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Polgári védelmi alapképzés 
 
Január 15-én polgári védelmi alapképzést 
tartottak a mővelıdési ház színháztermé-
ben. Menyhárt Károly polgármester meg-
nyitója után Vezendi Pál tőzoltó százados 
és Szabó János tőzoltó fıtörzszászlós 
tartottak oktatást a polgári védelmi kötele-
zettséggel rendelkezı közel 150 
létavértesi lakos számára.  
 

 

Ezt követıen ismertették a polgári védel-
mi csoportbeosztások. A képzési nap 
írásbeli vizsgával zárult. 

Kép és szöveg: Papp Zoltán
 

Betlehemes játék Létavértesen 

tti
 A Rozsnyai Győjtemény és az Arany János 
Általános Iskola drámás csoportja közös 
ajándékával még színesebb és meghittebb 
volt a város karácsonya.  
A betlehemezés szokáshagyománya fontos és 
érdekes része volt a régi idık karácsonyainak. 
Nem volt ez másképp Létavértesen sem, ám a 
szokás gyakorlása a változó világ sodrásában 
lassan kikopott a település életébıl. Sikerült 
azonban felkutatnunk a régi létavértesi és kör-
nyékbeli betlehemes győjtéseket, így feleleve-
níthettük ezt az ısi hagyományt. Az Arany 
János Általános Iskola dráma-pedagógiai 
szakkörének lelkes diákjai pedig vállalták a 
feladatot és elsajátították a betlehemezés „tu-
dományát”. A felkészülésben segítségünkre 
volt Serdült Imréné, aki a régi 
 

Pályázati elszámolás  
 

Tájékoztatjuk azokat a civil szerveze-
teket, akik 2013. évi mőködésükhöz ön-
kormányzati támogatásban részesültek, 
hogy a pályázatok elszámolásának határ-
ideje 2014. január 31. napja. 
 
A Létavértesi Hírek februári számában 
ismét megjelentetjük a személyi jöve-
delemadó 1 %-a felajánlásához a helyi 
alapítványok, egyesületek névsorát. Feb-
ruár 10-ig várjuk az erre jogosultak nevét, 
címét adószámát tartalmazó adatokat a 
letahirek@gmail.com címre, vagy lead-
hatják a Városháza 1. emelet 12. irodába. 

betlehemezések tapasztalatait és élményeit 
osztotta meg a drámásokkal, lelkesítve és 
megerısítve ıket hagyományırzı tevékenysé-
gükben. A karácsony elıtti napokra összeállt 
az elıadás, a fiatalok átszellemülten öltötték 
magukra a viseleteket, régi gúnyákat, közben 
elkészült a betlehemes templom is, a vértesi 
református templom mintájára. December 20 -
22 között több helyszínen is elıadásra került a 
létavértesi betlehemes játék, többek között 
Huszti Sándor húsüzemében, Nagylétán a 
városi és az iskolai ünnepségeken, a Vértesi 
Református Egyház Szeretetotthonának kará-
csonyi ünnepségén, valamint nagy örömünkre, 
a régi szokásokhoz híven, több család is fo-
gadta kis csapatunkat otthonában, és részesült 
a nem mindennapi élményben. 

A szereplık mind komolyan vették nemes 
feladatukat és jó hangulatban, lelkes ének-
szóval járták Létavértes utcáit, hirdetve a 
Megváltó születését! 
A felkészítésben segítségemre volt 
Molnárné Pelei Andrea, a szakkör vezetıje 
és Éles Gergı Péter, a Rozsnyai Győjte-
mény új munkatársa, aki furulya- és dudajá-
tékával tette még teljesebbé a betleheme-
sünket.  
Köszönet nekik és minden érdeklıdınek, 
támogatónak, akik hozzájárultak e szép, régi 
létavértesi hagyomány felélesztéséhez és 
éltetéséhez! 

Simándi László múzeumpedagógus
E szép karácsonyi népszokás szereplıirıl 

további képekkel: http://letahirek.blog.hu
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 A szeptemberi tanévkezdés után a létai településrészen felbolydult az élet az 
óvoda és az iskola háza tájékán. A több évtizedes nyugodt hangulatot, az intézmények és a 
szülık között lévı jó kapcsolatot egyfajta elégedetlenség, új út keresése váltotta fel. 
Aláírásgyőjtést indítottak, mellyel azt indítványozták a szülık a képviselı-testület felé, 
hogy egy esetleges egyházi fenntartású óvoda illetve iskola indításához járuljon hozzá 
térítésmentesen egy önkormányzati ingatlan átadásával. 
 

A képviselı-testület a decemberi ülésén támogatta is a kérést, de csak a helyi 
történelmi egyházak tekintetében. Egyben érzékelve a szülık által felvetett problémákat –
akik a pedagógusok szakmai munkájával kapcsolatban egyébként elégedettségüket 
fejezték ki – a tehetséggondozás érdekében az ezt szolgáló csoportszervezési elvek 
meghatározásával bízta meg az oktatási bizottságot, amelynek 2014. március 31-ig kell 
elképzeléseit benyújtani a testület felé. A bizottság már elkezdte a hatályos köznevelési 
törvények és rendeletek figyelembe vételével a lehetıségek feltérképezését, azonban 
fontos hangsúlyozni, hogy azonnali megoldásról a 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési 
törvény értelmében nem lehet szó, hiszen tanév közben átszervezések nem hajthatók 
végre. 
 A képviselı-testületnek csak az óvodában folyó szakmai munkával 
összefüggésben van döntési kompetenciája, az iskola állami fenntartásba vételével 2013. 
január 1-tıl ez a hatáskör megszőnt. Minden módosítást és változtatást a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ jóváhagyásával hajthat végre az iskola nevelıtestülete.  
 
 Valamennyi köznevelésért dolgozó szakember és városvezetı egyetért abban, 
hogy a kiválóan biztosított tárgyi feltételek mellett Létavértes gyermekei a lehetı 
legszínvonalasabb nevelésben és oktatásban részesüljenek, és ne legyenek a településrıl 
elvágyó fiatal családok. Ennek érdekében tesszük március 31-ig a dolgunkat, hogy 
szeptembertıl új alternatívákat is nyújthassunk.  
 
 Kérjük a szülıket ırizzék meg higgadtságukat, legyenek türelemmel, hogy a 
tanévet a gyermekeik is nyugodt légkörben vihessék végig, hiszen a szülık nyugtalansága 
elıbb-utóbb begyőrőzik a gyerekek közé az intézményekbe is.  
 
 Bízunk abban, hogy az útkeresés nem a szakemberek megkerülésével történik, 
hanem támogatják, hogy a több évtizeden keresztül jól mőködı intézmények megújulva, 
nyugodt légkörben folytathassák munkájukat, a szülık többségének szándéka szerint.  
 

Menyhárt Károly Vályiné Pápai Viola  Kántor Lászlóné Nagy Józsefné 
              polgármester          Okt. biz. vezetıje          intézményvezetı      intézményvezetı 
 

A közfoglalkoztatásról címszavakban 
 A folyamatban lévı közfoglalkoztatási 
programok mellett az elmúlt év novem-
berében és decemberében az állam által 
indított, és az önkormányzat által koordi- 
nált, képzéssel egybe-
kötött téli közfoglalkoz-
tatás vette kezdetét 
városunkban. 
Az oktatás délelıtti és 
délutáni idıszakokban, 
két és négy hónapos 
turnusokban zajlik. 
A résztvevık a követ- 
kezı képzésekben része- 
sülnek: 
- 50 fı Alapkompetencia,  

általános mőveltség, 
- 20 fı Kerti munkás 
- 20 fı Település karbantartó 
- 20 fı Betanított parkgondozó 

A 110 fı tartós munkanélküli bevonásával 
indított képzések a Kossuth utcai volt 
óvoda két tantermében és a Rózsa utca 1. 
szám alatti tanteremben folynak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kép és szöveg: Papp Zoltán képviselı
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ÚÚÚtttkkkeeerrreeesssééésss   aaa   gggyyyeeerrrmmmeeekkkeeekkk   jjjööövvvıııjjjeee   ééérrrdddeeekkkééébbbeeennn   Pályázati kiírás  
a Létavértesi Önkormányzati Tőzoltóság 
parancsnoki feladatkörének betöltésére 

 
A kiíró szerv megnevezése:  
Önkormányzati Tőzoltóság Létavértes 
Közgyőlése.  
A kiíró szerv székhelye: 
4281 Létavértes, Kossuth utca 4. szám. 
A szolgálati hely neve:  
Önkormányzati Tőzoltóság Létavértes.  
A Szolgálati hely címe: 
4281 Létavértes, Kossuth utca 4. szám. 
Munkakör (beosztás): 
Önkormányzati Tőzoltóság parancsnoka. 
 
A beosztással járó feladatok:  
A parancsnok felelıs az illetékességi és mőködési 
területen az elsıfokú tőzvédelmi hatósági feladatok, 
a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok, 
katasztrófavédelemmel összefüggı feladatok 
ellátásáért, a tőzoltóság mőködéséért, a személyi, 
technikai, az anyagi feltételek biztosításáért, az 
irányításért, a társszervekkel való kapcsolattartásért.  
 
A parancsnoki beosztás betöltésének ideje:  
2014. március 1. 
A kinevezés idıtartama:  
a kinevezés határozatlan idıre történik .  
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása:
Közgyőlés által megállapított.  
Az álláshely betöltéséhez szükséges feltételek:  
magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
képesítés.  
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  
• tőzoltás, tőzmegelızés területén szerzett 

vezetıi gyakorlat 
• illetékességi területhez tartozó településen lévı 

lakhely.  
A pályázathoz csatolni kell:  
• fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatit 

tartalmazó szakmai önéletrajzot 
• a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetıi, 

szakai programot 
• végzettséget, képzettséget igazoló okiratot 

vagy azok hiteles másolatát 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt 
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyi adatinak pályázati 
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul 

• az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot 
igazoló okirat másolatát.  

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 
január 31.  
 
A pályázat benyújtásának módja és helye: A 
pályázatot postai úton, zárt borítékban, Létavértes 
Városi Önkormányzat 4281 Létavértes, Kossuth 
utca 4. szám alatti címre, Menyhárt Károly 
polgármester nevére kell megküldeni. A borítékon a 
„Pályázat tőzoltóparancsnoki beosztásra”  szöveget 
fel kell tüntetni. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: A 
Közgyőlés a benyújtott pályázatokat várhatóan a 
2014. februári ülésén bírálja el a pályázók személyes 
meghallgatását követıen. A pályázat elbírálásáról –
a pályázatok egyidejő visszaküldésével, a nyertes 
pályázó kivételével – az elbírálást követı 15 napon 
belül minden pályázó írásbeli értesítést kap.   
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt nyújt: Menyhárt Károly  polgármester 
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Szeretettel köszöntjük Fekete 
Tivadarnét, a Létavértesi Gyermeksziget 
Óvoda nyugdíjba vonuló dajkanénijét. 
 
Húsz év alatt a munkáját mindvégig pél-
damutató precízséggel, lelkiismeretesen 
végezte. Tapasztalatokat szerzett a gyer-
meknevelésrıl, gondozásról és teljes érté-
kő részesévé vált. Munkáját a gyermekek 
iránti elkötelezettség, nagyfokú gyermek-
szeretet, lelkiismeretesség, megbízhatóság 
és kitartás jellemezte.  

Személyisége és segítıkészsége lehetıvé tette, hogy a gyermekek 
érdekében jól együtt tudott mőködni az óvodapedagógusokkal, 
kollegákkal. 
40 éves munkaviszony után megkezdheti a pihenését, a nagybetős 
nyugdíjas éveket. Nyugdíjba vonulása alkalmából sok szeretettel 
búcsúzunk tıle, köszönjük az együtt töltött éveket, s hogy mindig 
számíthattunk rá. Kívánunk még hosszú, boldog, tartalmas nyugdí-
jas éveket, erıben, egészségben! 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
munkatársi közössége

 
 
 
Nyilatkozat 
 
A Nagylétai Református Egyházközség Presbitériuma nevében, 
egyházi iskola indítása ügyében az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
Az elmúlt év ıszén megkeresett bennünket néhány szülı, elmondva 
a helyi óvodai / iskolai oktatással, neveléssel kapcsolatos problémá-
ikat. Ezek megoldását ık egyházi óvoda / iskola indításával gondol-
ták megvalósítani. 
Mi már akkor jeleztük azon  véleményünket- és azóta tájékozódva, 
kikérve felsıbb egyházi szerveink véleményét, még inkább megerı-
södött az az álláspontunk-, hogy gyülekezetünk nem tudja felvál-
lalni óvoda vagy iskola indításának óriási feladatát. Sem anyagi 
lehetıségeink nem engedik ezt meg, sem Egyházkerületünk nem 
járulna hozzá ezen lépésünkhöz.  
 
Sajnálatos módon azóta több alkalommal félreértve vagy félrema-
gyarázva hallottuk vissza eredeti álláspontunkat. 
 
Azt gondoljuk, hogy az itt eddig eltöltött 6 évünk gyülekezetépítı 
munkája megmutatta, hogy legfıbb feladatunknak, küldetésünknek 
a település és benne református gyülekezetünk békességének, fejlı-
désének munkálását tekintjük. Egy, Isten áldása nélkül, külsı nyo-
másra elinduló óvoda / iskola indítása megosztaná a települést és 
megrontaná viszonyunkat városunk vezetésével, az óvoda / iskola 
vezetıivel (ahol a középsı-és nagycsoportokban, valamint minden 
iskolai osztályban végzünk hitoktatást!), és nem utolsósorban a helyi 
görögkatolikus testvéregyházzal. 
 
Szülıként, lelkipásztorként egyaránt megértjük a szülık gyermekük 
jövıjét, tanulmányait érintı aggodalmait. Ebben a nehéz helyzetben 
mi magunk is testvéri szeretettel kérjük a képviselıtestületet, az 
óvoda és iskola vezetıit, hogy keressenek olyan megoldást, amely 
által mindenki itt helyben találhatja meg gyermeke iskoláztatásának 
legmegfelelıbb feltételeit! Ehhez mindenkinek kívánunk a Minden-
ható Istentıl bölcsességet, áldást és békességet! 
A Nagylétai Református Egyházközség Presbitériuma nevében:  

Hadházi Tamás lelkipásztor.
 

Nyilatkozat 
 
A Létavértes - Nagylétai Görögkatolikus Egyház vezetıje, esperes 
paróchusaként 2014. január 07. napján tömören az alábbi nyilatko-
zatot teszem egyházi iskola alapítása ügyében, minden érintett sze-
mély felé.  
Szóbeli nyilatkozatot már tettem, de azokat félre hallani, félre érteni, 
félre magyarázni vélem a visszajelzések alapján. Én félre vezetni, 
félre tájékoztatni senkit sem szeretnék. 
A legfontosabb: Görögkatolikus egyházunk vezetıi és tagjai részérıl 
nem volt és jelenleg sem áll fenn egyházi iskola, vagy óvoda alapítá-
sának igénye. (2-3 katolikus család kifejezett szándékáról van tudo-
másom, ez bizony sajnálatosan kevés iskolaalapításhoz.)  
2013. utolsó hónapjaiban több alkalommal történt megkeresés fiatal 
és igen lelkes nagylétai szülık részérıl, kérve egyházunk segítségét 
egyházi iskola létrehozásához. Igen határozott és komoly, nagy 
létszámú igényre hivatkoztak, készek mindkét történelmi egyházat 
felkérni. Egyetlen kifogásuk van: a jelenlegi integrációs oktatás, ha 
nem történik változás, érdemi elmozdulás, akkor inkább elviszik 
gyermekeiket más településre, vagy elköltöznek. Hangsúlyozni 
szeretném az egyházi oktatást sem szegregáltan, hanem mindenki 
számára nyitott formában, ökumenikus jelleggel gondolták. Felme-
rült mindkét egyház szerepvállalásának a gondolata, az óvoda ill. az 
iskola tekintetében. 
Erre a megkeresésre a görögkatolikus egyházunk részérıl én ma-
gam valóban nyitott és megértı választ tanúsítottam. Az egyháznak 
feladata segíteni ott, ahol tud, de nem minden áron. Világossá tet-
tem: egyházi iskolát létrehozni nem könnyő dolog, hihetetlenül sok 
elvárásnak, követelménynek kell megfelelni. 
Egyházunk vezetıjeként kihangsúlyoztam, csak akkor tudok segít-
séget ígérni, ha minden akadály elhárul, ha minden érintett fél pozi-
tív, támogató hozzáállást tanúsít. 
 
Mi iskolaalapításban kezdeményezık nem vagyunk! Lelkipásztor-
ként nem vállalom fel az emberek, közösségek megosztását. Nem 
szeretnék bozótharcos lenni, sem bárminemő eldurvulás esetén a 
háttérbıl asszisztálni. Nem tehetem meg (és soha nem fogom akarni),
hogy szembe menjek akár az önkormányzattal, a testvéregyházzal, az 
iskolával, vagy az emberek többségi akaratával. Jelenleg is rendezett 
és továbbra is jó kapcsolat kiépítése lehet az egyetlen cél a fent emlí-
tett szervekkel, csoportokkal. Feltártam azt is, hogy a helyi többségi 
jóindulat teljesülése után még további egyházi és állami engedélyek 
is szükségesek iskolaalapításhoz.  
Szóban mindenki elıtt: szülıknek, önkormányzatnak, iskolának, a 
református egyháznak ugyanezt mondtam el, amit most írott formá-
ban is mindenki elıtt következetesen vállalok.  

Szimicsku Ferenc esperes
 

 
 

Étkezési térítési díjak 
Képviselı-testület 2013. december 17-i döntése alapján 

az élelmezést nyújtó intézményeknél 2014. január 1-tıl fizetendı 
térítési díjak: (Ft/nap ÁFA 27 % ) 
 
ÓVODÁS GYERMEK  
 Bruttó 

 ( ÁFÁ -val) 
Ft/nap 

Tízórai:  86,- 
Ebéd:  255,- 
Uzsonna:   77,- 
Összesen: 418,- 

50 %-os díjfizetésre jogosultak 209,-  
 
ALKALMAZOTTAK 
 Bruttó (ÁFÁ-val) Ft/nap 
Tízórai:  186,- 
Ebéd:    667,- 
Term.étk.hj ebéd                      -200,- 
Uzsonna:   153,- 
Összesen:  806,- 

 
KÖZTISZTVISEL İK                              ebéd térítési díja 667,- 
Oktatási intézmények közalkalmazottai     ebéd térítési díja 667,- 
VENDÉG                                                      ebéd térítési díja 903,- 
NYUGDÍJAS                                               ebéd térítési díja 614,- 
 

TANULÓ  
 Bruttó  

( ÁFÁ-val)  
Ft/nap 

Tízórai: 108,- 
Ebéd:  335,- 
Uzsonna:  87,- 
Összesen: 530,- 
50 %-os díjfizetésre jogosultak  265,- 
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Az ingyenesen kapható étkek és itókák mellett karácsonyi ajándék-
nak való kézmőves termékekkel készült iskolánk diákönkormányza-
ta és a szeretetház csapata, az óvónénik pedig gofriról gondoskod-
tak. 
 

Pantomimes játék a karácsonyi színpadon 
 
Köszönjük a két helyszínre biztosított „néma fıszereplıket”, a gyö-
nyörő fenyıfákat Guba Imréné és Mihucz Csaba lakosoknak. 
Hálásak vagyunk, hogy együtt volt velünk és megosztotta gondola-
tait a karácsony jelentıségérıl Menyhárt Károly polgármester és 
Rozsnyai István református lelkész.  
Köszönöm az elı- és utómunkálatokat, a szervezési feladatok vég-
zését az Irinyi János Általános Iskola valamennyi dolgozójának, a 
Mővelıdési Háznak és az önkormányzat illetékes dolgozóinak! 
 
Remélem ez a szép hagyománnyá vált karácsonyi színfolt tovább-
folytatódik, és még többen kapcsolódnak az eddigi aktív közössé-
gekhez. 

 
Adni és kapni jó 

 

Decemberben az egész országban megmozdultak a másokon segíte-
ni akaró, adományozó szervezetek, egyének.  
Ehhez kapcsolódott Fehér Nándor  úr is, aki egykori vértesi lakos-
ként, az Irinyi iskolában tartott 50 éves osztálytalálkozója után úgy 
döntött, hogy megpróbál örömet szerezni egykori szülıfaluja közös-
ségének, egyrészt egy életen át győjtött muzeális értékő tárgyi győj-
teménnyel, másrészt rászoruló személyeknek ruhafélékkel.  
A győjteménybıl az Irinyi Kiállítóteremben állítunk össze kiállítást 
a Múzeumok éjszakájára, a ruhaadománnyal pedig a családsegítı 
szolgálat szakembereinek bevonásával 6 fı vértesi emberen segített 
karácsony közeledtével. 
Az ı nevükben, valamint az Irinyi Kiállítóterem mőködtetésével 
megbízottként ezúton is köszönetet mondok Fehér Nándor úrnak 
(budapesti lakos) önzetlen segítségéért és felajánlásaiért.  
 

Vályiné Pápai Viola igazgató
További képek a rendezvényekrıl:  http://letavertes.hu  /Városunk /Oktatás

______________________________________________________

Irinyi János Általános Iskola 
 

Karácsonyvárás a vértesi településrészen 
 

Hetedik alkalommal kerültek megrendezésre az Irinyi utca elején, 
majd második napon az iskola tornatermében a karácsonyi ünnepek-
re hangoló programok. A lelki felkészülés, valamint az ünnepekhez 
kapcsolódó kulinális élménynyújtás mellett kezdetektıl célul tőztük 
ki a közösségek összefogását, együttmőködését, annak érdekében, 
hogy a programokat megtisztelı gyerekeknek és felnıtteknek él-
ményt nyújthassunk, akár kézzel foghatót, akár érzelmit.  

 

 
Az Irinyi utcai rendezvény résztvev ıi 

Fotók: Iskola archívuma

Mint minden évben eddig, most is elmondható, hogy a rendezvény
„Mindenki karácsonya” volt, hisz az utcán az óvodások táncát, az 
iskola által szervezett gólyalábas produkciót, a tornateremben a 
drámaszakkörösök pantomim játékát, a 3. osztályosok meghatóan 
szép karácsonyi mősorát, a Debreceni Produkciós Kft. Betlehemes 
játékát bárki ingyen élvezhette. 
 

 
Nagy sikert arattak a gólyalábasok is 

A mősorokra való lázas készülıdés hetekkel elıbb elkezdıdött, 
akárcsak azon segítık munkálkodása, akik kétkezi munkájukkal, 
szívük, lelkük szeretetével hozzájárultak ahhoz, hogy december 20-
án délután és 21-én délelıtt jól érezzük magunkat.  
♦ a Vértesi Református Szeretetházban készültek  a mézesek. 
♦ a Vértesi Nyugdíjas kör finom ropogós sóskifli halmazt sütött.  
♦ az önkormányzat napközis konyhája meleg teával, sült tökkel 

készült.  
♦ a szılısgazdák forralt borról gondoskodtak.  
♦ a képviselıtestület szaloncukrot ajánlott fel.  
Valamennyiük önzetlenségét, munkáját ezúton is megköszönjük. 
 

A település eseményeir ıl hónapról-hónapra tájékozódjon a 

 Létavértesi HHHHHHHHHHHHÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKK    ----        ben 

Cikkek, fotók, hirdetések leadása: február 10- ig  
letahirek@gmail.com , vagy - Városháza I. em. 12. ajtó 

Létavértesi információk az interneten: 
http://letavertes.hu , - http://letahirek.blog.hu   
Facebook oldal: Létavértesi Hírek  iwiw: Létavértesi Hírek  
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A kutatók tehát általános érvénnyel, mindenki esetében 
érvényesen fogalmazzák meg intelmüket: a hosszú távú 
negatív következmények elkerülése érdekében ajánlatos a 
napi bevitelt a felére csökkenteni. 
 
A sófogyasztás csökkentése során az elsı lépés annak 
nyomon követése, hogy tulajdonképpen mennyit is 
fogyasztunk belıle. Különösen fontos, hogy ne csak a sótartó 
szintjének alakulását vegyük alapul, hanem az úgynevezett 
„rejtett” forrásokat is számoljuk ide: nem maradhatnak ki a 
készen vett élelmiszeripari termékek, mint például a szalámi, 
a fagyasztott készételek sem.  
Második lépésként ezt követheti az elfogyasztott só 
mennyiségének lassú, ám folyamatos a csökkentése, hogy 
ízérzékelésünk ne egybıl, hanem apró lépésenként szokjon 
hozzá az új ízvilághoz. A szakemberek azt ajánlják, hogy só 
helyett és mellett különbözı főszernövényeket is használjunk. 
Ezek – bár sót nem tartalmaznak – mégis olyan ízhatást 
keltenek, mintha az étel sós lenne. 
 
Kívánunk mindenkinek boldog, egészségben gazdag új évet! 
 
A további részletekrıl köz-
vetlenül Jóga Zoltán projekt-
menedzsertıl érdeklıdhet.  
Telefon: 06-30-471-82-71 
e-mail: jogazol80@gmail.com 
 

 
Mozdulj az egészségért, Létavértesen mindenki sportoljon 

(TÁMOP-6.1.2.11/1-2012 – 1280 
 
A só nagy  mennyiségő fogyasztása és a maga vérnyomás 
között ok-okozati viszony már régóta ismeretes, ám egy 
nemrégiben lezárult kutatás, amely során a tudósok 
tizenhárom tanulmányt elemeztek ki –összesen 170 ezer 
résztvevıvel- megállapította, hogy ételeink ízesítıszere 
további kockázatot is jelent – már amennyiben az 
egészségesnél többet fogyasztunk belıle. 
Az elemzést alátámasztja a feltételezést, amely szerint a túl 
sok só fogyasztása szívinfarktushoz, agyvérzéshez, valamint 
szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásához vezethet. 
Az óriási adathalmaz kiértékelése során fény derült arra is, 
hogy a napi megszokott sófogyasztás csupán egy 
kávéskanálnyival való csökkentése is már 23 %-al csökkenti 
az agyvérzés, és 17 %-al az érrendszeri probléma 
kialakulásának kockázatát. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a 
felnıttek esetében napi öt gramm (egy kávéskanálnyi) a 
kockázatok nélküli ajánlott mennyiség. Nyugat –
Európában átlagosan ezzel szemben kétszer ennyit 
fogyasztanak naponta, Kelet-Európában pedig még ennél 
is többet.  
 

Kérdezhettük Nógrádi Gábor írót 
 
A Móra Könyvkiadó minden évben megjutalmaz egy olyan közéleti 
személyiséget, aki abban az évben a legtöbbet tette az olvasás 
népszerősítéséért. A Janikovszky Éva nevéhez főzıdı díjhoz mindig 
érdekes pályázatot írnak ki. 
 

 
Fotó: Magánarchívum

2013-ban Nógrádi Gáborhoz, a díjazotthoz, kellett legalább tíz 
nyaggató kérdést feltenni.  
A pályázatot egyénileg és párban lehetett elkészíteni. Ezt 
nıvéremmel, Saroltával készítettük el. A legügyesebb pályázók 
személyesen tehették fel kérdéseiket a díjkiosztón, melyre 
Budapesten került sor, a MOM Mővelıdési Központban.  
Nógrádi Gábor vidáman, kedélyesen válaszolt kérdéseinkre:  
- „Megnézné -e az életének a végét, ha meg lenne filmesítve?” 
- „Nem fél-e attól, hogy elfelejtik egyszer az olvasói?”  
 
A díjkiosztó után kötetlenül beszélgethettünk kedvenc írónkkal, 
Nógrádi Gáborral, Koltai Róbert színmővésszel, Czakó Ferenccel, 
könyveinek illusztrátorával is. Különdíjként pedig az Alföldi 
Nyomdától egy hatalmas könyvcsomagot vehettünk át.   

Molnár Laura Eszter 7.c

Arany János Általános Iskola 
 
Az elızı évet jó hangulatban zárta iskolánk. Az utolsó héten szinte 
minden napra jutott valami program. Az alsós és felsıs diákok is 
kedves mősorral lepték meg egymást az adventi koszorúinknál 
gyertyagyújtás mellett. 
 

 
Fotó: Iskola archívuma

A városi adventre is készültünk. A közös karácsonyfára díszeket 
készítettünk, melyet az ünnepség kezdetén fel is raktunk a mindenki 
karácsonyfájára. Nemcsak a fa díszítése sikerült jól, a mősor szintén 
magas színvonalról árulkodott. Elıször a Nagylétai Református 
Egyház énekkarának szépen csengı dalaiban gyönyörködtünk, majd 
a Görög Katolikus gyerekek színjátéka következett. Iskolánk 
énekkara karácsonyi hangulatú zenével járult hozzá a közös 
ünnepléshez, majd drámásaink betlehemes játéka következett.  
 
A gyerekek ajándékot is kaptak a Mikulás bácsitól, majd mindenki 
falatozhatott a sült tökbıl, kalácsból és finom tea, forralt bor is járt 
az ünneplıknek. 
Köszönjük a jó hangulatot, s a felajánlásokat: a fenyıfától, a 
szılısgazdák boráig! 
Az évet másnap az iskolában is mősorral, játékokkal, filmezéssel 
zártuk, így jókedvvel töltöttük el az év utolsó tanítási napját. 

Nagy Józsefné igazgató
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FIZ(D)ESS… 
 

Kompenzációs díjat követelt Hajdú-bihari településektıl a 
lakossági hulladékszállítást végzı AKSD Kft.  
 
A monopolhelyzetben lévı cég még tavaly nyáron írt levelet az érintett 
települések önkormányzatainak, hogy vagy kifizetik a rezsicsökkentés 
miatt elszenvedett veszteségüket, vagy nem szállítják el a szemetet. A 
legtöbb település engedett a nyomásnak, és kifizette a cég több milliós 
követelését.  
 
2014-ben 15 millió Ft különbözet megfizetésére akarja kötelezni a 
Létavértesi Önkormányzatot a szolgáltató. (Állítólag ígéret van arra, 
hogy egy kompenzációs alapból ez az összeg pályázat útján 
visszakapható.) 
Az AKSD magatartása miatt még tavaly nyáron panasz érkezett a 
Gazdasági Versenyhivatalhoz, amely fél éves gondolkodás után arra a 
döntésre jutott, hogy "a cég nem kényszeríthetı veszteséges 
gazdálkodásra".  
 Számszerően: a 2012-es évet nyereséggel záró, 600 millió forint 
osztalékot kifizetı AKSD nem „kényszeríthetı veszteséges” 
gazdálkodásra! (?) A Gazdasági Versenyhivatal félreértelmezte a 
„feladatát”, hiszen az AKSD kényszerített, és veszteségrıl szó sincs. Az 
intézkedés természetesen így is segítség lenne a családoknak, 
ugyanakkor a kormány nem bástyázta körül döntését garanciális 
szabályokkal, ezzel kibúvót hagyva a szolgáltatóknak. Így fordulhat elı 
az, hogy - legyen szó vízrıl, villanyról, gázról, vagy a szintén mindenkit 
érintı bankokról,- a bevételkiesésüket másképp, közvetett módon 
mégiscsak „begyőjtik” a lakosságtól. Valós rezsicsökkentésrıl tehát szó 
sincs. Ezzel egyidejőleg az ügyészséget is megkeresték, de érdemi 
intézkedés ott sem történt. 
 
Ezt követıen Fónagy János államtitkár arra hívta fel az önkormányzatok 
figyelmét, hogy ne engedjenek a „nyomásnak”, ne fizessenek az ilyen 
módon fellépı szolgáltatóknak. 
 
Az önkormányzatoknak már csak azért sem kellett volna fizetniük, mert 
a szerzıdés felmondása esetén is továbbszolgáltatási kötelezettsége áll 
fenn a szolgáltatónak 6 hónapig, rezsicsökkentett áron. De lenne még 
más lehetıség is. Amennyiben a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 
fordulnak az önkormányzatok, úgy az a szerzıdés lejártával 15 napon 
belül köteles kijelölni egy céget, amely elvégzi a szemétszállítást. 
 Kérdés az:  hogyan kíván a kormány érvényt szerezni az államtitkár 
szavainak? Milyen lépéseket tervez a rezsicsökkentési törvény ellenére 
kicsikart összegek visszafizettetésére? Hogyan kívánja a jövıben 
megakadályozni, hogy a közszolgáltatók megfizetessék a lakossággal a 
rezsicsökkentés során keletkezett hiányukat? Mikor fizeti vissza az 
AKSD az önkormányzatoknak a rezsicsökkentés óta beszedett 
pluszpénzeket? 

Szabó Tibor 
Önkormányzati képviselı 

Jobbik Alapszervezet elnöke

Tervek és lehetıségek
 
A 2014-es év elsı ajándéka egyesületünkben, hogy a létavértesi úszók 
december 22-i döntése alapján Úszó szakosztállyal bıvült a Létavértes 
SC 97 egyesület. Létavértesen 50 gyerek úszik napi rendszerességgel, és 
vannak közöttük nagyon tehetségesek is. Az országos versenyeken való 
induláshoz szükséges, hogy mögöttük egyesület álljon. Az új 
szakosztály önfenntartó, mivel minden költséget a szülık fizetnek. 
 
2014-es céljainkról elmondható, hogy nagy lehetıség elıtt állnak nıi 
kézilabdásaink és NB III -as labdarúgóink. Mindkét csapatunk az NB 
II. kapujában  áll. Mi szeretnénk, ha a következı bajnoki évben már ott 
folytathatnák a bajnoki küzdelmeket, erısítve ezzel városunk hírnevét.  
 
A Létavértes Sc 97 TÁMOP-6.1.2-11/1/A-2012-1280 nyertes pályázata 
keretében 2014. január 22-én 17 órai kezdettel a Sportpályán 
elıdadást lesz elsısegélynyújtás és baleset megelızés témában. 
Elıadó dr. Szima Sándor, csecsemı-és gyermekgyógyász neonatológus 
szakorvos. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk ! 

Árva Barna elnök 
 

 
 

Tisztelt Termelık! 
 
2014 január 1-tıl a Kormányhivatalon belül mőködı (ott) falu-gazdász 
hálózat a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidék-fejlesztési 
Kamara (NAK) -ban mőködik tovább a megszokott helyen. 
Ügyfélfogadási helyünk, elérhetıségünk nem változott. 
 
Munkánk zömét ilyenkor az ıstermelıi igazolványok érvényesíté-se 
adja, melyben változások történtek: 
- Érvényesítéskor egy idıben igazolni szükséges az Agrárkamarai 

regisztráció és tagdíj befizetési kötelezettségek teljesítését; ennek 
hiányában az ügyintézés nem kezdhetı el. Akik még nem 
rendelkeznek kamarai regisztrációval, vagy nem tettek eleget tagdíj 
bevallásuknak azok az igazolványuk érvényesítése elıtt ezt 
mindenképp rendezzék! 

- Eljáró személyek esetében meghatalmazás szükséges (forma 
nyomtatvány rendelkezésre áll az irodában) 

- Agrárkamarai tagoknak (amennyiben hátralékkal nem 
rendelkeznek) az eljárás díjmentes 

- Az igazolványokat azonnal elkészíteni nem tudjuk, így azok 
késıbb vehetık át. 

Az igazolványok érvényesítésének lehetıségei: 
- A „zöld színő” (2009-ben vagy utána kiállított) igazolványok csak 

1 évre, 
- A „barna színő” (2013-tól kiváltott) igazolványok 1 akár 2 évre is 

érvényesíthetık. 
 
Azon termelık, akik már elıre több évre megérvényesítették 
(kiváltották) igazolványukat, abban változás (lakcím, név, adózási mód) 
nem történt, teendıjük ebben az évben nincs. 
- Új ıstermelıi igazolványok továbbra is 1, 2 vagy akár 3 adó-évre 

is kiválthatók. 
 

A 2013 évi gázolaj jövedéki adó éves bevallása január 15.-tıl 
nyújtható be ettıl az évtıl kezdıdıen csak elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül. A bevallás benyújtását meg kell, hogy elızze az 
R01-es (regisztrációs) nyomtatvány postai úton történı benyújtása a 
NAV Pénzügyıri Igazgatóságához. 

Decemberben 130 fı vett részt az általunk szervezett 8 órás 
növényvédıs továbbképzésen, január elején pedig 25 fı tett sikeres 
alapvizsgát. 
 
A termelıink részére 2014. január 31-én autóbuszos szakmai 
kirándulást szervezünk az Agro-Mash Expóra Budapestre, melyet -
kellı számú jelentkezı esetében- kedvezı feltételekkel tudunk indítani. 
Jelentkezni lehet: minél hamarabb személyesen a falugazdász irodában. 

Szima György falugazdász
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SZİLİ. Eladó a Kossuth kertben 
hat sor kordonos csemegeszılı. 
Ugyanitt fehér bor kapható.  
Érdek-lódni: 06 30 9456-465  

(C 0811747)
 
SZİLİ. Öregkertben 1209 m2  

szılı mőveléső ingatlan, pajtával 
(fúrott kút, villany) kevés szántóval 
eladó.  
Érdeklıdni lehet: 52/376-097, vagy 
06 30 362 9111                          (C 0811 735)
 
REDİNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minı-
ségő anyagok felhasználásával reális 
áron, rövid határidıvel.  
Ezen túl UV álló mőanyag párkányát 
is megrendelheti tılem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  

(C 0811733)
 

CSALÁDI HÁZ . Létavértes, Zöld-
fa u. 6/a. szám alatt 98 m2 –es 2 nagy 
szobás, konyhás, fürdıszobás, cse-
répkályhás, gázfőtéses, telefonos 
lakóház kerttel eladó.  
Érdeklıdni: a helyszínen, vagy 06 52 
/376-674-es telefonszámon lehet 
Tarnóczi Ferencnénél        (C 0811680) 
 
CSALÁDI HÁZ. Tetıteres családi 
ház Létavértes, Halom u. 5. szám 
alatt eladó. Érdeklıdni: lehet: 
06 30/ 655 1061.                       (C 0811734)
 
TELEVÍZIÓ . Philips 52 cm-es 
színes televízió eladó. Érdeklıdni 
lehet: 06 30/ 911-7438         (C 0811749)
 
HODÁLY, GÓRÉ, CSERÉP, 
kupáscserép eladó.  
Érdeklıdni lehet: 06 20/ 535-1113                 

(C 0811731)
 

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes köz-
pontjában, Batthyány u. 23. szám 
alatt 100 m2-es 3 szobás, össz-
komfortos családi ház 2 garázzsal, 
melléképületekkel, kerttel, gyümöl-
csössel eladó. Érdeklıdni:  
06-30/ 430-8054"               (C 0905122) 
 
CSALÁDI HÁZ Létavértes, Halom  
utca 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni 
lehet az alábbi tele-fonszámon:  
06-30/655-1061                  (C-0905415) 
 
LAKÁS. Létavértesen 3 szoba 
összkomfortos lakás melléképüle-
tekkel eladó. Főtése vegyestüzeléső-
és gázkazánnal. Irányár: 5,9 M Ft. 
Érdeklıdni: 30 / 2779482.  (C 0905047)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor u. 22. szám alatti ház eladó. 
Érdeklıdni lehet: 06 20 498 6870 
telefonszámon.                    (C 0811737))
 
BONTOTT CSERÉP ingyen el-
vihetı. Érd: 30/729-2570  (C 0811681) 
 

)GEALAN , Roplasto mőanyag 
nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás 
hıszigeteléssel, Roto vasalattal, 
acélmerevítéssel. 5 év teljes körő 
garanciával, alacsony árakon. 
Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 
06-20/ 463-57-13                (C 0811733)
 
BELTÉRI AJTÓK . Kiváló 
minıségő Porta doors beltéri faajtók 
széles választékban és variál-
hatóságban. Hagyományos, klasszi-
kus, modern, exkluzív stílusban. 
Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 
06-20/ 463-57-13                (C 0811733)

 
 

APRÓHIRDETÉS 
670 Ft (ÁFA-val) 

Leadása:  
Városháza, I. emelet 12. ajtó -   
e-mail: letahirek@gmail.com  

Telefon: +36 30/336 7178 
 

 

 

HIRDESSEN a Létavértesi     HHHHHHHHHHHHÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKK             –    ben 
Hirdetési díjakról: http://letavertes.hu  /Létavértesi Hírek  

 
 

Apróhirdetés  

 

A Profi Autós és Motoros Iskola  
gépjármővezetıi tanfolyamot indít  

2014. február 21-én 17 órai kezdettel 
 a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt. 

• 10.000 Ft-tal is elkezdhetı, részletfizetés,  
• ingyenes KRESZ-könyv,  

Jelentkezés és tájékoztatás: 
Kertész József iskolavezetınél: 06-30/9855-935 

www.profiautosiskola.hupont.hu 
Következı tervezett tanfolyam: 2014. április 4.  

Hajdú -Bihar Megyei Kormányhivatal   
Derecskei Járási Hivatala - Létavértesi Kirendeltsége 
4281 Létavértes, Kossuth u. 4. - Ügyfélfogadási rendje  

Okmányirodai Osztály 
Hétfı: 8.00 -13.00. 
Kedd: 8.00.-18.00.  
Szerda:          12.00.-16.00.  
Csütörtök: 8.00.-13.00.  
Péntek:  8.00.-13.00. 

Hatósági Osztály 
Hétfı: 8.00.-13.00. 
Kedd: 8.00.-16.00.  
Szerda:       12.00.-16.00.  
Csütörtök: 8.00.-13.00.  
Péntek:  8.00.-13.00. 
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Mezııri tájékoztató 
 
Az elızı tájékoztató óta az alábbi kiemelt feladatokra 
koncentráltunk elsısorban munkavégzésünk során.  
Számítva a hideg idı beálltára a Családsegítı Szolgálat 
nyilvántartásai alapján felvettük a kapcsolatot a tanyán egyedül élı 
idıs emberekkel, tájékozódtunk életkörülményeikrıl, hogy szükség 
esetén a szolgálat munkatársaival és a rendészeti szervekkel közösen 
a szükséges segítséget meg tudjuk adni. Az idıjárás eddig kegyes 
volt hozzánk, ami látszik a falopások számának csökkenésében is, 
de ebben jelentıs szerepe van a fokozott ellenırzéseknek. 
 
Az erdıkben több területen végeztek munkálatokat engedéllyel. A 
tevékenység elkezdésérıl tájékoztatták a mezııröket. A munkálatok 
során fokozottan ellenıriztük ezeket a területeket a munkák 
befejezéséig, illetve a fa elszállításáig. A munkavégzés idıszakában 
ezeken a területeken lopás nem történt. A szállítás miatt rongálódott 
dőlıutak helyreállításáról intézkedtünk. Problémát jelentett 
ugyanakkor a szılıskerti területeken történt fakivágás, ahol a 
tulajdonosok tévesen más területrıl vágták ki a fát mint ahová az 
engedélyük szólt, illetve nem rendelkeztek engedéllyel. Ezeknek az 
eseteknek a kivizsgálása folyamatban van. Egy esetben történt 
bejelentés jogtalan fakivágásról, itt az elkövetı kilétét sajnos nem 
sikerült kideríteni. 
Gyepő területbıl továbbra sem engedélyezett a fa kivágása. Az 
ezekhez tartozó szomszédos területeken, illetve a volt 
szılıterületeket benıtt fák kivágása elıtt minden esetben 
egyeztessenek az Önkormányzat illetékeseivel. 
 
Az elızı számokban már többször jeleztem, hogy szükség lenne 
közös szolgálatokat szervezni a Rendészeti Szervekkel, mivel ez 
mindannyiunk munkáját hatékonyabbá tudná tenni. 
2013. december 23-án és 2013. december 27-én a Rendırséggel és 
Polgárırséggel közös szolgálaton vettünk részt. A véleményünk az, 
hogy ezekre a közös járırözésekre az idénynek megfelelı 
gyakorisággal szükség van. 
 
Kértük több lapszámban -és ez volt a gazdák kérése is-, hogy senki 
ne adjon engedélyt torma tallózásra, remélem a gazdák nem is 
adtak. Ennek ellenére január elején egy váratlan ellenırzés során 3 
fı tormatallózót kellett kiutasítani a vértesi határban lévı 
tormaföldekrıl. Engedéllyel nem rendelkeztek. 
Továbbra is folyamatosan figyeljük az illetéktelen szemétlerakókat, 
és minden esetben megtesszük a javaslatot a felelısségre vonásra. 
 

 
 

 
Az elmúlt tájékoztatókban többször is kiemelten felhívtam a 
figyelmet az Újlétai út melletti „dögtelep” állapotára, illetve az állati 
tetemek szabályszerő elhelyezésére. Ennek ellenére a kiemelt és 
fokozott ellenırzések sem hoztak eredményt. Továbbra is áldatlan 
állapotok uralkodnak. 
 
Szükségesnek tartom egy hatékony és folyamatos figyelı rendszer 
létrehozását, mivel a véletlenszerő gyakori ellenırzések sem 
vezettek eredményre. 
 
Visszatérı téma a dőlıutak állapota, illetve azok felszántása. A 
többszöri kérés ellenére több gazda még keskenyebb dőlıutat 
hagyott, ahol egy személygépkocsi is alig-alig fér el. Kérdés, hogy a 
tavaszi munkák megkezdésével, illetve szembejövı forgalom esetén 
hol fognak közlekedni? 
 
Tisztelt Létavértesi lakosok, földtulajdonosok! 
Mezıır társaim nevében is megköszönöm az elızı évi hatékony 
segítségüket, és további segítségükre számítva, Boldog Új Évet 
kívánok a mezııri szolgálat nevében. 

Papp Sándor mezıır
 

Ruhaosztás a rászorulóknak. 
 

 
A Családsegítı Szolgálat szervezésében január 15-én, a Magyar 
Vöröskereszt és magánszemélyek adományaiból összegyőjtött 
ruhanemők kiosztására került sor a városi Sporttelepen. A 
válogatáson megközelítıleg 120 család vett részt, és senki nem 
távozott üres kézzel. 

Papp Zoltán képviselı 


