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RUBIN DIPLOMÁS

Nagy Józsefné
A pedagógusképző felsőfokú intézmények
arany,
gyémánt,
vas,
illetve
rubin
díszoklevelet adományozhatnak annak, aki
50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte meg az
oklevelét Alma Materében, és életpályája
alapján közmegbecsülésre méltó.
Nagy Józsefné (Suta Ilona) az Arany János
Általános Iskola nyugalmazott tanítója,
igazgatóhelyettese már birtokosa az arany, a
gyémánt és a vas diplomának.
2016. szeptember 17-én a Debreceni
Református
Hittudományi
Egyetem
Oratóriumában a jubileumi diplomaosztó
ünnepi ülésen vehette át 70 éve végzett
egykori hallgatóként az őt megillető jubileumi
RUBIN díszoklevelet.
/ 4. oldal
Nagy tisztelettel és szeretettel gratulálunk!
Csigéné Fehér Magdolna

Ünnepi megemlékezés
2016. október 23, vasárnap
11 órától az Árpád téri kopjafánál
-ünnepi beszéd
- műsor
- koszorúzás

Fotó: Rozsnyai Gyűjtemény

Október 1-én rendezték meg a hagyományos Családi napot a Vértesi
Református Egyházközségnél és intézményeinél.
/ 6. oldal

BURSA HUNGARICA
Létavértes Városi Önkormányzat ismét
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, mind az ’A” és „B” típusú formákban.
Ennek alapján összesen 10 fő 10 hónapon
keresztül havi 3000 forint támogatást kap a
2016/2017. tanév második-, illetve a
2017/2018. tanév első félévében.
Részletekről: http://letavertes.hu /Hírek
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica:
EPER-Bursa
rendszerében
pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
(A korábban regisztráltak azonosítójukkal
be tudnak lépni)

A pályázói regisztrációt vagy a belépést
követően lehetséges a pályázati adatok
rögzítése (csak csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.)
A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat a rendszerben igazolja. A be
nem fogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva
a
települési
önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
Érdeklődni: 52/585-055 Kulcsárné Juhász
Judit I. emelet 15. titkárság
A
pályázat
rögzítésének
és
az
önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.

Őszi lomtalanítás – október 19 –20
Az AKSD Városgazdálkodási Kft. a
város területén lomtalanítást végez
október 19-én és 20 -án reggel 7 óra és
délután 14 óra között.
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).

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
19-én, a vértesi településrészen továbbá a
Sziget u. – Debreceni u. – Vezér u. –
Temető utca útvonaltól nyugatra eső létai
településrész utcáiban.
20-án a létai településrészen, a fenti
utcáktól keletre lévő területen.
http://letavertes.hu /Hírek
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A képviselőtestület napirendjén
2016. szeptember 27-i soros ülés

AZ I. FÉLÉV KÖLTSÉGVETÉSÉRÓL
Polgármesteri jelentés

Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének összeállításánál legfontosabb célkitűzés volt a
működőképesség
fenntartása,
továbbá
jelentős fejlesztések (szennyvízberuházás,
geotermikus energia pályázatok) elindítása.
A kiadás - bevétel eredeti előirányzata
3.866.150 e/Ft, a módosított előirányzat
3.880.046 e/Ft, volt.
Mivel a beszámolási időszakban a pályázati
fejlesztések nem kezdődtek el, a fejlesztési bevételi- kiadási összegek figyelmen kívül
hagyásával számolva a város költségvetése
időarányosan
bevétel 56,35 %-ra, míg a költségvetési
kiadás 43,66 %-ra teljesült.
A bevétel teljesítésének összege 643.159 e/Ft,
a kiadás teljesítésének összege 480.837 e/Ft volt.

Összességben az önkormányzat 2016. I.
félévi
gazdálkodása
időarányosan,
hitelfelvétel és likviditási gondok nélkül, az
intézményhálózat megtartásával teljesült.
Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a
takarékosságra, és nem lehet eltekinteni a
rendkívüli önkormányzati pályázat (REKI)
eredményességétől, valamint egyéb pályázati
alkalmak kiaknázásától.
Az I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló ,
104/2016.(IX.27.) Öh. sz. elfogadott
beszámoló olvasható: http://letavertes.hu
/Közérdekű adatok /Általános közzétételi
lista

Állampolgársági eskü
Október 14-én 79 fő tett állampolgársági
esküt a Városházán, ezzel 9322 főre
emelkedett a Létavértesen magyar okmányait
átvevő határon túliak száma.

ú

2016. október

1. Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda
munkájáról, az Arany János Általános
Iskola és az Irinyi János Általános Iskola
működtetői
feladatának
ellátásával
kapcsolatos tapasztalatairól.
2. Beszámoló az önkormányzat és
intézményei költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
3. KÜLÖNFÉLÉK
3.1. Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2016. évi költségvetésének
módosításáról
3.2. Rendkívüli önkormányzati támogatásra
pályázat benyújtása
3.3. Nehéz körülmények között végzett
munka után járó pótlék pénzügyi
feltételeinek megteremtése
3.4. Tanévkezdési támogatás - A pénzbeni
és
természetbeni
ellátásokról
és
támogatásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
4/2015.(II.26.) Ör. számú önkormányzati
rendelet módosításáról (lásd: külön)

3.5.
Közgyűjtemény
létrehozásának
feltételei
3.6. Kóbor ebek befogadására szerződés
kötése
3.7. A 2016. évi városnap pénzügyi,
szakmai beszámolója
3.8. Iskolák üzemeltetési feladatainak
ellátása, működtetői feladatok államosításával összefüggő változások
3.9. BURSA Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázat (lásd külön)
3.10. Ingatlanvásárlás a 1871/3 hrsz. a
valóságban Létavértes, Árpád tér 10-14.
számú ingatlanhoz
3.11. Kolozsi Gyula zártkerti ingatlanok
eladási ajánlata
3.12. Kovács Sándorné, Létavértes, Kassai
u. 23. sz. ingatlan (95. hrsz.) tulajdonában
lévő rész ingyenes felajánlása
3.13. Létavértes 1845/1 hrsz. (Művelődési
ház) ingatlan területének bővítése
3.14. Víziközmű szolgáltatási tevékenység,
eszköz, és szerszám értékesítése
Jelmagyarázat

= honlapon olvasható:
http://letavertes.hu

TÁJÉKOZTATÁS

Önkormányzati tanévkezdési támogatás igénybevételéről
Az önkormányzat az éves szociális segélykeret
összegének figyelembevételével tanévkezdési
támogatást nyújt a családok jövedelmi
viszonyaitól függetlenül az
o
általános iskolai,
o
nappali
iskolarendszerű
középfokú
oktatásában részesülő, valamint
o
a felsőfokú oktatási intézményben, nappali
tagozaton tanulmányokat folytató
Létavértesen bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekek iskoláztatási költségeihez.
a tanévkezdési támogatás mértéke: 10.000 Ft.
Tanévkezdési támogatásra jogosult az a tanuló,
aki 1-8. évfolyamon alapfokú köznevelési
intézmény tanulója,
aki nappali rendszerű középfokú köznevelési
intézmény tanulója,
aki felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatos hallgatója, s szeptember 1. napjáig
nem töltötte be 25. életévét
aki sajátos nevelési igénye miatt speciális
intézményben folytatja 1-8. évfolyamon
tanulmányait.
Nem jogosult a tanévkezdési támogatás
igénybevételére
a.) aki más településen végzi az 1-8. osztályt
(kivéve speciális képzési igény esetén)
b.) akinek az előző tanévben 10 óra, vagy azt
meghaladó igazolatlan hiányzása volt.
A támogatás igénybevételének feltétele:
o
kérelem benyújtása (formanyomtatványon)
o
iskolalátogatási igazolás

-

tanintézmény igazolása a 2015/2016.
tanévre vonatkozóan az igazolatlan órák
számáról
lakcímkártya
Eljárási rendelkezések
•
A helyi iskolák tanulói esetében a
szülőknek nem kell iskolalátogatási, és
igazolatlan órákra vonatkozó igazolás, mivel
azt az önkormányzat szerzi be.
•
A speciális képzési igényű általános
iskolások (pl: Bárczi Gusztáv) valamint a
középiskolások esetében a törvényes képviselő szerzi be az iskolalátogatási igazolást,
valamint a 2015/2016. tanév vonatkozásában
az igazolatlan órák számáról szóló igazolást.
•
Kilencedik évfolyamon tanulótól nem kell
hiányzásról szóló igazolást becsatolni.
•
Egyetemisták főiskolások esetében a
támogatás igénybevételének feltétele a
hallgatói jogviszony igazolása.
•
Az igénylő lapok beszerezhetőek a
Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalnál,
melyet a szociális irodán (földszint 4. iroda)
kell benyújtani.
Az igényléshez a fenti igazolásokon túl
szükséges a lakcímkártya, valamint a közös
háztartásban élők adataira vonatkozó
nyilatkozat kitöltése is. (Név, lakcím TAJ
szám).
A kifizetésre határozathozatalt követően –
november végéig – kerül sor.
Bertóthyné Csige Tünde
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Búcsú

KEREK LAJOS
vasdiplomás pedagógustól
2016. szeptember 19-én életének 88. évében
elhunyt a helyi Arany János Általános
iskola volt tanára, igazgatója, a helyi közoktatás és közélet hosszú évtizedeken át meghatározó egyénisége.
Temetése szeptember 29-én volt a Debreceni Köztemető
ravatalozójából a református egyház szertartása szerint.
A köztiszteletben álló pedagógustól az egykori kollégának, Nagy
Józsefné igazgatóhelyettes asszonynak, a temetési szertartáson
elmondott beszédével veszünk végső búcsút.

„

A

nagylétai pedagógusok nevében búcsúzom kedves
kollégámtól, Kerek Lajostól, vasdiplomás magyar-történelem
szakos tanártól és nyugalmazott igazgatótól, akivel hosszú
évtizedeken keresztül együtt munkálkodtunk a felnövekvő
nemzedékek nevelésén, oktatásán.
Kedves Laji!
A Gondviselőtől hosszú életedben szép családot, jó egészséget,
szellemi frissességet, energiát, vitalitást kaptál. Olyan élettel
áldott meg az Úr, amelyben azt tehetted, amit a legjobban
szerettél: tanítottál! Tanítottál gyereket, kollégát, felnőttet,
szülőket. A település közösségéért felelősségteljesen
gondolkodó, folytonosan jobbító hatású, tettre kész ember
voltál.
Én már 1945-től, tanítóképzős korunktól követem a pályádat,
azóta, hogy a Csenki kórusban együtt énekeltünk.
Később, 1951-ben feleségeddel, Jolival Nagylétára kerültetek,
és az Oktatási Osztály férjemet, Nagy Józsefet bízta meg a
fiatal, pályakezdő Kerek házaspár patronálásával. Magyartörténelem szakos tanárként lelkesen és eredményesen
végezted a rád bízott gyerekek tanítását.

HÍREK

3. oldal

A pedagógusokkal türelmes és megértő voltál a
mindennapokban, a település politikai vezetőivel szemben
pedig következetes és kitartó az iskola felemelését, elismerését,
fejlesztését célzó munkában. Irányításod alatt először a
megyében Nagylétán épült 12 tantermes iskola, majd 1963-tól
közös igazgatással gimnáziumi oktatás kezdődhetett.
A Te szervezőmunkádnak, emberismeretednek és ösztönző
hatásodnak is köszönhető, hogy jól felkészült nevelőtestület tanította
Nagyléta, majd Létavértes ifjúságát. Hagytad a nevelőket dolgozni,
hagytad, hogy elképzeléseiket, újításaikat megvalósítsák, szakmai
fejlődésüket, önképzésüket támogattad. Igazgatásod évtizedei alatt a
létai iskola a pedagógia megújítását célzó több országos kísérletbe is
bekapcsolódott.
Komplex matematikatanítás, differenciált képességfejlesztés,
tantárgycsoportos oktatás valósulhatott meg. Kiépült a szaktantermi
rendszer, bővült a napközi otthonos hálózat, gyarapodott a könyvtár.
Fontosnak tartottad a változatos pedagógiai módszerek alkalmazását
a tanítási órákon, hitted azt, hogy minden gyermeket érdekeltté lehet
tenni a tanulásban. Az Arany János Általános Iskola olyan
bázisiskolaként működött a megyében, ahol a tanulók komplex
nevelése példaértékűvé vált a szakma előtt. Vezetéseddel működött
a járási, majd a megyei igazgatói munkaközösség is.
Megfogalmaztad számunkra is azt az igényt, hogy létre kell
hozni az iskolai és települési közösségteremtésnek a kereteit.
Ezért országjárásokat, osztálykirándulásokat, iskolai szintű
színházba járásokat szerveztünk. Megkedveltetted a gyalog- és
kerékpártúrákat, vezetésed alatt a szokásos iskolai
rendezvények új tartalommal bővültek.

Pedagógiai munkásságodban kiemelt jelentőséggel bírt a
tehetséggondozás és a hátrányos tanulók felemelése. Még
nyugdíjba vonulásodat követően is évekig irányítottad az
életmódtáborokat. A Létavértesért Alapítvány kuratóriumi
elnökeként az ifjúság oktatását, nevelését, művelődését és
sportolásának ügyét segítetted.
Emberi nagyságodat jelzi az, hogy munkatársaid szeretettel és
megbecsüléssel gondolnak Rád. Szervező- és vezetőmunkád
elismeréseként kitüntetések sora bizonyítja, hogy maradandót
alkottál ebben a gyorsan változó világban. A Maróthy Györgydíj, a Kiváló Pedagógus kitüntetés, a Munka Érdemrend ezüst
fokozata elismerés és a Létavértes városért díj (Pro Urbe)
mind-mind
kiemelkedő
pedagógiai
és
eredményes
közösségépítő munkád mérföldkövei.

A

végső búcsú perceiben tisztelettel fejet hajtunk előtted.
Nyújtson vigasztalást szerető feleségednek, gyermekeidnek,
unokáidnak az, hogy szép, tartalmas életet éltél.
Reményik Sándor Imádság című versének utolsó soraival
búcsúzom:
„Pár évet adj csak. Akkor én, Uram,
Kezedbe adom vissza minden vágyam,
Mert mind betelt. És nem éltem hiában.”
Kedves Laji! Isten Veled! Nyugodj békében!”

FOTÓ MAGÁNARCHÍVUM

Az 1955-ben végzett 8. a (fiú) és 8. b (leány) osztály látható.
A lányok osztályfőnöke Joli néni, a fiúké előbb Lajos bácsi,
majd Szalay György volt,
Jó képességeidre, elhivatottságodra hamar felfigyelt a korabeli
vezetés, és előbb igazgatóhelyettesi, majd 1959. augusztus 1jétől igazgatói megbízatást kaptál. A pályán eltöltött 38 évi
munka után 1989. szeptember 1-jén vonultál nyugdíjba.
Beosztott nevelőként, majd az iskola helyettes vezetőjeként,
közvetlen munkatársadként mindig azt tapasztaltam, hogy
minden döntésedet a humánum, a szakmaiság és az empátia
szellemében hoztad.

FOTÓ: CSIGÉNÉ FEHÉR MAGDOLNA

A felvétel 2015. nyarán készült a Rozsnyai Gyűjteményben
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„ Az én mesémet adom Neked”
címmel irodalmi meseíró pályázaton vett részt a 4.a osztály három
tanulója: Apai Liliána, Kiss Gabriella és Vlajk Johanna. A
pályázatra egy-egy saját mesével neveztek be, amelyet a szülők
segítségével feltöltöttek az Internetre. A pályázatra több mint 1000
mese érkezett az országból és a határon túlról is. Ezek közül
választotta ki a zsűri azt a 160 mesét, amelyből egy meséskönyvet
állítottak össze. Nagy örömünkre mindhárom kislány meséje
bekerült a meséskönyvbe.

HÍREK

2016. október

RUBIN DIPLOMÁS
NAGY JÓZSEFNÉ, Suta Ilona
Nagylétán született. Itt élte le az egész életét, és
itt tanított a helyi általános iskolában férjével,
Nagy József tanár úrral együtt.
Mindketten született lokálpatrióták. Ez átsugárzott nevelőtevékenységükön és a Nagyléta múltjáról közreadott emlékekben is.
Ilus néni a debreceni Római Katolikus Tanítóképzőben, a Swetits
Intézetben 1946. június 17-én vette át tanítói oklevelét.

FOTÓ: DRHE ARCHÍVUMA

Fiával, Nagy Bélával a jubileumi diplomaátadó ünnepségen
70 évvel később, 2016. szeptember 17-én, a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem Oratóriumában vette át rubin diplomáját.
A zsűri által legjobbnak ítélt kis alkotásokat még ezen felül is
díjazták és jutalmazták: Vlajk Johanna meséjéért arany oklevelet,
Kiss Gabriella pedig ezüst oklevelet kapott, melyet ünnepélyes
keretek között vehettek át 2016. szeptember 24-én Schanda Tamás
államtitkártól Budapesten, a Magyarság Házában. Felkészítőjük:
Bora Istvánné

Rendhagyó környezetóra

Ilus néni a legdrágább nyers gyémántot, a gyermeki lelket 44 éven
át tartó pedagógusi elhivatottsággal csiszolta fáradhatatlanul. Arra
törekedett a férjével együtt, hogy tanítványainak átadjon minden
szépet, jót, nemeset és hasznosat, hogy felnőve szülőföldjük és a
társadalom hasznos tagjai legyenek.
Olvasóink nevében is gratulálunk, kívánunk jó egészséget, hogy
még sokáig legyen részese szeretett családja örömeinek,
sikereinek!
(t.b.)

A Mese nagykövetei
Negyedik éve kedves hagyománya iskolánknak, hogy a Népmese
napja alkalmából a felső tagozatos diákok ellátogatnak az alsós
osztályokba.

2016. szeptember 29-én a 4. évfolyam tanulói rendhagyó
környezetórán vettek részt Derecskén az almás ültetvényen, ahol
személyes
élményeket
szerezve
ismerkedtek
meg
a
környezettudatos almatermesztés rejtelmeivel. A gazdaság
szakembere kitért a madárvédelem fontosságára is.

Látogassa honlapunkat!
Közérdeklődésre számot tartó híreket
ajánlunk olvasóink szíves figyelmébe
a www.letavertes.hu / Hírek oldalon
LÉTAVÉRTES KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL

FOTÓK: ARANY J. ÁLTALÁNOS ISKOLA

A „Mese Nagykövetei”-ként idén Mezei Patrícia, Hermeczi Ivett
(7.a), Hadházi Panna, Mázló Lilla (7.b) és Pénzes Tekla, Tarján
Renáta (7.c) vitte magával és olvasta el a kedvenc népmeséjét a
kisebbeknek.

Nyílt nap a rendőrségen
2016. szeptember 30-án -a helyi rendőrség jóvoltából- Nyílt nap
keretében rendvédelmi bemutatókon vehettek részt alsó tagozatos
tanulóink. Kézbe vehették a kiállított fegyvereket, éjjellátó
készülékeket, megismerték a helyszínelés eszközeit, valamint a
kábítószer kereső kutyát is.

2016. október
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Megyei mesemondó verseny
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár” Mese, mese, meskete” címmel,
mesemondó pályázatot hirdetett a Népmese Napja tiszteletére.
Iskolánkat, Harmati Dorottya és Szabó Márton képviselte.

HÍREK

5. oldal
www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola
Erdei iskola
Ökoiskola révén a tanév folyamán, minden osztályban kiemelt
figyelmet fordítunk az egészséges életmódra és a
környezetvédelemre, fontosságának hangsúlyozására.
Szeptember havában a harmadik és a hatodik évfolyam számára
évek óta különleges lehetőség nyílik a környezettudatos életmód
elsajátítására, hiszen egy hetes erdei iskolai programon vesznek
részt a gyerekek. Ennek lényege az iskolai tananyag tanórán kívüli
elsajátítása.

FOTÓK: ARANY J. ISKOLA

Szabó Márton a zsűri tagjaival
Szabó Márton a felső tagozatosok között 1. helyezést ért el, így egy
évig birtokolhatja a verseny vándorkupáját is. Eredményéhez
gratulálunk. Felkészítő tanára: Molnárné Pelei Andrea

Múltidéző utazás
Szatmár, Máramaros, Szilágyság földjén
A felső tagozatos tanulók szeptember 15-17 között háromnapos
tanulmányi kiránduláson vettek részt Észak-Erdélyben Milotai
József tanár úr és Nagy Dezsőné tanárnő szervezésében.
Az első napon Kaplonyban a Károlyi család kriptáját,
Nagykárolyban a szépen felújított Károlyi-kastélyt látogatták
meg. Érmindszenten Ady egykori szülőházát, és a mellette lévő
Ady-kúriában berendezett emlékmúzeumot keresték fel..
A napot egy szép erdei túrával zárták.

Madártávlatból csodálhatták a Máramarosi hegyeket.
Másnap a jó időnek köszönhetően az erdei és hegyvidéki
túrázásnak szentelték az időt a Gutin-hegységben. Felkeresték a
barcánfalvi ortodox kolostor fatemplomát, Európa második
legmagasabb faépítményét.
A harmadik napon hazafelé Nagybánya történelmi belvárosával
ismerkedtek, ellátogattak Koltóra, a Teleki-kastélyba, majd dimbesdombos szilágysági tájon, sajátságos geológiai képződmények
között folytatják útjukat. Végezetül a zsibói Wesselényi-kastélyt,
illetve annak botanikus kertjét „fedezhették fel” – írta Milotai József

Nyíregyházi kirándulás
Iskolánk ötödik osztályos tanulói szeptember 30-án tanulmányi
kiránduláson vettek részt Nyíregyházán. A Vadaspark mellett
megnézték a Múzeumfalu rendezvényeit. Végül a nemezelés
technikájával ismerkedhettek meg a gyerekek. Szervezők: Létai
Ilona, Zsírosné Czeglédi Erzsébet és Milotai József.
Nagy Józsefné igazgató

FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA

Útra készen a hatodikosok
Így a 2016/2017-es tanév első hónapjában is örömmel és nagy
tapasztalatokkal teljesítette a hét próbáit a kiválasztott két osztály.
Megtekintették a település templomait, a Vízi vágóhidat, a
csütörtöki piaci vásárt.

Harmadikosok a szőlőskerti Tájháznál
Részletesebben megismerkedtek a helytörténeti emlékeinkkel,
múzeumpedagógiai foglalkozáson, kerékpártúrán vettek részt és a
Jurta táborban töltöttek egy estét, ahol a jó hangulatú szalonnasütés
után bátorságpróbára is sor került.

Szülői értekezlet
Szeptemberben megrendezésre kerültek az első féléves szülői
értekezletek, az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Osztályonként
megtörtént a Házirend legfontosabb pontjainak felelevenítése, az
éves feladatok, a nyílt órák, a kirándulások és a különböző
rendezvények, megbeszélése.

Autómentes nap
Idén szeptember 22-én ismételten sok Irinyis diák, szülő és dolgozó
csatlakozott a „Biciklizzünk együtt” elnevezésű autómentes nap
keretében megrendezett kerékpártúrához.
/folytatás: 6. oldalon/
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Október 6
„Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert "megbűnhődte már e nép"!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét.....”
/Aranyosi Ervin: Az aradi vértanúk emlékére/

FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA

Gyülekező kerékpárosok az Irinyi utcán
A szomorkás délutáni időjárás ellenére összegyűlt csapat jó
hangulatban érkezett ki a Szőlőskerti Tájházhoz, ahol rövid torna és
„Zumbeus” bemutató után, éhségét és szomjúságát mindenki
kedvére csillapíthatta, majd elismerő oklevéllel, rendőri kísérettel
indulhatott haza.

D.Ö.K. kirándulás
Szeptember utolsó péntekén izgalmakkal teli kiránduláson vettek
részt diákjaink hazánk fővárosában. A vidám hangulatú vonatút után
elsőként a Budai Várba látogattak el a gyerekek, ahol a Hadtörténeti
Múzeum interaktív, érdekes foglalkozásán vettek részt. Ezt
követően a Mátyás templomot csodálták meg, majd következett a
várva várt sétahajókázás a Dunán. Az élménydús budapesti túra
sétával zárult.
Mindenki fáradtan, de szép emlékekkel és sok új információval
töltött hátizsákkal tért haza. Köszönjük a szervezőmunkát a
Diákönkormányzatnak és a kísérő pedagógusoknak!
Irinyisek Budapesten – kép az oldal alján

Ünnepi pillanatok
Vályiné Pápai Viola igazgatóasszony köszöntő szavai után a
negyedik osztály ünnepi műsorával emlékeztünk október 6-án, az
Aradon kivégzett 1848-49. évi szabadságharc magyar
honvédtisztjeiről.
A műsort összeállította: Ujvárosiné Slifka Mariann.

„Szorgos Méhek”
A Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete és a Bihari
Mézlovagrend által meghirdetett Szorgos Méhek 2016. Rajz és
fotópályázatra iskolánk alsó tagozatos diákjai több igényes és szép
munkát készítettek. A zsűri Jákób Levente 1. o. képét külön
elismerésben részesítette, illetve további 10 tanulónknak: Kósa
Dzsenifer 1.o., Pongor Nelli 1.o., Horváth József 2.o., Szántó Réka
2.o., Balogh Viktória 2.o., Szántó Ivett 3.o., Karosics Milán 3.o.,
Varga Ivett 4.o., Nagy Szabina 4.o., Katona Lili 4.o. mézes jutalmat
biztosított színvonalas rajzáért.
Helyi iskolai különdíjat kapott 1-2. osztályos korcsoportban Zsíros
András 2. o tanuló, 3-4. osztályos korcsoportban Joó Panna Dorka
3. o. tanuló.
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő nevelőiknek!
Köszönjük a közreműködést és a felajánlást az Ujvárosi
Méhészetnek!

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az Irinyi János Általános Iskola 1991-ben végzett diákjai a
kokadi Betekincs Étteremben tartották 25 éves osztálytalálkozójukat.
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Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény
Családi Nap a Vértesi
Református Egyházközségben
A hagyományt tovább éltetve idén is megrendezésre került október
1-jén szombaton a Vértesi Református Egyházközség és
intézményei által szervezett családi nap. A szeretetház, illetve a
múzeum területe, a napelempark megfelelő fedett teret biztosított a
rendezvénynek, melyen közel 300 fő vett részt, így nem csak az
egyházközség tagjai, de a szeretetház lakói, dolgozói, rokonaik is
együtt tölthettek egy kellemes délutánt.

HÍREK
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ÓVODAI HÍREK
TÖK JÓ NAP AZ OVIBAN!
Az esős idő ellenére, a jókedv jegyében került újra megrendezésre
október 6-án a „Tök jó nap” a Gyermeksziget Óvodában.
Az óvoda apraja-nagyja, valamint a szülők, nagyszülők, vendégek
közösen, nagy izgalommal készültek erre a fergeteges délutánra.
Szebbnél szebb és változatosabb tök kompozíciókat és
madárijesztőket készítettek, finom süteményeket sütöttek.
A rendezvényen színvonalas műsorok és fellépők váltották
egymást: az óvoda dolgozói a „Rátóti csikótojás” című mesét
adták elő
Szabó Csaba citera előadással készült a közönségnek
a „Bóbita” nagycsoportos gyermekek népi műsorral
szórakoztatták a megjelenteket
Mindeközben a gyermekek és a szüleik izgalmas ügyességi
játékokat próbálhattak ki.

FOTÓ: ROZSNYAI GYŰJTEMÉNY ARCHÍVUMA

Az idősek és a Soli Deo Glória közös műsora
A rendezvényt Rozsnyai István lelkipásztor köszöntője nyitotta meg,
melyet az egyházközség Soli Deo Gloria kórusa és az idősek közös
műsora követett. Az előadott versek, dalok mind-mind a család
fontosságát, az öregedés elfogadását hangsúlyozták.
Horváth Laci bácsi Arany Jánostól: A vén gulyás című verset adta
elő, majd Szabó Barnáné Irma nénitől jópofa tudnivalókat
hallhattunk az öregségről; Tudni kell szépen idősödni címmel, Tóth
Imréné Magdika néni pedig ismeretlen szerzőtől a Szálljon áldás e
házra c. verset szavalta el.
A családi nap a szeretetház konyhája által készített finom ebéddel
folytatódott, ahol sertéspörköltet és kemencében sült csülköt
hagymás burgonyával, savanyúsággal; illetve házias túrós, meggyes
és almás rétest szolgáltak fel a vendégseregnek.
A délután további része is családias hangulatban telt, a Buli szerviz
együttes közreműködésével. A legkisebbek a Rozsnyai Gyűjtemény
által biztosított régi idők játékaival csaltak mosolyt a nagyszülők
arcára.
A rendezvény kitűnő lehetőség volt arra, hogy a családok egy kis
időt tölthessenek el egymással, szeretteikkel és emellett teret
biztosított jóízű, kötetlen beszélgetésekre is.
Köszönet a gyülekezet tagjainak, illetve mindazoknak, akik
megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.
Áldás Békesség!

Programajánló
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
2016. október 29-én 14 órától
a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteménybe
a Reformáció Ünnepe alkalmából szervezett

A protestantizmus öt évszázada az Alföldön
című vándorkiállítás megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Millisits Máté művelődéstörténész, művészettörténész
A megnyitót követően, 16 órától múzeumpedagógiai és kézműves
foglalkozáson vehetnek részt
2015. szeptember 29-én 16 órától

KÓRUSTALÁLKOZÓ
A Vértesi Református templomban
Igét hirdet: ifj. Mátyás Árpád
Részletes program a plakátokon és a http://letavertes.hu honlapon

A rendezvényt támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

FOTÓ. BOROS SZIMA BEÁTA

Az arcfestés közben minden gyermek azzá válhatott, amivé szeretett
volna. Az ügyes kezű óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek
dísztárgyakat, játékokat, lufi figurákat készítettek erre az alkalomra,
míg a dajka nénik folyamatosan kínálták a frissen sült lángosokat. A
változékony őszi időjárás ellenére egy „tök jó" hangulatú délutánt
tölthettünk el együtt.
a Debreceni u. 1. szám alatti óvoda dolgozói

Szüreti Mulatság
Az Irinyi úti óvoda udvarán szeptember 30-án hagyományainkat
éltetve szüreti mulatságot rendeztünk. A készülődés hetében
ráhangoló tevékenységekben vett részt gyermek, felnőtt egyaránt.
Az óvoda apraja-nagyja szekérrel a szőlőskertbe látogatott. Utunkat
a jó kedv, mondókázás, énekszó kísérte. A hetünket áthatotta a
szüret hangulata, a közös készülődés. A szikrázó napsütésben Bíró
urunk versbe szedett köszöntésével vette kezdetét a szüretünk.
A Bambi nagycsoportos gyerekek vidám tánca és „A három
kívánság” című népmeséje kápráztatta el a közönséget.
Mielőtt a hangulat a tetőfokára érett a Vértesi óvoda néhány szál
virága szüreti dalokkal színpadra lépett, a gyerekek, szülők,
vendégek velük énekeltek.
A magyar népmese napját éltetve még több mesei élményt nyújtott a
Cifra Palota bábcsoport „Az igazmondó juhász” történetét adta elő.
A közönség nem sajnálta használni a kezét, mindenki vidáman
csapta össze a tenyerét.
A hangulat megalapozása után mindenki találhatott kedvére való
elfoglaltságot. Az Ügyes kezek műhelyében marionett pulikutyát
készíthettek, arcfestőink vidám mosolyt varázsoltak arcukra, családi
versengésen vehettek részt a százlábúval, és ügyességi diótörésen.
A gyerekek, szülők, vendégeink nagyon jól érezték magukat, s
elismerő szavakkal köszönték meg ezt a jó hangulatú, vidám
napot.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Létai HH Kft., PP+R Kft.,
Szi-Mo Vértes Kft., Demeter Józsefné, a szülők és minden
résztvevő önzetlen felajánlását, aki hozzájárult a nap sikeréhez.
A Vértesi óvoda munkatársi közössége
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Sárfelhordás
Tisztelt Termelők!
2016. november 26. után a három évnél idősebb, nem
felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi
géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos!
• a
növényvédelmi
gépeken
háromévente
időszaki
felülvizsgálatot kell végezni,
• a gépek felülvizsgálatát kérelemre a Növényorvosi Kamara
által üzemeltetett felülvizsgáló állomások végzik el, a
tulajdonosnak a növényvédelmi gép működési engedélyének
lejártát megelőzően kell jelentkeznie.
Fontos, hogy minden permetező géppel rendelkező gazdálkodó
november 26-ig regisztráljon az www.ngea.hu-n!
Az MVH folyamatosan helyszíni ellenőrzéseket folytat le,
melyek során az ellenőrök az ellenőrizendő jogcím függvényében
kérhetik a bemutatandó iratokat. A gazda az előzetes értesítés során
tájékoztatást kap az ellenőrzéshez szükséges iratok vonatkozásában,
melyek főleg a gazdálkodási napló meglétére vonatkoznak. Kérünk
mindenkit, hogy az idei évtől a megváltozott gazdálkodási évet
figyelembe véve (2016. január 1 – 2016. december 31.)
naprakészen vezesse a gazdálkodási naplóját!
Másodvetést vállaló gazdák ne feledkezzenek meg, hogy nekik a
gazdálkodási napló GN01, 06, 07, 10-es lapjai mellett a GN17, 19es lapokat is vezetniük kell.

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy akik 2016-ban
a tagdíjbevallási időszakot követően lettek bevallásra kötelezett
tagjaink (15 napot meghaladóan), tehát az őstermelői
igazolványukat július 15-e után váltották ki, azoknak az őstermelői
igazolvány kiváltását követő 90 napon belül kell megtenniük
bevallásukat!
Az év közbeni bevallást az érintett tagok az e-Iroda felületén tehetik
meg, vagy a falugazdászok segítségével a CRM-ben. Az
elkészítést követően 30 napig szabadon módosíthatja bevallását.
Amennyiben segítségre van szüksége, keresse falugazdászát!
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

Létavértes Sc' 97 hírei
Éremeső Bihorban
Nemzetközi versenyen vett részt Nagyváradon az egyesület úszó
szakosztálya. A Digi Kupán sportolóink derekasan helytálltak.
Mányi Csaba tanítványai az elődöntőben, német, román, olasz,
szerb vetélytársakat megelőzve jutottak a döntőbe.

Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Érmes úszóink: Balogh Dominik: aranyérem (50m pillangó és 50m
gyors), ezüstérem (50m hát), Zudor Nóra: ezüstérem (50m pillangó)

Csapadékos időjárási körülmények között, mezőgazdasági
tevékenységgel érintett területeken, a földutak és az aszfaltozott,
betonozott utak kereszteződésének közelében, építkezések
környezetében megnő a sárfelhordás kockázata, amely fokozott
veszélyt jelent a közúti közlekedés résztvevőire.
Felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy a földútról aszfaltozott,
betonozott útra történő kihajtás előtt távolítsák el a járművükön
található olyan szennyeződéseket, amelyek később az útra
rakódhatnak, és veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát! A
közlekedésbiztonság
érdekében
fokozott
körültekintéssel
közlekedjenek a sárfelhordásból származó szennyeződéssel érintett
útszakaszokon!

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 7. §-a szerint:
„(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a
közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan
befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.
(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte
vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát
hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett
veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem
lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.
(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását,
beszennyezését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát,
amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről
a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és amennyiben erre
lehetősége van - a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni
vagy azt elhárítani (mérsékelni).”
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet (KRESZ) ugyancsak meghatározza az utak
igénybevételének feltételeit. A KRESZ 63. §-a szerint:
„(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte
vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát
hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély
elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a
veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a
járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat
beszennyezheti - el kell távolítani.”
Kérjük a gazdákat, hogy a mezőgazdasági munkák során a fentiek
betartására fokozott figyelmet fordítsanak!
bronzérem (50m mell), Zudor Réka: ezüstérem (50m mell), Fülöp
Csenge bronz érem (50m gyors és 50m hát),
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek a szép
eredményekhez!

Jubiláltak az "Öregfiúk"

Október első hétvégéjén ünnepelte az "Örökifjak-öregfiúk"
labdarúgó csapatunk a megalakulásának tizedik évfordulóját. A
labdarúgó mérkőzést követően baráti beszélgetés zajlott az
elmúlt időszak történéseiről.
Papp Zoltán szakosztályvezető

2016. október
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Édesapám emlékére
„Számomra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áld meg Istenem!
S én köszönöm, hogy Ő lehetett az Édesapám.
Csillagok közt él már, angyalok közt jár,
Ott, hol csendből épül vár,
S igaz lelkére már az Isten vigyáz”

GUBA JÁNOS
halálának 12. évfordulóján
fájó szívvel emlékezik
Felesége, fia, menye és unokái

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

HALOTTAK NAPJA
A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart
az eltávozottak lelki üdvéért. Ez az ünnepnap
ebben az évben is november 2, szerda.
A hozzátartozók a sírok rendbetételét,
feldíszítését, már az előtte való napokon,
Mindenszentek ünnepéig elvégzik.

HÍREK

9. oldal

Apróhirdetés
Feladás határnapja: minden hónap 10. nap
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Alkotmány u. 11. szám alatti összkomfortos családi ház melléképületekkel eladó. Érdeklődni lehet:
telefon 06/70 235 4008 (2016//00676)

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes,
180 m2-es, 3 szobás, parkettás, gázés vegyes tüzelésű központi fűtéses
lakóház garázzsal, gazdasági- és
melléképületekkel, ipari árammal,
pincével eladó,. Érdeklődni lehet
06-30 / 252-6375.
(2016/00638)
GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű
garanciával, alacsony árakon.
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor,
20/ 463-57-13
(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

LAKÓHÁZ. Létavértes, Vezér u.
9. szám alatti ház eladó. Érdeklődni:
06 30 / 55-34-417 este 19 óra után.
(2016/00576)

SZÁNTÓFÖLD. A nagylétai határban, a román határ környékén 20
AK értékben 0,9 ha szántóföld
eladó. Érdeklődni: 30-2626-330
(2016//00668)

ELADÓ ERDŐ. Eladó Derecskén
önálló kezelői joggal (1/1 tulajdonú)
lopásvédett helyen, 7 ha területű, 65
éves, 15 év múlva vágásérett erdő,
melynek faállománya: tölgy, magas
kőris, juhar, fekete dió, kevés
gyertyán és akác. Irányár: 32 millió
forint Érdeklődni lehet: Dózsa
György 06-30/303-9176, e-mail:
sarkany.nyirbator@vnet.hu
ŐSZI VIRÁGVÁSÁR. Krizantém, árvácska, őszi évelő virágok
kaphatók. Cím: Monostorpályi,
Létai u. 45. Kincses Károlyné.
Telefon: 06 20 260-1836 (2016/00780)
HEVERŐ. Jó állapotban lévő
ágyneműtartós
egyszemélyes
heverő eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 30/920 2413
(2016/00794)

Apróhirdetés díja: 670.- forint ÁFA - val

Ne feledkezzünk meg eltávozott Szeretteinkről! A városi
Köztemető ezeken a napokon meghosszabbított nyitva
tartással fogadja a látogatókat.

Vállalkozó bemutatkozása
FEHÉR IMRE ÉS FIA

épület- és bútor asztalos
Fehér Imre, Létavértes, Sándor utca 64. szám
alatt élek. Közel 30 éve dolgozom a szakmában egyéni vállalkozóként, ma már fiammal együtt. Igyekszünk minden kedves
megrendelőnk elképzelését és igényét reális áron maximálisan
teljesíteni.

Az újságba szánt
anyagok, fotók,
hirdetések leadása

minden hónap 10. napjáig:
Személyesen: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12.
E-mailen: letahirek@gmail.com
Üvegezés:
Síküveg méretvágása
beszerelése
domborított üveg,
hőszigetelt üveg,
díszberakásos hőszigetelés,
reflexiós üveg,
Tiffany üveg,
katedrál üveg
különböző mintákkal

Szolgáltatásaink:
Teraszok, díszes előtetők,
kerti bútorok, kapuk,
bejárati ajtók, hőszigetelt
ablakok,
szobaajtók,
kerítéslécek, szúnyogháló
készítése ajtóra, ablakra,
francia ágyak, heverők,
laminált parketta lerakás
és
hozzá
szegő
léckészítés,
szoba-,
konyha-, fürdőszoba- és
irodai bútorok, igény- és
elképzelés szerint.

Telefon:
Mobil: 06-30/352-9128
Lakás: 06-52/251-370
E-mail:
feherimre5@freemail.hu
Helyszíni felmérés
telefonegyeztetés alapján

10. oldal

Létavértesi

50 éves évfolyamtalálkozó

Az újratalálkozás öröme
A Nagylétai Általános Iskola, ma Létavértesi Arany János Általános
Iskola, 1965-66-évben végzett nyolcadikosai (a, b, c osztályok)
szeptember 17-én tartották 50 éves évfolyam-találkozójukat.
8.a osztály

HÍREK

2016. október

A ngol ny el v okt at ás
Az angol nyelv tanulását lehet halogatni,
de megkerülni szinte lehetetlen.
Nyelvvizsgára, érettségire, általános nyelvtudásra,
munkahelyi felvételre való felkészítés.
Ingyenes szintfelmérés.
Tanítás helyben a Petőfi u. 51. alatt,
vagy interneten keresztül.

Elérhetőségem: Facebook: Dévai Nyelviskola

Telefon: 70/648 1647
Már csak az első öt jelentkezőt tudom fogadni ebben
a tanévben november 15-ig 2000 Ft/óra a bevezető ár

Ülő sor: Ördögh Zsuzsanna, Ternován Irén, Tóth Eszter, Szabó
István /tanár/, Hajzer Emilia, Szima Ilona. Kárándi Irma
Álló sor: Nagy Zoltán, Gyulai József, Nagy József, Fehér László,
Veress Tibor, Árva Mihály, Papp Gábor, Nagy Imre Pásku László.

Bunta Ernő
cambridge-i tanári oklevéllel rendelkező oktató1994 óta
(22 éves gyakorlat).
Aki komolyan akar angolul tanulni, az keressen meg!
Az okos ember számára a tanulás befektetés
(2016/00791)

8. b osztály

BÚTOR! BÚTOR! BÚTOR! BÚTOR!
Kedves vásárlóink
Üzletünkben kedvező áron, széles választékban vásárolhat
Kínálatunkban franciaágyak, heverők, kanapék, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, szekrénysorok, konyhabútorok, komódok és még sok új bútor
megtalálható.
HELYBEN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL !

Érdeklődni: Kossuth u. 32. (Reál pont üzlet)
Nyitva: hétfő – péntek:7-18-ig, szombat: 7-15-ig, vasárnap: 7-12 ig

Ülnek: Penyigei Magdolna, Szabó Edit, Mihucz Ilona, Vass Katalin,
Szabó István (tanár), Vlajk Éva, Tarján Izabella, Balázs Erzsébet.
Állnak: Kiss Sándor, Vass Sándor, Jóga Lászkó, Rácz György,
Zsíros József, Hosszú János, Janka Gábor, Máté Magdolna, Szima
Sándor, Nyika Ibolya.
8. c osztály

Ú
ÚJJ T
TE
ER
RM
MÉ
ÉK
KE
EK
K
aa PPáánnyyaa V
Vaass -- M
Műűsszzaakkii TTüüzzéépp bboollttbbaann!!
M
M
m
Mooossstttaaannntttóóólllkkkaaappphhhaaatttóóókkkjjjóóóm
miiinnnőőősssééégggűűűkkküüülll---ééésssbbbeeellltttééérrriii
fffa
a
c
e
m
p
é
k
é
á
ó
a
p
o
k
ö
b
b
é
e
m
é
e
b
e
n
allliiic
cssse
em
mp
pé
ék
ké
ésss jjjá
árrró
óllla
ap
po
ok
k tttö
öb
bb
bfffé
éllle
em
mé
érrre
etttb
be
en
n!!!

SSSzzzááállllllííítttááásssiiiiiidddőőő777222óóórrraaa!!!FFFooolllyyyaaam
m
maaatttooosssaaannnbbbőőővvvüüülllőőőkkkííínnnááálllaaattt
TTeelleeffoonn::00663300//55446666000055kkkííínnnááálllaaattt!!!

C
Cíím
m:: LLééttaavvéérrtteess,, N
Naaggyyvváárraaddii uuttccaa 4444..

Ülő sor: Boldogh József, Beregszászi Róza, Pellei Julianna, Papp
Ibolya, Fehér Ibolya, Rácz Julianna, Z Nagy Julianna, Papp Imre.
Állnak: Papp Gyula, Kacsó János, Oláh István, Bárány Mária, Erdei
Sándor, Guba Ernő, Pellei Sándor.
Több mint 70-en vettünk részt az ország különböző településeiről.
Nagy öröm es meghatódottság volt az újratalálkozás. A viszontlátás
reményében bizakodva váltunk el.
Barnáné Nyika Ibolya
Képek készítői: Boros Szima Beáta, Hosszúné Major Erzsébet Lys, Újvárosi
Mihály
A fotók nagyobb méretben: http://letahirek.blog.hu

Tisztelt Vállalkozók!
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme:
max. 1 gépelt oldal és 1-2 kép, logó. Várjuk írásukat: Városháza, I.
em. 12. vagy letahirek@gmail.com e-mail címen.

