
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 
Szeptember 20-án, csütörtökön 

16.15 óra: INDULÁS KERÉKPÁRRAL 
Létai részen: Könyvtár udvaráról (Rózsa u. 1-3.) 
Vértesi részen: Iskola udvaráról (Irinyi u. 8.) 

Találkozás a Benzinkútnál 16.30 órakor 
Közös útvonal: 

Arany J. u. – Béke u. – Gagarin u. – 
Rákóczi u. – Kassai u. – Irinyi Arborétum 

(célállomás) 
Az arborétumban közös torna és 
vendéglátás várja a résztvevőket 

Tiszta levegő – Mozdulj érte! 

A városi önkormányzat a Nemzeti 
Sportközpont pályázatán 17,5 millió 
forint támogatást nyert egy szabadtéri 
kondicionáló létesítményt kialakítására.  
 

Fotó: Papp Zoltán
A judós szakosztály fiataljai „lógnak a 
szeren” 
 
A Nyír-Flop-Holding KFT a napokban 
befejezte a gumitégla borítású 
kondipark építését a Debreceni utcai 
Sportcentrumban, melyet a Létavértes 
SC ’97 judós fiataljai nyomban ki is 
próbáltak. 
 
Átadására -a megközelítést szolgáló út 
térburkolását követően- még ebben a 
hónapban sor kerül. 
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Szeptember 3-án mindkét iskolában tanévnyitó ünnepséggel megkezdődött a 2018/2019-es 
tanév. A felvételen az Irinyi János Általános Iskola elsősei az iskola jelvényének feltűzése 
után.                            További képek a két iskola ünnepségéről: www.letavertes.hu / Hírek 

Program 
12 – 13-ig Gyülekező az Arany János 
              iskola udvarán 
Szekeres és kerékpáros felvonulás 
Reál ÁBC (tánc) – Árpád tér – Kossuth u. –
Széchenyi u. – Temető u. – Petőfi u. – Szél 
u. – Gombaüzem – Irinyi és Kassai u. sarok 
(tánc) – Aradi u. – Kassai u. – Rákóczi u. –
Arany J. u. (tánc) – Baross u. – Tájpajta 
15.30 –tól TÁJHÁZ színpadon 
- Köszöntő: Menyhárt Károly polg. m. 
- Népzene, néptánc, bábelőadás 
- „Életképek” színpadi jelenet 
- Ügyességi-, szüreti játékok 
17.00: Táncház a Pipás zenekarral 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
szekeresek és kerékpárosok csatlako-
zását a felvonuláshoz! 
Létavértesi Városi Könyvtár és 
Művelődési ház – Tel: (52) 376-055 

e-mail: letavlieb@gmail.com 
 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 
helyi adók, járulékok (Kommunális adó, 
iparűzési adó, mezőőri járulék) és a 
gépjármű adó befizetési határideje 
szeptember 15- én lejárt. 
 
Kérjük, hogy akik kötelezettségüknek eddig 
nem tettek eleget, saját érdekükben minél 
hamarabb pótolják, a későbbi kellemet-
lenségek elkerülése érdekében. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy késedelmes 
befizetés miatt késedelmi pótlékot kell 
fizetni, melynek befizetése végett Adó-
csoportunkat az érintettek szíveskedjenek 
felkeresni. 

Bertóthyné Csige Tünde jegyző
 
 

ELSŐ CSEREKERTI  
TALÁLKOZÓ 

 
Cserekerthez bármilyen formában 
kötődők első találkozójára kerül sor 
szeptember 22-én, szombaton.  
 
10 órától gyülekező a volt iskolánál. 
12 órától szavalat, köszöntők, közös ima 
13.30 órától ebéd 

Ez után kötetlen beszélgetés, élő zene 
Részletesebben: www.letavertes.hu /Hírek 

Elkészült a kondipark HELYI ADÓK 
BEFIZETÉSÉRŐL 
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A 2018. augusztus 28-án tartott 
rendkívüli testületi ülés az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
1) Kovács János Létavértes Teleki u.20. –

épület önálló ingatlanná alakítása 
tárgyában létrejövő megállapodás 
tervezet a 1845/1.hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában 

2) Dr. Farkas Gyula háziorvos időszakos 
rendelési idő módosítása –FESZ 
módosítása 

3) Településrendezési terv, Helyi Építési 
Szabályzat módosítása 

4) Javaslattétel megyei kitüntető díjak 
adományozására 

5) Debreceni Vízmű Zrt. 2019-2033 
időszakra gördülő fejlesztési terv 
jóváhagyása 

 

6) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
jogszabályváltozások – 1/2017(I.18.) 
önkormányzati rendelet módosítása  ● 

7) Közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról ● 

8) Szociális rendelet módosítása –
törvényességi felhívás ● 

9) Autómentes Nap időpontjának 
módosításáról - 2018. szeptember 20-án 
kerül megrendezésre ● 

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

Módosult a rendelet 
 
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi 
rendelet 3.§. (5) bekezdése: 
„A nem szennyezett, települési eredetű
zöldhulladék elhelyezése Létavértes, 
Szilerdő 18. szám alatt kialakított 
gyűjtőponton történik január, április május, 
június, július, augusztus, szeptember, 
október, november hónapokban az alábbi 
nyitvatartási rendben:  

Hétfő és vasárnap szünnap 
Kedd: 10.00-18.00 óráig  
Szerda: 10.00-12.00-óráig és 14.-18.00 óráig  
Csütörtök: 10.00-12.00 és 14.00-18.00 óráig  
Péntek: 10.00-12.00 és 14.00-20.00 óráig  
Szombat 7.00-14.00 óráig 
 

Véradás  
 
Az augusztus 29 –i, Kassai u, 8. szám alatti 
kiszállásos véradáson megjelent 50 fő. 
Orvosi vizsgálatot követően 39 fő adott vért. 
Első alkalommal jelentkezett Farkas 
Dzsenifer, Arany J. u. 39, Farkas Csabáné, 
Baross u. 1/a. Irányított vérvétellel segítették 
a Kiss Endréné, Farkas László műtétjét, 
Köszönet érte az Ő nevükben is!. 
 Legközelebbi véradás 2018. december. 05.-
én lesz a városi Sportcentrumban. 

Szalai Ferencné véradásszervező
 
KÖSZÖNET! Ezúton is szeretettel mon-
dok köszönetet minden kedves véradónak, 
akik önzetlenül segítették műtétemet! 

Kiss Endréné Pokol Zsuzsánna
 

Gyermekorvos rendelése 
 
Orvos neve:  Dr. Zsadányi Judit 
Cím:            Létavértes, Kossuth u. 10. 
Telefon:       +36 52 / 376 - 033 

Rendelési idő:  
Hétfő:           9:30-12:30  
Kedd:         12.30 -15.30 
Szerda:         9.30 -12.30 
Csütörtök:    9.30 -12.30  
Péntek:        9.30 -12.30  
Csecsemő tanácsadás 
Hétfő, csütörtökön 12:30-13:30  

 

HELYREIGAZÍTÁS 
A 2018. augusztusi szám 7. oldalán a 
„Gyermeksziget vár az Irinyi utcában” 
című cikkben a tetőket készítők 
névsorában Szána Sándor helyett tévesen 
Szima Sándor jelent meg. Az érintettől és 
olvasóinktól elnézést kérünk! (a szerk.) 

 
FOTÓ: PAPPNÉ GYŐRI TÜNDE

A Nagylétai Görögkatolikus Nyugdíjas 
kör kreatív és ügyes kezű tagja 
megálmodták és elkészítették a Szent 
Korona és a koronzási jelvények másolatát, 
ezzel is tisztelegve a magyar államiság 
jelképei előtt. 
 
A kivitelezést alapos kutatómunka előzte 
meg, hiszen Európa legrégebben használt 
és a mai napig épségben maradt koronája 
egy fantasztikus ötvösmunka, a színarany 
abroncsra szenteket ábrázoló zománc-
képek, igazgyöngyök és drágakövek lettek 
felhelyezve.  
 
Minden zománcképnek, drágakő színének 
szimbolikája, üzenete van. Nemcsak 
kézügyességre volt szükség az alkotáshoz, 
hiszen előbb ki kellett találni, milyen 
anyagokból, milyen technikával lehet 
megalkotni a koronázási jelvényeket. A 
kreativitás mellet pontos tervezésre is 
szükség volt, hogy a másolat arányos 
legyen az eredetihez képest.  
 
Ezeket mind figyelembe véve készültek el 
a korona másolatokat, többféle technikával:  

az egyik korona horgolt csipkéből készült 
(†Csige Lászlóné alkotása), a többi másolat 
pedig textilből, képekkel és gyöngyökkel 
díszítve. A koronák nagyon szépek lettek, 
arányosan és híven tükrözve az eredetit.  
 
Az alkotók: Barna Péterné, Barna Péterné 
(Zurbó Ilike). Gecse Lászlóné, Kiss 
Sándorné, Nemes Jánosné, Oláh Jánosné, 
Szilágyi Sándorné, Vastag Jánosné. 
 
Az első elkészült korona másolat 
megtekinthető volt 2017 októberében 
Nagyváradon, a Szent László Napokon is.  
 
Az innovatív hölgyekhez én is 
csatlakoztam, és elkészítettem a korona 
másolatot, természetesen, mint a bábjáték 
híve, egy Szent István báb fejére 
megálmodva. Az immáron öt darabból álló 
korona-gyűjtemény együtt 2018 augusztus 
19-én a Nagylétai Református 
Templomban volt kiállítva, az államalapítás  
ünnepének tiszteletére.  
Terveink között szerepel a koronák 
bemutatása a létavértesi oktatási intéz-
ményekben. 
Az alkotásokat meghívás alapján szívesen 
elvisszük oda, ahol azokat méltó 
környezetben szeretnék kiállítani. 
 
A koronák együtt a Nagylétai Görög-
katolikus Egyházközség szeptember 16-i 
Templombúcsúján, illetve az ezt követő 
napokon láthatók.  

Pappné Győri Tünde
 
Valamennyi alkotás fotója megtekinthető  
a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek  
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ    

 
Pályázatokról 

Tisztelettel adok tájékoztatást arról, hogy az előző szám 
pályázati tájékoztatójában leírtak szerint az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma által „Szegregátumokban élők lakhatási 
körülményeinek javítása Létavértesen” címmel beadott 
pályázatunkat a kiíró támogatásra érdemesnek ítélte. Így a 
Temető utca 23. szám alatt lévő öt darab önkormányzati 
bérlakás felújítását rövid időn belül elkezdhetjük.  
A nyílászárók cseréje mellett külső falak és födém 
hőszigetelése, vizesblokk lakásonkénti kiadásával komfort 
fokozatot tudunk növelni. A lakásonként ötmillió forint
előirányzat  (összesen huszonötmillió forint ) támogatói okirata 
EFOP-2.4.3-18-2018-00012 azonosító-számon a napokban 
megérkezett.  
Kicsit szoros határidőket kaptunk a megvalósításra, hiszen a 
fizikai befejezés tervezett napja 2018. december 15. Az építési 
munkák elvégzése mellett gondoskodni kell az ott élők 
lakhatásáról, a projekt közbeszereztetéséről, illetve minden 
más szükséges dokumentum beszerzéséről ez idő alatt.  
 
2018. májusában adtunk be pályázatot a Földművelésügyi 
Minisztérium által HUNG-2018 elnevezéssel nemzeti értékek 
népszerűsítése és hungarikumok gyűjtése támogatására. A 
pályázat benyújtásakor az önkormányzat által gondozott Irinyi 
emlékek és a kiállítóterem bemutatása mellett fontosnak 
gondoltuk egy olyan írott díszkötetes kiadvány
megjelentetését, ami méltó a kémikushoz. Ezért a mű 112 
oldalban és 300 példányban fog elkészülni, aminek a tartalmi 
elemeit a létavértesi származású Dr.Szálkai Tamás állítja 
össze eredeti magán és levéltári dokumentumok alapján. A 
míves kiadvány méltó dísze lehet bármelyik házi könyvtárnak, 
illetve szép ajándék a hozzánk érkezőknek.  

 
Az együttélés szabályairól 

Ezúton adok tájékoztatást arról, hogy a Képviselő-testület a 
10/2018.(VIII.28.)Ör. szám alatt elfogadta a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendeletét.  
 
Tettük ezt azért, mert azt érzékeltük, hogy a jogi normák – bár 
sok mindent szabályoznak – nem adnak választ sok olyan 
kérdésre, ami a közösségi együttélés tekintetében mindenkitől 
és mindig elvárható lenne. Ezért olyan tételeket szabályoztunk, 
mint közterületen üzemképtelen járművek tárolása, 
közterületek rendjének, tisztaságnak, köztisztaságnak, 
ebtartásnak, környezeti zajvédelemnek, temetővel kapcsolatos 
szabályozásoknak és szeszesital árusításának kérdései.  
Ez a rendelet Létavértesi Városi Önkormányzat honlapján és a 
hirdetőtáblánkon már olvasható. Tartalmaz olyan szankciókat, 
amik a fentiek megsértése esetén különböző bírságolásokat 
helyeznek kilátásba. Ennek a végrehajtására már korábban 
döntöttünk arról, hogy közterület-felügyelet létrehozása 
mindenképpen szükséges. Úgy gondoljuk, hogy közterület-
felügyelőnknek fentiekben foglaltak betartatása a rendkívül 
nagymértékű közterületi és külterületi szemetelések 
tekintetében is rengeteg feladata lesz. A közterület-felügyelő 
személyében 2018. júliusában döntöttünk. A munkája során, 
amellett, hogy önállóan intézkedik, a mezőőri szolgálat 
tagjaival a rendőrség és a határrendészeti kirendeltség 
munkatársaival teljesít közös szolgálatot. A problémák 
elkerülése érdekében tisztelettel kérem miden létavértesi 
lakostól, hogy a közösségi együttélés szabályait nemcsak a 
rendeletben foglaltak alapján, hanem saját jóízlése és jóérzése 
szerint mindannyiunk és az élhető Létavértes érdekében 
szíveskedjen betartani.   

Menyhárt Károly
www.letavertes.hu  /Hírek                            polgármester 
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Megkezdődött az óvoda 
Szeptember 3-án minden gyermek és felnőtt örömmel, újult erővel 
lépett át az óvoda kapuján. Az óvodapedagógusok esztétikus 
környezetben, sok játékkal, megszépült udvarral várták az óvodás 
gyermekek érkezését.  
A gyermekek örömmel érkeztek, örültek egymásnak és szívesen 
vették birtokba a játékokat és a megújult óvoda udvart.  
Minden kedves óvodásunknak játékokban gazdag, vidám napokat 
kívánunk, munkatársainknak pedig eredményes nevelési évet!                                 
 
Debreceni utca 1. szám alatti óvodában, két csoportban fogadták az 
óvodapedagógusok a mini csoportos gyermekeket.  
 

Kisvirág csoport 
Óvodapedagógusok: 
Csige-Medve Mária és 
Sebessy-Geönczy Judit. 
Pedagógiai asszisztens: 
Suta Bettina, dajka: Pongor 
Gyuláné 

 
Pillangó csoport 
Óvodapedagógusok: Apainé Fodor Viktória és Vlajk Anikó. 
Pedagógiai asszisztens: Somlyai Lilla. Dajka:  Pető Lászlóné 

 
Időpont változás ! 
A Debreceni utca 1. sz. alatti óvoda-bölcsődében, a bölcsődések 
érkezését figyelembe véve a „Tök jó napi” rendezvényünk
október 9 – én, kedden, 1200-tól kerül megrendezésre  - a szülőkkel 
együtt. 
Minden kedves óvodás és bölcsődés gyermeket szeretettel várunk 
szüleikkel, családtagjaikkal együtt. 
 

    Nyugdíjba vonult 
 

Papp Juliánna Edit 
óvodapedagógus 
 
1978 szeptember 01 -től a Városi Napközi-
otthonos Önálló Óvoda pedagógusa, aki 
folyamatosan, szünet nélkül itt dolgozott. 
Rövidebb ideig volt a Vértesi tagóvodában, 
majd hosszabb időt töltött el a Kossuth utca 19 
szám alatti épületben is. 

2010-től a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda szép, új épületében 
nevelte, gondozta, óvta, féltette, a reá bízott gyermekeket.  
 
40 évvel ezelőtt arra vállalkozott, hogy a kisgyermekek tudását, 
fejlődését, türelemmel formálja, alakítsa önbizalmukat, s felkészítse 
őket az iskolai életre. Mindez bátor, önzetlen és tiszta szándékú 
vállalás volt, amit becsülettel, tisztességgel és nagy-nagy szeretettel 
végzett. Számára óvodásai voltak a legfontosabbak. Fogékony volt 
az újra, folyamatosan képezte magát, törekedett tudását több 
irányban gyarapítani.  
Részt vállalt az Egészséges életmód munkacsoport 
tevékenységeiben, rendezvények szervezésében, különböző 
csoportok munkájában és heti rendszerességgel vezette a játékos 
fejlesztő tehetségműhelyt a nagycsoportosok körében.  
Több sikeres szakmai bemutató foglalkozást, jó gyakorlatot tartott, 
mellyel hozzájárult az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez.  
 
2018. szeptember 1-től tölti a megérdemelt nyugdíjas éveit, melyhez 
kívánunk neki jó egészséget és sok boldog évet családja körében! 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda – Bölcsőde
gyermekei és munkatársai
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 http://arany-lvertes.sulinet.hu
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ERZSÉBET TÁBOROK - EFOP 

 
Erzsébet táborosok – alkotás után 

Először a nyári Erzsébet-napközis táborról szeretnék beszámolni, 
amely sok diáknak szerzett örökre szóló élményt, tapasztalatot, 
örömöt.  
 

 
A vízi vágóhídon Tóth Józsefné Anikó nénivel 

Három turnusban 5-5 napos programban vet t részt 140, 48 és 26 
összesen 214 diákunk.  
 

 
Erzsébet táborosok a Debreceni Állatkertben 

Az intézményben, a településen, s egy-egy napon Debrecenben, 
Hortobágyon szerveztünk számukra érdekes elfoglaltságokat.  
 
Az EFOP-os pályázatunknak köszönhetően a legjobban teljesítő 
diákjaink egy része szintén napközis, mások Budapest-
Dunakanyarba szervezett ottalvós táborban vettek részt. Az 5 illetve 
6 napos program ebben az esetben is tartalmasra sikeredett, 80 és 50 
diák élvezhette. A tematikus programokat pedagógusaink állították 
össze, a pályázati kiírásnak megfelelően.  
 

 
Kertészkedés az Erzsébet táborban 

A technikai dolgozók nagytakarítást végeztek mindenhol az 
épületben. A legszükségesebb helyeken festés is volt. Még 
folyamatban van az udvari játékok, bútorzat felújítása, illetve a 
fűtési rendszerünk javítása, ami reményeink szerint az 
intézményben folyó munkát nem zavarva, rendben lezárul majd. Az 
uszodában lezajlott az éves karbantartás, a vízcsere. 
 
Pályázat eredményeként új elektromos zongorát, és beszélgető-, 
játszó sarok kialakítására alkalmas bútorokat kapunk, amik szintén 
megérkeznek hozzánk az elkövetkező hetekben. 
 

TANÉVKEZDÉS 
Sok változás történt nálunk a nyáron létszámot és személyeket 
illetően.  Az iskola vezetésében történővel kezdeném. Tarnai 
Csaba tanár bácsi 9 évig látta el az igazgató helyettesi feladatokat, 
melyről most lemondott. Szeretném megköszönni odaadó 
munkáját, s kívánok sok örömet, sikert a további tevékenységéhez!  
Helyére a tankerületi igazgató asszony Nagy Dezsőné tanár nénit 
nevezte ki egy évre, aki osztályfőnöki teendőiről sem mondott le, 
hiszen nyolcadikosait sem akarta cserben hagyni. Sok erőt, kitartást, 
sikereket kívánok neki is!  
 
Költözés miatt távozott iskolánkból a Fodor házaspár, a kijárás 
nehézségei miatt pedig Bagdán Ilona és Hadady Mónika
pedagógusok. Szima Sándorné tanító néni nyugdíjazása miatt nem 
kezdi meg már a tanévet. A helyettesítések csak részben 
megoldottak, jelenleg is keresünk testnevelőt, és matematikát tanító 
pedagógust.   
Két gyógypedagógusunkat a tankerület a SNI tanulók ellátásának 
egy kézben tartása miatt egy Hajdúszoboszlói intézménybe 
csoportosította át, de fizikailag iskolánkban maradnak.  
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Az első osztályosok 
A tanulói létszámunk is sokat változott. Az óvodások 2 csoporttal 
jöttek fel az idén az iskolába, így mi is két osztályt indíthatunk, 
valamint sokan költöztek el a településről, illetve sokan választották 
más településről idejárva intézményünket.  
Így az évet 465 diákkal 23 osztályban 2 napközis csoportban 
kezdjük, 51 pedagógus álláshellyel. 181 tanítási napunk, néhány 
hosszú hétvégénk, cserébe 4 szombati munkanapunk várható, több 
pihenés pedig az őszi és téli szünetben lehetséges majd.  

Nagy Józsefné igazgató
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Tanévkezdés az Irinyi iskolában 
 

 
 
A 2018/2019-es tanév első tanítási napján 168 gyereket köszöntött az 
Irinyis csengőszó a megújult Kassai utca 16. szám alatti iskolaépület 
udvarán.  
 

 
 
A diáksereg képviseletében Szűcs Alexandra 7. osztályos és Dajka Máté 
2. osztályos tanulónk nyitotta az új iskolai évet.    

 

Az tanévnyitó ünnepség során Vályiné Pápai Viola igazgatóasszony
tanévnyitó beszédéből megtudhattuk,  hogy 
- milyen felújítási munkálatok történtek iskolai telephelyeinken,  
- minden gyerek hiánytalanul és időben megkapta a számára ingyenesen 
járó tankönyvcsomagot,  
- az iskolatej és a gyümölcsprogram keretein belül idén is heti több 
alkalommal kapnak ingyenesen friss gyümölcsöt és tejtermékeket 
tanulóink. 
 

Mindezek mellett a tanévre kitűzött kiemelt feladatok is ismertetésre 
kerültek /a helyi sajátosságok kiaknázása, a kompetenciák fejlesztése, a 
tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a szabadidős programok szervezése.  
 
A fentiek alapján az 1- 8. osztályig tartó egész napos oktatás 
mindennapjait színesíteni fogják DÖK programok, erdei iskolai program, 
a szülői igényeknek megfelelően többféle szakkör, versenyekre való 
felkészítés, fejlesztő foglalkozások, felvételi előkészítő, „Útravaló” 
pályázat, valamint továbbra is biztosítjuk a dolgozó szülők gyermekeinek 
a reggel 7 órától és este 16-17 óráig tartó ügyeletet.  
 

Az elsősök befogadása 
 

 
 
Hagyományainkhoz híven most is a tanévnyitó ünnepségen történt 
az első osztályosok iskolai bemutatkozása és Irinyis diákká avatása, 
az óvó nénik bátorításával, a tanító nénik köszöntő beszédével és az 
Irinyis jelvények feltűzésével.  
 

A tanév rendje 
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. /hétfő/ 
Őszi szünet: 2018.október 29-től október 31-ig tart. 
 A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. /péntek/, a 
szünet utáni első tanítási nap pedig 2018. november 5. /hétfő/ 
Téli szünet: 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. 
 A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. /péntek/, a 
szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. /csütörtök/ 
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.  
Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat,  a szülőket az 
első félévben elért tanulmányi eredményekről. 
Tavaszi szünet: 2019. április18-tól április 23-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. /szerda/, a szünet 
utáni első tanítási nap április 24. /szerda/ 
Országos kompetenciamérés: 2019. május 29. 
A kompetenciamérés az általános iskolák hatodik és nyolcadik 
évfolyamában zajlik. 
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. /péntek/ 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

 
FOTÓK: TURÜCZI BARNABÁS

Az Irinyi János Általános Iskola tanulói a tanévnyitón 

Az iskolák tanévnyitó ünnepségeiről további képek: a város honlapján 
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Létavértes Városi Könyvtár 
és Művelődési ház 

 
 

KÉPZŰMŰVÉSZETI TÁBOR 
 
Augusztus első hetében került megrendezésre 15 fő részvételével a 
XVI. létavértesi képzőművészeti alkotótábor.  
A tábor megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 
500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás segítette. 
 

 
FOTÓK: TURÓCZI BARNABÁS

A megyében élő és alkotó művészek mellett testvérvárosunkból, 
Székelyhídról is érkeztek alkotók.  
 
Az egy hétig tartó, 
jó hangulatú mun-
ka során született 
műveket keretezés 
után kiállításon 
tekinthetik meg az 
érdeklődők. A 
kiállítás pontos 
idejéről később 
tájékoztatjuk az 
érdelődőket. 
 

 
Máté József művész –
tanárral, a 2000-ben életre 
hívott, és azóta immár 16 
alkalommal megrendezett 
Létavértesi Képzőművészeti 
Alkotótábor egyik ötletgaz-
dájával, szervezőjével és 
alkotó házigazdájával készült 
egy hosszabb összegző 
anyag, ami hamarosan 
elérhető lesz a város 
honlapján. 
Az itt vendégeskedő művé-
szek által az évek során 
felajánlott képek száma is 

figyelemre méltó, de értékük is évről – évre nő (t.b.) 
 

JÓGA FOGLALKOZÁSOK 
A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház várja a jóga iránt 
érdeklődők jelentkezését! A foglalkozásokat heti rendszerességgel 
tervezzük. Bővebb információ a könyvtárban illetve a 376-055 
telefonszámon. 

Pappné Szabó Mária intézményvezető

Katolikus hittantábor 
 

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, 
ha a testvérek egyetértésben élnek!”(Zsolt.133,2)”

 
Immár lilencedik alkalommal került megrendezésre Szimicsku 
Ferenc atya és felesége kezdeményezésére augusztus 23-24-25 
én a Szent Kristóf ifjúsági szállón a nyárvégi bentlakásos 
jutalomtábor.  
A vakáció elején a napközis hittantábor minden katolikus 
hittanra járó gyermek számára nyitva állt. A bentlakásos 
táborba csak azok a hittanosok vehettek részt, akik az iskolai 
hitoktatás mellett az egyházközség életébe is hétről - hétre 
aktívan bekapcsolódtak. 
 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A Debreceni Egyetem főépülete előtt 
 
A tábor résztvevői számára különböző programokat biztosítottunk: 
kirándulás Debrecenbe, kézműves tevékenységek, táncolási 
lehetőség, közös játékok.  
 

 
Esti együttlét 

Az esténként megrendezett vidám pizsama partik, amelyeket a 
közös játékok, az éjszakába nyúló beszélgetések tették 
emlékezetessé.  
 
Minden évben visszajárunk a Penészlek község mellett található 
Dózer Horgásztó És Termál Szabadidőparkba, ahol igényes és szép 
környezetben töltünk el egy vidám napot csúszdázással, úszással, 
napozással. 
Hittantábor programjai között minden nap helyet kapott a lelki 
gazdagodás a szentmiséken, az éjszakai templomi gyertyás imákon 
és a bibliai történeteken keresztül.  
 
Tábor célja a hittanosok szép és vidám élményekkel gazdagodva élő 
lelki közösséggé formálódjanak Krisztus Egyházába. 

Máté Ilona
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A Kapitány, a Főszakács,  a Rímfaragó, a Felfedező és a többiek,  

avagy köszönet a sárgapólósoknak 
 
Mindig öröm, ha a munkádba fektetett energia az évek alatt 
megtérül, s a sok gonddal nevelt gyümölcs beérik.  Kell –e nagyobb 
elismerés a szervezőknek, mint az, hogy a vízitáborban felnőtt 
gyerekek titkon szervezkedve meglepetést készítenek a 
szervezőknek, akik húsz éve egyre több ősz hajszállal, de töretlen 
lendülettel vágnak neki a Körösök vidékének.  
 
Ezek azok a pillanatok, amelyek tovább lendítik a nehézségeken a 
Kaptányt, amikor a jószándék és bizalom elveszni látszik (s rá kell 
döbbennie, hogy a jutalom nem mindig érték).  
 

 

Itt már senki sem kezdő ! (2018.) 
 

A szervezők – akik ezek után csak a „Sárga pólósok” néven 
vonulnak be a vizitáborok történetébe – itt köszönik meg a kedves 
megemlékezést és ajándékot Nyak Bencének és a „többieknek”, 
hogy vették a fáradtságot  és köszöntötték a meghatódott 
szervezőket. Jól eső érzés az is, hogy a ma már dolgozó és elfoglalt 
fiatalok, ha csak tehetik akár csak egy-két napra is, de 
mindenképpen bekukkantanak a táborba egy-egy távot leevezve. 
Mert, akit egyszer a Körös illata megcsapott…. 
 

 

Csónakokban a csapat (2018) 
 
Húsz éve volt az, amikor 5 megvételre kínált túra kenu ötletet adott 
az első – akkor még a Keleti főcsatornán lebonyolított – tábor 
megszervezéséhez. A teljesen nomád táborban még egy Trabant 
volt a kísérő autó, nem volt hűtő és gázzsámoly, de volt lelkesedés 
és hihetetlen mennyiségű szúnyog. 
Az egyhangú Keleti után talált rá a Kapitány és a Felfedező a 
boldog emlékezetű Sebes Körösre, ami az „ős” táborozók első 
számú kedvence, a kanyargós, szeszélyes folyó, itt a játékos arcát 

mutatja, s homokos „padmajok” várják a hűsölni vágyókat. 
Esténként a gát oldalárra feküdve eget kémleltünk, mert olyan 
csillagos eget máshol nem látni, mint a körösszakáli gát oldalában. 
Számtalan hűtőtáskával felszerelkezve, a jégakkukat a falu 
kocsmáiba behordva, utánfutóra heggesztett kenuszállítóval 
biztosítottuk a logisztikát.  

 

„Egy csónakban evezünk” (2018) 

Újirázon az évek alatt első számú látványossággá nőttük ki 
magunkat, s nemcsak az iskola tantermeit bocsátották 
rendelkezésünkre, de diszkót is szerveztek nekünk. A szeghalmi 
„Várhelyi” kemping már luxus körülményeket biztosított, itt már 
zuhanyozni is lehetett.  
A két turnus után évekig működött a legendás III. turnus, a tűzoltók 
társasága, mely megannyi humorral ajándékozta meg a szervezőket. 
Időközben az egyesület sátrakat és mentőmellényeket vásárolt, s a 
résztvevők egyre növekvő száma miatt a kísérők száma is 
emelkedett, s a logisztika fejlődött. Új vizekre evezve – a Kettős- és 
Hármas Körös - már az X majd az Z generáció igényeit is 
kielégítette, hiszen minden táborhelyen biztosított a víz és 
áramszolgáltatás. 
 
Most álljon itt a sárgapólósok sora: 
A Főszakács – „Kinizsi” Nagy József a babagulyás és 
csülökpörkölt királya, a bográcsos kakaó feltalálója 
A Rímfaragó – Nagy   „Domolykó” Károly, vagy Barcsikácsi a 
fáradhatatlan sakk bajnok és versíró 
A Felfedező – Nagy „Ironman” Tamás , aki nemcsak felfedez, de 
kitartásból is példát mutat 
A Hangulatfelelős – Szatmári „Koppány” Imre, aki a gitár mellett 
évről évre egyre több saját gyermekkel érkezett 
Az Őrszem – Bertóthyné Csige Tünde a biztos pont a táborban, aki 
mindenről és mindenkiről tud. 
végül, de nem utolsó sorban a Kapitány Bertóthy Tamás, aki tudja, 
hogy hiába a jó ötlet, a tervek, az elszántság,  egyedül nem megy. 
 

 
FOTÓK:: MAGÁNARCHÍVUM

A vezérkar 
Jó volt egy kicsit nosztalgiázni a fiatalokkal, jó volt felidézni a 
régmúlt humoros történeteit és csak reménykedni tudunk,  hogy 
továbbra is együtt evezhetünk régiekkel és újakkal, s sok közös 
élmény vár még ránk. 
Jövőre veletek ugyanitt……                                  …. A K  
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A cél, a Kárpátok teljes meghódítása még messze van, ám újabb 
csodálatos élménnyel lett gazdagabb az a tíz fiatalember, akik 
augusztusban az Észak-keleti Kárpátok gyöngyszemét, a 
Máramarosi havasokat keresték fel.  
 
Útvonaluk, a Pop Ivantól a Várkőig részben az Ukrán-Román 
határsávban haladt, amiért is jóval a túra megkezdése előtt engedélyt 
kellet beszerezni a hatóságoktól.  
 

 
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Hegyen - völgyön 

Az expedició tökéletes időjárási körülmények között zajlott, egy kis 
izgalomra csak az adott okot, hogy túra jelzés hiányában egy fél 
napig csak a saját navigációs ismereteinkre támaszkodhattunk, mire 
elértük a következő táborhelyet. 
 

 
A Vinderel –tó látképe 

Tipikus gerinctúrának ugyan nem volt nevezhető a túra, ám olyan 
különleges fekvésű tengerszemet is ritkán láthattunk, mint a 
Vinderel-tó, mely egy szakadék szélén helyezkedik el, s a felesleges 
víz kifolyik a szakadékba.  

Sajnos a természet rendjét semmibe vevő emberek rombolásával itt 
is találkozhattunk.  
 
Cross motorosok által keltett zaj, füst háborítja a táj nyugalmát. Igen 
nagy kár, hogy a nemzeti park felügyelői szemet hunynak felette.  
Ugyanilyen nagy kár, hogy lépten nyomon hatalmas szemét 
kupacokba lehetett botlani, melyet a túrázók hoznak fel 
magukkal, de le már sajnos nem viszik. 

 
 

Kis emberek nagy akarattal a felhőkhöz közel 
 

A gyönyörű táj látványa és a kristálytiszta, finom, friss levegő 
mellett komolyan aggódunk ezért a csodálatos világért, melyet pár 
év alatt ( a természetvédelem alapvető hiánya miatt) teljesen tönkre 
fognak tenni. 

Bertóthy Tamás

Régi levelezőlap 
 

 
 

Ez az 1920-as években kiadott levelezőlap és sok-sok vasútállomás 
fotója, azok leírása is látható a Rozsnyai Gyűjtemény időszaki 
kiállításán 2018. november 30-ig.  
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SIKERES ADOMÁNYGYŰJTÉS 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Szeptember 7-én színvonalas és eredményes adománygyűjtő műsort 
szervezett a Cserebingó néptáncegyüttes a Városi Könyvtár és 
Művelődési ház színháztermébe.  
 

 
 
Az önkéntes felajánlásokból, és a licitálások útján 657 500 forint 
összeg gyűlt össze, melyből 2018. november 4-9 között a 
tánccsoport egy prágai meghívásnak tud eleget tenni. 
 

 
FOTÓK: TURÓCZI BARNABÁS

A műsor koreográfiája Balla Fruzsina és Forgács Zsombor 
munkája. 
 
A csoport részére támogatások, adományok továbbra is 
felajánlhatók a kiutazás közös költségeinek csökkentésére, 
illetve az együttes ruhatárának frissítésére: Pénzes Sándorné 
Rozikánál a Városi Könyvtár és Művelődési házban, illetve a 
CSEREBINGÓ táncosok szüleinél!  
                                                  Köszönjük! 

(Turóczi)
 
A színpadi műsor vidofelvétele elérhető a város honlapjáról 
www.letavertes.hu /Hírek 
 

 

Őszi számadás 
 
Eljött az ősz, az iskolakezdés, és mi, mint behajtáskor a pásztorok,  
összetoltuk a rováspálcánkat. Igen tartalmas nyarat tudhat a háta 
mögött a Rozsnyai Gyűjtemény, és a Bihari Jurtatábor.  

 
FOTÓK: ROZSNYAI I. GYŰJTEMÉNY

A két és fél hónapos nyári szünet első-, és utolsó napja között, azaz 
2018. június 15- és augusztus 31 között, közel 850 fő gyermek és 
felnőtt látogatott el az intézménybe, és vett részt táborokban, 
tárlatvezetéseken, foglalkozásokon.  
Vendégeink Magyarország területéről, és határainkon túlról is 
érkeztek.  
A hazai települések sorát Álmosd, Budapest, Debrecen, Derecske, 
Érd, Gyula, Hajdúszoboszló, Hencida, Kismarja, Kokad, Konyár, 
Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nádudvar, Nyíracsád, Pápa, 
Pocsaj, Sáránd, Szeged, Tépe, Tihany, és Vámospércs színesítik. 
Románia területéről érkezett vendégeink Angyalkút, Csíkdánfalva, 
Érolaszi, Hegyközszentmiklós, Kolozsvár, Nagyvárad, Székelyhíd, 
Szentjobb települések lakosai voltak.  
 
A nyár folyamán fogadtunk még csoportokat az Amerikai Egyesült 
Államokból, Kanadából, Lengyelországból, Németországból, 
Skóciából, Svájcból, és Svédországból.  
 

 
A résztvevők 18-féle múzeumpedagógiai-, és 23-féle kézműves 
foglalkozásból, és 5-féle játékos vetélkedőből, történelmi túrából 
válogathattak, mellyel színesítették tábori programjaikat. Állandó 
kiállításunk mellett idén 3 időszaki kiállítást is rendeztünk, a 4. 
szeptember 15-én nyílt és. november 30-ig lesz megtekinthető a 
megszűnt 107-es vasútjárat emlékére.  
 
„Itt van az ősz, itt van újra…”, s mi továbbra is nagy szeretettel, 
érdekes, izgalmas foglalkozásokkal, tárlatvezetésekkel várjuk az 
érdeklődőket 0-199 éves korig! 

Balla Fruzsina
További képek, részletek a facebook Rozsnyai Gyűjtemény oldalon 
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„A vonat nem vár,…” 
 

Szeptember 15-én egymástól független kezdeményezések 
szerencsés egybeesésének köszönhetően az egykori 107. számú 
Debrecen - Létavértes (Nagyléta) közötti egykori vasúti 
szárnyvonal volt a főszereplője két városi eseménynek.
 
Közel kilenc év után a NOHAB GM Alapítvány által indított 
nosztalgia különjárat, mely Rákosrendezől Szolnokon, 
Debrecenen és Sárándon át, pár perccel délután fél kettő előtt 
újra vasúti szerelvény érkezet Létavértesre. A vonattal utazó 
140 utast viszonylag kis létszámú, de lelkes helyi érdeklődő, 
valamint a vértesi Nyugdíjas klub tagjai saját készítésű 
süteményekkel fogadták. 
 

 
 
 

Délután három órától időszaki vasúttörténeti kiállítás nyílt a 
Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményben a 107. számú járat 
megszüntetésének közelgő 10 évfordulója alkalmából 
 

 
 
Kővári Emese köszöntője után Szőllősi Roland , a 106 -os járat 
értékesítési vezetője megnyitó beszédében összefoglalta az 
1894. december 8-án indított, és 2009. december 12-én 
megszüntetett vasúti közlekedés történetét.  
Ez után Krajcsír József, a Debreceni Vasútmodellező Egyesület 
elnöke, a vasútmodellezésről és a felállított terepasztalokról adott 
tájékoztatást. Őt követte Bíró Ferenc püspökladányi gyűjtemény-
tulajdonos, akinek gazdag anyagából vasúttörténeti tablók, érdekes 
relikviák láthatók a kiállításon.  
 
Érdemes ellátogatni az Irinyi utca 7. szám alatti időszaki kiállításra,  
melyet  november 30 –ig tekinthetnek meg az érdeklődők. 
A kiállítás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alapon és a fent 
említetteken túl segítették László Attila Zsolt, Gara Kálmán, Jóga 
László.  

Turóczi Barnabás

Az eseményről képes összeállítás : www.letavertes.hu / Hírek 

 
 
 
 55. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ 

 

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Török József és felesége Erdei Erzsébet családjuk körében 
ünnepelték meg az 55. házassági évfordulójukat. 

 (B-2018/28560/17/61)

 
 

Őszi lomtalanítás  
október 15 -16 

 
Az AKSD Kft. a város területén lomtalanítást végez 2018. 
október 15-án és 16 -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). 
 
Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető 
hulladékok körébe:  
a kommunális hulladék, építési törmelék, gépjármű gumi, 
akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, 
vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés 
során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, 
egészségét. 
 
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell 
kihelyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel 
megközelíthető legyen, s a gyalogos- és gépjármű forgalmat 
ne akadályozza. 
Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokba kell 
kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a 
lomtalanítási napon legkésőbb reggel 7 óráig, de lehetőleg 
előző nap este. 
 

Lomtalanítás ütemezése 
 

15-én a vértesi településrészen továbbá a Sziget u. – 
Debreceni u. – Vezér u. –  Temető utca útvonaltól nyugatra 
eső létai településrész utcáiban. 
 
16-án a létai településrészen, a fenti utcáktól keletre lévő 
területen. 
 

: http://letavertes.hu /Hírek
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FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

ZUMBÁSOK 
Zumba szakosztályunk tagjai a nyáron sem pihentek, 
folyamatosan, a legnagyobb hőségben is megtartották a Zumba 
órákat. Augusztus 24.-én a hölgyek a szakosztály megalakulásának 
harmadik évfordulóját ünnepelték, nagyon jó hangulatban.  
 

 
KÉZILABDÁSOK 

Augusztus utolsó hetében az U.12-korosztályban szereplő 
kézilabdázó lányaink a felkészülés jegyében edzőtáborozáson 
vettek részt. Várjuk a kézilabda iránt érdeklődő lányokat az U-8, 10, 
12, és ifjúsági csapataiba. Edzések hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön 16,15 - 17,20 óra között vannak az Arany János 
Iskolában. 
 

 
JUDÓSOK 

Szeptember elején Judo szakosztályunkban is elkezdődött a 
munka. Várjuk a cselgáncs iránt érdeklődő gyerekeket. Edzések a 
Sportcentrumban kedden és csütörtökön 16.30 - 17.30 között 
vannak. 
  

 
ÚSZÓK 

Egyesületünk úszói augusztus  végén, a medence vízcseréje idején, 
erősítő edzéseiket a sportpályán végezték. Szeptembertől visszaállt a 
rend és elkezdődtek a medencés edzések. Egyesületünk az úszás 
iránt érdeklődő gyerekeket is várja soraiba hétköznaponként 
16.20 - 18.00 között az uszodában. 
 

 
LEGIFJABB LABDARÚGÓINK 

 
Labdarúgó utánpótlás csapataink közül az U-11 és U-13.  hazai 
környezetben már pályára lépett. Az U-11. csapat Monostorpályi, 
Hosszúpályi, Pocsaj és Bagamér csapatai ellen is győztesen hagyta 
el a pályát. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

RÉGI KÉP 

 
FOTÓ_ MAGŰÁNARCHÍVUM

FARKAS BÉLA TANÁR A VÁNDORTÁBOROZÓKKAL 
 
Az Arany János Általános Iskola tanulóinak kedvelt nyári 
kikapcsolódása volt a vándortáborozás, melyet testnevelő tanáruk 
Farkas Béla szervezett. Az ország számos pontját bejárták. Segítői 
voltak: Virág Viola, Nagy József, Mikó József. 
Ez a kép a Borsodnádasd felé vezető úton készült. Mindig életre 
szóló élménnyel tértek haza.” 
Köszönjük a képet, és a hozzá írt kiegészítő mondatokat Farkas 
Béláné tanárnőnek! 
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KONDIPARK 

 
Itt még épült 

A Sportcentrumban elkészült a Kondipark. A hivatalos átadása 
rövidesen megtörténik, de a sportolni vágyók már használják. 
Kérjük, hogy a Kondipark gumitéglával fedett területén ne 
napraforgózzanak, ne dohányozzanak!  
Tilos továbbá, az autóval, motorral, biciklivel történő ráhajtás. Az 
előírások betartását a közterület felügyelő ellenőrzi, és a 
szabálysértőket szankcionálhatja. Óvjuk az új létesítményt! 
 

 
 

 
           Tisztelt Gazdálkodók! 
 

Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében 
másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek 
vonatkozásában  
� a főnövény betakarítási időpontját, valamint 
� a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül; 
� illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját,  
        a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK 
        felületén. 
Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. 
napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek 
legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy 
elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben 
nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a 
diverzifikációban sem.  
 
Az utóbbi időszakban az ökológiai másodvetésekben nagymértékű 
gyomosodás jelentkezett. A védekezést oly módon kell végrehajtani, 
hogy bizonyítható maradjon az EFA-elem kialakítása és annak 
fenntartása. 
Így ha a gyomosodás a fenntartási időszak alatt olyan mértékű, hogy 
az beavatkozást igényel, illetve veszélyes gyomnövény jelenik meg 
a területen, akkor a mechanikai gyomszabályozást – kaszálást vagy 
szárzúzást – úgy kell elvégezni, hogy a másodvetésként termesztett 
növény még felismerhető állapotban maradjon. Ezáltal válik 
biztosítottá, hogy a helyszíni ellenőrzés során a növényállományt 
elfogadják, mint EFA ökológiai jelentőségű másodvetést. 
 

BOZSIK PROGRAM 
Tájékoztatjuk a Bozsik -programban résztvevői gyerekek szüleit, 
hogy ezentúl minden torna Létavértesen, a Sportcentrumban lesz 
megrendezve, mint az Iskolai tornák, mivel az MLSZ. 
egyesületünket erre alkalmasnak találta.  
 
CSOPORT TORNÁK (U11 - U13) 
 
2018.09.10.(hétfő) 14:00 
2018.09.24.(hétfő) 14:00 
2018.10.08.(hétfő) 14:00 
2018.10.22.(hétfő) 14:00 
2018.11.12.(hétfő) 14:00 
 
Az első Bozsik tornán nyolc település - Esztár, Bagamér, 
Hosszúpályi, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Pocsaj és 
Szentpéterszeg- csapatai vettek részt 180 fővel. 
 

Árva Barna elnök
 

 
 
 
 Az 50/2008 (IV.24.) FVM rendelet szerint fenn kell tartani a 

minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák 
lekerülése után.  
 

A talaj takarása, fedése adott időszakban lehetséges: őszi kultúra 
vetésével, másodvetésű takarónövény termesztésével, vagy a tarló 
szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás 
és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint 
a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny 
területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a 
szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 
1-től megengedett. Azonban fontos, hogy a talajt óvjuk, védjük 
szabályozva a hőmérsékletét, javítva vízháztartását, csökkentve az eróziót. 
 

A rendelet mellékletében a vetésváltásra vonatkozó 
követelmények pontosításra kerültek az alábbi szövegezéssel. 
-    Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető 
növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, 
cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően 
a tökre oltott dinnye sem megengedett;  
-    egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, 
zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés 
hiányában a dinnye termesztése sem megengedett; 
-    egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, 
valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra 
termesztett hibridkukorica sem megengedett; 
-    egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag 
termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése 
sem megengedett. 

Kárándi Orsolya
NAK falugazdásza

Kamarai kártya használatával kapcsolatos információk a város honlapján
www.letavertes.hu /Mezőgazdaság / Falugazdász rovat,   
Illetve a Létavértesi Hírek facebook oldalán 

 

FESZTIVÁLOK (U7 - U9) 
 
2018.09.16.(vasárnap) 10:00 
2018.09.30.(vasárnap) 10:00 
2018.10.14.(vasárnap) 10:00 
2018.10.28.(vasárnap) 10:00 
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MEGEMLÉKEZÉS 

„Nem múlik el a nap így sem nélküled, 
  Szívünkben örökre ott van a Te helyed”” 

 

SZILÁGYI JÓZSEF 
                        1937– 2015 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága férjem, édesapám, 
apósom, imádott nagypapánk halálának 3. évfordulójára 

 

Szerető családja

és mindazok, akik emlékét őrzik
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

TERMŐFÖLD. Létavértes, 
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz. 
Alatt 21,23 AK értékű termőföld 
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090  

  (2018./28560/16/46)
 
NYÁRFÁS, AKCÁCOS. 2 hektár 
nyárfás erdő akácossal együtt eladó. 
Érdeklődni lehet: Papp Sándor, 
telefon: 0620 334 6845..  

(B-2018/28560/17/1)
 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. Nyolc 
év szerkezeti és 12 év színtartóssági 
garanciával. Kedvező áron! Pontos, 
precíz munka-végzéssel! Érd: ifj. 
Kéki Sándor, 06-20/ 463-57-13  (x) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló 
minőségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel.  
Ezen túl UV álló műanyag 
párkányát is megrendelheti tőlem! 
Érd: ifj. Kéki Sándor 
Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 

LAKÓHÁZ. Létavértes, Bács u. 9.  
szám alatt lakóház eladó. 
Érdeklődni lehet 18 óra után 
telefonon: 52 /-376-883 

(2018/28560/15/52)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Zöldfa u. 3. szám alatti 2 szobás, 
gáz központi fűtéssel és modern 
cserépkályhával, műanyag nyílászá-
róra kicserélt 75 m2 –es lakóház 500 
öles kerttel eladó.  Telefonszámok:
06 30 353 8090 és 06 30 6549669 . 

(20128/28560/13/1)

LAKÓHÁZ. Létavértes, Víztorony 
u. 6. szám alatti lakóház búto-
rozottan eladó. Eladási ár 1.500.000 
forint. Érdeklődni: 06 20 984 4246.  

(2018/28560/15/34)
 
KERT, TELEK. Létavértes, 
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2 

kert és  telek eladó. Érdeklődni 
lehet: 06 70/ 949 8926 

(2018/28560/14/4
 
OTELLÓ SZŐLŐ eladó. 
Érdeklődni lehet: 06 20 /311 04 09 
telefonszámon       /(2018/28560/17/78 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

MEGEMLÉKEZÉS 
 „Vágytam maradni még szeretteim között, 
A sors végül ellenem döntött. 
Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, 
Amit mondani akartam, tudja, ki szeretett.” 
 

Fájó szívvel emlékezünk 

KOVÁCS SÁNDOR 
halálának  3. évfordulóján 

Mindannyian emlékszünk rád, akik szerettünk 
 

 

 

MEGEMLÉKEZÉS 
 

„Itt hagytam kiket szerettem, a sír lezárta testem 
Ez volt felettem a végzés, az isteni gondviselés. 
Szomorú fűz hervadt bimbója ráborul a sírhalmomra. 
Kismadárka zeng az ágon, temetőbe sírba vágyom. 
Édes lesz ott megpihenni, odalenn már nem fáj semmi.” 
Előtted örök fény, utánad gyász, bánat, 
Bánatos özvegyednek sűrű könnye árad 
Gyermekeid szívükben őrzik emlékedet 
Akik olyan nagyon szerettek Téged. 
 

MÁZLÓ JÓZSEF 
halálának 9 éves évfordulójára 

Fájó szívvel emlékeznek 
” 
                                Felesége, gyermekei, menye, vejei, unokái 

 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

 

LAKATOS NIKOLETT 
HUGI 

 

Hat éve nem vagy velünk 

Fájó szívvel emlékezik 
Papó, Mama, Anya, Milán, Gina 

 
 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
 

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

NAGY IMRE 
halálának 1. évfordulójára 

                                                               SZERETŐ CSALÁDOD  

 
 

Az újság színes változatban 
a város honlapján: 

www.letavertes.hu 
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      Az újságba szánt anyagok, 
      fotók, hirdetések leadása 

 

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