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Egy vers – egy rajz

FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

A Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház a Magyar Költészet Napja alkalmából „Egy vers – Egy rajz” címmel rajzversenyt hirdetett,
melyre helyi iskolákból sok szép pályamű érkezett. A kiállítást április 23-ig tekinthetik meg az érdeklődők az intézmény nyitva tartása idején.
A díjazottak az 5. oldalon

NYELVI TÁBOROK A TESTVÉRTELEPÜLÉSEKEN
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2019.-május 25 –én
szombaton
a Városi Könyvtár udvarán
Programelőzetes:
Főzőverseny, receptverseny
Serény Iluska – Kukorica Jancsi verseny
Máléfaló és magsaccoló verseny
Kézműves vásár egész nap
Ételek zsűrizése, kóstolása
Színpadi műsor:
Néptánc, népmese, báb, tréfás életkép
Népzene, táncház
A FŐZŐVERSENYRE várjál a jelentkezőket
hagyományos kukoricás ételek, kukoricamálé
kategóriában..
Bővebb informácók a szervezőktől:

Városi Könyvtár és Művelődési ház
Rózsa u. 1. e-mail: letavlib@gmail.com
Tel: (52) 376 055, vagy 30 538-25-63

Tájékoztatjuk a Kedves Érdeklődőket,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét
lehetőség nyílik a testvértelepülésen
megszervezésre kerülő nyelvi táborban
való részvételre az alábbiak szerint:

Grenzach-Wyhlen
A németországi testvértelepülés német
nyelvtanfolyama 2019. július 7-14. között
kerül megszervezésre, melyre Létavértesről
5-6 fő 14-17 év közötti fiatal részvételére
van lehetőség egy kísérővel.
A délelőtti órákban nyelvórákon vesznek
részt a diákok, délután sporttevékenységek,
úszás, csónakázás, túrázás és kirándulás
Baselba, Freiburgba, barangolás a Bodenitóhoz vagy a Fekete-erdő környékére.
Elszállásolás családoknál.
A nyelvtanfolyam költsége 70€/fő. Az
útiköltség a táborozókat terheli.

Ecaussinnes
A belga városban francia nyelvtanfolyamra
van lehetőség 2019. augusztus 19-26.
között.
A nyelvtanfolyam költsége 70€/fő. Az
útiköltség a táborozókat terheli.

Pietrasanta
Az
olasz
testvértelepülés
olasz
nyelvtanfolyama 2019. július 14-21. között
kerül megszervezésre. A nyelvtanfolyam
költsége 70€/fő. Az útiköltség a
táborozókat terheli.
Érdeklődni és jelentkezni a Városházán:
Kossuth u.4. sz. I. emelet 15. -Kulcsárné
Juhász Judit titkársági előadónál.
Telefon: 52/585-055,
e-mail: titkarsag@letavertesph.hu
Menyhárt Károly polgármester

SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Létavértesen a színházteremben
2019. május 07-én, kedden 18 órától
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Molnár Ferenc színműve
Belépőjegy ára: 2.500 Ft/fő
Papp Zsoltné: 30-587-94-30
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RÖVIDEN

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKŰ
2019. április 5-én 78 fő tett ünnepélyes esküt
a Városháza dísztermében. Ezzel már 10 693
főre emelkedett azon személyek száma, akik
Létavértesen
vették
át
magyar
állampolgárságot tanúsító okmányaikat.
- ●
IRINYI JÁNOS
KIÁLLÍTÓTEREM
Közbeszerzési
Bizottság

A hét bármely napján látogatható, előzetes
bejelentkezés alapján.
Időpontegyeztetés, bejelentkezés
a 06-30 587 9390-es, 06-52 585-055-ös
telefonszámokon, vagy
valyinepapaiviola@gmail.com e-mail címen.
Belépőjegyárak:
Csak az Irinyi emlékek látogatása esetén:
Felnőtteknek: 400 ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 200 ft
Csoportos látogatás esetén 15 fő felett: 200 ft
Gyerekcsoportoknak előzetes egyeztetés
alapján múzeumpedagógiai foglalkozás is
igényelhető.

HÍREK
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A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleettii üüllééss nnaappiirreennddjjéénn
A 2019. március 28 -án megtartott soros
testületi ülés napirendjén szerepelt:
Polgármesteri jelentés ●
1. 2018-2019. évi tájékoztató a Nagylétai
Református Egyházközség Szociális
Szolgáltató Központja munkájáról ●
2. 2019. évi Közbeszerzési Terv ●
3. Különfélék
3.1. LÉT.A.MED Zrt. - kezességvállalás ●
3.2. LÉT.A.MED Zrt. 2019. évi Üzleti
terve ●
3.3. Előterjesztés az önkormányzat és
intézményei 2018. évi költségvetésének
módosítására ●
3.4. Civil szervezetek 2018. évi szakmai,
pénzügyi beszámolója ●
3.5. Létavértesi Család és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programja ●
3.6. Létavértesi Család és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzata ●
3.7. Árpád tér 8. szám 1845/1 hrsz. alatt
megépített vendéglátóipari épület jogi
rendezése

3.8. Irinyi kiállítóterem működtetése ●
3. 9. Petőfi u.61. szám alatti tájház
önkormányzati tulajdonba vételéről ●
3.10. Árva Imre földbérlet hosszabbítás
3.11. A közterületek használatáról szóló,
valamint a közösségi együttélés
szabályairól szóló rendelet módosítása ●
3.12. HÉSZ 9/2007.(V.29.) Ör. számú
rendelet módosítása ●
3.13. Menyhárt Károly polgármester 30
éves jubileumi jutalma ●
3.14. Óvodai-bölcsődei beíratás időpontjának meghatározása ●
3.14. Létavértes Városi Könyvtár és
Művelődési Ház 2018. évi beszámolója ●
Létavértes Városi Könyvtár és
Művelődési Ház 2019. évi munkaterve ●
3.15. Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesület támogatása ●
JELMAGYARÁZAT:
● = elérhető a város honlapján
a Helyi rendeleteknél, illetve
Testületi ülés határozataiban

a

Egy lomtalanítás margójára
2019. április 2 -3 -án biztosított lehetőséget az AKSD KFT arra, hogy városunkból a
kukákba nem férő használaton kívüli eszközöket, bútorokat, elektronikai hulladékokat,
vagyis a „lomot” térítés nélkül elszállítja.

A március 11-i városi véradónapon első
alkalommal adtak vért: Karácsony Anita,
Rákóczi u. 76, Molnár Csabáné, Petőfi u.
44, Tatár Erzsébet, Tóth Á u. 2, Tóháti
Beáta, Tóth Á. u.10.

A korábbi évekkel ellentétben most olyan döntést hoztunk, hogy a lomizás megelőzésére
két jól megközelíthető, könnyen és gyorsan lerakodható, és utánfutóval is biztonságos
megfordulást biztosító, kamerázható, a rendészeti szervek valamint a mezőőri és a
polgárőri szolgálatok járőr útvonalába eső gyűjtőhelyet jelölünk ki.
Ezek nyitva tartására kettő, míg a hétvégén négy kollégát kértünk meg, akik a szabályos
átvételt, a pakolható kötegelést, csomagolást és a veszélyes hulladékok visszaküldését
példaértékűen teljesítették.
Tettük ezt azért, mert az elmúlt évben az utcákon, egyéb közterületeken és a külterületi
erdőszéleken a lomizás maradványából tizenöt konténer gyűlt össze. Később azok
elszállítására közel 1,5 millió forintot fizetett az önkormányzat. A módszer és a
helykijelölés a facebook-on elindított, egyfajta köpködést és méltánytalan rugdosást váltott
ki.
Azonban magam sem gondoltam volna hogy valaki(k) az ÁNTSZ -hez való feljelentésre
vetemednek. Így hát a hetekben két helyszíni vizsgálaton lettünk túl, melynek mindegyike
úgy zárult, hogy az önkormányzat a feladatot példaértékű módon hajtotta végre.

Helyesbítés
A márciusi számunk 6. oldalán „Köszönet a
szülőföldnek” című levél aláírója helyesen
ifj. Jenei Sándor. Elnézésüket kérjük! (szerk)

Ebben erősítettek meg bennünket a környező települések vezetői és lakosai (Derecske,
Hosszúpályi, Monostorpályi, Debrecen, Kokad) is, akik arról nyilatkoztak, hogy a módszer
számukra is követendő. A lomtalanítás a számok tükrében 35 tonna elszállított hulladék,
míg 2018-ban 10,5 tonna volt.

Az Irinyi kiállítás, Arborétum és Vízi
Vágóhíd együttes látogatása esetén:
Felnőtteknek: 600 ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 300 ft
Csoportos látogatás esetén 15 fő felett: 300 ft
Létavértesi lakosok számára
a belépés ingyenes.

VÉRADÓNAP

Aktuális települési információk
a város közigazgatási honlapján
www.letavertes.hu / HÍREK
További menüpontok:
TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK ÉLETHELYZETEK

Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy a feladatellátásunk során minden jó szándékú
kritikát és jobb ötletet köszönettel veszünk. De nem az önkormányzattól és a polgármesteri
hivataltól kell Létavértest félteni! Jó lenne nekünk, itt élőknek, ha inkább egyfelé húznánk a
város szekerét.
Megjegyzem: legalább ha használni nem tud, vagy akar valaki(k), legalább ártani ne ártson.
Ha csak nem direkt ez a szándéka!?
Mindezeken túl köszönöm a türelmét és a segítségét mindenkinek!
Menyhárt Károly polgármester

Létavértesii HÍR EK - LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja - Kiadó: Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.
Felelős kiadó: Vályiné Pápai Viola. Felelős szerkesztő: Turóczi Barnabás - 06-30-336-7178 . - Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Tel: 52 376-101
Interneten: a város honlapján: www.letavertes.hu, facebookon. Twitteren. Fax: (52) 376-345 - E-mail: letahirek@gmail.com,,
Nyomda: L I C I U M A R T . 4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Tel: 52/ 533-183. E-mail:delakft@gmail.com Megjelent: 2500 példányban.
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezető: 52/376-156 - ISSN 1587-7639
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Négy évtized védőnői szolgálatban
Tallódiné Károlyi Zsuzsa
védőnő négy évtized védőnői
szolgálatban töltött idő után vonul
nyugdíjba.
1957. augusztus 29-én született
Debrecenben. Az egészségügyhöz
való vonzódása, elhivatottsága
családi indíttatású, hiszen édesapja
az
Orvostovábbképző
Intézet
Egészségügyi Főiskolai Karának
igazgatója, míg édesanyja az
Orvostudományi Egyetem Kórbonctani Intézetének asszisztensnő- FOTÓ: BARANYÁNÉ MOSEK XÉNIA
je volt, s két testvére közül az egyik szintén az egészségügyi pályát
választott.
A debreceni középiskolás évek után 1976-ban felvételt nyert a
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karára, ahol
1979-ben sikeres államvizsgát tett Védőnőképző szakon
Budapesten.
A Debreceni Csecsemőotthonban kezdte meg munkáját, ahonnan
rövid időn belül Monostorpályiba, majd Hosszúpályiba került, mint
védőnő, onnan 1990-ben áthelyezéssel érkezett Létavértesre .
Munkáját mindvégig elhivatottan, felkészülten látta el. A védőnők,
így ő is sok esetben születéstől 14 éves korig követik figyelemmel
egy gyermek sorsát, amely gyakran az általános társadalmi
változások lecsapódásának jegyeit is magán hordozza.
Számos esetben az elszegényedés nyomait viselő családok
problémájával találkozott, amelyeken segíteni nem tudott, de a
bajok mentális és lelki feldolgozásához megpróbált segítséget
nyújtani.
Nagyfokú ember- és gyermekszeretet, hivatástudat és szakmaszeretet jellemezte. A mindennapokban ez inspirálta, s az, amikor
látta munkája eredményét: a szépen fejlődő kisgyermekeket,
elégedett szülőket.
Hosszú időn keresztül aktívan vett részt a Vöröskereszt munkájában
is, s szakszervezeti tagként a védőnők érdekképviseletében is részt
vállalt.
Több évtizedes munkáját megköszönve kívánunk jó egészséget és
sok örömet a családja körében eltöltendő nyugdíjas éveihez!

Bertóthyné Csige Tünde jegyző

Trambulinok gyerekeknek
A Létavértes lakosságáért SC ’97 elnöksége
EFOP pályázat keretében két trambulint nyert.
Ezeket a hasznos sporteszközöket tovább adományozták a Létavértesi
Irinyi
János
iskolának és a Tagóvodának. valamint a Létavértesi Arany János
Általános Iskolának és a
Gyermeksziget Óvoda –
Bölcsődének.
Az egyik az Irinyi János
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM Általános Iskola udvarán, a másik a Sportcentrumban lett felállítva. Hívjuk és várjuk az óvodás és az alsó
tagozatos gyerekeket, vegyék birtokba a játékszereket!
Árva Barna egyesület elnöke

Tisztelt Létavértesi Lakosok!
Mint ahogyan korábban többször is számot adtam róla, Létavértes
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2013. (XI.26.)
Öh. számú határozatával úgy döntött, hogy élni kíván a települési
értéktár létrehozásának lehetőségével, és vállalta e feladat helyben
történő ellátását. Az így létrejött bizottság működése óta városunk
„értéktár ládáját” folyamatosan tölti helyi értékekkel saját- illetve a
lakosság javaslatai alapján.

Így jelenleg 17 darab, Létavértes számára fontos értéket tartunk
nyílván 5 kategóriában, melyek az Irinyi Kiállítóteremben többször
is bemutatásra kerültek időszakos kiállítás keretében, illetve
városunk honlapján (Település/Művelődés,kultúra/Helyi Értéktár)
rendszerezve folyamatosan megtekinthetők.
A települési értéktárak kialakításában kulcsfontosságú a helyi
hagyományok, művészeti értékek, új kezdeményezések bemutatása,
a lokálpatriotizmus növelése, a speciális közösségek és jeles
személyiségek, épített és természeti értékek közmegbecsülésének
erősítése szempontjából.

Kérjük az Önök segítségét abban, hogy legyenek részesei további
értékeink feltárásában és a Települési Értéktárba kerülésében, annak
érdekében, hogy azokat örökül hagyhassuk utódaink számára!
Mely értékek kerülhetnek be az értéktárba?
Minden, amiről a közösség úgy dönt. A helyi és megyei értéktárak
esetében a közösségek az igazi gazdái az értékek kiválasztásának.
Egyre népszerűbbek például a különböző étel- és italkülönlegességek, szinte minden településnek van valami olyan
különleges receptje, amely nem téveszthető össze mással.
A mi értékeink között még ilyen nem szerepel. De az értéktárba
kerülhet minden olyan értékkel és minőséggel rendelkező dolog,
amiről a helyiek úgy döntenek, és beilleszthető valamelyik
kategóriába.
A nemzeti érték felvételét a Létavértesi Települési Értéktárba bárki
írásban kezdeményezheti a Polgármesterhez címzett javaslatában.

A javaslatot a város honlapjáról a fentebb leírt elérési úton
letölthető nyomtatvány segítségével kell elkészíteni és
elektronikusan, vagy postai úton lehet benyújtani 2019. május31-ig,
azt követően pedig folyamatosan.
A javaslattétel ingyenes. Segítség kérhető az 585-055-ös vagy
(06)30 / 587 9390 -es telefonszámon.
A bizottság félévente ülésezik, és döntéseit, javaslatait határozati
formában meghozza.
Köszönjük az eddigi javaslattevők aktivitását, várjuk a további
kezdeményezéseket.
Tisztelettel:
Vályiné Pápai Viola bizottsági elnök
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Az egymást követő három napban a csoportok a testrészek és az
érzékszervek témakört, a nemzeti ünnepeket, illetve a mesék
birodalmát dolgozták fel játékos formában. Minden nagycsoportos
gyerek megmutathatta milyen jól tud csoporttársaival együtt
dolgozni, és jó problémamegoldó képességű, s készen áll az
iskolára. A tanító nénik nagy örömmel fogadták a bemutatkozást, és
szeptembertől szeretettel várják a gyermekeket.

Bábszínházban voltak a nagycsoportosok
Idén februárban pályázatot nyert az óvoda, melynek keretében a
Vojtina Bábszínház minden nagycsoportos részére ingyen belépőt
biztosított.

FOTÓK. GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE ARCHÍVUMA

A négy nagycsoportba járó, több mint 90 gyermek nagy örömmel
nézte meg a Boldog képek című bábelőadást, amit a végén hatalmas
tapssal jutalmazott.
Ezúton is köszönjük a Vojtina Bábszínháznak és szponzorainak a
nagylelkű felajánlást.
Az előadás után átsétáltunk a Déry Múzeumba, ahol
múzeumpedagógiai előadás keretében tekinthettük meg a Szent
Korona másolatát, és a hozzá kapcsolódó időszaki kiállítást.
A gyermekek nagyon jól érezték magukat, sok élménnyel
gazdagodva térhettünk haza.
Pappné Győri Tünde óvodapedagógus
Báb munkacsoport vezető

Itt a tavasz az Irinyi utcai tagóvodában is

Szikrázó napsütéssel köszöntött be a tavasz az Irinyi utcai
óvodába. Szokásokhoz híven március 22-én a tanító nénik
ellátogattak a Szivárvány nagycsoportba, ismerkedni a leendő első
osztályosokkal. A gyermekek megmutathatták a négy év alatt
szerzett tapasztalataikat, ismereteiket.
AZ ÓVODA MUNKATÁRSI KÖZÖSSÉGE

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
Óvodai beíratás: 2019. április 24-től /szerdától/ - május 10-ig
/péntekig/ a délelőtti órákban Beíratás helye: Debreceni u. 1, és
Irinyi u. 6. – Vezetői iroda.

Bemutatkoztak a leendő elsősök

A bölcsődés korú gyermekek beíratása 2019 április 29 –től
/hétfőtől/ - 2019. május 10-ig /péntekig/ a délelőtti órákban Beíratás
helye: Debreceni u. 1. – Vezetői iroda.
ÓVODÁBA beíratható: a 2016. szeptember 01 –2017. augusztus
31. között született gyermek. BÖLCSŐDÉBE beíratható: 20
hetes kortól

Márciusban a Debreceni u. 1. szám alatt a nagycsoportosok
megmutathatták a tanító néniknek mindazt, amit az óvodában eddig
elsajátítottak.

•
•
•
•
•
•
•

A bölcsődei és óvodai beíratáshoz szükséges okiratok:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazoló
kártyája, oltási könyve, TAJ kártya.
A szülő személyi igazolványa, lakcím igazoló kártyája,
telefonszáma, e-mail címe.
Magyar Államkincstár igazolása magasabb családi pótlékról.
Sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény.
Tartós betegségről orvosi igazolás. (ha van)
Határozat a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról.
Kérjük, hozza magával kisgyermekét ismerkedés céljából!

KÉRJÜK, idén is támogassa óvodánk gyermekeit adója 1 %- val!
Alapítványunk: „A létavértesi óvodák gyermekeiért”
Adószám: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde dolgozói

Létavértesi Hírek
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV)
a város honlapján: www.letavertes.hu
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Versfelolvasó est
A Magyar Költészet Napja alkalmából versfelolvasó estet
rendezetünk az irodalom kedvelőinek.

5. oldal

„Talpra magyar, hí a haza!...”
Hagyományainkhoz híven ebben az évben a 4. évfolyamos tanulók
és pedagógusaik emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc
171. évfordulójáról.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A digitális technikát is alkalmazva elevenedett meg a nézők szeme
előtt tanári magyarázattal, hogy a forradalmi ifjak hogyan küzdöttek
szabadságuk eléréséért. A műsort összeállították: Menyhártné Bora
Edit, Belényesiné Kiss Edit, Oláh Csabáné, Rápolty Judit, Tóth
Róbert, Gáspárné Pankotai Erika.
Nagyon örültünk, hogy a kultúra ilyen formáját is szívesen fogadták
a lakosok. Kedvenc versét felolvasta, vagy különlegességként
elénekelte néhány bátor résztvevő. Emlékezetes marad számunkra,
hiszen verseket hallgatni, mondani vagy írni, az a lélek tisztaságára
utal.

„Egy vers – Egy rajz”
című rajzversenyünkre sok szép pályamű érkezett létavértesi
iskolákból.
Az Irinyi János Általános Iskola felsős tanulóit Tamás Henrietta,
az alsós tanulókat Szima Beáta pedagógus készítette fel.
Az Arany János Általános Iskola alsós tanulóit Belényesiné Kiss
Edit, Oláh Csabáné, Herczegné Egri Hajnalka, a felső
tagozatosokat pedig Máté József és Milotai József pedagógusok
készítették fel erre a megmérettetésre. Mindenkinek köszönjük a
munkáját és a lelkesedését.

A mesék égig érnek…
Március 20-án több mint 20 mese és csodás lények költöztek az
iskola két termébe. A 2. és 3. évfolyamos tanulók kápráztattak el
bennünket. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, hogy kiválassza azt
a mesét, amely az áprilisban megrendezésre kerülő „Égig érő
mesefa…” című versenyen képviseli iskolánkat. Eredmények:

2.évfolyam: 1. Szatmári Laura (2.a), 2. Hajdú Lídia (2.a), 3.
Szentmiklósi Vanda (2.a)
3. évfolyam: 1. Kapusi Boglárka (3.b), 2. Soós Boglárka (3.b), Kiss
Balázs (3.c)
Felkészítők: Bora Istvánné, Tóth Zoltánné, Szatmári Erika

Látogatás a Gyermeksziget Óvodába
FOTÓK: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Díjazottak alsó:
I. Joó Panna Dorka (5.o. Irinyi) 2. Horváth József (4.o. Irinyi)
3. Szabó Mercédesz és Lakatos Rebeka (4.o. Arany J.Ált. Iskola)
4.. Bata Zsombor (3.o. Arany)
Díjazottak felső:
I. Hercz Béla (6.o. Arany), 2. Szabó Renáta (6.o. Arany) J.
3. Balogh Ágnes (8.o. Irinyi), 4. Csikai Sára (7.o. Irinyi J. Ált. Isk.)
5. Jónás Réka (6.o. Arany J. Ált.Isk.)
Papp Zsoltné művelődésszervező
www.letavertes.hu/Hírek

Március 19 -21. napokon látogatás keretében három foglalkozáson
vettünk részt a Gyermeksziget Óvoda nagycsoportjainál. Mind a
három csoport játékos formában mutatta be képességeit, készségeit.
Nagyon szépen köszönjük az óvoda vezetésnek, valamint az
óvodapedagógusoknak a széleskörű betekintés lehetőségét!

Kiállítás
„TAVASZKEZDÉS”
címmel a létavértesi felnőtt rajzkörösök munkáiból
nyílik kiállítás

2019. április 25-én csütörtökön 18 órai kezdettel
a Városi Könyvtár és Művelődési házban
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6. oldal

Létavértesi

Arany - Gála
Idén 9. alakalommal rendezte meg iskolánk Arany-Gála nevű
rendezvényét. Ebben az évben az alsó tagozatos osztályok alkották
a műsor szerves részét. Hagyományaink szerint pedagógusokból
verbuválódott kis énekkar nyitotta meg a rendezvényt.
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Díjazottak: Kiss Gergő, Molnár Péter, Sós Laura, Toplak
Marianna Adél. Az összes alkotást megtekinthetik az érdeklődők az
iskolánk könyvtárában, nyitvatartási időben.

„Rajzolni jó!”
Az idén 24. alkalommal került megrendezésre a Hajdú-Bihar
megyei rajzverseny, amely kétfordulós volt. Az első fordulóból a
beküldött rajzok alapján a szakmai zsűri 16 diákunkat válogatta be a
megyei döntőbe.
A hagyományokhoz híven a verseny második fordulóját a
debreceni Koós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégiumban
rendezték meg.

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Ezt követően az 1. évfolyamosok bárányokat számoltak,
zumbáztak. A 2. évfolyamosok a pöttyös kis dalmata kutyusok
történetét vitték színpadra. A 3. évfolyamosok segítségével a szultán
udvarába, majd a pünkösdi király és királyné választásba
pillanthattunk be.

Eredmények:
5-6. évfolyam: 1. Bartos Eszter 6.b, 2. Moczok Ágota 5.c, 3.
Oláh István 5.c, 5.Jónás Réka 6.b.
Különdíj: Bertóthy Tamás 5.c, Szabó Renáta 6.b
7 – 8. évfolyam: 2. Farkas Dorina 8.c, 4.Koszta Panna 7.b.
Gratulálunk a díjazottaknak! A dobogós helyezettek a megyei
díjátadó ünnepségen vehetik át az okleveleket.
Felkészítő pedagógus: Máté József
A 4. évfolyamosok a jin és jang fekete-fehér világát, a minyonok és
banánok történetét és egy testnevelésóra vidám pillanatait
elevenítették a meg szemünk előtt.
A Herrcz fivérek néptánccal, a felsős diákok énekkari számokkal
emelték a műsor színvonalát.
A meglepetés műsorszám sem maradhatott el, amely a
tantestületből verbuválódott táncos lábú kis csoport produkciója
volt. ABBA – sose hagyd abba! címmel az ABBA együttes
filmzenéiből összeválogatott zeneszámokra ropták a táncot.
Felkészítők: az alsó tagozatos pedagógusok.
Ezúton szeretnénk megköszönni azt a sok szülői segítséget és
támogatást, amelyet az előkészületek és a műsor lebonyolítása során
kaptunk! Gratulálunk minden résztvevőnek a fergeteges
produkciókért!
(További képek, videofelvétel a gáláról: www.letavertes.hu /Hírek)

Olvasó verseny
Az idei tanévben először vettünk részt a Téli Olvasóverseny
elnevezésű országos levelezőversenyen. Két diák az 5. és 6.
évfolyam kategóriájában, illetve még két tanuló a 7-12. évfolyam
korcsoportjában mérettette meg magát.
Arany fokozatot ért el: Harmati Dorottya 6. b , Vlajk Johanna 6. a
Oklevelet kapott: Ágoston Dorottya 7. b, Balogh Mercédesz 7. b.

Alapműveleti matematika verseny
Az alapműveleti matematika verseny szervezését az idén is
elvállalta iskolánk. Tanulóink nagyon ügyesen megállták a
helyüket, szép eredmények születtek. Gratulálunk minden
tanulónak.

Kreativitás

Az 1. a osztályból 16 tanuló -szülői segítséggel- makett házakat
készített angol órára. A művek olyan jól sikerültek, hogy a 4
legötletesebbet díjazta a Helen Doron Nyelviskola tanàra, Sőrès
Gabriella.

4. évfolyam: 1. Vida Szabolcs, 2. Belényesi Dániel, 3. Szabó
Mercédesz, 5. Horgos Veronika.. 5. évf: 3. Iles Dávid, 5. Guba
Dávid, 6. Oláh István. 6. évf: 2. Flach Márk, 5. Kontor Sándor.
7. évf: 2. Veres Kristóf, 6. Vida Ferenc. 8. évf: 2. Ye Xian, 4.
Bozsóky Virág, 5. Kalmár Barbara
Az alsós tanulók felkészítője Rápolty Judit, a felsősöké pedig Létai
Ilona pedagógusok voltak.
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7. oldal

Fenntartható környezettudatosság témahét
A földi életünk egyik legmeghatározóbb feladata, hogy hogyan
tudjuk megvédeni földünket. Nagyon nagy szerepe van ebben a
környezettudatos életvitelnek, a vizeink védelmének.
Ennek jegyében zajlottak a foglalkozások, melyeknek már a címei
is érdekesek voltak „Az élet bölcsője”, „Egészséges élet egy életen
át”, „A víz felhasználása”. Ügyes kezű diákjaink újrahasznosított
anyagokból különböző ajándéktárgyakat készítettek. A felső
tagozatos
tanulóink
részére
papírgyűjtést
szerveztünk.
Összességében rengeteg új ismerettel, élménnyel gazdagodtak
tanulóink.

Március15.
Az 1848-49-es Szabadságharc eseményeiről március 14-én délután
emlékeztünk meg. Az ünnepi hangulatot iskolánk 7. osztályos
közössége biztosította.

PÁLYÁZATRÓL II. RÉSZ

„Huszár gyerek, huszár gyerek…”

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Amint arról a márciusi újságban már olvashattak, iskolánk a
Honvédelmi Sportszövetség TÁM/2018/39. számú pályázatán
1.434.384 forint összeget nyert a hazafias- és honvédelmi ismeretek,
egészséges életmód népszerűsítésére.
Március 5-én a pályázat részeként tanulmányi kirándulásra került
sor Szolnokra és Kenderesre.
Első úticélunk, a Reptár-Szolnoki Repülőgép Múzeum, a levegő
világába kalauzolta el a gyerekeket.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

A márciusi ifjakat idéző fiatalos lendület
A műsort összeállította és a gyerekeket felkészítette: Kontor Gábor
osztályfőnök, Jákóbné Szilágyi Éva pedagógus és Nagy Imre
táncpedagógus.

Öko- tevékenységek
Március hónapban több alkalommal nyílt lehetőségünk arra, hogy
tanulóink figyelmét tanórán kívüli tevékenységek formájában is a
környezettudatos magatartás felé irányítsuk.
A Víz világnapja alkalmából bekapcsolódtunk az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által szervezett
HAPPY- hét programba, mely a vízfogyasztás jótékony hatását és
fontosságát hangsúlyozza.

Megkoszorúztuk az 1849. március 5-én zajlott szolnoki csata
emlékművét felidézve Damjanich János vörössipkásainak
győzelmét az osztrák haderő felett.
Kenderesen Horthy Miklós kormányzó alakjára emlékeztünk, aki az
őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság kalandor,
nemzetpusztító eseményei után sikeresen igyekezett visszaállítani
Magyarország
politikai-gazdasági
tekintélyét,
történelmi
államformáját.
2019. március 11-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére játékos történelmi vetélkedőt szerveztünk „Mindenünk e
zászló, sosem hagyjuk el…” címmel, az 5-6 osztályos csapatok
részvételével.
2019. március 26-án Debrecenbe szerveztünk tanulmányi
kirándulást. Meglátogattuk a Bocskai Lövészdandár Kossuth
laktanyáját, illetve Debrecen ’48-as emlékhelyeit kerestük fel.
2019. március 29-én „Moccanj a természettel!” sportnapot
szerveztünk. Közös zumbával indítottuk a napot Gáspárné Pankotai
Erika vezetésével, majd különböző helyszínek (foci, kosárlabda,
kvíz, fogászati vetélkedő, zöldségszobrászat) várták a gyerekeket. A
legbátrabbak a biciklik nyergébe pattanva vágtak neki a triatlonnak.
Nagy Józsefné igazgató

Vértes központja is szemétmentes lett
Iskolánk közvetlen környezetének tisztításával és szépítésével pedig
immár sokadik alkalommal a „Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” akcióhoz csatlakoztunk.

8. oldal
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Legyél Te is mezőgépész!

Helyi szavalóverseny

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetsége által szervezett pályaválasztást segítő programon vettek
részt felső tagozatos diákjaink április elsején Nádudvaron.

Helyi szavalóversenyt tartottunk iskolánkban április 3-án alsó
tagozatos, 4-én felső tagozatos tanulóink számára. A korábbi
évekhez hasonlóan idén is örömünkre szolgált, hogy szép számban
készültek a gyerekek erre az alkalomra. A versek üzenetét
megértették, hitelesen tolmácsolták a szakmai zsűri és a megjelent
családtagok, vendégek részére, ezáltal kellemes, vidám, meghitt
hangulatot varázsoltak iskolánk ebédlőjébe.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Érdeklődő fiataljaink Nádudvaron
A KITE Zrt. központi szervizműhelyében több környékbeli
iskolással együtt tanulóink is megismerkedhettek a legmodernebb
mezőgazdasági gépekkel valamint bepillantást nyerhettek a
gazdálkodó életmód rejtelmeibe.

Megmérettetések, versenyek

Alsó tagozatos versmondóink
Az alsó tagozatosok közül legügyesebben szavaló csemeténk
Debrecenben képviseli intézményünket egy további próbatételen.
Hely

Alapműveleti Matematika verseny megyei fordulóján
képviselték iskolánkat április 4-én a legpontosabban számoló Irinyis
növendékek a Létavértesi Arany János Általános Iskolában.
Eredményeink: Balogh Ágnes Tímea 8.o. 1. hely, Csikai Sára 7.o.
1. hely, Fekete József 7.o. 3. hely, Tóth Roland 4.o. 6. hely, Papp
Gábor Szilveszter 4.o. 10. hely.
Felkészítő nevelők: Szima Beáta, Lukács Mihályné
A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett Teleki
Pál Kárpát-medencei Földrajz- Földtan Verseny helyi
vetélkedőjén Csikai Sára (7.o.), Kovács Márk (7.o) és Katona
Dániel (8.o.) tanulóink értek el kimagasló eredményt, így ők
kerültek nevezésre az április 6-án Hajdúszoboszlón tartott megyei
versengésre, melynek eredménye a későbbiekben kerül kihirdetésre.
Felkészítő nevelő: Kontor Gábor

I.

II.
III.

Külödíj

Jutalmazott tanulóink
alsó tagozat
felső tagozat
1-2. osztály
3-4. osztály
5-6.osztály
7-8. osztály
Dajka Máté
Zsiros András
Gombos Petra
Joó Eszter
2.o.
4.o.
5.o.
Ilona 8.o.
Szabó Dávid
Gyula 8.o.
Szabó
Csikai Emese Jákób
Nagy Szabina
Levente 3.o.
6.o.
Bence 7.o.
1.o
Demján Liliána Szima Csenge
Joó Panna
Szűcs
2.o.
4.o.
Dorka 5.o.
Alexandra 7.o.
Erdei Botond
Tóthfalusi
Katona Maja
2.o.
Máté 4.o.
5.o.
Varga
Gombos
Boglárka 6.o.
László 7.o.

A Hermann Ottó Kárpát- medencei Biológia Verseny iskolai
fordulóján legeredményesebben teljesítő tanulóink: Balogh Ágnes
(8. o.) és Csikai Sára (7.o.), Április 13-án a megyei
megmérettetésen ők folytatták tovább a versengést. Teljesítményük
feldolgozása folyamatban van. Felkészítő nevelő: Vályi Éva
Az Ady Endre Gimnázium által meghirdetett „Olvass Többet!”
határtalanul-magyarul nemzetközi irodalmi vetélkedőn idén is szép
eredményekkel büszkélkedhetünk.

Felső tagozatos szavalóink
Felkészítő nevelők: Magyar Jánosné, Katonáné Szabó Csilla,
Nagyné Kiss Etelka, Vályi Éva, Szima Beáta, Tamás Henrietta
Gabriella, Tóthfalusiné Bubrik Beáta, Jákóbné Szilágyi Éva
Joó Eszter Ilona (8. o.) 7. helyen végzett, Csikai Sára (7.o) tanulónk
a 9. helyen zárta a 7-12.évfolyamosok tavaszi fordulójának egyéni
versenyét, mely a Déri Múzeumban került megrendezésre..
elkészítő nevelő: Tamás Henrietta Gabriella

Gratulálunk a versenyeken résztvevő minden tanulónknak és
felkészítő nevelőiknek!
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete
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Ez az Önök érdekét is szolgálja, mivel sajnos az utóbbi időben
több esetben előfordult, hogy nem kaptunk jelzést arról, hogy a
páciens nem fog megjelenni a kezelésen (rendelésen).

Tisztelt Lakosság! Kedves Betegeink!

Nagyon sokan súlyosabb állapotban várólistán vannak, mert nem
tudunk soron kívül, vagy rövid időn belül időpontot biztosítani
számukra. Ha időben értesülünk a lemondásról, az időpontot át
tudjuk adni másik páciensnek.

BEUTALÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket Intézményünkben működő
betegfogadási/betegellátási rendről:
A járóbeteg szakellátás intézetünkben előjegyzési rendszerben
működik, az előjegyzéssel működő rendelések esetén előzetes
időpont kérése szükséges. Az előjegyzési időpont biztosításával
igyekszünk elérni, hogy lehetőség szerint minél kevesebbet kelljen
várakozni.
Előjegyzési időpontot a Betegirányítónál kell kérni személyesen
vagy telefonon 9-16 óra között az alábbi elérhetőségen: 06/52592-592. A nyitvatartási idő betartása és a betegellátás érdekében az
utolsó bejelentkezési időpont a rendelés vége előtt 30 perccel
lehetséges.
A BETEGEK VIZSGÁLATRA
/KEZELÉSRE
JELENTKEZÉSE:
Vizsgálatra
jelentkezés
a
személyi igazolvány, lakcím
kártya és a TAJ kártya ,
valamint a beutaló köteles
rendelések esetén a beutaló
bemutatásával
történik
a
Betegirányító pultnál.
A rendelőintézet egészségügyi
szolgáltatásainak
igénybevételéhez
kérjük
hozzák
magukkal: - a korábbi
egészségi állapotára vonatkozó
dokumentumokat - külföldi
állampolgár esetén amennyiben
van európai egészségbiztosítási
kártya - EUCARD szükséges.
A nem előjegyzéssel működő rendelések esetében vizsgálatra
soronkívüliséget csak a valódi sürgősségi eseteknek tudunk
biztosítani.

KÜLFÖLDI
ÁLLAMPOLGÁROK
ÉS
MAGYAR
BIZTOSÍTÁSSAL NEM RENDELKEZŐK FELVÉTELE:
Személyazonosságot, állampolgárságot a Magyarországon is
érvényes biztosítást igazoló iratok bemutatásával történik.
Térítésköteles vizsgálatok esetében a térítési díjakról a
betegirányításban valamint az ellátást végző rendelésen
tájékozódhatnak.

A BETEG BEHÍVÁS RENDJE:

Jogszabály szerint kizárólag orvosi beutalóval fogadhatunk
betegeket az alábbi szakrendeléseken: ortopédia, belgyógyászat,
endokrinológia, rehabilitációs
medicina, érsebészet, diabetológia, ideggyógyászat, röntgenultrahang, reumatológia, fizikoterápia, gyógytorna, laboratórium, kardiológia, nappali kórház.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a jogszabálytól eltérő
– hiányos adattartamú
vagy hibásan kitöltött–
beutalóval érkező betegek
a beutalóhoz kötött ellátást
nem vehetik igénybe.
Ilyen esetben a beteg dönthet, hogy visszamegy-e a beutalót kiállító orvoshoz a beutaló pontosításáért, vagy
beutaló nélkül, teljes térítési
díjjal veszi igénybe az ellátást.
Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy a beutaló érvényessége a
kiállításától számított 90 nap.

RENDELÉSI IDŐPONTOK
A rendelési idők előre nem tervezhető okok miatt esetenként
módosulhatnak, elmaradhatnak.
Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy a szakrendelők rendelési
idejéről, az előjegyzésről a Betegirányító munkatársai nyújtanak
tájékoztatást személyesen vagy telefonon, a 06-52/592-592
telefonszámon minden nap 7.00-17.00 óra között.
Köszönjük, hogy kedves Betegeink bizalmukkal megtisztelték
Intézetünket.
A Tájékoztatóban foglaltak a zavartalan betegellátást, az Önök
gyógyulásának érdekét szolgálják.
Kérjük a Tájékoztatóban foglaltak megértését és betartásában szíves
együttműködését.

LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
és Szolgáltató Nonprofit Zrt

A betegeket sorszám alapján hívjunk be a vizsgálatokra, a
sorszámot hangjelzés kíséretében a rendelők feletti monitorokon
jelenítjük meg. A betegek behívása nem érkezési sorrendben,
hanem az előjegyzett időpont alapján történik, tehát a húzott
sorszám nem minden esetben jelenti a sorrendiséget. A sürgősségi
esetek ellátása ettől eltérhet.
Kérjük, Önöket, hogy amennyiben nem tud megjelenni a
vizsgálaton, a lefoglalt időpontot haladéktalanul jelezze
személyesen vagy a Betegfelvétel telefonszámán (52/592-592).
Felhívjuk figyelmét, hogy ha lemondás nélkül nem jelenik meg
a vizsgálaton, 5.000 Ft rendelkezésre állási díjat számlázhatunk
ki Önnek és féléven belül újabb időpontot nem áll módunkban
biztosítani.

LÉT-A - MED Nonprofit Zrt. honlap: http://www.letamed.hu

Aktuális települési információk a város közigazgatási honlapján
www.letavertes.hu / HÍREK
TELEPÜLÉS

További menüpontok:
ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
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Gazdafórum Nyíradonyban
Tisztelt Gazdálkodók!
A falugazdászok az idén is segítik a
termelőket az egységes kérelmek beadásában!
Április 9-ével elkezdődött az egységes kérelmek 2019. évi benyújtási
időszaka. Az agrártámogatások hatékony lehívásában a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarának (NAK) meghatározó szerepe van, minden
évben rendre a támogatási kérelmek kétharmadát – mintegy 120 ezer
kérelmet – a falugazdászok közreműködésével adják be a gazdák.
A kérelmek benyújtásában idén is ingyenes segítséget nyújtanak a
falugazdászok. A NAK felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy
őstermelői igazolvánnyal vagy kamarai kártyával rövidíthető a
kérelem ügyintézési ideje.
Ennek keretében idén már 46 jogcímre lehet támogatási és kifizetési
kérelmet benyújtani. Fontos megjegyezni, hogy több jogcím igénylése
esetében a vonatkozó előírások és kötelezettségek változtak, erről a
kérelem kitöltésekor a NAK szakemberei felvilágosítást adnak az
érintett ügyfeleknek.
A kérelmeket 2019-ben is csak elektronikus úton, a Magyar
Államkincstár erre létrehozott internetes felületén lehet beadni. A
kérelmek szankciómentes benyújtására május 15-ig van lehetőség, az
ezt követető napokon benyújtott kérelmek esetében munkanaponkénti 1
százalékos támogatáscsökkentés alkalmaznak. A kérelem beküldésére
nyitva álló utolsó nap június 11.
A május 15-ig beadott kérelmek szankció nélküli módosítása idén
május 31. helyett június 2-ig lehetséges, kivételt képeznek ez alól az
állatalapú támogatási kérelmek, amelyek változtatása esetén május
15. után már támogatáscsökkenéssel kell számolni.
A NAK felhívja a falugazdászok közreműködését igénybe vevő
gazdálkodók figyelmét, hogy őstermelői kártyával vagy kamarai
kártyával jelentősen gyorsítható az egységes kérelmek benyújtása.
Támogatás benyújtásához szükséges dokumentumok: MVH
nyilvántartási szám; MVH jelszó; földterületek helyrajzi száma, pontos
területnagyság; 2019-es évi vetésszerkezet.
Osztatlan területek esetén térképvázlat.
Zilahi Kristóf; Kasza Béla és Tótin Zsófia
falugazdászok

Tasó László országgyűlési képviselő szervezésében 2019. április 8 án gazdafórum megrendezésére került sor Nyíradonyban. A
MAGOSZ elnöke Jakab István előadásában tájékoztatást kaptak a
megjelentek az agráriumot érintő aktuális kormányzati
tevékenységről.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Többek között szó volt az osztatlan közös tulajdonban lévő
földterületek értékesítésének kidolgozás alatt lévő szabályozásáról,
ÖKO gazdálkodási pályázatokról, a korszerű vízügyi struktúra
rendszerének jelenlegi helyzetéről (aszály miatt szükséges a
földterületek megfelelő időben történő öntözése), a GMO mentesség
megőrzése érdekében tett agrárminisztériumi lépésekről.
Tájékoztatást kaptunk az ugyancsak kidolgozás alatt álló, Családi
Mezőgazdasági Vállalkozások (CSMV) csomagról. (Például: egy
családban több őstermelő esetén a kedvezőbb vállalkozási forma
kialakítására nyílik lehetőség).
Az előadást követően a gazdák által feltett számos kérdésre adott
választ Jakab István elnök.
Papp Zoltán képviselő

LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
Labdarúgó felnőtt és ifjúsági csapataink számára véget ért az
alapszakasz, és mivel a felnőtt korosztály a harmadik helyen zárta a
megmérettetést, ezért mindkét csapat a felsőházba került.

Kézilabdásaink a Berettyóújfalu elleni siker után
U.-8 korosztályosaink március
végén Kazinczbarcikán vendégszerepeltek. Sárospatak és
Hajdúszoboszló
gárdáival
sorsolták össze Őket.

FOTÓK: MAGÉNARCHÍVUM

Felnőtt labdarugóiunk a Földes elleni győzelem után

Büszkén jelenthetjük, hogy az
apróságok nem illetődtek meg
az előttük álló feladattól és
kettős győzelmet aratva tértek
haza!

Női felnőtt kézilabda csapatunk a tavaszi rajtnál kettős rangadóval
kezdett. 100%-os teljesítményt produkálva vezetik a bajnoki
tabellát!
Kézilabda utánpótlás csapataink -ifjúsági, U.-12, U.-10,
folyamatosan versenyeznek a különféle bajnokságokban és
tornákon..

Kézilabdás palántáink a
kazinczbarcikai csarnokban

Papp Zoltán szakosztályvezető
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Megemlékezés
„Addig vagy boldog, amíg van aki szeret,
Aki ha baj van, fogja a kezed.
Hogy milyen fontos is volt neked,
Csak akkor tudod meg, ha már nincs veled”
Fájó szívvel emlékezünk

PAPP BÁLINT
Közöttünk 1943.10..15 – 2017.04.22.

halálának 2. évfordulóján
Szerető feleséged, gyermekeid
vejed, unokáid, testvéred, rokonaid.

11. oldal

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
LAKÓHÁZ. Létavértes, Dózsa
György utcán lévő ház nagy
telekkel (buszhoz 5 percre) eladó.
Telefonszám: 30 / 943 0005.
(B-2019/28560/6/21)

LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi
utcán lévő lakóház nagy telekkel
(2 ha), gazdasági épületekkel eladó.
Telefon: 06-30 / 502-51-41.
(B-2019/28560/3/5

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

LÉTAVÉRTES SC ’97 EGYESÜLET
Felnőtt szakosztályok tavaszi sorsolása

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel,
Roto vasalattal, acélmerevítéssel.
8év szerkezeti és 12 év színtartóssági garanciával, Kedvező
áron, pontos, precíz munkavégzéssel! Érdeklőd-ni: ifj. Kéki
Sándor, 06-20/ 463-57-13
(x)
HÁZTARTÁSI
ESZKÖZÖK.
Villanysütő tűzhellyel és egy
keverőtárcsás mosógép eladó.
Telefon: 06-760-778 2595

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 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
(B-2019/28560/2/44)

TERMŐFÖLD.
Létavértes,
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz.
alatt 21,23 AK értékű termőföld
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090
(B-2019./28560/7/69)

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!
Érdeklődni: ifj. Kéki Sándor,
Telefon: 06 20/ 463-57-13
(x)

(B-2019/28560/7/73)

Hirdetések leadása május 10-én, pénteken 12 óráig
Városháza I. emelet 12. – letahirek@gmail.com

RUHABÖRZE
Bármilyen méretű ruháját megunta,
frissíteni szeretné ruhatárát, akkor itt a helye nálunk!
A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési házban !
Hozza el és cseréljen vagy árusítson!

Á
Ápprriilliiss 2277--éénn sszzoom
mbbaattoonn 99--1133 óórrááiigg
(vagy igény szerint)

12. oldal

Létavértesi

HÍREK

2019. ÁPRILIS

(x)

RÉGI KÉP – LÉTAI KÉZISEK - ANNÓ

Meghívó

Szeretettel várunk mindenkit
Terdik Angéla, fazekas-népi iparművész

Szent és profán találkozása a debreceni
kerámiaművészetben
című új időszaki kiállításunk megnyitójára

2019. május 3-án délután 16 órára.
A kiállítást megnyitja: Dr. P. Szalay Emőke etnográfus.
A kiállításmegnyitón közreműködik: Gál Győri Márta.
A kiállítást

a Hajdúsámsoni Öltögetők Klubja hímzett textiljei
egészítik ki.
Megtekinthető: 2019 június 30-ig.

Állók: Papp Irén, Pető Ilu, Szabó István, Vancsa Aranka, Szima Julianna,
Ülők: Fehér Erzsébet, Szima Magdolna, Zöld Judit, Szentmiklósi Gizella,
Barna Katalin, Huszti Valéria. A kép Nagy József (Gyár u.) tulajdona

