kutatói által készített régi
fotókból, illetve a tájra jellemző használati tárgyakból rendezett
kiállítást. Az Erdőspuszták élővilágát preparált állatok
bemutatásával ismerhették meg, az Év fái tanösvényen sétálva a
tájegységünkre jellemző lombos fákat, cserjéket és tűlevelűeket
figyelhették meg.
Kísérő pedagógusok: Baloghné Janka Tímea, Bora Istvánné,
Fazokán Jánosné, Miru Györgyi, Nyakné Hevesi Judit, Szilágyiné
Magyar Éva, Zsírosné Gál Tünde

Kukoricás ételeket kóstolhattak, melyeket ezúton is köszönünk az
elkészítést vállaló szülőknek! Ezeket az ételeket, süteményeket 4
tagú zsűri bírálta és a három legjobbat ajándékkal jutalmaztuk,
melyet a szülők nevében a gyerekek vettek át.

I. helyezést az almás-mákos gluténmentes sütivel az 1.a osztályból
Oláhné Kiss Emma; II. a sós kukoricás tekerccsel a 3.a osztályból
Nagy Edina; III. a laktóz és gluténmentes finomsággal a 3.c
osztályból Sass Lajosné, mama kapta. Köszönjük!
A nap második felében kézműves foglalkozás keretében az 1. és 2.
évfolyam termésképet készített, míg a 3. és 4. évfolyamos gyerekek
csuhéból virágot kötöttek.
Mint a régi időkben a nap végén a munka után következett a zene és
tánc. Nagy Imre érkezett hozzánk, aki egy kukoricás népdal
megtanítása után moldvai táncokkal ismertette meg a gyerekeket.

A Rozsnyai gyűjteményben voltunk
Október 12-én az 5. évfolyam múzeumlátogatást szervezett a Honés Népismeret tantárgyhoz kapcsolódóan a Rozsnyai István
Múzeumba.

Ezen a napon tanulóink megismerkedtek nagyszüleink, dédszüleink
őszi munkáival, valamint a hosszú őszi, téli esték hangulatába is
bepillantást nyerhettek vidám, játékos foglalkozások keretében.

6. oldal
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Rajzpályázat

Emlékműsor

A Mesehajó rajzpályázat eredménye is ezen a napon lett
kihirdetve. Ezt a pályázatot a Janikovszky Éva Könyvtárunk hirdette
a magyar népmese napjára való megemlékezéshez. A műveket
Milotai-Kiss Ildikó és Máté József bírálta:

Október 19-én mutatta be a 8. évfolyam október 23. viharos
napjaira való emlékműsorát. Az eseményeket versekkel idézték fel,
melyeket táncok, videók vetítése tett érzékletesebbé, sokszínűvé.
Korhű öltözékekkel, utcaképekkel igyekeztek megidézni azokat az
emlékezetes őszi napokat.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Díjak:
I. a 2.a osztály Segítő pedagógus: Fazokán Jánosné
II. a 3.a osztály Segítő pedagógus: Vesza Anikó
III. a 4.c osztály Segítő pedagógus: Oláh Csabáné
Különdíjban részesült a 3.b osztály Segítő pedagógus: Belényesiné
Kiss Edit
Máté József tanár úr különdíját a 4.a osztály lányok csapata kapta.
Segítő pedagógus: Gáspárné Pankotai Erika
Könyvtári különdíj a 2.b osztályból Szabó Dominika és Szabó
Krisztina. Segítő pedagógus: Nyakné Hevesi Judit)

Pályaorientálás, ismerkedés a szakmákkal

Elhangzottak a mártírok nevei, mécsesek gyúltak, énekszámmal,
közös énekléssel zárult a műsor, mely méltóan tisztelgett a hősök
előtt. Felkészítő, segítő tanárok: Koroknai Tibor, Neumayer Nóra,
Nagy Zsolt, Majoros Erzsébet, Bodnár-Oláh Ágnes, Zsíros József

Bolyai matematika csapatverseny
2018 október 12.
Az idei tanévben 5 négy fős csapattal indultunk a Bolyai
matematika csapatversenyen. Ez a verseny évről évre nehezebb
feladatokból áll, de tanítványaink az előző évekhez hasonlóan
ügyesen teljesítettek, és szép eredményeket értek el. Gratulálunk a
versenyzőknek és felkészítőiknek.

Október 13-án felső tagozatos diákjaink pályaorientációs nap
keretében mesterségekkel ismerkedtek.
A 8. évfolyamos tanulóink tájékoztatást kaptak középiskolai
tanulmányaik folytatásához, mely könnyebbé teszi számukra
tanulmányaik folytatását.
Az 5. évfolyam a Létavértes Határrendészeti Kirendeltségre
látogatott, ahol megismerkedtek a rendőrség és határőrség
dolgozóinak munkájával, kipróbálhatták autóikat, motoraikat is.
A 6. évfolyam a Misuta Gumiszervízben, a Gyermeksziget
Óvodában, a Stefánia Cukrászdában, valamint a Tűzoltóságon tett
látogatást. A 7. évfolyam a Stefánia Cukrászdában a sütemények
elkészítésének rejtelmeivel és az Autószerelő műhelyben az autók
karbantartásával, javításával ismerkedett.

Meseelőadás
Október 15-én a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
szervezésében a 3. és 4. évfolyamos tanulóink Derecskére
látogattak, ahol a Ludas Matyi című meseelőadást tekinthették meg.
Köszönjük!

Városi rajzpályázat
A Városi Könyvtár a Népmese napjához kapcsolódóan Benedek
Elek meséihez rajzpályázatot hirdetett 1. és 2. osztályos tanulóknak.
Az ünnepélyes eredmény-hirdetésre október 18-án került sor.
Könyvjutalomban részesültek:
1. a osztályból: Kozma Dénes, Sós Laura, Toplak Mariann Adél;
Felkészítő: Tompáné Krizsanyik Orsolya
1. b osztályból: Horváth Zsanett, Karcza Attila, Szabó
Hajnalka; Felkészítő: Nagy Tamásné
2. a osztályból: Balogh József Benedek, Szentmiklósi Vanda;
Felkészítő.: Fazokán Jánosné

Eredmények:
3. évfolyam 54. helyezés: Kapusi Boglárka, Komlósi Zsófia, Soós
Boglárka, Kecskeméti Szabolcs
3. évfolyam 58. helyezés: Bata Zsombor, Balogh Dorina Erzsébet,
Bartos Imre Kristóf, Sass Levente
Felkészítő pedagógusok: Balogh Réka, Kónya Sándorné, Herczné
Egri Hajnalka,
5. évfolyam 27. helyezés: Szabó Gergő, Kovács Dominik József,
Oláh István, Iles Dávid Márk
5. évfolyam 37. helyezés: Balogh Dominik, Lakatos Regina, Guba
Dávid István, Kerekes Balázs
6. évfolyam 45. helyezés: Flach Márk, Bozsóky Péter, Harmati
Dorottya, Kontor Sándor
Felkészítő pedagógus: Létai Ilona
Létai Ilona munkaközösség vezető
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Furfangos Márton
Felsős diákönkormányzatunk november 9-én Márton-napi
mulatságot tartott.
A délután vetélkedővel indult. Ügyességüket több versenyszámban
(tökfaragás, „libatömés”, botos tánc, kukoricamorzsolás) mutatták
meg. A legfurfangosabb csapatok jutalomban részesültek. A táncos
mulatság közben a finom falatokról a 7.a osztály gondoskodott.
Köszönjük a zsűri (Holló Ambrusné, Mészárosné Imre Melinda,
Nagy Dezsőné) és a 7.a osztályos diákok szüleinek segítő munkáját!

FOTÓK: ARANY J. SKOLA ARCHÍVUMA

Eredmények:
5-6. évfolyam:
1. „A legjobb tökösök” 6.a (Farkas Dorina, Mezei Georgina,
Rézműves Zsófia, Tóth Eszter)
2. „Márton angyalai” 5.c (Kerekes Balázs, Milbik-Lantos Péter,
Szatmári Gréta, Varga Boglárka)
3. „A TÖK-életesek” 6.b (Burai Dávid, Fagyal Sára, Hermeczi
Balázs, Kontor Sándor

7. oldal
www.irinyivertes.hu
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„Szelet a vitorlába!”
8. osztályos diákjaink pályaválasztásának segítését kiemelten
fontosnak tartjuk, így október 10-én osztályfőnökük kíséretében
Debrecenbe látogattak a Lovarda Egyetemi Kulturális és
Konferenciaközpontba, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által
szervezett pályaválasztási kiállításra.

FOTÓ: IRINYI J. ISKOLA ARCHÍVUMA

Végzőseink Debrecenben
A rendezvényen a különböző előadások és szakmabemutatók
mellett önismereti feladatokkal, nyelvi tesztekkel tették próbára
magukat tanulóink, a bátrabbak még traktorvezetéssel is
próbálkoztak. Noteszekkel, tollakkal, saját készítésű tárgyakkal és
pályaválasztási kiadványokkal tömött táskákkal és hatalmas
élménnyel érkeztek haza a gyerekek.

Pályaorientációs Nap
Október 19-én a pályaválasztás fontosságáról és segítéséről szóló
napot tartottunk iskolánkban. Ennek keretében rendhagyó
osztályfőnöki órák kerültek megrendezésre, ahol a beszélgetésen túl
filmvetítés történt a különböző szakmákról. A Széchenyi István
Mezőgazdasági
és
Élelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium pályaorientációs szakemberei „Mi
leszek, ha nagy leszek?” címmel pályaorientációs foglalkozást
tartottak a gyerekeknek.

7-8. évfolyam☺
1. „Tökmindegy” 8.b (Nagy Viktória, Szabó Dorina, Szoták
Viktória, Vásárhelyi Amanda)
2. „Tökös négyes” 8.a (Kovács György, Lázók Csaba, Mezei
Roland, Szatmári Marcell)
3. „Tökös-Mákos” 8.c (Farkas Dominika, Farkas Dorina, Vida
Csaba, Zurbó Benjámin)
Milotai-Kiss Ildikó DÖK vezető

Harmadikosaink a kukoricaszárítónál
A tavalyi tanévhez hasonlóan a nap várva várt momentuma a
településünkön működő üzemek, hivatalok és különböző gyárak
látogatása volt. A rendezvény projektmunkák készítésével zárult.
Ezek alapján úgy véljük, hogy segítséget kaptak diákjaink az egyes
szakmák közeli megismeréséhez, a pályaválasztással kapcsolatos
elképzelések kialakításához.

8. oldal

Létavértesi

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden létavértesi
szervezetnek, vállalkozónak a szíves fogadtatást és tevékenységük
bemutatását!
Köszönet: Az Érmelléki Egészségcentrum intézményvezetőjének, a
vértesi Szél ABC tulajdonosainak és dolgozóinak, az AGRO-ILKA
Kft. tulajdonosainak és dolgozójának, Létavértes város
Polgármesteri Hivatalának, a közfoglalkoztatásért felelős
munkavezetőnek, a Misuta Gumiszerviznek, a Huszti-Húsüzem
tulajdonosainak.

HÍREK
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Október 23.

Színház
Tankerületi támogatással ingyenes színházi elődadáson vehettek
részt diákjaink október 15-én a Derecskei Művelődési Házban. A
2018/2019-es tanévben legszorgalmasabb és legjobb magatartású 36. osztályos diákok élvezhették Lúdas Matyi történetének modern
feldolgozását. Az interaktív, szórakoztató előadás mosolyt varázsolt
a résztvevők arcára.
FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

Az ünnepi műsor egy pillanata
Ünnepi műsor keretében emlékeztünk az 1956-os szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharc hőseire október 24-én. A
kor hangulatát és az akkori mindennapokat az 5. osztályosok
előadása idézte meg az iskolai közösség számára.

Halloween

Megérkeztünk az előadásra
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az utaztatásért és a
színházi előadáson való részvételért a Berettyóújfalui Tankerületi
Központnak!

Idősek köszöntése

A Diákönkormányzat szervezésében került meghirdetésre az őszi
szünet utolsó hetében a halloweeni tökfaragó verseny.
Az osztályok ötletes
munkadarabokkal
készültek
a
megmérettetésre.
A világító töklámpások
kiállításra kerültek az
iskolaépületekben.
Akik kedvet kaptak az
ősi kelta hagyomány
megidézésének
folytatásához, azokat a
szünetben
Tamás
Henrietta tanár néni
várta nagy szeretettel a
Vértesi
Könyvtárban
egy
„szellemes”
halloween partira.

Márton-napi lámpás felvonulás
Iskolánk 2. osztályos tanulói október 19-én az Idősek világnapja
alkalmából meghitt műsorral, versekkel, mesével és tánccal
kedveskedtek a Vértesi Szeretetház lakóinak.
November 13-án a Vértesi Könyvtárban az Irinyi Nyugdíjas Kör
tagjait is meglepték előadásukkal.

Diákönkormányzatunk szervezésében első alkalommal került
megrendezésre a Márton napi lámpás felvonulás. Az alsó és
felső tagozat tanulói a saját maguk által készített lampionokkal
sétáltak végig a vértesi rész központjában, a gyönyörű őszi
arborétumban, ahol közös mesék, énekek révén idézték fel ezt
a régi néphagyományt, Szent Márton történetét.

Létavértesi HÍREK
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Fiatalos közösségi program volt
a vértesi fiókkönyvtárban

A 25 éve elballagott diákok
visszatértek az Irinyibe

Közel egy évtizedes hagyomány már, hogy a vértesi könyvtárban a
Halloween közeledtével összegyűlünk az érdeklődő szülőkkel és
gyerekekkel egy kedélyes töklámpás-faragó délutánra.
Idén úgy éreztük, hogy jó alkalom lenne ez az eredetileg kelta
ünnep, (amit sokan Amerikához kötve a mi farsangunkhoz
hasonlóan jelmezes, vidám napként ismernek), egy egész napos
kézműves kuckó megrendezéséhez.
Ötletünket támogatta a Létavértesi Művelődési Ház és az Irinyi
János Általános Iskola, amit ezúton is köszönnünk!

Október 27-én jó hangulatú, meghitt délutánt és estét töltöttek együtt
az 1993-ban végzett 8.a és 8.b osztály egykori diákjai.
Az osztályteremben a meghívott tanároknak és osztálytársaknak
szívmelengető volt hallgatni a már felnőtt emberek beszámolóit
eddigi életútjukról. Egykori diákjaink egytől-egyig elégedett,
becsületesen dolgozó, példás családanyává és családapává váltak.
Mindehhez ezúton is gratulálok és további sikeres, boldog életet
kívánok nekik!
A rendhagyó osztályfőnöki óra után az Irinyi iskola és a vértesi
településrész „életében” bekövetkezett változásokról számoltam be
nekik, melyet egy közös séta keretében meg is tekinthettek. A
program az esti órákban a kokadi Betekincs étteremben zárult.
Köszönjük a meghívást, a megvendégelést és a sok-sok kedves
szót!
Vályiné Pápai Viola

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Október 31-én az őszi szünidőben 11.00-től 17.00. óráig mintegy
hatvan érdeklődő gyűlt össze egy igazi őszi kis bütyköldére, ahol
újrahasznosítással készült kísértet és társasjáték, volt denevérgyár,
kifaragásra kerültek a töklámpások. S mert mégiscsak könyvtárban
voltunk, Halloween ide vagy oda, könyvjelzőket is alkottunk.
Éhen sem maradtunk, mert volt finom baracklekváros vajas kenyér,
popcorn és adakozásból egyéb csemege is került az asztalokra.
Nagyon jó hangulatú őszi napot tölthettünk együtt, s külön öröm
volt számunkra, hogy szülők, idősebb testvérek és tanító nénik is
csatlakoztak hozzánk.
A gyermekek és családok már ott kérték, hogy legyen minél több
ilyen együtt töltött délután és alkalom közösségi programokra, ezért
már a Mikulás és Adventi Kézműves-kuckóhoz gyűjtünk ötleteket.
Tamás Henriettea, Vályiné Pápai Viola
Művelődési bizottsági tagok

Átadták a kondiparkot

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az osztálytalálkozó résztvevői (a képen balról jobbra):
1. sor: Bárány István, Pardi Sándorné, Szatmári Károlyné, Vályiné Pápai
Viola, Tóth Ilona pedagógusok,
2. sor: Antal Ilona, Szabó Erika, Magyar Gábor, Sipos Sándor, Soós Sándor,
Balázs Gábor,
3. sor: Lukács Tímea, Dutka Annamária, Sandra Andrea, Kárándi Tünde,
4. sor: Molnár Andrea, Tallódi Sándor, Kiss Tamás, Cseresznye Sándor,
Szabó József

ELKÉSZÜLT A VÁROS ADVENTI KOSZORÚJA

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

November 15-én megtörtént a 150 négyzetméter nagyságú, minden
igényt kielégítő szabadtéri kondipark hivatalos átadása a városi
Sporttelepen. Avatóbeszédet mondott Tasó László országgyűlési
képviselő és Menyhárt Károly polgármester. Ezt követte azt
ünnepélyes szalagvágás. Mint arról már korábban hírt adtunk a
beruházás pályázati támogatással létesült, nettó 14 millió forintból.
Az önkormányzat saját forrásból a parkhoz vezető utat készítette el
helyi munkaerőkkel.
Ezt az alkalmat összekötötték a Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó
Szövetség által szervezett őszi Bihar – Bihor polgármesterek,
önkormányzati képviselők, közgyűlési tagok közötti hagyományos
labdarúgó mérkőzéssel, mely 5:2
arányú hazai győzelmet
eredményezett.

A Szent István Díszkút talapzatára
elkészült a város adventi koszorúja,
melynek első gyertyáját december
2-án a református egyházi kórus
koncertje után, a Betlehemi életkép
megnyitása előtt kapcsoltuk fel.
A koszorú fémvázának tervét
Menyhárt Károly. a fémvázat a
Márkus Klíma Kft. Baross utcai
üzemében az ügyvezető Márkus
Lajos által megbízott Csóra Zoltán
Batthyány utcai lakos készítette el.
A koszorú díszítését a Virágbolt
felajánlásában Pánya Gáborné
Marika és Bora Istvánné Nóri
készítették. A vásárolt gyertyák
elektromos bekötését Lévai József
végezte.
Köszönet érte mindenkinek.
Menyhárt Károly polgármester

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Irinyi és Vulcan ma is kapocs
Létavértesen

HÍREK

2018. november

ARANYLAKODALOM

Huszonnegyedik alkalommal szervezte meg az Irinyi - Vulcan
nap programját a Létavértesi Román Kulturális Egyesület és a
Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat - mondta az
október 20-án megtartott rendezvény köszöntőjében Krizsán Gábor,
a két szervezet elnöke.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Aurel Chiriac, Menyhárt Károly, Krizsán Gábor, Szima Sándor

Az emlékünnepségre több vendég érkezett Nagyváradról,
Székelyhídról, Debrecenből, akiket magyar és román nyelven
köszöntött dr. Aurel Chiriac – a Nagyváradi Egyetem professzora, a
Körösvidéki Múzeum főigazgatója.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte a Nagyváradi Egyetem
részéről dr Sorin Corila , a szenátus elnöke, dr. Gabiel Moisa dékán,
a Iosif Vulcan Emlékmúzeum részéről dr. Ion Espop. Jelen volt
Berényi András, Hosszúpályi polgármestere. A közel
negyedszázados határon átívelő hagyományápolásról, a kulturális
értékek őrzésének fontosságáról, dokumentálásáról szólt megnyitó
beszédében, méltatva az egyesület következetes munkáját.

Erre az alkalomra ütemezték a pályázati
forrásból és önkéntes támogatók felajánlásából
megjelent "Etnikai és családi kapcsolatok Irinyi
János és Iosif Vulcan élete és pályája” című 200
oldalas kétnyelvű könyv bemutatóját. A források
gazdag felhasználásával összeállított kötetet dr.
Erdei Gábor egyetemi adjunktus, a kiadvány
szerkesztője, dr. Szálkai Tamás főlevéltáros, az
Irinyi családról szóló fejezet szerzője, valamint
dr. Aurel Chiriac, a főigazgató, és dr. Florian Ardelean, egyetemi
adjunktus, muzeológus, a Iosif Vulcanról írt fejezet szerzői
ajánlották a megjelentek figyelmébe.

Pankotai Julianna és Simon József, Létavértes, Petőfi u. 53. szám
alatti lakosok a közelmúltban családjuk körében ünnepelték
házasságkötésük 50. évfordulóját. Gratulálunk! Jó egészséget és
még sok-sok közösen megélt boldog évet kívánunk! (2018/28560/B/11)

RÖVIDEN
Állampolgári eskü
November 9 –én újabb 80 személy tett állampolgári esküt a
létavértesi Városházán, így már összesen 10.390 személy kapta meg
magyar állampolgárságról szóló okmányait városunkban.

Városi véradó nap
Tájékoztatjuk önkéntes véradóinkat, hogy a december 5-én elmaradt
véradásra december 17-én, hétfőn, 8 órától 15 óráig kerül sor a
Sportcentrumban (Debreceni u. 1. sz alatt).

Ruhaosztás
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy december 11-én, kedden délután
13 órától ruhaosztás lesz a Sportcentrumban (Debreceni u. 1.)

Városi teremfoci bajnokság
2018.december 4-én a városi Sportcentrumban megtörtént a
2018/2019 –es Létavértesi teremfoci bajnokság sorsolása. Azt első
forduló mérkőzéseit december 9-én már lejátszották. Részletek: a
www.letafitse.extra.hu oldalon.

„ANGYALOK SZÁRNYÁN”

FOTÓK: TURÓCZI B.

A közönség
- A könyv dokumentalista jellege a most közreadott levéltári
források felhasználásával a jövőben tovább színesíthető –
nyilatkozta Szálkai Tamás.
A résztvevők együtt érkeztek a görögkatolikus templomban tartott
hálaadó liturgiára, majd koszorút helyeztek a templomkertben
nyugvó Iustin Popfiu lelkész, teológus sírjánál, a városközpontban
lévő Iosif Vulcan emléktáblánál és az Irinyi család sírkertjében. A
programot közös vacsora és kötetlen beszélgetés zárta.

Ezzel a címmel nyílt meg december 1-én ADOMÁN MÓNIKA
kiállítása az Arany János Általános Iskola Könyvtárában, ahol a
barátaitól, tisztelőitől, szeretteitől kapott tárgyak tekinthetők meg.
129 szép angyalka és 4 kép látható.
Szeretettel várnak hívnak mindenkit december 15-ig:
Hétfő és csütörtök: 8:00-12:00- 13:30-16:30
Kedd: 8:00-15:00, Szerda: 8:00-14:00, Péntek: 8:00-12:00

Létavértesi HÍREK

2018. NOVEMBER

Létavértes Városi Könyvtár és
Művelődési ház
RAJZVERENY
A Népmese Napja alkalmából rajzversenyt hirdetett a Létavértes
Városi Könyvtár és Művelődési ház. Az idén Benedek Elek meseíró
159. születésnapjának évfordulójára az első és második osztályos
gyerekek alkotásait vártuk. A rajzolni szerető apróságok kitettek
magukért, csodálatos remekművekkel kápráztattak el bennünket.

11. oldal

Disznótor
2018. november 24-én az Irinyi Nyugdíjas kör, Guba Imréné
irányításával hagyományos disznótort szervezetett a Rozsnyai
Gyűjtemény parkjába.
A kalákamunkának a közösségi élményen, az együttdolgozás
örömén, és a finom hagyományos ételek elkészítésén, és élvezetén
túl egyik fő célja az volt, hogy a még élő hagyományt profi videós
technikával megörökítsék az utókor számára
.

A legjobb hat rajz alkotója:
Szabó Hajnalka (1.o), Horváth Zsanett (1.o),Karcza Attila (1.o),
Kozma Dénes (1.o), Sós Laura (1.o), Toplak Mariann (1.o)
Különdíj kettő is született, melyet Szentmiklósi Vanda és Balogh
József Benedek 2. osztályos tanulók birtokolnak.
Felkészítő pedagógus: Krizsanyik Orsolya, Nagy Tamásné,
Fazokán Jánosné

Az időjárás is a kezdeményezés mellé állt. Ruutinos, szorgos ügyes
kezek precízen koreografált táncában sürgött a nyugdíjas kör, és a
férfi segítők hada a gyakorlott hentes, Tóth Lajos vezényletével. A
melegedni vágyókat, és a gyermekeket a múzeumban mesék, és
kézműves foglalkozások várták.
A rengeteg civil segítség mellett a nap főszereplőjét, a közel 250 kgos disznót a Karcza család ajánlotta fel.

FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MH.

Természetesen az Irinyi János Általános Iskola kis csemetéi is
(2.osztály), részt vettek a rajzverseny, Újvárosiné Slifka Mariann
tanító néni segítségével. Minden pedagógusnak és szülőnek
köszönjük a munkáját.
Végül köszönjük Nektek gyerekek azt a sok mosolyt, vidámságot,
amit ebben a néhány percben átadtatok nekünk.

Papp Imre Zsoltné művelődésszervező

A Kővári Krisztián által készített és szerkesztett képanyag
múzeumpedagógia foglalkozás alapját fogja képezni, melynek
Simándi László szereplésével színesített előzetes hangulatvideóját a
közösségi oldalon már láthatják.

Adventi vásár
A kis piac területén (Árpád téri orvosi rendelő előtt)

2018. december 18-án, kedden 9 – 16 óráig
Ügyes kezű létavértesi hölgyek és urak
jelentkezését várjuk !
Jelentkezés: 2018. december 14-ig személyesen
A Városi Könyvtár és Művelődési ház nyitvatartási idejében

TÁRSASTÁNC
a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Házban!
A társastánc tanfolyam keretében a legnépszerűbb páros táncokat
tanulhatják meg szakképzett oktató irányításával a klasszikus
standard táncoktól, a divatos latin táncokig. A foglalkozásokat heti
egy alkalommal tervezzük folyamatosan.
Várjuk a párok, érdeklődők jelentkezését!
Bővebb információ a könyvtárban (Lv. Rózsa u. 1.),
ill. 06-52-376-055-ös telefonszámon

FOTÓK: ROZSNYAI I. MÚZEÁLIS GYŰJTEMÉNY

Az Irinyi Nyugdíjas kör ezúton is szeretné köszönetét kifejezni
mindenkinek, aki adományával, munkájával, részvételével
hozzájárult a Vértesi Disznótor sikeres megvalósításához.
Balla Fruzsina
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A megyei labdarúgó bajnokságban az őszi pontvadászat vége felé,
„magára talált" felnőtt csapatunk. A bajnokesélyes Nagyrábé és
Püspökladány csapataitól sikerült pontokat rabolnunk és így tovább
élnek a dobogós helyezésbe vetett reményeink.

A zumbások október hónap utolsó hétvégéjén debreceni
vendégekkel kiegészülve, születésnapi zumba órát tartottak.

KÉZILABDA
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Focistáink a Püspökladány legyőzése után
A labdarúgó óvodás korosztályban elkezdődtek a Bozsik tornák. Az
ifjú labdarúgó palánták nagy örömmel vetik bele magukat a
küzdelmekbe.

Hosszúpályi, Pocsaj, Léta és Vértes óvodás labdarúgói
a Bozsik -tornán.
Úszó szakosztályunk verseny úszói, Gyulán a Várfürdő Kupán
vitézkedtek október végén.

U.12 lány kézilabdázóink a bajnokság legutóbbi fordulójában
Szabolcsban, Fehérgyarmaton léptek pályára. A hölgyek mindkét
mérkőzésükön, Nyírbátor és Fehérgyarmat ellenében is bátor,
eredményes játékot produkáltak és két győzelemmel a tarsolyban
tértek haza.
Papp Zoltán
szakosztályvezető

ELŐZETES
Gyermekszínházi előadás

Látogassa honlapunkat!
A rendezvényen 16. egyesület képviseltette magát. A Létavértes Sc
97' úszói összesítésben a középmezőnyben végeztek. A 14. ezüst és
8. bronzérem mellett 13 negyedik, 4 ötödik és 3 hatodik helyezéssel
az egyesület a csapatversenyben a hetedik helyet szerezte meg.

Közérdeklődésre számot tartó híreket
ajánlunk olvasóink szíves figyelmébe
a www.letavertes.hu / Hírek oldalon
LÉTAVÉRTESI KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL
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„Hiányzik jó lelke, melyből öröm áradt,.
A két szorgos keze, mely el sose fáradt.
Barna meleg szeme, mely óhajom leste,ű
Mesemondó hangja, ha eljön az este.
Ha eljön az este, csillagokra nézek.
sok régi emléket sorra felidézek,
és amikor végre rám talál az álom,
az édesanyámat benne megtalálom

FEKETE GYULÁNÉ
született Kárándi Ilona Magdolna
halálának 2. évfordulóján
Emlékezik :
Gyermekei és családjaik

„Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.”
(Friedrich Schiller)

Örök az arcod, nem száll el szavad.
Minden mosolyod a szívünkben marad.

TURÓCZI BARNABÁS
Közöttünk: 1985. április 8.– 2007. december 3.
Emlékezünk halálod 11. évfordulóján
Szerető családod, és mindazok, akiknek emlékében élsz

MEGEMLÉKEZÉS

13. oldal

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
LAKÓHÁZ. Létavértes, Aradi u.
25. szám alatti lakóház 1 ha kerttel
eladó. Érdeklődni: Létavértes, Béke
u. 25. szám alatt. (B-20018/28561/20/54)

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

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Keleti u. 16. sz. alatti családi ház
melléképületekkel eladó. (víz, gáz,
villany, cserépkályha). Ugyanitt
bútorok, használati tárgyak eladók..
Érd: 52/376-012, 30/ 2941580
(B-2018/28560/21/49)

TORMAFÖLD, SZÁNTÓ. Létavértes Rákóczi utca végén kiváló
tormaföld ( 1,26 ha) eladó. Újlétán
1,44 ha szántó eladó. Érd.: telefon
06-70/604-5535.

(B-2018/28560/19/8)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Zöldfa u. 3. szám alatti 2 szobás,
gáz központi fűtéssel és modern
cserépkályhával, műanyag nyílászáróra kicserélt 75 m2 –es lakóház 500
öles kerttel eladó. Telefonszámok:
06 30 353 8090 és 06 30 6549669 .
(B-20128/28560/19/60)

SZÁNTÓFÖLD. Eladó Létavértesen 2,7 ha 54 AK értékű
szántóföld.
Érdeklődni
lehet
telefonon:
0630-206-7144-es
számon .
(B-2018/28560/19/55)

Hirdetések leadása
december 10-ig

TERMŐFÖLD.
Létavértes,
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz.
Alatt 21,23 AK értékű termőföld
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090
(B-2018./28560/19/60)

KÁLYHA, KAZÁN. Hordozható
cserépkályha, valamint alig használt
Junkers kazán (27 KW) eladó. Érd:
Létavértes, Kossuth u. 32. Telefon:
30/ 2941580
(B-2018/28560/21/49)
SZOLGÁLTATÁS. Pszichológiai
szemléletű asztrológia tanácsadás,
Számisztika, Symbolon kártya,
Tarot. Előzetes bejelentkezés és
időpont egyeztetés szükséges!
Telefon: 06-30-63-43-146. (x)

„Az élet elmúlik,

de az emlékek élnek,
s amíg élünk. őrizzük őket.”
Fájó szívvel emlékezünk

VERPELÉTI BARNABÁS
halálának 2. évfordulójára
Szerető családod, barátaid

MEGEMLÉKEZÉS
„Egész életeden át dolgozva éltél,
Bánatot ránk hagyva hirtelen elmentél,
Örök álom zárta le két szemedet,
Megpihenni tért dolgos két kezed.”

RIMÁN LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulójára
Emlékezik :
SZERETŐ CSALÁDOD

Megrendülten búcsúzom egykori gimnáziumi osztálytársamtól

DELI ZOLTÁNNÉ HUSZTI VALÉRIÁTÓL
akit szerettei, barátai és jó ismerősei körében nem kísérhettem el
utolsó földi útján. „Boldog nyugalmat, és örök emléket!” –Barnabás-

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

Előzetes nevezés a Létafit SE honlapján december 5-én 22 óráig
http://www.letafitse.extra.hu/megujulva/
Az előnevezés akkor szabályos, ha az 1000 forint nevezési díjat a
Létafit SE 11738008-20065465 bankszámlájára átutalják, és a közleményben a nevező NEVÉT feltüntetik.
Serleget kap mindkét távon:
- a leggyorsabb női és férfi teljesítő,
- a mezőny legidősebb és legfiatalabb túrázója
Szálláslehetőség
a rajtnál (Debreceni u. 1.) saját felszereléssel, ingyenesen.
A túra teljesítésével kitűzőre és Irinyi gyufára jogosultak a
nevezők. Táv közben zsíros deszka, forralt bor, tea, lekváros
kenyér, édesség, a célban lencse gulyás.
Egész nap élő gitármuzsika Szatmári Imrével

14. oldal
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Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

december 10 – ig:: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12.
e-mailen: letahirek@gmail.com
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