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helyi adó, gépjárműadó befizetésére
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét,
hogy a 2014. II. félévi helyi adókat
(kommunális adó, iparűzési adó), a
gépjárműadót szeptember 15-ig lehet
késedelmi pótlék mentesen befizetni.
A befizetésre szolgáló csekkek már az
első félévben kiküldésre kerültek,
azonban akinek nincs meg, elveszett, az
másik csekkért keresse fel Adóügyi
Irodánkat.
Egyenlegértesítőt, fizetési felszólítást
csak azoknak fogunk küldeni, akik a
megadott határidőre kötelezettségeiket
nem
teljesítik,
valamint
az
adótartozásuk eléri az 1.000.-Ft-ot.
Akik mindkét félévi adójukat a
jogszabályban
előírt
határidőben
(március 15-ig és szeptember 15 -ig)
befizetik és az adószámla egyenlege 0
forint lesz, azok már semmilyen
értesítőt nem kapnak.

Landskrone váránál Bora Nándor, Nagy Alexander, Máté Gábor, Zolnai Fruzsina, Csige
Józsefné, és Duma Edina

Kérjük a lakosságot, hogy saját
érdekükben a határidőt tartsák be, mivel
annak elmulasztása többlet költséggel,
illetve esetlegesen kellemetlenségekkel
járhat.

A németországi Grenzach-Wyhlen város
Testvérvárosi Kapcsolatok Bizottságának
szervezésében és támogatásával július 12 21-ig 5 létavértesi diákból és kísérőjükből
álló kis csoport tett látogatást a
testvérvárosban.

Tájékoztatjuk a zártkerti ingatlannal és
külterületi
szántó
ingatlannal
rendelkező tulajdonosokat, hogy a
2014. évi mezőőri járulék összegéről
szóló értesítéseket és a hozzátartozó
befizetési csekkeket előreláthatólag
szeptemberben fogjuk megküldeni
részükre.
Bertóthyné Csige Tünde
jegyző
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Az Arany János Általános Iskola és az
Irinyi János Általános Iskola igazgatói
tájékoztatják a Tisztelt Szülőket és a
tanulóifjúságot, hogy a tankönyvosztás
és a tanévnyitó helyéről és időpontjáról
szóló tájékoztatót az iskola központi
épületénél
fogják
kifüggeszteni,
valamint olvasható lesz az intézmények honlapján is.

http://arany-lvertes.sulinet.hu
www.irsulilvertes.t-online.hu

Fotó: Magánarchívum

Tizennyolc órás vonatozás után fáradtan
érkeztünk meg Bázelba, ahol már vártak
minket a kinti családok, akik elszállásoltak
mindannyiunkat.

barbecue-party,
biciklizés,
városnézés,
túrázás. Megcsodálhattuk Bázel és Freiburg
szép műemlékeit, de volt időnk egy kicsit
vásárolgatni is. Nagy élmény volt a 26
kilométeres kerékpártúra a római kori
Augusta Raurica nevű város romjaihoz,
amelyek a Rajna svájci oldalán helyezkednek
el. A folyón egy aprócska komppal keltünk
át, visszafelé pedig a vízerőmű gátján tekertünk át. Egy másik alkalommal Landskrone
várához és Mariastein kegytemplomához
látogattunk el.

Grenzach-Wyhlent, ezt a német- svájcifrancia hármas határon fekvő 14 000 lakosú
Rajna-parti kisvárost egy hét alatt nagyon a
szívünkbe zártuk, rengeteg élményt és jó
barátokat szereztünk itt.
Hétfőn, kedden és szerdán délelőtt a helyi
iskolacentrum modern épületében német
nyelvórákon vettünk részt, hogy megtanuljuk
az alapokat, amit majd később alkalmazni
tudunk.
Vendéglátóink minden délutánra szerveztek
nekünk programokat, volt strandolás,

Szombaton és vasárnap ki-ki a vendéglátó
családjával töltötte el az egész napot.
Vasárnap este aztán búcsút vettünk tőlük, és
hétfő délután már örömmel köszönthettük
családtagjainkat a debreceni pályaudvaron.
Köszönetet
mondunk
Létavértes
és
Grenzach-Wyhlen
városi
önkormányzatainak, a vendéglátó családoknak és a helyi
segítőknek azért, hogy ennek a felejthetetlen
kirándulásnak résztvevői lehettünk.
Csige Józsefné, Zolnai Fruzsina

PARLAGFŐ ÍRTÁSA

PROGRAMELŐZETES
2014. szeptember 20-án

Felhívjuk a bel- és külterületi ingatlantulajdonosok / használók szíves figyelmét
a 2008. évi XLVI. törvény 17. § értelmében
kötelező a parlagfű folyamatos irtásra.
Külterületen a földhivatal szakemberei, belterületen az önkormányzat illetékesei végzik
az ellenőrzéseket.

SZÜRETI SOKADALOM
A felvonuláshoz
fogatosok jelentkezését várjuk
a Városi Könyvtár és Művelődési házba
Rózsa utca 1. – 52/ 376 - 055
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Alkotótábor

FELHÍVÁS
DÍSZPOLGÁRI CÍM és
LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT DÍJ
adományozására
Létavértes
Városi
önkormányzat
Képviselőtestülete 2014. június 24-én
megtartott ülésén 1 Díszpolgári cím, valamint
3 Létavértes Városért Díj adományozásáról
döntött.
A Létavértes Városért Díj, valamint a
Díszpolgári Cím adományozásáról szóló
16/2004 (IV.29.) Ör. Sz. rendelet értelmében

DÍSZPOLGÁRI CÍM
annak
a
természetes
személynek
adományozható, aki a tudományban, a
társadalmi, gazdasági, vagy kulturális életben
hosszabb életszakaszon át kiemelkedően
tevékenykedve maradandót alkotott, amellyel
öregbítette a város hírnevét. A díj posthumus
címként is adományozható.

Az alkotók bázisa és szálláshelye a Szent Kristóf turistaszálló volt

LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT DÍJ
azoknak a személyeknek és közösségeknek
adományozható, akik a város közéletében
hosszabb időn át kiemelkedő munkát
végeztek, vagy valamely jelentős szellemi
alkotással járultak hozzá a város fejlődéséhez.

Augusztus 3-10 között került megrendezésre a 13. létavértesi képzőművészeti alkotótábor.
A megyénben élő és alkotó művészek mellett testvérvárosainkból Székelyhídról és a belga
Ecauissenből is érkeztek alkotók. Egy hétig tartó, jó hangulatú munka során született
műveket az ősz folyamán kiállítás formájában tekinthetik meg az érdeklődők.
Dutkáné Papp Katalin

Ruhaosztás a rászorulóknak

Az adományozásra írásos indoklással ellátott
javaslatot bárki tehet.
A díjak adományozásáról az erre a célra
alakított ideiglenes bizottság javaslata alapján
a Képviselőtestület dönt.

A javaslatokat zárt borítékban – fentiek
szerint indoklással ellátva, polgármesternek
címezve – postai úton, vagy személyen a
Városháza I. em. 15. számú irodájában
(titkárság)- lehet leadni
2014. szeptember 1–ig.

Véradás
A július 28 –án megtartott városi véradáson
70 fő jelent meg, és a kiszűrést követően 63
személy összesen 28 350 milliliter vért
adott
Először adtak vért:
Mázló Ferenc Márió, Aradi u. 25, Oláh
Dezső, Konyári u. 50, Mezei Ilona Nikolett,
Derecske, Mezei Sándor, Hevesi Á. u. 12,
Kárándi József, Zöldfa u. 9.
Mindenkinek
köszönetet
mondunk
önzetlen segítőkészségéért.
Szalai Ferencné véradásszervező

A Családsegítő Szolgálat munkatársainak közreműködésével augusztus 6-án a Magyar
Vöröskereszt, valamint létavértesi magánszemélyek adományaiból összegyűjtött használt
ruhaneműkből válogathatott az a közel 200 felnőtt és gyermek, akik kilátogattak a városi
Sporttelep tornacsarnokába.
Papp Zoltán képviselő
Talált telefon
Létavértesen, a Rózsa utca 1. szám előtti parkolóban találtak egy telefonkészüléket.
A jogos tulajdonosa személyesen átveheti a Városi Könyvtárban.
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Petkes József kiállítása Létavértesen
A kiállítás margójára

Ami az előző számból kimaradt
Figyelem! Forgalmi rend változás!
Ahogy a múlt hónapban írtam a Közösségi Közlekedés Fejlesztése
„az Értől az Óceánig” programról ennek keretében az Árpád téri
autóbusz állomás környezetének megújulása olyan fázisba érkezett,
amely során az épület előtti gyalogjárda rész burkolt területe és a
busz megállóhelyének aszfalt felülete egy időben újul meg.
Ezért szükségessé vált, hogy a kialakult
forgalmi rend ennek okán 2-3 hétre - a
munkavégzés gyorsabb befejezése és a
közlekedők minél kisebb mértékű akadályozása
érdekében - megváltozzon. A tervezet szerint a
területre való behajtás kizárólag az iskola felől
és az Árpád utcáról lehet , míg a postánál csak
kihajtás lesz a Nagyváradi utca – Rózsa utca - Árpád tér felé.
Így ez az útcsatlakozás „Behajtani Tilos” táblával lesz védve. A
forgalomtechnikai terv, a táblarend készül a jóváhagyása
folyamatban van. Tisztelettel kérem, figyeljenek a jelzésekre és
egymásra, a munkát végzőkre mert a megszokás, a gyakorlatból
való közlekedés akár tragédiát is okozhat. Köszönöm!

Testvérvárosi kapcsolatokról
Az olaszországi, németországi és belgiumi testvérvárosi
kapcsolatunk fennállása óta Pietrasantaban, Grenzch-Wyhlenbe és
Ecaussinessbe városunkból közel 100 fő látogatott el.

A Vértesi Református Egyház Idősek Szeretetházának lakói és
hozzátartozói egy szép találkozón vettek részt 2014. augusztus 2-án,
melynek célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, hogy
feltöltődjünk, hogy hálát adjunk Istennek az életért, a
hétköznapokért és az ünnepekért.

A találkozó Petkes József festőművész úr portré kiállításával
kezdődött, aki megörökítette a szeretetházban lakók arcképét.

Fotó: Vincze László grafikusművész

Rozsnyai István megnyitó beszédét tartja

Pietrasanta nyelvi táborában 2014.július 7-14.között 3 diák + 1
kísérő vett részt az idén első alkalommal. A résztvevő gyerekek
nagyon szép hetet töltöttek el Pietrasantaban, Pisaban és a toszkán
tengerparton. Délelőttönként nyelvtanulás volt az Osterietta Képző
Központban, délutánonként kirándulás, fürdés a tengerben,
esténként szabadfoglalkozás.

A megnyitón Rozsnyai István lelkipásztor méltatta az 1928. február
4-én, Tasnádon, az Érmellék és Szilágyság határán született Petkes
József festőművész életútját és munkáját, aki így vall magáról: „Jó
családba születni, jó iskolába járni, magas életkort megélni Isteni
ajándék, mint ahogy az a művészi hajlam, az erő a küldetéshez és a
szeretet, mely soha el nem múlik. A legnagyobb boldogság azonban
az, ha az ember adni és segíteni tud, hitet, reményt ébresztett
embertársai lelkében, képekkel, szoborállítással, magyar népi és
művészeti értékei tudatosításával, vagy csak baráti meleg szóval,
öleléssel az úton, lélektől-lélekig.”

Grenzach-Wyhlen 2014.július 13-20. között várta a létavértesi
diákokat a német nyelvi táborába, ahová 5 diák és 1 felnőtt kísérő
utazott el. Az egy hét alatt részük volt a diákoknak a nyelvoktatáson
kívül svájci kirándulásban, Freiburg városának megtekintésében,
közös grillezésen. A gyerekek élményekkel gazdagon tértek haza.

A megnyitón elhangzott: nem biztos, hogy a művész külső
azonosságot minden esetben jól vissza tudta adni, de ő igazán azt is
látja, ami belül van, ezért a belső arc benne van a portrékban.
Hozzátartozók, rokonok, ismerősök, barátok örömmel nézték a
kiállított arcképeket.

Ecaussinnes testvérvárosunkba 2014.augusztus 24-31-ig 2 diák és 1
kísérő utazik. A délelőttönkénti francia nyelvórák után változatos
programok lesznek. Brüsszeli városnézés, egész napos kirándulás az
Északi tengerhez majd a csatornák különleges hajóátemelőit is
láthatják a résztvevők.
2014. szeptember 26.-án két létavértesi alkotó vesz részt itt a
hagyományos Művészeti Hétvégén. Mint minden évben most is
eljuthatnak alkotószellemű, tehetséges és a képzőművészeti vénájú
létavértesiek Európa központjába hírét vinni a város
szellemiségének.

A népes közönség megcsodálhatta Kovács Anikó mandaláit,
valamint az idősek kézműves foglalkozás keretében készített
tárgyait is.
Közösen megnézték a Rozsnyai István néprajzi muzeális
gyűjtemény darabjait, az egyházi kiállítást, aztán egy közös
vacsorán vettek részt, ahol az idősek verseket szavaltak, énekeket
énekeltek. A konyha bográcspörkölttel kedveskedett a lakóknak és
vendégeknek, a gondozónők süteményekkel járultak hozzá az
ünnepi eseményhez.

Székelyhíd testvérvárosunkkal a kapcsolat rendszeresebb, hiszen
nem kell több mint ezer kilométert leküzdeni. Így baráti társaságok,
sportolók, civil szervezetek és intézmények is látogathatják egymás
programjait, rendezvényeket, városi programokat.

Állampolgársági eskütételrıl
2014. augusztus 8.-án a hétezredik eskütevőt köszönthettük a határ
másik oldaláról Karetka Mária Berettyószéplakról egyike annak a
138 főnek, akik azon a napon tettek fogadalmat. Ezzel összesen
7138 személy lett (ismét) magyarrá Létavértesen.
Menyhárt Károly polgármester

Vendégeim nem győztek csodálkozni a gyönyörűen karbantartott
parkon, a jurta tábor szépségén és a muzeális gyűjtemény csodálatos
darabjain. Végül azzal búcsúztak tőlem, örülnek, hogy jól érzem
magam, sokat sétálok, olvasok, rejtvényt fejtek, foglalkozásokra
járok, azaz otthon vagyok. Ha máskor is meghívást kapnak,
szívesen eljönnek.
A magam nevében és a lakótársaim nevében is megköszönöm az
intézmény és az egyházközség vezetőségének, dolgozóinak ezt a
felejthetetlen délutánt.
Csikos Izabella Éva
nyugdíjas tanárnő, az intézmény lakója
http://letahirek.blog.hu/2014/08/06/egy_kiallitas_margojara_581
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Erzsébet-tábor keretében 40 diákunk és az őt kísérő
pedagógusok számára nyert iskolánk táborozási lehetőséget
pályázat útján. Erről szól a következő beszámoló:
2014. augusztus 3-án felkerekedtünk, és 45 fős kis csapatunk
elindult felfedezni a magyar tengert. Dél körül meg is érkeztünk
szálláshelyünkre, Zánkára, ahol több száz táborozó társunkkal
együtt négy nagy szállásépületet foglaltunk el.
Egy hét alatt alkalmunk volt találkozni az ország más területeiről
érkező iskolák diákjaival és tanáraival, s megtapasztaltuk az együtt
táborozás szépségeit és nehézségeit egyaránt. Bizony,
alkalmazkodnunk kellett más csoportokhoz és egy kötött
napirendhez, hogy segítsük a közös célt: mindenki jól érezze magát
ez alatt az egy hét alatt.
Nekünk ez remekül sikerült is!
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési ház

A háborgás joga

Fotók: Arany János Általános Iskola archívuma

Három nap is volt alkalmunk strandolni a Balatonban - a legtöbb
gyereknek életében először. Sőt, az igazi különlegességnek számító
sárkányhajózást is kipróbálhattuk.
Az estékre és a borúsabb napokra is jutott program bőven. Vacsora
után diszkóban, színházi előadáson, koncerten és táncházban
vezethettük le a mozgalmas napjainkból fennmaradt energiáinkat. A
hét során több alkalmunk is volt összemérni ügyességünket a más
településekről érkező csapatokkal. Erre adott alkalmat a vízi
vetélkedő, a táborban fél napra felállított kalandpark feladatai, a „ki
–mit -tud” és a versíró verseny. Egy hét alatt alaposan elfáradtunk és
sok szép élménnyel gazdagodtunk.

Hétvégén általában többen kilátogatnak a temetőbe, rendbe tenni
szeretteik sírját. Sokan otthon termesztett, vagy boltban vásárolt
virággal, kis kézi szerszámokkal, locsolóval érkeznek.
Gereblyézés közben lettem figyelmes egy hölgyre, aki válogatott
kifejezésekkel szidta a közmunkásokat, akik csak a sírok közötti
utakat kapálják, de a sírokhoz nem nyúlnak. Szerinte azért
burjánzott el a borostyán a szülei sírján, hogy még a szomszédos
sírokat is beborítja!
Férje és a két gyermeke lehajtott fejjel hallgattak. Amerikai
terepjárójukkal a ravatalozó előtt parkoltak le. Semmilyen
szerszámot, eszközt nem hoztak magukkal, csak egy olcsó száraz
koszorút. Hangoskodás közben az asszony elhelyezte koszorúját a
borostyánnal átszőtt sírkövön, majd tempósan elindultak
kocsijukhoz.

A kép illusztráció

Ha egy évben nem csak édesanyja névnapján és Halottak napján
jönnének a Köztemetőbe, akkor láthatnák, hogy a közmunkások
nem csak az utakat takarítják, hanem százszámra gondozzák a
muharral, labodával, folyófűvel benőtt, elhanyagolt sírokat is.
Örökzöldekhez, borostyánhoz, díszcserjékhez nem nyúlnak.
Hányszor tapasztaljuk, hogy akinek luxus autóra, luxus lakásra telik,
az hajlamos cselédnek nézni egyszerű embertársait, és saját
mulasztását más trehányságával magyarázza..

Hazafelé búcsúzóul útba ejtettük a tihanyi Levendula múzeumot,
ahol magunk is készítettünk illatozó szappanokat.
Köszönjük szépen minden résztvevőnek és az Erzsébet-programnak
ezt a szép hetet!
A pályázat írói és a kísérők: Gáspárné Pankotai Erika,Tarnainé
Papp Anita, Molnárné Pelei Andrea, Tóth Zsuzsanna
Nagy Józsefné igazgató

A facebook oldalon megosztottam ezt a jegyzetet, melyhez többen
hozzászóltak. Egybehangzó véleményük volt, hogy a hozzátartozók
sírjának gondozása nem a közmunkások dolga. Rendszeres
tevékenységük nagymértékben javítja a temető összképét., s ezért a
szép rendért köszönetet érdemelnek.
Megjegyezték: kényelemből néhány ember legszívesebben a sírig
menne autójával, pedig a parkoló a temető kerítésén kívül található!
„Természetesen, ha mozgássérült, beteg, vagy idős személyt
kocsival bevisznek, az emberileg érthető.”
Turóczi Barnabás
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Az iskolák államosítása Nagylétán

Fiatal úszóink sikere

2011. június 6-án tett pontot Nagy Józsefné, Ilus néni, nyugdíjas pedagógus
a helyi egyházi iskolák államosításáról szóló visszaemlékezése végére.
Igyekszünk ennek a kor- és oktatáspolitikai szempontból figyelemre méltó
anyagnak folytatásokban helyet biztosítani. (a szerk.)

A Létavértes Sc’97 Sportegyesület úszó szakosztálya, Harmati
Dorottyával, Hüse Antóniával, és Haba Balázzsal képviseltette
magát július 5-én a III. Béka Derbi Országos Bajnokságon,
Hódmezővásárhelyen.

I. rész
Nagylétán születtem, itt éltem le az életemet. Hívő katolikus
családban nőttem fel. Nem csak a családban, hanem az iskolában –
hatéves kortól a tanítói diploma megszerzéséig- vallásos nevelésben
részesültem. Ez a neveltetés alapozta meg személyiségemet, ez a
vallásalapú erkölcsiség hatotta át a későbbiekben is magatartásomat,
cselekedeteimet.
Máig emlékezetesek a régi szokások szerint megtartott egyházi
ünnepek. Gyermekkorom meghitt karácsonyaiban nem a boltban
vásároltuk a mákos- és diósbeiglit, hanem együtt készítettük, nem a
tévében néztük valamely néprajzi műsorban a kántálást, hanem
együtt énekeltünk a kántálókkal, a betlehemi barlangfelállításával
együtt örültünk a születésnek, a közös éneklés felemelő erővel hatott
át bennünket. Emlékezetesek a húsvétok, a megtartott és együtt átélt
évszázados hagyományok között a pászkaszentelés, a locsolkodás.
A fiúk elmentek a lányos házakhoz,, kölnivel vagy rózsavízzel
megöntözték a lányokat, és ezért hímes tojást és aprópénzt kaptak, a
kapott tojásokkal kocsonyáztak.
A házakban kaláccsal, sonkával, kolbásszal, sárgatúróval és piros
tojással megterített asztal várta a vendégeket.
Emlékszem a búzaszentelésre, a hamvazószerdára, a körmenetekre,
a májusi és októberi ájtatosságokra. Ezek a szokások megtartó
erővel összekovácsolták a falu közösségét, és mélyítették a katolikus
hitéletet. Nagyléta lakossága a II. világháború előtt ebben a
valláserkölcsi szellemben élte mindennapjait.
Nagylétán a II. világháború előtt három felekezeti iskola működött:
görög katolikus, református és izraelita. Az iskolák létszáma a
következőképpen alakult:
görög katolikusok 280 – 300 tanuló, reformátusok 300 – 320
tanuló, izraeliták 45 – 50 tanuló.
Az iskolákban felekezeti tanítók tanítottak.
Görög katolikus tanítók voltak: Fatsinay Antal római katolikus
kántortanító, Harsányi György, Mann Antal, Papp Zoltán
kántortanítók, valamint Fövenyesi Antal, Nagy Józsefné tanítók.
Református tanítók voltak: Fekete Gyula igazgató tanító, Szilágyi
István kántortanító, Belgyár András, Horváth Sándor, Kiss Gusztáv,
Radó Margit és Vida Anna tanítók.
Izraelita tanítók voltak: Schwarz Pál kántortanító és ifj. Schwartz
Pál tanító.
Miután 1944 tavaszán a zsidókat deportálták Magyarországon, a
településről minden izraelita felekezetűt elvittek, ezzel az izraelita
oktatás megszűnt Nagylétán.
Nagy Józsefné nyugalmazott pedagógus

Forrás: facebook

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda dolgozói a nyár elején közös
kirándulást szerveztek Budapestre..

Fotó: Magánarchívum

Harmati Dorottya

Mindhárman ügyesen helytálltak. Harmati Dorottya 3 bronzérmet
hozott el, így országosan 3. helyezést ért el 50 méteres hát-,50
méteres és 100 méteres gyorsúszásban. Reméljük, kis úszóink a
közeljövőben a egyre több érmet hoznak haza, ezáltal egyre többen
megismerik Létavértes nevét.
Papp Zoltán

Nyári rendelési idı változásokról
2014. augusztus 11 – 2014. szeptember 12 között
Gyermekorvosi rendelés időpontjai
Rendel: Dr. Mechler Andrea csecsemő és gyermekgyógyász
Hétfő: 12.00 – 14.00, Kedd: 11.00 – 13.00, Szerda: 12.00- 14.00
Csütörtök: 9.00 – 11.00, Péntek: 11.00 – 13.00

Csecsemő és kisgyermek tanácsadások időpontjai
Orvos: Dr. Mechler Andrea csecsemő és gyermekgyógyász
Védőnő: Mosek Xénia Kedd: 13.00 – 14.30
Közérdekű telefonszámok:
Orvosi ügyelet, Árpád tér 10. 585-069, vagy 376-334
Mentők
104
Tűzoltók
105
Rendőrség
107

RÉGI KÉP

A fotó az 1965. május 1-i felvonulás alkalmával készült. A sofőr
ülésen Kovács Barna. Az autón (balról-jobbra) Elekes Sándor
telepvezető, Kovács Lajos, Rácz János, Bun Dániel, Nagy Imre,
Szabó Sándor, Kiss Imre.
A kép tulajdonosa: Boráné Rácz Julianna

Létavértesi HÍREK
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Tisztelt Termelők!
Az MVH az elmúlt hetekben határozatban értesítette a
kárenyhítési kockázatközösség tagjait a kárenyhítési hozzájárulásfizetési kötelezettségükről. A 2014. évre vonatkozó kárenyhítésihozzájárulás összegének átutalását az MVH 10032000-0028162900000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára, 2014.
szeptember 15. napjáig kell teljesíteni. A befizetési határidő a
számlán történő jóváírásra vonatkozik, így azt az átutalás
időszükségletét is figyelembe véve kell indítani az átutalást. A
kiküldött határozatok végén segítségképpen egy utalvány-minta is
található, ami tartalmazza az átutalási megbízáshoz szükséges
adatokat.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a
földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Tekintettel arra, hogy az augusztus a parlagfű virágzása miatt
kritikus időszak, a földhivatali szakemberek fokozottabb
ellenőrzésére, helyszíni szemléire kell felkészülni. Az esetleges
bírságolások elkerülése érdekében kérjük, hogy legyenek szívesek
a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek eleget tenni.
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„Kit őriz szívünk nem hal meg soha..
Kit lelkünkben látunk nem hagy el soha.
Fájdalom költözött hat éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, s itt marad örökre”

SZABÓ GYULA
halálának 6. évfordulójára
Fájó szívvel emlékezik
SZERETŐ CSALÁDJA
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
A Vértesi Református Egyházközség 8.818.169 forint, 100 %-ban
vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.
A támogatás lehetővé tette a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását a
Vértesi Református Egyházközségnél.

Irodánkba folyamatosan érkeznek a talajvizsgálati
eredmények. Kérjük az érintetteket, hogy érdeklődjenek a
falugazdász irodában.
A tavasszal érkezett kamarai kártyák többségét még
sokan nem vették át. Kérjük, hogy a kamarai nyilvántartási
számukkal együtt fáradjanak be irodánkba átvenni őket.
Az idén immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre
a Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. Három napon
keresztül (augusztus 15-17.) jeles szakmai előadók tájékoztatják a
környékbeli gazdákat a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről, illetve a
Közép-Kelet-Európában egyedülálló traktorhúzó verseny várja az
érdeklődőket.

Augusztus 17. (vasárnap) – augusztus 20. (szerda) között
kerül megrendezésre az idei Farmer Expo Debrecenben. A
szakmai rendezvényt mind a 4 napon színes és gazdag szakmai- és
közönségprogramok kísérik.
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

Fotó: Magánarchívum

Múzeumi mediátor munka közben

Régi kép

A 2013. április 1. - és 2014. május 15. között zajló projekt keretében
múzeumi mediátor és szakács munkakörökben foglalkoztatott
fiatalokat mentorok segítették a szakmai ismeretek és a
munkagyakorlat elsajátításában.
A projekt lehetővé tette a munkakörök ellátásához szükséges
eszközök: számítógépek, hangrendszer és lézernyomtató
beszerzését.
Az egyházközség lelkipásztora, Rozsnyai István így nyilatkozott:
- A sikeres projekt lehetővé tette, hogy a pályakezdők munkába
állhassanak és fontos szakmai ismereteket szerezzenek, miközben a
foglalkoztatásnak köszönhetően múzeumi és konyhai intézményeink
feladatellátása is javult.
Az egykori Baross utcai (Sass féle malom udvarán)
működött pékség dolgozói 1965-ben.
Első sor (balról – jobbra) Kovács Barna, Bun Dániel,
Rácz János, Szabó Sándor. Mögöttük: Pelei Ferenc
és Szabó László.
Köszönjük a képet Boráné Rácz Juliannának !
Továbbra is várjuk a településsel kapcsolatos régi fényképeiket
e-mailen: letahirek@gmail.com, vagy papírképeket a Városháza,
elsı em. 12. irodába. Minden fotót visszajuttatunk! Köszönjük!

Létavértesi HÍREK
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CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, rendezett lakóház Létavértes, Halom u.
5. szám alatt eladó. Érdeklődni:
lehet: 06 30/ 655 1061. (C 0953487)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Szél
u. 64. szám alatti 3 szobás, konyhás,
fürdőszobás, nyári konyhás családi
ház nagy telekkel eladó. Érdeklődni: 06 30/ 329 5039
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
László u. 4. sz. alatti 2 szoba,
fürdőszoba, gázfűtéses, cserépkályhás lakóház melléképületekkel,
400  öl telekkel eladó. Érdeklőd(C953496)
ni: 52/251-240
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Rákóczi u. 76/c. alatt 80 m2 –es gáz
és cserépkályha fűtéses, téglaépítésű
lakóház melléképületekkel, 1800 
öl telekkel eladó. Érdeklődni lehet:
06 70/361-33-02 telefonszámon.
(2014/00655)

LAKÓHÁZ. Szél u. 121. szám
alatt eladó egy 2 szobás ház 506 m2
telekkel. Érdeklődni: 06 80 611-8074
06 30 972-8270.
(C0953444)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Ady
Endre u. 1/b. alatti 2 szoba
összkomfortos lakóház melléképületekkel, 400  öl telken eladó.
Érdeklődni: 06 30 521 3474 16 óra
után.
(2014/00644)

Apróhirdetés
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val)
CSALÁDI HÁZ sürgősen eladó
Létavértes, József A. utcában. A ház
szépen felújított. 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, 8 m üveges folyosó,
mellék-épületek 400 n. öl telken
Összkomfortos, gázfűtés + cserépkályha, kút, szőlő az udvarban, +
riasztó. Irányár: 2,3 millió Ft.
Telefon: 06-20 310-2052 (C 0905295)

TELEK. Létavértes, Baross u. 62.
sz. alatt lévő 400  öl építési telek ,
és Létavértes, Hunyadi u. 8. sz. alatt
lévő 5 000 m2 területű építési telek
eladó. Érdeklődni:06 70 949 8626
(2014/00586))

TELEK. 500  öl, tormatermesztésre is alkalmas beltelek
eladó. Vezetékes víz, fúrott kút,
gázcsonk van. Érdeklődni: 376-422.
(2014/00674)

VENNÉK kertet, szőlőt Létavértes
Mosonta kertben. Lehet műveletlen,
elhanyagolt is. Tel.: 06 20 322 1197,
06 20 209 1923
(C0953491)
SZÁNTÓ. Cserekertben 13,27 AK
szántó (5 946 m2) eladó. Érdeklődni:
30/38-46-410 vagy 20/40-73—715.
(2014/00656



DIÁKOK FIGYELMÉBE
HAJDÚ VOLÁN Zrt. MENETREND

Autóbusz indulása Létavértes buszváróból Debrecenbe
Bánkon át:

5.42 – M 6.10 - i6.20 -I 6.40 M10.15 - M10.45 -M12.00
M14.30 - M15.30
Katihídon át: 4.30 M6.15 M6.25 M7.50 M8.50 9.07
X13.45 i14.30 M17.10
Sárándon át: M3.55 -M4.05 X4.55 6.00 i6.25 - M9.30 12.17 14.00
15.45 - 16.25- X18.20 19.10 – 20.15
Vámospércsen át: M7.20

Autóbusz indulása Debrecen buszváróból Létavértesre
Bánkon át: M 9.20 M11.00 X 13.00 M13.40 M14.30 M15.40 16.30
Katihídon át: M6.55 M8.25 M9.45 X12.40 M13.30
i15.45 i16.20 M16.40 X17.30 M18.10 M18.55 Sárándon át: 5.00 M 6.20 + 7.10 9.35 12.15- i13.40
M14.45 15.45 16.45 18.45 X19.30 -20.30 22.40
Vámospércsen át: M6.30 i13.40
Jelmagyarázat:
M munkanapokon

+ munkaszüneti napokon

7. oldal

i iskolai elıadási napokon
X m. szüneti nap kivételével naponta

Iskolai napokon Bagamér – Létavértes (6.05)– Sáránd – Derecske
-Berettyóújfalu útvonalon közvetlen járat közlekedik.
Visszafelé indul: 14.30
Forrás: Hajdú Volán Zrt – (Turóczi B.).
http://www.hajduvolan.hu/menetrendek-8.html

MOPED. Háromkerekű robbanómotoros moped eladó 80.000Ft-ért
Hosszúpályiban. Érdeklődni lehet:
52/ 375-582
(2014/686)

VEGYES. Eladó Létavértesen 1200
m2 -es ingatlan (450 eFt), elektromos
betegágy (80 eFt), rokkantkocsi (30
eFt), 2 db bukósisak (1 eFt/ db).
Érdeklődni lehet: 05 30 327 595.
(C 0953494)

GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű garanciával,
alacsony árakon. Érd: ifj. Kéki
Sándor, 20/ 463-57-13 (2014/00683)

VEGYES. 60x60 fém doboz RittalMoeller-Dill szerelvényezve, gázos
vízme-legítő Vaillant Mag 27512Z,
szerelhető vasvázas garázs, bútorok,
íróasztalok, nyomtató, plüss játékok,
könyvek, ruhák, 11 sebességes férfi
és női kerékpár, színes tv, Pannónia
T5 1968, Suzuki Wagon első
lökhárító, autógumik, 2 db gyógymatrac kókuszos levehető huzattal
eladók. Temető utca 4/a,
+36 30 228 0310
(CO953243)

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! Érd: ifj. Kéki Sándor,
telefon: 06 20/ 463-57-13 (2014/00683)

LÉTAVÉRTES SC ’97
Labdarúgás 2014/2015. ıszi fordulók
NB III Keleti csoport
Augusztus
16 –án 17.30 óra
23 –án 17.30 óra
30 –án 17.30 óra
Szeptember
06 –án 16.30 óra
13 –án 16.30 óra
20 –án 16.00 óra
27 –én 16.00 óra
Október
05 –én 15.00 óra
12 –én 15.00 óra
18 –án 14.30 óra
25 –én 14.30 óra
November
01 –én 13.30 óra
08 –án 13.30 óra
15 –én 13.00 óra
22 –én 13.00 óra

Felsőtárkány
Létavértes
Jászberény

- Létavértes
- Veresegyház
- Létavértes

Hatvan
Létavértes
Hajdúböszörmény
Létavértes

- Létavértes
- KBSC FC
- Létavértes
- Nyírbátor

DVSC-DEAC
Létavértes
Salgótarján
Létavértes

- Létavértes
- Bp. Honvéd MFA
- Létavértes
- Kisvárda

Tiszaújváros
Létavértes
Cigánd
Létavértes

- Létavértes
- Putnok
- Létavértes
- Gyöngyösi AK

Megyei II. Északi csoport
Augusztus
17 –én 17.00 óra
23 –án 17.00 óra
31 –én 17.00 óra
Szeptember
07 –én 15.30 óra
13 –án 15.30 óra
21 –én 15.00 óra
27 –én 15.00 óra
Október
05 –én 14.00 óra
11 –én 14.00 óra
19 –én 13.30 óra
25 én
13.30 óra
November
02 -án
13.30 óra
08 –án 13.30 óra
16 –án 13.30 óra

Létavértes
Ebesi SBKE
Létavértes

- Hajdúhadházi Fk
- Létavértes
- Nyírábrány

Létavértes
Tiszacsege
Létavértes
Nádudvar

- Vámospércs
- Létavértes
- Nyíracsád
- Létavértes

Létavértes
DEAC
Létavértes
Létavértes

- Egyek
- Létavértes
- Nyírmártonfalva
- Álmosd

Létavértes
Görbeháza
Létavértes

- Fülöp
- Létavértes
- DSC Manfredo Kft.
Forrás: MLSZ adatbank (Turóczi B.)

A település eseményeiről hónapról-hónapra tájékozódjon a

Létavértesi

HÍREK

-

ben

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

http://letavertes.hu - http://letahirek.blog.hu
Elérhető a facebook-on: Létavértesi Hírek

Létavértesi HÍREK
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT Kuratóriuma
pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
 a helyi kulturális élet fellendítésének támogatása,
 a helyi kiadványok támogatása,
 a város nemzetközi kapcsolatainak erősítése, bővítése

Pályáz ók köre:
Civil szervezetek, intézmények( olyan szervezetek akik
az adott intézmény keretei között működnek),
⇒ magánszemélyek önálló közérdekű programmal!
Rendelkezésre álló összeg: 400.000.- Ft.
Nem támogatjuk az eszközbeszerzést, vendéglátást.
⇒

A pályázatokat írásban, a Városháza II. emelet 21. irodában
beszerezhető Adatlapon kell benyújtani 2014.szept.10- ig
levélben a kuratórium elnökéhez:
Nemes János, Létavértes, Batthyányi u. 47/b.  376-169.

MÉHNYAKRÁK ELLENI VÉDİOLTÁS
általános iskolai oltóprogram
Tisztelt Szülők!

A Profi Autós és Motoros Iskola
gépjárművezetői tanfolyamot indít

2014. október 3 -án 17 órai kezdettel
a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt.
• 10.000 Ft-tal is elkezdhető, részletfizetés,
• ingyenes KRESZ-könyv,
Jelentkezés és tájékoztatás:

Kertész József iskolavezetőnél: 06-30/9855-935
www.profiautosiskola.hupont.hu

2014 őszétől egy átfogó, méhnyakrák megelőző program részeként
kerül bevezetésre az általános iskolákban a Human Papilloma Vírus
(HPV) elleni védőoltás azon leánytanulók részére, akik 2001. június 01
és 2002. május 31. között születtek.
Az ettől idősebb korosztályok továbbra is önfinanszírozásos alapon, az
ettől fiatalabb kislányok tanévenként felmenő rendszerben kaphatnak
ingyenes védőoltást az iskolában (a mindenkori 12 évesek).
A védőoltás e korcsoport számára ingyenes és önkéntes- a szülőnek
nyilatkoznia kell, hogy igényli-e gyermeke számára.
Az oltóanyag a méhnyakrák kialakulásáért leggyakrabban felelős két
human papilloma vírus ellen véd.
A két oltásból álló sorozat első oltására 2014. októberében, a másodikra
2015. áprilisában kerül sor.
A szülők a védőoltással kapcsolatos teljes körű tájékoztatást és az
igényléshez szükséges dokumentumokat szeptember elején
megkapják, valamint szülői értekezletet is tartunk a felmerülő
kérdések megbeszélésére.
Kérem a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel és kérjék az ingyenes
HPV védőoltást gyermeküknek.

Janka Sándorné iskolavédőnő

