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Szüreti Sokadalom 2021.

A Létavértes Városi Önkormányzat
meghívja Önt és kedves családját az
1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett megemlékezésére

2021 október 23-án, 10 órára
az Árpád téri Kopjafához
Beszédet mond:
Menyhárt Károly polgármester
Ünnepi műsor:
Arany János Általános Iskola
8. évfolyamos tanulói
Felkészítők:
Molnárné Pelei Andrea,
Bertóthy Tamás,
Pál Csaba
Koszorúzás

FOTÓ: KŐVÁRI EMESE

2021. október 02-án került megrendezésre a létavértesi szüreti hagyományokon
alapuló rendezvényünk.
/3. oldal

Emléktábla avatás és főhajtás
Kerekes József 1816-ban született
Nagylétán polgári, görögkatolikus családban. 1835-ben még közvitéz, majd a ranglétrán haladva 1846-ban őrmester a 9.
Miklós huszárezredben. 1848. szeptemberében ott harcolt Jellasics ellen a honvédseregben. 1849-ben főszázados volt a 18.
Attila huszárezredben. A dokumentumok
alapján 1867/68-ban a Debreceni Honvédegylet tagja. Debrecenben hunyt el 1886ban.

IDŐSKORÚAK
TÁMOGATÁSA
Az Önkormányzat rendeletének megfelelően évenként 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, a kihelyezett
irattartóból elvihető, vagy letölthető a
honlapról, és a facebook oldalakról.
A kitöltött kérelmek benyújtása október
18- tól december 1-jéig lehetséges a
Városháza Szociális irodájába.
December 1 után kérelmeket nem fogadnak be!
A kifizetésekre december hónapban kerül sor. Aki nem tudja személyesen átvenni a támogatás összegét, annak a Kérelem mellékletét képező Meghatalmazást is ki kell töltenie.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Október 9-én délután A Hajdú-Bihar -,
Maros – és Szilágy megyei, valamint a
Szentjobbi és a Bihardiószegi Hagyományőrző Huszárok – tisztelegve az Aradi
vértanuk emléke előtt- emléktáblát avattak
a nagylétai születésű Kerekes József huszár
századosnak az Árpád téri iskolai könyvtár
falán.
Köszöntőt mondott Csontos János, a Hajdú-Bihar megyei Hagyományőrző Huszárok századosa, az emléktábla elhelyezésének kezdeményezője.
Ünnepi beszédében Menyhárt Károly polgármester a magyar forradalom és szabadságharc 172 évvel ezelőtti hőseit méltatta,
külön is emlékezve az Aradi 13 vértanú
tábornokra.
Az emléktáblát Szimicsku Ferenc
görögkatolikus esperes szentelte meg.

Ünnepi műsort adott az Arany János Általános Iskola hatodik osztálya, Milotai József tanár vezetésével.
A koszorúzást követően az Érsemjénről
érkezett Ezüstperje néptánccsoport az Aradi vértanukra emlékező gyertyafényes ünnepi műsorát mutatta be az önkormányzat
étkezőjében
(TB)
Képek, videófelvétel: www.letavertes.hu
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ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ
2021. szeptember24-.én 39 fő tett ünnepélyes
állampolgársági esküt a Városháza dísztermében. Ezzel a magyar állampolgárságot
igazoló dokumentumokat Létavértesen átvevők száma 11.122 –re emelkedett.

ORVOSI ÜGYELET
2021. július 1-től az Országos Mentőszolgálat működteti megyénkben az alapellátási
ügyeletet.
A betegek a 06 52 / 506-303 egységes
ügyeleti telefonszámot hívhatják, ahol a
mentőszolgálat diszpécsere fogadja a hívást,
és ő dönti el, hogy milyen szintű ellátás szükséges.
Létavértes az egyik ügyeleti központ maradt.

GYERMEKORVOS
Dr. Zsadányi Judit

Módosult a rendelési idő:
Hétfő:
8 órától– 12 óráig
Kedd:
8 órától– 12 óráig
Szerda:
8 órától– 12 óráig
Csütörtök: 8 órától– 12 óráig
Péntek:
8 órától– 12 óráig
Prevenciós rendelés:
minden alkalommal 8 órától – 9 óráig
8 – ½ 9: időpont kérés, gyógyszer felíratás
Bármilyen okból történő megjelenés időponthoz kötött.

IPARI PARK
Szeptember második felében több koordinációs egyeztető megbeszélés volt az Ipari park
területével kapcsolatban.
Így a műszaki ellenőrök az elektromos hálózatokkal, mérési pontokkal kapcsolatban az
E-ON -nal véglegesítették a teendőket.
A Debreceni Vízmű Zrt. főmérnöke az ipari
terület szennyvizes és vizes építmények
kivitelezői munkálatai lezárásával kapcsolatban tartott egyeztető megbeszélést az önkormányzat vezetőivel, szakembereivel

ÚTFELÚJÍTÁS
Két héten belül megkezdődik a Létavértes
Sziget utca – Hunyadi utca –László utca (a
Baross utcáig tartó) mintegy ezer méteres
útszakasz felújítása, melynek bekerülési
költsége 23 millió forint.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A Képviselő-testület 2021. szeptember
30-án tartotta soros ülését.

Napirendek:
1. Beszámoló Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2021. I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról
O
2.) 2021. II. félévi ülésterv elfogadása O
3.) Különfélék
3.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat
O
3.2. Előirányzat módosítás
O
3.3. Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
O
3.4. Szociális és gyermekvédelmi tárgyú
rendeletek felülvizsgálata - Rendelet
módosítás
O

3.5. Orvosi ügyelet működtetésével
kapcsolatos haszonkölcsön szerződések
elfogadása
O
3.6. Közterület átminősítése,
O
3.7 Bábmúzeum létesítéséhez
O
3.8. Háziorvosi rendelési idő
O
3.9. Tájékoztató a nyári idegenforgalom
alakulásáról az Irinyi Kiállítóteremnél O
3.10.Haszonbérleti kérelem
O

MEGJEGYZÉS:
A rendeletek, határozatok, az ülések videofelvételei a honlapon: www.letavertes.hu
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon
O = az előterjesztések olvashatók
a testületi ülések oldalon

A képviselő-testület tárgyalta az önkormányzat és intézményei első félévi költségvetésének
végrehajtását. Megállapították, hogy jól alakulnak a teljesítési mutatók, befejezésükhöz
közelednek a beruházások is. Önkormányzati támogatás és támogatás értékű bevételek
miatt 1,681 milliárdról 1,720 milliárd forintra módosították az éves költségvetés főöszszegét.
A járványügyi helyzet, a beruházásokhoz kapcsolódó kiegészítő munkálatok, egyéb aktuális feladatok miatt szükséges volt a kiadásokon belüli átcsoportosítás.
Az önkormányzat 2003 óta vesz részt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázati rendszerben, melyhez idén is csatlakoznak. Az „A” és „B” típusú
pályázat keretében 13 fő (szükség esetén akár több) létavértesi fiatal számára –a szociális
helyzetük mérlegelésével- 10 hónapon át havi 5.000 forintot biztosít, melyet a Bursa
Hungarica pályázati rendszer megdupláz. (lásd: külön)
A testület -a törvényi előírásokhoz és változásokhoz igazodva- felülvizsgálta és néhány
pontban módosította a szociális –és gyermekvédelmi tárgyú rendeleteit.
A testület módosította a házi gyermekorvosi szolgálat rendelési idejét, melyet a kollegiális praxisközösségben előírt heti prevenciós ellátás tett indokolttá.
Az Irinyi János kiállítóteremhez kapcsolódó nyári idegenforgalomról Vályiné Pápai Viola
készített előterjesztést. A település értékei és szabadidős programjai iránti érdeklődés a
pandémia után is töretlenül folytatódik. Budapestről, Szegedről, Debrecenből, Hajdúböszörményből, Hajdúsámsonból, Derecskéről és helyből összesen 33 felnőtt és gyermek
csoportot fogadtak. Ez közel ezer látogatót jelent. Interaktív módszerrel, játékos múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, tárlatvezetéssel, az Irinyi család sírkertje, az Irinyi arborétum,
a Vízi vágóhíd felkeresésével színesítik a kínálatot. Volt igény szekerezésre, a szőlőskerti
Tájház felkeresésére és borkóstolásra is. Szoros és jó az együttműködés a szomszédos
Rozsnyai Gyűjteménnyel, ahol a Kárpát medence népi kerámiaművészetét tekinthetik meg
a látogatók. (TB)
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TEREMBURA BÁBCSOPORT

Szüreti Sokadalom 2021.
2021. október 2 -án került megrendezésre a létavértesi szüreti
hagyományokon alapuló rendezvényünk.
A déli órákban a Művelődési Ház előtt, a Villongó tánccsoport
nyitótáncával vette kezdetét a program, ami a település főbb utcáin
egy jó hangulatú szekeres felvonulással folytatódott. A hosszú utat,
„táncos pontokkal” színesítettük, és hívtuk fel a lakosság figyelmét
a rendezvényre.
A fogatokat a Kossuth kerti Tájpajtánál vártuk, ahol a szekerekkel
érkezők az üléstől elgémberedett tagjaikat átmozgathatták a
Létavértesi ZumBarátnők csapata irányításával, egy kis walking
edzés keretében.
A színvonalas színpadi műsor során találkozhattak a kilátogatók a
táncos lábú színes struccokkal a Gyermeksziget Óvoda Cifra Palota
Bábcsoportjának jóvoltából. Volt népzene, néptánc, ahol a helyi
Villongó tánccsoport, és a Főnix tánccsoport tagjainak táncában,
valamint Jenei Tibor szólótáncában gyönyörködhettünk. Hallhattuk
a Sárándi Férfi Dalárda bordalait, Sinka Miska citera játékát és
felesége dalait.

A tanévkezdést követően, kevesebb, mint egy hónapja alakult
meg a Művelődési ház Terembura Bábcsoportja. Az Arany
János Általános Iskola tanulóból álló közösség Nagyné
Bodácska Éva és Pappné Győri Tünde óvodapedagógusok
szakmai irányításával szorgalmas munkába fogott.
Az égigérő paszuly című ismert magyar népmese dramatizált bábos
feldolgozását választották.
Az idő is sürgette őket, mivel október 11-én, a Vojtina Bábszínházban megrendezett Hajdú-Bihar Megyei Bábfórumon kellett színpadra állniuk. Előtte, október 10-én délután főpróbát tartottak a
művelődési ház színháztermében, ahol a szülők és hozzátartozók
élvezhették a szép műsort.

FOTÓ: VÍGH VIKTÓRIA

Lakitelken a színpadon
A megyei sikeres bemutatkozás eredményeképpen a Terembura
Bábcsoport október 16-án résztvevője lehetett Lakitelken a Nemzeti
Művelődési Intézet székgázában megrendezett IV. Bűvös Bábnos
Szemlének. Az ország kilenc különböző településéről érkező bábcsoportok megtekinthették egymás színvonalas előadásait.

FOTÓ: KŐVÁRI EMESE

A műsor zárásaként a Zimberi Banda húzta a talpalávalót, és Szatmári Imre közreműködésével énekeltették meg vidám dalokkal a
közönséget.
A kisgyerekes családok játékos vetélkedő keretében mérhették
össze ügyességüket.
Délutáni programjainkat a Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény dolgozóinak tárgyfelismerő játéka színesítette. Vásári forgatagunkat a
helyi kézművesek, árusok biztosították.
Vetélkedők eredménye:
Családi vetélkedő: Bakó Csaba és családja
Kelttészta-sütő verseny: I. Gyarmati Mihályné (szőlős béles), II.
Chromcsikné Király Ibolya (sajtos kifli), III. Nagy Imréné (Erika) –
diós beigli
A rendezvény támogatói:
Fehér László, Fekete Tibor, Guba Csaba, Juhász Ernőné, Karcza
József, Komlósi-Papp Anikó, Koncz Gergő, Menyhárt Károly,
Nagy Imre, Papp Zoltánné (Olgi), Pékház, Sógorok Húsboltja,
Szima Ottó, Tóth Anna,
A rendezvényt és helyszínét biztosították: a helyi rendőrség, polgárőrség, és a mezőőrök.
Köszönünk minden felajánlást, támogatást és társadalmi munkát, és
a felvonulásban részt vevő szekeresek részvételét!
Pappné Szabó Mária intézményvezető
Képek és videófelvétel: www.letavertes.hu

A gyerekeknek kicsit fárasztó volt, de sok élményt adott az egész
napos program, az autóbuszos utazás. Az élményeken túl egy szép
Emléklap őrzi első országos sikerüket, kifejezi kitartó munkájukat,
a szakmai vezetők eredményességét, és a szülők segítő és támogató
hozzáállását.
(TB)

Újra Bursa Hungarica pályázat !
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Azok a pályázók, akik a korábban regisztráltak, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
rögzítése. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell
benyújtani (I. emelet, titkárság). A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/
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Szüreti mulatság az Irinyi úti tagóvodában

Tök jó nap az óvodában és a bölcsődében.

Szeptember 23-án, a ragyogó napsütésben megrendeztük a szüreti
mulatságunkat. A gyermekek szüleikkel, családtagjaikkal közösen
vettek részt a hagyományőrző színes programunkon. A gyermekek
által hozott és a támogatók által felajánlott szőlőből közös préseléssel frissen készült mustot, sós aprósüteményt fogyaszthattak, és
szőlőt szemezgethettek.

Egy év kihagyást követően az óvodások, és bölcsődések nagy
örömére, hagyományainkhoz híven, október 8-án a Debreceni
utca 1. szám alatt ismét megrendezésre került a „Tök jó nap. Az
időjárás is kedvezett rendezvényünknek, és így sok családdal
közösen, jó hangulatban tölthettük a délutánt. A szülői munkaközösségek szebbnél szebb őszi kompozíciókat és finom süteményeket készítettek. A rendezvény színvonalát változatos műsorok
és fellépőik emelték. A délután első fellépője a Hosszúpályi Gold
Star Egyesület mazsorett csoportja volt, őket a Kangoo Jams
csoport követte, majd a Cifra Palota Óvónői bábcsoport „Struccpolitika” című zenés előadása következett.
FOTÓ: ÓVODA ARCHÍV

A résztvevők reggeli ébresztését a Tóthfalusiné Bubrik Beáta által
vezetett Walking biztosította. Ezt követően a hangulatot tovább
fokozták a Hosszúpályi Majorettesek. bemutatója. A népmese napja
alkalmából a Cifra-Palota Bábcsoport „Struccpolitika” zenés-táncos
bábelőadása szórakoztatta a közönséget. A szüreti Fotófalnál a
családok megörökíthették jó kedvüket. A gyermekek vágyai a
Lufihajtogatással és Csillámtetkó készítésével teljesülhettek. A
Léta-Med dolgozóinak egészségi állapot-felmérésének köszönhetően cukor- és vérnyomásmérésre is volt lehetőség. A napot szüreti
ebéddel, a szülői közösség által készített ízletes paprikás krumplival
zártuk.

FOTÓ: ÓVODA-BÖLCSŐDE ARCHÍV

Végül a Ketten Együttes zenés műsora zárta a rendezvényt. Volt
arcfestés és csillámtetoválás, és az ügyes kezű óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek dísztárgyakat, játékokat, lufi figurákat készítettek, a dajka nénik folyamatosan kínálták a frissen sült
lángost. A felajánlásoknak köszönhetően volt tombolasorsolás
értékes nyereményekkel.

Köszönjük a felajánlásokat a tombolához:
A. K. S. D. Városgazdálkodási Kft., Ádám Mónika és családja, Adorján

József, Ágoston Gábor és családja, Albert Zoltánné és családja,
Amarilisz Virág, Árpád téri 100-as bolt, Árpád téri Zöldségesbolt ,
Árva Barna képviselő, Bakó Csaba és családja. Balázs Zsolt és családja,
Balogh Alexandra, Balogh Bence és családja, Baranyáné Mosek Xénia,
Betti Virág Monostorpályi, Bihari-Tóth Mónika Tünde, Bozsoky Júlia,
Budai Viktória , Coop bolt, Cukormáz cukrászüzem és Borostyán
Biobolt, Demeter Józsefné, Domokos Zoltán és családja, Döner House,
Erdélyi Krisztina, Éva néni savanyúságai, Évi bazár, Fazokánné Váradi
Brigitta és családja., Franco Trade Kft., Gődér Csongor Ernő és családja, Gyöngyös Kincses Kamrája, Hajdú Sándor és családja, ifj. Harmati Zoltán és családja, Juhász Zoltán, Kállai Péter és családja, Kathi
László és családja, Kelemen Iza, Kiss Attila János és családja, Komlósi
Gergő és családja, Kozma Mézeskalács, Kropok Péter és családja,
Mazsola Divat, Nagy Nikolett Picur dezign, Nyitrai Gyula és családja,
Oláh- Szegecs Krisztina, Pálfalvi József és családja, Rácz Irén Pamela
és családja, Real Élelmiszerbolt, Sebőkné Bakó Marianna, Simon
Krisztián, Skrenya Mariann, Sógorok Húsboltja, Sóos Tibor képviselő,
Suta Judit és családja,, Szabó Imre és családja, Szabó Sándor és családja, Szabó Tibor képviselő és családja, ,Szalai Melinda és családja,
Szaporán Zoltánné, Szatmári Róbert és családja, Szél Cafe,
Szentmiklósi Tamás és családja, Szilágyi Farm, Toplak Ákos és családja, Toscana Pizzéria, Tóthné Pongor Orsolya, Vegyes varázs cukrászüzem, Zilahi Mária.

Ezúton szeretnénk megköszönni a rendezvényünk sikerességéhez hozzájárulók támogatását, önzetlen segítségét és felajánlását:
Demeter Józsefné, Bora Zoltán, Cseresznye Sándor, PP+R Kft., Kontor
Ferenc, SzMK választmányi tagok és a szülői közösségnek.
Az Irinyi úti tagóvoda munkatársi közössége

Tisztelt Önkormányzat!
A létavértesi Helyi Termelők nevében -Ujvárosi Méhészet, LétaTészta Kft., Kozma Mézeskalács Kft., Doca, Heit Torma, Joy By
Honey Kft., CukorMáz, Éva néni savanyúságai, Gyöngyös Kamrájának Kincsei- szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget
kaptunk a Debreczeni Zamat Fesztiválon (szeptember 17-19.)
történő megjelenésre!

FOTÓ: MAGÁNARCHÍV

Szeretnénk, ha ebből hagyomány lenne, és jövőre is képviselhetnénk Létavértest!
„Gyöngyös Kamrájának Kincsei”
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Kerékpártúra Álmosdra
A 6. c osztály tanulói szeptember második hetében Mészárosné
Imre Melinda nénivel és Létai Ilona osztályfőnökkel ellátogattak
Álmosdra a Kölcsey Emlékházba. A kerékpártúra egyik célja az
Emlékház megtekintése, mely Kölcsey Ferencnek a Himnusz írójának állít emléket.

Szakmai nap
Az őszi nevelési értekezletünket Szolnokra szerveztem a tantestületnek. A település kertvárosi részén található Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába látogattunk el.
Az intézménybe érkezve az ottani kollégák szíves fogadtatása után
bemutatta nekünk iskolájukat az egyik igazgatóhelyettesük, majd a
„Jó gyakorlataik” ismertetésével folytatódott a program.
Mérés-értékelési rendszerük elemzését követően két óralátogatásra
nyílt lehetőségünk. Egyik csoportunk tagjai egy zenés mozgásfejlesztő foglalkozás szemlélői lehettek, ahol néptáncot oktató tanárok
segítségével dolgoztak a kisdiákok. Sok hasznos elemet ellesve,
nagy csodálattal nézték a jó mozgású gyerekeket pedagógusaink.

A testület másik fele élményalapú tapasztalatszerzésre kapott lehetőséget, ugyanis úgy ismerkedtek meg a Lőrincz-féle komplex
tantermi játékokkal, hogy saját maguk voltak az óra alanyai, az
eszközök kipróbálói. (Amit abba sem akartak hagyni)
A hasznosnak, tanulságosnak értékelt iskolalátogatás után egy
olyan helyszínt kerestünk fel, ahová jó szívvel vihetünk majd kirándulni diákokat.

Útközben megnézték a Bocskai Emlékművet is. A túra másik célja,
az osztályközösség összekovácsolása. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, sok élménnyel gazdagodva tértek haza.

Barangolás a kutyák világában
Az Állatok Világnapjáról minden évben megemlékezünk, amelynek
alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként
és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az
ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Ezen alkalomból Janikovszky Éva
Könyvtárunk vetélkedőt szervezett október 4-én. Az idei tanévben a
kutyák világában barangoltak a versenyzők. A játékos feladatokon
keresztül megismerkedtek a kutyák életmódjával és fejlődésével,
felismerték az egyes kutyafajtákat. Közösen énekelték Gryllus Vilmos Kutyát kérek című dalát. Ezt követően a kutyás filmsikerek is
bemutatásra kerültek a csoportoknak. A legügyesebb csapatok jutalomban részesültek. Köszönjük a zsűri: Nagy Dezsőné, Zsirosné
Czeglédi Erzsébet munkáját!

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍV

A Tantestület Csőrikével
A REPTÁR, egy repüléstörténeti kiállítás, ahol több, mint 60.000
négyzetméternyi területen, a legkorszerűbb interaktív technikával
lehet megismerkedni a repülés történetével. Az igazi repülők, helikopterek légvédelmi rakéták megtekintése mellett 4D mozi, szimulátorok, makettek, kaladtúrák is segítik a lehető legélményszerűbb ismeretszerzést.
Azt gondolom, kellemesen tanulva, sok tapasztalatot szerezve
térhettünk haza az esti órákra.
Nagy Józsefné

Híres-nemes magyar hősök emlékére
A korábbi évek hagyományát folytatva október 6-án az aradi várbörtönben kivégzett tizenhárom honvéd tábornok emléke előtt
tisztelegtünk, felidézve a szabadságharc vértanúinak egy-egy nemes
gondolatát családról, hitről, hazaszeretetről.
Az emlékműsort a 6. évfolyam diákjai mutatták be az iskola aulájában, majd október 9-én a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár
Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesülettel együttműködve a
nagylétai születésű honvéd huszárszázados Kerekes József emléktáblájának avatási ünnepségén.
Felkészítő pedagógusok: Milotai-Kiss Ildikó, Milotai József

Eredmények:
1. „Tacsi-tesók” 6.a: Balogh Dorina, Bata Zsombor, Kecskeméti Szabolcs,

Komlósi Zsófia
2. „Bernáthegyi” 6.b: Ádám Emília, Kapusi Boglárka, Sárosi Richárd, Soós
Boglárka
3. „Szuper kutyik” 5.a: Bakó Molli, Bereczki Nóra, Csengeri Hanna,
Menyhárt Csenge

Szervező pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó

Sok kicsi sokra megy

Iskolánk diákönkormányzata szeptember 27-29-ig őszi hulladékgyűjtési akciót szervezett.
A közösségi összefogást népszerűsítve az alsó és felső tagozat
közösen gyűjtötte a vegyes papírt. (folytatás a 6.oldalon)

Létavértesi
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A családok és a helyi vállalkozók aktivitásának köszönhetően négy
konténert sikerült megtöltenünk.
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3.nap mottója: "Mozogj Ökosan!"
A mozgás, a játék, a versenyzés örömét újrahasznosított eszközök
és környezettudatos feladatok segítségével évfolyamonként
akadályverseny formájában élvezhették diákjaink.

FOTÓK: ISKOLA ARCHV

Ezúton szeretnénk megköszönni Bora Zoltán, Nagy Tibor vállalkozók, a PIREHAB Nonprofit Kft. és a Létavértesi Városi Önkormányzat támogatását!
Szervező pedagógusok: Baloghné Janka Tímea, Milotai-Kiss Ildikó

A csapatok kipróbálhatták a kupakhalászatot, konzervdoboz
toronyra célba dobást, babválogatást, "tojás"-futást, és hulladékot
is válogathattak szelektíven.

"Élj Ökosan!"
Ez a címe annak a pályázatnak, amelyiken a Létavértesi
Önkormányzat civil szervezeteket támogató pályázat keretében alsó
tagozatos diákjaink 3 napos környezetvédelmi és egészségmegőrzési projetkben vettek részt.
1. nap mottója "Gondolkozz Ökosan!" - Mit tehetek...?
Játékos, vidám feladatok formájában ismerkedtek diákjaink a
hulladékgyűjtéssel, energiatakarékossággal.

A 3 napos projektünk zárásaként a Ketten együttes (Szatmári Imre
és Nagy Zsolt) egy vidám, mozgalmas koncertet varázsolt a
sportcsarnokba, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Itt szeretnénk megköszönni minden alsó tagozatos pedagógus
munkáját és segítő támogatását!

„Egy a természettel”
Figyelemfelhívó plakátokat készítettek a környezetvédelem
fontosságáról, valamint újrahasznosították a hulladékot: saját
maguk tervezte játékokat készítettek. A nap végén minden
osztályban kiosztásra kerültek a jól megérdemelt oklevelek.

2.nap mottója: "Táplálkozz Ökosan!"
Zöldségek és gyümölcsök kerültek terítékre ezen a napon. Dalokat
tanultunk. Minden osztály ugyanazon zöldségekből szobrokat
faragott, majd a gyümölcsökből salátát készített. A szobrokat Nagy
Józsefné igazgató néni és Menyhártné Bora Edit igazgatóhelyettes
tanító néni bírálta el, melynek eredményét a pénteki, projektzáró
napon hirdettük ki.

Az osztályonként elkészült munkákból az iskola uszoda felőli
aulájában rendeztünk kiállítást.

A Vadászati Világkiállításon jártunk
A nyolcadikos évfolyam hétfőn korán reggel útnak indult Budapestre, hogy megtekintse a Hungexpo területén található Vadászati
világkiállítást.
A reggeli Intercitys utazás után villamossal és környezetbarát zöld
autóbusszal jutottunk ki.

8 pavilon, és megannyi helyszín, ahol megismerkedhettünk a
vadászattal, mint a természet védelmével, a vizes élőhelyekkel, a
természetmegőrzéssel és annak jövőjével, a fenntartható természethasználattal.
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A közös tárlatvezetés után kis csoportokban mindenki megkereshette a számára érdekes kiállító helyeket. Kipróbálhattuk magunkat
a szobai céllövésben, hallgathattunk szép környezetben regény
részleteket Fekete Istvántól, megismerkedhettünk a legújabb fegyverekkel, és terepjárókkal is, és VR szemüveggel elutazhattunk a
környező országok nemzeti parkjaiba is.

Erdei iskola
Iskolánk harmadik és hatodik osztályos tanulói szeptember elején
egy héten keresztül Erdei iskola projekt keretében tapasztalati úton,
településünk környezeti adottságainak kihasználásával, a
megszokott tantermükön kívül sajátították el a tanórai tananyagokat.

Mivel a Világkiállítás területén csak kártyás fizetés volt engedélyezett, így a gyerekek is megtanulták (a részükre kibocsátott, saját
készpénzzel feltöltött) bankkártyával való fizetési módot‼ Ezáltal a
szarvasburger is elérhetővé vált számukra.
A tartalmas nap végén élményekkel gazdagon indultunk haza, és
érkeztünk meg fáradtan késő este Létavértesre.
Molnárné Pelei Andrea, Bertóthy Tamás osztályfőnökök

Nagyváradon jártunk

Sajnálatos módon az Ukrajnai határátkelés bonyolultsága meghiúsította szeptemberben a 8. évfolyamosok Kárpátaljai kirándulását,
ami a Határtalanul program keretén belül valósult volna meg. Erre
reményeink szerint 2022 augusztus 31-ig lesz még lehetőségünk.
Helyette azonban Szeptember 23-ára egy 1 napos Nagyváradi
kirándulást szerveztünk. Az határátlépéshez csak személyi igazolvány kellett, oltási bizonyítvány, nem. Így is akadt néhány diák,
aki csak aznap reggel szembesült az igazolvány lejárati dátumával…
Először a Mézgedi – barlang csodálatos mészkőképződményeit
tekintettük meg, ami a maga egyszerűségében is szenzációs volt.
Ezután Nagyváradon több nevezetességet is megtekintettünk (Vár,
Ady múzeum, Kanonok sor, Szent László tér, Szent László Székesegyház, Fekete Sas palota, Holdas templom…), majd egy finom
fagyi és egy jó hangulatú ki(be)térő következett a Mc Donaldsba.
A remek hangulatú napot talán csak az rontotta el, hogy a diákoknak
a hazaérkezés után este még a másnapi tanulni valót is abszolválniuk kellett. Azonban ez sem akadályozta meg őket abban, hogy jó
érzéssel, jó emlékekkel gondoljanak vissza erre a napra…
Nyolcadikos osztályfőnökök

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍV

Harmadikosok a Pöttöm majorban
A gyerekek kirándulások, kiállítótermi- múzeumi- és
templomlátogatások, valamint séták és kerékpártúra során
bővítették ismereteiket. Csütörtökön a jurta sátrakban töltöttek egy
estét, ahol a szalonnasütés mellett a bátorságukat is próbára tették.
Mindkét osztály örömmel és sok tapasztalattal gazdagodva
teljesítette az Erdei iskolai hét kihívásait.

Kirándulások

Az 5.a osztály október 08-án a Tiszatavi Ökocentrumba látogatott
el. Változatos programokon vehettek részt. A főépületet idegenvezető segítségével tekintették meg, ahol megtalálható Magyarország
legnagyobb édesvízi akváriuma is. A 3D mozizás után csónakázás
következett a Tisza tavon. Majd látványetetéseket nézhettek meg a
kormoránoknál, pelikánoknál, vidráknál. A nap végén levezetésként
a gyerekek a kalandjátszótéren és a tutajos tavon próbálhatták ki
ügyességüket, illetve az állatpark állataival ismerkedhettek meg.

Kerékpártúra után a 6. osztály
Az eseménydús hét sikeres megvalósulásáért köszönetet mondunk
minden szervezőnek, közreműködőnek, segítőnek és
résztvevőnek!

Szülői értekezlet
Szeptember hónapban megrendezésre kerültek az első féléves
szülői értekezletek, az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Osztályonként megtörtént a Házirend legfontosabb pontjainak felelevenítése, az éves feladatok, a nyílt órák, a kirándulások és a különböző rendezvények, megbeszélése. A részvételi arány összességében jónak tekinthető.

Létavértesi
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„Éld az életed!” - Sport-és egészségnap

Idősek köszöntése

Szeptember 24-én - majdnem két év után - újra iskolai rendezvény
helyszíne volt az Irinyi Szabadidőpark. Létavértes Város Önkormányzatának Művelődési Bizottsága és „A Korszerű Iskoláért”
Alapítvány támogatásával szeptember utolsó péntekén intézményünk is csatlakozott a Magyar Diáksport Napjához. Az „Éld az
életed!” rendezvény célja a világjárvány okozta mozgásszegény
hónapok után visszatérni a mindennapos aktivitásokhoz.

Második osztályos tanulóink az Idősek napja alkalmából a versek
és dalok mellett könyvjelzővel köszöntötték a Vértesi Református
Egyház Szeretetházának lakóit. Az idősek édességgel és kézműves
ajándékkal köszönték meg a gyerekek figyelmességét.

FOTÓK:: IRINYI ISKOLA ARCHÍV

Reggeli torna
Ennek szellemében állítottuk össze a nap programját: Walking-gal
melegítettünk be a gyalog- és biciklitúrához, a szülők által készített
finom ebéd elfogyasztása után jó hangulatú táncház résztvevői
voltunk. Délután sorverseny várta a mozogni vágyókat, a túrában
elfáradtak filmet nézhettek, a szépülni vágyók hajat fonattak és sok
gyerek élt a csillámtetoválás lehetőségével is.

Az Irinyi Nyugdíjas Kör tagjainak köszöntése
Ugyanezen alkalomból a Vértesi Irinyi Nyugdíjas Kör tagjainak is
kedveskedtek tanulóink versekkel, tréfás dalok éneklésével és egyegy apró ajándéktárggyal a Vértesi Könyvtárban. A klubtagok
finom süteménnyel hálálták meg a vidám perceket.
A műsort Tóthfalusiné Bubrik Beáta és Nagyné Kiss Etelka
tanító nénik állították össze és tanították be.

Népmese Napja
A magyar népmese napja alkalmából két felhívás is meghirdetésre
került iskolánk növendékei számára Joó-Tamás Henrietta tanító
néni koordinálásával. A rajzot kedvelő diákjaink A háromágú
tölgyfa című meséhez készítettek illusztrációt.
Nagy sikert aratott a csillámtetkó
Nagyon örülünk, hogy ilyen sok szülő, nagyszülő megtisztelte
jelenlétével rendezvényünket, velünk együtt jókedvűen tornáztak,
vidáman táncoltak, gyermeki lelkesedéssel versenyeztek.
A nap testi egészségünk megőrzése mellett lelki feltöltődést is jelentett, hisz végre Irinyis közösségünk apraja-nagyja együtt lehetett.

Népmese Napja kiállítás

A jutalmazás pillanatai
Köszönjük az anyagi támogatást, a szülők aktivitását, segítségét, munkatársaink szervezőmunkáját!

Az elkészült remekművek a Vértesi Könyvtár üveges ajtaján kerültek kiállításra, így a vértesi településrész járókelői számára is
folyamatosan megtekinthetők. Azon tanulóinknak, akik szívesen
barangolnak a mesék birodalmába életkorhoz igazodó vetélkedő
feladatlapok kerültek kiosztásra.
Gratulálunk a Népmese Napjához kapcsolódó felhívásokban
résztvevő tanulóinknak, akik a színvonalas munkájukért méltó
jutalmat kapnak!
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ AZ IRINYIBEN

Az Állatok Világnapja alkalmából október 4-én iskolánk minden
osztályában kiemelt szerepet kapott az állatok védelme.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Állatok világnapja az Irinyiben
A Diákönkormányzat javaslatára az osztályok saját ötleteik alapján
készítettek szebbnél szebb tablókat, lapbookokat, facebook profilokat, rajzokat a délután folyamán.

Aradi vértanúk napja

2021. szeptember 24-én az Irinyi János Általános Iskola 1991-ben
végzett diákjai 30 éves osztálytalálkozóra gyűltek össze, mely során
felelevenítésre kerültek az iskolában töltött 8 év jó és kevésbé jó
élményei, emlékei. A tartalmas, jó hangulatú beszélgetés és a vacsora elfogyasztása előtt lehetőségünk volt megtekinteni volt óvodánkat, iskolánkat, ahol még most is érezhettük az itt eltöltött évek
hangulatát, illatát. Örömünkre szolgált, hogy az Irinyi Kiállítóterem
értékeit is megnézhettük. Sajnos, a ma is mindenkit fenyegető járványügyi helyzet miatt sokan nem tudtak eljönni, de egy-egy gondolattal, történettel osztálytársainkra és volt tanárainkra is szívesen
emlékeztünk vissza.
Köszönjük Menyhárt Károly polgármester úrnak, hogy helyet biztosított a rendezvény lebonyolításához és Katonáné Szabó Csillának, volt osztályfőnökünknek az iskola bemutatásáért.
„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett tükörként
fog visszamosolyogni rád.”
Jó volt Veletek, öt év múlva újra találkozunk!
Patai Andrea szervező
További képek: Létavértesi Hírek facebook oldalán

Régi kép

Emlékezés a hősökre
Október 6-án az Aradon kivégzett magyar honvédtisztekre emlékeztünk. A múltidézés során az alsó tagozatosok kézműveskedtek,
míg felsőseink rendhagyó történelem órák keretében játékos feladatokat oldottak meg az 1849-es gyásznaphoz kapcsolódóan.
Jákóbné Szilágyi Éva munkaközösség-vezető

FOTÓ: MAGÁNARCHÍV
A képen látható vidám első osztályosokat 1983-ban örökítette meg a
fotós a 2. számú Általános Iskolában. 2021.szeptemberében Ők
tartották meg 30 éves találkozójukat az Irinyi János Iskolában.

Kedves Olvasóink!
Az „Időutazás” sorozatunkat, „…Szüret után meg lesz a nagy
lakodalom.” címmel a novemberi számunkban folytatjuk,
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Idősek-napi rendezvény

A Família Családsegítő Alapítvány szervezésében szeptemberben,
egy jó hangulatú Idősek-napi rendezvényen köszöntötték a Vértesi
Református Egyházközség Idősek Szeretetházának lakóit.
Szabó
János,
lelkipásztor és
Rozsnyai-Gémes
Zita,
intézményvezető köszöntése és ünnepi gondolatai után, az Irinyi
János Általános Iskola 2 osztályos tanulói verses, dalos műsorral
csaltak könnyeket a szemekbe. A gyerekeket Tóthfalusiné Bubrik
Beáta és Nagyné Kiss Etelka tanító nénik készítették fel. Ezt
követően a Délibáb Nóta Egyesület tagjai ismert nótákkal, közös
énekléssel örvendeztették meg a bentlakókat, akik a járvány miatti
korlátozások után, végre, igazán jól érezhették magukat.

Délután 15 órától pedig a családok, 4-5 fős csapatok, zenés próbatételeken mérhették fel tudásukat, próbálhatták ki tehetségüket.
Köszönjük az állomásvezetőknek a segítséget!

FOTÓK: ROZSNYAI I. ARCHÍV

A rendezvény finom ebéddel, sütizéssel, közvetlen beszélgetéssel
zárult.
A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
valósult meg, a NEAG-KP-1-2021/4-000338 számú pályázat keretében. Köszönet a fellépőknek, a felkészítőknek, a támogatóknak.

Október 16-án kerülT megrendezésre a Szent Dömötör-napi Behajtási és Betakarítási Ünnep, a Pöttöm Majorban, Létavértes,
Rákóczi utca 5 szám alatt.

Virtuális barangolás
Kárpát-medence népi kerámiái között
Múzeumok Őszi Fesztiválja

A Vértesi Református Egyházközség fenntartásában működő
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény idén újból csatlakozott a
Múzeumok Őszi Fesztiválja-című országos programsorozathoz,
melynek keretében 5 rendezvényt valósít meg az őszi időszakban.
Utazó múzeumként a Mi a szösz? című rögtönzött kis néprajzi
kiállítással és népi játékokkal csatlakoztunk a városi Szüreti Sokadalomhoz, a Kossuth kerti Tájháznál, október 2-án. Az érdeklődők a
kiállítás megtekintése után, ha sikeresen megneveztek, felismertek 5
tárgyat, jutalomban részesültek. Örömmel vettük, hogy a kihelyezett
programunk népszerűnek bizonyult.

A pandémia okozta helyzet következtében a Vértesi Református
Egyházközség fenntartásában működő Rozsnyai István Muzeális
Gyűjtemény több mint egy évig zárva tartott, elmaradtak a
rendezvények, a családi- és gyerekprogramok, a nyári táborok,
foglalkozások, és nem fogadhattunk látogatókat sem. Ezt az
állapotot kihasználva a múzeum munkatársai az online térben
szerették volna bemutatni az állandó kiállítást, mely a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg a „Virtuális barangolás
Kárpát-medence népi kerámiái között” projekt címmel.
A kiállítás a Rozsnyai Gyűjtemény weboldaláról
(www.rozsnyaigyujtemeny.hu), illetve az alábbi linkről is elérhető:
https://youtu.be/A8uGShplPwM.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a gyűjtemény állandó
kiállítását, egy személyes hangvételű tárlatvezetéssel mutatjuk be, a
tárgyak legjobb ismerője, ifj. Rozsnyai István közreműködésével.
A kiállításhoz online játékok, kvízek is tartoznak, ahol a kiállítást
követően a nézőket online játékokra invitáljuk, a helyes válaszokat
visszaküldőket nyereményben részesítjük, ezzel is motiválva az
érdeklődést.

Ugyancsak a MÖF keretében került megrendezésre a Fél-Nótás
nap, ahol a zene került a középpontba. Október 9-én a múzeumba
vártuk a legkisebbeket, anyukákkal, apukákkal együtt, ahol Horváth
Zsuzsi és Battai István tartott Ringatót- zenés foglalkozást és hangszerbemutatót.

Reméljük ez által, sikerült a gyűjtemény roppant gazdag kerámia
kollekciójának egy szeletét megismertetni a látogatóközösséggel és
reméljük a virtuális élményszerzést követően elérjük, hogy
személyes késztetést érezzenek a múzeumunk felkeresésére, most,
hogy a vírushelyzet ezt lehetővé teszi.
A virtuális kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
valósult meg.
Kővári Emese
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Személyi változások:

Tisztelt Gazdálkodók!
Az alábbiakban rövidén részletezzük a jövőbeni teendőket,
történéseket és lehetőségeket.

A 2021 évi tagdíjfizetésről

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Elnökségének
döntése értelmében a 2021. évi tagdíjfizetés az alábbiak szerint
zajlik.
Az őstermelők és egyéni vállalkozók 2021. október 15-től - 2021.
november 15-ig tekinthetik meg a NAK portálján keresztül elérhető
e-Iroda fiókjukban a Kamara által számukra megállapított 2021.
évi tagdíjat.
A tagdíjak megállapítása a 2019. évi árbevétel alapján történik.
Azon gazdálkodók, akiknek a 2019 évi árbevétele nem érte el a 600
ezer forintot, a NAK postai csekket küld a 2.000 forintos tagdíjról.
A tagdíj befizetésének határideje 2021. november 30. amely
rendezhető a NAK OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 1174900820190244 számú bankszámlájára történő banki átutalással.
Ebben az esetben a közlemény rovatban fel kell tüntetni a tag
kamarai nyilvántartási számát, továbbá adószámát vagy
adóazonosító jelét. A tagdíj az e-Irodán keresztül online díjfizetéssel
is kiegyenlíthető.

Zöldítéssel kapcsolatos teendők

Azon gazdálkodók, akik az ökológiai másodvetéssel tesznek eleget
a zöldítés követelményeinek október 1-ig kötelesek a zöldítő
magkeverékeket elvetni. A vetés bejelentésére október 14-éig van
lehetőség, ezután jogvesztő hatályú. A vetést követően 60 nap
elteltével lehetőség nyílik a beforgatásra, a beforgatás dátumát
szintén jelezni szükséges 15 napon belül.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóságának falugazdászai közül többen úgy döntöttek, hogy
más területen folytatják munkájukat, így soraikban találjuk
Létavértesen, Kokadon, Újlétán és Monostorpályiban a
gazdálkodók érdekeit segítve több éven át tevékenykedő Tótin
Zsófia és Zilahi Kristóf kollégáinkat is.
Munkájukhoz és életútjukhoz a gazdálkodók és falugazdászok
nevében sok sikert és jó egészséget kívánunk.

A jövőben két új kolléga, nevezetesen Hegymegi Ferencné és Nagy
János kollégáink, -illetve továbbra is Barna Péter-, állunk szíves
rendelkezésükre.
Reginának és Jánosnak a munkájukhoz sok sikert és jó egészséget
kívánunk! Forduljanak hozzájuk bizalommal.
Üdvözlettel:
Hegymegi Ferencné (+36304239272 hegymegi.ferencne@nak.hu)
Nagy János (+36707968501 nagy.janos3@nak.hu)
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu)

POLGÁRŐRÖK MUNKÁJÁNAK
ÚJABB ELISMERÉSE
2021. október 15.-én egyesületünk képviseltette magát Budapesten
az OPSZ 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából
szervezett. Az ünnepségen jutalmakat és kitüntetéseket adott át dr.
Túros András OPSZ elnöke, dr. Simicskó István, a Honvédelmi
Sportszövetség elnöke, országgyűlési képviselő, Kovács István r.
vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes.

Vetésszerkezetek kialakítása

Aktuális az őszi vetésű növények figyelembevételével kialakítani a
vetésszerkezetet.
10 ha alatt elég 1 növényfaj, 10 ha fölött 2 növényfaj és 30 ha fölött
3 növényfaj vetése szükséges. 10 és 30 ha között a fajok aránya
szerint maximum 75 % lehet a főnövény és így 25 % a másik
növény. 30 ha fölött 5 % legyen legalább a harmadik növény és
maximum 75 % lehet a főnövény.

A zöldítésben a lucerna illetve más pillangós növények szorzója 1-re
változott szemben a 0,3-es szorzójú másodvetéssel, tehát lucernából
100 ha szántó esetén elég 5 ha-t elvetni, ezzel megfeleltünk a
zöldítésnek ill. a 3. növénynek is.
2008 után telepített EMVA MGTE erdők is elszámolhatók zöldítési
felületként melyeknek szintén 1 a szorzója.

Aktuális pályázati lehetőségek, támogatások

VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása - 15000
EURO vissza nem térítendő támogatás benyújtható: 2022. február
14.- 2022. február 28.
VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének
támogatása –A beruházás 50 %-a támogatott
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése -benyújtható:
2021. október 29. – 2021. november 30.
VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés,
ökológiai gazdálkodás fenntartása
-benyújtható: 2021. október 25-2021. november 25-ig.
VP4-10.1.1-21
Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés
benyújtható: 2021. október 25-2021. november 25-ig.
Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti
támogatása: benyújtása: 2021. október 1. és október 31. között

Egyesületünk a hatékony polgárőr szolgálatokért "Az év polgárőr
egyesülete" díjat kapta.
Egyesületünk az utóbbi időben kapott elismerési:
Fábián Péter. Belügyminiszteri dicséret - dr. Pintér Sándor úrtól
Mázlo Attila, Polgárőr Arany érdem kereszt - dr. Túros András
úrtól
Bíró István, A megye polgárőre cím - Boros Viktor úrtól
Ezen eredmények jól mutatják egyesületünk hatékonyságát. Ezúttal
is köszönöm minden tagunknak áldozatos munkáját. De fontos
megjegyeznem, hogy ezekhez az eredményekhez hozzá járultak
azok a kiváló kapcsolatotok, melyeket a Létavértesi Rendőrőrssel, a
Létavértes Városi Önkormányzattal, és a Hajdú Bihar megyei
Polgárőr Szövetséggel ápolunk.
A jövőre nézve is magasra tettük azt a bizonyos lécet. Még vannak
megoldandó dolgaink, mint például egy terepjáró, amivel több
helyre tudnánk eljutni. Mindannyian azon dolgozunk, hogy a
lakosság igényének és a társadalmi elvárásoknak meg tudjunk
felelni. A vírus helyzet megmutatta, hogy a legnagyobb ellenség az,
amit nem látunk, de egyesületünk a vírus megjelenését követő
második hétben már a szolgálatait ennek megfelelően tervezte és
hajtotta végre.
Az elmúlt két év segített hogy kapcsolatunk még szorosabb legyen a
lakossággal, akik korábban bizalmatlanul fordultak felénk. A
céljainkat tudjuk, és jó utón haladunk!
Fábián Péter alelnök
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VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐ HÖLGYEKET

BOZSIK TORNA

Szeptember hónapban az iskolakezdést követően elkezdődtek a
Bozsik labdarúgó tornák.

A Sportcentrumban tartott bemutatón
Gymstick szakosztályunknál is folyamatos a munka. A keddi és
csütörtöki edzéseken várják a sportág iránt érdeklődő hölgyeket.

IFJÚ HÖLGY A NYEREGBEN
Egyesületünk kézilabdázója Pongor Nelli a lovaglásban is jeleskedik.

FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97 ARCHÍV

Az U-8 és U-9 csapat tagjai
U.8 -tól az U.13 -ig minden korosztályban versenyeztetünk csapatokat. A tornákra a múlt hónapban a berettyóújfalui regionális
központban került sor.

Szeptember 18-án a Hajdúszoboszlón megrendezett X. Porszem
Kupa szabadidő lovasversenyen díjugrató 50 - 60 cm kategóriában
2. helyezést ért el. Október 3-án, a Mátészalkán tartott Nobilis kupa
régiós döntőben, ügyességi kategóriában, Nelli a 3. helyen végzett.
Papp Zoltán szakosztályvezető
Az U-11-es korosztályban kupagyőztes csapatunk
A csapatok kitettek magukért, szép sikereket értek el, és különdíjat
is kaptak létavértesi játékosok.

WALKING

ÖREGFIÚK TORNÁJA

FOTÓ: TÓTHFALUSINÉ BUBRIK BEÁTA

A résztvevők az Irinyiek kertjében (iskola udvara)
Öregfiúk a hazai rendezésű tornán
Szeptember utolsó hétvégéjén öregfiúk labdarúgó tornát rendeztünk a Sportcentrumban, ahol Debrecen, Derecske, Nyírmada és
Létavértes csapatai küzdöttek egymással a gyepen.
Az egész napos program nagyon jó hangulatban telt, hiszen rég
nem látott barátok, ellenfelek, csapattársak
találkoztak újra.

Létavértesiek is csatlakoztak a Világ Gyalogló (Hó)Napja eseményhez. Október 10-én 35 fős csapat vett részt a 9 kilométeres túrán/sétán, s ennek során a települési értéktárban szereplő több nevezetességet is felkerestek.
„Nagyon örülök, hogy mindenki jól érezte magát ma, de főként
azért, hogy ilyen sokan éltetek ezzel a kezdeményezéssel ! – írta a
facebook oldalán Tóthfalusiné Bubrik Beáta.
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A p r ó h i r d e t é s
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr

TELEK. Létavértes, Nagyváradi u.
19/A alatt 661 m2 közművesítés
nélküli építési telek eladó.
Közművek a telek előtt. Telefon:
06-30-313-3046. (B-2021/28560/19/64)

TERMŐFÖLD ÉS ERDŐ. 2,59
hektár termőföld és egy 2,58
hektáros,13 éves olasz nyárfaerdő
földdel együtt eladó. Érdeklődni:
+36304302614 (B-2021/28560/16/21)

Fájó szívvel emlékezünk

BALÁZS GÁBOR

halálának 3. évfordulóján

Felesége, gyermekei, unokái

MEGEM LÉKEZÉS
„Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek,
A mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örökké őrizzük emlékedet.
Úgy mentél, ahogy éltél, csendben és szerényen
Drága lelked nyugodjék békében!”
.”

GUBA JÁNOS

halálának 17. évfordulóján
fájó szívvel emlékezik
Felesége, Fia és Családja

HALOTTAK NAPJA
A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart
az eltávozottak lelki üdvéért. Ez az ünnepnap
ebben az évben november 2, kedd.
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
s akit szeretünk, azt nem feledjük el.” (Shakespeare)
A hozzátartozók a sírok rendbetételét, feldíszítését, már az
előtte való napokon, Mindenszentek ünnepéig elvégzik.

Ne feledkezzünk meg eltávozott Szeretteinkről!
A városi Köztemető ezeken a napokon meghosszabbított
nyitva tartással fogadja a látogatókat.

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

(B-2021/28560//16/35)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minőségű szántóföldet
vennék vagy bérelnék hosszú távra.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
0630 846 16 90
(B-2021/28560/15/43)

A BIZTONSÁGÉRT

MEGEMLÉKEZÉS
„Elvitted a derűt , a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk soha de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet.
Csak próbálkozunk élni nélküled!

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Vasút utca 1. szám alatt családi ház
eladó. Érdeklődni: 30/287 0805

A FŰTÉSI SZEZONBAN IS TENNI KELL !
Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. A fűtési szezon kezdete
előtt fontos elvégeztetni a tüzelő-fűtő berendezések, így a kályhák,
kandallók, gázkazánok és konvektorok, valamint a kémények
karbantartását, ellenőrzését. Ezzel, és megfelelő, jó minőségű
tüzelőanyag használatával megelőzhető, hogy a kémény miatt
kigyulladjon az otthonunk, minimalizálható a szén-monoxidmérgezés veszélye, és mindemellett kevesebbet is kell fizetni a
fűtésért. A szakemberek minden évben több ezer, veszélyt jelentő
hibát tárnak fel a tüzelőberendezések és füstelvezető-rendszerek
átvizsgálásakor vagy tisztításakor. A kémények rendszeres
vizsgálata azért elengedhetetlen, mert ezek olyan épületgépészeti
berendezések, amelyek hibái a használók előtt rejtve maradnak,
vagyis csak az időszakos kéményellenőrzés adhat valós képet az
égéstermék-elvezető állapotáról.
Ma már a hazai háztartások jelentős részében van szén-monoxidérzékelő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken
kevesebben és kisebb fokban sérülnek meg a szén-monoxid miatt. A
lakástüzek esetében is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát,
egyebek mellett füstérzékelő elhelyezésével. Egy időben jelző
berendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg.
Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal,
lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy
mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják,
fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A
kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a
fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz
vezethet.
A családi házakba igénybejelentést követően érkezik a
kéményseprő, hogy ingyenesen ellenőrizze és tisztítsa a kéményt.
A katasztrófavédelem kéményseprői tizenhét megye 2672
településén látják el a kéményellenőrzési és tisztítási tevékenységet
a lakosság körében.
Veszély esetén hívja a 112 , vagy 115 –ös telefonszámot!
-

Forrás:
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –
-

Hirdetések leadása 2021. november 11 –én, 12 óráig
Városháza I. emelet 12. iroda
E-mail: letahirek@gmail.com

14. oldal

Létavértesi

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
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