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NYERTES PÁLYÁZAT
Létavértes Városi Önkormányzata a
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00048
számú „Energetikai korszerűsítés Létavértesen” című pályázaton 134.999.990 Ft-ot
ítélt meg a Pénzügyminisztérium Regionális
Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága, amelyről a tanúsítványt a
programot koordináló Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Árpád termében Pajna Zoltán elnök úrtól április 12-én vettem át.

FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ
FOTÓ: HBM. ÖNKORMÁNYZAT

A program keretében az Irinyi u. 8. szám
alatti iskolaépület külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje, födém hőszigetelése, illetve 8
kW teljesítményű napelem elhelyezése történik meg. A pályázat két másik helyszínén a
Rózsa u.1. szám alatti könyvtár épületére
szintén 8 kW, míg a városháza épületére több
mint 17 kW teljesítményű napelem panelek
kerülnek felszerelésre.
Menyhárt Károly
Polgármesteri tájékoztató folytatása: 3. oldal

Választás, népszavazás
2022. április 03.
A Létavértesen megtartott országgyűlési
képviselő választáson és népszavazáson
3117 fő – a választópolgárok 55,15 %-a
vett részt.
Távolmaradt 2535 fő (44,85 %).
Hajdú-Bihar megye 03. számú választókörzetében Tasó László Fidesz – KDNP
jelöltje 31.266 szavazatot kapott, ez az
érvényes szavazatok 63,51 % -a.
A népszavazás négy kérdésére a hat helyi
választókörzetben összesen 358 igen, és
9.460 nem szavazat érkezett.

A választókörzetek részletes adatai elérhetők a https://valasztas.hu oldalon, vagy
a www.letavertes.hu települési honlapról.

A Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház április 12-én a Magyar Költészet Napja
alkalmából szavalóversenyt rendezett a helyi általános iskolák tanulóinak. Az Arany János
iskolából 19, az Irinyi János iskolából kilenc tanuló nevezett a megmérettetésre. /5. oldal

IDŐSKORÚAK
TÁMOGATÁSA

A Cifra Palota bábcsoport tagjai szeretettel meghívják Önt és családját a

A Létavértes Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2022.(III.31.) Ör.
Számú rendelete alapján az időskorúak
támogatása -a korábbiaktól eltérően-2022.
április 11 - június 30 között igényelhető.
Évi egy alkalommal – jövedelemtől
függetlenül- 20.000.-Ft összeg illeti meg 65
éves és 65 éven felüli települési polgárainkat. Egyedülálló időskorú személy
30.000.- forint támogatásra jogosult.
A támogatást a „KÉRELEM” nyomtatvány kitöltésével kell igényelni, mely a
Városháza földszintjén kihelyezett irattartóból elvihető, vagy letölthető a település
honlapjáról, a Hírek oldalról.
A kitöltött kérelmek benyújtása június
30-ig lehetséges a Városháza Szociális
irodájába.
Július 1 után kérelmeket nem fogadnak be!

állandó kiállítóhely
megnyitó ünnepségére.
Időpontja: 2022. május 6. 17.00 óra
Helye: Létavértes, Árpád tér 19. szám

A kifizetés ütemezetten, és több időpontban
történik,
melyről
a
kérelmezők
határozatban értesülnek.

Aki nem tudja személyesen átvenni a
támogatás összegét, annak a Kérelem
mellékletét képező Meghatalmazást is ki
kell töltenie.
(t)

Báb-Kincs-Tár

Köszöntőt mond:
Menyhárt Károly
Létavértes polgármestere,
Harmati Zoltánné
a Létavértesi Gyermeksziget
Óvoda - Bölcsőde vezetője
Hadházi Tamás
a Debreceni Egyházmegye
esperes-lelkipásztora.
A kiállítóhelyet megnyitja:
Szentirmai László
a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke
Közreműködik
a Cifra Palota bábcsoport
és a Zimberi banda
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Akiket köszöntünk
Guba Marcell 2022. 03.19.
Létavértes, Szél u. 100//c
Varga Aladár József 2022. 03.05.
Létavértes, Vavári P. u. 1.

Akiktől búcsúzunk
Papp Györgyné Kovács Margit
1946 -2022 - Létavértes, Sziget u. 16.
Szűcs György
1954 -2022. – volt Temető utcai lakos
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy születési,
házasságkötési és halálozási adatokat a hatályos, a személyes adatok védelméről szóló
törvény előírásai szerint, a közvetlen hozzátartozó kérésére és írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján közlünk.
A megjelentetés díjmentes.

ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA
A Képviselő-testület március 31 -i ülésének
döntése értelmében a Gyermeksziget ÓvodaBölcsőde intézményben –az intézményvezető javaslatát és a korábbi gyakorlatot is
figyelembe véve az intézmény augusztus 01
– augusztus 24 között zárva lesz

FONTOSABB
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GYERMEKORVOS:
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RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA:

06 30 370 5092
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06 52 585 000
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ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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FELVÉTEL: KİVÁRI KRiSZTIÁN

A Képviselő-testület március 31-én
tartott soros ülésének napirendje:
Polgármesteri jelentés
O
1. Beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról
O
2. 2022. évi Közbeszerzési Terv
O
3. Különfélék
3.4 Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi beszámolója, és
2022. évi munkaterve
O
3.5 Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2021. évi költségvetésének módosítása
O
3.3 A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 14/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról O

3.6 Közbeszerzési Szabályzat
O
3.7 Óvodai, bölcsődei beíratás időpontjának, nyári zárva tartásának, valamint
a 2022/2023-ban indítható óvodai
csoportok számának meghatározása O
3.8 „Létavértes város belterületi útjainak
útépítése, utak felújítása és csapadékvízelvezetés munkálatok kivitelezése”
tárgyában Közbeszerzési Bizottság
létrehozása
O
3.9 Bábmúzeum (gyűjtemény) BÁBKINCS-TÁR név felvétele
O
Rendeletek, határozatok, az ülések videófelvételei a honlapon: www.letavertes.hu
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon
O = az előterjesztések is ott olvashatók

A HIVATAL MUNKÁJÁRÓL
A Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020-2021. évi munkájáról Bertóthyné
Csige Tünde készített beszámolót. A Közös Hivatal alkalmazásában 28 fő áll, ebből 2 fő
Kokad településen látja el a helyben maradó ügyek intézését. A működéshez szükséges
tárgyi eszközök biztosítottak.

A hivatal belső szervezeti irodaegysége: hatósági-, gazdasági-, településszervezési iroda.
A veszélyhelyzet idején (Covid) Létavértesen a polgármester 2020-ban 27 határozatot hozott és
8 rendelet alkotott, míg 2021-ben 10 rendeletet alkotott és 29 határozatot hozott.
A jogalkotási munkát az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszere, a hivatal munkáját
az ASP rendszer alrendszerei segítik, ami mára a munkatársak napi munkavégzésének része. A
humánpolitikai feladatokon belüli dokumentáció és számfejtés a KIRA rendszerben biztosított.
A települési önkormányzat együttműködési megállapodás alapján segíti a helyei nemzetiségi
(roma, román) önkormányzatok munkáját.
A beszámoló részletezi az egyes területek feladatait, számszerű összesítéseket tartalmaz az
elvégzett, igen sokrétű tevékenységekről, ügyfélforgalomról. (lásd a város honlapján:
www.letavertes.hu /Önkormányzat)
A Jegyző asszony összegzésében így fogalmaz: „Korábbi beszámolómban megfogalmazottak
rna is érvényesek: a bizonytalan és folyamatosan változó jogszabályi környezet, a felkészülési
idő nélkül bevezetésre került új informatikai rendszerek, a központi igazgatás által méltánytalanul mostohán kezelt, alulfizetett (önkormányzati) köztisztviselői státusz mind-mind megnehezítik a feladatellátást. Munkatársaim ebben a bizonytalan környezetben is arra törekednek, hogy
munkájukkal a város lakosságát szolgálják.”

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, letahirek.blog.hu oldalon - E-mail cím: letahirek@gmail.com,,
Nyomás: LICIUM ART. 4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Vezető: Újvári Béla - Tel: 52/ 533-183. E-mail:delakft@gmail.com Megjelent: 2500 példányban.
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POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ
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SEGÍTSÉG KÉRÉSE
Szomorúan tájékoztatok mindenkit, hogy 2022. április 9-10-i hétvégén a köztemető területéről a bejárati út mellől kettő darab köztéri
öntöttvas padot loptak el ismeretlenek, a padlábak betongyámjaival
együtt.

NAGYOT LÉPETT A LÉT-A-MED Zrt.
A Baross utcai Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő vezetői korábbi egyeztetésnek megfelelően pályázatot nyújtottak be z
EFOP-2.2.19-17-2017-00081 számon a Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése címmel. A 2017-ben benyújtott pályázat
megírása jó pontszámot ért el, azonban a forrás kimerülése miatt
mindeddig várakozásra kényszerült. A források feltöltését követően lehetővé válik azonban a pályázat megvalósítása. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, mint a
pályázat kezelője
2021.december 9-én kelt értesítésében tájékoztatást adott arról,
hogy a pályázati kérelem tartaléklistáról támogatásra került.

FOTÓ: TURÓCZI B.

A felhasználható 296.899.540 Ft összeg legfontosabb eleme egy
több mint 170 millió forint értékű CT berendezés, mellyel az itt
élők egészségmegőrzése és a térség egészségügyi szolgáltatása
még jobban kiteljesedhet.
A pályázat még más egyéb eszközök, műszerek beszerzését is
finanszírozza. Mindezzel olyan érték teremtődik a helyi
járóbeteg ellátásban, amely régóta dédelgetett álmunkat valósítja meg és azon túl, hogy a legkorszerűbb orvosszakmai diagnosztika lehetővé válik a városunkban, reményeink szerint
jobbá teszi az itt élők életminőségét.

TISZTELT LÉTAVÉRTESI LAKOSOK!
A Létavértesi Települési Értéktár Bizottság feladata, hogy
azonosítsa a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a
települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei
önkormányzat részére.
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 6.§-ában foglaltaknak
megfelelően Létavértes Városi Önkormányzatának közigazgatási
területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a
Létavértesi Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti
a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a fenti Korm. rendelet 1. melléklete szerint kell
elkészíteni és elektronikus úton, vagy postai út esetén elektronikus
adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes.
A Korm.rendelet 6.§-a rögzíti, hogy a javaslatnak milyen kötelező
tartalmi elemi vannak.

FOTÓ: VÁROSHÁZA

Nem gondoltuk a kollégáimmal, hogy a köztemetőt, mint a gyász és
a kegyelet helyét valaki bármikor is meggyalázhatja. Sajnos bekövetkezett.
Mivel a temetőben nem volt kamera elhelyezve, ezért tisztelettel
kérem, hogy akinek információja van a padok hollétéről vagy az
elkövető személyéről, azt akár személyesen akár telefonon, a
városházán nekem, kollégáimnak jelezheti. Kérem jelezzék azt is,
hogy 9-én szombaton vagy 10-én vasárnap milyen kisteherautót
vagy furgont láttak a temető területén. Amennyiben ezt név nélkül
szeretnék megtenni, úgy a földszinten kihelyezett urnába egy levél
bedobásával, vagy akár postai úton megtehetik. Kérem segítsenek,
mert a két pad nem egy időben, hanem egymást követően tűnt el,
ezért attól tartunk, folytatása várható. Szíves segítségét előre is
tisztelettel köszönöm Mindenkinek!
Tájékoztatok Mindenkit arról is, hogy a hétvégének nem ez volt az
egyetlen negatív eseménye. Egy fiatalember a vértesi parkoló betonkerítésének deszkáit kirugdosta. Szerencsére a rendőrőrs munkatársai az elkövetőt felderítették, a szükséges eljárást megindították.
Az önkormányzat részéről a hathatós kártérítési igény befizetése
érdekében a fiatalkorú szüleit beidéztük. Sajnálatos tény az, hogy
valaki – aki nyilván a közért még nem dolgozott egy percet sem –
veheti a bátorságot, hogy a közvagyont bárhol megrongálhatja.
Nagyon nagy bátorság nyilván nem kell hozzá, hiszen a tárgyak
nem ütnek vissza. Kérem, ha valaki a településen bárhol ilyet vagy
más hasonló dolgot tapasztalat, az önkormányzat felé - akár hétvégén is- jelezni szíveskedjen. Szíves segítségét előre is tisztelettel
köszönöm Mindenkinek!

Menyhárt Károly polgármester

Kérjük az Ön segítségét abban, hogy legyen részese az értékeink
feltárásának és a Települési Értéktárba kerülésének.
Mely értékek kerülhetnek be az értéktárba?
Minden bekerülhet, amiről a közösség úgy dönt.
A helyi és megyei értéktárak esetében a közösségek az igazi gazdái
az értékek kiválasztásának. A helyi értéktrában egyre népszerűbbek
a különböző étel- és italkülönlegességek, szinte minden
településnek van valami olyan különleges receptje, amely nem
téveszthető össze mással. Az értéktárba kerülhet minden olyan
értékkel és minőséggel rendelkező dolog, amiről a helyiek úgy
döntenek. (felh.irodalom: Értékekre hangolódva – A nemzeti
értékgyűjtés módszertani kézikönyve - 2016)
A bizottság félévente ülésezik, és akkor döntéseit, javaslatait
határozati formában meghozza. A bizottság tagjai a Művelődési,
Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottságának tagjai: Vályiné Pápai
Viola elnök, Nagy József, Papp Zoltán, Girdánné Tőkés Emőke,
Sós Tibor
Vályiné Pápai Viola
Művelődési, Sport-és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke
A helyi értékek elemei Létavértes honlapján elérhetőek:
www.letavertes(pont)hu /Település /Művelődés, kultúra /Helyi Értéktár
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A Báb-Kincs-Tár margójára

Óvodai és bölcsődei beiratkozás
Az óvodai és bölcsődei beíratás 2022. április 25 – május 6
között, délelőttönként 8 – 12 óra között személyesen:
- Debreceni utca 1. szám alatti óvodában - bölcsődében,
- Irinyi utca 6. szám alatti Tagóvodában.
Az óvodába kötelező beíratni minden gyermeket, aki 2022.
december 31-ig a 3. életévét betölti.
Be lehet íratni az óvodába azt a gyereket, aki 2022. december
31-ig a 2,5 életévét betölti, vagy azt a gyermeket, aki nem
Létavértesen lakik, de a szülei a Létavértesi Gyermeksziget
Óvoda – Bölcsődébe kívánják járatni.
A bölcsődébe leghamarabb 20 hetes kortól fogadjuk a gyerekeket.
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek:
- a helybéli lakosok
- a munkahellyel rendelkezők,
- aki egyedülálló, vagy több gyermeket nevel,
- ha a szülő tartós körházi kezelés alatt áll,
- ha a szülő felsőoktatási-, vagy más intézmény tanulója,
- ha a család szociális helyzete indokolja,
- Ha a Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnő, Orvos javasolja.
Hozzák magukkal az óvodai, bölcsődei beíratáshoz:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek TAJ kártyáját
- mindkét szülő/gondviselő és a gyermek lakcímkártyáját
Az intézményben alapítvány működik, melyhez beiratkozáskor
hozzájárulhat a szülő.

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda -Bölcsődében 15 éve működik
az óvodapedagógusokból álló bábcsoport, a „Cifra Palota”.
Ezen termékeny évek alatt számos bábelőadást hoztunk létre a
gyermekek és érdeklődők nagy örömére.
A kezdetektől célul tűztük ki, hogy minden évben más-más bábtípussal ismertetjük meg a közönséget, ennek következtében évrőlévre egyre több báb gyűlt össze, ami immár egy gazdag gyűjteménnyé gyarapodott. Ezért gondoltuk úgy, hogy egy állandó kiállítóhelyen kellene a gyűjteményt bemutatni az érdeklődők számára.
A kérésüket messzemenőleg támogatta az óvoda vezetője, a város
polgármestere és képviselőtestülete: helyet biztosítottak a gyűjtemény számára. Így jöhetett létre a kiállítóhely.
Kezdeményezésünket segítette, hogy 2021-ben óvodánk elnyerte a
Kincses Kulturóvoda címet, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1,5 millió forintot biztosított múzeumlátogatásra, az óvoda kulturális életének gazdagítására, valamint az állandó kiállítóhely berendezésére.

FOTÓK: MAGÁNARCHÍÍVUM

A bábcsoport 2016-ban

Szeretettel várunk minden gyermeket és szüleiket!
Harmati Zoltánné – telefonszáma: 06 30 546 1024
Kontor Krisztina - telefonszáma: 06 30 183 2505

HÚSVÉTOLÓ A ROZSNYAIBAN

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy három évig ennek a megtisztelő címnek a birtokosai lehetünk.
A városban és a környékén időközben több bábcsoport vezetésére is
felkértek, amelyek szintén szép sikereket értek el bábelőadásaikkal.
A Szivárvány, az Újlétai Király, a Terembura és az óvodai tehetségműhelyes Déli-Báb csoport bábjai is megtekinthetők a gyűjteményben.
A kiállítás keretein belül megtekinthetők még Urbánné Lantos Éva
nyugdíjas pedagógus bábjai is, aki a debreceni Bólyai János Általános Iskolában alapozta meg a bábjátékos művészeti oktatást.
Az a megtiszteltetés érte a Cifra Palota bábcsoportot, hogy Éva néni
nekünk ajándékozta a bábjait, mert minket talált méltónak arra, hogy
továbbvigyük a bábjátszás fáklyáját.

FOTÓ: KİVÁRI EMESE

Április 16-án „Húsvétoló” programot szervezett a Vértesi Református
Egyházközség Rozsnyai Gyűjteménye, hogy a résztvevőkkel együtt
hangolódhassanak a húsvéti ünnepekre. Ezt a rendezvényt a megnyitás
óta minden évben megszervezik. A felnőttek és a gyerekek, akik egyenként 4-5 főtt tojást hoztak, megismerkedhettek olyan hagyományos
tojásfestési technikákkal, mint a berzselés, írókázás, ecettel történő
visszamaratás. Ünnepi dekorációk is készültek, amit a legkisebbek is
ügyesen és könnyedén kiszabtak. Nagy sikere volt Borikának, a kisbáránynak és Csokinak, a kis nyuszinak. (t)

Célunk a kreatív, alkotó pedagógusok alkotásait bemutatni, ezeket
az értékeket a nagyközönség számára hozzáférhetővé tenni. Terveink között szerepel bábos, mesés tárlatvezetés, bábelőadások és
kézműves foglalkozások szervezése.
A kiállítóhely működtetője a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház lesz.

A megnyitó ünnepségre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Pappné Győri Tünde óvó-és bábpedagógus
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Zhineng Chikung & Taiji
Létavértes
Elkezdődtek a Zhineng Chikung & Taiji
csoportos foglalkozások, melynek helyszíne a
Városi Könyvtár I. emeleti galériája.

A Magyar Költészet Napja
Intézményünk a Költészet Napja alkalmával kisebb rendezvény- láncolattal tisztelgett József Attila emléke előtt.

„Krétával írtál deszkafalra, törölhetetlen verseket”- így kezdődik
Gyurkovics Tibor: József Attila című verse, mellyel a költőóriásra
emlékezik.
Hazánkban 1964 óta ünnepeljük a költészet napját, mely József
Attila születésnapja, április 11-e. Hogyan is tehetnénk ezt méltóbb
módon, mint a versek népszerűsítésével?!
Első láncszemeként az Arany János Általános Iskola színjátszói
Molnárné Pelei Andrea pedagógus instruálásával színes krétával
rajzolt idézetekkel és rajzokkal lepték el a főtér kövezett útjait,
remélve, hogy ezzel egy-egy pillanatra vidámságot és mosolyt
csalnak a járókelők arcára.
Következő láncszemként zenével egybekötött versfelolvasó estre
vártuk a településen élőket. A megjelentek útravalóként megosztották egymással egy-egy kedves versüket. A zenét a Cívis Banda
szolgáltatta, akik nem csak a történelmi nagy Magyarország zenevilágával ismertették meg a versek szerelmeseit, hanem egy kis hangszerbemutatót is tartottak.

Rendezvényünk záró láncszeme, az általános iskolások versmondó
versenye volt. Az előadókkal átélhettük a versek varázsát, és gazdagodhattunk általuk.
A zsűri tagjai: Joó-Tamás Henrietta Gabriella, Molnárné Pelei
Andrea, és Pénzes Sándorné, a zsűri elnöke

Biztosan mindenki hallott már a Chikungról, a Taijiról, de a
Zhineng Chikungról, a Zhineng Taijiról jómagam is csak 2020.
évben hallottam. A Zhineng módszerével akkor ismerkedtem meg
Dankó Ferenc Mesternek, a Zhineng Chikung & Taiji
Magyarország alapító tanárának köszönhetően Debrecenben, a
Rákóczi u.40. szám alatti Jáde Házban.
Sokat segített a Zhineng Taiji, mert a mozgásos gyakorlataival
nemcsak rácsodálkoztam lelki hatására (volt olyan, hogy szó szerint
teljesen felszabadultan csak nevettem a mozgásos gyakorlás során,
ami egy belső érzelmi blokk feloldódását jelentette), de még a
korábbi vállízületi problémák is eltűntek. Ezt mi úgy mondjuk, hogy
„chi-vé változott és eltűnt”.
A Zhineng Chikung meditációs gyakorlat, mely segít a gondolati
keretrendszerünk megváltoztatásában, és a csodálatos belső
világunk kiteljesedésében.
A többszázféle chikung irányzat közül a Zhineng Chikung a
leghatékonyabb öngyógyító, önfejlesztő módszer, mely ősi kínai
alapokon nyugvó, tudományos vizsgálatokkal alátámasztott
módszer.
Megalkotója Pang Ming professzor, a nyugati és keleti orvoslás
doktora, akit hazája elsőszámú mesterének tartanak. Célja az volt,
hogy egy mindenki által könnyen elsajátítható rendszert alkosson,
melyet bárki gyakorolhat nemtől, kortól, testalkattól és egészségi
állapottól független.
Ezt viszi tovább Dankó Ferenc hazánkban, a kínai mesterek által
kinevezett nemzetközi tanár. Tőle tanulok immár több éve, egyik
tanfolyamot végzem a másik után, közben szorgalmasan
gyakorolok a mindennapokban, és azt a sok pozitív megtapasztalást
és a közben elsajátított tudást, tanácsot szeretném én is továbbadni,
mivel úgy érzem már egy ideje, hogy a Zhineng Chikung & Taiji
gyakorlása és elsajátítása szükséges ahhoz a mindennapjaimban,
hogy ez a furcsán zavaros világ mégis csak szép, harmonikus
legyen, és találja meg mindenki a belső békéjét, az egészségét.

Milyenek is a foglalkozások?
•
•
•
•
FOTÓ: MŐVELİDÉSI HÁZ

A megmérettetés eredménye
Arany János Iskola (19 nevező)
4. évfolyam: 2.hely László Csaba (4.b), 3. hely Heit Rózsa (4.b)
5-6. évfolyam: 3. hely Menyhárt Csenge (5.a)
7-8. évfolyam: 1. hely Szabó Anna (8.b), 3. helyNagy Eszter (8.b)
Különdíjasok:
Horváth Zsanett (4.b), Jónás Sándor (6.c), Kiss Milán (4.b)
Irinyi János Iskola (9 nevező)
A megmérettetésen legeredményesebben szereplő tanulók:
1. hely Csikai Emese 4. osztály
I. hely Zsiros Ábel 5. osztály
II. hely Jákób Levente 6. osztály
II. hely Koncz Dóra 8. osztály
Felkészítő nevelők: Magyar Jánosné és Jákóbné Szilágyi Éva

egész testet átmozgató kínai gyógytorna a test-lélek-energia
egységében
univerzális energiákat gyűjtő és mozgató gyakorlatok
érzelmi egyensúlyt teremtő, stresszoldó és teljesítményt
növelő módszerek
különleges képességek fejlesztése és magas szintű spirituális
fejlődés

•
Elsajátításával megérzed a CHI-t és megtanulod felhasználni
egészséged, tudatod fejlesztésére, a mindennapi stressz oldására.
Megelőzöd a betegségeket, illetve gyorsabban gyógyulsz ki
belőlük. Intellektuális és fizikai teljesítményed, valamint
munkabírásod jelentősen megnő.

Ha szeretnél gyakorló foglalkozásokon vagy Feri Mester által
tartott tanfolyamokon részt venni, vagy csupán tájékozódnál,
látogasd meg honlapunkat www.zhinengchikung.hu vagy írhatsz is
a chikungletavertes@gmail.com e-mail címre.
Juhász Judit
Zhineng Chikung & Taiji csoportvezető

chikungletavertes@gmail.com
FB csoport - Zhineng Chikung & Taiji Létavértes
+36 30 201 0942
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Iskolánkban 2022. március 7. és 11. között valósítottuk meg a Pénz7
programjait. A foglalkozások játékos formában zajlottak:
learningapps, kahoot, párkereső, szókereső, puzzle, youtube,
okosdoboz segítségével, így kihasználtuk az internet adta lehetőségeket.

Vidám versek versmondó versenye
Április 11-én, a Költészet Napjához kapcsolódva, Janikovszky Éva
Könyvtárunk versmondó versenyt hirdetett a felső tagozatban. A
diákok vidám, mókás versekkel és pozitív lélekerősítő gondolatokkal szórakoztatták a közönséget. Felcsendült többek között Fésűs
Éva, Mentovics Éva, Romhányi József tréfás költeménye.

Pénzzel kapcsolatos közmondásokat, szólásokat gyűjtöttek a tanulók, szépirodalmi szövegfeldolgozásra, versek olvasására, hangos
könyv bemutatására került sor játékos formában. A papírpénzeken
szereplő történelmi személyek felismerése nagyon tetszett a kisebb
gyerekeknek. Családi költségvetést készítettek, megismerkedhettek
banki tevékenységekkel. Figyelmet fordítottunk a tudatos pénzkezelésre, a digitális biztonságra is a mindennapi pénzügyeinkben.

Kreatív alkotók
FOTÓK: ISKOLA ARCHIVUMA

A zsűri (Asztalos Brigitta, Gáspárné Pankotai Erika, Kissné Medve
Anita, Milotai-Kiss Ildikó, Molnárné Pelei Andrea, Szigetváry
Gergelyné) értékes könyvekkel jutalmazta a legkiemelkedőbb
versmondókat.

A Hajdú-Bihar megyei rajzversenyt március 25-én rendezték meg a
debreceni Kós Károly Művészeti Szakgimnáziumban. A verseny
két fordulóból állt, amelynek ebben az évben a témája az olimpiai
sport és szabadidősport volt. A szakmai zsűri döntése alapján a
következő nyolc tanuló képviselte iskolánkat a megmérettetésen:

A helyesírás érték
2022. áprilisában XXV. alkalommal kerület megrendezésre a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny. Ezen az eseményen iskolánk 26 tanulója mérettette meg magát. A tavalyi évhez
hasonlóan most is online formában zajlott a verseny. A több mint
tizenhétezer versenyző közül az erdélyi, felvidéki és vajdasági diákokkal együtt mintegy 4400 versenyző folytathatja a versenyt április
27-én.
Nagy örömünkre iskolánkból három tanuló Kapusi Boglárka (6.),
Kecskeméti Szabolcs (6.) és Oláh István (8.) is ott lesz a 2. fordulóban, amely szintén az online térben kerül megrendezésre.

Balogh Nikoletta 6.a, Bertóthy Tamás 8.c, Karcza Melinda 7.b,
Komlósi Zsófia 6.a, Lakatos Rebeka 7.b, Oláh István 8.c, Szabó
Mercédesz 7.b, Tarnóczki Dorina 7.b
A legkreatívabb alkotások díjazásra és kiállításra kerültek.
Eredmény: 6. hely: Lakatos Rebeka 7.b.

Húsvéti Arany-vásár
Iskolánk Alapítványának támogatására rendeztük meg tavaszi vásárunkat. Húsvéthoz kapcsolódó vásárfiákkal, süteményekkel, palacsintával vártuk a szülőket, gyerekeket, érdeklődőket. A bevételt az
alapítványunk természetesen a gyerekekre: versenyekre eljutásra, az
oktatás technikai eszközeinek fejlesztésére, jutalomkönyvek vásárlására fogja fordítani.

Ezúton is gratulálunk minden versenyzőnknek és felkészítő pedagógusaiknak (Nagy Józsefné, Asztalos Brigitta, Kissné Medve Anita,
Szigetváry Gergelyné). A verseny lebonyolítója, szervezője
Gáspárné Pankotai Erika.

Pénz7 program
A pénzügyi témahét fő célja, a pénzügyi fogalmak tisztázása, a
takarékoskodás fontosságának felismertetése, a pénzügyek iránti
felelősség tudatosítása.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a program létrehozásában, lebonyolításában valamilyen módon (előkészítés, vásárfia
készítése, sütés, eladás, vásárlás, szervezés, jelenlét stb.) részt vett!
Nagy Józsefné igazgató
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Pályaorientációs program
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP- 3.2.5 azonosító
számú pályázata keretében 2022.03.24-én a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában megrendezésre kerülő pályaorientációs programon iskolánkat Guba Tibor és Tóth Levente 8. osztályos, Tóthfalusi Máté és Zsiros András 7. osztályos tanulók képviselték.

Március 15.
A városi rendezvénysorozathoz kapcsolódva március 11-én iskolánk 7. osztályos tanulóinak ünnepi műsorával emlékeztünk meg a
174 éve történt 1848-49-es szabadságharc eseményeiről. A műsort
betanította Némethné Csuka Ágnes osztályfőnök.
Az ünnepi pillanatokhoz méltán ezt követően került sor az elmúlt
időszakban versenyeken részt vevő tanulók jutalmazására.

Lázár Ervin Program
részt a Lázár Ervin Program előadásán, a Bambi című bemutatót
nézték meg a Létavértesi Művelődési Házban április 7-én. A megható történet és színvonalas színdarab nagy sikert aratott tanulóink
körében.

Természettudományos projekt
Természettudományos projekt keretében rendhagyó órákon vettek
részt felső tagozatos tanulóink Lucik Barna tanár úr irányításával. A
tananyag elsajátítása során a tapasztalati ismeretszerzés került előtérbe. Tanulóink előszeretettel vettek részt a tudományos kísérletezésekben.

Versenyek

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

Akikre büszkék vagyunk

„Mert megérdemlem”
Diákjaink körében idén is meghirdetésre került a korábbi években
nagy sikert aratott „Mert megérdemlem” iskolai pályázat. A példamutató magatartásával, szorgalmával, közösségi munkájával, jó
tanulmányi eredményével és versenyeken való szereplésével kitűnő
Irinyis tanulók az első félév kiemelkedő munkájának jutalmául
március 11-én délelőtt tanulás helyett játékos, szórakoztató programokon vettek részt és tárgyjutalomban részesültek.
Köszönjük a pályázat megvalósulásához kapott felajánlásokat Papp
Zoltán, Bora Zoltán, Juhász Zoltán, Demeter Józsefné, Ujvárosi
Sándor vállalkozóknak és Joó – Tamás Henrietta valamint Mihók –
Szima Beáta pedagógusok szervezőmunkáját!

14 diákunk vett részt a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond
helyesírási versenyen, mely az idei tanévben is digitális formában
került megrendezésre.
Az évfolyamok győztesei:
5. osztály: Dajka Máté, 6. osztály: Szabó Anita Júlia, 7. osztály:
Zsiros András, 8. osztály: Zudor Nóra
A Matematikában tehetséges Gyermekekért Alapítvány szervezésében megrendezett Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2. fordulója
intézményi keretek között. A legeredményesebben teljesítő tanulóink: Fekete Balázs 2.o, Fucskó Miklós 2.o., Csikai Emese 4.o, Jákób
Levente 6.o., Szabó Anita 6.o., Erdei Botond 5.o.
A magyar költészet napjához kapcsolódva rendeztük meg 4-8.
évfolyamos tanulóink számára a szavalóversenyt. Nagy örömünkre
2 év után ismét közönség előtt adhatták elő diákjaink a tanult verseket.

Víz világnapja
Március 22-én a víz világnapjához kapcsolódóan alsó tagozatos
tanulóink szebbnél szebb figyelemfelhívó alkotással emlékeztették
iskolai közösségünket az édesvízkészletek veszélyeztetettségére, a
környezettudatos magatartás fontosságára.

Tavaszváró családi nap
A Nemzeti Együttműködési Alap és „ A Korszerű Iskoláért” Alapítvány támogatásával rendeztük meg március 28-án az „Irinyis”
családi napot. A NEAG-KP-1-2021/5-00054 számú pályázatnak
köszönhetően rendkívül színes programok között választhattak a
jelenlévők. A reggeli bemelegítés után Irinyi-kör futás következett,
majd kutyás bemutatón, katonai toborzón, akadályversenyen vehettek részt diákok, szülők, nagyszülők. Rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel a Létavértesi Rendőrőrs lovasrendőrei, a
Létavértes Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság munkatársai, és
az Érmelléki Egészségcentrum dolgozói jóvoltából egészségügyi
mérések is zajlottak. A finom ebéd elfogyasztása után számháború,
aszfaltrajzverseny, arcfestés, kézműves foglalkozás, „Egy perc és
nyersz!” játékos vetélkedő volt a kínálat. A rendezvény egész ideje
alatt fotófal üzemelt. A napot táncházzal és eredményhirdetéssel
zártuk.
Örülünk, hogy ilyen sokan ellátogattak Tavaszváró családi napunkra. A feledhetetlen emlékek mellett minden diákunk tárgyjutalommal (édesség, gyümölcs) gazdagodva tért haza.

Versmondóink
Helyezettjeink:
4-6. évfolyam: 1. Csikai Emese 4. o, 2. Szentmiklósi Vanda 5. o,
Zsiros Ábel 5.o, 3. Kertész Marietta 4. o,
Különdíjasok: Vályi Zsófia 5. o, Jákób Levente 6.o, Balogh Bence 4. o
7-8. évfolyam: 1. Koncz Dóra 8.o, 2. Szabó Jolán Gyöngyi 8.o.
Jákóbné Szilágyi Éva
munkaközösség-vezető
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az iskola Irinyi János facebook oldalán
naprakész információk érhetők el az
eseményekben gazdag mindennapokról. Az itt olvasható hírekhez számos
fotót is találnak az oldalon.
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Tisztelt Gazdálkodók!
Az alábbiakban rövidén részletezzük jövőbeni teendőket és lehetőségeket.
Egységes területalapú támogatás ELKEZDŐDÖTT!!
2022. április 7-én megjelent a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
30/2022. (IV.7.) számú közleménye a 2022. évi egységes kérelem
benyújtásáról.
Az Egységes Kérelem benyújtására 2022. április 8. és 2022.
május 16. között van lehetőség szankciómentesen, ezt követően
további 25 naptári napig, 2022. június 9. napjáig benyújtható, de
ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – minden támogatási jogcím tekintetében –munkanaponként 1 %-kal csökkentésre
kerül.
A benyújtott egységes kérelem szankciómentes módosítására 2022.
május 31-ig, a módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egyszázalékos csökkentését eredményező, azaz szankciós módosításra június 9-ig van lehetőség. A
termeléshez kötött anyatehéntartás, a termeléshez kötött
hízottbikatartás, a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása módosítás esetén május 16. napját követően minden jogcímre 1
% megvonás kerül megállapításra.

FONTOS!!
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSÁHOZ KAMARAI MEGHATALMAZÁS SZÜKSÉGES. A MEGHATALMAZÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ HOZZA MAGÁVAL az

„MVH-s jelszavát” és regisztrációs számát.
Amennyiben a fönt említett adatok nincsenek meg, szükség lesz a
személyes Ügyfélkapu felhasználónév és jelszóra vagy újonnan
igényelt „MVH-s jelszóra”
Jelszó igényelhető személyesen a MÁK Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályánál is.
( Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 146.)

Növényvédelem:
Azon termelőknek, akik használnak I. forgalmi kategóriás növényvédelmi készítményeket, azoknak kötelező növényorvossal szerződést kötni és a növényorvost megnevezni az Egységes Kérelem
felületen.
A támogatási kérelem személyes jelenlét mellet igényelhető, kérjük
időpontegyeztetés miatt telefonon érdeklődni szíveskedjenek!
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A regisztrációt az alábbi településeken tormát termelők tehetik
meg.
Debrecen (Debrecen-Haláp, Debrecen-Bánk), Létavértes, Újléta,
Kokad,
Álmosd,
Bagamér,
Vámospércs,
Hosszúpályi,
Monostorpályi,
Nyírábrány,
Nyíracsád,
Nyírmártonfalva,
Nyíradony
1) Az Oltalom alatt álló földrajzi árujelzés igazolást a NÉBIH adja ki
amennyiben ellenőrzést követően bebizonyosodott, hogy az ügyfél megfelelt a fent leírtaknak. (kötelező)
2) Szakmaközi szervezeti igazolást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adja ki. (kötelező)
3) Szakirányú végzettséget igazoló dokumentum (nem kötelező, de
a pályázati elbírálás során jelentős pontvesztéssel jár végzettség
után 20-30 pont adható)
4) Abban az esetben, ha a pályázó egy növényre alapozottan ad be
Támogatási kérelmet (vagyis aki csak torma termesztésére adja
be) további 15 ponttól esik el.
A pontozási feltételeket azért szükséges megvizsgálni mert
nagyban befolyásolja az egész pályázat sikerességét.

VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása - 15000
EURO vissza nem térítendő támogatás benyújtható: 2022. május 14.
– 2022. május 28.
Azon gazdálkodók, akiknek a 2021 évi árbevétele a 2022.01.01-ei
EURO árfolyamon eléri a 3000 EUROnak megfelelő forintösszeget,
de nem haladja meg a 6000 EUROnak megfelelő forintösszeget és
több mint 1 éve 10000 fő alatti településen bejelentett lakcímmel
rendelkezik, jogosult a támogatási kérelem beadására. VAGY az
előző lezárt évben üzemmérete 0,72 ha és 1,4 ha torma vetésterülettel rendelkezett VAGY 3,5 ha kukorica és 7 ha kukorica közé esik.
(További információkért forduljon a falugazdászokhoz.)

Őstermelői nyilvántartásról
2021. január 1-től nem kell a betétlapokat megújítani, azok az
ügyfelek keressenek fel bennünket, akik megszüntetni kívánják
tevékenységüket ill. ŐCSG-t vagyis az Őstermelők Családi Gazdaságát kívánják létrehozni vagy éppen megszüntetni vagy módosítani.
Üdvözlettel:
Nagy János (+36707968501 nagy.janos3@nak.hu)
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu)

Régi kép
A Vértes - Ligeti iskolából

Aktuális pályázati lehetőségek, támogatások
Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása (Hajdúsági torma eredetvédettség)
A Hajdúsági Torma eredetvédettség megjelölés alkalmazására
nyújtandó pályázati felhívásra támogatási kérelmet 2022. december
30. napjáig lehet benyújtani. A pályázatot elnyerők 1000 EURO/év
támogatást kapnak 5 éven keresztül a torma termesztés után, függetlenül attól, hogy mekkora területen termelnek tormát ill. évente
elszámolási kötelezettségnek kell eleget tenni. A pályázat pontozásos elbírálást követően kerül kihirdetésre.

A Támogatási kérelem beadásának feltételei:
A NÉBIH részére bejelentett torma termő területet a Hajdúsági
Torma termesztéstechnológiának megfelelő termesztési módszer
alkalmazásával kell művelni, melyet naprakész gazdálkodási napló
és permetezési napló vezetésével kell alátámasztani. Abban az esetben, ha I. kategóriájú növényvédőszer alkalmazására kerül sor Növényorvossal kötött szerződéssel kell rendelkezni.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az 1949-50 -es születésű általános iskolai tanulók gyűrűjében
Nagy Józsefné Ilus néni látható. A felvétel 1957-ben készült.
Köszönjük a ritka fotót Kucskár Jánosnénak!
Továbbra is várjuk olvasóink régi (legalább 5 évvel ezelőtt készült) fotóit, melyet szívesen megosztanának a nyilvánossággal, gazdagítva a települési fotótárat.
Elérhetőségeink a 2. oldalon olvashatók

Létavértesi HÍREK
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9. oldal

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei

„Kredenc, cekker, pöttyös szoknya”
A Véresi Református Egyházközség Roznyai Gyűjteménye által
szervezett „Kredenc, cekker, pöttyös szoknya” című időszaki vándorkiállítás célja a 60-as – 90 -es évek, a retro korszak bemutatása,
úgy, hogy a kiállítás létrehozásával, a helyi közösségeket a Covid
időszak után újra bevonjuk a múzeum munkájába a kiállítás tervezésétől, a tárgyak összegyűjtésén át, a kísérő programok megvalósításáig.
A kiállítási anyag létavértesi gyűjtésből született meg, mintegy 40
embertől több száz retro emlék, konyhai eszköz és háztartási cikk,
dokumentum, fotó és ruhanemű gyűlt össze.
Az időszaki vándorkiállítás megnyitójára 2022. április 9-én, szombaton délután került sor, ahol (az egykori Magyar Televízió adásaként megjelenítve) Szabó János református lelkész, mint házigazda
köszöntötte a résztvevőket.
Ezt követően Gér András a Magyarországi Református Egyház
Zsinati tanácsosa és Menyhárt Károly Létavértes polgármestere
nyitotta meg a tárlatot.

FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC §97

Hamarosan befejeződik a Megye II. labdarúgó bajnokság alapszakasza. Ifjúsági és felnőtt csapataink egyaránt a tabella második helyén állnak.

A hónap elején hazai környezetben léptek pályára U15. korosztályos leány kézilabdázóink.
A tornára Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár -Bereg és Békés megyéből érkeztek a csapatok. Lányaink Mezőtúr és Szarvas gárdáját
legyőzték, így jelenleg a tabellán Békéscsaba mögött a második
helyen "tanyáznak".
FOTÓ: KÖVÁRI KRISZTIÁN

A RETRO KONYHA TÁRGYAI
A kísérő rendezvények ugyancsak a retro jegyében zajlottak, felidézve a korszak hangulatát: Kisdobos és úttörő avatást, az Indul a
Bakterház című film egyik jelenetét mutatták be a Dimitrifjak és a
Csárdamuri amatőr színjátszó csoportok Retro slágereket játszott a
Ketten-formáció, mindeközben Rubik-kocka kirakóverseny, Retro
süti verseny, Sztárban -sztár és Divatbemutató repítette vissza az
időbe az érdeklődőket.
Természetesen a nosztalgiázásból nem hiányozhatott a szendvics,
lángos, palacsinta, jaffa szörp, és a felnőtteknek a fröccs.
A kiállítást a Nemzeti Kulturális Alap és a sok önzetlen támogató és
közreműködő segítette
Az időszaki kiállítás az Aradi u. 8-12. szám alatt augusztus végéig
tekinthető meg, majd tovább vándorol a közeli Hosszúpályiba,
Sárándra és Álmosdra.
Kővári Emese.

A létavértesi judosok, jártak regionális edzésen, ahová négy megyéből, nyolc egyesület közel százötven sportolója érkezett és vett részt
a közös munkában. Egyesületünk valamennyi cselgáncsozója
éremmel tért haza a megmérettetésről.

A rendezvényen készült 170 fotó elérhető a város honlapján és
facebook oldalán, valamint a Rozsnyai Gyűjtemény facebook oldalán.

BORMUSTRA

A Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete március 26-án vacsorával
egybekötött bormustrára várta az érdeklődőket.
18 helyi gazda 36 borát lehetett megkóstolni, bár most a mintákat
zsűri nem értékelte, de a résztvevők megtették ezt egymásnak.
Kép és szöveg: Kővári Krisztián

Zumba szakosztályunk tagjai Székelyhídon jártak, és testvér településünk zumbásaival közösen ünnepelték meg a székelyhídi csoport
megalakulásának első évfordulóját.
Papp Zoltán szakosztályvezető

10. oldal
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Országos diákolimpiai úszóverseny
Debrecenben
Február végén rendezték Debrecenben az úszó diákolimpia országos
döntőjét, melyen a IV. korcsoportos fiú 4x50méteres gyors váltójában az Arany János iskola tanulói is érdekeltek voltak.

FOTÓ: ISKOLA ARCHÍVUMA

A Szoták Hunor, Milbik-Lantos Péter, Szabó Gergő, Balogh
Dominik összetételű váltó a saját csúcsát is megjavítva a 14. helyet
érte el, ami remek teljesítménynek volt mondható ebben a rendkívül
erős mezőnyben. Helytállásukkal öregbítették iskolánk, valamint a
település hírnevét is. A fiúk természetesen igazgatói dicséretben
részesültek. Gratulálunk nekik!
Helyreigazítás:
A múlt számban helytelenül írtuk a megyei ezüstérmes lány váltó
csapat tagjait, hiszen kimaradt Nagy Eszter, akitől ezúton is elnézést
kérünk. Helyesen a csapattagok: Szabó Janka, Szatmári Gréta, Nagy
Eszter, Deli Lilla.
Bertóthy Tamás
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MEGEMLÉKEZÉS
„Mint egy gyertyaláng lobban el az élet
mint egy gyors folyó rohannak az évek.
A múltba visszanézni, valami fáj,
Valakit keresni, aki nincs köztünk már.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

PAPP JÓZSEF
halálának 10. évfordulóján

11. oldal

MEGEMLÉKEZÉS
„Elvitted a derűt
a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál,
az emlékedet”
Fájó szívvel emlékezünk

Zagyva Gyula
halálának 3. évfordulóján
Családja

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Csillag volt, mert szívből szeretett
S mi úgy szerettük, ahogy csa k lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.”

Feketéné Kustor Anett
1986 - 2011
Soha el nem múló fájdalommal emlékezik
Szerető családja

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
Ahol Ő van, oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig, Könnyes szemmel emlékezünk.

A p r ó h i r d e t é s
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Ft
ÉPÍTÉSI TELEK Létavértes,
Batthyány utca 48 szám alatt eladó.
Gáz, villany van. Érdeklődni lehet
telefonon: 06-20-543-4377
. (B-2022/28560/7/56

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes és
környékén jó minőségű szántóföldet vennék, vagy bérelnék
hosszú távra. Ár megegyezés
szerint. Érd: +36 30-967-0024
(B-2022/28560/1/68)

BÚTOR. 2 db 2 személyes rekamié
eladó. Érdeklődni lehet telefonon:
06 70/ 428 7302.
(B-2022./28560/15/81)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minőségű szántóföldet
vennék vagy bérelnék hosszú távra.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
0630 846 1690 (B-2022/28560/3/44)

Hirdetések leadása : május 10 –én, 12 óráig
Városháza I. em. 12. Iroda - letahirek@gmail.com

Puskás Józsefné
Kiss Margit 1939-2021
halálának 1 évfordulójára
Soha nem múló fájdalommal emlékezik:
Lányod, Unokáid, Dédunokáid

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

Lopnak és lopkodnak a temetőben
A polgármesteri jelentésben szomorúan olvashattunk arról, hogy a
Köztemetőből, a látogatók megpihenését szolgáló két öntött padot a
rögzítő betontuskókkal együtt ismeretlen tolvajok, hitvány erkölcsű
emberek elloptak. A fenntartó önkormányzatnak okozott káron túl a
temetőben ismét megkezdték a sírokra ültetett virágok lopkodását a
temetői szarkák. A halottak tiszteletét, az élők fájó érzéseit semmibe
vevők vajon milyen lélekkel ültetik szeretteik sírjára a lopott
árvácskákat? Úgy indulnak eleve otthonról, hogy a temetőbe menet
elkerülik a virágüzleteket, és mások sírjáról tallóznak? Az ilyen
jellemtelen embereket jogosan sújtja a társadalom megvetése.
Korábban, az elhullatott földmorzsák nyomán lebukott kaspódézsmáló példájából tudjuk, hogy nem szegény, rászoruló ember
volt az elkövető.
A temető soraiban, a sírok között járva minden embernek a saját
dolgai, gondolatai kötik le a figyelmét. A látogató sok ismerős
mellett sok ismeretlen is felkeresi hozzátartozója sírját, és nem
várható el a jó érzésű embertől, hogy ok nélkül figyeljen, gyanúsan
méregessen másokat.
Sok ember sajnos hadilábon áll az írott és íratlan erkölccsel.
/t/

2022. évi szelektív begyűjtési napok
Létavértesen
Közkívánatra a januári újságban
megjelent szelektív gyűjtési napokat
újra közöljük.
április
27-28
május
25-26
június
29-30
július
27-28
augusztus 24-25
szeptember 28-29
október
26-27
november 23-24
december 28-29

12. oldal
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ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉSÉRŐL
A márciusi számban közöltük a Szílerdő utca végén található
zöldhulladék lerakó nyitvatartási rendjét.
A konténer mérete miatt ide csak 1,5 méteres,
vagy ennél rövidebb zöldhulladékot lehet kiszállítani!

HÍREK
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