
 
Fotó:  Kulcsárné Juhász Judit

 Az önkormányzat tanácstermében október 24 –én búcsúzott a város képviselő-testülete 
Dr. Oláh Csabától és feleségétől, nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Jó egészséget és hosz-
szú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk! 

Papp Zoltán képviselő
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Köszöntjük a Megye Napja 

rendezvény résztvevőit! 
 

2017. november 22 –én, szerdán  különle-
ges rendezvénynek ad helyszínt a város. 
Ebben az évben a Létavértesi Városi Könyv-
tár és Művelődési Ház színház-termében 
kerül sor a Megye Napja alkalmából tartandó 
ünnepi rendezvényre.  
 
A nap els ő részében  a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat díjátadóval egybekötött ünne-
pi ülést tart. Ennek keretében kerülnek át-
adásra a Megyei Önkormányzat által alapított 
díjak. 
 
A délutáni  nyilvános program  az Irinyi 
Kiállítóteremben  folytatódik. A Földműve-
lésügyi Minisztérium által HUNG-2017 I. cél-
területére kiírt, és a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat által benyújtott „Tudod- e? ”
című nyertes pályázatnak köszönhetően 
településünk lehetőséget kapott arra, hogy a 
Települési Értéktárba  felvett helyi értékekből 
bemutatkozó anyag kerüljön kiállításra.  
A kiállítás mellett kerül sor az általános isko-
lák diákjainak vetélkedőjére, illetve a pályá-
zatra beérkezett műalkotások nagy-közönség 
előtti bemutatására.  
A kiállítás november 20 –tól – 27 -ig, mun-
kanapokon 8-16 óráig bárki számára ingye-
nesen megtekinthető.  
A vendégeknek a délután folyamán lehetősé-
gük lesz megtekinteni a „Múzeumok utcájá-
nak”, az Irinyi utcának látnivalóit is. 
 

 

A Megye Napja ünnepi záróm űsora  17 óra-
kor  kezdődik a színházteremben.  
Fellépnek: Zséda és Malek Andrea 

Menyhárt Károly polgármester
 
 

 
 
Létavértes, 2017. október 22. „Isten iránti hálával tekinthetünk vissza a mai napunkra is! 
Délelőtti úrvacsoraosztásunkra, és a délutáni orgonakoncertünkre, reformációs megemlé-
kezésünkre. Alkalmunk végén megnyitottuk kiállításunkat, melynek megvalósításában 
való segítségért hálás köszönetünket fejezzük ki Pappné Győri Tündének! A famunkát 
Nagy Józsefnek köszönjük hálás szívvel! Soli Deo Gloria!” 
 
Debrecen, 2017. október 31. ”Gyülekezeti küldöttségünkkel részt vettünk a debrece-
ni reformációs ünnepségen: úrvacsorás ökumenikus istentiszteleten és emlékmű ava-
táson.”                             Forrás: facebook – Nagylétai Református Egyházközség 
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A 2017. október 24-én megtartott 
soros  testületi ülés napirendjén 
 
      Polgármesteri jelentés 
 
1. Beszámoló Létavértes Környezeti álla-
potáról, a környezetvédelem helyzetértől. 
                                                 ● 
2. Létavértesi Városi Könyvtár és Műve-
lődési ház 2016. évi munkájáról szóló 
beszámoló.  ● 
 
3. Különfélék 
3.1.Sziget területén lévő ingatlanok felaján-
lása 
 
     

3.2.Létavértes Városi önkormányzat és 
intézményeinek 2017. évi költségvetésének 
módosításáról. ● 
3.3.Városnap 2018. június 30-i programja 
(tervezet) ● 
3.4.Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetői beosztás betöltésére 
pályázat kiírása ● 
3.5.Iskolák felvételi körzethatár 
kialakításának véleményezése. ● 
3.6.2018. évi startmunka program 
jóváhagyása. ● 
 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu 
● = elérhető a város honlapján  
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Röviden 
 

Időskorúak figyelmébe  

Amint azt több alkalommal megírtuk az 
időskorúak egyszeri támogatásáról döntött a 
város képviselő-testülete. Ennek mértéke:  
10.000 Ft/év, egyedülállók 12.000 Ft/év.  
A támogatás igénylése formanyomtatványon 
történik, melyet még november 30-ig lehet 
benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal 
szociális irodáján (földszint 3.). 
A kifizetésre december 14-én kerül sor a 
Városháza II. emelet 25. számú irodájában. 
 

Megemlékezés 
Idén is ünnepség keretében emlékeztünk az 
1956 -os forradalom és szabadságharcra. Az 
esős idő miatt a műsor a művelődési ház 
színháztermében zajlott. Ünnepi beszédet 
mondott Menyhárt Károly polgármester, 
majd az '56-os események hangulatát az 
Arany János Általános Iskola 8. osztályos 
tanulói idézték meg. Felkészítő pedagógusok: 
Molnárné Pelei Andrea, Bertóthy Tamás és 
Fodor József. A rendezvény az emlékpark 
kopjafájánál koszorúzással érté véget. 
 

 
Várjuk feny ő felajánlásaikat 

A városi karácsonyi ünnepségre fenyőfa 
felajánlásokat fogadunk.  A felajánlásokat a 
Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház, Rózsa u. 1. szám, illetve a 376-055-ös
telefonszámon lehet megtenni.  
 

Városbál 
Egy szép hagyomány visszaállítása! 
Létvértes város képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy 2018. évben ismét megrendezi 
a városbált, melynek tervezett időpontja 
2018. január utolsó szombatja.  
 

 
Bővebb információk a következő számban!" 
 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeettt    nnnaaapppiii rrr eeennndddjjj ééénnn   

Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület tájékoztatója 

 

November 8.-án a Sportcentrum 
klubtermében Szájbert Ákos, a Dél-
Nyírség, Erdőspuszták LEADER 
Egyesület munkaszervezeti vezetője, 
tartott előadást az egyesület munkájáról 
és a jövő évi pályázati lehetőségekről. 
 
A létavértesiek mellett Hosszúpályiból és 
Sárándról is érkeztek érdeklődők. 
 
A Leader csoport 27 települést foglal 
magába és az ott lakók számára hét 
pályázat keretében 179 millió forint áll 
rendelkezésükre.  
A pályázók köre többek között: 
önkormányzatok, egyházak, vállalkozások, 
nonprofit szervezetek, civil szervezetek. 
 

A pályázatok különféle kategóriákban 
különböző támogatási intenzitásúak. A 
minimum pályázható összeg 100.000 Ft, a 
maximum összeg 25.000.000 Ft.  
A támogatás intenzitása a Derecskei járás 
területén, így Létavértesen is, a civil-, 
egyházi- és önkormányzati szférában 95% 
a vállalkozói szektorban 70%, sikeres 
pályázat esetén. 
A pályázatok beadásának első üteme: 
2018. február 01 - 2018. május 04.  Az 
egyesület szabályzatba foglalta, hogy egy-
egy településre a rendelkezésre álló forrás 
összegének maximum 20%-a kerülhet. 
 

Papp Zoltán képviselő
Ajánljuk: http://www.dnyeleader.eu/
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  Nagykövet a sporttelepen  
 
Nagy megtiszteltetés érte a Létavértes SC ’97 sportegyesületet 2017. 
október 7-én, amikor az Irinyi - Vulcan nap alkalmából Románia 
magyarországi nagykövete, Marius Lazurca, valamint Emilian 
Pavel, Európai Parlamenti képviselő, Pásztor Sándor, a Bihor Me-
gyei Önkormányzat elnöke, Dr. Szabó Ödön román országgyűlési 
képviselő, Dr. Aurel Chiriac, a nagyváradi Körös Múzeum 
igazgatója, és Florin Vasulini, Románia gyulai főkonzulja látogatta 
meg klubunkat. 
 

 
Fotó: Magánarchívum

 
Nagykövet úrnak egy Herceg András által dedikáltatott DVSC mezt 
adtunk ajándékba, amit nagy örömmel fogadott.  
Egyúttal a Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Létavértes SC' 97 elnökségét meghívta a budapesti Román Nagykö-
vetségre, ahol egy magyar - román érmelléki települések közös 
programjának pályázati lehetőségéről egyeztethetünk. A látogatásra 
valószínű még ebben az évben sor kerül. 

Árva Barna elnök
 

 Puskár Gyula köszöntése 
 
2017. szeptember 28- án, Puskár Gyula , egykori takarékszövet-
kezeti elnök, családja körében ünnepelte 90. születésnapját. E jeles 
alkalomból köszöntötte Őt Menyhárt Károly polgármester, felolvas-
va a Miniszterelnök úr jókívánságait és átnyújtotta az elismerő okle-
velet az ünnepeltnek. 
 

Fotó: Magánarchívum
„Tiszteletre méltó és nagyon jól eső érzés volt mindannyiunk 
részére ez a gesztus, ezen a különleges, és számunkra fontos 
családi eseményen” – írta köszönőlevelében, Gyula bácsi ne-
vében Szűcs József.  
 

 Az emlőszűrő vizsgálatról  
 

Sikeresen zárult a szervezett, busszal történő beutaztatással megva-
lósult emlőszűrés. Az önkormányzat jóvoltából 3 napon busz volt 
biztosítva a Debrecenbe és visszautazáshoz, és 87 személy élt a 
lehetőséggel.  
 

 

A keddi, csütörtöki napokon Zsiros- Takács Timea, pénteken pedig 
Tallódiné Károlyi Zsuzsa volt az utaskísérő.  
Hölgyeim! Leleteiket őrizzék meg, havonta végezzenek önvizsgála-
tot és vegyenek részt a további szűréseken! 

Kép és szöveg: Zsíros – Takács Tímea
 

 Kiállítás 

 
Fotók: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház

Október 29-én a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház 
emeleti termében Erdei Sándor újságíró nyitotta meg a XVI. 
Létavértesi Művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítást. 

 
 
A festmények december 19 –ig tekinthetők meg kedd – péntek 
napokon 8 órától - 17 óráig, szombaton 9 órától –12 óráig. 

További képek elérhetők: www.letavertes.hu /Hírek 
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     PPrreessbbiitteerrvváállaasszzttááss      
 

A Nagylétai Református Egyházközségben a november 12-i 
ünnepi istentisztelet keretében került sor a presbiterek megvá-
lasztására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presbiterek (24 f ő) 

1. Papp Sándor főgondnok(Árpád tér)  
2. Balogh Imre (Sándor u.) 
3. Belényesi Imre (Hunyadi u.) 
4.Belényesi Ágnes (Zöldfa u.) 
5. Berki Istvánné (Árpád tér) 
6. Füzesi József (Petőfi u.) 
7. Guba László (Új u.) 
8. Huszti Imre (Teleki u.) 
9. Huszti József (Hunyadi u.) 
10. Kárándi István (Alkotmány u. 
11. Kovács Miklós (Petzőfi u.) 
12. Major Lajos (Tóth Á. u..) 
 

Pótpresbiterek (6 fő) 

1. Balogh Imréné  (Népbolt u.) 
2. Demján János (Baross u.) 
3. Görög István (Rét u.) 
 

A Presbitérium tagjainak eredményes munkát kívánunk! 
(Forrás: Nagylétai Református Egyházközség) 

 
 
 

GGGyyyeeerrrmmmeeekkkssszzziiigggeeettt   
ÓÓÓvvvooodddaaa   

 
 
Csicserg ő Csoport 
 
2017. szeptember 3-án tárt kapukkal várta a kis óvodásokat a 
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda Csicsergő csoportja. A mi cso-
portunkban kiemelt terület a kézműves tevékenység. 
Ebben a nevelési évben 20 kisgyermeket várunk (8 kislány, 12 
kisfiú) akik folyamatosan érkeznek, ahogyan betöltik a kettő és fél 
évet, illetve szobatisztává válnak. A fokozatosság elvére épülő anyás 
beszokatás hete megkönnyítette az óvónők dolgát, mivel az első 
napokban a gyermekek együtt töltötték a délelőttöket az anyukájuk-
kal (más hozzátartozóval) és az óvodai dolgozókkal. Ezt az idősza-
kot a családok igényeikhez és lehetőségeihez mérten használták ki. 
Hasznos időszak volt az mindannyiunk számára, hiszen így köny-
nyebben ismerkedtünk egymással és zökkenő mentesebben teltek az 
első hetek. Ma már otthonosan mozognak a csoportszobában, isme-
rik a játékeszközöket, azok használati módját, az életkoruknak meg-
felelő szokás- és szabályrendszert. Az első félév végére mind a 20 
kis óvodás részesülhet óvodai ellátásban.  
 
 

Mazsola csoport 
 
A Mazsola csoport szeptember 4-től fogadta az újonnan érkező 
gyermekeket, ahol Szilvi néni, Bea néni, Andi néni és Tündike néni 
biztosította a szeretetteljes befogadást. A homogén Kis I. csopor-
tunkba 20 gyermek kezdte meg az óvodás életét és folyamatos 
bővülés mellett decemberre 25 főre duzzad a létszámunk.  
Első héten, a zökkenőmentes óvodakezdés érdekében, a gyermekek 
szüleikkel együtt érkeztek az óvodába, ahol így természetesen na-
gyon jól érezték magukat. A második héttől a fokozatosság elvét 
figyelembe véve és betartva, már önállóan fogadtuk a gyermekeket. 
Első napokban csak ebédelésig, hét közepétől már itt aludhattak és a 
harmadik hétvégére már az uzsonna elfogyasztása után érkeztek a 
szülők a csemetéikért.  
 
 

Bóbita csoport  
 
A Bóbita csoport 2017. szeptember elején megtelt kíváncsi és izga-
tott kisgyermekekkel és szüleikkel, akik először lépték át az óvoda 
küszöbét. A csoportunkban kiemelt szerepe lesz a népi hagyomá-
nyok éltetésének: a néptáncnak, a népzenének és nem utolsó sorban 
a népmesének. Célunk, hogy a népi játékok és feladatok által a 
gyermekeknek sikerélményekben legyen részük, és a kitűzött fej-
lesztési célok megvalósulhassanak ez által.  
 

A csoportba összesen 21 gyermek fog járni, szeptemberben 13 
gyermek kezdte meg az óvodát. A két óvodapedagógus, Bereczki-
Kocsis Krisztina és Pappné Győri Tünde szeretetteljes és barátságos 
csoportszobában fogadták a leendő ovisokat. Az óvó nénik munká-
ját segíti Magyar Viktória pedagógiai asszisztens, és Papp Attiláné
dajka néni. A gyermekek hamar megszokták és megszerették az 
óvodai tevékenységeket: boldogan próbálták ki az óvoda sok-sok 
játékát a csoportszobában és az udvaron egyaránt 
 

Mikulás nap az óvodában 
 
December 5-én 13:00 órától sok szeretettel várjuk a Kedves Szü-
lőket, Hozzátartozókat a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában tar-
tandó Mikulás napra!  
 
Különféle ingyenes programokon vehetnek részt, a Mikulás megér-
kezését, az ajándékozás varázsát közösen élhetik át gyermekeikkel. 
A Cifra Palota Bábcsoport ingyenes bábelőadását is megtekinthetik, 
kézműves tevékenységekben vehetnek részt, valamint az Adventi 
vásárban a meghitt karácsony hangulatát idéző ajándékokra is ráta-
lálhatnak.   

Szeretettel várunk Mindenkit! 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda dolgozói

 
 

 
 

Adventi Hangverseny 
A Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház szervezésében 
2017. december 8-án , (pénteken) 
17.00 órától Fekete Nándor o r-
gonam űvész látványkoncertjére 
kerül sor. 
Az orgona koncertet a Nagylétai Re-
formátus Templomban tartjuk. 
 
Jegyek elővételben: 1000,-Ft, a 
helyszínen 1500,- Ft. 

A jegyek megvásárolhatók: Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház, Létavértes Rózsa u. 1.  szám alatt. 

Szeretettel váruk mindenkit!
 

13. Menyhárt Károly (Új u.) 
14. Papp József (Új u.) 
15. Papp Sándor (László u.) 
16. Papp Sándor (Baross u.) 
17. Pongor Imre (Petőfi u.) 
18. Pongor Imre (Kossuth u.) 
19. Pongor Sándor (Alkotmány u.) 
20. Pongor Sándor (Új u.) 
21. Sass János (Kossuth u.) 
22. Szabó Imre (Rét u.) 
23. Dr. Tóth László (Árpád tér) 
24. Zsíros József (Új u.) 
 
 

4. Pongor Sándor (Szabadságharcos u.) 
5. Papp György  (Sziget u.) 
6. Végh László (Rózsa u.) 
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http://arany-lvertes.sulinet.hu

AAArrraaannnyyy   JJJááánnnooosss  
ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa  

 

’56-os megemlékezés  
Minden évben két fontos piros betűs ünnepnap van az iskolások 
életében: március 15. és október 23. Emlékezni az októberi forrada-
lom hőseire általános iskolásként nem egyszerű feladat. A rendszer-
váltás előtti időszakban beszélni sem lehetett róla, 35 esztendőn 
keresztül az igazságot csak otthon hallhattuk titokban, mint egy igaz 
mesét adták apáról fiúra. Pedig hősei köztünk éltek, élnek, s amíg 
lehet, meg kell hallgatni őket, hiszen velük együtt lesz hiteles ’56 
történelme. Iskolánkban minden évben a végzős nyolcadikosok 
készülnek emlékműsorral.  Az 1956-os forradalom során három-
ezer, többnyire névtelen hős adta az életét a magyar szabadságért, 
rájuk emlékezünk.  

 
Fotók: Iskola archívuma

A pénteki iskolai ünnepség után, a városi megemlékezésre, 23-án 
délelőtt került sor, ahol a rossz idő miatt a műsor rövid részletét a 
művelődési házban adtuk elő. Az emlékezés a főtéri Kopjafánál 
virágok, koszorúk elhelyezésével zárult. 
 

Bolyai matematika csapatverseny 
Október 13. Az idei tanévben is részt vettünk a Bolyai mate-
matika csapatversenyen. Ez egy nagyon nehéz verseny a gye-
rekek számára, mert csapatban kell dolgozniuk. Ami ennyi 
idősen nem megszokott és nem is egyszerű feladat. Négy csa-
pattal indultunk a megmérettetésen, és tanulóink most is szép 
eredményeket értek el. Gratulálunk nekik és felkészítőiknek! 

 
 
4. évfolyam: 46. hely/77 pont/ Balogh Dominik, Guba Dávid, Kerekes 
Balázs, Lakatos Regina Felkészítő: Kertészné Suta Mária. 
5. évfolyam: 25. hely/106 pont/ Bozsóky Péter, Flach Márk, Kiss 
Gabriella, Vlajk Johanna. Felkészítő: Létai Ilona 
6. évfolyam: 45. hely/100 pont/ Cseh Kristóf, Fekete Barbara, 
Kiss Bence, Vida Ferenc Felkészítő: Létai Ilona 
7. évfolyam: 16. hely/92. pont/ Bozsóky Virág, Kalmár Barbara, 
Szabó Csongor, Zurbó Bejámin. Felkészítő: Nagy Zsolt 

Készítette: Létai Ilona munkaközösség vezető
 

 

 
 
Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy a Határtalanul program 
felhívására hetedikes tanulóinknak összeállítunk egy olyan progra-
mot, amelyben a mai országhatáron kívül rekedt területek történel-
mével, földrajzával, irodalmával ismerkedhetnek meg.  
…A várromok, bércek, hegyi patakok 2018. júniusában Erdély felé 
hívogatnak. A pályázatunk megírásával iskolánk névadója, Arany 
János születésének 200. évfordulójára is emlékezünk. Az öt napos 
úton ellátogatunk Nagyszalontára, Aradra, Dévára, Vajdahunyadra 
de utunk elvezet a Székelyföld legszebb helyeire is. A Nemzeti 
Összetartozás Napján a Homoródszentmártoni iskolásokkal együtt 
fogunk emlékezni.  Az utazás előtt előkészítő órára és szülői érte-
kezletre is sor fog kerülni. 
„Vegyük csöndesen, feltűnés nélkül kezünkbe a vándorbotot és 
zarándokoljunk a Kárpátok erdeibe” 
                    Nagy Dezsőné                          Milotai József 
                          szaktanár                                  szaktanár 
 

Népi hangszerek nyomában 
Iskolai könyvtárunk a Kodály-emlékév jegyében zenei vetél-
kedőt szervezett. A verseny során a feladatok a népi hangsze-
rekhez és Kodály Zoltán életútjához kapcsolódtak. A csapatok 
által bemutatásra került egy-egy népi hangszer. A rendezvényt 
néptánccal és citerával kísért közös énekléssel zártuk. Hercz 
Béla 5.c osztályos tanulónk, aki a Debreceni Népi Együttes 
tagja szilágysági táncot mutatott be a közönségnek. Szilágyi 
Katalin, a Vértesi Református Egyházközség Soli Deo Gloria 
Kórusának vezetője megtanította diákjainknak a Zöld erdőben 
de magos a juharfa című népdalt, amit citerával kísért. Kö-
szönjük a zsűri (Menyhártné Bora Edit, Szilágyi Katalin, 
Zákányné Bogyó Anikó) segítő munkáját! 

Eredmények: 
1. „A furulya őrzői” 5.a: Apai Liliána, Balogh Lívia, Bozsóky Péter, 
Szabó János 
2. „Zenei jegyek” 5.b: Balogh Noémi, Budai Henrietta, Fekete Tamás, 
Jakab Fatima 
3. „Népzenekutatók” 6.b: Ágoston Dorottya, Cseh Kristóf, Fekete 
Barbara, Papp Huba 
 

Pályázat ingyenes könyvcsomagra 
A Magyar Gyerekkönyv Fórum pályázatot hirdetett iskolai könyvtá-
rak számára, melynek célja, hogy a gyerekkönyvkiadók felajánlása 
révén tíz, alacsony költségvetésből gazdálkodó, nagyrészt hátrányos 
helyzetű tanulókkal rendelkező intézmény iskolai könyvtára hozzá-
juthasson egy-egy kortárs gyerek- és ifjúsági köteteket tartalmazó 
könyvcsomaghoz. További cél, hogy a pályázat-nyertes iskolák 
tanulói közül kiválaszthassák a HUBBY - Év Gyerekkönyve Díj
2017 Gyerekzsűrijének tagjait is.  
Iskolai könyvtárunk könyvtárfejlesztési pályázata nyertes lett, így 
az alsó-felső tagozatosok részére egy könyvcsomaggal gazdagod-
tunk.  
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Márton-napi kézműveskedés 

Fotók: Arany J. Iskola archívuma
Könyvkuckós diákjainkkal Márton-napi kézműves foglalkozáson 
vettünk részt a Városi Könyvtárban. A foglalkozás vezetője Pappné 
Szabó Mária felelevenítette a Márton-napi népszokáshoz kapcsoló-
dó hiedelmeket. A gyerekek nagy örömmel és kreativitással libás 
ajtódíszt készítettek.  
 

Szelet a vitorlába 
Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a továbbtanulni készülők
minél több ismerethez, információhoz jussanak a középiskolát, a 
képzési lehetőségeket illetően. Ennek megfelelően a nyolcadikos 
osztályfőnökök elvitték osztályaikat Debrecenbe, a Lovardában 
rendezett pályaválasztási kiállításra. Az idei nagyon színvonalas
programról rengeteg új ismerettel felvértezve érkeztek haza diákja-
ink. 
 

Papírgyűjtés: 
Idén is sor került a már hagyománnyá vált Papírgyűjtés megszerve-
zésére és lebonyolítására. A gyerekek izgatottan, nagy örömmel 
lendültek neki az egy héten át tartó gyűjtésbe. Igyekeztek minél több 
boltot, lakóházat feljárni, szekerekkel, kiskocsikkal tették forgalmas-
sá Létavértes utcáit.  
 

Szüreti nap: 
Október 4-én egy szép, őszi napra ébredtünk. A már hagyománnyá 
vált Szüreti nap izgalmas vetélkedőkkel, játékokkal várta az alsó 
tagozatos kisdiákokat. Délelőtt tanórákon vettek részt  a gyerekek, 
majd az ebéd elfogyasztását követően, a központi iskola udvarán 
Menyhártné Bora Edit köszöntötte a gyerekeket, megnyitotta a 
Hagyományőrző napunkat. 

 
 
A gyerekek különböző programokon próbálhatták ki magukat, 
többek között a népdaltanulás, aszfalt rajzverseny, népi játékok, 
ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, a szőlőpréselést is 
megismerhették. Ezt követően Nagy Imre és zenekara táncházat 
varázsolt a gyerekeknek, majd a megérdemelt hagyományos ételek, 
sütemények elfogyasztása következett. A gyerekek elégedetten, 
mosollyal az arcukon térhettek haza.  

Nagy Józsefné igazgató
 

6www.irinyivertes.hu
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Pályaválasztás 
Iskolánk fontos feladatai közé tartozik végzős diákjaink pályaválasz-
tásának segítése.  
Ennek érdekében idén is rendhagyó osztályfőnöki órák keretében, 
ingyenes pályaorientációs foglalkozáson vettek részt 7. és 8. osztá-
lyos tanulóink, melyet intézményünkön kívüli szakemberek koordi-
náltak.  

 
Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma

„Szelet a vitorlába” 
 
Október 19-én Debrecenbe látogattak a 8. osztályosok, a Megyei 
Kormányhivatal által megszervezett „Szelet a vitorlába!” pályavá-
lasztást segítő rendezvényre a Lovarda Egyetemi Kulturális és Kon-
ferenciaközpontjába. A nagyszabású programon a középiskolák 
bemutatkozása mellett, önismeret fejlesztésére, idegen nyelvi tudás 
tesztelésére és szakismertetőkön való részvételre is lehetőség nyílott. 
 

Október 23. 
Az 1956-os forradalom október 23-i eseményeit több ízben idézte 
fel iskolai közösségünk Tamás Henrietta tanár néni irányításával.  
 

 
Az emlékezés pillanatai 

Október 20-án, pénteken filmvetítéssel és 56-os pillanatképekből 
készült kiállítás megtekintésével hangolódtunk a történelem tragikus 
napjaira, majd 24-én pedagógusok és diákok közreműködésével, 
ünnepi műsorral folytatódott a megemlékezés. 
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 Idősek köszöntése 

 
Ünnepi műsorral köszöntötték második osztályos diákjaink a köz-
vetlen közelünkben lévő időseket.  
 

Idősek köszöntése 
 

November 10-én a Vértesi Református Szeretetházban, majd no-
vember 14-én a Vértesi Könyvtárban az Irinyi Nyugdíjas Kör tiszte-
letére adták elő kedves műsorukat a gyerekek Tóthfalusiné Bubrik 
Beáta és Nagyné Kiss Etelka tanító nénik irányításával. Megható 
szavaik, történetük a szeretet fontosságát hangsúlyozták.  

 
Köszönet az önzetlen szülőknek 
(Játék-kuckó) 
Október elején a legelső esős őszi napon született meg bennünk az 
ötlet, hogy az alsós gyerekek (legkisebb irinyisek) számára egy 
kuckót alakítsunk ki, ahol a „nemszeretem idő” elérkeztével eltölt-
hetik a délutáni játékidőt. 
Az internetet segítségül hívva kértük a szülőket, hogy az otthoni  
megunt, de jó állapotú játékokat hozzák be a kicsik számára. A 
tervünk megvalósításához 30 család segítségével 25 társasjáték, 20 
puzzle és megszámlálhatatlan kisautó, baba és plüssfigura gyűlt 
össze.  
 

Megteltek a szabad polcok játékokkal 

Így a Kassai utca 5. sz. alatti rajz- és táncterem átalakulhatott azzá a 
„játékkuckóvá” ahol a gyerekek a leghidegebb napokon is zavarta-
lanul játszhatnak, „kipihenve” a tanórákat. 
Köszönjük ezúton is a szülőknek, hogy segítettek nekünk abban, 
hogy a gyerekeknek még otthonosabbá tegyük az iskolát. � 

 
Jákóbné Szilágyi Éva

iskolai tudósító
� Az Irinyi János facebook oldalról értesültünk arról, hogy november 13-án 
Dajka Máté és Vass Máté első osztályos tanulók kisorsolták a nyerteseket. 
Karcza Dávid (2.o.) és Pongor Bence (5.o.) tanulók, illetve családjuk egy-
egy császárfát vehetnek át Joó Vilmos felajánlásaként.    ( a szerk.) 
 

Halloween 
 
A Diákönkormányzat szervezésében került megrendezésre az őszi 
szünet előtti utolsó tanítási délutánon, október 27-én az „Irinyis 
halloweenparty”.  
 

 
Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma

Irinyis halloween 
 

Kicsik és nagyok lelkesen várták, hogy belebújhassanak ijesztő 
jelmezeikbe, nekiláthassanak a tökfaragásnak, félelmetes filmet 
nézhessenek, szellemkastélyokat díszítsenek, rémtörténetek részese-
ivé válhassanak és a táncos lábúak rophassák a táncot. Így jó hangu-
latban, vidáman köszöntek el 9 napra iskolánktól növendékeink. 
A rémisztő mókát kedvelők azonban a szünetben is folytathatták a 
bulit, hisz Tamás Henrietta tanár néninek köszönhetően egy 
„TÖKjó TÖKéletes TÖKlámpás” faragó találkozón tölthettek el egy 
kellemes délutánt a  Vértesi Könyvtárban több felnőtt hozzátartozó 
bevonásával.  
 

 
TÖKjó találkozó a könyvtárban 
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„Feledhetetlen élménnyel gazdagodhattunk a hétvégén, nem min-
dennapi érzés volt egy ilyen közönség előtt autózni.” – emlékezett 
vissza Vizelli.  
 
„Egy cél volt kitűzve - szerettünk volna sokat keresztben autózni, jól 
érezni magunkat illetve kiszolgálni a közönséget és úgy gondolom, 
ezeket sikerült teljesíteni. Fantasztikus élmény volt, sokáig a hatása 
alatt leszek, ebben biztos vagyok. Kisebb-nagyobb nehézségek azért 
akadtak a verseny előtt, de szerencsére a futamon már nem hátrálta-
tott minket semmi. Talán egy apróság, amin változtatnék így utólag, 
egy garnitúra gumival többet vinnék magammal, ugyanis a verseny 
vége felé már nagy gondban voltunk a kopott abroncsokkal. Ennek 
a számlájára írjuk azt is, hogy az utolsó szakasz utolsó kanyarjában 
kaptunk egy defektet. Egy dolog volt még az autóban, amire figyel-
nünk kellett – mindegyik szakasz végére a víz 140 fokosra forrt fel, 
így csak arra összpontosítottunk, hogy kibírja a végéig. Ezeken kívül 
azonban minden a lehető legjobban alakult, célba értünk, az előzetes 
terveket pedig sikeresen teljesítettük.  
 

 
 
Nagyon nagy köszönettel tartozom a szervizes fiúknak, a csapatnak, 
akik nemcsak a futamon, hanem a felkészülés során is rengeteget 
segítettek. Mindezek mellett pedig büszke vagyok a többi magyar 
párosra is, akikkel együtt remélem, sikerült egy kis magyar virtust 
belevinni az olasz szurkolók életébe.”                                        (T.B.). 

Forrás: https://formula.hu
 

Vizelli meghódította a RallyLegendet 
 
Meghódította San Marino népes közönségét Vizelli Károly és 
Vizelliné Jobbágy Éva, a Korda Racing versenyzői közönségdí-
jas autózással tették emlékezetessé az idei RallyLegendet  
 

 
 
Hiába a több mint 1200 kilométeres távolság Létavértes és San 
Marino között, Vizelli Károly és Vizelliné Jobbágy Éva gyakran 
érezhette úgy a RallyLegenden, mintha otthon versenyeznének, 
hiszen a pályák szélén rengeteg magyar zászló jelezte, hogy 
Kareszékhoz hasonlóan sok magyar szurkoló indult útnak hogy 
részesei lehessenek az idei RallyLegendnek. A Korda Racing ver-
senyzői a jó öreg Lada VFTS-sel érkeztek San Marinoba, ahol 
egyetlen céljuk volt, hogy az itteni közönségnek is adjanak egy kis 
ízelítőt mitől olyan népszerűek Magyarországon. 
 
Persze minden kezdet nehéz, most sem alakult ez másképp - a San 
Marinoba vezető úton a szervizautó meghibásodott, illetve az érke-
zés során is akadtak félreértések a szállással kapcsolatban, de a 
csapat minden problémát gyorsan és sikeresen megoldott. Ezt köve-
tően pedig a pályabejárás után jöhetett az, aminek jönnie kellett –
Karesz látványos autózással készült „legendes” debütálására, mely a 
nézők legnagyobb örömére sikerült is. A kilométerek szépen teltek, 
a Lada VFTS pedig csak keresztben haladt előre. A cél előtti utolsó 
kanyarban egy defekt még gyarapította az élmények sorát, de ez 
nem ront az összképen, hatalmas élmény és garantált siker az ered-
ménye az olasz melónak. 
 

RÉGI KÉP 
 

 
 

Cserekerti Általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak kirán-
dulásán készült ez a csoportkép 1960-ban. A hátsó sorban a Portörő 
házaspár látható. A fényképet a nemrég létrehozott Cserekertért 
facebook csoportban Tanner Béla osztotta meg. Köszönjük!  

JUDÓS TAGTOBORZÓ 

 
Fotó: Magánarchívum

A Judo-szakosztály várja soraiba a cselgáncs iránt érdeklődő fiatalo-
kat. Az edzések időpontjai: kedd és csütörtök: 16.45 -17.45. Hely-
szín: Sporttelep. 
 



2017. NOVEMBER     Létavértesi HÍREK           9. oldal  
 
 
  
 
 

 

             LLLééétttaaavvvééérrrttteeesss   SSSCCC   ’’’999777   hhhííírrreeei 
 

 
Úszás 
Éremesőt hozott az úszók számára a VI. Várfürdő - Kupa Gyulán. A 
rangos mezőnyben különböző távokon (50m-100m-200m) és 
úszásnemekben (gyors-, mell-, hát- és pillangóúszás). 16 csapat 
mérte össze tudását. 
 

 
Fotók: Magánarchívum

Úszóink a gyulai verseny után 
 
A létavértesi szülők méltán lehettek büszkék gyerekeikre, ugyanis a 
nap végi  számvetésnél a Létavértes kimagaslóan jó mérlegel ren-
delkezett: 5 aranyérem: Zudor Nóra, Zsíros Rebeka, Fekete Nán-
dor, 7 ezüstérem: Harmati Dorottya, Zsíros Rebeka, Zudor Nóra, 
Balogh Dominik, Fekete József, Fekete Nándor, 5 bronzérem:
Zudor Réka, Hegedűs Tamás, Fekete Nándor 
Oklevélben részesült úszók: Tatai Réka, Lantos Petra, Szabó Gergő, 
Zsíros András, Balogh Benedek, Pongor Bence, Hegedűs Péter 
 
Zumba 
Október végén fergeteges Zumba - Party házigazdája volt 
Létavértes. A Létavértesi ZUMBArátnők csapatának meghívására 
Magyarországról 11.településről, Romániából pedig 5 településről 
érkeztek a Zumba-szerelmesei városunkba. ZumBeus és családja, 
valamint a létavértesi Zumba csapat tagjai igazán kitettek magukért 
mind a szervezés mind a fogadtatás tekintetében is.  
 

 
Zumba oktatók a Zumba -partyn 

A Székelyföldről érkezett Gergely Lóránd instruktor irányítása alatt 
12. oktató és 130-140. fő Zumba - Fun szerzett felejthetetlen élmé-
nyeket a tornacsarnokban. 
 

Labdarúgás 
A labdarúgó bajnokság őszi szezonjának hamarosan vége.  Felnőtt 
csapatunk pillanatnyilag az élmezőnyben foglal helyet. 

Győzelem szakadó esőben Újszentmargitán 

Ifjúsági labdarúgóink már az első fordulóban az élre álltak és azóta 
ott is "tanyáznak". 
 
Kézilabda 
Utánpótláskorú kézilabdázóink november elején az U-10. és U-12. 
korosztályban Nagyváradon versenyeztek egy tornán.  
 

Kézilabdás lányaink Nagyváradon 

Nagy sikerben volt részük, hiszen a kisebbek aranyéremmel, a na-
gyobbak ezüstéremmel térhettek haza.  
A felnőtt kézilabda bajnokság őszi fordulóját követően, indul a 
serdülő-junior bajnokság!  
 

 
Egyesületünk várja a játék iránt elhivatott, komoly szándékú fiatal 
lányok jelentkezését a csapatba. 
Edzés időpontja: hétfő: 16.15 –től - 18.00 óráig.  Helyszín: Torna-
csarnok (Arany J. Általános Iskola) 
 

Papp Zoltán szakosztályvezető
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 Nagykárolyban jártak  

 
A Nagylétai Görögkatolikus Egyházközség Idősek Klubja 2017. 
október 25-én kirándulást szervezett a romániai Nagykárolyba. Az 
autóbusszal utazó 32 fős csoport ismerkedett a város történelmével, 
megtekintették annak nevezetes épületeit, többek között a Károlyi 
kastélyt is.  
 

 
Fotó: Magánarchívum

A Károlyi kastély udvarán 
 
Nagykároly évszázadok óta fontos térségközponti szerepet tölt be, 
és olyan neves szülöttei voltak, mint Károli Gáspár bibliafordító, 
Károlyi Sándor kurucgenerális, Ligeti Antal festőművész, Jászi 
Oszkár politikus, történész, szociológus,, Kaffka Margit író, költő, 
Ruha István hegedűművész, stb. 
 
 
 

 
 
Nevezési díj: a helyszínen 1500.- Ft, internetes előregisztrációval 
1000.- Ft. Létavértesi általános iskolásoknak 50 % kedvezmény! 
 
SERLEGET KAP Mindkét távon a leggyorsabb női és férfi teljesí-
tő, valamint a mezőny legidősebb és legfiatalabb túrázója! 
A túra teljesítésével a kitűzőre és Irinyi gyufájára is igényt tarthatnak 
a túrázók. Táv közben a túrázókat zsíros deszka hagymával, forralt 
borral, lekváros kenyérrel, forró teával + energiapótló édességgel  
segítjük. 
Célbaérkezéskor meleg leves, élőzene gitárral by Szatmári Imi. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
Interneten: www.letafitse.extra.hu   

 
 
           Tisztelt Gazdálkodók! 
 
 
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról  
szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet  
8. § (1) bekezdése alapján az őstermelő köteles haladéktalanul 
bejelenteni az igazolvány elvesztését, megsemmisülését, me g-
rongálódását.  
Az igazolvány pótlásáért fizetendő, 3000 Ft összeg ű igazgatási 
szolgáltatási díjat  meg kell fizetni: 
- a napi használat során elveszett, megsemmisült, vagy megron-

gálódott igazolvány esetében, 
- a postai kézbesítés során megrongálódott, de az ügyfél által 

átvett igazolvány esetében (ha annak tényét az ügyfél 30 napon 
belül jelenti be és a posta a panaszt elfogadja, úgy a befizetett 
díj visszajárhat).  

Elveszett betétlapok pótlása ingyenes. 
Az őstermelői igazolványok kiadásában és érvényesítésében lényegi 
változás nem történt.  
 

Október 31 -t ől kezdetét veszi az év azon időszaka, amikor 
tilos a trágyakijuttatás a nitrátérzékeny területekre.  A tilalom 
február 15-ig tart, mely alól kivételt csak az őszi kalászosok február 
1-jétől megengedett fejtrágyázása képez. 
Ne feledkezzenek meg az adatszolgáltatási kötelezettségről sem, 
ugyanis ezt minden nitrátérzékeny területen gazdálkodónak, továbbá 
az ország teljes területén háztartási igényt meghaladóan állatot 
tartóknak 2018. január 1-től 2018. március 31-ig meg kell tennie. 
 

Amennyiben a Magyar Államkincstár már fizetett valamely 
gazdálkodónak, a kapott összeget jogcímét  egy kód alapján köny-
nyen be lehet azonosítani. A beazonosításában segít a 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu -n közzétett GIRO-kódlista . A bank-
kivonaton a „Közlemény” rovatban szereplő, általában három betűvel 
kezdődő számsor első három száma a GIRO-kód. (Például: MVT 37 
518 4 6 32 2130 jelzésű közlemény esetén a kapott összeg a közzé-
tett Excel táblázat szerint a „Szálas fehérjenövény támogatásigény-
lés”-hez kapcsolódik.) 
 

Módosultak a „Natura 2000 mez őgazdasági és a Natura 
2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések”, 
valamint az „Ökológiai gazdálkodásra való áttérés” című felhívá-
sok dokumentációi. 

 
A módosítással törlésre került a kötelező képzésen történő részvéte-
lére vonatkozó konkrét véghatárnap megjelenítése a pályázatban. A 
támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követő-
en Natura 2000 képzésen részt venni a programozási időszakban –
azaz 2020-ig – egyszer. 
 
Az említett jogcímek vonatkozásában  előírt továbbá, hogy a gaz-
dálkodási napló - webGN benyújtására vonatkozó határid ő egy 
hónapra rövidül  a kifizetések meggyorsítása érdekében, azaz az 
elektronikus benyújtás az adott évet követő év január 1. és janu ár 
31. közötti id őszak. 
 

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
 
 

OTP  ügyfélfogadás: pénteken 9-12-ig 
A Városi Könyvtár épületében – Rózsa u. 1. 

 



 
  

„Nem múlnak ők ell 
kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak 
Árnyak, álmok, évek.” 

 

FEKETE GYULÁNÉ  
született Kárándi Ilona Magdolna 
(1948. 09. 02 – 2016. 11.11.) 
halálának 1. évfordulóján 
Emlékezik : 
 

      Édesanyja, gyermekei és unokái 

 

 
 

 

Virágerdő sűrűjében pihen két szív csendesen, 
Rég nem dobbant családjukért, messze vitted Őket Istenem. 
Drága szívüket, két dolgos kezüket áldd meg Atyám ! 
S én köszönöm, hogy Ők lehettek a drága jó édesanyám, édesapám 

 

 
Hozzátok már csak a temetőbe mehetek,  
Virágot csak a sírotokra vihetek. 
,Könnycsepp gördül végig az arcomon, 
azért, mert hiányoztok nagyon, nagyon! 

SERBÁN FERENC  SERBÁN FERENCNÉ 
halálának 15. évfordulóján           halálának 1. évfordulóján 
 

Soha el nem múló szeretettel gondol Rátok 
 

                              Eszti lányotok, Lajos, Fecó és Norbi 

 

 
  

    „Addig vagy boldog, míg van ki szeret, 
Ali a bajban megfogja a kezed. 
S hogy mily fontos is volt neked, 
Csak akkor tudni meg, ha már nincs veled.” 
 
 
 Fájó szívvel emlékezünk 

VERPELÉTI BARNABÁS   
 halálának 1. évfordulóján 
 

 

                Szerető családod, barátaid 
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, eme-
letes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás, 
gáz- és vegyes tüzelésű központi 
fűtéses lakóház garázzsal, 
gazdasági- és melléképületekkel, 
ipari árammal, pincével eladó,. 
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375 

 (2017/00564)

 
LAKÓHÁZ . Létavértes, Szabad-
ság út 23. szám alatt nagy telken kis 
ház eladó. Érdeklődni lehet 
telefonon: 52 251-805.    (2017/00433) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Keleti u. 16. sz. alatti családi ház 
melléképülettel eladó (víz, gáz, 
villany, cserépkályha.). Érdeklődni: 
(52)376-012, és (30) 2941580 

(2017/00622)
 
SZÁNTÓFÖLD. A vértesi határ-
ban a 0549/1 hr, számon 4 ha = 
88,51 AK értékű szántó eladó.. 
Érdeklődni:  (52) 556-822 –es tele-
fonszámon.                       (2017/00580) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes 
külterületén, a településhez közel, 
3,05 ha, 69,91 AK értékű szántó 
eladó. Érdeklődni: 0630/ 3802254 

(2017/00598)
 
VEGYES. Eladó ¾ colos fém 
fóliaváz 12m x 5,5m, továbbá 
használt szobabútorok és heverők. 
Érdeklődni: 06 30/ 329539  

0(2017/00598)
 
ÉPÍTÉSI TELEK.. Létavértes 
Népbolt utcán 1000m2 építési telek 
eladó. Érdeklődni: 30/ 228 1471 

(2017/00604)
 

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, 
Halom u. 33. szám alatt jó állapotú 
két szobás, konyhás, fürdőszobás 
lakóház melléképületekkel 2400 m2

telken eladó. Irányár: 4.000.000
forint. Telefon: 00(40) 17090919  

(2017/00576)
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Zöldfa utca 3. szám alatti össz-
komfortos lakás (víz, gáz, villany, 
cserépkályha) eladó. Érdeklődni : 
06/30 353 8090 és 06/30 654 9669    

(2017/00423))
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával, 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
GEALAN , műanyag nyílászáró, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év 
teljeskörű garanciával, alacsony 
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy 
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, 06-20/ 463-57-13           (x) 
 

Hirdetések leadása  
december 8-ig 

 

 

 
 
 

 
 
Elismerés és köszönet Bora Jánosnak és önzetlen segítőinek, akik 
tartós lépcsőt építettek és jelzőtáblát helyeztek el az Ér parti Zsófia 
forráshoz.                                            Facebook: Cserekertért oldal 

 
 

Látogassa honlapunkat!
Közérdekl ődésre számot tartó híreket
ajánlunk olvasóink szíves figyelm ébe
a www.letavertes.hu / Hírek oldalon

LÉTAVÉRTES KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL 

 
 

" Ha el is mentem, itt leszek veled, 
  Leszek a lelkeden aranykeret. 
  Mindig itt leszek titkon, észrevétlen, 
  Ha el is mentem, itt marad a léptem 
  Végig kopog az édes otthonon. " (Goethe)  
 Örök az arcod, nem száll el szavad 
 Minden mosolyod a szívünkben marad. 

 

TTUURRÓÓCCZZII   BBAARRNNAABBÁÁSS  
                         Közöttünk: 1985. április 8.– 2007. december 3. 

Emlékezünk halálod 10. évfordulóján 

Szerető családod, és mindazok, akiknek emlékében élsz  
 

 



12. oldal            Létavértesi  HÍREK        2017. NOVEMBERR  
 
 

 
 

 

 
 

 

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS  
képesítéssel rendelkező mezőgazdasági gépszerel őt, 

traktorost, kombájnost  keres állandó munkavégzésre 
 

Létavértesről és környékéről. Pályakezdők előnyben. 
Telefon: 06 (30) 9421-483 

      Az újságba szánt anyagok , 
      fotók, hirdetések leadása 
 

december 8. napjáig :  
Személyesen: Városháza , Kossuth utca 4. I. emelet 12.  

e-mailen: letahirek@gmail.com  
Létavértes honlapja: www.letavertes.hu   
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