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2021. július 2-án, a 25. Városnap alkalmából az önkormányzat„Létavértes Városért” díjat adományozott Szima György agrármérnöknek
(posztumusz), valamint az Irinyi Nyugdíjas Körnek. A felvételen a kitüntetettek és családtagjaik a város vezetőivel. / 3. oldal

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
TISZTELT LAKOSOK!
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Létavértes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve 2016. január 26-án megalkotta a talajterhelési díjról szóló
2/2016. (I.26) számú rendeletét. A rendelet értelmében azoknak,
akiknek műszakilag lehetőségük van arra, hogy ingatlanukat rá
kössék a szennyvízcsatornára, de ezt mégsem teszik meg,
talajterhelési díjat kell fizetniük.
Jogszabály szerint a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás
kötelező. Azok az ingatlantulajdonosok, akik a megépült rendszerre
nem kötnek rá, talajterhelési díjat kötelesek fizetni (A
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv.).
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a természetes és
jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést
(ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
A talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése szerint önbevallás
keretében a fogyasztónak kell megtenni, bevallania és befizetnie
tárgyévet követő év március 31-ig.

A díj összege: 1.200 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó: 1,5
Mentesül a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól:
a) az a magánszemély kibocsátó, aki a komfort nélküli ingatlanon
kizárólag kerti csapot üzemeltet, feltéve, hogy bejelentett állandó
lakóhellyel senki nem rendelkezik az ingatlanon,
b) a kibocsátó kérelmére a csőtörés igazolására tekintettel a
tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére díjkedvezmény
állapítható meg az elfolyt vízmennyiséget figyelembe véve. A
bevalláshoz mellékelni kell a közszolgáltató igazolását az elfolyt víz
mennyiségéről,
c) az a kibocsátó, aki 2021. július 31. napjáig a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

A fogyasztóknak 2022 március 31-ig kell bevallási és befizetési
kötelezettségüknek eleget tenni a 2021. év vonatkozásában. A
talajterhelési díj bevallásának elmaradása esetén, a lakos felszólítást
kap annak benyújtására, melynek eredménytelensége esetén
mulasztási bírság szabható ki, és ennek eredménytelensége esetén
ellenőrzési eljárás megindítására kerül sor. Az ellenőrzés során
feltárt adóhiány után pedig adóbírságot és késedelmi pótlékot kell
kiszabni a mulasztóval szemben.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület által
biztosított türelmi idő végéig, 2021. július 31. napjáig minél
szélesebb körben kössenek rá a felújított szennyvízcsatorna
hálózatra, a talajterhelési díj fizetési kötelezettség elkerülése
érdekében.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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Negyedszázada újra
város lett Létavértes
A Létavértes Nagyközségi Önkormányzat
megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni
csoportja (Süli-Zakar István vezetésével)
1995-ben összeállította a közel 100 oldalas +
képes mellékletekkel illusztrált LÉTAVÉRTES VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁNAK TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ALAPJAI című tanulmányt,
melyet Belügyminisztérium Településfejlesztési és Lakásügyi Főosztálya szakmai
követelményeihez igazodva nyújtottak be a
városi cím elnyerése érdekében.
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Az önkormányzat képviselő-testülete
hosszabb kényszerszünet után 2021.
június 24 –én, a nagy meleg miatt reggel
7 órától tartott ülést a Városháza I.
emeleti termében.

Az önkormányzat a korábbinál kedvezőbb önrész miatt benyújtja pályázatát a
külterületi út építésére.

A kisvárosias jelleg erősítését szolgálva
egy övezetben módosították a helyi építési
szabályzatot.
A stabil orvosi ügyeleti rendszer biztosítása érdekében a testület egyetértett azzal,
hogy a város csatlakozik az új megyei
ügyeleti rendszerhez.. (Lásd külön)
A hatályos törvények alkalmazásával a
testület pályázat mellőzésével, a nevelőtestület egyetértésével újabb öt évre (20212026) Harmati Zoltánnét bízta meg a
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda – Bölcsőde intézményvezető teendőivel.
Különfélékben többek között javasolták a
képviselők a belvízelvezető árkok állapotának javítását, szorgalmazták olyan helyi
rendelet megalkotását, ami rögzíti a tulajdonosok ingatlan előtti kötelességeit (takarítás, kiültetett fiatal facsemeték öntözése,
védelme, stb,
Zárt ülés keretében döntött a testület a
„Létavértes Városért” díj odaítéléséről,
amit a kitüntetettek a 25. városnapon vettek
át. (Lásd külön)

Az elfogadott rendelet és határozatok,
valamint az ülések videofelvételei elérhetők
a honlapon: www.letavertes.hu
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon

Az önkormányzat a pályázaton nyert 19,9
millió forint támogatást a tervezettnek
megfelelően a Sziget utca - László utca
útépítésére használja fel.

Napirendjén:
1.) Létavértes Városért díj adományozása
2.) Helyi Építési Szabályzat módosítása
3.) Az orvosi ügyeleti ellátás helyzete
4.) Intézményvezetői megbízás – Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde
5.) Különfélék
A kormány előterjesztésére Göncz Árpád
köztársasági elnök 1996. július 1. napjától -az
1970. január 1-én nagyközségi rangot kapott,
majd 1970. Július 1 –én Vértessel
LÉTAVÉRTES néven egyesült települést
várossá nyilvánította.
A városavató ünnepségre 1996. szeptember
21-én került sor az Árpád téren, ahol a város
kulcsát, a tanúsító oklevelet Gál Zoltán, az
országgyűlés elnöke adta át Szatmári Sándor
polgármesternek.
A városavató eseményről két videófilm is
elérhető a YouTube oldalon, illetve a város
honlapjáról „A város képeken” menüpontból

(Nagyléta 1712 és 1871 között Nagyvárad
civitassal, Biharország 17 mezővárosa között
szerepelt.)
TB.

Kiszállásos véradó nap
A Magyar Vöröskereszt Vérellátó Szolgálata
a korábban meghirdetett időponttól korábban,
2021 augusztus 6 -án, pénteken 9-15 óráig
kiszállásos véradást tart a vértesi településrészen, a Kassai utca 8. szám alatti tornateremben. Minden önkéntes véradónkat szeretettel
várjuk!
Szalai Ferencné véradásszervező

2021. június 24:

A képviselő-testület 2021. július 13-án
reggel 7 órától rendkívüli ülést tartott
a Városháza tanácskozó termében.
Napirendjén:
1. A települést elkerülő szilárd burkolatú mezőgazdasági út pályázat.
2. Különfélék

A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Létavértesi Román Kulturális
Egyesület 2021. Június 21 –én összevont ülést
tartott a Sportcentrumban.
A pandémia miatti korlátozás nem tette lehetővé a nemzetiségi önkormányzat, illetve egyesület gyűléseit.
A találkozón Szima Sándor, a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette az elmúlt időszak
történéseit, és szólt a közeljövő tervezett feladatairól.
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
Papp Zoltán alpolgármester
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VÁROSNAP 2021.
Nem kedveztek a kötelező járványügyi előírások a várossá válás
negyedszázados évfordulóján szervezett városnap méltó megrendezésének. Az előírt védettségi igazolvány miatt sokan maradtak
távol, a fellépőkkel is nehezebb volt az egyeztetés, illetve elmaradt a
tömegeket vonzó főzőverseny is.
A szervezők arra törekedtek, hogy legyen alkalom az ünneplésre, az
önkormányzat végzett munkájának bemutatására, a civilek, a vállalkozók, kézművesek bemutatkozására, és a szórakozásra.

Július 1-én a háromnapos eseménysorozat nyitányaként öt helyszínen láthatta a lakosság a 20 éves Létavértesi Alkotótábor munkáiból
készült válogatást.
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A nagymamákra jellemző gondossággal végzik a sütés-főzés
teendőit, így adva tovább a jellegzetes helyi ízeket. Szoros az
együttműködésük a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteménnyel,
ahol a régi mesterségek, hagyományok feldolgozását hitelesítik
ismereteikkel. Nyitottak és kezdeményezőek a helyi egyesületek és alapítványok felé. Példaadó és családias közösségi munkájukat, önzetlen közéleti áldozatvállalásukat jutalmazták a
„Létavértes Városért” díjjal.
Az önkormányzat vezetői mellett jelen voltak a kitüntetettek családtagjai és a korábban elismerésben részesült személyek.

Ezt követően a sportcsarnokban megnyílt a város 25 évét felelevenítő fotókiállítás és a helyi vadásztársaság trófeáiból rendezett kiállítás. Expo keretében mutatkoztak be termékeikkel a helyi és vállalkozók, kistermelők, kézművesek.

Július 2-án, a Városháza dísztermében ünnepi testületi ülés keretében adták át a „Létavértes Városért” díjakat azoknak, akik hoszszabb időn át önzetlenül dolgoztak a város és annak közössége
érdekében.

Szima György özvegye átveszi a díjat
Menyhárt Károly polgármestertől.

Posztumusz díjat kapott
az 1975-ben született, és
a közelmúltban tragikusan elhunyt Szima
György agrármérnök.
1998-ban települt haza a
városba, ahol falugazdászként, majd körzetközpont vezetőként dolgozott.
Céltudatosan
szervezte munkáját, folyamatosan gazdagította
ismereteit.

A Szent István Egyetemen okleveles növényorvosi diplomát szerzett. 2014-től munkahelyet váltott és a Léta 50 Kft ügyvezető igazgatója lett.
2002-ben kötött házasságából két fiúgyermek született. Munkáját
mindig közmegelégedettséggel párosuló alapossággal végezte.
2014-től közvetlen közéleti szerepet is vállalt, a Helyi Választási
Bizottság tagja lett. 2017-től a Létavértesért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. Elkötelezetten és felelősségteljesen dolgozott a
helyi civil szervezetek és intézmények önként vállalt munkájának
segítésén. A város önkormányzata Szima György szakmai és közéleti tevékenységét, egy tragikusan derékba tört életút eredményeit
ismert el díjjal.

Tasi Sándor méltatta a település eredményeit
Menyhárt Károly polgármester köszöntőjében visszatekintett az
eltelt két és fél évtizedre, megemlítve annak jelentősebb állomásait.
Az elődök munkájára építkezve az önkormányzat a lakossággal
közösen egy rendezettebb, igényesebb lakókörnyezet megteremtéséért dolgozik. Köszönetet mondott minden itt élő embernek az elért
eredményekért.
Tasi Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke a megye támogatásáról
biztosította a várost.

Ezt követte a színpadon judó szakosztály bemutatója, a „Ketten
együttes” és Zoltán Erika koncertműsora.
Ingyenes kisvonatozás volt 9 – 16 óráig az Árpád téri református templomtól induló szerelvénnyel.
FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Kitüntetésben részesült az Irinyi Nyugdíjas Kör, melyet a
korai elmagányosodás ellen szervezett meg 2010-ben Guba
Imréné. A vértesi településrész nyugdíjasai szinte valamennyi
kulturális és közösségi program rendszeres segítői, közreműködői. Jelen vannak a karácsonyi, farsangi, Múzeumok Éjszakája, Málé fesztivál, városnap, szüreti sokadalom, stb. rendezvényeken és részt vesznek azok sikeres előkészítésében, megtartásában. Személyes közreműködésükkel válnak hitelessé az
iskolai többgenerációs foglalkozások.

Folytatás a 12. oldalon
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KÖZLEMÉNY
Az elmúlt héten nyílt levelet kaptam Salamon Gergőtől, a Jobbik Hajdú-Bihar megyei regionális igazgatójától a létavértesi
piac illemhelyiségének állapotáról.
Köszönettel vettem a jelzését, és bár valóban nem tudtam róla,
haladéktalanul intézkedtem!
Bár nem kértem, de kioktatást kaptam a piac szereplőinek az öszszetételéről és ajánlásokat, hogy mit is kellene tenni.
Megemlítette azt is, hogy a piac kerítésén levő 2008-as pályázat
szerint 50 millió forint lett odafordítva, de mégsem a XXI. századnak megfelelő a WC, és nem jól törődünk a helyiekkel. Biztosított
soraiban arról is, hogy nem akar kellemetlen helyzetbe hozni.

HÍREK
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Beiskolázási támogatások
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és az érintetteket, hogy a tanévkezdési támogatás az idén is biztosított lesz az alap, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők számára.
általános iskolások:
20.000 Ft
középiskolások:
30.000 Ft
felsőfokú oktatásban résztvevők: 50.000 Ft
támogatásra jogosultak.
Az igények benyújtása formanyomtatványon történik:
a Városháza Szociális irodáján hétfőtől csütörtökig 8-12 óráig (fszt.
bal oldal 4.iroda) augusztus 2-től október 15-ig
Kifizetésre a határozaton szereplő dátum szerint kerül sor.

Szeretném elmondani, hogy időről-időre, főként választások előtt
megjelennek errefelé politikai szelet kereső, megmondó emberek.
Néha az is előfordul, hogy belerúgnak a polgármesterbe – mert
ilyen a világ, hogy korlátok nélkül meg lehet tenni. De jelen esetben
azokról, akik így használják a WC-t, egy szót sem ejt.

NYOMTATVÁNY (kérelem és adatlap) július végétől
- kérhető:lesz a Városháza, Szociális irodában
- elérhető lesz a város honlapján: www.letavertes.hu...
A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSAKOR kötelező melléklet a
Lakcímkártya másolata.
- általános iskolai tanulónál: csak lakcímkártya másolat
- középiskolai tanulónál: 2021/2022-es tanévre szóló iskolalátogatási, feltüntetve az igazolatlan hiányzásokat VAGY iskolalátogatási
és a 2020/2021-es tanév bizonyítványa
- felsőfokú oktatásban résztvevőnél: hallgatói jogviszony igazolás

Két dolgot viszont senki nem tehet meg, a kollégáim munkáját és a
városom jó hírét degradálni. Teszi mindezt úgy, hogy a jó szándék
mögé bújik és nem is ismer bennünket.

Tanév indításával összefüggő további információk az oktatási
intézmények honlapjain, illetve a város honlapon az intézmények
oldalán lesznek olvashatók.

Ha megkérdezett volna, akkor tudná, hogy a 2008-as uniós pályázat
50 milliója több helyszínen használódott fel. Kicserélték belőle a
városháza nyílászáróit, a homlokzat hőszigetelést kapott, Vértesen
épült belőle a játszótér, készítettünk 2 db buszmegállót, és a térfigyelő rendszert is több kamerával. És igen, a piac térburkolata - az
útalapokkal és a szegélyekkel - ebből a projektből valósult meg, a
kerítés viszont már önerőből, önkormányzati forrásból lett építve.

Tájékoztató

Ehhez képest a Facebook felületén szinte azonnal megjelent az
egész, mely országos kritikát váltott ki.

Ha megkérdez, tudná azt is, hogy a város évekkel ezelőtt elkészített
egy engedélyezési tervet az új piaccsarnokra és a pavilonokra hátul mert mindegy ki mit gondol -, de mi így törődünk az itt élőkkel.
Sajnos nem tudtuk beadni a pályázatot, mert az eddigi kiírásokat
maximálták 100 M forintban, így az nem volt elég erre.
Azt gondolom, hogy a város - az itt élők és a piaci árusok – ilyen
szép épületet érdemelnek.
Intézkedésünk után egy másik levél is született, melyből szintén
kiderül, hogy a szerzője nem ismer bennünket. A jószándékú jelzést
soha nem kezeljük támadásnak, ám a facebook még mindig nem az
ügyintézés helye. Elég lett volna egy telefonos jelzés erre!!!

Egyébként, ha ismerne, tudná, legyen az bármi, nem szoktunk a
felelősség alól kibújni. Még akkor sem, ha az illetékes hatóságok
ellenőriznének. Egyébiránt, ha belegondolok az illetékes hatóságokat emlegetni jó szándékba csomagolva nem nagyon elegáns. Főként akkor, ha valamely politikai potentát „segíteni akar”a helyi
tanácsadóikkal együtt!
Így az országért és Létavértesért szlogenbe értett segítsége elég
sajátosan értelmezendő!
Mindenesetre ezzel a kis akcióval és levelezéssel a városom megítélésében nem keveset ártott.
Ezért kívánok minden érintettnek ennél sokkal, de sokkal több
bölcsességet!
Menyhárt Károly polgármester

a sürgősségi orvosi ügyeleti rendszerről
2021. július 1-től az Országos Mentőszolgálat működteti megyénkben az alapellátási ügyeletet.
A betegek a 06 52 / 506-303 egységes ügyeleti telefonszámot
hívhatják.
A hívást a mentőszolgálat diszpécsere fogadja és dönti el, hogy
milyen szintű ellátás szükséges.
Az eddigi ügyeleti helyszínek nagy része megmarad, de az ellátási
területek változnak. Változik az ügyelet személyzete is, a járási
központokban orvos, mentőtiszt, felső fokú szakképzettségű ápoló
fog dolgozni.
Az új rendszer indulása remélhetőleg zökkenőmentes lesz, de kérjük a lakosság támogatását és türelmét.!
Országos Mentőszolgálat

Gyermekorvosi rendelés
Szabadság miatt 2021. július 30 –ig megváltozik a gyermekorvosi
rendelés ideje.
Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön: 10 órától– 12 óráig
pénteken: 11.30 órától 13.30 óráig
Tanácsadás: hétfő –csütörtök10-11 –ig, pénteken 11.30 -12.30 –ig
Rendelés: hétfő – csütörtök 11-12 –ig, pénteken 12.30 – 13.30 –ig
Rendel:: dr. Zsadányi Judit csecsemő és gyermekgyógyász
A megjelenés még mindig időponthoz kötött!!
Az intézményben a szájmaszk továbbra is kötelező!!

A városi uszoda nyári nyitva tartása
Hétköznap: 6.30 – 15.30 óráig és 18.00 – 20.00 óráig
Szombaton: 14.00 – 19.00 óráig
Vasárnap: 15.00 – 19.00 óráig
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Konfirmáció
A Nagylétai Református Egyházközség templomában 2021. Május
30 –án, ünnepi istentisztelet keretében 10 fiatal tett hitvallást Krisztus és az Ő egyháza mellett, a családtagjaik és a gyülekezet színe
előtt.

Vidám színházi est

FOTÓ: BOROS SZIMA BEÁTA

Ágoston Lilla (Alkotmány u.), Bodó Viktória Enikő (Rét u.)
Deli Viktória Lilla (Móricz Zs. u.), Szatmári Gréta (Rét u.)
Tóth Orsolya (Teleki u.), Guba Dávid (Csokonai u.)
Huszti Péter (Új u.), Kerekes Balázs (Sziget u.)
Oláh István (Kossuth u.), Szabó Mihály (Barross u.)

Hittantábor Vértesen
A Vértesi Református Egyházközség 2021. július 5-11 között, 67
gyermek részvételével tartotta nyári hittantáborát, melynek központi
témáját, a bibliai József történetét interaktív módon dolgozták fel.

Július 8-án a művelődési ház színháztermében a Körúti Színház
előadásában A vén bakancsos és fia, a huszár című népszínműt
láthatták az érdeklődők. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
jóvoltából, a "Hajdú hagyományok nyomában" projekt keretében a
darabot ingyenesen tekinthették meg.
Előtte Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke
és Menyhárt Károly, a város polgármestere, köszöntötte a megjelenteket.

Szabadtéri zenés nyári esték
A városi könyvtár és művelődési ház szervezésében Hoffman
Richard és Gats Éva közreműködésével július 16-án musical est
volt, július 30-án 19 órától sanzon est lesz a művelődési ház udvarán, a nagy platán alatt. A program ingyenesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet az intézményben
(Rózsa utca 1.), vagy a (52) 376-055 –ös telefonszámon.

A gazdagabb, színesebb amatőr bábjátékért
A megyében működő amatőr bábcsoportok között sok szép szakmai
és közönségsikert ért el a 15 éve alakult „Cifra Palota” óvodapedagógusok alkotta bábcsoport. Ennek köszönhető, hogy a városban
rövidesen állandó kiállítás nyílik bábjaikból az Árpád téri volt óvoda
épületében.
FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A közös játékok, családi szalonnasütés, a Tisza tavi hajós kirándulás, és a közös záró istentisztelet sok - sok felejthetetlen élménnyel,
gazdagította a táborozókat.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Pappné Győri Tünde és Réti Szabó Sándor a bábjátékfallal
Köszönet illeti a sikeres programokért Nt. Szabó János lelkipásztort,
a táborban közreműködő pedagógusokat, így: Tóthfalusiné Bubrik
Beátát, Vályi Évát, Jákóbné Szilágyi Évát, Joó- Tamás Henriettát,
Takács- Szilágyi Timeát, Korda Krisztinát Szilágyi Katalint, aki
precíz és lelkes munkájával biztosította az emlékezetes közös sikert.
Jövőre folytatják. (TB)

Az oktató – nevelőmunkájuk gazdagítását szolgálja a Létavértesi
Gyermeksziget Óvoda -Bölcsőde Géniusz Tehetségprogramjának
keretében működő Déli-báb-csoport, akik számára –páyázati támogatásból -egy míves bábjátékfalat készített Réti Szabó Sándor fafaragó –tudtuk meg Pappné Győri Tündétől, a Déli-báb csoport vezetőjétől.
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Évzáró a bölcsődében is
A hagyományokhoz híven a bölcsődei csoportok babazsúr keretén
belül. zárták le az évet.
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Ballagás
Ünnepségünket vendégekkel ugyan, de létszámkorlátozással
tarthattuk meg. A bensőséges eseményen 56 nyolcadikosunktól
vettünk búcsút. A feldíszített termek, folyosók, a visszaemlékezések és jókívánságok meghitté tették a rendezvényünket.
Ezúton is köszönjük a fegyelmezett résztvevőknek a hozzáállását,
valamint a Létavértesi Polgárőr Egyesületnek a segítséget!

VAKÁCIÓ
Június 21-én lezárult a 2020/2021-es tanév. Tanévzárónkon részt
vett a Berettyóújfalui Tankerület igazgatója, Majosi Pálma asszony
is, aki a tavalyi évben nyugdíjba vonuló kolléganőink: Kónya
Sándorné, Mikó Józsefné és Tóth Zoltánné számára Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet adott át, melyet már egy éve őrzünk, de
eddig még nem volt lehetőség a kiosztásra. Ismételten egészségben,
boldogságban eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk nekik!

Gomba csoport

Az igazgatói beszédben elhangzott, hogy rendkívüli tanév volt az
előző, de a mostani sem marad le tőle. Teljesen új idők köszöntöttek ránk a koronavírus miatt, kiderült, hogy bizony sebezhetőek
vagyunk. Emellett azonban az is világossá vált, hogy oktatni digitálisan is lehet. Sőt, megtapasztaltuk, hogy az online tér eszközei
nélkül nehéz lett volna kapcsolatot tartani, tanítani, tanulni.

A két csoport -a járványügyi intézkedések figyelembe vételével-.
egymást követő napokon tartotta évzáróját, A bölcsőde udvarán
tartott ünnepségen a gyermekek a szülőkkel közösen töltöttek egy
kellemes délutánt, s itt búcsúztak el a kisgyermeknevelők és a dajka
néni a leendő óvodásoktól. A bölcsődétől. Ősztől 17 kisgyermek
kezdi meg az óvodai életet. A gyermekeknek boldog, gondtalan
óvodás éveket kívánunk!

Itt aztán világossá válhatott mindenki számára, hogy az út hossza
lélektől lélekig nem mega- vagy gigabitokban mérhető kapacitásoktól függ, hanem olyan emberi tényezőktől, mint tenni akarás,
kitartás, nyitottság, empátia. Jól vettük az akadályokat. A legfontosabb teendőinken túl vagyunk, eredményeink nem rosszabbak a
korábbiaknál. Mindezt 456 diák és 50 pedagógus közös munkájának köszönhetjük.

FOTÓK: INTÉZMÉNY ARCHIVUM

FOTÓ: ISKOLA ARCHÍV

Ficánka csoport

Ügyelet a nyári szünidőben
Augusztusban 4-én, 11-én, 18-án ügyeletet biztosítunk, amikor
bármilyen intézménnyel kapcsolatos dolgot (pl: gyermekvédelmi
határozatot valamint egyéb igazolások kiadását) ezeken a napokon
lehet intézni. A hónap további napjaiban intézményünk zárva tart.

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda -Bölcsőde

munkatársi közössége

Az ünnepség végén a 2. c osztály Vakációnyitó műsorából
megtudhattuk, hogy mennyi minden vár bennünket a nyári
szünetben: móka, kacagás és sok játék! A műsort összeállította és
betanította: Gáspárné Pankotai Erika
Természetesen az évzárót követően az iskolában nem szűnt meg az
élet, még három héten át napközis táboraink voltak, többféle
szervezésben, Egy EFOP-os pályázatunknak köszönhetően 40
diákunk 6 napos jutalom kiránduláson vett részt a Balatonfelvidéken, aztán nyár végén is lesz még egy Balaton-parti
táborozási lehetőség.

Helyben EFOP-os, Napközi Erzsébet és a Derecskei Gyerekesély
Iroda által szervezett napközis táborokat bonyolítottuk le.
Néhányról részletesebben is beszámolunk:
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Legjobb tanulóink
KITŰNŐK:

JELESEK:

1.a: Komlósi Enikő, Mázló Vásárhelyi Mihály Levente
Blanka, Gál Réka, Kecskeméti Balogh Raul Valentin
Zita, Nagy-Spanyol Emma, Specziár Péter
Szabó Csaba
Budai Gyula Áron, Horváth
1.b: Lakatos Henrik Dominik
Attila Márk, Kanalas Brendon
1.c: Balázs Noémi Hanna, Mázló Noémi Lina, Molnár
Bozsóky Panna, Farkas Flóra, Réka, Nagy Nóra, Szabó SzilMajor Máté, Milotai Milán, via, Varga Nikolett, Vásárhelyi
Orbán Eszter, Pankotai Zsanna, Melinda, Zsíros Zoé Olívia
Sass Dávid, Szabó Zsigmond
Attila, Szűcs Dóra
2.a: Adomán Panna, Erdei Csige Gyöngy Harmat, Judik
Pongor
Noémi,
Zsombor, Moczok Nóra, Pon- Tamara,
Pongor Zsolt
gor Panna, Vásárhelyi Letícia
Szabó Csaba József, Szabó
2.b:
Jázmin Dzenifer
Balogh Bence, Dalmi Imre
2.c:
András, Kelemen Patrik Kornél, Szabó Mátyás Klaudió,
Szabó Réka, Tóth Alexandra
Csoma
Zsófia, Heit Rózsa
3.a: Bartos Gergely, Kalmár
Júlia, Oláh Emma Lívia,
Máté László, Sós Laura
Toplak Marianna Adél
Horváth Zsanett
.3.b:
4.a: Balogh Benedek, Csige Bakó Molli, Bakro Alexandra,
Bereczki Nóra, Szabó
Réka, Marczin Jázmin,
Krisztina
Szatmári Laura
Szabó Dominika, Horváth Lili
4.b:
Hajnalka, Szász Imre
Szabó Attila Kevin
4.c: Harmati Bence Olivér
Moldován Lidia
Bata Zsombor
5.a: Kecskeméti Szabolcs,
Komlósi Zsófia
5.b: Kapusi Boglárka. Soós
Boglárka
Gyarmati Áron
5.c: Bartos Kristóf
6.a: Lakatos Rebeka, Vida
Partaki Jázmin
Szabolcs
6.b:
Hercz Attila, Tarnóczki
Dorina, Szoták Hunor
6.c: Pongor Jázmin, Vida
Boglárka
7.b: Balogh Dominik
7.c: Bertóthy Tamás Dániel, Szabó Anna
Milbik-Lantos Péter, Oláh
István, Szatmári Gréta
8.a: Kiss Gabriella, Kovács
Apai Liliána, Bozsóky Péter
Hajnalka, Vlajk Johanna
8.b: Harmati Dorottya, Kontor
Iván Alexandra, Jónás Réka
Sándor
8.c: Hercz Béla
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Fűben-fában orvosság
Az 5. évfolyamosaink számára nyári napközis tábort szerveztünk
július 5-9-ig. A program az EFOP-1.4.2-16-2016-00027 azonosítószámú „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” című pályázat
keretében valósult meg a Derecskei Gyerekesély Iroda támogatásával.
Tematikánk a fűben-fában orvosság volt. A táborozók megismerkedtek a gyógynövényekkel és azok jótékony hatásaival. Kézműves
foglalkozásokon különböző technikákkal készültek alkotások (doboz dekupázsolása, lufi ping-pong, 3D tenger, strandpapucs,
teafilter). Kreativitásukat egy „divatbemutatón” is megmutatták a
diákok.

FOTÓK: INTÉZMÉNY ARCHÍV

Látogatás a tűzoltóságon
Kerékpártúrát szerveztünk a Létai Levendulásba. Ellátogattunk az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület telephelyére, ahol a tűzoltók munkáját
mutatta be Sütő István parancsnok. Emellett sokat sportoltunk,
játszottunk, majd közös főzéssel zártuk a hetet. A gyerekek jól érezték magukat az öt nap alatt, hiszen a hangulatfal csupa mosolygós
jelekkel telt meg. Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzat és a Léta-Tészta Kft. támogatását!
Szervező pedagógusok: Milotai-Kiss Ildikó, Tarnainé Papp Anita,
Horváthné Vónya Enikő, Milotai József. Szakmai vezető: Antalné
Nagy Mónika

Lesz egy szép közös emlékünk…”
Itt a nyári szünet! Kezdődik a tábor! Idén 107 alsó tagozatos gyerek
vett részt iskolánkban a Napközis Erzsébet-táborban.
A táborok évfolyamszinten valósultak meg, hogy minden kis diákunk életkorának megfelelő élményekkel, emlékekkel gazdagodjon.
A programokat úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek a
kézműveskedés, a különböző kirándulások, sportfoglalkozások
alkalmával játszva tanuljanak, tanulva játsszanak.
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A napi programok változatosak, tartalmasak, élményszerűek
voltak.

Osztálykirándulások
A tanév végéhez közeledve ismét lehetőség nyílott tantermen kívüli
programok szervezésére, így június 11-én az alsó és felső tagozatos
tanulóink élményekben gazdag kirándulásokon vettek részt.
FOTÓK: ISKOLAI ARCHÍVUM

A gyerekek folyamatos visszajelzése, a szülők elismerő szavai is
azt igazolják, hogy a két hét során rengeteg élményt, ismeretet, és
nem utolsó sorban barátokat szereztek.

FOTÓK: IRINYI ARCHÍV

Hatodikosaink Debrecenben
A kisebb növendékeink osztálykirándulásai településünkön valósultak meg. A nagyobbak Debrecenben és Egerben töltöttek egy
napot osztályfőnökeik és az őket tanító nevelők kíséretében.

Tanévzárás
Táboroztató pedagógusok: Fazokán Jánosné, Baloghné Janka
Tímea, Nagy Tamásné, Kertészné Suta Mária, Holló
Ambrusné, Gáspárné Pankotai Erika, Horváthné Vónya Enikő,
Nagy Józsefné, Szatmári Erika, Vesza Anikó kolléganők
voltak, akiknek itt is szeretném megköszöni áldozatos
munkájukat.

Nyári ügyelet

Iskolánkban a következő napokon tartunk ügyeletet 8-13 óráig

2021. július 28 és :augusztus 11

Kérjük, bármilyen ügyintézés céljából ezekben az időpontokban
keressenek bennünket!
Mindenkinek élményekkel teli, szép vakációt, boldog nyarat, jó
pihenést kívánok!
Nagy Józsefné intézményvezető

Végzős tanulóink az utolsó tanítási napon szerenáddal köszönték
meg pedagógusaik nyolcévi munkáját. Az éneklés után közösen
fogyasztották el a nevelők által készített finom falatokat.

A vírushelyzetre való tekintettel tanévzáró és ballagási ünnepségünket két időpontban szerveztük meg. Alsósaink
2021. június 18-án kapták kézhez bizonyítványaikat, míg a
felső tagozatosok tanévzáró ünnepségére és a nyolcadik
osztályos tanulók ballagására 2021. június 20 -án került sor.

A családias, meghitt hangulatú rendezvényen nemcsak végzőseinktől búcsúztunk, hanem nyugdíjba vonulásuk alkalmából Lukács
Mihályné pedagógustól, aki kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréseként oklevelet és pedagógusi szakszolgálati emlékérmet
vehetett át az ünnepségen valamint Somlyai Béla karbantartótól is.
Mindkettőjüknek további jó egészséget, hosszú, boldog nyugdíjas
éveket kívánunk!
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Az „Alapítvány Létavértesért” jutalmazottja: Belényesi Bence 8.
osztályos tanuló
A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány jutalmazottja: Csernátoni
Enikő 8. osztályos tanuló
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány jutalmazottja: Jákób Levente 5. osztályos tanuló
Közösségi munkáért, versenyeken való részvételért vagy a
digitális oktatás során nyújtott kiemelkedő munkájáért könyvjutalomban részesült továbbá: Kontor Csaba (3.o.), Kósa
Dzsenifer (5.o.), Kontor Fanni (6. o.), Joó Panna Dorka (7.o.)

Gratulálunk a szép eredményt elért tanulóinknak!
Búcsúzó diákjaink
Végzős tanulóink az alábbi iskolatípusokban folytatják tanulmányaikat szeptembertől:
gimnáziumban: 1 fő
szakgimnáziumban: 1 fő
technikumban: 12 fő
szakiskolában: 10 fő
Tanévzáró ünnepségünkön a 8. osztályosok műsora után igazgató úr
értékelte a 2020/21-es tanévet.
Legfontosabb statisztikai adatok:
- záró tanulólétszám:169 fő
- iskolánk magatartási átlaga: 4.45
- iskolánk szorgalmi átlaga: 4.05
- iskolánk tanulmányi átlaga: 4.09
- bukott tanulók száma: 1 fő
- ebből pótvizsgára bukott: 0 fő
- évismétlésre bukott: 0 fő
- kitűnő tanulók száma: 27 fő
- jeles (4,8-4,99) tanulók száma: 15 fő

Kívánunk nyolcadikosainknak sok sikert az általuk választott „új”
iskolájukban és minden Irinyis diáknak kellemes szünidőt!

Ügyelet
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy hivatalos ügyeik intézésére az alábbi
ügyeleti időpontokban van lehetőség az Irinyi u. 8. sz. alatti iskolaépületben:
2021. 07.28. (szerda) 8 00 – 13 00
2021. 08.11. (szerda) 8 00 – 13 00

Táborok

Büszkeségeink névsora
Kitűnők

1. osztály: Fekete Balázs, Fucskó
Miklós, Gombos Ádám, Hajdu
Tamás, Karcza Virág, Marinka
Gergő, Szabó Hanna, Szabó
Kristóf, Molnár László, Szatmári
Fanni
2. osztály: Varga Péter Zoltán
Varga Jázmin, Tóth Bernadett
Éva
3. osztály:
Csikai Emese,
Kertész Marietta, Laczkó Lili,
Tóth Andrea, Tóthfalusi Balázs
4. osztály: Demján Liliána,
Erdei Botond, Dajka Máté,
Fekete Hunor, Kósa Alexandra
Barbara, Zsiros Ábel
5. osztály: Balogh Ernő Patrik
Budai József Renátó, Jákób Levente, Németh Panna Lujza,
Pongor Nelli, Szabó Anita Júlia, Virágh Richárd
6. osztály: Fekete Levente, Kovács Renáta, Szima Csenge,
Zsiros András
7. osztály: Zudor Nóra, Zudor
Réka

Jelesek

Balogh Anett Veronika
Bajgyik Ervin, Fekete Milán,
Kósa Cintia

FOTÓK: IRINYI ARCHÍVUM

Diákjaink a Balaton parton
CSODASZARVAS-HAGYOMÁNY ÉS NOMÁD KALAND A
BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN iskolai közösségi program keretében 6 napos bentlakásos nyári táborban pihenhette ki a tanév fáradalmait 20 felső
tagozatos diákunk Zalakaroson és környékén, 20 alsós növendékünk pedig iskolaépületünkben és egy napos Nyíregyházi kiránduláson. A strandolás mellett különféle sport, életmód, kultúra, művészet, tudomány, ismeretterjesztő, valamint hagyományőrző foglalkozáson gyűjtöttek tanulóink életre szóló élményeket.

Fekete Nándor, Nagy Márk,
Vályi Zsófia, Vass Máté,
Zsiros Rebeka
Molnár Anna

Tóthfalusi Máté
Katona Maja, Koncz Dóra,
Lakatos Milán, Pongor Attila

A tanulók jutalmazásához idén is hozzájárult az Alapítvány
Létavértesért, a „Korszerű Iskoláért” Alapítvány, a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ, és a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány.
Tankerületi dicséretben részesült: Demján Liliána 4. osztályos
tanuló, Jákóbné Szilágyi Éva pedagógus

Solymászat a napközis táborban
Július 5-től kezdődően kétheti turnusban vesznek részt tanulóink a
Derecskei Gyermekesély Iroda szervezésében megvalósuló napközis táborban, majd július 18-tól július 23-ig Erzsébet-tábor
keretében 32 tanulónk Zánkára látogathat el.

A Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola tantestülete
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
Kézilabda
Tisztelt Gazdálkodók!
Mint már az előző cikkeinkben is jeleztük az Országgyűlés elfogadta a
családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényt. A törvény az itt
ismertetett családi működési formák (Őstermelők, Őstermelők CSaládi
Gazdasága és a Családi Mezőgazdasági Társaság) szabályait
tartalmazza.

Aki 2020. december 31-én hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezett, az 2021. január 1-től is őstermelőnek minősül.
Az eddigi közös őstermelők, valamint családi gazdaságok tagjai
személyükben őstermelőnek minősülnek, együttesen pedig ŐCSGként (Őstermelői Családi Gazdaság) működnek tovább, amelyről a
NAK falugazdászai nyilatkozattételre és szerződéskötésre hívják fel
a gazdálkodók figyelmét.
ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGA
1. Tagjai 16 éven felüli őstermelők
2. Tagjai egymással hozzátartozói viszonyban állnak
3. Tagjai legalább ketten vannak
4. Személyes közreműködés kötelező, de nem előírás a főállás
5. Egy őstermelő csak egy ŐCSG tagja lehet
6. Aki 16 éven aluli, de 2020. december 31-én családi gazdaság tagja volt,
az maradhat az ÖCSG tagja
7. Szerződéssel alapítható – polgári jogi társaság szabályai szerint
8. Tagjai nevében a képviselő eljárhat
9. Tagok és alkalmazottak az értékesítéskor eljárhatnak a többi tag nevében

Június hónap végén és július első heteiben is folyt az edzésmunka a
kézilabdásoknál.
Az U.8-U.9 és U.14 korosztályok a Sportcentrumban egy-egy héten
keresztül edzőtáborozáson vettek részt. Az erőszerzésen kívül a
táborban nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki, és rengeteg
közös élmény részeseivé váltak a gyerekek.

A korábban közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező gazdálkodók
nyilatkozattételének és a szerződések benyújtásának határideje 2021.
szeptember 15.

A közös őstermelői igazolványok átforgatásához szükséges ŐCSG
szerződések formanyomtatványát a Falugazdász irodában mindenki
számára elérhetővé tettük igény és családtagok száma szerint.
Szerződések benyújtásának határideje szeptember 15. Alapító
szerződés nélküli ÖCSG automatikusan törlésre kerülnek a
rendszerből. Fontos, hogy a szerződések szeptember 15-ig
beérkezzenek a falugazdász irodába.

Judo

Lehetőség van arra, hogy a korábban közös őstermelői
igazolványon szereplő gazdálkodók külön- külön egyénileg
folytassák tovább az őstermelői tevékenységüket, illetve meg is
lehet szüntetni az egyéni, illetve a közös őstermelői tevékenységet
is, abban az esetben, ha már nem kívánják közösen folytatni a
termelést.

CSALÁDI
GAZDASÁGOK
VEZETŐVEL

EGYÉNI

VÁLLALKOZÓ

Az egyéni vállalkozó családi gazdálkodók 2021. január 1. napjától mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek. Az Agrárkamara 2021. március 31-éig
nyilatkozattételre hívja fel ezen őstermelőket, hogy mezőgazdasági termelő
tevékenységüket egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként kívánják folytatni a jövőben. Azon esetekben, amikor a támogatás igénybevételének
feltétele az volt, hogy a tevékenység folytatása egyéni vállalkozóként történjen (Fiatalgazdák induló támogatása), a feltételt megtartottnak kell tekinteni, akkor is, ha az igénylő a tevékenységét 2021. január 1-től őstermelőként folytatja. (A jelenleg nem családi gazdálkodó egyéni vállalkozókat nem
érinti a nyilatkozattétel.)
A nyilatkozattételhez szintén tudunk formanyomtatványt biztosítani a
gazdálkodóknak.

Zilahi Kristóf (+36 70 528 5804; zilahi.kristof@nak.hu),
Tótin Zsófia (+36 70 337 6903; totin.zsofia@nak.hu),
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu)

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM – SE.

Judo szakosztályunk a Boreko egyesület támogatásával, judo gálát
rendezett közösen.a testvérváros Székelyhíd település cselgáncsozóival. A rendezvényen a gyerekek küzdelmei mellett Haja János és
Bodnár Robin edzők is tatamira léptek.

Sportorvosi
Ezúton is felhívjuk sportolóink figyelmét, hogy az
egyesület 2021. augusztus 6 -án (pénteken) 16.00-tól
sportorvosi vizsgálatot szervez!
Papp Zoltán szakosztályvezető
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Megemlékezés
„Te voltál nekünk a biztató remény,

Nehéz napjainkba is az utat mutató fény.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
Szemünkből a könny naponta kicsordul.
Tudjuk, hogy csodára hiába várunk,
Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk.

KACSÓ JÁNOS

1952. április 12. - 2017. július 09.
halálának 4. évfordulójára
(x)

Szerető családja

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK

11. oldal

A p r ó h i r d e t é s
Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr

LAKÓHÁZ. Létavértes, Zöldfa u.
24. szám. alatti lakóház (2 szoba,
nappali,
konyha,
fürdőszoba,
gázfűtéssel, cserépkályhával) eladó.
Rendezett udvar melléképületekkel.. Érdeklődni: 06-52 251-401
(B-2021/28560//12/53)

TELEK. Létavértes, Nagyváradi u.
19/A alatt 661 m2 közművesítés
nélküli építési telek eladó.
Közművek a telek előtt. Telefon:
06-30-313-3046. (B-2021/28560/13/56)

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, (főtértől 5 percre, Debrecentől 25 kilométerre) 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 telefonon
06-30 / 252-6375
(B-2021/28560/5/31)

Hirdetések feladása 2021. augusztus 10 –én, 12 óráig a

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

Városháza I. emelet 12. iroda E-mail: letahirek@gmail.com

Levendulaszüret

ROMA NAP

Július 10 – 11 –én benépesült a szőlőskert

Egész napos tartalmas programokra várták az érdeklődőket június
10-én a létavértesi Sportcentrumba.
Volt ügyességi sorverseny, labdajáték, fellépett a Villongó néptánc
együttes. A a gyermekek részére ingyenes csillámfestés, ugrálóvár.
Az eredményhirdetést követően ebéd volt minden résztvevő
számára.

Nem csak helybéliek, hanem a környező településeken és a
Debrecenben élők is nagy érdeklődéssel várták a Kossuth kert
dombjain található Létai levendulás kapunyitását.
Sokan rendszeresen visszatérnek a „Szedd magad” akcióra, és
szüretelik a Magyar család által termesztett háromféle illatos
levendulát.

"Hegedűvel és puskával"
A roma nap nyitányaként „Hegedűvel és puskával" címmel kiállítás
nyílt a sportcsarnokban.
A Hajdúhadház Város gesztorálásával futó EFOP-1.5.3-16 pályázat
keretein belül a Mitra Invest Kft szervezésében, vándorkiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők a Sportcentrum tornacsarnokában.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A helyszínen az alkalomhoz illó apróbb és nagyobb
ajándéktárgyakat, levendulából készült termékeket is vásárolhattak.
A szőlőskerti Tájháznál helyi termelők, vállalkozók, kézművesek
kínálták portékáikat. Volt itt kolbász és egyéb füstölt áru, méz és
propolisz, különböző házitészta, finom cukrászsütemény, nagy
gonddal készített biozörp és lekvár, ízletes savanyúság. (TB)

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Stohl Róbert Gergely régész, történész kutatómunkája
eredményeként a képek a Nagy Háború idejére kalauzolták el
az érdeklődőket. Betekintést kaptak arról, hogyan harcoltak a
monarchia hadseregében a cigány nemzetiségű katonák. Az író
könyvében részletes leírás olvasható a fronton tapasztalt
háborús élményekről, az egyszerű roma-katona szemszögéből a
Balkántól - egész az orosz frontig.
Papp Zoltán alpolgármester

Helyreigazítás

Bővebben: www.letavertes.hu /Hirek

A júniusi lapszámunkban az Irtnyi Nyugdíjas kör Sportcent-rumban tartott ünnepségéről adtunk hírt. Guba Imréné, a
közösség vezetője elmondta, hogy valójában 2010-ben alakult
meg a vértesi nyugdíjasok szervezete, de a pandémia miatt nem
volt lehetőségük a 10. évfordulós ünnepségre.
(TB)
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VÁROSNAP 2021
A július 3, szombat délutánja és estéje jellemzően a kötetlen szórakozást kínálta azoknak, akik kilátogattak a Sportcentrumba.
.
A Berkenye duó hangulatú gyermekműsora után Rézműves Márkó
és zenésztársai léptek színpadra.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Rézműves Márkó
Ezt követően sportversenyeket, bemutatókat, kézilabdázók érmeinek átadását láthatta a közönség.

Fél öttől a Hungarian Rhapsody profi csapat Takáts Máté
színész – énekes vezetésével közismert Queen slágereket szólaltatott meg.
Őket a város önkormányzatának köszöntője és tombolasorsolás
követte.

Este nyolc órától fél tízig a Balkan Fanatik koncertje volt.
A VÁROS KÉPEKEN, FILMEKEN
Szíves figyelmükbe ajánljuk a város eseményeiről, rendezvényeiről
készült filmfelvételeket, melyek elérhetők a honlapról
www.letavertes.hu /Település /A város képeken oldalon
Valamint a YouTube.com oldalon. Írják be: Létavértes

A 25. Városnapot tűzijáték zárta.
A programokról több képsorozat és videóklipp elérhető a
Létavértes Város Önkormányzata facebook oldalán, illetve a
www.letavertes.hu honlap Hírek oldaláról.

