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60 éves osztálytalálkozó az Irinyiben

Fotó: Boros Szima Beáta

2015. június 27-én találkoztak az Irinyi János Általános Iskolában
az egykori osztálytársak, akik 1955-ben ballagtak el a Vértesi
Állami Általános Iskolából.

A képen látható személyek:
ELSŐ sorban (balról jobbra): Szabó Ilona, Bródi Piroska, Szabó
Piroska, Farkas Piroska, Oláh Julianna, Karcza Irén, Peregli Éva.

MÁSODIK sorban:
Laczkó Lajos, Bárány Péter, Mázló Sándor, Gyarmati Róza,
Laczkó Magdolna, özv. Balogh Lajosné (Balogh Lajos
képviseletében), Nagy Sándor, Magyar Sándor, Kiss Lajos
E ritka alkalomból tisztelettel gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk a találkozó minden résztvevőjének!

Betöltötte 100. életévét

Fotó: Magánarchívum

Fotó: Magánarchívum

A Városnapon nagy érdeklődés kísérte a tombolasorsolást, ahol
ajándékcsomagok, különböző használati tárgyak, fődíjként egy
automata mosógép talált gazdára. /RÉSZLETESEN 12. oldalon

Dr. Seres Géza szakorvost, Létavértes díszpolgárát, szerettei
március 27-én, népes családi ünnepség keretében köszöntötték
Debrecenben. Szeretettel gratulálunk! http://www.letavertes.hu/
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Létavértesi

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Létavértesi Közös Önkormányzati
Hivatalban

július 20-tól augusztus 3-ig
igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal
minden nap 8-12 óráig ügyeletet tart.

Anyakönyvi ügyek
július 20, július 30, július 31.
(haláleset anyakönyvezése soron kívül)

Szociális ügyek:
július 20, július 21. Július 28. Július 30

Adóügy:
Július 20. július 22. Július 24., július 27.
július 31.

Kereskedelmi igazgatás, hagyaték
Július 28. Július 31.
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A Képviselıtestület napirendjén
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselõ - testülete június 30-án tartott ülést.
Napirendjén:
Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló a Települési Értéktár
Bizottság munkájáról
2. Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról ●
3. Különfélékben
● 3.1. Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2015. évi költségvetésének
módosításáról (előirányzat módosítás)
● 3.2. Szociális Szolgáltatásszervezési
Koncepció

3.3. Önkormányzati tulajdonú cég alapítása hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával összefüggésben (Visszavonva)
● 3.4. Orvosi körzetek rendeletmódosítása
3.5. A településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályainak
elfogadása
● 3.6. Helyi Esélyegyenlőségi Program
(HEP) felülvizsgálata
3.7. Szennyvízhálózat fejlesztés konzorciumi szerződés
Jelmagyarázat: ● = interneten elérhető
http://letavertes.hu /Ónkormányzat / Rendeletek/

Évadzáró táncgála

Településszervezés
július 21-28, július 29-július 30

Gazdálkodás
július 20-július 28.

Pénztár:
július 21. július 23.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző

Nyári gyermekétkeztetés
A Képviselő-testület döntése alapján a
Létavértesi
Városi
Önkormányzat
csatlakozott az EMMI által meghirdetett
pályázathoz, mellyel városunk 3.980.000
forintot nyert a hátrányos helyzetű
gyerekek nyári étkeztetésére.
A
Vértesi
Református
Egyház
konyháján
elkészített
ebédekből
mindösszesen 603 gyerek étkezik.
Az ebédek kiosztása két helyszínen
történik. A létai részen a Sporttelepen, a
vértesi részen az Irinyi János Általános
Iskolában.
A lebonyolítás júniusban kezdődött és
három turnusban (201 – 201 - 201 fővel)
augusztusig zajlik a Családsegítő
Szolgálat és az Irinyi János Általános
Iskola dolgozóinak koordinálásával.

Papp Zoltán képviselő

ú

VÉRADÁS
Tájékoztatjuk önkéntes véradóinkat,
hogy a következő kiszállásos véradás
2015. augusztus 11.-én, kedden 8-15
óráig lesz az Irinyi János Általános
Iskola tornatermében, a Kassai u. 8.
szám alatt.
Szalai Ferencné véradásszervező

Június 17-én kilenc művészeti csoport
fellépésével ismét sikeres táncgálát
láthattak az érdeklődők a művelődési
ház nagytermében.
A Csintekerentő-, Ingó-bingó-, Cserebingó-, Minibingó-, Csicsikoma- és
Villongó csoportok dunántúli, szatmári,
dél-alföldi, csallóközi, kalotaszegi és
szilágysági táncokkal léptek színpadra.
A Cserebingó fiú banda dél-alföldi
dallamokat, a leányok furulyával és
énekkel moldvai dallamokat adtak elő.
Külön élmény volt a Villongó kamara
műhely széki tempó táncprodukciója.
Az óvodások, iskolások, fiatalok és
felnőttek 100 perces fergeteges műsorral
zárták az évadot. A talpalávalót a Huza –
vona zenekar szolgáltatta. A csoportok
művészeti vezetői: Balla Fruzsina és Nagy
T.B.
Imre.
Több csoport produkciója elérhető a Youtube
megosztón, illetve a Létavértesi Hírek
facebook oldalán A linkek megtalálhatók a
város honlapján: www.letavertes.hu /
Városunk / Művelődés/ Műv. Ház menüben

Állampolgársági eskü
Június hónapban 24 fő tett állampolgársági esküt a Városházán. Ezzel
Létavértesen eddig 8227 személy kapta
meg magyar állampolgársági dokumentumait.

Folyamatosan megújul, megszépül a
Nagylétai Görögkatolikus Egyház Károlyi
utcai templomának külseje.
Bata Zoltánné három alpintechnikával
dolgozó festőt örökített meg, akik a torony
északi oldalán dolgoztak. Forrás: facebook

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

Így látták az Irinyisek
Idén hatodik alkalommal csatlakozott városunk az
országos Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz.
Június 27-én az Irinyi Kiállítóteremben és a
Rozsnyai Gyűjteményben tekinthették meg az
érdeklődők a Létavértes Értéktárába felvett, és az
Érmellék értékeit. Az éjszaka műtárgya Létavértes
város kulcsa volt.
Az ünnepélyes megnyitót követően az Irinyi utcai óvodások és
iskolások színvonalas műsorral szórakoztatták az egybegyűlteket.
Fotó: Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény

Az létavértesi falvédőket felsorakoztató Nagyanyáink tűvel írt
üzenete c. tárlat mellett csak erre az éjszakára volt látható az
érmelléki tájházakat, kiállítóhelyeket bemutató tablókiállítás.
Az asszonyvásárai Kolokán Egyesület sátrában az Érmellék halait,
vízi élőlényeit lehetett megtekinteni nem csak képeken,
akváriumokban is. Az Érmellék és Létavértes ízeit az Idősek
Szeretetháza konyhája és a Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete
segítségével kóstolhatták meg a látogatók, kézműves pavilonunkban
pedig Bihar vármegye címerét készíthették el lemezdomborítás
technikájával.
Fotó: Irinyi János Általános Iskola

Ezt követte az időszaki kiállítások megnyitója, ahol Létavértes
felnőtt és gyermek alkotóinak munkái kerültek bemutatásra.
A délután további részében kézműves foglalkozások, arcfestés,
aszfaltrajzverseny, családi kvízjáték, kulináris kínálat (az Irinyi
Nyugdíjas Kör tagjainak és a Szeretetház konyhájának
közreműködésével), élő zene fogadta a közönséget.
Este a Székelyhídi Férfikórus és az Ezüstperje Néptáncegyüttes
kiváló produkciói után a Sárkánylányok látványos tűztáncával
zárult a színpadi műsor.
Reméljük minden korosztály, családok, baráti társaságok alkalmi
közösségek számára is nyújtott maradandó élményt ez a nap!
Vályiné Pápai Viola
A rendezvényről további részletek képekkel, valamint az ÉR TV
felvétele elérhető: www.letavertes.hu

RÉGI KÉP

Fotó: Irinyi János Általános Iskola

Színpadi fellépőink között voltak az érsemjéni Ezüstperje
néptáncegyügyettes, illetve a Székelyhídi Férfikórus is, akik
érmelléki szerzők nótáit hozták el a Múzeumok Éjszakája
látogatónak. A Napelemparknál a Pircsike Kulturális Egyesület
színjátszói kétszemélyes bohózatokat adtak elő, majd a pocsaji
Sinka Miska és felesége, Gitta bihari népdalokat adott elő
citerakísérettel. Késő estig szólt a zene: Budai Ador és Laci
muzsikájára rophatták a látogatók.
A rendezvényen az Irinyi Kiállítóteremmel közös kvízjáték
örvendett a legnagyobb népszerűségnek: a kiállítótermeket és a
Múzeumok Éjszakája egyéb látnivalóit körbejárva lehetett
megtalálni a helyes válaszokat a feltett kérdésekre. Az Adomán
Mónika által felajánlott dekupázs technikával díszített tárgyak és a
Rozsnyai Gyűjtemény ajándékcsomagjai mellett a fődíj a Stefánia
cukrászda által felajánlott csokoládétorta volt.

Bölcsődés gyerekcsoport. Köszönjük a képet Szőllősi Lajosné
Nemes Magdolnának! Nagyobb méretben, a teljes névsorral
megtekinthető az újság blogoldalán: www.letahirek.blog.hu

A Múzeumok Éjszakája létavértesi megrendezését a
közreműködőkön túl a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi
Kollégiuma támogatta.
Dr. Krajczárné Sándor Mária
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Arany János
Általános Iskola
Tanévzárás
553 tanulóval zártuk az évet, 185 tanítási napunk volt. Alsó
tagozaton 6 egész napos, 6 iskolaotthonos formában működő
csoportban, ebből az első évfolyamon angol, német, informatika és
testnevelés orientációval, 12 felső tagozatos osztályban és 3
napközis csoportban dolgoztunk.
Iskolánk tanulóinak összetétele nagyon vegyes képet mutat. A
lassabban haladókkal fejlesztőpedagógus foglalkozik, s két
gyógypedagógus is segíti munkánkat.
A tantervi követelményeket a diákjaink nagy része teljesítette, s
nagyszerű eredményeink és sikereink is bőven voltak. Kitűnő
tanulóink száma: 50.

Kitűnők névsora
Alsó tagozat
1.a: Kelemen Barbara
1.b: Balogh Dominik, Fülöp Csenge, Lakatos Regina, Tóth Orsolya
1.c: Bertóthy Tamás, Guba Dávid, Kerekes Balázs, Moczok Ágota,
Oláh István, Szabó Gergő. Szabó Janka, Szatmári Gréta
2.a: Apai Liliána, Balogh Lívia, Kiss Gabriella, Vlajk Johanna
2.b: Bartos Eszter, Harmati Dorottya, Jónás Réka, Kontor Sándor,
Kontor Zsófia
2.c: Jenei Kamilla
3.a: Szilágyi János, Tarnóczki Milán
3.b: Cseh Kristóf, Fekete Barbara, Ferenczi Lili Gyöngyi, Koncz
Kristóf, Papp Huba, Veres Kristóf
3.c: Adorján Zsófia, Gyarmati Máté, Kiss Bence, Németh Nikoletta,
Vida Ferenc
4.a: Szatmári Marcell
4.b: Bozsóky Virág, Kalmár Barbara, Szabó Csongor
4.c: Zurbó Benjámin

Felső tagozat
5.b: Bora Patrik, Hadházi Panna, Kontor Balázs
6.a: Kelemen Panna, Tarnai Panna
6.c: Katona Tibor, Turucz Szabolcs
7.b: Suta Petra
7.c: Kalmár Gabriella
8.b: Hadházi Zsófia
8.c: Molnár Laura
Az iskola tanulmányi átlaga: 3,69, magatartás: 4,07, szorgalom:
3,56. Legmagasabb osztályátlagot, ami 4 és 4,1 között mozog: 3.a,
4.b, 5.b és 8.b osztályok értek el.
Iskolai, tankerületi, megyei és országos versenyeken szerepeltek
diákjaink szép számmal, s értek el nagyszerű eredményeket.
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Általános tapasztalat, hogy nem indokolt, például betegség miatti
hiányzásról van szó, hanem lustaságról, nemtörődömségről,
felelőtlenségről, amivel időt pazarolnak az érintettek, s a szülők még
melléjük állnak ezekben a felelőtlen cselekedetekben, védik a
gyermeküket, nem átgondolva azt, hogy ezzel a tettükkel ártanak nekik,
s a családi pótlék megvonása sem vetette vissza őket. Nagyon sok
erőfeszítésünkbe került a családsegítő szolgálattal karöltve ezeknek a
családoknak a becserkészése is, a jobb belátásra bírásról nem is
beszélve.
Nagyon szeretnénk, hogy jövőre ezekben a családokban javuljon az
iskolába járási morál, s akkor remélhetőleg jobb mutatókról
számolhatok majd be.

A tanév végén nyolcadikosainkkal megtartottuk a szokásos bolondballagást, a szerenádot, s természetesen a ballagási ünnepséget is,
amelyen idén is szép számmal vettek részt a ballagók családtagjai,
vendégei.
A tanévzáró ünnepséget idén eddigi szokásunktól eltérve, pénteken
délután tartottuk.
Az évnyitó ünnepség is hét közben lesz, augusztus 31-én, hétfőn öt
órától.
Addig azonban mindenkinek jó pihenést, szép nyarat kívánok!
Nagy Józsefné igazgató

JÚNIUS AZ ALSÓ TAGOZATON
A 2014/2015-ös tanévben alsós diákjaink a SULI-GURU által
meghirdetett levelezős versenyeket részesítették előnyben, melyen a
következő eredmények születtek:
Nyelvtan:2.a osztályból: Apai Liliána, Vlajk Johanna 1. helyezés,
Balogh Lívia, Kiss Gabriella 2. helyezés. Felkészítő: Bora Istvánné
2.c osztályból: Bora Dávid, Laczkó Fanni, Lőrinczi Alexandra, Szima
Gergő 2. helyezés. Felkészítő: Bíró Edit
Matematika: 2.a osztályból: Balogh Lívia, Bozsóky Péter, Huszti
János, Vlajk Johanna 1. helyezést, Apai Liliána, Kiss Gabriella 2.
helyezést ért el. Felkészítő: Fazokán Jánosné
2.c osztályból: Jenei Kamilla, Lőrinczi Alexandra, Szima Gergő 3.
helyezést ért el. Felkészítő: Balogh Józsefné
3.a osztályból: Burai Bea, Kárándi Róza, Serbán Illés 2. helyezést ért el.
Felkészítő: Herczné Egri Hajnalka
3.b osztályból: Koncz Kristóf 14. hely, Veres Kristóf 17. hely, Fekete
Barbara 34. helyezést értek el. Felkészítő: Kónya Sándorné
3.c osztályból: Vida Ferenc 16. helyezést ért el. Felkészítő: Balogh Réka
4.b osztályból: Bakó Tamás 5. hely, Szoták Viktória 8. hely, Kovács
Krisztina 14. helyezést ért el. Felkészítő: Belényesiné Kiss Edit
Környezetismeret: 3.b osztályból Ferenczi Lili 4. helyezést ért el.
Felkészítő: Kónya Sándorné

Az Erzsébet program keretében 130 alsó tagozatos
gyereknek volt lehetősége június 22. – 26.-ig napközis tábor
formájában különböző témájú, érdekesebbnél érdekesebb
programokon való részvételre.

Sajnos azonban nem vette mindenki sikeresen az akadályokat. 6
első osztályos diákunknak előkészítő jellegű volt a tanév, ők jövőre
ismét elsősök lesznek.
A többi évfolyamban 29 diák nem tudta teljesíteni az előírt
követelményeket, ebből 8 azért, mert hiányzásuk elérte, sőt bőven
meghaladta a 250 órás határt, 17 tanuló 1 vagy 2 tantárgyból ért el
elégtelen osztályzatot, ők augusztus végén még próbálkozhatnak, s
ha a nyár folyamán szépen felkészülnek, továbbléphetnek. 4
diákunk azonban évet kell, hogy ismételjen azért, mert 3 vagy több
tantárgyból szerzett elégtelen osztályzatot.

Fotók: Arany János Általános Iskola

Ebéd után a Stefániában

Az idén, az előző évektől is erősebben tapasztaltuk, hogy nagyon
sok volt a hiányzás, ami a legjobban akadályozza a tanulásban való
előrehaladást. Ez az oka a sok évismétlésnek is.

A hét folyamán hagyományőrző-, kézműves-, „Ép testben, ép
lélek”, kulturális- és kirándulós napot tartottak a táborozó diákok
részére.

2015. JÚLIUS
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Felsıs Erzsébet-tábor - 2015. július

Irinyi János
Általános Iskola

Arany János Általános Iskola
Ebben az évben első alkalommal került megrendezésre iskolánkban
a napközis Erzsébet-tábor. A felső tagozatban negyven diákunkhoz
és a négy kísérő pedagógushoz Pocsajról érkezett húsz tanuló és két
nevelő.
A tábor öt napon keresztül. reggel 8-tól délután 4-ig biztosított
programot a részvevőknek az iskolában, illetve külső helyszíneken.

Barátunk a könyv
A debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár által meghirdetett
olvasónapló versenyen 2015-ben is eredményesen szerepeltek
Irinyis diákjaink.

Fotók: Irinyi János Általános Iskola archívuma
Fotók: Arany János Általános Iskola archívuma

A szőlőskertben
Ellátogattunk Létavértes nevezetes helyeire: a szőlőskertbe, a
Rozsnyai Gyűjteménybe, az Irinyi arborétumba, és a vízi vágóhídra.
A hagyományőrző nap keretében hímeztünk, régi tárgyakkal
ismerkedtünk, népdalokat tanultunk, és a résztvevő gyerekek
népviseletet is felpróbálhattak. A kézműves-környezetvédelmi
napon kupakok, Top joyos üvegek és PET palackok nyertek új
értelmet ékszerek, hűtőmágnes-figurák és szalvétatechnikával
díszített vázák formájában.
Egészségünk megőrzése érdekében készítettünk közösen
gyümölcssalátát, játszottunk zöldség- és fűszer felismerő játékot, és
beszélgettünk az egészséges táplálkozásról. A programok között
zumba, úszás, sorverseny, trambulinozás és aszfaltrajzolás
szerepelt.
A kulturális napon hangszeres bemutatón vettünk részt, Irinyi
Jánossal és a gyufa történetével ismerkedtünk, verset írtunk, plakátot
készítettünk, s egy játékos vetélkedőn fény derült arra is, ki mire
emlékszik a héten látottakból, tapasztaltakból. Pénteken debreceni
kirándulásra került sor. Jártunk a Nagyerdőn, az Agórában, a
Botanikus kertben, és a hét zárásaként moziban is.

Az ünnepélyes eredményhirdetés a Megyeháza Árpád-termében
került megrendezésre június 6-án. Alsó tagozatosaink az „Okos
könyvmolyok” (Csikai Sára, Gombos László, Joó Eszter Ilona,
Pongor Enikő) 8. helyezést értek el és különdíjat kaptak, míg
felsőseink a „Kreatív osztag” (Csillag Erika, Sinkovics Vivien, Tóth
Lili, Vásárhelyi Ivett) a 7. helyen végeztek. Minden résztvevő tanuló
értékes könyvjutalomban részesült.
Felkészítők Papp Miklósné és Ködöböcz-Batta Anikó

Tanévzárás
Június 21-én, vasárnap ballagó- és tanévzáró ünnepségünkkel
lezárult a 2014/2015-ös tanév az Irinyis diákok számára.

Igazgatói tanévértékelés
(Részlet a tanévzáró ünnepségen elhangzott beszédből)
A 2014-2015-ös tanévben 172 tanuló járt az Irinyi iskolába, 8
tanulócsoportba, 2 épületbe elhelyezve. Szeptemberben 24 kisdiák
kezdte nálunk a tanulmányait és 23-man tanultak meg írni, olvasni,
számolni, egy főnek sajnos erre kevésnek bizonyult a 10 hónap.
Tanulmányi munka, magatartás
A tanulmányi munka színvonalát jelzi, hogy iskolai szinten a
tanulmányi átlag:3,98, ebből az alsó tagozatosak 4,29, a felsősök
3,66 századra teljesítettek.
Iskolai magatartás szempontjából most is nyugodt évet zártunk,
kirívó, nyugtalanságra okot adó esemény nem történt. Ezt tükrözi az
Irinyis diákok 4,27 százados magatartási jegy átlaga.
Eredménytelenség
A legjellemzőbb probléma 3-4 család gyerekei körében a laza
iskolába járási fegyelem volt, aminek meg is lett a következménye,
hisz a 4 osztályozóvizsgát tett tanuló közül 3-nak meg kell
ismételnie az évfolyamát, sajnos már nem első ízben.

A mozi előtt
Szervező pedagógusok: Kissné Medve Anita, Molnárné Pelei
Andrea, Tarnainé Papp Anita, Tóth Zsuzsanna
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a tábor
sikeréhez, amellyel hatvan gyereknek szereztünk egy tartalmas,
élményekben gazdag hetet!
További iskolai hírek: http://arany-lvertes.sulinet.hu/
ISKOLAI TABLÓK fotói elérhetők: http://www.letavertes.hu/

Tehetséggondozás
Bár napjainkban egyre többször szembesülünk azzal, hogy a kitartó
munkavégzés, a tanulás nem szerepel az értékek között előkelő
helyen, mégis próbáltuk ezekre ösztönözni diákjainkat azzal, hogy
„Tanulni érdemes” című iskolai tanulmányi versenyt hirdettünk.
Ennek keretében a félévi eredményekhez képest 40 gyereknek
sikerült javítania, vagy a kitűnő tanulmányi eredményét megtartania
év végére is. Őket iskolai alapítványunk támogatásával ingyenes
kirándulással jutalmaztunk.
Nemcsak a tanórai feladatokat teljesítették példásan, de sokan
kapcsolódtak be országos, megyei, járási, városi és iskolai szintű
versenyekbe is.
 6.oldal
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Létavértesi

Az ő munkájukat az Irinyi-héten már elismertük különböző
fokozatú dicséretekkel, és olvashattunk róluk és felkészítő
tanáraikról a Létavértesi Hírek hasábjain is.
Az egyéni érdeklődési kört, tehetséget 12 féle elméleti és gyakorlati
jellegű szakkörön elégítettük ki 156 tanuló részvételével.
A tanévet 19 fő szín ötös tanulmányi átlaggal, 33-an pedig jeles
tanulmányi eredménnyel zárták.

Kitűnők, jelesek
1. osztály: Gombos Petra, Gudász Ádám, Pongor Attila, Zudor Nóra,
Zudor Réka
2. osztály: kitűnők: Belényesi Bence, Miskolci Patrik, Nagy Szabina.
Jelesek: Fekete Szabolcs, Katona Lili, Pongor Bence. Szabó Tibor
3. osztály: kitűnők: Csikai Sára, Mázló Evelin, Puskás Benedek
Jelesek: Fekete József, Gombos László, Kovács Márk, Moczok Csenge,
Tóth Ádám, Tóth Zsóka.
4. osztály: kitűnők: Balogh Ágnes, Haga Zsanett, Katona Dániel,
Misuta Péter, Molnár Fruzsina, Pongor Enikő, Szabó Fruzsina. Jelesek:
Joó Eszter Ilona, Mezei Boglárka
5. osztály: kitűnők: Adorján Krisztián, Kádi Péter. Jelesek: Balogh
Patrik Zsigmond, Kerekes Zsuzsanna, Puja Anikó
6. osztály:
kitűnők: Adorján Dóra, Misuta Edina, Tóth Lili. Jelesek: Csimazia
Réka, Gudász Renáta, Sinkovics Vivien.
7. osztály: kitűnő: Bíró Márk Patrik. Jeles: Ujvárosi Máté Sándor
8. osztályban jeles: Horváth Sándor
Nevelőtestületi dicséretben részesült:
Misuta Péter 4. o. és Tóth Lili 6. o.

A Létavértesért Alapítvány könyvjutalmát Horváth Sándor 8.
osztályos tanuló kapta a 8 éves példamutató magatartásáért és jeles
tanulmányi eredményéért.
Közösségi munkájáért Bacsa Vivien 8. osztályos tanuló A˝
Korszerű Iskoláért Alapítvány könyvjutalmát vehette át.
Versenyeken való eredményes szerepléséért könyvet kapott Csillag
Erika 8. osztályos tanuló.
Oklevelet vehettek át Balogh Bence, Hajdú Imre és Pető Panna 8.
osztályos tanulók.
Juhász Benedek 8. osztályos tanulót víztáboroztatással jutalmazta
úszásban elért eredményeiért a Létafit Egyesület.
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Partneri együttműködés
Az iskolai nevelő- oktatómunka segítéséért, együttműködésért
ezúton is köszönetet mondok valamennyi pedagógus és technikai
munkatársam mellett az egyre több segítő szándékú szülőnek,
Létavértes Város Önkormányzatának, a református és katolikus
egyházaknak, az Irinyi Nyugdíjas körnek, A Korszerű Iskoláért
Alapítványnak, a gyermekjóléti szolgálatnak és az iskolarendőri
szolgálatnak.

Búcsúzó 8. osztályosaink
A 8. osztályosok hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is több
ízben búcsúztak el intézményünktől. Az iskolai időszak utolsó
péntekén legnagyobb növendékeink fantasztikus hangulatú
búcsúdiszkó után szerenádra indultak tanítóikhoz, tanáraikhoz, majd
az utolsó tanítási napon különleges öltözetben és gondosan
elkészített arcfestéssel indultak iskolánk minden telephelyére és a
vértesi településrész központi épületeibe vidám hangulatot
varázsolni.

Itt még vidáman, önfeledten
Az elválás utolsó lépcsője a ballagási ünnepség volt, ahol az őszinte
és olykor sírástól elcsukló szavakkal köszöntek el az Irinyi iskolától.

Tamás Henrietta osztályának tablóképe az osztály névsorával
elérhető a város honlapjáról: http://www.letavertes.hu/

Csapatépítő tréning
Iskolánk nevelőinek nagy része Nagy Károly tanár úr szervezésével
Romániában tehette próbára saját tűrőképességét és erejét.
Csapatépítő tréning keretében Bugában izgalmas hegymászó túrán
vettünk részt.

Fotók: Irinyi János Általános Iskola

A legkiválóbb Irinyisek 2014/15. tanévben

Esélyegyenlőség biztosítása
Idén is segítettük a szülők és diákok feladatait azzal, hogy a 172
tanulóból 171 fő egésznap az iskolában tanult, 135-en
iskolaotthonos, illetve egész napos oktatási formában, a 7-8.
osztályosok pedig napköziotthonban készültek a másnapra
szaktanáraik, osztályfőnökeik irányításával.
Az önkormányzat 1 fő kivételével (aki nem kérte) mindenkinek
biztosította térítéssel, de a többségnek ingyenesen, vagy féláron a
napi 3-szori étkezést. Pályázat segítségével ezt gazdagította még a
mindennapi tejtermék és gyümölcs is.

Irinyisek a csúcson
A csodálatos táj és a jó hangulat mindenkit hozzásegített a kitűzött
cél eléréséhez, így tantestületünk minden tagja sikeresen teljesítette
a túrát.
Vályiné Pápai Viola igazgató
További iskolai hírek: http://www.irsulilvertes.t-online.hu/
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GYERMEKSZIGET
ÓVODA
Fodor Lászlóné óvodapedagógus
Intézményünkben 1976 szeptember 01-től
dolgozik. Munkáját mindvégig fiatalos
lendület, gyermekszeretet, a pálya iránti
elkötelezettség jellemezte. Tudta, hogy a
hivatás, amit választott nagy felelősséggel
jár, de sok szépséget is rejt magába.
Óvodásait nagy szakértelemmel óvta,
nevelte.
A
szülők
tudták,
hogy
biztonságban, gondos kezek között, tartalmas tevékenységet biztosító pedagógusra bízták legfontosabb
„kincsüket”, a gyermeküket.
A munkatársi közösség aktív tagjaként folyamatosan képezte
magát, hogy ismeretei naprakészek legyenek. Intézményünk
szakszervezeti vezetőjeként lelkesen képviselte a dolgozók
érdekeit.
Nagy hozzáértéssel vett részt óvodánk minőségfejlesztési
munkájában, IPR tevékenységekben, a mérés-értékelés csoport
feladataiban. Mentorként az utolsó évben is legjobb tudása szerint
segítette fiatal pályakezdő kolleganőjét.
40 éves munkáját megköszönve nyugdíjas éveire kívánunk jó
egészséget, kellemes időtöltést a családja körében!

7. oldal

ÚJRA MÁRAMAROSSZIGETEN JÁRTUNK
A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Kulturális Egyesület „Ismerjük meg Romániát„ programunk keretében
ez évben is romániai utazást szervezett.
Korábban már jártunk ezen a vidéken, de a táj szépsége, a látnivalók
gazdagsága, a sós fürdő élvezete újra idecsábított bennünket. A
korábban látottakon kívül számos új nevezetességet néztünk meg.
Például a nagykárolyi Károlyi kastélyt, majd Nagybányát elhagyva a
Bódi tavat. Az Ifjúsági Centrumtól (ami síparadicsom) sílifttel jutottunk
fel a hegytetőre, ahol egy tóra épült étterem és kilátó látványa fogadott
bennünket.

Kozák Pálné óvodapedagógus
Intézményünkben 1974 óta dolgozott.
Az elmúlt 40 évben folyamatosan képezte
magát, gyarapította tudását. Megszerzett
ismereteit a mindennapokban igyekezett
kamatoztatni a gyermekek körében, illetve
a
pályakezdő
óvodapedagógusok
mentorálásában. Közel 10 évig tagóvoda
vezetőként tevékenykedett, a csoportvezetői teendői mellett.

Fotó: Magánarchívum

A Butin hágón tovább haladva a máramarosi házak, kapuk világa
fogadott, ami egy élő múzeum. Még nem fertőződött meg a civilizáció
ártalmaival. Hosszú volna felsorolni az egész programot. A 32 fős
csoportnak azt hiszem sikerült újra egy csodálatos élménysort
biztosítani.
Krizsán Gábor elnök

RÉGI KÉPEK

A Gyermeksziget Óvodában munkaközösség vezetőként hangolta össze
a csoportok életét. Számos továbbképzésen, tréningen, nyári egyetemen
vett részt.
Szeretetteljes légkörben tudatosan nevelte a csoportjába járó
óvodásokat, élményszerűvé téve a mindennapi életüket. Nagy hangsúlyt
fektetett arra, hogy a gyermekek felkészülten, megfelelő alapokkal
kezdhessék meg iskolai tanulmányaikat. Mindvégig céltudatos,
határozott, munkáját szerető óvodapedagógusként munkálkodott.
Nyugdíjba vonulása alkalmából a 40 éves munkáját megköszönve
kívánunk neki jó egészséget a családja körében.

Papp Imréné óvodapedagógus
Közel 40 éve kezdte óvodapedagógusi
munkáját.
Vidám természetével, jó kedvével könnyen
beilleszkedett az óvodai közösségbe. A
hosszú évek alatt a gyermekcsoportokat
óvó-féltő szeretettel vette körül, nevelte
őket szépre, jóra, egyengette útjaikat
egészen az iskola kapujáig.
Munkáját felelősségteljesen végezte, fogékony volt az újra, részt vett az
intézmény innovációiban.
Kiemelkedő volt a tehetséges sportoló gyermekeket fejlesztő munkája,
éveken keresztül eredményesen vezette az óvodai külön tornát.
Aktívan vett részt a Minőségfejlesztés kiépítésében, melynek később
tudatos, precíz vezetője lett.
Odaadóan ellátja a mai napig az intézmény felelősségteljes
gyermekvédelmi feladatait.
2011-től a Tehetség pontba való bekapcsolódáskor a mozgásos
tehetségműhelyt szakmai tudásának köszönhetően, és az új
elvárásoknak megfelelően eredményesen vezette.

Kántor Lászlóné óvodavezető

Papp Sándor, volt nagylétai lakos életének két fontos állomásáról
készült képet küldött. A felső 1962-ben a Gyár utcai óvodavizsga után
készült. Lent az 1970-ben a búcsúzó nyolcadik osztály csoportképe
Köszönjük a fotókat!
Nagyobb méretben: http://letahirek.blog.hu
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Nagylétai református
gyülekezeti kirándulás és
gyülekezeti tábor
A Társadalmi Megújulás Operatív Program - -TÁMOP-3.3.14. A-12/1 sz.

EURÓPAI KÖRÚTON
Immáron ötödik alkalommal indulhattunk el európai
körútra gyülekezeti tagjainkkal ez év júniusában, több mint 50-en.
Felejthetetlen élményekben volt részünk: rövid sétát tettünk
pozsony belvárosában, jártunk Németországban a regensburgi
Thurn und Taxis kastélyban, majd a világhírű üdülőhelyen Karlovy
Varyban.
Csehországban Prágában
töltöttünk egy napot, a
Hlubokai kastélyban valamint Cesky Krumlovban
tettünk
látogatást.
Ausztriában egy wachaui
hajókirándulással zártuk
utunkat.
Egy ilyen út, a látnivalók,
a közös éneklések, áhítatok
mellett, „jó lecke” arra is,
hogy keresztyén hitünket
„apró pénzre” váltsuk:
tudunk
-e
egy-másra
odafigyelni, időpontokat
betartani, el tudjuk -e
viselni
egymást
szeretetben, ahogyan az
ige mondja.
Mintegy 2300 km-t tettünk
meg, 4 országban, 8
városban jártunk, vagyis
ismét
felejthetetlen
élményekben volt részünk.

GYÜLEKEZETI TÁBOR
Gyülekezeti táborunkat idén is Berekfürdőn tartottunk
meg. Táborunkban gyermekek és felnőttek közösen, több mint 60an vettek részt. A hét témája: „A Lélek gyümölcsei” címet viselte. A
közös reggeli és esti áhítatok mellett a gyermekek programja
kézműves foglalkozásokat, játékokat és természetesen bibliai
tanítást is tartalmazott.

„Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”
című pályázati felhívásra iskolánk, a Létavértesi Arany János
Általános Iskola a Pocsaji Lórántffy Zsuzsanna Általános
Iskolával együttműködve pályázatot nyújtott be. A pályázatot a
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága elfogadta.
A pályázat a következő módon valósult meg:
A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.14. A-12/1-2013-0049
A projekt címe: ” A ma gyermeke-a holnap felnőttje”
Megvalósító intézmény: A Létavértesi Arany János Iskola és a
Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
A program ideje: 2014. január 20. – 2015. április 19.
Résztvevők: 30-30 tanuló, 8-8 pedagógus
Programelemek:
• heti rendszerességgel megtartott délutáni foglalkozások és a
tantárgyi fejlesztések megtartása: a délutáni foglalkozások kettő 15
fős csoportban, a tantárgyi fejlesztések háromszor 10 fős
csoportokban zajlottak
• a foglakozásokhoz eszközöket szereztünk be
• mindkét iskola 1-1 laptopot és fényképezőgépet kapott a
dokumentáláshoz
• a két intézmény projektbe bevont tanulói és a pedagógusok
személyes találkozói: Létavértesen farsang, Pocsajban a
Márciuska és Vőfélytalálkozó keretében, közös kirándulás a
vámospércsi Kalandtúra parkban
• közös nyári bentlakásos program megvalósítása Budapesten és
a Duna-kanyarban.
• iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok
megvalósítása: színházlátogatás, múzeumi programok, lecsófesztivál, málé-fesztivál, Bihari-körút, teljesítménytúra stb.
• a két intézmény tanulóinak és tanárainak két napos személyes
találkozója Szegeden és Ópusztaszeren
• pályaorientációs tevékenység megvalósítása: előadások, Szelet
a vitorlába kiállítás, iskolalátogatások,
• három részes előadássorozat preventív jelleggel szülőknek és
gyerekeknek: alkohol és drog, családon belüli erőszak

Fotók: Magánarchívum

A közös fürdőzések, esti beszélgetések, a késő esti „zsíros
kenyeres” pótvacsorák gondoskodtak a jó hangulatról.
A tábort követően itthon is a hét témája adta az igehirdetés
alapját. Az istentiszteleten a „táborozók” közös énekkel,
beszámolóval szolgáltak a gyülekezet előtt.
A nyár végén a résztvevőket, a gyermekek családtagjait is
közös visszaemlékezésre hívjuk a parókia udvarára.
A jövő évi időpontunk már le van foglalva Berekfürdőn,
reméljük, hogy még többen lehetünk majd együtt testvéri,
gyülekezeti közösségben.
Hadházi Tamás, lelkipásztor

FIZETETT HIRDETÉS
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Labdarúgás

Létavértes SC ’97

Éremeső május végén
Május 29- én Hajdúszoboszlón rendezték az Észak -Alföldi régió
nyílt úszóbajnokságát a 2007 és korábban születettek számára 50 mes számokban.
A versenyben többször is állhatott létavértesi a dobogón, és mint
mindig, most is kimagasló egyéni teljesítményével torony magasan
szorította maga mögé a mezőnyt Harmati Dorottya (2007) és Szima
Bence (2003).
Május 30-án a debreceni Sportuszodában rendezett Hajós Alfréd
Kupa III. fordulóján is kiválóan szerepelt a Létavértes Sc '97
Sportegyesület úszószakosztályának minden versenyzője.

A Létavértes SC 97 benevezett a Megyei II. osztályú labdarugó
bajnokságba, melynek nyitó fordulója augusztus 8-9-én lesz.
Az edzések megkezdődtek, minden héten kedden és csütörtökön 18
órától vannak. Kérjük labdarúgóinkat, hogy jelentkezzenek Kontor
Gábor edzőnél.
Az Ifjúsági csapatba várjuk a 2007-2008-2009-2010-ben
született gyerekeket. Jelentkezni lehet a sporttelepen minden
edzési napon (kedd, csütörtök) 18 órától.
A sportorvosi vizsgálat július 30-án 16 órától a sporttelepen lesz.
Árva Barna elnök

Ovi - foci

Fotók: Magánarchívum

A Gyermeksziget Óvoda kis focistái befejezték a tanévet a
focipályán is. A gyerekek több tornán vettek részt, és nagy kedvel és
lelkesedéssel rúgták a labdát, sok szép élménnyel gazdagodtak.
Fotók: Magánarchívum

Az edző legnagyobb büszkesége, amikor a dobogó mindegyik fokán
az ő "tanítványai" állnak! Ezen a versenyen ez kétszer is megtörtént,
a 2008-as születésűek 100-es mellúszásában a fiúk: Balogh
Dominik, Szabó Gergő, Milbik-Lantos Péter, és a lányok: Fülöp
Csenge, Zudor Nóra, Zudor Réka viadalában.
A két versenyen összesen 7 arany-, 10 ezüst-, és 10 bronzérmet
szereztek a versenyzőink!
Fülöp Melinda koordinátor

ÚJRA MEGNYILT AZ EMLÉKMÚZEUM
A Körösvidéki Múzeumi Napok keretében május 14-én, nagy számú
érdeklődő jelenlétében újra megnyitották a nagyváradi Iosif Vulcán
Emlékmúzeumot.
A megjelenteket dr. Aurel Chiriac, a Körösvidéki Múzeum igazgatója
köszöntötte. Elmondta, az emlékmúzeum csaknem másfél év szünet
után nyílik meg újra a közönség előtt. A Iosif Vulcan által 1865-ben
létrehozott, és azóta is megjelenő „Familia” irodalmi lap idén 150 éves.

Sok sikert kívánunk nekik a folytatásban, az iskolás korukban is!
Papp Zoltán szakosztályvezető

RÉGI KÉP

A
múzeum
felújítását
a
Bihar Megyei
Tanács támogatásával valósították meg.

Cornel Popa, a
Bihar Megyei
Tanács elnöke
örömét fejezte
ki a múzeum újranyitása alkalmából, és megköszönte minden
közreműködő munkáját.
A Létavértesi Román Kulturális Egyesületet Krizsán Gábor elnök, és
Szima Sándor képviselte.
Krizsán Gábor

Az 1970-es évek derekán Eger környékén készült ez a felvétel,
melyen az Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezet dolgozói
láthatók. Köszönjük a képet Szilágyi József, Létavértes, Irinyi utca
24. szám alatti lakosnak! Nagyobb méretben megtekinthető:
http://letahirek.blog.hu/
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Kinek emléke szívünkben él,
Az csak hiányzik, de bennünk örökké él.

Tisztelt Termelők!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallási időszaka
2015. június 30.-án lezárult. Azok a kamarai tagok, akik ezt
követően, legkésőbb július 31.-ig elkészítik bevallásukat, a
fizetendő tagdíj 10%-ának megfelelő késedelmi pótlékot is
kötelesek fizetni a tagdíj mértékén túl. A bevallásban segítséget
nyújtunk, melyhez szükséges a gazdálkodó személyi száma
(lakcímkártya), és a 2014. évre vonatkozó adóbevallása. Bevallás
hiányában a Kamara ügyintéző szervezete a természetes
személyeknél 10.000Ft, míg gazdálkodó szervezetek esetében pedig
50.000Ft tagdíjat állapít meg, továbbá pótlék kivetésére is sor
kerülhet.
A tagdíj megfizetésének határideje 2015. július 31.

FONTOS! Azon mezőgazdasági termelők, akik torma
termesztése esetén termeléshez kötött támogatást igényeltek az
egységes kérelem keretében, azok ehhez kapcsolódó gazdálkodási
napló másolatát ne felejtsék ajánlott levélben elküldeni az MVH
részére július 31.-ig!
Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés esetében is
be kell küldeni a gazdálkodási napló másolatát az MVH részére
július 31-ig. Ha az állomány többévesnek minősül július 1-ig
kétszeri kaszálást kell végezni és a kaszálások időpontját fel kell
tüntetni a gazdálkodási naplóban.
Szemes fehérjenövény esetében a minimális hozam elérése
és igazolása: szója, lóbab, édescsillagfürt termesztés esetén 1 t/ha;
szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztés
esetén 2 t/ha.
A betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb 2015.
november 1-jéig meg kell küldeni az MVH részére:
- a Gazdálkodási Napló másolatát és
- betárolás esetén: tárolási napló vagy a tárolást és a betárolt
mennyiséget igazoló egyéb dokumentum másolatát,
- betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén számla
vagy felvásárlási jegy másolatát.
Ökológiai jelentőségű másodvetésként bejelentett területen
fémzárolt, vagy saját vetőmag esetén minősített vetőmagot kell
használni. A legalább két faj keverékéből álló vetőmagok
felhasználását a termelőnek gazdálkodási naplóval kell igazolnia.
Fémzárolt vetőmag esetén az egységes kérelem során benyújtott
szaporítóanyag címke és számla elegendő, teendő ebben az esetben
nincs. A vetésnek július 1-től október 1-ig tartó időszakban kell
megvalósulnia. Amennyiben változik a vetés időpontja a
tervezetthez képest, úgy a vetést követő 15 napon belül az egységes
kérelemben a vetés időpontjára vonatkozó bejelentés pontosítását el
kell végezni adatváltozás keretében.
Amennyiben a másodvetés mégsem valósul meg, azt is
adatváltozás keretében jelentheti be a gazdálkodó.
Kárándi Orsolya

Máté József Máté
NAK falugazdászai

GYERMEKORVOSI RENDELÉS IDEJE -, Kossuth utca 10.
augusz t us 03- t ól - augusz t us 31- ig
Rendel: Dr. Zsadányi Judit
HÉTFŐ
10:30 – 12:30
KEDD
11:30 – 13:30
SZERDA
08:00 - 10:00
CSÜTRÖTÖK 10:30 – 12:30
PÉNTEK
10:30 – 12:30
Orvossal tartott csecsemő és kisgyermek tanácsadás ideje:
HÉTFŐ 12:00 –tól 13:30-ig
Érkezési sorrend szerint sorszám átvétel 11:45-től-12:00-ig
Mosek Xénia védőnő

Megemlékezés
FEHÉR SÁNDOR
1933. 01.03. – 2014. 07.09.
halálának 1. évfordulójára
Felesége, gyermekei, unokái és dédunokája

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

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

Ópusztaszeri kirándulás
Nyugdíjas csapatunk a közelmúltban egy kis külön busszal indult el
reggel 8 órakor Létavértesről, és több órás, nagyon bensőséges
hangulatú utazás után dél körül érkeztünk Ópusztaszerre.
Itt már várt bennünket egy régi jó ismerősünk. Ajánlása szerint
először megnéztük a Gátőrházat, ahol a nagy szegedi árvizet
mutatták be hang- és fényhatásokkal. Hátborzongató volt.

Fotó: Magánarchívum

Majd körbe sétáltuk a tavat, megnéztük a halászbárkát, a folyami
halászattal kapcsolatos kiállítást. Ezután a Csete jurták felé vettük
utunkat, ahol egy borcégéren a „Létavértesi Othelló” névvel
találkoztunk. Nagyon imponált, hogy városunkról itt is tesznek
említést.
14 órától tekintettük meg a csodálatos Feszty-körképet. Óriási
élmény volt 122 méteren végig követni a honfoglalás mozzanatait.
Ezt is hangaláfestéssel tették igazán felejthetetlenné.
Megnéztük továbbá a területen található skanzent és jurta tábort.
Fáradtan, de csodálatos élményekkel gazdagodva indultunk haza.
Ezek az élmények megérték a fáradtságot, ezért csak ajánlani tudom
mindenkinek, ha teheti, nézze meg! Míg él, el nem felejti!
Szabó Jánosné
Irinyi Nyugdíjas Kör tagja
Tisztelt Olvasóink! Továbbra is várjuk régi, közérdeklődésre
számot tartó fotóikat papírkép vagy digitalizált formában a
Városháza I. em. 12. ajtó, vagy e-mail: letahirek@gmail.com
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CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Csillag u. 3. szám alatti családi ház
eladó. Érdeklődni: 0652 376 859

Apróhirdetés

(2015/00407)

Hirdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
István u. 20. szám alatti, 1436 nm
nagyságú telken lévő, 2 szobás,
fürdőszobás, családi ház nagy
kerttel,
melléképülettel
eladó.
Érdeklődni lehet: 06-20-331-3179,
06 20 580-4434.
(fizetett hirdetés))
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Bem
József utca 4. sz. alatti 2 szobás,
fürdőszobás családi ház 1300 nm
nagyságú telken eladó. Irányár: 2,5
millió Ft. Érdeklődni lehet:
06305720242
(2015/00606)
CSALÁDI HÁZ Létavértes, Rákóczi u. 40/a sz. alatt 120 m2 –es, új
külső szigeteléssel, új nyílászárókkal, garázzsal, melléképülettel,
művelhető földterülettel eladó.
Irányár: 6,7 millió forint. Érdeklődni
06 70 300 1377
(2015/00505)

LAKÓHÁZ Létavértes, Zöldfa u.
12. szám alatt 2 szoba összkomfortos tégla kockaház eladó.
Ár: 3,9 M Ft. Telefon: 30/ 6407161
(2015/00483)

LAKÓHÁZ. Létavértes, Vasút u. 3
szám alatti két szobás lakóház
eladó. Érdeklődni a helyszínen
lehet.
(2015/00585)
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Széchenyi u 50. szám alatti, és
Rákóczi u. 85. szám alatti családi
házak eladók. Érdeklődni lehet: 06
30/ 986 3112.
(2015%00407)
OLCSÓN ELADÓ az Öregkertben 3000 m2 szőlő gyümölcsös
két pajtával, borászati felszereléssel.
Víz, villany van. Érdeklődni lehet
telefon: 52/ 418-426 (fizetett hirdetés)

A Profi Autós és Motoros Iskola
gépjárművezetői tanfolyamot indít

2015. augusztus 14-én 17 órai kezdettel
a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt.
•
•

Kezdés a következő héten !!!

10.000 Ft-tal is elkezdhető, részletfizetés,
ingyenes KRESZ-könyv,
Jelentkezés és tájékoztatás:

Kertész József iskolavezetőnél: 06-30/9855-935
www.profiautosiskola.hupont.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT Kuratóriuma
pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
Az egészséges életmóddal, sporttal (pl. úszás, kézilabda)
kapcsolatos rendezvények támogatása,
Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység,
Művészeti tevékenységet folytató egyének, csoportok,
egyesületek támogatása
Pályázók köre:
Civil szervezetek, intézmények (olyan szervezetek, akik az adott
intézmény keretei között működnek), valamint magánszemélyek
önálló közérdekű programmal!
Rendelkezésre álló keret: 500 000 forint.
Nem támogatjuk az eszközbeszerzést, vendéglátást.
A pályázatokat írásban, a Városháza II. emelet 21. irodából
beszerezhető Adatlapon kell benyújtani 2015. szeptember 11 -ig
levélben a kuratórium elnökéhez.
Nemes János, Létavértes, Batthyányi u. 47/b., telefon: 376-169.

11. oldal

TERMŐFÖLD. 0773/7 hsz.
alatt 0,69 ha termőföld eladó. Érdeklődni: 06-30/239-11-33
(2015/00582)

SZŐLŐ. A létavértesi Öregkertben
600 négyszögöl kordonos művelésű
szőlő
vegyes
gyümölcsössel,
pajtával, villannyal, ásott és fúrott
kúttal eladó. Érdeklődni lehet:
(2015/00510)
06 30-206-7144.
TELEK ELADÓ. Létavértes,
Szabadság u. 23. szám alatti telek
eladó. Érdeklődni lehet telefonon:
52/251-805
(fizetett hirdetés

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, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű
garanciával, alacsony árakon.
Érd: ifj. Kéki Sándor, 20/ 463-57-13
HIRDETÉSEK LEADÁSA
augusztus 10-én 12 óráig
Városháza, I. em. 12.
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Július 4-én kicsik és nagyok jól
szórakoztak az egész napos városi
rendezvényen.
Volt gyermekműsor, kézműves játszóház,
vidámpark, népzenei és néptánc műsor,
könnyűzene és bál. A Létavértes –DVSC
öregfiúk labdarúgó mérkőzésen 5-5-ös
végeredmény született. 13 közösség
mérettette meg magát a főzőversenyen.
Sokan szálltak fel a városnéző kisvonatra.

Főzőverseny eredményei:
Pörkölt kategória:
1.Girdán Péter: vaddisznó pörkölt, 2. Postás
Ildi: postáskörmös pörkölt, 3. Vegyes
Bazár: marha és sertéspörkölt
Levesek kategória: 1. Román Kulturális
Egyesület: magyaros gulyásleves, 2. Delfin
Fitness: palócleves, 3. A Négy Grácia:
babgulyás
Egyéb kategória: 1.Görög katolikus
Egyház: lepcsánka, 2. Napközi konyha–
Csóka Mária: töltött káposzta, 3. Postás
Margó: a la Mamasz.
Különdíj: Léta - Med konyhatündérei:
sertéspörkölt,

Vándorkupa: Létavértes Közös Önkormányzati Hivatal: sárgaborsó gulyás

A rendezvény támogatói:
Arany János Általános Iskola, Delfin
Fittness, Demeter Józsefné, Ecaussinnes
testvértelepülés, Gyermeksziget Óvoda,
Hajdú Takarék, Huszti Sándor és
felesége, Irinyi János Általános Iskola,
Léta Tészta - Soós Tibor, Menyhárt
Károly polgármester, Nyíradony Város
Önkormányzata, Pánya Gáborné, Pongor
Imre és felesége, Steffek István, Szűcs
András és Szűcs Lóránt, Tasó László - az
NFM államtitkára, TVP Kft Czibere
Attila.
Köszönjük a segítséget mindazoknak,
akik tevőlegesen járultak hozzá a
rendezvény sikeréhez, különösképpen
Malincsák Jánosnak, Nagy Józsefnek, a
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, Létavértesi Polgárőr Egyesületnek,
Létavértesi Rendőrőrsnek, Országos
Mentőszolgálat – Létavértes Mentőállomás dolgozóinak, a Napközi konyha
dolgozóinak, a főzőverseny zsűrijének:
Tóth Szilárd-nénak, Dorcsin Zoltánnak,
Malincsák Jánosnak!

Dutkáné Papp Katalin
További képek: http://letavertes.hu

