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Szent Mihály hava
honlap: www.letavertes.hu - blog: http://letahirek.blog.hu - facebookon – Twitteren - e-mail: letahirek@gmail.com

2017. szeptember 23.
13.30: nyitótánc a Reál Élelmiszer
parkolójában
14.00: Szüreti lovas-, szekeres-,
kerékpáros menet indulása
Táncos megállók:
Oroszgát
Petőfi utca
Kassai utca
Arany János utca
Baross utca
(Pontos helyszínek a www.letavertes.hu
és a facebook oldalon elérhető térképen).

Fotó: Smart Ways Analytics Kft.

A települést és közvetlen környezetét mutatja be az a közel 25 perces kisfilm, melyet 2017.
nyarán készült drónfelvételekből állítottak össze. A jó minőségű képekkel, igényesen szerkesztett dokumentációs anyagot a Smart Ways Analytics Kft. - Koroknai Tibor készítette,
melyhez Menyhárt Károly polgármester írt bevezetőt.. A Létavértes madártávlatból című
videó elérhető a város honlapjának nyitó oldaláról is: www.letavertes.hu

Őszi lomtalanítás – október 18 -19
Az AKSD Városgazdálkodási Kft. a
város területén lomtalanítást végez október 18-án és 19 -én reggel 7 óra és délután 14 óra között.

17.00 órától: TÁNCHÁZ
a Könyvtár udvarán a Pipás Zenekarral
19.00 órától:
Az égig érő paszuly című árnyjáték
a Cifra Palota Bábcsoport előadásában
Díjak: - a legdíszesebb fogat,
- a legdíszesebb kerékpár számára.

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál
keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek
nem helyezhetők el a tároló edényzetben (kukában), és a heti rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (például: bútor,
nagyobb kartondoboz, rongy bezsákolva).

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
2017. szeptember 16-22.
KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ

BICIKLIZZÜNK EGYÜTT

szeptember 22-én !
Találkozás 16.30 órakor
SZERETETTEL VÁRJUK
ÖNT, ÉS SZERETTEIT
NÉZŐKÉNT, FELVONULÓKÉNT,
LÓHÁTON, ÉS KERÉKPÁRON

Létavértes
Rózsa u. 1. Városi könyvtár udvara
Irinyi u. 8. alatti iskola udvara
Cél: az Átok sor dűlő, Nagy József pajtája

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával
kihelyezhető hulladékok körébe:
a kommunális hulladék, építési törmelék,
gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes
hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a
begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést
végzők testi épségét, egészségét.

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési
útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy az
a begyűjtő gépjárművel megközelíthető
legyen, s a gyalogos- és gépjármű forgalmat ne akadályozza.
Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokba kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási napon legkésőbb reggel 7 óráig, de
lehetőleg előző nap este.

Lomtalanítás ütemezése
18-án a vértesi településrészen továbbá a
Sziget u. – Debreceni u. – Vezér u. – Temető utca útvonaltól nyugatra eső létai
településrész utcáiban.
19-én a létai településrészen, a fenti utcáktól keletre lévő területen.
Részletesebben: http://letavertes.hu /Hírek
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Röviden
Tanévkezdési támogatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, az
érintetteket, hogy a tanévkezdési támogatás
2017. évben is biztosított lesz az alap-,
közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők
számára.
Az igények benyújtása formanyomtatványon
történik a Városháza Szociális Irodáján 2017.
augusztus 1-től - október 14-ig.
A
kifizetés
szeptember
közepétől
folyamosan, ütemezetten történik majd.
A nyomtatvány (kérelem – adatlap) elérhető
a www.letavertes.hu /HÍREK oldalon is.

Időskorúak támogatása
Az önkormányzat időskorúak egyszeri
támogatását nyújtja a Létavértesen bejelentett
lakóhellyel rendelkező, 2017. évben 70.
életévét betöltő, és 70 év feletti időskorú
személyek részére évente egy alkalommal.
A támogatás mértéke 10.000 Ft / év, míg
egyedülállók esetében 12.000 Ft/év.
Igényelhető formanyomtatványon – lakcímkártya másolat szükséges -: 2017. október
15-november 30. Városháza szociális iroda.
Kifizetés: decemberben - amennyiben nem
személyesen veszi fel, meghatalmazás
szükséges, ez szintén a szociális irodán
érhető el
Zöld
hulladék elhelyezése
Formanyomtatvány
letölthető a város honlapjáról
www.letavertes.hu /Hírek

BURSA Hungarica
A
BURSA
Hungarica
felsőokatási
önkormányzati ösztöndíjpályázathoz történő
ez évi csatlakozásról az önkormányzat 2017.
szeptember 26-i ülése dönt. Pozitív döntés
esetén a pályázati kiírás október 3-án
megjelenik a település honlapján és a
Városháza hirdetőfalán. A pályázatok
benyújtási határideje 2017.november 7. lesz.

határozatával jóváhagyta a nem közművel
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési
tevékenység ellátására kijelölt Sápi Gyula
(Derecske, Arany János u. 38/a) közérdekű
szolgáltatóval kötött megállapodást.

Látogassa honlapunkat:
www.letavertes.hu
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A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleett nnaappiirreennddjjéénn
A 2017. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli testületi ülés napirendjén

Polgármesteri jelentés
1. Különfélék
1.1 Közterület felügyelet társulás keretében
történő létrehozása
1.2. Kötelezően bent étkezés megszüntetésének pénzügyi vonzata
1.3. Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása
1.4. Városnap lebonyolításának tapasztalatai, 2018. évi városnap előkészítése
1.5. Az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint a
fizetendő díjak mértékéről szóló

5/2017.(II.14.) Ör. számú rendelet hatályon
kívül helyezése és e tárgykörben szükséges
rendelet megalkotása ●
1.6. Ideiglenes benyújtási tevékenység
ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása
1.7. 2017. évi Közbeszerzési Terv
módosítása ●

1.8. Létavértes Városi Könyvtár és
Művelődési Ház intézményvezetői
megbízása (zárt ülés)
1.9. Balogh Bálintné Tulipán u.2.sz. alatti
lakos tanévkezdési támogatás elutasító
határozata iránti fellebbezése ( zárt ülés)
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu
● = elérhető a város honlapján

FELHIVÁS HELYI ADÓK BEFIZETÉSÉRE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
helyi adók, járulékok (kommunális adó,
iparűzési adó, mezőőri járulék ) és a
gépjármű adó befizetési határideje
szeptember 15- én lejárt.
Kérjük, hogy azon személyek, akik
kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget,
saját érdekükben minél hamarabb pótolják,

a későbbi kellemetlenségek elkerülése
érdekében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy késedelmes
befizetés miatt késedelmi pótlékot kell
fizetni,
melynek
befizetése
végett
Adócsoportunkat az érintettek szíveskedjenek felkeresni.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző

Kinevezés

Pályázat benyújtása

A Képviselőtestület 103/2017.(IX.5.) Öh.
számű határozatával Pappné Szabó
Máriát 2017. szeptember 15-től 2022.
szeptember 14-ig terjedő időszakra a
Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési
ház igazgatójának kinevezte.
Javadalmazását az 1992. évi XXXIII. törvény alapján, a 150/1992.(XI.20.)
Kormány rendeletben foglaltak szerint
állapította meg
Kinevezés feltétele a többfunkciós intézmények vezetésével kapcsolatos tanfolyam
elvégzése két éven belül..

A Képviselőtestület szeptember 5-én
határozott arról, hogy pályázatot nyújt be
rendkívüli önkormányzati támogatásra

Szennyvízszippantásról
úA Képviselőtestület 99/2017.(IX.05.) számú

HÍREK

Napok

Gyermekorvos

Védőnői szolg.

Létavértes, Kossuth u. 6.
Hétfő
08 - 10
08 - 10
Kedd
10 - 12
08 - 10
Szerda
08 - 10
08 - 10
Csütörtök
08 - 10
08 - 10
Péntek
12 - 14
11.30 – 13.30
Védőnői tanácsadás: péntek 13 óra

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági
miniszter által kiírt rendkívüli támogatás
pályázat keretében például szociális
támogatásra is igényelhető forrás.
Támogatási
igényeket
az
alábbi
jogcímekben lehet benyújtani:
Igazgatási feladatok ellátása
Óvodai feladatok ellátása
Szociális alapellátási feladatok ellátása
Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
Kulturális feladatok ellátása
Településüzemeltetési
feladatok
ellátása
Egészségügyi alapellátás
Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet
alapján az önkormányzatot terhelő
fizetési kötelezettség
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
megállapított fizetési kötelezettség
Önkormányzati tűzoltóságok támogatása
Benyújtási határidő: szeptember 30.

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

2017. SZEPTEMBER

Létavértesi HÍREK

A településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 16.§.2.bek.szerint a helyi önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb 2017.
október 1. napjáig a fenti törvény módosításáról szóló 2016. évi
CLXXIV. törvény által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban településképi rendeletet alkot. Ennek megfelelően az előkészítési folyamattal Kótai
Csaba településmérnököt bízta meg. A jogszabályhely előírja a
rendeletalkotás folyamatát is, mely alapján 2017. augusztus 31-én
lakossági fórum keretében adtunk tájékoztatást a fentiekről. Tekintettel arra, hogy a rendezvény csekély érdeklődésre tartott számot,
mindenképpen fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy az

Arculati kézikönyv minél teljesebb és precízebb elkészítése érdekében a település egyes jellegzetes építészeti egységeiről (utcakép,
homlokzat, közösség által létrehozott egyéb érték, épületrészlet,
stb.), azok megtartására várjuk lakossági, illetve közösségi jelzéseket.
A munkaanyagba a dokumentált észrevételek bedolgozásra
kerülnek, és a társadalmasítás során tett felvetések miatti munkarészek ezzel kerülnek kiegészítésre. A munka elindult.
A következő lakossági fórum az elkészült anyag ismertetésével
kerül megtartásra, melyet a Létavértesi Hírek hasábjain fogunk
ismételten hirdetni.
Kérem mindenki segítségét abban, hogy az Arculati kézikönyv és
az ezzel összefüggő Rendezési terv, és a Helyi Építési Szabályzat,
mint a létavértesi beruházások első számú dokumentumai, megnyugtató módon alkotódjanak meg.
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A felsoroltak miatt, illetve a még szükséges közbeszerzési eljárások
(mérnök műszaki ellenőr, PR felelős kiválasztásának) lefolytatása
után történhet az első tényleges közterületi munkakezdés.
A várható időpont a közreműködők tájékoztatása szerint 2018. I.
negyedév. Addig mindenkivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és
az általuk elkészített részletes utcákra lebontott ütemtervről a lap
hasábjain is tájékoztatást adunk.

Fotó: Magánarchívum

Az ipari terület egy korábbi felvételen
Korábban adtunk tájékoztatást arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat által koordinált TOP pályázatok körében a Bánki
úti bevezető szakasznál levő ipari terület közművesítésére
258.445.000 Ft forrást nyertünk. A támogató okirat aláírását követően a közbeszerzési szakértő, a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment szervezet beszerzési eljárása előkészítés alatt van. A
szervezetek, illetve a személyek kiválasztását követően a kivitelezői
ajánlattételi felhívás elkészül. Mindezekben vélhetően 2017. december 31-ig döntés születik. Ebben az esetben lehetővé válik éven
belül a munkaterület átadása is.
A TOP pályázatok sorában döntés született arról, hogy az energetikai források felosztásának folyamatában megújuló energia hasznosítására Létavértes 573 millió forint összeg felhasználására
nyert jogosultságot.
A termálvíz hasznosítása rendkívül fontos törekvés, hiszen a rendszerváltás előtti közgyűlés, illetve az utáni képviselőtestületek is már
majd negyven éve dédelgetik ezt az álmot. Ennek keretében két
darab termálkút és az intézmények fűtése valósulhat meg. A régi
elképzelések a vízminőség ismeretében már foglalkoztak a gyógyászati, illetve a szabadidő strand megvalósításával is. Mostantól
nagy remények állnak előttünk ennek megvalósításához is.

Fotó: Smart Ways Analytics Kft.

A szennyvíztisztító telep látképe madártávlatból
Szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a KEHOP-2.2.2-15-201500001 azonosítószámú projekt keretében Hajdúhadház, Téglás,
Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési
munkálataihoz a bonyolítást végző Nemzeti Fejlesztési Programiroda által közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a kivitelező
kiválasztása. Az erről készült szerződést a városok részéről a polgármesterek is aláírták.
A nyertes ajánlattevő konzorcium az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft, valamint a Betonút Zrt. vezetése ennek alapján a szennyvíztelep tervezésére az Aqua Vita Közmű Kft.-t kérték fel, melynek
a munkálatai megkezdődtek. Az önkormányzat által korábban elkészíttetett terveket a tervezőiroda átadta. A bonyolító döntése és az
EU-s eljárásrend alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint
nemcsak a telep kiviteli terveit, hanem a csatornahálózatét is a
FIDIC Sárga Könyv feltételei alá emelték be, így az összes kiviteli
terv újraértelmezésre kerül. Lehet, hogy így minden esetleges tervi
hiányosság a kivitelező cégek hatás- és érdekkörébe kerülnek, azonban ennek okán a csatornaépítés sem kezdhető meg azonnal.

Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy a szüreti nap helyszínét a
pince építési munkálatainak végzése miatt megváltoztattuk.
A városnapon az önkormányzati pavilon padján találtunk egy női
kabátot, ami még mindig keresi gazdáját. Érdeklődni a Városháza I.
emelet 15. irodájában.
Létavértes, 2017. szeptember
Menyhárt Károly
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS TETANUS OLTÁSSAL KAPCSOLATBAN
Félreértésre adott okot az ügyeleti ellátás keretében, hogy tetanus
oltásra Debrecenbe küldték az érintettet.
A bizonyos sérülések után szükségessé váló tetanus elleni passzív
immunizálás (tetanusz immunglobulin) oltás patikai forgalomban
jelenleg nem elérhető, csak a Kenézy Gyula Kórház traumatológián
tartanak belőle. Mivel adott esetben életmentő készítményről van szó
és a beadás minél hamarabbi időpontja is sokat számít, ezért az ügyelet
ilyen esetben a Kenézy Kórház traumatológiára irányítja a sérültet
akkor is, ha amúgy a sebellátás ezt önmagában nem indokolná.
A tetanusz elleni aktív immunizálás viszont továbbra is elérhető a
patikai forgalomban, de az nem minden esetben elegendő! Az oltás
vagy oltások szükségességéről az ügyeletes orvos hoz döntést a jogszabályoknak megfelelően.
A fent leírtak a háziorvosi rendelőben történő sebellátásra is vonatkoznak.
Tisztelettel:
Az ügyeletet ellátó orvosok
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Orvosváltás a vértesi körzetben
Dr. Oláh Csaba doktor úr 2017. augusztus 31-én körzetében
átadta a stafétabotot Dr. Martis Gábor doktor úrnak, aki a jövőben Vértes településrész háziorvosaként legjobb tudása szerint áll a lakosság szolgálatában.
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Dr. Oláh Csaba
44 évet töltött el körzeti-,
majd háziorvosként a településen. Mondhatjuk, hogy a
településrész minden egyes
családjával személyes kapcsolata volt, hiszen mind a
felnőtt, mind a gyermekorvosi teendőket ellátta.
1972-ben szerzett diplomát,
és rövid szülészeten töltött
idő után 1973-ban már településünkön végezte gyógyító tevékenységét. 1996-ban
tett háziorvosi, majd 1999ben
munkaegészségügyi
szakorvosi vizsgát.
Nemcsak orvosként, de közéleti szereplőként is meghatározó egyénisége volt a városnak, hiszen képviselőként és bizottsági tagként is
részese volt a település fejlesztését meghatározó döntéseknek.
Szakmai téren szem előtt tartotta, hogy az itt élők számára elérhetővé váljanak olyan szolgáltatások, amelyekért a lakosoknak Debrecenig kellett utazniuk.

Kezdeményezője, szervezője, létrehozója volt a laborvizsgálatot,
valamint a szemészeti és optikus ellátást biztosító szolgáltatásnak, és
szerepe volt a mentőállomás létrehozásában is.
Tárgyilagos, józan ítélő képességének, emberségének, szakmai
elhivatottságnak köszönhetően a közösség mértékadó, köztiszteletben álló személyiségévé nőtte ki magát.

Kívánunk szeretett családja, unokái körében jó egészségben töltött,
tartalmas és nyugodt nyugdíjas éveket! Az itt élők szeretettel tartják
meg emlékezetükben, s remélik a jövőben sem szakad el teljesen a
településtől.
Doktor Úr felelősséget érzett abban is, hogy szakmailag elhivatott és
elmélyült szakmai tudással rendelkező utódnak adhassa át körzetének praxisjogát. Szándéka találkozott Dr. Martis Gábor doktor úr
szándékával, akit érsebészként már ismerhetett lakosság a
LÉT.A.MED Járóbeteg-szakrendelőből.

Dr. Martis Gábor
1969-ben született, Debrecenben él családjával. Doktor úr a gyógyítás széles spektrumában szerzett végzettséget és gyakorlatot: 1994ben szerzett orvosi diplomát, 1999-ben sebészeti szakvizsgát, 2001ben klinikai onkológus, majd 2006-ban érsebészeti szakorvosi képesítést is. A Kenézy Kórház Sebészeti osztályán adjunktusként, a
Klinika Sebészeti Intézeténél főorvosként tevékenykedett.
Szándéka az itt élők számára magas színvonalú egészségügyi ellátás
biztosítása, mind a szakmai tudás, mind a színvonalas tárgyi feltételek biztosítása terén.

Munkájához sok sikert, s kívánjuk, hogy elődjéhez híven legalább 44 évet töltsön el a településen!
Bertóthyné Csige Tünde

1977-ben szerezte meg óvónői diplomáját a
Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetben.
1979. 01. 01-től kezdte meg munkáját
Létavértesen, a Napköziotthonos Önálló Óvoda,
Árpádtéri tagóvodájában, mint képesített óvónő.
Fiatalos lendület, gyermekszeretet, a pálya iránti
elkötelezettség jellemezte.
40 évvel ezelőtt arra vállalkozott, hogy a kisgyermekek tudását, fejlődését, türelemmel
formálja, alakítsa önbizalmukat, s felkészítse
őket az iskolai életre.
Mindez bátor, önzetlen és tiszta szándékú vállalás volt, amit becsülettel,
tisztességgel és nagy-nagy szeretettel végzett.
„ A gyermek érdeke mindenek felett” – vallotta és ilyen szellemben fordult
az óvodásai felé.
A dokumentációi naprakészek, precízek voltak, alapos átgondolt tervezést
mutattak.
Gyermekei születéséig vezető helyettesi teendőket látott el, mellyel segítette
az óvodavezető és a kollegák munkáját.
Az évek folyamán mindig fogékony volt az újra, továbbképzéseken vett
részt, alkalmazkodott a változásokhoz.
Munkatársaival szemben közvetlen, segítőkész, együttműködő volt, akire
mindig lehetett számítani.
Aktívan részt vett a munkaközösségek munkájában, az óvodai rendezvények
szervezésében, lebonyolításában.
Nyitott volt a szülők felé, közvetlen, segítőkész és jó kapcsolatot ápolt az
óvoda egyéb partnereivel is.
Az óvoda munkatársi közössége nevében kívánunk neki boldog nyugdíjas
éveket.

Pántyáné Terdik Judit
óvodapedagógus
1989-ben
kezdte
meg
tevékenységét
Létavértesen, a Napköziotthonos Önálló Óvoda,
Árpád téri tagóvodájában, mint képesített óvónő.
Munkáját kezdettől fogva hivatásnak tekintette,
melyet a lelkiismeretesség, precizitás, a gyermekszeretet, és az óvó - féltő gondoskodás
jellemzett.
Szakmai szempontból nagyon fontosnak tartotta,
hogy jól felkészült, megfelelő alapokkal rendelkező gyermekek kezdhessék meg az iskolát.
Dokumentációja naprakész, precíz, mindig
példaértékű volt.
A pályán eltöltött közel három évtized alatt többször is vállalta a gyakorlatra
érkező óvodapedagógusok mentorálasát. Szakmai ismereteit a legjobb
tudása szerint adta át, elősegítve a leendő kolleganők sikeres államvizsgáját.
A hatékonyabb munka érdekében többször vett részt továbbképzéseken,
szakmai konferenciákon, s az ott szerzett ismereteket alkalmazta, beépítette a
mindennapi nevelőmunkájába.
A gyermekek szüleivel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, akik mindig bizalommal fordulhattak hozzá.
Jó kapcsolatot ápolt munkatársaival, és hatékony együttműködésre törekedett az óvoda partnereivel is.
Személyes döntése volt, hogy szeptembertől befejezi óvodapedagógusi
pályafutását és családja körében kívánja tölteni az elkövetkező éveket.
Az óvoda munkatársi közössége nevében kívánunk neki boldog éveket!

Megkezdődött az óvoda
Szeptember 4-én minden gyermek és felnőtt örömmel, újult erővel
lépett át az óvoda kapuján. Az óvodapedagógusok szép, vidám környezetben várták az óvodás gyermekek érkezését.
A gyermekek nagy örömmel fogadták egymást és vették birtokba a játékokat. Minden kedves óvodásunknak vidám, játékkal teli, munkatársainknak
pedig eredményes tanévet kívánunk!
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda gyermek és munkaközössége
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Az évet 484 diákkal 24 osztályban 2 napközis csoportban kezdtük.
180 tanítási nap vár ránk. Újdonság, hogy az idei évtől már 6 tanítás
nélküli munkanapunk lesz, melyből egy napot pályaorientációra kell
fordítanunk.
Mindezt 55 pedagógus álláshelyen dolgozó 55 pedagógussal látjuk
majd el, amiből még hiányzik egy magyar szakos tanárunk. 1 óraadónk is lesz, aki 4 órában dolgozik majd nálunk.
Szintén új, hogy készülve az óvodából feljövő, éveken át angolt
tanuló kisdiákok fogadására, idéntől angol tagozatos osztályt indítunk.
A technikai dolgozóknak köszönhetően nagytakarítás történt mindenhol. A legszükségesebb helyeken festés is volt. Az uszodában
megtörtént az éves karbantartás, a vízcsere.

www.irinyivertes.hu
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Nyári események iskolánkban
A szünidő ideje alatt iskolánk ügyintézés céljából ügyeletet biztosított. Karbantartási munkálatok keretében több iskolaépületben felújítás, festés történt. Az intézményi karbantartás anyagi fedezetét és a
vállalkozó kiválasztását a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, mint
fenntartónk biztosította. Létavértes Város Önkormányzata kerítések
festésével és kisebb karbantartási munkákkal járult hozzá a telephelyek rendbetételéhez.
A hátrányos helyzetű gyerekek számára idén nyáron is folyamatos
volt az önkormányzat által biztosított ingyenes szociális étkeztetés.
Augusztus elején a tankönyvek hiánytalanul megérkeztek iskolánkba, melyeket két osztási napon valamennyi szülő átvett. Idén először
minden általános iskolai diák ingyenesen, térítés nélkül kapta a
könyveket.
Augusztus közepétől a pedagógusok a 2017-2018-as tanév munkáját készítették elő.

Fotó: Irinyi J. Iskola archívuma

Irinyis „ebihalak”
Fotó: Arany J. Iskola archívuma

Szeptember 1-én tartottuk a tanévnyitó ünnepséget, mely után elkezdődött a munka.
Az elkövetkezendő tanévre mindenkinek, diákoknak, tanároknak
egyaránt jó tanulást, jó egészséget és sok sikert kívánunk!
Nagy Józsefné igazgató

A tanév rendje

Az utolsó szünidei hetekben a leendő első osztályosok ebihaltáborban ismerkedtek iskolánkkal, a 7. osztályosok pedig a „Határtalanul” pályázat keretében erdélyi kiránduláson vettek részt.

„Határtalanul” - Jó volt!
Iskolánk 7. osztályos tanulói a Mikepércsi Hunyadi János Általános
Iskola növendékeivel karöltve 4 napos erdélyi kiránduláson vettek
rész a nyári szünidő utolsó napjaiban.

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. /péntek/
Őszi szünet: 2017.október 30-tól november 6-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. /péntek/, első
tanítási nap november 6. /hétfő/
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. /péntek/,
a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. /szerda/
Az első félév vége: 2018. január 26.
Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az
első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 3-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. /szerda/, a
szünet utáni első tanítási nap április 4. /szerda/
Országos kompetenciamérés: 2018. május 23.
A kompetenciamérés az általános iskolák hatodik és nyolcadik
évfolyamában zajlik.
Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. /péntek/
A tanév helyi rendjének részletei hamarosan olvashatók lesznek
iskolánk honlapján www.irinyivertes.hu
Forrás: Irinyi János Általános Iskola

Iskolánk tanulói Nagyváradon
A program keretében diákjaink állami támogatással Románia magyarlakta területein személyes tapasztalásokat szereztek a külhoni
magyarságról.
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A gyerekek a pályázat során a Bolyai család életében fontos szerepet
betöltő határon túli helységeket ismertek meg /Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Korond, Parajd, Szováta, Gyulafehérvár,
Torda, Arad, Nagyszalonta/ Szatmári Károlyné, Lukács Mihályné és
Kontor Gábor nevelők kalauzolásával.

A reformáció 500. évfordulóján

A Tordai hasadéknál
Bízunk benne, hogy ez az élményekben bővelkedő kirándulás maradandó emlékeket nyújtott a résztvevőknek, hiszen gyerekek és
felnőttek elégedetten, jó hangulatban érkeztek haza. A programok
értékét növelte, hogy egy másik, tankerületünkhöz tartozó iskola
diákjaival is szoros kapcsolatok épülhettek ki a közös utazás során.

Tanévkezdés
2017. szeptember 1-jén 8 órától tanévnyitó ünnepséggel kezdtük
a 2017/2018-as tanévet.
179 diákunk üdvözlése után, iskolánk legkisebb tanoncai mutatkoztak be műsorukkal.

A Vértesi Református Egyházközség a Reformáció 500. évfordulója
alkalmával az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
még idén áprilisban meghirdette a Tiszántúli Református Egyházkerületek és a határontúli Érmelléki Egyházkerületek felső tagozatos diákjai
számára a Reformáció 500. című többfordulós vetélkedőt. A verseny
célja volt, hogy a diákoknak lehetőséget biztosítsanak a reformáció
alaposabb megismerésére játékos, kreatív feladatokon keresztül.
A verseny idén májustól szeptemberig kétfordulós, levelezős formában
zajlott, melyet szeptember 8-9-10.-én rendezett 3 napos döntő zárt.
A döntőnek a Vértesi Református Egyházközség fenntartásában működő Bihari Jurtatábor, illetve a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
adott otthont, ahova a 20 regisztrált csapatból 9 jutott tovább, 7 településről. (Püspökladány, Debrecen, Létavértes, ill. Romániából Margitta,
Magyarkéc, Paptamási, Hegyközszentmiklós).
A döntő kezdő napján pénteken a 3 fős csapatok + kísérőjük elfoglalták
a szálláshelyeket a hangulatos jurta sátrakban, majd játékos ismerkedéssel folytatódott a program, melyet a Debrecenből érkező Fabula et
Figura Műhely bábelőadása folytatta. Az első este filmnézéssel, játékkal
zárult.
Szombat délelőtt ismétlés gyanánt a csapatok a debreceni Nagytemplomot nézhették meg, egy igazán gazdag tárlatvezetéssel, majd visszautazva Létavértesre 16.00 órától kezdetét vette a verseny döntője. A
döntő feladatait az előre kiküldött olvasnivaló alapján állították össze a
szervezők.
A döntőn közreműködött a Híd-Építők ifjúsági kórus Székelyhídról,
illetve zsűrizett: Búzás Dénes – a kerekestelepi, illetve bánki lelkész,
Búzás Árpád – álmosdi lelkész, Viktor László – a bagaméri lelkipásztor.

Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma

Színpadon az elsősök
Az apró növendékeiktől az óvó nénik bátorító szavakkal köszöntek
el és a tanító nénik nagy szeretettel üdvözölték őket, majd az iskolai
jelvény feltűzésével valódi Irinyis diákká avatásuk is megtörtént.
A diáksereg képviseletében Szűcs Alexandra és Gombos László 6.
osztályos tanulónk nyitotta az új iskolai évet, vidám versekkel.
Vályiné Pápai Viola igazgatóasszony tanévnyitó beszédéből megtudhattuk, hogy, ebben a tanévben is kiemelt célunk a korábbi esztendőkben teljesített feladatok folytatása: a helyi sajátosságok kiaknázása, a digitális kompetenciák fejlesztése, a tehetséggondozás, a
felzárkóztatás és a jó hangulatot teremtő szabadidős programok
megszervezése.
A tanév legnagyobb újdonsága lesz diáknak, pedagógusnak és szülőnek egyaránt, hogy bevezetésre került az E-napló alkalmazása. A
fent említett területek szellemében ebben a tanévben is lesz erdei
iskolai program, 5 féle szakkör, versenyekre való felkészítés, fejlesztő foglalkozás, felvételi előkészítő, Útravaló pályázat. Benyújtjuk a
Határtalanul pályázatot és az , Erzsébet táborra való pályázatot.
1-8. évfolyam számára biztosítjuk az egész napos oktatást és továbbra is a dolgozó szülők gyermekeinek a reggel 7 órától és este
16-17 óráig tartó ügyeletet.

Elért helyezések: I. hely: JOY csapat – Magyarkécből, II. hely: Erőss
Refisek csapata – Püspökladányból, III. helyezés: Toldy csapata –
Hegyközszentmiklósról, IV. hely: Reformátorok – Margittáról.
A vetélkedőt szombat esti tábortűz körüli éneklés zárta. Vasárnap Istentiszteleten vehettek részt a csapatok a Vértesi Református templomban,
majd tárlatvezetésen a Rozsnyai Gyűjteményben, az ebédet pedig élményekkel és nyereményekkel teli hazautazás követte.
A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a szolgálatért a csapatoknak, a szülőknek, a felkészítőknek, a zsűrinek, a támogatóknak.
Soli Deo Gloria!
A rendezvényről készült fotók elérhetők: www.letavertes.hu /Terlepülés /Művelődés/
Rozsnyai Gyűjtemény, illetve: http://www.rozsnyaigyujtemeny.hu/ ,
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Nyári gyülekezeti programok
a Nagylétai Egyházközségben
Közösségépítő céllal, 6. alkalommal szerveztük
meg „nagy kirándulásunkat”, ahogy a gyülekezet tagjai szokták emlegetni ezeket az európai
körutazásokat.

7. oldal

Immáron hagyomány, hogy a nyár
végén összegyűlünk a parókia udvarán, hogy visszaemlékezzünk a berekfürdői élményekre. A közös éneklés,
áhitat után mindig megnézzük a tábor
kedves pillanataiból összeállított képes
visszaemlékezést. Sötétbe nyúló beszélgetés, közös vacsora zárta most is
az estét.

Ebben az évben 46-an indultunk el Szlovéniába. Utunk állomásai
a következők voltak: a lendvai vár, a főváros Ljubjana, a világhírű
postojnai csepkőbarlang, a predjamski vár, majd a szlovén tengerpart következett – Piran, Portoroz. Egy napra átmentünk Olaszországba: Triesztbe, hazafelé pedig a Wörthi tavat, Klagenfurtot néztük meg, ill. a lékai várban tettünk látogatást.

A skóciai Dunfermline-ben lévő református gyülekezettel (URC)
már 6 éve tartó testvér-gyülekezeti kapcsolatot ápolunk. Ebben az
évben a mi látogatásunk következett, 13-an keltünk útra és tölthettünk el az utazáson kívül négy napot a vendéglátó családokkal,
illetve a gyülekezettel.
Fotók: Egyházközség archívuma

Nagy élmény volt ennyi látnivalóval megismerkedni: vonattal utazni a barlangban, fürödni a tengerben vagy éppen a Muravidék és
Burgenland magyar vonatkozású emlékeit meglátogatni.

A közösségépítésen túl már a hitbeli, lelki növekedés is célja
volt a másik fontos nyári programunknak: berekfürdői gyülekezeti hetünknek, melyet már 10. alkalommal szerveztünk
meg és 70-en voltunk együtt a hét folyamán.

Látnivalókban is gazdag utunk volt (Edinburgh, St. Andrews, skót
felföld), de talán még nagyobb élmény volt a rendhagyó közös skótmagyar istentisztelet, a közös gyülekezeti vacsora és az elmaradhatatlan skót tánctanulás.
A vasárnapi istentiszteleten jelen volt és köszöntött bennünket
David Pickering, a skót URC moderátora (vezetője). A gyülekezetnek, ajándékként a templomunkon is látható évfordulós molinót
adtuk át, elmagyarázva annak jelképeit, feliratát.
A hét témáját egyrészt a reformáció 500. évfordulója adta,
keresztyén ill. református jelképeinket ismerhettük meg, ma is
élő üzenetükkel találkozhattunk: Luther címere, a kenyér és a
bor, a horgony és hajó, a kakas és a csillag valamint református
címerünk tanítottak bennünket.
Az esti igehirdetések témája pedig Krisztus követése volt.
A gyerekeknek kézműves foglalkozásokat, vetélkedőket szerveztünk, a felnőtteknek pedig jó hangulatú esti beszélgetések
zárták a napot.

Számomra még egy fontos, örömteli kezdeményezése volt ennek a
nyárnak, ugyanis újraszerveződött, újjáéledt ifjúsági csoportunk,
akikkel egy kétnapos mini táborozásra is el tudtunk menni augusztus utolsó hetében. Hisszük és reméljük, hogy a jó kezdetet, jó és
kiteljesedő folytatás követi majd.

Hadházi Tamás, Létavértes - Nagyléta
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„Az embert ki lehet szakítani a hazájából, a hazáját azonban nem lehet kiszakítani az emberből.” Wass Albert

Máramaros, Radnai, Fogaras, Kelemen... és most a Páringi hegység.
A Létafites természetjárók ötödik éve, minden évben a Kárpátok
valamely részét választják ki úti célul, hogy saját szemükkel láthassák, talpukkal érezzék, tüdejükbe lélegezzék a valaha volt ezeréves
határ minden porcikáját.

Az idei túrára augusztus elején került sor. Kiindulópontként a 11 fős
társaság a Seapa Groapa (száraz gödör), illetve a kicsi Zsil völgye
mellett döntött. A végső cél természetesen a Nagy Páring csúcsa
(2519 m) volt és a K-NY-i irányban húzódó gerinc, ami tulajdonképpen a valamikori határ is volt egyben. A döntés jónak bizonyult.

Másnap tovább folytattuk utunkat a kicsi Zsil mentén, mely sokoldalúságával kápráztatott el minket. Elhaladva a helikopter roncsai
mellett, nemsokára a lacul Mandra (2150m) vízében hűsölhettünk, s
vertünk a partján sátrat éjszakára. Még délután felkapaszkodtunk
(persze hátizsák nélkül) a Nagy Páringra, ahol kicsit elmerengtünk a
valamikori lövészárkok maradványai felett, majd elkészítettük a
szokásos „magyarzászlós” csoportképünket.

Visszaereszkedés után bizony jól esett a zacskós leves. A csoport
vakmerően bevállalós fele éjszakai túrára indult (cél ismét a nagy
Páring volt), a megfontoltabbak gyűjtötték az erőt a következő erőpróbára.
Harmadnap hosszú út állt előttünk. Újból felkapaszkodtunk (van
aki már harmadjára) a főgerincre és nyugati irányban folytattuk
utunkat egészen a Plescoaia nyeregig.

Fotók: Magánarchívum

Gondos előkészületek után várakozással és izgalommal telve
vágtunk neki az útnak. A hátizsákokba bekerült minden, amire 4
nap alatt a hegyen szükség lehet. Számolni kell azzal, hogy a 20-25
kilogrammot a hátunkon kell vinni, minden deka számít. Nem beszélve a vízről, ami nagy kincs arrafelé, mivel a gerinc közelében
ritkán van forrás.
A Petrozsényben elköltött ebéd (pacal csorba) után viszonylag hamar elértük a Refugiul Agatat-ot (1685 m) ami tulajdonképpen egy
sziklára épített menedékház. Ötletes, több férőhelyes, biztonságos
építmény, mely ezen az éjszakán túratársaim horkolásától volt hangos.

A krónikás (Nagy) Karcsi idén is sok humorral, rímekbe szedve
vetette papírra a túra eseményeit nem kímélve bennünket.

Döbbenetes látványként tárult elénk a gerinctől északra a napfényes
hegyekkel ölelt csodás panoráma, délre a ködbe burkolózó sejtelmes
láthatatlan világ, közte a gerinc, mint éles határvonal.
A főgerincről a piros háromszög jelzésen tértünk le, s nyugovóra
már a majdnem téglalap alakú Calcescu tónál (1938m) hajtottuk
fejünket.
Negyednap kettévált a társaság, s egyik fele a gyönyörűséges Lotru
völgyén keresztül, a Transz Alpin érintésével keveredett vissza a
Száraz gödörben hagyott mikrobuszig, míg a másik fele még egy
utolsó rohamot indított és a Taita nyergen keresztül egy É-D-i mellékgerincet választottak visszaérkező útvonal gyanánt.

Fáradtan, de tele élményekkel érkeztünk vissza. Bár most sem a
nemere dermesztő és rémisztő vihara nem csapott le ránk, sem
medve portyázás veszélye nem fenyegetett, de az elnyúló hegyhátak, a vad leszakadások, és a magasból gyöngyszemeknek tetsző
gyönyörű kártavakkal teliszórt mély völgykatlanok is a gyakran
felidézett közös emlékeink közé tartoznak majd..
Bertóthy Tamás
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AUTÓBUSZ MENETREND
(autóbusz várók között)

Régi kép

Létavértes – Debrecen

Debrecen - Létavértes

Indul
03.55
04.05
04.30
04.55
05,42
06.00
06.10
06.15
06.20
06.25
06.40
07.25
07.50
07,50
08.15
08,50
09.07
09.30
10.15
10.45
12.00
12.15
13.45
14.00
14.30
14,30
15.10
15.30
15.45
16.25
16.25
17,10
18.20
19.10
20.15

Indul
05.00
06.20
06.30
06.55
07.10
07.30
08.25
09.20
09.35
09.45
11.00
12.15
12.20
12.40
13.00
13.30
13.40
13.40
14.25
14.30
14.30
14.35
14.40
14.45
15.40
15.45
16.20
16.30
16.40
16.45
17.30
18.10
18.45
18.55
19.30
20.30
22.40

Érkezik táv
04,45 35,3 km
05.00 35,3 km
05,19 31,7 km
05.50 35,3 km
06.25 28,8 km
06.55 35,3 km
06.53 28,8 km
07.04 31,7 km
07.03 28,8 km
07.04 31,7 km
07.23 28,8 km
08.31 40,1 km Á
09.05 48,3 km
08.39 31,7 km
08.58 28,8 km
09.45 31,7 km
09.56 31,7 km
10.31 35,3 km
11.16 35,3 km
11.28 28,8 km
12.43 28,8 km
13.10 35.3 km
14.40 31,7 km MK
14.55 35,3 km
15.13 28,8 km I
15.25 31,7 km
15.53 28,8 km I
16.13 28,8 km
16.40 35,3 km
17.20 35,3 km
17.15 31,7 km H
17.59 31,7 km
19.15 35,3 km MK
20.05 35,3 km
21.10 35,3 km

JELEMAGYARÁZAT:

A volt római katolikus kápolna épülete a Batthyány utcán

Érkezik
05.50
07.15
07.45
07.44
08.05
08.43
09.20
10.03
10.30
10.40
11.43
13.10
13.10
13.35
13.43
14.25
14,55
14.23
15.06
15.13
15.29
15.29
15.55
15.40
16.23
16.40
17.15
17.13
17.29
17.40
18.25
19.05
19.46
19.44
20.31
21.39
23.41

táv
35,3 km
35,3 km I
48.2 km
31,7 km
35,3 km
40,1 km Á
31,7 km
28,8 km
35,3 km
31,7 km
28,8 km
35,3 km
31,7 km I
31,7 km
28.8 km
31,7 km
48,2 km
28,8 km I
28,9 km
28,8 km
35,3 km I
31,7 km
48,3 km I
35,3 km
28,8 km
35,3 km
31,7 km I
28,8 km
31,7 km
35,5 km
31,7 km
31,7 km
35,3 km
31,7 km
35,3 km
35,3 km
35,3 km

VASTAGBETŰS= minden nap SZÜRKE KIEMELT= munkanapokon
MK = munkaszüneti napok kivételével naponta
H = H.pályiig minden nap –átszállásal tovább- csak munkanapokon
I = iskolai napokon
Á = átszállás Vámospércsen MK Forrás: www.menetrendek.hu
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Létavértes Sc' 97 hírei
Augusztus hónapban elindult a 2017/2018. évi bajnokság a
labdarúgóknál. A Megye II -ben szereplő felnőttek egyelőre közepes teljesítményt nyújtva a tabella középmezőnyében gyűjtögetik a
bajnoki pontokat.

Tisztelt Termelők
A Magyar Államkincstár
a korábbi évekhez hasonlóan idén is
felszólító végzés kiküldésével hívja fel az érintettek figyelmét, ha a
benyújtott egységes kérelmükkel kapcsolatban adategyeztetésre
van szükség. Ennek oka lehet fizikai blokkon belüli túligénylés,
tábla átfedés, területi ráfedés. Az adategyeztetés elvégzését kizárólag
elektronikus úton, a Kincstár erre kialakított felületén teheti meg az
értesített gazdálkodó a kiértesítés kézhezvételétől számított 8 napon
belül. Az adategyeztető levelek kiküldése várhatóan 2017. szeptember végén, október elején történik meg.
Az őstermelői kártyával vagy kamarai kártyával csökkenthető az
adminisztráció! Amennyiben Ön a NAK munkavállalójával adategyeztetést kíván benyújtani, úgy kérjük, hozza magával az
őstermelői kártyáját vagy kamarai kártyáját, mert azzal az
adategyeztetés benyújtása gyorsítható.
Az Európai Bizottság módosította az ezeket részletező 639/2014/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet, ami miatt a zöldítésre
vonatkozó 10/2015. (III. 13.) FM rendeletet is szükséges módosítani.

Fotók: Magánarchívum

Az ifjúsági focicsapat játékosai
Az ifjúsági csapat villámrajtot vett, első négy mérkőzését sikeresen
első négy mérkőzését sikeresen abszolválta és ennek köszönhetően a
tabella első helyén "tanyázik".

A korlátozás 2018. január 1-jén lép hatályba. Az eddigi szabályozástól eltérően 2018-tól, számos érdemi egyszerűsítés mellett, a
zöldítéssel összefüggésben a termelő típusú ökológiai jelentőségű
területeken (EFA) egy komoly korlátozást is bevezetnek: általános
növényvédőszer-használati tilalmat a parlagon, az ökológiai másodvetésben, az erdőszélek menti hektársávokon, és a nitrogén-megkötő
növények esetében. A növényvédőszerek használatának tilalma
egyértelműen a N-megkötő növények (elsősorban a szója, borsó,
babfélék, lucerna, csillagfürt) esetében jelent nagyobb változást,
mivel
az
eddig
konvencionális
körülmények
között,
növényvédőszer alkalmazása mellett művelt N-megkötő kultúrák
2018-tól nem lesznek elszámolhatóak EFA területként. Ha azonban
a termesztés során nem alkalmaznak növényvédőszert, terület továbbra is elszámolható EFA-területként.
A vizes árok tagállami döntés szerint 2018-tól kikerül az EFAelemek hazai rendszeréből, ugyanis végleges lehatárolásuk a
MePAR-ban adathiány és technikai tényezők miatt nem megoldható.
Kárándi Orsolya
NAK falugazdásza

Serdűlő labdarúgóink csapat összetartás programon
A serdülőcsapat szeptember elején Kabán kezdte a bajnoki
szereplést és rögtön győzelemmel mutatkoztak be a bajnokságban.

Felhívás
A Debreceni Vízmű Zrt. tisztelettel kéri
Felhasználóit, hogy aki még a közszolgáltatási szerződését
nem küldte vissza kitöltve, aláírva a víziközmű-szolgáltató
részére, úgy ezen kötelezettségének a lehető legrövidebb
időn belül tegyen eleget.
A megküldött szerződések feldolgozását illetve a szolgáltató
által is aláírt példányok visszaküldését folyamatosan végezzük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Létavértesi Hírek 2017. júniusi
számában megjelent kérésnek – miszerint kértük a közszolgáltatási szerződés megküldését – sok Felhasználónk eleget
tett, így ezúton is köszönjük együttműködésüket!
Debreceni Vízmű Zrt.

Kézilabdázóinknál is kezdődik a bajnokság. A felnőtt hölgyek
idegenben Hajdúszoboszlón kezdik meg a pontvadászatot. Utánpótláskorú játékosaink a nyári edzőtáborozást követően tornatermi edzésekkel készülnek az előttük álló bajnokságra.
Papp Zoltán szakosztályvezető
Kézilabda és labdarugó felnőtt csapatok sorsolása az előző oldalon
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”Fájdalom költözött két éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Nincs erre gyógyír, a bánat itt van velünk,
El nem múló fájdalommal örökké szeretünk.”

SZILÁGYI JÓZSEF
1937. ápr. 27. – 2015. szept. 9.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága férjem, szeretett
édesapám, apósom, imádott nagypapánk halálának 2. évfordulójára
Szerető családja
és mindazok, akik emlékét őrzik

„Még visszavárunk minden este
Mikor a csillagok kigyúlnak
Hívunk százezerszer,
Míg szavaink sírásba borulnak.
Milyen szomorú mindig nélküled élni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, aki nem jön többé.
Az idő sem gyógyítja sebeinket,
Mert Te igazán szerettél minket..
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Szerető férj és édesapa voltál.
Soha nem feledünk”

MÁZLÓ JÓZSEF
halálának 8 éves évfordulójára
Fájó szívvel emlékezünk

Felesége, gyermekei, unokái.

11. oldal

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
LAKÓHÁZ. Létavértes, Szabadság út 23. szám alatt nagy telken kis
ház eladó. Érdeklődni lehet
telefonon: 52 251-805. (2017/00433)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Rét
u. 16. szám alatti összkomfortos
lakás eladó.(víz, gáz, villany,
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni
lehet: 06/30 350 66 98 (2017/00353)
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Kassai u. 42. szám alatti családi ház
eladó. 4300 m2 –es telek, 180 m2 –
es
ház
dupla
garázs,
melléképületek, gazdálkodásra is
alkalmas kert, rendezett udvar. Érd:
30/720-3109.
(2017//00326)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Béke utca
14. szám alatti ház (2 szoba,
konyha, fürdőszoba) 300
öl
telekkel, továbbá 3 db rekamié
eladó.
(2017/00496)
TELEK. Létavértes, Rózsa u. 11.
szám alatti 400 öl közművesített
telek eladó. Telefon: 52/376-487
(2017/00446)

”Megállunk sírodnál csendesen,

Tudjuk, hogy odalenn már
Nem fáj semmi sem.
Könnycsepp gördül arcunkon,
Mert hiányzol nagyon.
Nyugodj csendesen,
Legyen békés álmod!
Találj odafenn örök boldogságot!”
Fájó szívvel emlékezünk

KOVÁCS SÁNDOR
halálának 2. évfordulóján
Mindannyian emlékezünk rád, akik szerettünk

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyetlen volt a sors,
Hamar elvett tőlünk,
De az emléked itt marad velünk.
A halál nem jelent
Feledést és véget, amíg élnek azok,,
Akik szerettek téged.

FARNASI GÁBOR
halálának 3 éves évfordulójára
SZERETŐ CSALÁDOD

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

KÖZTEMETŐ NYITVA TARTÁSA OKTÓBER 2-IG
7.00 ÓRÁTÓL – 18.00 ÓRÁIG

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

SZŐLŐ. A Piremon lovastanyához
közel 5 sor kordonos otelló szőlő
művelve, terméssel eladó. Akár
befektetésnek is jó! Telefon:
0630/7245587
(2017/00501)
DOLGOZZON otthonról! Reklámtárgyak összeállítása. egyebek.
Érdeklődni.:06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-12228397)
(x)
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését vállalom. Kiváló minőségű anyagok felhasználásával,
reális áron, rövid határidővel. Ezen
túl UV álló műanyag párkányát is
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13
HIRDETÉSEK FELADÁSA

OKTÓBER 10-IG

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

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Keleti u. 16. sz. alatti családi ház
melléképülettel eladó (víz, gáz,
villany, cserépkályha.). Érdeklődni:
(52)376-012, és (30) 2941580
(2017/00774)

LAKÓHÁZ. Létavértes, Bács u. 9.
szám alatti lakóház kb. 400 öl
telekkel eladó. Érdeklődni délután
17 óra után 52/376-883. (2017/00457)
LAKÓHÁZ. Létavértesen a Petőfi
utcán lakóház eladó. Érdeklődni a
30-206-7144-es
telefonszámon
lehet.
(2017/0480)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi
u. 64. szám alatti lakóház nagy
telekkel, gazdasági melléképületekkel, bármilyen mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas, telephelynek is alkalmas, eladó. Telefon:
0630/ 502-51-41
(2017/00255)
GEALAN, műanyag nyílászáró, 6
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év
teljeskörű garanciával, alacsony
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki
Sándor, 06-20/ 463-57-13
(x)
SZÁNTÓFÖLD. Létavértesen a
0676 hrsz. alatti táblában 58,38 AK
szántó, illetve a 0763/5 hrsz. alatti
táblában 60,2 AK szántó eladó. Érdeklődni lehet: 0630/3059748, és a
0670/2604844 telefonszámokon.
(2017/00484)

SZÁNTÓFÖLD. 0754/3 hrsz:
55,9 AK 3ha 117 m2 - 3,2 ha.
0754/4 hrsz: 1,95 ha 41,35 AK
eladó. Telefon: 30/496-9562
(2017/00485)

SZÁNTÓFÖLD Létavértes külterületén, a településhez közel 3 ha
szántó (0630/24 hrsz) eladó. Érdeklődni lehet: 0630/3802254
(2017/00494)
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OTP-s ügyfélfogadás: pénteken 9-12-ig
A Városi Könyvtár épületében – Rózsa u. 1.

Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

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

+36 (52) 376-453, +36 (20) 354-80-33, +36 (20) 912-40-44

