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Létavértes Városi Önkormányzat

Bizottságok és tagjaik 2019-2024
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁG
Elnök: Nagy Józsefné képviselő
Tagok Árva Barna képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szentmiklósi Miklós képviselő
Barna Sándorné külsős tag.
Kulcs Istvánné külsős tag
Nagy Dezső külsős tag

OKTATÁSI BIZOTTSÁG
Elnök

Szentmiklósi Miklós képviselő
Nagy Józsefné képviselő
Vályiné Pápai Viola képviselő
Harmati Zoltánné külsős tag
Kontor Krisztina külsős tag

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök: Puja György képviselő
Árva Barna képviselő
Szabó Tibor képviselő
Kovács Sándorné külsős tag
Dr. Tóth László külsős tag

MŰVELŐDÉSI SPORT ÉS CIVIL
KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG
Elnök: Vályiné Pápai Viola képviselő
Tagok: Árva Barna képviselő
Sós Tibor képviselő
Girdánné Tőkés Emőke külsős tag
Nagy József külsős tag

FOTÓ: KÓVÁRI KRISZTIÁN

2019. október 24 –én megtartotta alakuló ülését a 2019 – 2024 ciklusidőszakra megválasztott képviselőtestület. A felvétel az ülést követően készült.
Első sorban (balról) Nagy Józsefné, Puja György, Menyhárt Károly polgármester,
Papp Zoltán alpolgármester, Szentmiklósi Miklós, Vályiné Pápai Viola.
Második sorban: Sós Tibor, Szabó Tibor, Árva Barna
/Részletek:: 1, 2,. oldalon

November 7 - én 14 óra 30 perckor elindult az Árpád tér 10. szám alatt, az
Arany János Általános Iskola szomszédságában, a geotermikus energiát
biztosító termálkút fúrása.

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Elnök: Szabó Tibor képviselő
Tagok: Nagy Józsefné képviselő
Sós Tibor képviselő
Vályiné Pápai Viola képviselő
Horváth Zoltán külsős tag
Kárándi István külsős tag
Máté József, Tóth Á. u.

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Elnök: Árva Barna képviselő
Puja György képviselő
Sós Tibor képviselő

Időskorúak támogatása,

kifizetések
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az
időskorúak támogatás-igénylő nyomtatványait csak 2019. november 30 –ig
lehet benyújtani.
A kifizetésekre december 12-én kerül
sor a Városházán.

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök: Sós Tibor képviselő
Puja György képviselő
Szentmiklósi Miklós képviselő
Kiss Ernő külsős tag
Zsíros József külsős tag

A fúrómester irányításával beemeltèk a
toronyra a fúrószár első elemét.
A település másik pontján, a Sziget területén készül egy másik, a használt víz visszasajtolására szolgáló kút, és kiépítésre kerül
mintegy 2,5 kilométeres kapcsolódó csőhálózat.
A debreceni székhelyű kivitelezőnek hat
hónap alatt egy 1200 méter mély kutat kell
fúrnia, ahonnan az előzetes számítások
szerint 80 Celsius-fokos víz felhozatalára
számítanak. A fúrómester irányításával
beemeltèk a toronyra a fúrószár első elemét.
A pályázati forrásból megvalósuló 615
milliós beruházás során első körben 10
közintézmény fűtését szeretné megoldani a
város, s ezzel évente akár 40 milliós energiaköltséget is megtakaríthatnak.
(TB)

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Létavértesi

Röviden
Nemzetiségi önkormányzatok
Október 24-én megtartották alakuló
ülésüket a roma és a román nemzetiségi
önkormányzatok.
Rendelet
A kötelező napirendnek megfelelően az
eskütételek és megbízólevelek átvétele után
- ●
megválasztották
a tisztségviselőket.
Közbeszerzési
Bizottság
A
Létavértesi
Román Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének Szima Sándort,
elnökhelyettesnek
Krizsán
Gábort
választották.
A
Létavértesi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
elnökének
Vásárhelyi
Józsefet, elnökhelyettesnek Loló Andrást
választották.

Alapítvány köszönete
Tisztelt létavértesi Lakosok!
Az Alapítvány Létavértesért Kuratóriuma
köszönetet mond mind azon személyeknek
akik 2019-ben személyi jövedelem adójuk 1
% -ával támogatták alapítványunkat.
A kapott összeg: 100.897,- Ft.
Továbbá köszönjük a 2014-2019-es ciklus
Önkormányzati Képviselő-testület tagjainak
a 25 - 25.000,- Ft-os felajánlásukat!
A kapott összegeket 2020-ban ismét
pályázati kiírásunkkal szeretnénk hasznos
célokra fordítani.
Szima György alapítvány elnöke

Néprajzi kiállítás

HÍREK

A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleettii üüllééss nnaappiirreennddjjéénn
A 2019. október 24-én–án megtartott
alakuló testületi ülés napirendjén:
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének

tájékoztatója
2.) A Képviselő-testület tagjainak
eskütétele
3.) Polgármester eskütétele
4.) SZMSZ felülvizsgálata
6.) Alpolgármester megválasztása
7.) Alpolgármester eskütétele

November 16-án új időszaki vándorkiállítás
nyílt a Rozsnyai Muzeális Gyűjteményben,
melynek témája az egykori, lecsapolás előtti
Érmellék, annak letűnt élővilága, a pákászat,
csíkászat, madarászat mesterségek és
eszközeik bemutatása. Megtekinthető: 2020.
január 10-ig az Irinyi u. 7. szám alatt.

Települési információk
a város honlapján
www.letavertes.hu

8.) Illetményének, tiszteletdíjak
meghatározása
9.) Bizottságok tagjainak megválasztása
10.) Képviselői tiszteletdíjak
meghatározása
11.) Különfélék
JELMAGYARÁZAT:

● = elérhető a város honlapján
a Helyi rendeleteknél, illetve
a Testületi ülés határozataiban

Alakuló ülés
2019. október 24-én megalakult a
Létavértes Városi Önkormányzat.

Gáspár Mihálynak a Helyi Választási
Bizottság
elnökének
tájékoztatóját
követően a megválasztott képviselők: Árva
Barna, Nagy Józsefné, Papp Zoltán, Puja
György, Sós Tibor, Szabó Tibor,
Szentmiklósi Miklós, Vályiné Pápai Viola,
ezt
követően
Menyhárt
Károly
polgármester letették esküjüket és átvették
megbízólevelüket..
Menyhárt Károly székfoglaló beszédében
szólt az önkormányzati változó működési
feltételekről, az előző ciklus kötelező
feladatellátásáról, hangsúlyozva, hogy változatlan célkitűzés a meglévő intézmények
biztonságos működtetése.
Több nagy fejlesztési program elkezdődött,
befejezésük a következő évben várható. A
már előkészített, a város számára fontos
projekteknél elsősorban a belföldi pályázati
forrásokra kell építeni, s abban az
együttműködéseknek,
összefogásnak
fontos szerepe lesz (új fejlesztési alapok
operatív programjai, LEADER, stb.)

Szűcs Sándor néprajztudós grafikája
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Az elérendő célokról címszavakban:
- A Kormányablak központi
államigazgatási feladatai mellett bővíteni
kell az elektronikus ügyintézés lehetőségeit
(ASP rendszer)
- Tervezik egy gazdasági társaság létrehozása a szakmai állomány gyarapítására
- A szennyvíz- csatornahálózat építésének
befejezése, ehhez kapcsolódó helyreállítási
munkálatok (utak, járdák)
- A termálvíz hasznosítás kiépítése 10
intézményhez. 2020. március végéig. A víz
minőségétől függően további hasznosítás
tervezése (pl: strandfürdő létesítése)
- Az ipari park terület: teljes infrastruktúra
kiépítése, vállalkozások betelepülése

- Napközi konyha modernizálása, felújítása, ebédlőjének bővítése.
- Vásárcsarnok elkészítése, korszerű árusítóhelyekkel a piac területén (Gyár utca).
- Egyházakkal együttműködve a lakópark
területének közművesítése (vértesi részen)
- A települési utak folyamatos kátyúzása,
pályázati úton burkolások a szennyvíz
programban nem érintett utcákban
- A jelenleg is folyó önkormányzati
felnőttképzés segítése,.
- A Városi Művelődési ház bővítése
előcsarnokának, galériájának kialakítása
- A városi Sportcentrum tornacsarnokának
korszerűsítése, bővítése
- A Köztemető bővített területén infrastruktúra kiépítése, a ravatalozónál
árnyékoló, esővédő létesítése
- Roncsolt területek feltöltése, hasznosítása, parkosítások

A képviselő-testület nem változtatott a
hatályos SZMSZ tartalmán (Erre három
hónapon belül visszatérnek)
Papp Zoltán személyében megválasztották
a város alpolgármesterét, valamint a
polgármester előterjesztésében az önkormányzat hét munkabizottságának vezetőit
és tagjait (1. oldal)
A
képviselő-testület
jóváhagyta
a
polgármester illetményét 598,3 eFt/ hónap,
az alpolgármester havi illetményét 200 eFt/
hónap összegben. A képviselők illetménye
121 eFt marad. A bizottságok elnökeinek
10 eFt, a tagoknak 5 eFt tiszteletdíjat
állapítottak meg. Ezen összegek az idei
költségvetésben tervezettek, változatlanok.
A képviselők megállapodtak abban, hogy a
soros testületi ülések minden hónap
utolsócsütörtöki
napján
kerülnek
megtartásra.
Az alakuló ülés videofelvétele elérhető a
város honlapján: http://letavertes.hu
(TB)
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Ünnepi megemlékezés

3. oldal

Tisztelt Létavértesi Lakosok!
A Létavértes Városi Önkormányzat a Létavértesi Hírek szeptemberi
számában arról tájékoztatta a Tisztelt Lakosságot, hogy az új
szennyvíztisztító telep próbaüzeme várhatóan 2019. novemberében
elkezdődik és ennek kiszolgálására a mostani projektben már elkészült és minősített csatornával rendelkező - lista szerinti - utcák is
ráköthetnek. A lista szerinti utcák vezetékrendszere és az érintett
átemelők kapacitás bővítése elkészült, minősítése megtörtént.
A szennyvíztisztító-telepen 2019. október 24.-én szemlét tartottunk
és megállapítottuk, hogy a próbaüzem még nem indítható el, néhány
apróbb műszaki hiányosság miatt (minősítési vizsgálatok, forgatási
próbák, munkavédelmi bejárás, próbaüzemi dokumentáció leadása,
stb). Az elvégzendő munkák még néhány hetet vesznek igénybe.
A szennyvíztisztító-telep próbaüzemének indításáig, az elkészült
csatornaszakaszok nem köthetők rá a hálózatra, mert a régi telep
kapacitása a többlet szennyvizet nem tudja fogadni. A próbaüzem
megkezdéséről új hirdetményben tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot.

Fotó: Turóczi B.

Október 23-án 10 órától ünnepi megemlékezés és koszorúzás volt
az Árpád téri kopjafánál. A Himnusz elhangzása után Pappné Szabó
Mária köszöntője és Verdes Zsanin szavalata következett. Menyhárt
Károly polgármester ünnepi beszéde után a városi önkormányzat, a
helyi intézmények, az egyházak és a fegyveres testületek képviselői
helyezték el a megemlékezés koszorúit. A rendezvény a Szózat
hangjaival ért véget. (TB)

Megemlékezés katonai tiszteletadással

Fotó: SZATMÁRI IMRE

2019. november 11-én a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal
Területvédelmi Ezredének 3. Oláh Sándor Területvédelmi Zászlóalja a Nagylétán született és eltemetett névadó, Oláh Sándor kitüntetett első világháborús hős emlékére koszorúzást kezdeményezett a
kisvárosban, melyet, az I. világháború befejezésének 101. évfordulóján tartottak az Árpád téri I-II. világháborús emlékműnél.
Czill István alezredes parancsnok, Sajtos Szilárd őrnagy tábori
lelkész, Menyhárt Károly polgármester gondolatait követően a
hivatásos és tartalékos állomány tagjai katonai tiszteletadással végezték a koszorúzást. (TB)
A rendezvényekről további képek: www.letavertes.hu

Megjegyezni kívánjuk, hogy a projekt az eredeti ütemterv szerint
nincs lemaradásban. A próbaüzem időtartama 6 hónap, melyet az
ütemterv szerint 2020. október 30-ig kell lezárnunk.
Megértésüket és türelmüket köszönve.
Tisztelettel:
Debrecen, 2019. október 29.
Máté Róbert főmérnök
E-B 2020 Konzorcium

VÉRTESNEK IS VAN „CSONKA” TORNYA
A Tiszántúli Református Egyházkerület „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” pályázatával hat
református templomnak, közöttük a
Vértesi Református Egyházközség
1862-ben épült templomának külső és
belső felújítására, református kulturális
attrakció feltételeinek megteremtésére
nyílt lehetőség.
Debrecen három temploma, Szatmárcseke, Kismarja és Vértes
2020. június 30-tól együttműködésen alapuló színes tematikus
turisztikai kínálatot biztosít.
2019. november 12-én, gondos előkészítés után leemelték az 1855 ben épült, s legutóbb 1925.ben felújított négy fiatoronnyal, a romantika elemeit viselő toronyról a meggyengült tetőszerkezetet, rajta a
közelmúltban villámcsapástól elferdült csonka kakas-dísszel, csillaggal.
A ritka esemény megállásra késztette az arra járókat, sokan elővették telefonjukat, fényképeztek. Az egyházközség Presbitériumának
tagjai, az Irinyi János Általános Iskola tanulói, a Gyermeksziget
Óvoda tagóvodájának apraja nagyja is végig követte, amint a körbe
állványozott templomépület tornyáról levegőbe emelkedett, majd a
templom kertjébe ereszkedett a több mint 15 méteres toronysisak.
Ezt követően felnyitották a lefektetett szerkezet gömbjét, és
Rozsnyai István lelkész kivehette azt a fém időkapszulát, amely
1925-ös újságokat, forgalomban lévő korabeli papír- és fémpénzeket, az utódoknak szánt emlékiratot, s egyéb érdekességeket tartalmazott.
Az akkori lelkész, Kósa Béla és a
presbitérium időkapszulája és gondosan összeállított tartalma helyet
kap a létesülő egyháztörténeti
kiállítóteremben. A készülő toronysüveg gömbjében ott lesz a 2019.
évi üzenet. Reméljük egy évszázad
múlva az utódok is kincsként veszik
kézbe. (TB)
Fotó: Zsíros József

Az eseményről bővebben: www.letavertes.hu
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Tíz éves a „Nagylétai Betlehem”

Népmese Napja

A Nagylétai Református Egyházközség tagjai 2009. októberében nagy dologra szánták el magukat, készítettek egy életnagyságú Betlehemet, amely immár 10 éve minden évben megörvendezteti a híveket és a járókelőket. Ezen írásommal az alkotók áldozatos
szolgálatára szeretnék emlékezni.
Pappné Győri Tünde óvodapedagógus vagyok, immár 15
éve a helyi református gyülekezet tagja. Munkahelyem, a
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde. Kollégáimmal a
bábjátékot nagyon hatékony és fontos módszernek tartjuk és alkalmazzuk is munkánk során. 13 éve óvónőkből álló bábcsoportot
vezetek, melynek neve Cifra Palota bábcsoport.
Hadházi Tamás lelkipásztor és felesége, Hadházi Tamásné
Esze Emőke tanító - hitoktató kezdeményezésére életnagyságú
Betlehemi életképet készítettünk, több óvodapedagógus kolléganő
bevonásával, akiknek már volt tapasztalatuk a bábkészítés terén.
A Betlehemet készítették: Hadházi Tamásné Esze Emőke,
Harmati Zoltánné, Pappné Győri Tünde, Pokol Józsefné,
Tarnócziné Csúth Éva, és Péter Gyuláné, aki már sajnos nincs közöttünk. Több heti kézimunkával és óriási lelkesedéssel készült el az
alkotás. A presbiterek a favázakat és az istálló épületét készítették el,
a szorgos női kezek pedig az emberfigurákat, azok ruháját, valamint
a jászolt körülvevő állatokat.

Fotó: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Sikeresen lezajlott a Népmese Napja alkalmából rendezett rajzpályázat. Sok, igényes pályamunka érkezett, melyet ez úton köszönünk a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak!

A Betlehemi életképet minden évben nagy gonddal rendezik be az alkotók és a presbiterek a templom kertjében. Azért, hogy
változatossá tegyük „Betlehemünket”, egyik évben a pásztorokat,
másik évben a térdre boruló bölcseket állítjuk a jászol köré. A gyülekezet tagjai mindannyian magukénak érzik ezt a számunkra gyönyörű alkotást, melyet Advent első vasárnapján ünnepélyes keretek
között nyitunk meg.
Advent idején, a legszebb ünnepünkre való várakozás
közben a létavértesi hívek boldogan és büszkén tekintenek a
„Nagylétai Betlehemre”, s talán még jobban várják Megváltónk
születését..

Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

A Nagylétai Betlehem, ami 2009-ben készült
Pappné Győri Tünde
óvodapedagógus, drámapedagógus

Meghívó

KEDVES OLVASÓINK! A városi karácsonyi ünnepségre
(december 19-re) fenyőfa felajánlásokat várunk!
Telefon: 376-055

Nagylétai Református Egyházközség
Advent első vasárnapján, december 1-én
10 órától Úrvacsorás Istentisztelet
16 órától Az Egyházközség énekkarának zenés áhítata
ezt követően
a Nagylétai Betlehem ünnepélyes megnyitása
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Tök jó nap az óvodában és a bölcsődében.
Óvodásaink és bölcsődéseink örömére és hagyományainkhoz híven
október 11-én a Debreceni utca 1. szám alatt ismét megrendezésre
került a „Tök jó nap”. Az időjárás is kedvezett délutáni rendezvényünknek. A szülői munkaközösségek szebbnél szebb őszi kompozíciókat és finom süteményeket készítettek. A rendezvény színvonalát változatos műsorok és fellépőik emelték.

Papp Zsoltné, Portörőné Szabó Gyöngyi és családja, Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Szabó Imre és családja, Szabó Tibor és családja, Szabó-Csige Ibolya
és családja, Szabóné Varga Rita, Szegecs Krisztina, Szentmiklósi
Tamás és családja, Szilágyi Barkácsbolt, Szilasi Zsanett, Toplak
Ákos és családja, Tóth István és családja, Varga Richárd és családja,
Vásárhelyi Csaba és családja, Viktória-Fa Kft.
A Debreceni u. 1. szám alatti óvoda, bölcsőde dolgozói

Irinyi utcai tagóvoda
Fotók: GYERMEKSZIGET ÓVODA ARCHÍVUMA

A Cifra palota bábcsoport „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című
mese nyitotta a rendezvényt, majd a Csormolya népdalkör népdalcsokra, Szabó Csaba, Kustor Zsombor és Kustor Máté citera előadása következett. Eközben a gyermekek és a szüleik ügyességi
játékokat, lovaglást próbálhattak ki. Volt arcfestés és csillámtetoválás. 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. A
délután további részében Szalontai Tibor biztosította a jó hangulatot.

Búcsúzunk dajka néninktől
Laczkó Józsefné (Vass Borbála)
1989. március 3-tól dolgozott az Irinyi úti tagóvodában. Gyermekszeretettel, elkötelezettséggel és fiatalos lendülettel 31 éven keresztül
dajkálta az óvodásokat.
Szeretettel, odaadó gondoskodással segítette a
kisgyermekek életét abban az életszakaszukban, amikor nagyon fontos számukra a törődés, odafigyelés
Tevékenységével segítette az Óvónéniket is a mindennapos nevelőmunkában, és a kis óvodásokat, hogy ne érezzék magukat idegenben. Biztonságos, nyugodt légkört teremtett.
Csöndes ugyan, de mindig mosolyog, akire lehet számítani, aki a
konfliktushelyzetekben mindig a békés megoldást keresi. Tanácsaival és munkájával örömmel segítette fiatalabb kollégáit.
Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveit is mosolyogva, fiatalosan, nyugodt,
és derűsen töltse!
Idősek köszöntése

Köszönet a felajánlásokért:
Ágoston Gábor és családja, Bakó Csaba és családja, Bora Zoltán
egyéni vállalkozó, Boros-Szima Beáta, Chromcsikné Mónika,
Coop Üzletlánc Létavértes, Cukormáz Cukrászüzem, Csománé
Papp Éva és családja, Derecske-Létavértes Kistérség, Hajdú Sándor
és családja, Heit Lóránd és családja, Juhász Zoltán, Kállai Péter és
családja,
Karcza Katalin, Kozma Zoltán és családja, Kusz Mihály és családja, Lackó Zsolt-Szél ABC. Lakatos Stokker Tünde és családja,
Maci csoport szülői munkaközössége, Nagy Tibor egyéni vállalkozó, Pánya Kornél és családja, Papp Sándor és családja,

Óvodánkban immár hagyománnyá vált, hogy minden évben köszöntjük a környezetünkben élő időseket. November 8 -án ünnepi
műsorral köszöntötték a Cirmi nagycsoportos gyermekek a Vértesi
Református Egyházközség Szeretetházának időseit. Táncos műsorukkal szereztek boldog, színes perceket az időseknek.
Az óvoda munkatársi közössége
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Nyári olvasóverseny
Az idei nyári szünetben először
vettünk részt Nyári Olvasóverseny
elnevezésű
országos
levelezőversenyen, amelyet 5-8. évfolyamosok
számára hirdettetek meg.

Dédszüleink konyhája

Arany fokozatot ért el a versenyben
Vlajk Johanna, a 7.a osztály tanulója.
Felkészítő tanár: Bodnár-Oláh Ágnes

Bolyai matematika csapatverseny
2019. október 11.
Tanulóink az idei tanévben is részt vettek a Bolyai matematika
csapatversenyen. Ez a verseny a korábbi évekhez hasonlóan a legnehezebb versenyek közé tartozik két okból is. Az egyik nehézséget
az okozza, hogy sok olyan feladatot tartalmaz, amelyeknek több
megoldása is van. A másik ok, hogy csapatban kell dolgozniuk a
gyerekeknek. Tanulóink nagyon ügyesen vették ezeket az akadályokat.
Fotó: ISKOLA ARCHÍVUMA

Október 11-én délután a Létavértesi Arany János Általános Iskola
3. b és c osztályos tanulói, a Rozsnyai Múzeumba látogattak el egy
környezetismereti óra keretében. A gyerekek a kenyérsütés
munkafolyamataival ismerkedtek meg. A filmvetítés után teszten
adtak számot tudásukról. A kenyérlángost az Irinyi Nyugdíjas Kör
tagjaival közösen gyúrták, nyújtották, majd sütés után el is
fogyasztották. Nagyon nagy élmény volt! Köszönjük a Rozsnyai
Múzeum munkatársainak és az Irinyi nyugdíjas klub tagjainak a
szép napot!

Múzeumlátogatás
A humán munkaközösség október 24 -én a hon- és népismeret
tantárgyhoz kapcsolódóan múzeumlátogatást szervezett a Rozsnyai
István Múzeumba az 5. évfolyam részére.
A múzeum dolgozói rendkívül segítőkészek és rugalmasak voltak.
Az osztályfőnökök felmérése alapján a tanulók az állandó kiállítást
tekintették meg, és a jurták meglátogatása mellett a nemezelést
választották.

Megismerkedhettek a jurta felépítésével, honfoglaló őseink
életmódjával. A múzeumban különböző edényeket láthattak, így a
miskakancsót, kulacsot, bokályt, butellát, korsót, köcsögöt, szilkét.
A kézműves foglalkozáson nemezlabdát készítettek.
Napunk jó hangulatban telt, diákjaink magatartása és munkája is
példás volt.
A szervezésben és kivitelezésben szerepet vállalt Pál Csaba, Kissné
Medve Anita, Oláhné Kiss Emma, Nagy Zsolt. Segítségüket és
munkájukat köszönjük!

Eredményeink:
3. évfolyam: 13. helyezés (Bakó Molli, Menyhárt Csenge, Balogh
Benedek, Szatmári Laura)
3. évfolyam: 25. helyezés (Hermamn Bence, Marczin Jázmin,
Csige Réka, Hajdú Lídia)
Felkészítő: Fazokán Jánosné
4. évfolyam: 26. helyezés (Bartos Imre Kristóf, Kapusi Boglárka,
Soós Boglárka, Kecskeméti Szabolcs)
Felkészítő: Kónya Sándorné
5. évfolyam: 53. helyezés (Karcza Melinda, Lakatos Rebeka,
Tarnóczki Dorina, Szabó Mercedesz
5. évfolyam: 72. helyezés (Pataki Jázmin, Horgos Veronika,
Pongor Jázmin, Szabó Dorina
5. évfolyam: 88. helyezés (Szoták Hunor, Kiss Tamás, Vida Szabolcs, Molnár Ákos)
Felkészítő: Báji-Tóth Erika és Tarnainé Papp Anita
6. évfolyam: 37. helyezés (Szabó Gergő, Guba Dávid, Oláh István,
Kerekes Balázs)
Felkészítő: Létai Ilona
Gratulálunk minden csapattagnak és felkészítő pedagógusainak!

Márton-napi mulatság
hogy ezen a délutánon ügyességi vetélkedőn versenyeznek a diákok. A feladatok sikeres teljesítése után a legrátermettebb csapatok
jutalomban részesültek. Nem maradt el a táncos mulatság sem. A
finom falatokat a 7.a osztály tanulói és szülői munkaközössége
készítette.
(A csapatok eredményei a 7. oldalon)
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Eredményeink:
3. évfolyam: 13. helyezés (Bakó Molli, Menyhárt Csenge, Balogh
Benedek, Szatmári Laura)
3. évfolyam: 25. helyezés (Hermamn Bence, Marczin Jázmin, Csige
Réka, Hajdú Lídia). Felkészítő: Fazokán Jánosné
4. évfolyam: 26. helyezés (Bartos Imre Kristóf, Kapusi Boglárka,
Soós Boglárka, Kecskeméti Szabolcs). Felkészítő: Kónya Sándorné
5. évfolyam: 53. helyezés (Karcza Melinda, Lakatos Rebeka,
Tarnóczki Dorina, Szabó Mercedesz
5. évfolyam: 72. helyezés (Pataki Jázmin, Horgos Veronika, Pongor
Jázmin, Szabó Dorina
5. évfolyam: 88. helyezés (Szoták Hunor, Kiss Tamás, Vida Szabolcs, Molnár Ákos)
Felkészítő: Báji-Tóth Erika és Tarnainé Papp Anita
6. évfolyam: 37. helyezés (Szabó Gergő, Guba Dávid, Oláh István,
Kerekes Balázs). Felkészítő: Létai Ilona
Gratulálunk minden csapattagnak és felkészítő pedagógusainak!
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A mentőállomáson
Az Újraélesztés Világnapja alkalmából 8.
évfolyamosaink betekintést nyertek a
Létavértesi Mentőállomáson dolgozó mentősök munkájába, és a helyes újraélesztést is
megismerték.

Népmese Napja

Janikovszky Éva Könyvtárunk a Népmese Napja alkalmából
„Mesekastély” címmel pályázatot hirdetett 2-4. osztályosok számára. A kreatív alkotók gyönyörű kastélyokkal, várakkal készültek. Az ünnepélyes eredményhirdetésre október 24-én került sor
az iskolai könyvtárban.

Emlékműsor ’56

Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

Iskolánk minden évben színvonalas színpadi műsorral emlékezik az
1956. október 23-ai eseményekre. Az emlékezetes előadás összeállítói a 8. évfolyam osztályfőnökei: Milotai József, Létai Ilona,
Zsírosné Czeglédi Erzsébet és segítőik: Mészárosné Imre Melinda,
Milotai-Kiss Ildikó és Zákányné Bogyó Anikó pedagógusok voltak.
Köszönjük a szép műsort!

Felsőzsolcán jártak
Az őszi szünetben pályázati támogatással a nyolcadik évfolyamnak
lehetősége nyílt elutazni Felsőzsolcára. Megtekintették Magyarország legnagyobb kapacitású naperőművét, mely közel 45 hektáron
épült fel. Az erőműben 74 ezer darab napelemtáblát telepítettek, ami
mintegy tízezer háztartás éves áramfogyasztásának megfelelő energia termelésére képes.

A muhi csata emlékművénél
Hazafelé megtekintették a Muhi csata emlékművét. Kísérő pedagógusok: Létai Ilona, Milotai József, Zsirosné Czeglédi Erzsébet

Egyéni munka:
1. Kozma Dénes- Zsiros Noel 2.a, 2. Heit Rózsa Júlia – Sós Laura
2.a; Csoma Zsófia 2.a, 3. Holecskó Dominik 2.a
Osztályok: 1. 3.a, 4.c, 2. 2.b lányok, 2.b fiúk, 3. 4.b

Pályázati azonosító: HAT-19-01-0736

„Hazánk szentje, szabadság vezére”
Iskolánk huszonöt tanulója három pedagógus kíséretében a Határtalanul
pályázati program keretében háromnapos tanulmányi kiránduláson vett
részt Nagykároly - Szatmárnémeti-Kolozsvár – Torda - Nagyenyed
térségében. A tanulmányi kirándulás központi témaköre a Rákóczi
évhez kapcsolódóan a szabadságharc partiumi és erdélyi történelmi
helyszíneinek bejárása, a szabadságharc eseményeinek felidézése.
Első állomásunk Nagykároly, ahol a Károlyi család historizáló kastélyában idegenvezető kíséretében idéztük meg Károlyi Sándor kuruc
generális alakját. A kuruc fegyverletétel helyszínén, Nagymajtényban
elhelyeztük az emlékezés koszorúját, majd Kolozsváron foglaltuk el
szállásunkat a Bethlen Kata Diakóniai Központban.
Másnap Nagyenyeden, az erdélyi magyar oktatás fellegvárában, a
nagyhírű Református Kollégiumban tettünk rövid látogatást megemlékezve a kollégium egykori diákjainak bátor kiállásáról a városra törő
labanc hordákkal szemben, mely eseményt Jókai Mór is megörökített
„A nagyenyedi két fűzfa” című írásában.
A Kőközi-szoroson áthaladva a Székelykő lábánál elterülő kis unitárius
falu, Torockó hagyományos népi építészetével ismerkedtünk, végül a
Tordai - hasadék vadregényes sziklái közötti túrával zártuk napunkat.
Harmadik nap Kolozsvár kincsei tárulhattak fel a gyerekek előtt. Hunyadi Mátyásra emlékeztünk szülőházánál, illetve a város főterén, ahol
Fadrusz János Mátyás-lovasszobrát csodálhattuk meg. A gótikus stílusban épített Farkas utcai református templom igazi középkori hangulatot
idézett az előtte álló, a Kolozsvári testvérek által készített Sárkányölő
Szent György lovas szoborral és az egykori városfal maradékával. A
hosszú hazafelé utazást még megelőzte egy hangulatos séta a botanikus
kertben, hogy az őszi verőfényes napsütésben színpompás látványával
kápráztathassa el a gyerekeket.
Szervező pedagógusok: Nagy Dezsőné, Zákányné Bogyó Anikó,
Milotai József
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Délután a sportolásé és a kézműveskedésé volt a főszerep.
Volt sorverseny, foci, pingpong, készültek kukák PET-palackokból,
képek kupakokból, ugróiskola és Twister, színesedtek az autógumik.
Örülünk, hogy gyerekek és felnőttek együtt tevékenykedtek környezetünk védelme érdekében.
Köszönjük a felajánlásokat, a segítséget és a részvételt!

„Szelet a vitorlába!”
Végzős diákjainknak idén is lehetőséget biztosítottunk a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal által szervezett „Szelet a vitorlába!”
pályaválasztási kiállítás megtekintésére. Október 9-én, a rendezvény első napján utaztak el növendékeink Debrecenbe, a Főnix
Csarnokba. Több mint száz kiállító gondoskodott arról, hogy a
környékbeli fiatalok között a mi tanulóink is minél többet tudjanak
meg a továbbtanulási lehetőségekről.

Október 23.

Iskolánk közössége a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére, az 1956. október 23 -i forradalom és
szabadságharc 63. évfordulójára emlékezett.

Ünnepi megemlékezés a tornateremben

Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

Nyolcadikosaink a kiállításon

Alkalmuk nyílott belepillantani a különböző szakmák rejtelmeibe,
önismereti teszteket töltöttek ki, pályaválasztási kiadványok közül
szemezgettek. Bízunk benne, hogy a kirándulás elérte a célját és
hozzásegítette a gyerekeket az érdeklődési körüknek megfelelő
iskola kiválasztásában..

„DÖK-ÖKO-JÓ” NAP

A megemlékezésen az 5. osztályos tanulók felelevenítették Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalmának és a
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcának történéseit. A
műsort Némethné Csuka Ágnes tanárnő tanította be.

„Indíts újra egy szívet!”
Hetedikes és nyolcadikos tanulóink október 16-án, az újraélesztés
napján pillanthattak be a mentősök munkájába. A mentőállomás
vezetője előadásában a laikus életmentés fontosságára hívta fel
diákjaink figyelmét. Bemutatta, hogyan zajlik a bajba jutott életben
tartása, majd megmagyarázta, hogy miért fontosak a szigorúan
egymást követő lépések.

2019. október 14-én a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás jegyében a Diákönkormányzat szervezésében „ÖKO-JÓ NAP”
zajlott iskolánkban.
A délelőtt folyamán diákjaink, szüleik és nagyszüleik feljárták a
településrész utcáit, összegyűjtötték a lakossági papírhulladékot,
majd telepakolták a konténereket.

Így indítsd újra
Aztán a gyerekeknek is lehetőségük volt a látottak - hallottak kipróbálására és kérdéseket is tehettek fel az újraélesztéssel, a mentősök
munkájával kapcsolatban.
Pillanatképek a rendezvényről
Szép őszi időben az iskolaépület udvarán megterített asztaloknál
fogyasztottuk el a Szülői Munkaközösség által készített finom ebédet, melyhez az alapanyagokat a Huszti Hús Kft, a Léta Tészta Kft,
a PP+R Kft és Papp Zoltán vállalkozó ajánlotta fel.

Halloween
Az ősi kelta hagyomány megidézésére iskolánkban az őszi szünet
időszakában, október 30-án került sor Tamás Henrietta tanár néni
irányításával.
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Készülnek a „rémségek”
A halloween délelőtt a Vértesi Könyvtárban kézműveskedéssel
indult, majd a késő délutáni órákban a tornatermünkben filmvetítéssel zárult.

A felsőzsolcai naperőműparkban jártunk
Az őszi szünet első napját a Létavértesi Művelődési ház nyertes
pályázatának köszönhetően iskolánk 6, 7, 8. osztályos tanulói
Felsőzsolcán töltötték. A naperőműparkba látogattak el, ahol érdekes tájékoztatást kaptak a megújuló energiaforrások működéséről és
jelentőségéről.

Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

Kosztin János (1925) és felesége Náss Ilona (1930) 1949. november 10 –én kötöttek házasságot. Az örök hűség fogadalmát immár
70 éve tartják. A ritka évforduló alkalmából november 10-én köszöntötték Őket szeretteik: lányaik és unokáik.
Gratulálunk, jó egészséget, és még sok boldog közös évet kívánunk!

ARANYLAKODALOM

Létavértesi diákok a naperőműparkban
A helyi Pokol csárdában elfogyasztott finom ebéd után
megtekintették a Muhi csata emlékművét is, ahol Milotai József
tanár úr tartott egy rövid történelmi áttekintést a tatárjárásról és IV.
Béla, második honalapítónk tevékenységéről. Diákjaink nevében
köszönjük a lehetőséget!
AZ Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége nevében
Jákóbné Szilágyi Éva

Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

Major István és felesége 2019. november 1-én gyermekeik, unkáik, testvéreik körében ünnepelték házasságkötésük 50. évfordulóját.
Gratulálunk, jó egészséget, és még sok boldog közös évet kívánunk!

KÓRUSTALÁLKOZÓ

Ünnepi díszek készítése
2019.november 23-án, szombaton, délután
14.00-tól a Rozsnyai Kiállítóteremben Sápi
Beáta segítségével az idei évben is elkészíthetik ünnepi ajtó-és asztaldíszeinket.
Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Ha valaki kedvet kap és csatlakozni
szeretne, kérjük jelezze, hogy a
helyet a létszámnak megfelelően
alakíthassák ki!
Elérhetőségek:
06 30 1999 4373
06 52 376 763/113
rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com

Fotó: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Október 27-én református kórusok találkoztak a szervező Vértesi
Református Egyházközség templomában. Bagamér, Kokad, Székelyhíd és Vértes énekesei mellett Korda Zsófia és Korda Kata hangszeres
előadása, Kormos Csaba és felesége Porcsalma-i lelkipásztorok igehirdetése szolgálták az Úr dicséretét.
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapatainknak befejeződött az őszi
bajnoki szezon. Mindkét csapatunk dobogós helyről várja a tavaszi
folytatást. Serdülő korosztályos csapatunk hibátlan teljesítményt
produkálva vezeti a bajnoki tabellát.

Úszó szakosztályunk versenyzői október közepén a Hajós Alfréd
Kupán vettek részt. Több versenyszámban indulva, szép eredményeket produkálva 3 db arany, 4 db ezüst, 2 db bronzérem megszerzésével öregbítették a szakosztály hírnevét.
Papp Zoltán
szakosztályvezető
Az Érmelléki Népfőiskolai Egyesület
és a HAHA (Hajdúsági Hallgatókért és
Civilekért) Egyesület szervezésében a
Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Házban
a Rózsa u. 1. szám alatt

2019. december. 17-én kedden. 16.00.órától
Kézilabda utánpótlás csapatainknál is zajlik a bajnokság. U-13 és
U-11 korosztályos lányaink váltakozó sikerrel szerepelnek a tornákon. Felnőtt csapatunk továbbra is pontveszteség nélkül áll a megyei
bajnokság élén.

Média Detektív Road Show - Buktassuk le az álhíreket!
Hogyan ismerjük fel az interneten terjedő álhíreket?
Előadó: Dr. Kenyeres Attila Zoltán, közéleti-politikai újságíró,
egyetemi oktató
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Rally Legend beszámoló
2019. november 10 -13
Hogyan is éltük mi meg a Rally Legendet?
„

Nagy Józsefné Ilus néni őrzi a sógorától, Nagy Bélától megmaradt
dokumentumokat, köztük azt az írógéppel írt, indigóval
többszörözött lapot, amely a büszke Nagylétai Sport címet viseli.
Feltehetően maga Nagy Béla vásárolta meg és tette el emlékbe az
emlékezetes mérkőzésről is tudósító újságot.
A hártyavékony papíron helyenként átüt a túloldali szöveg, ami a
hajtogatások mentén is sérült.
Érdekes még a szöveg "tördelése". Szinte megható az az igyekezet,
ahogy a szerkesztő a nagy országos sportlapok kinézetét igyekszik
megidézni a maga szerény eszközeivel.

A Nagylétai Sport 1935. május 22-i száma - 1. oldal
Először is pár szóban bemutatnám a versenyt.

A Rally Legend minden évben Olaszországban, ezen belül San
Marinóban kerül megrendezésre. Évről-évre egyre nagyobb a
nézettsége, rangja, mivel híresebbnél híresebb, és jobbnál jobb
pilóták vesznek részt a kuriózum számba menő versenyautóikkal.
A verseny különlegessége az, hogy nem számít bele semmiféle
bajnokságba, igazából ez egy tét nélküli buli verseny. De azért
természetesen a verseny végén van díjazás is.
Számunkra már két évvel ezelőtt is nagyon-nagy lehetőség volt,
hogy eljuthattunk ide, és szerencsére idén is módunkban állt
megmérettetés.
Mivel nem feltétlen a stopperóra ellen terveztünk versenyezni, így
utcai gumival álltunk a rajthoz, és szerettünk volna egy látványos
autózást összehozni!
A verseny nézettsége közel százezres, és az idei évben rengeteg
magyar néző is kilátogatott a Legendre. Talán nem volt olyan
kanyar, ahol ne láttunk volna magyar lobogót. Számunkra az
autóban ülve ez hatalmas drukkot adott.

Összegezve: úgy érzem, hogy sikerült látványosan közlekednünk, és
még az időnk sem volt rossz, ugyanis a kategóriánk második
helyén zártuk a futamot.
Fantasztikus érzés egy Thierry Neuville vagy egy Ken Block
társaságában versenyezni.
A közel 1200 km távolság ellenére úgy döntöttünk, ha tehetjük
minden évben ellátogatunk San Marinóba, a Rally Legendre.
Köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre volt, hogy átélhessük ezt
a fantasztikus versenyt!
Üdvözlettel:

A szerző, Csige Józsefné újragépelése nyomán

Az 1935. május 22-i Nagylétai Sport mindkét oldala elérhető a
város honlapján a Hírek/Sport oldalon: www.letavertes.hu
Csige Józsefné

Vizelli Károly - Nagy Péter

Figyelmükbe ajánljuk a 15 éve önkéntesen című írást, mely a
2004. november 3-án megszűnt kötelező sorkatonai szolgálatot
felváltó mai honvédséget mutatja be: www.letavertes.hu /Hírek
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Mezőgazdasági összeírás

A napokban több értékes fotóval ajándékozta meg a település archívumát Földi Istvánné Máté Erzsébet, Debrecenben élő nagylétai
születésű ismerősünk. Ezúton is köszönjük a ritka képeket!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) november 15. és december 15. között az Egyéni gazdaságok decemberi összeírását végzi.
Az ország 484 településére kiterjedő felvétel eredményei segítik a
gazdálkodókat, döntéshozókat, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel, pontos adatszolgáltatásukkal nagyban hozzájárulnak.
A felvétel célja az agráriumban jelentős szerepet betöltő egyéni
gazdaságok gazdasági tevékenységének, szerkezeti sajátosságainak
feltárása, amihez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul.
A válaszadás történhet önkitöltéssel vagy kérdezőbiztos segítségével, mindkét esetben elektronikusan.. Akik nem élnek az önkitöltéssel, azokat 2019. november 25. és december 15. között igazolványnyal ellátott, a KSH által megbízott összeírók keresik fel.
Az adatfelvétel a szántóföldi növények, zöldségfélék termesztésére
és felhasználására, a szőlő- és gyümölcstermesztésre, az agrotechnikára (pl. műtrágyázásra, szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki.
Számba veszi a főbb haszonállatfajokat, az állati termékek termelését, a mezőgazdasági tevékenységet közvetve vagy közvetlenül
segítő beruházásokat, stb.
Forrás: KSH
További információ az adatgyűjtésről:
www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok

AUTÓBUSZ MENETREND
(autóbusz állomások között)

A felvétel 1965. november 7 –én készült az Árpád téri szovjet hősi
emlékműnél. Az Aranykalász Termelőszövetkezet nevében koszorúzott (balról jobbra) Belgyár András elnök, középen Földi Istvánné,
mellette Hiripi Sándor párttitkár.

Az 1953-54-es tanév IV. b osztálya. Középen Szekeres Sándorné
Veres Ibolya osztályfőnök.

Létavértes – Debrecen

Debrecen - Létavértes

Indul
03.55
04.05
04.30
04.55
05,42
06.00
06.10
06.15
06.20
06.25
06.25
06.40
07.25
07,50
07.50
08.15
08,50
09.07
09.30
10.15
10.45
12.00
12.10
13.45
14.00
14.30
14,30
15.10
15.30
15.45
16.25
16.25
17,10
18.20
19.10
20.15

Indul
05.00
06.20
06.30
06.45
06.55
07.10
07.30
08.25
09.20
09.35
09.45
11.00
12.15
12.20
12.40
13.00
13.30
13.40
13.40
14.20
14.30
14.30
14.35
14.40
14.45
15.40
15.45
16.20
16.30
16.40
16.45
17.30
18.10
18.45
18.55
19.30
20.30
22.40

Érkezik táv
04,45 35,3 km
05.00 35,3 km
05,19 31,7 km
05.50 35,3 km
06.25 28,8 km
06.55 35,3 km
06.53 28,8 km
07.04 31,7 km
07.03 28,8 km
07.19 31,7 km
07.18 31,7 km
07.30 28,8 km
08.31 40,1 km Á
08.39 31,7 km
09.05 48,3 km
08.58 28,8 km
09.45 31,7 km
09.56 31,7 km
10.31 35,3 km
11.20 35,3 km
11.28 28,8 km
12.43 28,8 km
13.10 35.3 km
14.40 31,7 km MK
14.55 35,3 km
15.13 28,8 km I
15.25 31,7 km
15.53 28,8 km I
16.13 28,8 km
16.40 35,3 km
17.20 35,3 km
17.15 31,7 km H
17.59 31,7 km
19.15 35,3 km
20.05 35,3 km
21.10 35,3 km

JELEMAGYARÁZAT:

Névadó ünnepség 1970. január hónapban a művelődési házban

Érkezik
05.50
07.20
07.40
07.20
07.44
08.10
08.43
09.20
10.03
10.30
10.40
11.43
13.10
13.10
13.35
13.43
14.25
14.23
14,55
15.08
15.13
15.29
15.29
15.55
15.40
16.23
16.40
17.15
17.13
17.29
17.40
18.25
19.05
19.46
19.44
20.31
21.39
23.41

táv
35,3 km
35,3 km I
48.2 km
28,8 km
31,7 km
35,3 km
40,1 km Á
31,7 km
28,8 km
35,3 km
31,7 km
28,8 km
35,3 km
31,7 km I
31,7 km
28.8 km
31,7 km
28,6 km
48,2 km
28,9 km
28,8 km
35,3 km
31,7 km I
48,3 km I
35,3 km
28,8 km
35,3 km
31,7 km I
28,8 km
31,7 km
35,5 km
31,7 km
31,7 km
35,3 km
31,7 km
35,3 km
35,3 km
35,3 km

VASTAGBETŰS= minden nap SZÜRKE KIEMELT= munkanapokon
MK = munkaszüneti napok kivételével naponta
H = H.pályiig minden nap –átszállásal tovább- csak munkanapokon
I = iskolai napokon
Á = átszállás Vámospércsen MK Forrás: www.menetrendek.hu
2019. november –TB.
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MEGEMLÉKEZÉS
„Nem vártok már minket ragyogó szemekkel
Nem örültök már nekünk szerető szívetekkel.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek
Szívből szeretünk, s nem feledünk Titeket!
Addig vagy boldog, míg van aki szeret,
Aki ha baj van fogja kezed.

„1

Hogy milyen fontosak is voltak nekünk,
Csak akkor tudjuk meg, ha már nincsenek velünk”

HAJDU SÁNDOR ÉS NEJE HAJDU SÁNDORNÉ
halálának 5. évfordulóján

halálának 1. évfordulóján

MEGEMLÉKEZÉS
„Lám ennyi az élet, gondoltad-e?

Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom.”

Fájó szívvel emlékezünk

VERPELÉTI BARNABÁS
halálának 3. évfordulójára

Szerető családod, barátaid

Fájó szívvel emlékezik
SZERETŐ CSALÁDOTOK

Apróhirdetés
MEGEMLÉKEZÉS
„Elmegy a test, és marad a lélek,
emlékeztetője a múltnak, a szépnek,
hűséges őrzője a nem múló fénynek.
Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a szívünkben marad.”

TURÓCZI BARNABÁS

Közöttünk: 1985. április 8.– 2007. december 3.
Emlékezünk halálod 12. évfordulóján
Szerető családod, és mindazok, akiknek emlékében élsz

MEGEMLÉKEZÉS
„Illatok melyeket többé nem érezhetünk,
Szempárok, melyekbe sosem nézhetünk.
Kezek, melyeket nem érinthetünk,
Csak szívek, miket örökké szeretünk.”

FEKETE GYULÁNÉ

született Kárándi Ilona Magdolna
halálának 3. évfordulójára
Gyermekei és családjaik

528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás,
gáz- és vegyes tüzelésű központi
fűtéses lakóház garázzsal, gazdasági- és melléképületekkel, ipari
árammal, pincével eladó.
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375
(B-2019/28560/13/56)

INGATLAN. Létavértesen, a
József Attila utca 14. szám alatti
telek romos épülettel eladó.
Érdeklődni lehet:: 30/5785665 –ös
telefonszámon. (B-2019/28560/21/65)
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló
minőségű anyagok felhasználásával, reális áron, rövid határidővel.
Ezen túl UV álló műanyag
párkányát is megrendelheti tőlem!
Érdeklődni: ifj. Kéki Sándor,
Telefon: 06 20/ 463-57-13
(x)

SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK
korrekt áron! Akár kisebb, akár
nagyobb terület is érdekel! Telefon:
0630 / 2405414
(B-2019./28560/18/2)

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

BÍRÓ JÁNOSNÉ
halálának 1. évfordulójára
Fájó szívvel emlékezünk
Gyermekei és unokái

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft
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TERMŐFÖLD. Létavértesen a
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz.
alatt 21,23 AK értékű termőföld
eladó. Telefon: 06 30 353 8090
(B-2019./28560/21/42)

Hirdetések leadása december
10 -én, kedden, 12 óráig

Városháza I. emelet 12.
letahirek@gmail.com

LAKÓHÁZ. Létavértes, Kassai u..
28. szám alatt 3 szobás, 70 m2 –es ,
teljesen közművesített lakóház 3000
m2 területtel eladó. Telefonszám:
0620 414 5472 (B-2019/28560/20/1)

LAKÓHÁZ. Létavértes, József
Attila u. 3. szám alatt 800 -öl
megosztható telekkel, 2 szobával,
fürdőszoba,,
folyosó,
kamara,
cserépkályhák, gázkonvektorok +
nyári konyha, melléképületek, pince
eladó. Érd: 06 30 834 3314 –es
vagy 0652/495-080 telefonszámon.
(B-2019/28560//15/57

HÁZTARTÁS GÉP, ESZKÖZ.
Egy német folytonégő kályha, 1
öntvény gázkonvektor, 1 tárcsás
mosógép, 1 centrifuga eladó.
Telefonszám:: 06 30 396-82-63
(B-2019/28560/20/17)

SZÁNTÓFÖLD. A vértesi határban a 0549//1 hr. számon 4 ha88,51 AK értékű szántó eladó..
Érdeklődni lehet: 06 (52) 556-822
(B-2019/28560/21/90)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minőségű szántóföldet
vennék, vagy bérelnék hosszútávra.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
0630/ 8461690 (B-2019/28560/17/44)
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel,
Roto vasalattal, acélmerevítéssel.
8év szerkezeti és 12 év színtartóssági garanciával, Kedvező
áron, pontos, precíz munkavégzéssel! Érdeklődni: ifj. Kéki Sándor,
06-20/ 463-57-13
(x)
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a város honlapján: www.letavertes.hu
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KARÁCSONYI VÁSÁR december 17, kedden 9 órától a Kispiacon
(Árpád tér, Dr. Farkas Gyula rendelője előtt)
Várjuk a kézműves termékeket árusítók jelentkezését!

Telefon: 06-30-587-94-30

