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Ünnepélyesen beiktatták tisztségébe
Hadházi Tamás esperest
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2020. június 12-én 10 órakor a Debreceni Református
Nagytemplomban beiktatták Nt. Hadházi Tamás esperes urat.
Az ünnepi istentisztelet, illetve egyházmegyei közgyűlés keretében
történt eseményen Dr. Fekete Károly Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Az egybegyűltek köszöntése
után történt meg a beiktatási ceremónia. Ezt követően az
egyházkerület esperesei áldásmondása következett.
Szilágyi János egyházmegyei gondnok eskütételét és az esperesi
székfoglalót követően köszöntések következtek.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége nevében Molnár
János egyházkerületi főgondnok, a leköszönő elnökség nevében Vad
Zsigmond nyugalmazott esperes-lelkipásztor, a Debreceni
Református Egyházmegye nevében Szilágyi János gondok, a
tiszántúli esperesek nevében Szalay Kont szatmári esperes
köszöntötte Hadházi Tamást.

A Görögkatolikus Egyház nevében Kocsis Fülöp érsek-metropolita,
a Római Katolikus Egyház képviseletében Krakomperger Zoltán
helynök, az Evangélikus Egyház képviseletében Asztalos Richárd
lelkipásztor, a Baptista Egyház képviseletében Bereczki Lajos
lelkipásztor, az Ortodox Egyház képviseletében Sipos Barnabás
parókus, a Metodista Egyház részéről Khaled A. László
szuperintendens köszöntötte Hadházi Tamást.
Debrecen Megyei Jogú Város nevében Puskás István kulturális
alpolgármester, a Hajdú-Bihar megyei országgyűlési képviselők
nevében Kósa Lajos, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
nevében Pajna Zoltán elnök, a nagylétai gyülekezet és Létavértes
város nevében Papp Sándor gondok és Menyhárt Károly
polgármester köszöntötték a beiktatott esperest.
A szertartás eseményei között Csorba Gergő orgonazenéit
hallgathatták a jelenlévők.
Létavértesről nagyon sokan vettünk részt a szép eseményen és volt
alkalmunk utána gratulálni ehhez a jelentős előrelépéshez és a
magas beosztáshoz.
Menyhárt Károly polgármester

Átadó ünnepség
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Tavaly ősz óta tíz intézmény fűtését biztosítja geotermikus
energia, s ezzel a korábbi költségek mintegy ötven százalékát
lehetett megtakarítani.

A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.2-15HB1-201600012 „Létavértes város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése
geotermikus energia felhasználásával” című projekt keretében a
város 615,64 millió forint támogatást kapott.
Az alapkőletétel és a kivitelezési szerződés (DH Szerviz)
ünnepélyes aláírására 2019. szeptemberében került sor.
Az Árpád tér 10. szám alatt létesített hévízkút jól illeszkedik a
megújuló energia hasznosítását szolgáló korábbi tervekbe
(napkollektorok telepítése).
A projekt célcsoportja az érintett intézmények, dolgozói, tanulói,
óvodásai, ügyfelei, ill. látogatói. Közvetett módon a település és
vonzáskörzetének lakossága is érintetté vált.
Tasó László országgyűlési képviselő a június 10 –i átadó
ünnepségen így fogalmazott: A föld mélyének ez a kincse
Magyarországon számos helyen fellelhető… A cél, hogy minél
költséghatékonyabb legyen a közintézmények fenntartása. Ez a
lépés is közelebb viszi Létavértest abban, hogy itt, az országhatár
szélén, az egykor összekötő kapocsként szolgáló település ismét
betölthesse ezt a funkciót. Nagy jelentősége lesz a zöldenergia
felhasználásának, az pedig kiterjeszthető további intézményekre is.
Reméljük, hamarosan át tudjuk adni a már elkészült szennyvízberuházást is – mondta avatóbeszédében Tasó László.
Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében a jelenről
és a várható megyei fejlesztéseiről is szólt:
„…nemcsak az épületeinket szigeteljük, hanem eljutottunk egy
olyan műszaki lehetőséghez, amelyben megvalósítható, finanszírozható és megtérülő beruházás lehet a geotermikus energia
hasznosítása. 2014-ben, amikor a közgyűlés elnökének választottak,
akkor 18 önkormányzatban láttuk a lehetőséget a geotermikus
energia hasznosítására. Három önkormányzatnak tudtunk
támogatást adni, a legtöbbet – 615 millió forintot – Létavértesnek. Itt
pedig nemcsak az önkormányzat intézményei, hanem a
köznevelésiek-, közoktatásiak is bekerülhettek a projektbe.
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A városnap megrendezéséről
A facebook felületeken időnként megjelenő téves gondolatok
kiigazítása okán tájékoztatok mindenkit, hogy az önkormányzati és
más rendezvényeket a jogalkotó 6 típusra osztotta.

Ezek a rendezvények: kulturális rendezvény, sportrendezvény,
magán- és családi rendezvény, egyéb (pl.: üzleti), zenés-táncos
rendezvény és gyűlés. Mindezekre a rendezvénytípusokra eltérő
szabályok vonatkoznak.
A 313/2021.(IV.08.)Kormányrendelet például külön szabályozza a
falunapok tartását, melyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű
település önkormányzat szervez és szabadtéren bonyolódik.
A lényege mindennek, hogy rendezvénytípusonként és településfajtánként is előfordulhat más-más szabályozás.
Szeretném eloszlatni mindenkinek a kétségét és néhányak
felvetését is afelől, hogy Létavértes önkormányzata kizárólag ezen
központi iránymutatások alapján szervezi a rendezvényeit és nem
egyéni, saját gondolatok alapján tiltunk meg bizonyos részvételi
lehetőségeket.
Talán nincs tisztában mindenki azzal, hogy mindezen
rendezvények előkészítésére - ezen viszonyok között – mekkora
erőfeszítéseket kell tenni a szervezőknek, hogy egyáltalán
történhessen valami a városban.
Azt gondolom, hogy az egyszerűen kifogást keresőket és
kritizálókat mindez nem érdekli. Azonban azt mégis el kell
fogadniuk, hogy például a városnap szervezését a költségvetés
elfogadása óta (február 15.) próbáljuk összerakni és mintegy
három héttel ez előttig még egy fellépő sem vállalta a részvételi
szerződésének az aláírását. Nem tudták és nem volt látható előre a
veszélyhelyzet engedményeinek a pontos menete, melyet a
fentebb leírt szabályozások bizonytalansága is erősít.
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A városi vírushelyzetről
Mindenki megnyugtatására megkérdeztem a körzetek háziorvosait a
mostani vírushelyzetről. Egybehangzóan tájékoztattak arról, hogy
ismereteik szerint nincs fertőzött. Az utóbbi időszakban elvégzett
covid tesztek mindegyike negatív lett. A védőoltások tekintetében
még néhány első körös oltás is történik, azonban túlnyomó részt már
az oltópontokra vannak irányítva az érintettek, illetőleg
folyamatosan teljesítik a helyben oltott lakosok második
vakcinájának a beadását is.
Igény esetén kétnyelvű oltási igazolások a háziorvosoktól kérhetők.

A szombat esti vízhiányról
(Szintén a facebookon volt!)
A szombat esti vízhiánnyal kapcsolatosan adnék tájékoztatást arról,
hogy ha valaki nem tudná, az ivóvíz- és szennyvízrendszer
üzemeltetésében a Debreceni Vízmű Zrt. az illetékes.
A saját számlán az ügyfélszolgálat elérhetősége mindenkinek
rendelkezésére áll.
Tájékoztatást adok arról is, hogy ha esetleg nem lenne nyilvánvaló,
a víz arra fog folyni a csővezetékben, amerre a nyomás viszi. Ezért
semmiképp sem fordulhat az elő, hogy csak a Nap utcán van víz és
sehol máshol. Egyébiránt aki jó szándékkal felhívott a probléma
miatt, annak rögtön segítettem a vízmű helyi dolgozóinak szólva a
problémáról, mert ez nálam így működik. Lehet „okos”
megnyilatkozásokkal hangulatot gerjeszteni, amire talán lesz, aki
harap, csak kérdés, hogy érdemes-e, mivel egyébiránt a problémát
nem oldja meg.

Kérem a fenti tájékoztatóm elfogadását és megértését.
Menyhárt Károly polgármester

Bábelőadás

Miután Létavértes 1996-ban nyerte el városi rangját – az idén 25
éves -, illetőleg az alkotótábor az idén 20.jubileumi rendezvényeit
tartja, azt gondolom, mindenképpen meg kell a lehetőségek szerint
méltó módon ünnepelni. Ezért figyelembe vettük mindazon
egészségügyi szabályokat, amik ránk nézve kötelezőek és amiből
vélhetően bírság nem érkezik.
Így történt, hogy két napra tettük az eseményeket, elhagyva a
főzőversenyt és igyekeztünk a jubileumra tekintettel a helyieknek
lehetőséget adni a bemutatkozásra és a fellépésre.
Tisztelettel kérek Mindenkit, hogy mielőtt bírálna, tájékozódjon az
érvényben lévő szabályokról !
Várunk Mindenkit szeretettel a járványügyi szabályok betartásával!

A július 1 – 2 – 3. napok programja a 14. oldalon
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Május 27-én a Városi könyvtár és Művelődési ház udvarán az
óvodások és alsó tagozatos diákok a debreceni Vojtina Bábszínház
Szerencsés János, avagy az ördög három arany-hajszála című
mesejátékát tekinthették meg.
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Pajna Zoltán fontosnak tartotta megemlíteni, hogy most vannak az
úgynevezett integrált területi program megyei tervezési
szakaszában. Fel kell zárkóztatni a régiónkat, hiszen az Európai
Unió 20 legfejletlenebb területe között vagyunk. Olyan fejlesztési
terveket kell elkészítenünk, ami ezt segíti. Minden önkormányzattól
bekértük a javaslataikat a 2021-2030 közötti időszakra, hogy a
következő években jelentősen tudjunk haladni.
Menyhárt Károly polgármester beszédében elmondta, hogy
Létavértes kihívásokkal teli, ugyanakkor egyik legjelentősebb
beruházásának nevezte a mostanit.

3. oldal

Trianoni megemlékezés
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából két ünnepség is volt a
kisvárosban Szép számmal gyűltek össze a megemlékezők a
létavértesi Trianon emlékműnél 2021. június 4-én késő délután.
Harmati Dorottya szavalata után Menyhárt Károly polgármester
megemlékező gondolatai visszavittek minket a 101 évvel ezelőtt
történt események fogatagába.
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A termelő kútból 1302 méter mélyről 64 fokos vizet hoznak fel, és a
víz kezelésére sincs szükség, míg a visszasajtoló kútnak még ennél
is jobbak az értékei: 1400 méter mélyről 73 fokos vizet ad. Ezért a
téli fűtés igen jó tapasztalatokat hozott. A negyedévi gázfogyasztás
megfeleződött, a kisebb épületekben be sem kellett indítani a
kazánokat.

”Három számjeggyel írt évfordulón emlékezünk. Minden évben
kettős érzés van mindenkiben, mikor idejövünk. Az egyik részünk a
szomorú emlékezésé, míg a másik a reményé, hogy Trianon pillérei
dőlni látszanak és ebben lehet még valamilyen visszarendeződés.
Azonban hamar kijózanít az elmúlt 101 év változatlansága.„
Beszédét így zárta: „a nemzeti összetartozás tudata nem olvadt és
nem olvad el soha. Ezért értékeinkből nem adunk fel semmit, mert
ez mentett meg bennünket Trianon után is így maradtunk meg,
küzdve mindig az elveinkért Európa közepén.”

Ezt követően a Zimberi Banda és az Arany Csapat előadásában
hallhattunk egy szívhez szóló dalt.
A gyerekek felkészítói: Zákányné Bogyó Anikó, Nagy Zsolt és Nagy
Imre. Köszönet minden segítőnek!

A napokban kötöttek szerződést a víz gáztalanítására, A gáz
elégetésével tudják emelni a víz hőfokát. A tervek között szerepel a
vértesi városrész intézményeinek ellátása, valamint egy gyógy- és
termálvizű fürdő kiépítése.
(t.b.)

Az átadó ünnepség programja:
Himnusz – Kulcs Dávid szavalata
Menyhárt Károly polgármester megnyitója
Tasó László országgyűlési képviselő köszöntő beszéde
Pajna Zoltán megyei közgyűlés elnökének ünnepi gondolatai
Szalagvágás – a fejlesztés átadása
Néptánc: Jenei Tibor – Szózat – vendéglátás

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

Június 5-én a Hajdú-Bihar megyei huszárbandérium gyalogos
díszegysége Simonyi József híres óbester, huszárezredes Árpád téri
emléktáblájánál tartott rövid megemlékezést és koszorúzást, majd a
huszárok a Debreceni és Petőfi utcák kereszteződésében álló
trianoni emlékhelynél is elhelyezték a kegyelet csokrát.
Közreműködtek a romániai Köröstárkányból érkezett református
kórus tagjai.
Pappné Szabó Mária, Turóczi Barnabás
Az eseményekről összeállítás elérhető: www.letavertes.hu
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A Kisvirág, a Csicsergő és a Mazsola nagycsoportos gyermekek
ünnepélyes keretek között intettek búcsút az óvodának.

Sportnap az óvodában

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00027 „Élhetőbb gyermekkor a derecskei
járásban” pályázat keretében május 28-án az óvodánk udvarán
prevenciós foglakozáson vehettek részt a nagycsoportos
gyermekek. A résztvevő szakemberek spotbemutatót, és kézműves
foglakozást tartottak, amelybe a gyermekeket is bevonták. A
résztvevő gyermekcsoportok ajándékot kaptak az aktív részvételért.

Évzárók

A Debreceni u. 1. szám alatti óvodában június első napjaiban, a
mini-, kis- és a középső csoportosok vidám, hangulatos műsorokkal
zárták az idei nevelési évet, amit az óvoda udvarán mutattak be a
szülőknek.

Ballagás

Mindhárom csoport színes, táncos műsort adott elő, majd verssel,
dallal búcsúztak, és sok emlékkel a tarisznyájukban ballagtak el. A
várakozás perceit a Cifra Palota bábcsoport strucctánc előadása is
színesítette.
A ballagó gyermekeknek sok sikert és boldog iskolás éveket
kívánunk!
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda -Bölcsőde
munkatársi közössége

IRINYI UICAI TAGÓVODA

Egészségnap

Az „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei járásban” pályázat keretében
május 28- án egészségnapon vehettek részt óvodánk nagy és
középső csoportos gyermekei. A program keretében ízelítőt
kaphattak az eszközös és saját testsúlyos mozgásformákból. A
pályázatnak köszönhetően egy újabb élménnyel gazdagodhattak,
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni!

Évzáró és ballagási ünnepség

A vírushelyzetre való tekintettel rendhagyó módon, de
megvalósíthattuk az évzáró és a ballagási ünnepségeinket. Ebben a
nevelési évben ez volt az első olyan nyílt programunk, melyre a
gyermekek örömmel és szorgalommal készültek és a szülők
bepillantást nyerhettek.
Az évzáró ünnepségen a Cirmi - Mini csoportos gyermekek
szivárvány tánca után a Szivárvány - kiscsoport leányai és legényei
pörgős népi játékfűzéssel szórakoztatták a meghívott vendégeket,
majd a Zümi középső csoportosok színes lufi tánca kápráztatta el a
közönséget.

FOTÓK: BOROS –SZIMA BEÁTA

Június 11-én óvodánk udvarán tartottuk meg a ballagó ünnepséget,
melyek a rendkívüli intézkedéseket figyelembe véve eltolt
időpontokban kezdődtek.

Vasárnap reggel a Bambi nagycsoportos gyermekek számára friss
virágokkal ékesítettük az óvodánk környezetét. A hatoson való
átbújásukat megelőzte a fergeteges hangulatú Zumba táncuk,
melyet a kedves vendégek vastapssal jutalmaztak. Gyönyörű
időben szép emlékekkel, versekkel, dallal ballagtak el.
Kívánunk mindenkinek szorgalmat, kitartást, sok sikert az
iskolakezdéshez, szüleiknek türelmet és sok örömöt.
Az Irinyi úti tagóvoda
munkatársi közössége
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Gyereknap
Május utolsó vasárnapja Gyereknap! Május 28-án pénteken az alsós
Diákönkormányzat szervezésében diákjaink akadályversenyen,
kézműves foglalkozáson vettek részt.

ALSÓS HÍREK
Nemzeti Tehetség Program

Az Oktatási Hivatal az elmúlt években több pályázattal is
hozzájárult a Nemzeti Tehetség Program megvalósulásához. Az
egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosító rendszer
továbbfejlesztésében iskolánk 4. évfolyam matematika szakkörösei
is részt vettek. A MaTalent6 méréssel a tanulóink online
matematikai tehetségazonosítása történt, melynek eredményéről az
országos értékelést követően kapunk értesítést.
Szervezők: Fazokán Jánosné, Tóth Róbert

„Az én március 15-ém”

Iskolánk Művészetek munkaközössége még márciusban kreatív
pályázatot hirdetett "Az én március 15-ém"címmel. Tanulóink
lelkesen, nagy szorgalommal, kitartással készítették el munkáikat,
melyek között volt egyéni, páros és csoportos is. Az értékelésre az
online tanítás után, májusban került sor. Az alkotásokat kollégáink,
Menyhártné Bora Edit és Máté József zsűrizték, és iskolánk
aulájában állítottunk ki.
Eredmények:
1-2. évfolyam: 1. Komlósi Enikő 1.a, 2. Balázs Noémi Pankotai Zsanna 1. c, 3. Mázló Lina 1. c. Különdíj: Mázló
Blanka 1. a, Budai Ádám Dominik 1. a, Kecskeméti Zita 1. a
Felkészítő: Herczné Egri Hajnalka, Pongorné Hosszú Tünde

Nagy meglepetést okozott az óvónéniktől A só című mese előadás.
A nap végén minden gyerek hűsítő finomsággal térhetett haza.

„Égig érő mesefa”
Ebben a tanévben személyesen nem tudtunk részt venni a konyári
„Égig érő mesefa” mesemondó versenyén. A szervezők jóvoltából,
mégis eljutott iskolákból négy mese a zsűrihez. Az iskolai selejtező
után korcsoportonként egy-egy tanuló kapott lehetőséget arra, hogy
megmérettesse magát egy székely népmese elmondásával, melyet
videofelvétel útján kellett eljuttatni a szervezők részére.
I. korcsoport : Adomán Panna 2. o, felkészítő Oláh Csabáné;
II. korcsoport: Sós Laura 3. o, felkészítő Tompáné Krizsanyik
Orsolya;
III. korcsoport: Soós Boglárka 5. o, felkészítő Kissné Medve Anita;
IV. korcsoport: Nagy Eszter 7. o, felkészítő Molnárné Pelei Andrea;
A verseny eredményéről még visszajelzést nem kaptunk. A
versenyek lebonyolítását, szervezését és a felvételeket Gáspárné
Pankotai Erika készítette.

Osztálykirándulások – közösségépítés
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

3-4. évfolyam: 1. Karcza Gábor - Gyöngyösi Dia - Németh
János - Balogh János 3. b, 2. Bakó Molli 4. a, 3. Deák Szabrina
- Szabó Hajnalka - Horváth Zsanett - Szabó Krisztián 3. b.
Különdíj: Heit Rózsa Júlia 3. a, Menyhárt Csenge 4. a, Rácz
Kincső - Horváth Brendon - Balogh Erik 3. b, Balogh Gréta László Csaba - Lóló Vanessza - Szabó Viktor 3. b
Felkészítő: Fazokán Jánosné, Nagy Tamásné.

1.a osztálynak szekerezéssel indult a napja. Ellátogattak a Rozsnyai
Múzeum Gyűjteményébe, ahol időutazáson vettek részt és
kézműveskedtek, népi játékokkal is megismerkedtek.

„Egy segítő kutya napja”

A Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya
Képzésért Alapítvány rajzpályázatot hirdetett
általános iskolások részére. A pályázat témája,
a vakvezető kutyák világnapja alkalmából
„Egy segítő kutya napja” volt. Iskolánk
több tanulója is csatlakozott a felhíváshoz.
Nagy örömünkre, Szatmári Laura 4.a
osztályos tanulónk munkáját a bizottság III.
helyezéssel jutalmazta. Lara nyereményét
Debrecenben, a gyermeknap alkalmából
rendezett ünnepélyes díjátadón vette át, ahol
érdekes programok, kutyás bemutatók is
vártak a gyerekekre. Gratulálunk a szép
eredményhez!
Felkészítő: Fazokán Jánosné

A délután a Pöttöm Majorban töltötték, ahol az állatok
gondozásában
segédkeztek,
sorversenyeztek,
lovagoltak,
csacsigoltak.

6. oldal
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1.c osztály első kirándulását a Nyíregyhàzi Vadasparkba szervezte,
hiszen rengeteg állatbarát van az osztályukban. Telitalálat,
varázslatos nap volt.. Az állatparkon belüli kisbuszos kocsikázásnak
köszönhetően az egész park területét sikerült bejárniuk.
A meleg ebéd elfogyasztása mellett jégkása, fagylalt, jégkrém,
ajándék vásárlására is volt lehetőség. Késő esti érkezés ellenére sem
voltak fáradtak, a buszos utazást is vidáman, szórakozva élték meg!
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Újraélesztés
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A 2.A osztály egy felejthetetlen napot töltött a KoppányKalandparkban, ahol a mászás mellett kincsvadászat tette
izgalmasabbá a napot. A finom ebéd után a játéké volt a főszerep.
A 2.b és c osztály egy napot töltött a Pöttöm Majorban, ahol Zsani
néni és segítői egy nagy Tanyakalamajkával fogadták őket.
A kisgazdákká és gazdasszonyokká vált gyerekek állatokat etettek,
simogattak, vetélkedtek egymással. A nap zárásaként lovagoltak,
csacsigoltak és nemezbárányt készítettek. Nagyon szépen
köszönjük ezt a csodás napot!
A 3.a osztály a Tisza-tavi ÖKOCENTRUMBAN volt. Odafelé
megnézték a Mátai Ménest, visszafelé a Kilenclyukú hidat. Eltűnt
erdők nyomában elnevezésű hajótúrán is részt vettek.

Hetedik osztályos tanulóink az Országos Mentőszolgálat
újraélesztési oktatási programjának keretében gyakorlati oktatáson
vettek részt. A foglalkozásokon a diákok elsajátították az alapszintű
újraélesztést és megismerkedhettek a félautomata defibrillátor
használatával. Ezt követően szituációs játékok segítségével
gyakorolták a megszerzett ismereteket. A foglalkozásokat Zsirosné
Czeglédi Erzsébet tartotta.

Nyelvvizsga
Hosszú idők óta először az idei
tanévben a Létavértesi Arany
János Általános Iskola 8. a
osztályos
tanulója
Vlajk
Johanna Melinda sikeres, 83%os középszintű Dexam nyelvvizsgát tett angol nyelvből.
Felkészítő tanára Bui Roland

Kalandra fel!

Diákönkormányzatunk június 4-én gyermeknapot szervezett a
felső tagozatosaink számára. A diákok minden évben izgatottan
várják a megmérettetést. A sporttelepről indultak a csoportok, majd
a település több pontján várta őket akadály. A legügyesebbek
jutalomban részesültek.
Eredmények:
5-6. osztály: I. Red Bull 6.b, II. Bajnokok 5.c, III.. Aranyászok 6.a
7-8. osztály: I. CRAZY GIRLS 8.b, I. Baltások 8.c, II. Heroes 8.a

„Együtt dobban a szív…”
A 4.a osztály Tokajba látogatott, ahol hajókiránduláson vesznek
részt. A Lepke- és ásványgyűjteményt, majd Szerencsen megállva a
csokigyárat is megtekintették.
A 4.b és c osztály Gyulán járt, ahol meglátogatták az Almássy
Kastélyt és a Gyulai várat. Megismerkedtek a vár történetével. A
vár tornyából ámulattal nézték a városra a kilátást.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A Létavértesi Arany János Általános Iskola diákjai június 4-én a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából emlékműsorral idézték
fel a trianoni békediktátum nemzetünkre gyakorolt tragédiáját. Az
előadás az iskola honlapján és Facebook oldalán és a város
honlapján is elérhető.
Nyolcadikos tablóképek 9. oldal és www.letavertes.hu
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Siker országos versenyen

A Kisnánai Szent Imre Általános Iskola immár 16. alkalommal
szervezte meg a „Kalandozó” országos történelmi vetélkedőt,
melynek idei témája a XVI – XVII. századi végvári küzdelmek
időszaka.
A
háromfordulós
versenyen
a
gyerekek
megismerkedhettek a kor híres és hírhedt kardforgató vitézeivel,
jeles személyiségeivel, a kihívásokkal teli végvári élet rejtelmeivel.
Az első két forduló feladatsora az elméleti ismeretekre és az
informatikai tudásra épített. Az itt elért eredmények alapján került
kiválasztásra a legeredményesebb tizenkét csapat.

Irinyi nap

Közösségünk minden tanév május 17. napján megemlékezik
iskolánk névadójának a születésnapjáról. Idén a vírushelyzetre való
tekintettel osztálykeretben ünnepeltük meg Irinyi János születésének
204. évfordulóját.
A megemlékezések során készültek bemutató előadások, plakátok,
volt filmvetítés a híres kémikus-feltaláló életéről és munkásságáról,
a gyerekek beszélgetőkör formájában idézték fel ismereteiket Irinyi
Jánosról, kézműveskedtek és logikai feladatokat oldottak meg
gyufákkal.

FOTÓ: ISKOLA ARCHÍVUMA

A Léta vezér csapata
A csoportok június 10-én helyszíni döntőn mérték össze tudásukat.
A versenyre 51 csapat jelentkezett. Iskolánkat a Léta vezér csapata
keretében négy nyolcadikos „kalandozó” képviselte: Bartos Eszter
8.b, Harmati Dorottya 8.b, Iván Alexandra 8.b, Jónás Réka 8.b,
akik történelmi környezetben, a kisnánai vár falai között 12
állomáshelyen mutathatták meg kreativitásukat, ügyességüket,
rátermettségüket. A versenyre Milotai József felkészítő tanáron
kívül tankerületünk vezetője, Majosi Pálma igazgató asszony is
elkísérte a lányokat.
A vetélkedő során a gyerekek az előkelő 6. helyezést érték el.

Oklevél

a
Létai
Ilona
kolléganőnket
bűnmegelőzés napja alkalmából hirdetett
ONLINE-BÓL
JELES
kampány
szervezői oklevéllel jutalmazták az
online tanítás és közösségépítés területén
legjobban
teljesítő
pedagógus
kategóriában.

MIHÓK JÓZSEFNÉ

Negyven ledolgozott év után 2021.
június 4-én nyugdíjba vonult Mihók
Józsefné, vagy ahogyan mindenki
ismeri Pirike. 1960. szeptember 30án született Vámospércsen. Már a
nyolcadik
osztályt
elhagyva
dolgozni kezdett Debrecenben a
műanyaggyárban.
Huszonhárom
évesen férjhez ment, s megszületett
három lánya Piroska, Erika, és Éva.

A gyerekekkel otthon töltött évek után kezdett el dolgozni az
önkormányzat konyháján, ahol mindvégig becsülettel, legjobb
tudása szerint végezte munkáját.
Az eltöltött hosszú
munkásévek alatt mindenkivel jó kapcsolatot ápolt, szerették
kollegái, főnökei, s az ebédlőbe érkező gyerekek is.
Az élete során jelentkező nehézségek ellenére mindig vidám és
kedves volt mindenkihez. Nyugdíjas éveiben beteg férje
ápolása mellett minden idejét családjának, unokáinak szenteli
majd. Az önkormányzat nevében ehhez kívánunk kitartást, jó
egészséget, békés éveket.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző

FOTÓ: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

Az Irinyi napot diákönkormányzati kezdeményezésre egyhetes
délutáni programsorozattá bővítettük. A tanulók nagy örömére
kreatív-, sport-, okoskodó- és mozidélutánt tartottunk.

Erdei iskola

Az erdei iskola célja, hogy tanulóink jobban megismerjék közvetlen
környezetük, lakóhelyünk élővilágát, történetét, hagyományait,
épületeit.

A harmadik osztályos tanulóink 2021. május 17-21-ig, felsőseink
május 31- június 4-ig vettek részt az erdei iskolai projektben.
A hét során mindkét évfolyam változatos programokon vett részt.
Közösségépítő játékokat játszottak, sétáltak, kerékpároztak,
elmélyítették tudásukat Létavértes nevezetességeit illetően (Irinyi
Kiállítóterem, Vízi Vágóhíd, templomaink, piac) időjárási
megfigyeléseket végeztek, szalonnát sütöttek és nagyobb diákjaink
bátorságukat is próbára tették egy esti Irinyi Arborétum túrán, ahol
érdekes hangok, mozgó tárgyak, bokorból kiugró „kísértetek”
próbáltak rájuk ijeszteni.
A hét zárásaként élménybeszámolókat készítettek a gyerekek,
melyek az iskolaépületekben kiállításra kerültek.

8. oldal

Létavértesi

HÍREK

2021. JÚNIUS

Tartsd életben!

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

A harmadik osztály daru-lápi kirándulása

Életmentő pillanatok
Újraélesztéses iskolai tanfolyamon vettek részt iskolánk 78.osztályos tanulói. Kiscsoportos foglalkozás keretében
sajátították el diákjaink a legfontosabb életmentő ismereteket a
mellkaskompresszió begyakorlására alkalmas oktató bábu és
félautomata defibrillátor segítségével.
Az iskolai gyakorlatokat az Országos Mentőszolgálat felkészítő
képzésén résztvevő Jákóbné Szilágyi Éva kolleganőnk végezte.

Nemzeti Összetartozás Napja

Kerékpártúrán a hatodikosok

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én emlékeztünk a 101
éve aláírt trianoni békeszerződésre. Iskolánk tanulói ezen a napon
Létavértes köztéri szobraival, emlékműveivel ismerkedtek.
Az osztályok egymástól elkülönülten, pedagógusaikkal együtt
tekintették meg a Trianoni emlékművet, az Uniós zászlóparkot,
Mátyás király, Szent István király és Kossuth Lajos szobrait, illetve
az I-II. világháború létavértesi illetőségű áldozatainak emlékművét.

Mérések

Május 19-én az idegen nyelvi, 26-án szövegértés és matematikai
kompetencia területén adtak bizonyságot 6. és 8. osztályos
tanulóink képességeikről, készségeikről.
Ezeken az országos méréseken kívül több osztályban, különböző
tantárgyakból helyi mérésekkel is folyamatosan diagnosztizáljuk
diákjaink tudásszintjét. A mérések eredményeiről iskolánk
honlapján folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.

MEGALAKULT
AZ ALAKFORMÁLÓK SZAKOSZTÁLYA

A Nemzeti összetartozás Napja a felső tagozatban
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Egyesületünkben egy új szakosztály a Gymstick kezdte
meg működést. Az alakformáló tréningen, kedden és
csütörtökönként: 18.15 órai kezdéssel, Kovács Sára
instruktor várja a mozogni vágyókat. – írta Papp Zoltán

Az iskolába visszatérve iskolánk apraja-nagyja együtt énekelte
Szarka Tamás Kézfogás című dalát, majd alsósaink a délelőtt
látottakat örökítették meg rajzaikban, a felsősök totót oldottak meg
és a békediktátumról szóló dokumentumfilm segítségével
elevenítették fel az 1920. június 4-i eseményeket.
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TABLÓKÉPEK 2021.

8. A

A Nemzeti Összetartozás Napja az alsó tagozatban

Irinyi-hét
Június 07-11-ig rendeztük meg a hagyományossá vált Irinyi-hetet.
A délutáni programokon origamizás, kézműves foglalkozások,
sportvetélkedők, zumba, mozizás várta az Irinyiseket. A hét
osztálykirándulásokkal zárult, amelyeken tanulóink lakóhelyünkön,
megyeszékhelyünkön és Egerben ismerkedtek a nevezetességekkel,
szereztek feledhetetlen élményeket.

8. B

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

Ügyes kezek alkotásai

Táborok
Intézményünk a nyári szünidő idejére öt tábort szervez a
tanulók közösségi élményeinek „pótlására”, a szülők
tehermentesítésére.
A táborok az alábbi időpontokban kerülnek megrendezésre:
Tábor neve:

Tábor időpontja:

Csodaszarvas bentlakásos
tábor Badacsonytördemic
Csodaszarvas helyi tábor
Nyári napközis tábor 1. turnus
Nyári napközis tábor 2. turnus
Ottalvós Erzsébet tábor Zánka

06.21 - 06.26.
06.28 - 07.02.
07.05 - 07.09.
07.12 - 07.16.
07.18 - 07.23.

Résztvevő
tanulók:

20 fő

20 fő
15 fő
15 fő
32 fő

A Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola nevelőtestülete

A búcsúzó nyolcadikosaink tablója: www.letavertes.hu
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Nagy Józsefné

„Nagylétai
szőlőskertben
szüretelnek”
„Akármerre nézünk le a dombtetőről, mindenfelé daloló
lányokat látunk, egyik dalt a másik után halljuk. „Már unalmas a
régi”- mondja az egyik – „halljuk most Ilonkát!” Ez nekem szólt.
Énekelni kezdtem. Először olyan dalokat énekeltem, amit már nagy
részük tudott: „A csitári hegyek alatt", „Lányok, lányok
gyöngyvirágot szedjetek”, „Szánt a babám", egy pár Horthy-dalt is.
Még több és több jutott eszembe. A Nyári-kánon is előkerült.
Egyszerre azon vettem magam észre, hogy a nótázásban magam
maradtam a húgommal. A dal végén az egyik jobban kiáltja ám,
mint a másik, hogy "mégegyszer", hadd tanulják meg ők is. Kis
húgom hatodikos elemista, de minden dalt és éneket tud, amit én, és
legnagyobb részét hegedűn is tudja játszani. Ketten voltunk az
ének-bemutatók. Sokat megtanítottunk nekik: Leégett a
galambháznak teteje, Végigmentem az ormódi temetőn, A rárói
halastó… Az utolsót kétszólamra is megtanultuk, én az altot
énekeltem néhány lánnyal, húgom pedig a szopránt a többi
lányokkal. Ennek igen nagy sikeres volt. Ebéd után rövid pihenőt
tartunk, ez idő alatt a nagyobbak a gazdaasszonynak segítenek és
rendet csinálnak a pajta körül. A gazda a pincében a boroshordókat
rendezi, a lányok pedig tovább szedik a szőlőt és a dalolást is tovább
folytatják. Egyszer csak az egyik lány a Marikám-at kezdi dúdolni.
„Ejnye" -mondja a húgom Margit, ki szintén csak a magyar dalokat
énekli, és érdekükben szembeszállna akárkivel, -„ez nem magyar
nóta, ezt dobjuk ki a szőlőből, akár egy rossz követ." Én három
sorral arrább voltam, és csak onnan hallottam a vitát. Mire
odamentem szent volt a béke.
A szedés végeztével hazafelé indultunk, megint csak nótaszóval, a
mezőn keresztül. Amint hazaértünk, húgommal az udvaron
hallgattuk a többi hazafelé tartó szüretelők nótázását, és figyeltük az
új dalokat. Az egyik dal után hamar besurrantunk a szobába, húgom
hegedűjén kipróbálta az új éneket, én meg lekótáztam:

Úgy lehet, hogy ez a dallam ismerős sokaknak, de én igen büszke
vagyok, mint kezdő zongorista, első hallás után tanult és lejegyzett
magyar népdalomra.
Suta Ilona, 2. lic.(Svetits) „

Ez olvasható az Éneklő Ifjúság c. folyóirat II. évfolyam 9.
számában (1943. május) 103. oldalán „Szüret Nagylétán"
címmel.
A Kodály Archívum 2016. márciusában írásbeli dokumentum
alapján igazolta, hogy Suta Ilona (Nagy Józsefné) 1942. őszén
gyűjtötte, lejegyezte és beküldte a „Nagylétai szőlőskertben
szüretelnek" kezdetű népdalt.
Az archívum részéről írt igazolást Kapronyi Teréz és Sebestyén
Theodóra, a Kodály Emlékműzeum igazgatója írta alá.
(TB)

Vakációnyitó a nagy platán alatt
A városi könyvtár és művelődési ház szervezésében június 12-én 16
órától szünidőköszöntő rendezvény volta Rózsa utca 1. szám alatti
udvarban.
Menyhárt Károly polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki,
hogy a pandémia után megtarthatjuk az első közösségi rendezvényt
–igaz még bizonyos korlátozásokkal-, de kedvcsináló lehet a
közelgő városnaphoz.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A színpadi műsorban fellépett a Cifra Palota bábcsoport, a Szeredás
együttes, A Zimberi formáció (képünkön). LightBusinnes
zenekar,(Geiszt Roland), amit retró diszkó követett Az óvónők
közreműködésével kézműves foglalkozások, valamint kézművesek
árusítása gazdagította a programot.

További felvételek láthatók: www.letavertes.hu honlapon

Kiszállásos véradónap
A Magyar Vöröskereszt Vérellátó Szolgálata június 9-én kiszállásos
véradónapot tartott a Debreceni utca 1. szám alatti
Sportcentrumban, melyen megjelent 45 fő. Kivizsgálással kiszűrtek
7 főt. Elsőként jelentkeztek: Ignáth Györgyi, Móricz Zs. u. 6/b
Kovács Mónika, Sándor u. 36, Pető Lászlóné, Batthyány u. 16
Köszönet minden véradónak!
Legközelebbi véradás 2021. augusztus 24 –én, kedden lesz a
vértesi részen, a Kassai utca 8. szám alatti tornateremben.
Szalai Ferencné véradásszervező
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Aranylakodalom
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
Befejeződtek a bajnokságok
A Hajdú-Bihar megyei labdarúgó II. osztályban befejeződött a
bajnokság. Felnőtt labdarúgó csapatunk a rájátszást követően a
középmezőnyben végzett . Az ifjúsági csapat az alapszakaszban is
csoportelső volt, majd a rájátszásban is az első helyet szerezte meg.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Major Eszter és Moczok János 1971. május 27-én kötött
házasságot Nagylétán. Éppen a jeles 50. évforduló napján szűkebb
családi körben köszöntötték Őket gyermekeik, unokáik, testvéreik és
azok családtagjai. Gratulálunk, és még sok boldog közös évet, és jó
egészséget kívánunk!

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az U.19 csapat tagjai az utolsó mérkőzést követően (amelyet 12-1
arányban megnyertek Téglás ellen) átvették az első helyért járó
kupát és az aranyérmeket.

Női kézilabda csapatunk számára is befejeződött a 2020/2021. évi
bajnokság. A lányok az előzetes várakozásoknak megfelelően a
dobogó harmadik fokára állhattak fel az idei esztendőben.
Valamennyi szurkolónak és szimpatizánsnak köszönjük az egész
éves támogatást! Hajrá Létavértes!
Papp Zoltán szakosztályvezető

Pályázat
Az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KERETÉBEN
A vasút világa – „sínes álmok” címmel pályázatot írtak ki
az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Mnisztériuma
egyének, csoportok, családok számára, melyen óvodásoktól
– felnőttekig bárki részt vehet. Téma: a magyar vasút 175
éve.
A rajzok, fotók, kreatív alkotások beadási határideje
2021. július 15.
További részletek a város honlapján- www.letavertes.hu
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Az előzetes regisztráció alapján számítani lehetett arra, hogy igen
jelentős számban érkeznek a versenyre a mozogni vágyók, de a 400
fő még a szervezőket is meglepte.

Mint a fuldokló, aki levegőhöz jut úgy érezhették magukat a
kényszerpihenőre ítélt túrázók, akik részt vettek a LÉTAFIT SE
rendezésében zajló Erdőpusztai Kék teljesítménytúrán.
A világjárvány természetesen a túrázni vágyók életét is befolyásolta
az elmúlt közel két évben, így mind a szervezők, mind a túrázók
nagy várakozással tekintettek e több szempontból is rendhagyó
program elé.

A verseny a Magyar Természetjáró Szövetség által, a vonatkozó
jogszabályokat figyelembe véve kialakított előírások szerint került
megrendezésre. Ennek következtében mindannyiunk sajnálatára
sajnos nem csaphattak a húrok közé a Ketten együttes tagjai és nem
fogadhattuk a célba érkezőket a szokásos – e túra védjegyévé is vált
– meleg étellel.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A hosszabb kihagyás után számos problémával kellett szembesülnie
a szervezőknek: az útvonalak kijelölése, szemét összeszedése,
jelzések felújítása, helyenként az utak villanypásztorral való
behálózása miatti félreértések elsimítására is időt és energiát kellett
szánni.
Érdekessége volt azonban a versenynek az MSTSZ által szervezett
gyermek bajnoki futam megrendezése. A Gömör-Tornai karszt, és a
Karancs –Medves után a létai Erdőspuszta adott otthont az országos
versenynek, melynek utolsó állomása június 19-én Fűzéren lesz.
A verseny sorozaton, Létafit junior néven a Szatmári Gréta, Szabó
Janka, Guba Dávid, Tatos Csanád, Boros Nándor, Bertóthy Tamás
összetételű csapat is részt vesz, méghozzá nem is rossz
eredménnyel. Füzéren kiderül, hogy végül mire lesz ez elég.

Az évek során egyre népszerűbbé vált az éjszakai túra, amely 222
fő részvételével ez alkalommal az esőt megúszva zajlott le.
Elmondhatjuk, hogy a népszerűségi versenyben előre tört ez a
kezdeményezés, igaz a „nappali” versenyszámokban való
részvételre se lehetett panaszunk, hiszen itt is közel kétszázan
vágtak neki a távnak. Az éjszakai túrával szemben itt alkalma nyílt
rácsodálkozni a résztvevőknek arra, hogy az erdőspuszták ligetei,
erdői ebben az időszakban milyen üde zöld színben pompáznak és
élvezhették a virágzó akácerdők illatát.
Sajnálattal nyugtázták a szervezők, hogy a korábban rendezett
versenyekhez képest - a megváltozott körülmények miatt is – most
merült fel a legtöbb szervezési probléma, amely a külső szemlélő,
vagy akár résztvevő számára talán fel sem tűnt. Abbéli örömünk
felett, hogy hosszú kihagyás után sikerült az ideérkezők számára
tartalmas elfoglaltságot biztosítani, nem mehetünk el szó nélkül
amellett a tény mellett sem, hogy igen nagy mennyiségű szemetet
kellett összeszedni a túrázók után. Bizonyossá vált azonban, hogy
ez csupán néhány „kalóz” túrázó nem megfelelő magatartásának
volt köszönhető, s a nagy többség a természetért felelősséget érző
sportemberként járta végig a távot. Szintén örömmel vehettük
tudomásul, hogy a visszajáró sporttársak milyen lelkesedéssel
örültek a viszontlátásnak, s annak is örülhettünk, hogy a helyiek
egyre nagyobb számban vesznek részt a túráinkon.
Reméljük az évvégén megrendezésre kerülő Irinyi túrán, már a
megszokott módon és feltételek mellett élvezhetjük a természetjárás
örömeit.
Összegezve:
Legfiatalabb: Bay Tereza Ágnes – Debrecen (2 éves)
Legidősebb: Komlóssy Jolán – Debrecen (77 éves)
Legmesszebbről érkezett: Dr. Körösi Tamás - Győr
GYŐZTESEK:
10 km női
Vas Eszter - Debrecen
10 km férfi Futó Gergely - Debrecen
20 km női
Kóródi Anna - Eger
20 km férfi Juhász Ádám - Debrecen
30 km női
Lőrinczi Mária - Debrecen
30 km férfi Futó Gergely - Debrecen (nem tévedés!
10 km után a 30 km-t is megnyerte)
40 km női Dr. Szabó Ágnes – Hajdúnánás és Salap Julianna –
Sajószöged. 40 km férfi: Pankotai Zsolt -Debrecen

Köszönet a támogatásért: pontőreinknek, valamint Létavértes
Városi Önkormányzatnak, Újléta Község Önkormányzatának,
Városi Könyvtár és Művelődési háznak, Szabó Józsefnek (PékHáz), Nagy Dezsőnek (Kossuth utca), Juhász Zoltánnak
(Papírírószer Barlang), Preku Gyulának (Kokad), Papp Sándornak
(Árpád tér), Pongor Imrének (PP+R kft), Tóth Szilárdnénak és
Karcza Józsefnek.
Bertóthy Tamás
Fotók és videofilm a rendezvényről a www.letavertes.hu oldalon és
a Létavértes Város Önkormányzata facebook oldalon elérhetők.
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Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

DULACSI LÁSZLÓ GYULA
1974.08.15 – 2018.06.10
halálának 3. évfordulójára
„Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél,
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.
Örök álom zárta le drága két szemed,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Örök az arcod, s nem száll el szavad,
Minden mosolyod a szívünkben marad.”

Édesanyja, testvérei és azok családja

13. oldal

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

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Alkotmány u. 16.sz. alatti lakóház
(2 nagy szoba, konyha, fürdőszoba,
előszoba, kamra, pince, gázfűtés)
eladó.
Nagy udvar, gazdálkodásra is
alkalmas kert. Érdeklődni lehet:
06 52 376-262 telefonszámon. (x)

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. július 9 –én, 12 óráig a

Megemlékezés

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

„Szerettem volna elbúcsúzni tőletek,
de erőm nem engedett.
Így hát búcsú nélkül,
Szívetekben tovább élhetek.”
Szeretettel emlékezünk
felejthetetlen kedves halottunk

ID. KARCZA MIHÁLY
halálának 20. évfordulóján
Szerető családja

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

TÍZ ÉVE ALAKULT MEG
A VÉRTESI NYUGDÍJAS KÖZÖSSÉG
A vértesi településrészen élő nyugdíjasokból 2011.
júniusában alakult meg az Irinyi Nyugdíjas kör, akik
rendszeres segítői és résztvevői a település rendezvényeinek.
A napokban a városi sportcentrumban tartott rendezvényen
elevenítették fel az elmúlt tartalmas évtized történéseit, közös
szép emlékeit.

Az idén is lesz vizitábor! I. turnus (kezdő) július 14-19,
II. turnus (haladó) július 19-24 részletek a
www.letafitse.extra.hu. oldalon.

FOTÓ:: MAGÁNARCHÍVUM

A szervezésben részt vállaltak a Rozsnyai István Muzeális
Gyűjtemény dolgozói, akik hagyományőrző munkájukban
sokszor kaptak segítséget a nyugdíjas körtől. A Zumbarátnők
csapata vidám zenés műsorral kedveskedett a résztvevőknek.

Települési információk
a város honlapján
TELEPÜLÉS – ÖNKORMÁNYZATI HIREK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ÉLETHELYZETEK
www.letavertes.hu
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Töretlen az érdeklődés a katonai pálya iránt

Számos lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik
hosszabb távon vagy akár ideiglenesen keresnek biztos
megélhetést és stabil munkahelyet..
Szükségünk van az általános katonai feladatokat ellátó
lövész, illetve felderítő katonákra, de keresünk „C”
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket,
autószerelőket, műszaki szakembereket, szakácsokat,
informatikusokat, jogászokat.
Részletes információk:
www.lwtavertes.hu
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