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Meghívó

Simonyi Óbester emléktábla avatás
2014. március 8.-án 15 órától
az Arany János Iskola könyvtárának
homlokzati falán, az Árpád téren.
Köszöntıt mondanak:
Menyhárt Károly
Létavértes polgármestere
Haász Tibor
Simonyifalva polgármestere
(Románia, Arad megye)
Avató beszéd:
Csontos János
Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszár
Hagyományırzı Egyesület elnöke
Mindenkit szeretettel várunk !

Fotó: Magánarchívum
A magyar nemzeti értékekrıl és a Hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján
a települési értéktár létrehozásával és annak gondozásával kapcsolatos döntési jogosítvánnyal a képviselı-testület a Mővelıdési, Sport és Civil kapcsolatok Bizottságát bízta
meg.
A Települési Értéktár Létavértes város területén fellelhetı nemzeti értékek adatait tartalmazó
győjtemény lesz. Jelenleg még üres az Értéktárunk, töltsük meg közösen tartalommal! 4.oldal

MEGHÍVÓ
Programok Létavértesen
az egészséges életmód jegyében
Létavértes Város Önkormányzata TÁMOP 6.1.2.11/1-2012-1312 számú pályázattal nyert lehetıséget, hogy a város lakosai számára a fent hirdetett jelszó alapján programokkal, elıadásokkal,
klubokkal, foglalkozásokkal, egészségnapokkal, elısegítse a lakosság egészségtudatosabb életmódjának kialakítását és ösztönözze İket. A pályázat
2013. szeptember 1.-tıl - 2014. június 30-ig tart.

Nemzeti ünnep
Létavértes Város Önkormányzata
szeretettel hívja
Önt és Kedves Családját
2014. március 15-én, szombaton
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 166. évfordulója
tiszteletére rendezett megemlékezésre
10 órától ünnepség és koszorúzás az
Árpád téren a Kossuth szobornál,
11 órától az Irinyi szobornál.
Ünnepi mősor.
Beszédet mond:
Menyhárt Károly polgármester
Mindenkit szeretettel várunk !

Ezen idıtartam alatt az alábbi programok
elıadások és foglalkozások lesznek :
- Jógaoktatás a településen élı idısebb és fiatalabb
korosztály számára
- Sakk klub (stresszkezelı, lelki egészség megırzésére irányuló egészségfejlesztési programok)
- Sportfoglalkozás ( a lakosság rendszeres testmozgását elısegítı szabadidıs programok)
- Egészségnap
- Elıadások -- egészséges táplálkozás
- Sportfoglalkozás
- Bajnokság – asztalitenisz
Minden kedves sportbarátot és mozogni vágyót
várunk programjainkra melyekrıl a Létavértesi Hírek
aktuális számaiban adunk tájékoztatást.
További részletek közvetlenül Jóga Zoltán projektmenedzsertıl.
Telefon:06-30-471-82-71
e-mail: jogazol80@gmail.com

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Létavértesi Szervezete tisztelettel meghívja a

2014. február 23.-án, vasárnap
14 órai kezdettel tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA.
Helyszín: Létavértes Városi Könyvtár
emeleti nagyterme, Rózsa utca 1.

Felszólal:
ÁGOSTON TIBOR
A JOBBIK országgyőlési képviselı-jelöltje

és
DÚRÓ DÓRA
A JOBBIK országgyőlési képviselıje

Lelki útravaló:
MOHÁCSI LÁSZLÓ
református igehirdetı

Házigazda:
SZABÓ TIBOR
A JOBBIK Létavértesi elnöke
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Önkormányzati hírek
Választás 2014.
Magyarország
köztársasági
elnöke
2014. április 6. napjára tőzte ki az
országgyőlési képviselık választásának
napját.
A
választásra
jogosult
állampolgárok postai úton a szavazóköri
névjegyzékbe
vételrıl
–
minden
szükséges
információt
tartalmazóLEADER
pályázat
értesítıt kaptak. Aki a névjegyzékbıl
kimaradt, értesítı levelet nem kapott, az
keresse fel a település jegyzıjét. A
választásra jogosultak március 3-ig
ajánlóíven támogathatnak jelölteket.
Szavazás 2014. április 6-án 6 – 19 óra
között.
További részletek a kifüggesztett hirdetményeken, illetve a www.valasztas.hu
oldalon olvashatnak.

Tanfolyam indul
20 órás alapfokú számítástechnikai
tanfolyamot indít a Városi Könyvtár és
Mővelıdési Ház. Érdeklıdni lehet: a
06-52/376-055 –ös telefonszámon vagy
személyesen a Rózsa u. 1. szám alatt.

Városi rendezvényterv
Március 8:
Március 15:
Május 24
Június 4
Július 5
Augusztus 3-10:
Szeptember 20:
Október 11:
Október 18:
Október 23:
December 19:

Városi borverseny
Ünnepi megemlékezés
Málé fesztivál
Trianoni megemlékezés
Városnap
Nyári Alkotótábor
Szüreti Sokadalom
Rally show
II. néptánc találkozó
Ünnepi megemlékezés
Adventi ünnepség

A Vese Világnapja
Ezt a napot minden év márciusának
második csütörtöki napján tartják a krónikus
vesebetegségekre történı figyelemfelhívás,
a megelızés és korai felismerés
érdekében.
A vesék bonyolult szervek számos biológiai
funkcióval.
Elsıdleges
feladatuk
a
testfolyadékok
egyensúlyban
tartása,
anyagcseretermékeket
és
ásványi
anyagokat szőrnek ki a vérbıl, melyeket a
vizelettel kiürítenek, emellett a vérnyomás
szabályozásában is részt vesznek.
A vesebetegségek általában lassan
alakulnak ki és az észlelhetı komolyabb
panaszok, tünetek csak jóval késıbb jelentkeznek, sokszor akkor, mikor a betegnek
már veseelégtelensége van és vesepótló
(dialízis) kezelésre szorul.
További részletek: http://letavertes.hu

A Képviselı-testület 2014. január 28-i
soros ülését az alábbi napirendekkel
tartották:
Polgármesteri jelentés
1.) A Képviselı-testület 2014. évi ülésterve
2.) Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2013. évi költségvetésének
módosítása.
3.) Adósságkonszolidáció

4.) Különfélékben többek között:

A Képviselı-testület 2014. február 11-i
soros ülésének egyetlen fı napirendje volt:
1.) Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2014. évi költségvetésének jóváhagyása. (http://letavertes.hu /Önkormányzat)/

ható, hogy a várható adósságkonszolidáció,
valamint a korrigált feladatfinanszírozás és
egyéb központi támogatások igénybevétele
mellett az utóbbi 12 év legkedvezıbb
költségvetésének elfogadására lesz lehetıség. Nem szabad azonban figyelmen kívül
hagyni, hogy a végrehajtás csak szigorúan
takarékos gazdálkodás mellett biztosítható.”

Bevételi, kiadási jogcím összesítı a 7. oldalon

Az elıterjesztés összegzésében Menyhárt
Károly így fogalmazott:
„A 2014.évi költségvetés kapcsán elmond-

- A Roma- és Román Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálata
- Simonyi emléktábla elhelyezése
- Számítógép beszerzés
- Ivóvízminıség-javító Programhoz –vízmőtelep számára ingatlan vásárlása

Képviselı-testület 2014. évi ülésterve
A testületi ülések minden alkalommal 14 órakor
kezdıdnek.
Az ülések állandó napirendje a Polgármesteri
jelentés.

Január 28
1.) A Képviselıtestület 2014. évi üléstervének elfogadása
2.) Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének
módosítása
Február 11
1.) Az önkormányzat és intézményei 2014.
évi költségvetésének elfogadása
Március 25
1.) Beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi munkájáról
2.) Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetérıl
3.) Közbeszerzési terv
Április 29
1.) Az önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetésének teljesítése
(zárszámadás)
2.) Beszámoló a 2013. évi pénzügyi ellenırzésrıl
3.) Beszámoló a folyamatba épített elızetes
és utólagos vezetıi ellenırzésrıl
4.) Tájékoztató a SÁBA 2000 Kft
belsıellenırzési tevékenységérıl
Május 27
1.) Beszámoló a Létavértesi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás mőködésérıl
2.) Beszámoló a Létavértes - Kokad – Álmosd - Bagamér Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységérıl.
3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Június 24
1.) Beszámoló a Derecske- Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról.
2.) Beszámoló a mezııri szolgálat munkájáról.

Szeptember 09
1.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2014. I. félévi
teljesítésérıl
2.) Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda
munkájáról, az Arany János- , és az Irinyi
János Általános Iskola mőködtetıi feladatának ellátásával kapcsolatos tapasztalatokról.
Szeptember 30 - közmeghallgatás
1.) Tájékoztató az önkormányzat
2010 – 2014. választási ciklus alatt
végzett munkájáról, eredményeirıl
2.) Bizottságok beszámolói
Október alakuló ülés
1.) 2015. évi költségvetési koncepció
2.) 2014. évi III. negyedévi költségvetési
gazdálkodás
November 25
1.) Beszámoló az önkormányzat és intézmé- nyei 2014. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítésérıl
2.) 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása
3.) Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
(2014. évi adóbevételek alakulása, megtett intézkedések
December 16
1.) Éves belsı ellenırzési terv elfogadása
A testületi ülés helye:
Városháza tanácskozó terme.

Létavértesii HÍR EK - LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.
Felelıs kiadó: Jóga Zoltán. Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás - 06-30-336-7178 . - Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: 52 376-101
Interneten: a város honlapján www.letavertes.hu, iwiwen, facebookon. Fax: (52) 376-345 - E-mail: letahirek@gmail.com,,
Nyomda: LICIUM ART. 4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ 533-183. Megjelent: 2500 példányban.
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2014. évi pálinkaverseny, kalács- és kolbászmustra
Kedves Létavértesiek!

Hallgattassék meg a másik fél is, avagy ami a nyilatkozatokból
kimaradt
Ha már egyházi oktatás témakörben az iskola és az egyházi vezetık
megjelentették nyilatkozataikat, úgy igazságos, ha a szülık is megszólalhatnak a témakörben.
1. Mielıtt elkezdtük az aláírásgyőjtést, megkerestük mindkét egyház
vezetıjét és a polgármester urat is, tájékoztattuk szándékunkról. A
görögkatolikus esperes úr gyakorlatilag 3 feltétel teljesülése esetén
megvalósíthatónak találta az elképzelést:
- a helyi önkormányzat támogassa az egyházi iskola/óvoda létrehozását;
- amennyiben a reformátusok nem kívánnak intézményt alapítani
(mert övék az elsıbbség), írásban nyilatkozzanak, hogy ezen
törekvésekben a katolikus közösséget elviekben támogatják;
- a püspök is támogassa.
A református lelkész arról tájékoztatott, hogy "anyagi feltételek és
iskolaépület hiányában nem tudják vállalni ..."
2. Az aláírásgyőjtés során 141 család (210 gyermek) jelezte szándékát, amennyiben létrejön egyházi óvoda/iskola, oda íratják gyermeküket.
3. Az önkormányzat képviselıtestülete egyhangúlag támogatta a
kezdeményezést, iskolaépület térítésmentes rendelkezésre bocsátásával.
4. A képviselıtestületi ülésen a polgármester úr jelezte, hogy az
aláírási győjtıívek átvételét követıen egyeztetett az érintett egyházi
vezetıkkel, és nem kívánnak iskolát/ óvodát alapítani Létavértesen.
5. A református presbitérium vezetése mindvégig elzárkózott a
szülıkkel történı személyes találkozótól, annak ellenére, hogy ezt
34 református egyháztag kérte írásban. Bàr nem kívánnak iskolát
alapítani, azonban arról, hogy a katolikus közösséget ebbéli szándékában elviekben támogatnák, nem voltak hajlandók írásban nyilatkozni.
6. A Polgármester úr és a katolikus esperes úr személyes találkozóját
követıen a kezdeményezı szülık ismét egyeztettek esperes úrral,
aki már nem volt olyan lelkes, mint az elızı találkozásokon.
A fentiek A tények, és ami mögötte van ??
Ès még néhány gondolat:
Attól még nem lett nyugalom az iskolában, hogy a problémákat
elhallgatjuk.
"Engedjétek hozzám jıni a gyermekeket, és ne tiltsátok el ıket, mert
ilyeneké az Isten országa." Márk 10.14.
"Aki feladja alapvetı szabadságát az átmeneti biztonságért, az nem
érdemel sem szabadságot, sem biztonságot." (Benjamin Franklin)
Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a probléma nem most ér
véget, hanem most kezdıdik.
dr. Szabó János József 4 gyermekes családapa
EZ A NYILATKOZAT CSAK TELJES EGÈSZÈBEN KÖZÖLHETİ LE!

Egyházi iskola
Így egyszerően, egybeírva. Az olvasók megismerhették az önkormányzat, az
érintett egyházak és a szülık képviselıjének véleményét, álláspontját. Ami
az oktatási-nevelési intézményekben gondot okoz, az nem csak helyi, egyedi
eset, és komoly kihívást jelent szülıknek, pedagógusoknak és mindenkinek,
akik a gyermekek egészséges fejlıdésén, a színvonalas oktatást hátráltató
tényezık mérséklésén fáradoznak.
Mivel az egyházközségek, választott vezetıik autonóm döntéshozók, ezért
úgy illik, hogy álláspontjukat tiszteletben tartsuk, és sejtelmes utalással: „és
ami mögötte van”, nincs értelme hamis illúziók táplálásának, bőnbakkeresésnek. Nem egyetlen út az egyházi óvoda/iskola beindítása!
Minden megszólaló ügyesen kikerülte a kiváltó okot, a roma nemzetiségi
tanulók arányának növekedésébıl eredı gondokat. Ez több, mint pedagógiai, oktatáspolitikai kérdés, és kezelése ebben a jogi környezetben nehéz. Aki
ebbe az irányba tesz lépéseket, könnyen megbélyegzik szegregációval,
kirekesztéssel. A megoldást kellı toleranciával, minden érintett bevonásával
közösen kell keresni. A kezdeményezés jobbító szándékát elismerve, ne
feledkezzünk meg a szülık csalódottságáról, amit a megalapozatlan ígéretek,
lendületes tervek meghiúsulása okozott!
Turóczi Barnabás

A Rozsnyai Győjtemény hagyományaihoz híven idén is megrendezi pálinkaversenyét. A III. Létavértesi Pálinkaversenyre kizárólag helyi gyümölcsbıl készült pálinkákat várunk. (Nevezni lehet a más településen fızetett, de
létavértesi gyümölcsbıl készült pálinkákat is.) Tavaly több mint 30 pálinkát
zsőriztünk és mivel idén még több versenyzıre számítunk, ezért új, szakszerőbb versenyrendszert vezetünk be. Ennek lényege, hogy idén négy versenykategóriában lehet nevezni:
I. Csonthéjas terméső pálinkák (szilva, barack, meggy, cseresznye)
II. Alma terméső pálinkák (alma, körte, birs)
III. Szılı- és törkölypálinkák
IV. Különleges pálinkák (som, kökény, eper, ágyas, etc., egyéb párlatok,
likırök)
Egy versenyzı tetszıleges számú pálinkával, párlattal indulhat. Egy-egy
kategórián belül vegyes pálinka is nevezhetı (pl. alma-körte vegyes pálinka
a II. kategóriában), de nem nevezhetı a különbözı kategóriájú (karakterő)
gyümölcsökbıl készített vegyes pálinka (pl. szilva-törköly). A nevezni
kívánt pálinkákból 1 liter versenypálinka leadása kötelezı, kizárólag bérfızési lappal igazolt eredető pálinkákat veszünk át. A nevezési lapot a pálinkaleadásnál lehet kitölteni.
Nevezési díj: 1.000 Ft / versenyzı.
Pálinkaleadás határideje: 2014. március 10. (16.00);
helye: Rozsnyai Győjtemény, Irinyi u. 7.
Szakértıi bírálat ideje: 2014. március 11-14.
Díjak: kategóriánként 1 aranyserleg, 1 ezüstérem, 1 bronzérem, oklevelek
Ünnepélyes díjátadás: 2014. március 15. – a Rozsnyai Győjteményben
tartott Nemzeti Napon

Ugyancsak a Nemzeti Napon kerül megrendezésre a II. Létavértesi
Házikalácsverseny és a II. Házikolbászverseny. Elıbbire kuglófok, kórófánkok, fonatos- és pászkakalácsok nevezését várjuk, a friss kalácsokat
március 15-én 8.00 és 14.00 között vesszük át. Utóbbira mő- és természetes
bélben töltött száraz kolbásszal lehet nevezni március 10-ig (16.00). Versenyeinkre kizárólag magánszemélyek jelentkezhetnek. Nevezési lap kitöltése
a helyszínen, nevezési díj nincs. Nevezni lehet egy egész kaláccsal és 50 dkg
kolbásszal. A minısítést a kalács- és kolbászkészítésre vonatkozó szabványok figyelembevételével, de elsısorban a gasztronómiai élmény és a hagyományos (létavértesi) jelleg alapján végezzük el. A díjazottakat érmekkel
jutalmazzuk.
Eredményhirdetések: a Rozsnyai Győjtemény Nemzeti Napján, 2014.
március 15-én. A folklór mősorral színesített rendezvényre 15.00-tól várjuk
kedves vendégeinket. A gyermekek kézmőves foglalkozáson, a felnıttek
pedig egy jó hangulatú vacsorán vehetnek részt.
Bıvebb információ: 52/376-763 (113., 140. mellék); 30/258-0805;
rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com
Eredményes versenyt kívánunk!
Bihari-Horváth László győjteményigazgató
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Boldog születésnapot!
születésnapot

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba. A nemzeti érték fogalmát a
magyar nemzeti értékekrıl és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvényhatározza meg az alábbiak szerint.
A nemzeti értékek szakterületi kategóriái az alábbiak:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi
javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét , különösen a mezıgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelızés és gyógyászat,
természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdıkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsıdlegesen
az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az
embert körülvevı környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és mőszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézmőipart, kézmővességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az
egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és mőszergyártás, mőszaki
eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népmővészet és népi kézmővesség, néprajz, filmmővészet, iparmővészet, képzımővészet, táncmővészet és zenemővészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon
körébe tartozó, kiemelkedı értékő mőemlékek és régészeti lelıhelyek,
nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erınlét és a szellemi teljesítıképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidı eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerően végzett testedzés vagy szellemi sportágban
kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életmővek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai,
különösen a fizikai és biológiai képzıdmények vagy képzıdménycsoportok,
geológiai és geomorfológiai képzıdmények, természeti tájak, természeti
területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevı környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei
és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési
eljárások
i) Létavértesi sajátosságok- mindazon értékek tartoznak ide melyek nem
besorolhatóak a fenti csoportokba.
A nemzeti értékek Települési Értéktárba történı felvételét bárki kezdeményezheti.
Ennek módjai:
A Városi Könyvtárban kaphatnak segítséget (úrlap letöltésit és kitöltésit)
illetve Létavértes honlapjáról is letölthetik, és a Polgármesteri Hivatalban
vagy a Városi Könyvtárba leadhatják
A benyújtott javaslatokat átadják a Települési értéktár Bizottságnak, akik
megvizsgálják a javaslat formai és tartalmi megfelelıségét, szükség esetén a
javaslattevıt 15 napon belüli hiánypótlásra kérhetik fel.

A javaslatot, illetve a szakvéleményt, összegyőjtött adatokat a Bizottság ülésén megvizsgálja. A Bizottság elnöke az ülésre tanácskozási
joggal meghívhat a nemzeti értékmentésben közremőködı civil szervezetet vagy egyéb, szakértelemmel rendelkezı személyt.
A beérkezett javaslatról a polgármesterhez történı benyújtástól számított 90
napon belül dönt.
A Bizottság azt a javaslatot támogatja, amely megfelel a Magyar Értéktárban
történı elhelyezés feltételeinek.
Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a Települési Értéktár létrehozásának!
Jóga Zoltán
Mővelıdési, Sport és Civil kapcsolatok Bizottság elnöke

Fotó: Magánarchívum
A közelmúltban családja körében ünnepelte 80. születésnapját Zilahi
Sándor létavértesi lakos. Gratulálunk, jó egészséget kívánunk!
(C 0811867)

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
Debreceni u. 1. szám alatti óvoda
Január 22-én egy zenés, táncos elıadáson vettek részt a gyermekek,
ami mindenki számára nagy örömet és élményt nyújtott.
Január 29-én a Cifra Palota bábcsoport óvodapedagógusai meglepték a gyermekeket „Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj” c. elıadásukkal. Köszönjük az élménygazdag mősort.
Január 29-én minden tehetségmőhelyben nyílt napot tartottunk,
ahol a szülık betekintést nyertek az óvodánkban folyó színvonalas
mőhelymunkákba.

Pályázati siker
A Magyar Tehetségsegítı Szervezetek Szövetsége által kiírt „Tehetség - hidak” kiemelt projekt „Gazdagító Programpárok II.” pályázatban intézményünk két pályamővel 500.000 – 500.000 Ft támogatást nyert, melyet élményszerzı programokra fordítanak a csoportvezetı óvodapedagógusok. 15 intézményen belüli és külsı helyszínen megvalósuló (Vojtina Bábszínház, Állatkert, Sóbarlang, erdeitúra, stb.) programra nyílik lehetıség.
A Ficánka nagycsoportban komplex gyermeki személyiségfejlesztés a mese- báb- drámajáték által „Bábos Ficánkák”. A Gomba
nagycsoportban környezettudatos magatartás megalapozása „Környezetvédı Sziporkák”. Mindkét program megvalósítása a szülık
bevonással történik.

FELHÍVÁS
Óvodánkban fontosnak tartjuk a hagyományırzést. Szeretnénk a
gyermekekkel is megismertetni a hagyományos népi ruhadarabokat
(kalap, sulckötı, suba, mellény, ködmön stb.), szokásokat és eszközöket (bot, kolomp, csengı stb.). Kérjük segítsék munkánkat azzal,
hogy akinek ilyen „kincse” van és tudja nélkülözni, hozza be óvodánkba.
Köszönjük szépen!

A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a
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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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Arany János Általános Iskola
A magyar kultúra napja
Kölcsey Ferenc1823-ban január 22-én tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát. Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy
szépkiejtési versenyen emlékezünk meg e jeles napról. Az iskola
könyvtárában tartott programon több mint harminc diákunk vett
részt az 5-6. és 7-8. évfolyamból.
Díjazottak:

HÍREK

5. oldal

Együtt szavaltunk a nemzettel
A Magyar Kultúra Napján a Létavértesi Arany János Általános
Iskola 6-7. osztályos tanulói csatlakoztak az „Együtt szaval a
Nemzet” címő televíziós adáshoz. Tanáraink, Molnárné Pelei
Andreával és Milotai József irányításával nálunk is felcsendült az
„Isten áld meg a magyart…” kezdető imánk.

Pályázat
A hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása
(TÁMOP – 3.3.14.A – 12/1) pályázat keretében elindítottuk „A ma
gyermeke - a holnap felnıttje” projektünket. A Pocsaji Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolával közösen több, mint 16 millió forinttal
gazdálkodva 8 pedagógus és 30 tanuló bevonásával egy év leforgása
alatt szeretnénk megvalósítani elképzeléseinket, melynek fı céljai az
egészségvédelem, az egészséges életmódra való felkészítés,
személyiség- és közösségfejlesztés valamint hagyományırzés. A
megvalósítás részleteirıl több helyen, így az újságban is
beszámolunk majd.

Új honlap
Fotók: Iskola archívuma

5-6. évfolyam: 1. Bodnár Gergı 5. b, 2. Nagy Krisztina 6. a, és Lukács
Petra 6. c, 3. László Szabina 6. c. 7-8. évfolyam: 1. Magyar Barbara 8.
a, 2. Juhász Erzsébet 7. a, 3. Czibere Balázs 7. a, Molnár Laura 7.c

Zsíros József tanár úrnak köszönhetıen új mozzanattal gyarapodott
iskolánk, elkészült új honlapunk. Az arany.lvertes.sulinet.hu címen
elérhetı weblapon folyamatosan frissítve jelennek meg iskolánk
eseményei, rólunk szóló tudnivalók, de a hivatalos
dokumentumainkat is megtekinthetik itt az érdeklıdık.

Megyei úszóverseny
Színház
Alsó tagozatos diákjaink bérletes színházi elıadáson vettek részt. A
Bors néni címő zenés darabot tekintették meg, mely nagy tetszést
váltott ki a kis nézıkbıl. Iskolánk mindig fontosnak tartotta, hogy
kulturális eseményekre is eljussanak gyerekeink, ami most a
Csokonai Színház miliıjében, kellemes élményekkel társult.

Versenyek
Több országos tanulmányi versenyre is beneveztünk diákjainkkal. A
történelem verseny megyei fordulójába bejutott diákok: Hadházi
Zsófia 7.b, Pántya Dóra 7.b, Szilágyi Réka 7.b, Serbán Alexandra
7.a, Pénzes Fanni 7.b
Megírtuk a Teleki Pál Földrajz és a Hevesy György Kémia verseny
iskolai fordulóit is, de ennek eredményérıl még nem tudunk
tájékoztatást adni.

Puskás emléktorna 2013
Puskás Ferenc halálának évfordulóján az Irinyi és az Arany János
Általános Iskola között Teremlabdarúgó Tornát szervezünk immár
8. éve. Az idei versenyt -az Irinyi iskola kérésére- január 17-ére
halasztottuk.

A Megyei Úszóversenyre viszonylag korán, január 22-én került sor
a Debreceni Sportuszodában. Iskolánkból 26 versenyzıt neveztünk
be, ám különbözı okok miatt csak 22-en utaztunk el. Nehezítette
helyzetünket, hogy a tehetségesebb gyerekeket egy versenyúszással
foglalkozó egyesület leigazolta, aminek következtében csak „A”
kategóriában versenyezhettek, ahol köztudottan iszonyú erıs a
mezıny. Gyerekeink ezek ellenére becsülettel helyt álltak, ám az
elmúlt évek eredményeit (egyéni dobogósok, váltó arany) meg sem
tudtuk közelíteni. Legjobb egyéni helyezésünk Harmati Dorottya
5. helye (50 háton), a váltóink pedig 4. helyezést értek el. A 4×50 mes fiú gyorsváltó III. korcsoportban 3.helyezést értek el.
Csapattagok: Fehér Dániel (2001) - Fülöp Soma Sándor (2001) Szabó Bence (2001) - Szima Csaba Miklós (2001). Az eredmények
közül említésre méltó még a 6. helyezett Kalmár Gabriella (50
gyors)

Továbbtanulás
60
nyolcadikos
diákunk
számára
elkezdıdött
a
visszaszámlálás. A központi írásbeli megírása után, ahol
születtek nagyon szép eredmények (magyarból 48 pontos,
matematikából, ami nehezebb szokott lenni több 35 pont
fölötti), elkészültek a jelentkezési lapok, melyet 31 iskolába
postáztunk el. Hamarosan indul a szóbeli felvételi idıszak is,
ahol reméljük, szintén kimagasló eredmények születnek majd.
Nagy Józsefné igazgató

A meghőléses, influenzás idıszakban hasznos információk

Szatmári Márton a kupával
A tanulók rettentı nagy önbizalommal várták az összecsapást.
Kellet is, hiszen az elmúlt 7 év során hatszor vesztesen hagytuk el a
pályát. Most nem, mert 17-8-as gyızelmet arattunk elsısorban az I.
korcsoportos, valamint hetedikes és nyolcadikos fiúk jóvoltából. Így
a tavalyi év után egy évig ismét nálunk marad a serleg.

A védınıi tanácsadások
idıpontjairól, a gyermekgyógyász szakorvossal tartott csecsemı- és kisgyermek tanácsadások rendjérıl részletes információk
olvashatók a település honlapján: http://letavertes.hu
Mosek Xénia védını
Telefon:20/535-5293

Orvosi ügyelet:
Árpád tér 10.
52/585-069
52/376-334
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Irinyi János Általános Iskola
Mesemondó verseny
Hagyományainkhoz híven januárban mesemondó versenyt
rendeztünk. A tanulók és felkészítıik már hónapokkal korábban
lelkesen, fáradtságot nem sajnálva készülıdtek e napra. Ennek
eredményeként színvonalas elıadásokat hallhattunk, a közönség és a
zsőri nagy örömére. A létai konyha finomságokkal kedveskedett
nekünk, amit köszönünk szépen!

Fotók: Iskola archívuma

Az elsı helyezettek az Apáczai Kiadó által rendezett konyári
Babszem Jankó Mesemondó Versenyen képviselhetik iskolánkat.
Gratulálunk és jó felkészülést a további megmérettetésekre!
1-2. osztály: I. Tóth Zsóka /(2.o.) Felkészítı: Nagyné Kiss Etelka
II. Máté Boglárka (1. o.), III. Szabó Tibor (1. o.) Felkészítı: Katonáné Szabó Csilla.
3-4. osztály: I. Szabó Dávid Gyula (3. o.) Felkészítı: Vályi Éva
II. Kádi Péter (4. o.), III. Kerekes Zsuzsanna (4. o.) Felkészítı:
Magyar Jánosné.

HÍREK
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Menyhárt Károly:

Ili néni köszöntése
2014. január 31.-én ünnepséget
szerveztek a gyermekétkeztetésben
dolgozók. Az ünneplés oka, hogy ez
volt az utolsó aktív nap az
élelmezésvezetınk
Tóth Béláné életében.
A családias hangulatú eseményen, mint a tizennegyedik
munkáltató vehettem részt, nagy
örömmel.
Örömmel mert azt gondolom,
hogy nem csak az elválás napja
volt ez a munkahelytıl, hanem
Fotók: Boros-Szima Beáta
legalább annyira örömünnep és
köszönet azért az olykor gyötrelmes ám mégis sikeres 40 évért, amit
az intézményrendszerünkben munkával töltött.
A kezdet 1955. június 18.-a volt amikor is Nagylétán a Varga
családban a második leánygyermek Ilona néven megszületett. Az
általános iskoláit itt végezte szülıfalujában.
Ezt egy kis távollét követte, mely 1973. június 7.-én Makón érettségivel ért
véget. Számára a munka világa ettıl az évtıl indult. Elıször bolti eladóként
dolgozott. 1975-ben férjhez ment Tóth Bélához, és mint minden rendes
családban a gyerekvállalás következett, így 1982.-ig fiaira szánta az idejét.
1982 - 88 között az akkori Tanácsházán dolgozott az elsı „nagy csapata”
tagjaként. Olyan munkatársakkal többek között, mint Bíróné Gabika,
Tóhátiné Marika, Nagyné Mangi néni, Verpelétiné Marika ,Szatmári Sanyi,
Bora Sanyi.
Elıbb az adó, majd a pénzügy munkáját segítette, közben
élelmezésvezetıi tanulmányokat folytatott. Ebbıl következik, hogy a
váltás elıtérbe kerülhetett, elıször a vértesi napközi élelmezésvezetıjeként munkálkodott 1989-1995 között, de miután semmi
sem tart örökké, a rendszerváltás elsı hozadéka a konyhák
összevonása volt. Ettıl az idıtıl a mai napig a városi napközi
élelmezésvezetıje, így naponta több mint 1000 adag fızését
koordinálta.
Sok minden történik egy emberrel 40 év alatt, legyen az munkahelyi
és magánéleti. Tóth Béláné sem volt kivétel. Az, hogy az ember ezt
hogy éli meg, ehhez hogy viszonyul, az egyedülálló. Évek alatt láttuk
İt átlépni a saját korlátain, túllépni családi tragédiákon, mosolyát,
jóindulatát, segítıkészségét, pozitív hozzáállását mégis megırizve a
mindennapokra. Legyenek azok az iskolák külön programjai, fızés a
Városnapra, Borversenyre, elıkészület Szilveszterre, vagy lakodalmi
menü összeállítása. Precízen végezve a munkáját baj és probléma
nélkül, figyelve mindenre.
Ma is így búcsúzik a második csapatától minden munkatársáról a
legjellemzıbbet kiemelve. Jókedvően ám mégis mosollyal és sírással
felváltva küzdve. Ezt nem lehet tanítani, mert ez belülrıl jön.
Ezért -megköszönve a nálunk végzett munkát az intézmények a
diákok az ovisok és a szülık nevében- így kívánunk mi is neki további
jó egészséget, szép hétköznapokat családja körében az alábbi
idézettel:

5-6.osztály: I. Adorján Dóra (5.o.), II. Gudász Renáta (5.o.), III.
Misuta Edina (5.o.), Különdíj: Balogh Bence (7.o.) Felkészítı:
Jákóbné Szilágyi Éva
A versenyek szervezıje és lebonyolítója Vályi Éva alsó tagozatos
munkaközösség-vezetı volt.
Vályiné Pápai Viola igazgató

Tisztelt Szülık és Támogatók!
Segítsen, hogy segíthessünk!
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola tanulóiért mőködı
„A Korszerő Iskoláért” Alapítvány köszönetet mond a 2013-as
adóbevallások során felajánlott 1 %-okért, melynek összege 73.841.Ft volt. A felajánlások tették lehetıvé 80 gyerek tábori költségének
önrészét, tanulmányi verseny nevezési díjának átvállalását, valamint
jutalomkönyvek vásárlását.
Kérjük a 2014. évi adóbevallások során is gondoljanak ránk, hogy
segíthessük a tanulók jutalmazását, felzárkóztatását, tehetséggondozását. Adószámunk: 18549782-1-09
Tóth Ilona
kuratóriumi titkár

Vályiné Pápai Viola
igazgató

Van három dolog az életben ami soha nem tér vissza: szó az idı és az
elszalasztott alkalom.
Van három dolog az életben ami tönkretehet: lustaság a büszkeség és
a féltékenység.
Van három dolog az életben, amit soha nem kellene elveszíteni: a
türelem, a remény és a becsületesség.
Van három dolog az életben, ami óriási érték: a család, a szeretet és a
barátság!
Kedves Ili néni ez utóbbi három megmarad, hát így kívánunk jó
pihenést!
„A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben,

hanem hogy mennyi élet volt éveidben."
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2014. évi költségvetés
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2014. évi
elıirányzat

KIADÁSI jogcímek

ezer forintban

A Képviselı-testület –a kötelezı elızetes véleményezés összegzése után2014. február 11-i ülésén tárgyalta az önkormányzat és intézményei ez évi
összevont költségvetését, s azt 1.275.507 e/Ft kiadási és bevételi fıösszeggel
hagyta
jóvá.
Jogi hátteret az Országgyőlés által 2013. december 17-én elfogadott,
Magyarország 2014. évi költségvetésérıl szóló CCXXX. törvény, adja,
mely feladatfinanszírozás keretében, különbözı jogcímeken juttat forrást az
önkormányzatok részére. Létavértes így 501.406 e/Ft forráshoz jut, ami a
kötelezı feladatok ellátására fordított költség (989.497 e/Ft) 50,7 % fedezi.
Ezt pótolja ki a kötelezı feladatellátásból származó saját bevétel 35,5 %ban, a fennmaradó 14,5 % (143.905 E/Ft) fedezet nélküli hiány, mely az
önként vállalt feladatokból származó bevételbıl 91.266 e/Ft kerül
mérséklésre. Pillanatnyilag a kötelezı feladatok 4,7 %-ának, 52.639 e/Ftnak nincs fedezete. Az önkormányzat számít- a korábbi évek gyakorlata
szerint- az egyedi elbírálás alapján központilag juttatott rendkívüli
önkormányzati támogatásra.
Legfontosabb cél -mint hosszú évek óta mindig- a település
mőködıképességének fenntartása.

1 095 383

Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

367 881

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 055

Dologi kiadások

432 615

Ellátottak pénzbeli juttatásai

174 219

Egyéb mőködési célú kiadások

24 613

- Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre

17 474
7 139

- Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 124

Beruházások

163 674

2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás

150 205
6 450

Felújítások

BEVÉTELI jogcímek

2014. évi
elıirányzat

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 000

ezer forintban

Általános tartalék

10 000

Önkormányzat mőködési támogatásai

497 685

Céltartalék

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása

178 130

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

156 640

Önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

154 503

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

342 680

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei

342 680
51 966

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

146 964

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

146 964

3.5.-bıl EU-s támogatás

130 879

Közhatalmi bevételek

119 315

Helyi adók

104 100

- Vagyoni típusú adók

15 600

- Termékek és szolgáltatások adói

88 500

Gépjármőadó

12 500

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Mőködési bevételek

160
2 555
145 703

Készletértékesítés ellenértéke

14 299

Szolgáltatások ellenértéke

75 630

Közvetített szolgáltatások értéke

7 644

Ellátási díjak

13 663

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 529

Általános forgalmi adó visszatérítése

18 430

Kamatbevételek

508

Felhalmozási bevételek

14 000

Ingatlanok értékesítése

14 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 266 347

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 160

KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK :

A város 2014. évi költségvetésének teljes anyaga megtalálható a honlapon:
http://letavertes.hu /Önkormányzat /Költségvetés

8 412

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

2.5.-bıl EU-s támogatás

1 275 507

1 275 507

Tisztelt Ebtartók!
A 41/2010.( II. 26. ) számú kormányrendelet szerint: minden 4
hónaposnál idısebb ebet az azonosítás érdekében tartósan meg kell
jelölni.
A tartós megjelölésre a Magyar Állatorvosi Kamara mikrochip
beültetést írt elı, melynek elvégzése kötelezı!
A mikrochip beültetésére a kiértesítési rend alapján, már az elmúlt
évben sor került.
Felhívjuk mindazon ebtartók figyelmét, akiknek új eb került a
tulajdonába, illetve kis kutyája van és elérte a négy hónapos kort,
azok minél elıbb -a mikrochip beültetés végett-, keressék meg
állatorvosukat.
Ez évben is újra sor kerül az ebek veszettség elleni oltására, amelyre
a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§. (7) bekezdése szerint:
„
Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb
oltható.”
A vonatkozó FVM rendelet értelmében a veszettség elleni
oltásra már csak mikrochippel ellátott ebet lehet vinni, a
veszettség elleni oltás helyén mikrochippezni már nem lehet!
A beültetés költsége:
- állatorvosi rendelınél egyeztetett idıpontban 3.500.-Ft/eb.
- tartási helyszínen, egyeztetett egyedi idıpontban,
kiszállással: 4.500.-Ft/eb
A díjak tartalmazzák a központi nyilvántartásba történı rögzítés
költségét is. A mikrochip beültetését az ebek oltási könyvébe
rögzíteni kell, így az oltási könyvet kérjük szíveskedjenek a
chippezéshez magukkal vinni.

A könyvek pótlása 500.-Ft plussz költséggel jár.
Dr. Tóth László
állatorvos

Dr. Gál József
állatorvos

8. oldal
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VÉRTESI REFORMÁTUS EGYHÁZ
SSZZO
OC
CIIÁ
ÁLLIISS ÉÉTTK
KEEZZTTEETTÉÉSSEE
Az évek múlásával egyre fontosabbá válik a mennyiség mellet a
minıség is. Gondos párosításainkkal a hét minden napján, szombat
és vasárnap, illetve ünnepnapokon is olyan kétfogásos menüt
szállítunk Önnek, amelynél biztos lehet abban, hogy minden
szükséges tápanyagot tartalmazva, a helyi és magyaros ízeket
kóstolhatja.
Háromfajta menüsort kínálunk: normál, diabetes, zsírszegény.
Szolgáltatásainkat bárki igénybe veheti, szociális alapon
kedvezményt is tudunk biztosítani.
Áraink:
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Összesen

Kiszállítás nélkül
330
600
395
1325

Kiszállítással
330
650
395
1375

Szociális rászorultság esetén:
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Összesen

Kiszállítás nélkül
330
450
395
1175

Kiszállítással
330
500
395
1225

HÍREK
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Kéménytőz
Hiába a legmodernebb technika, a vadonatúj kémény, minden
biztonsági berendezés, a technika ördöge sohasem alszik. Egy
újonnan épített EU konform kéményünkben komoly tőz ütött ki a
napokban. Késı este észleltük a bajt, és miután nem uraltuk a
problémát, felhívtuk a tőzoltóságot.
Szerencsére nem lett nagyobb baj, békésen alvó kisgyermekeink fel
sem ébredtek boldog gyermeki álmukból.
Amiért e sorokat írom, az családom hálájának kifejezése. A
létavértesi tőzoltóság hamar a helyszínre érkezett, és szerencsére
komolyabb beavatkozásuk nélkül meg is oldódott a probléma.
Legnagyobb
meglepetésünkre
csakhamar
megjelent
a
Katasztrófavédelem két ügyeletes tisztje is, sıt még a legközelebb
lakó kéményseprı is a helyszínre érkezett.
Külterületen, szinte a senki földjén lakunk, egy erdıben. Hatalmas
biztonságérzetet adott a szakemberek jelenléte, átvizsgálása és
szakvéleménye.
Ha nem egy zilált, sok területen szervezetileg szétesett országban
élnénk, talán le sem írnám e sorokat. Végre egyszer jó helyen
éreztük a befizetett adóforintjainkat, és örömmel állapíthattuk meg,
hogy mind felszerelésben, mind emberi hozzáállásban, minden a
legnagyobb rendben és szervezettségben történt.
Köszönet azoknak a minden bizonnyal rossz finanszírozás mellett és
hálátlanul alacsony bérért dolgozó elhivatott szakembereknek ezért
a magas színvonalú és emberséges viselkedésért. Jó tapasztalni,
hogy vannak még ilyen szervezetek és bennük ilyen szakemberek.

Csernátony Zoltán és családja
Kisszállítás módja:
Speciális autóval, igény szerint házhoz szállítás a hét minden
napján. Egy lakcímre, csak egy kisszállítási díjat számolunk fel!
További ajánlataink:
Családi események, rendezvények, konferenciák,
bográcsozás, kemencézés lebonyolítását vállaljuk.

szabadtéri

Elérhetıségeink:
Szilágyi Katalin, élelmezésvezetı:
06-30-394- 45-42
Rozsnyai Balázs, élelmezési asszisztens: 06-30-394-45-49

1
1%
%K
KÖ
ÖZ
ZC
CÉ
ÉL
LR
RA
A -- CIVILEKNEK!
A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény
alapján minden adófizetı dönthet arról, hogy
éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel.

Létavértesi szervezetek:
„A Korszerő Iskoláért” Alapítvány
Kassai u. 16. Adószám: 18549782-1-09
Alapítvány Létavértesért
Kossuth u. 4. Adószám: 18545984-1-09
Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért
Árpád tér 4. Adószám: 18997350-1-09
Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
Árpád tér 10. Adószám: 18540680-1-09
Barta Gyula és Felesége a
Nagylétai Gör. Katolikus Egyházközségért Alapítvány
Batthyány u. 53. Adószám: 18551941-1-09
Bartha Gyula és felesége a
Nagylétai Református Egyházközségért Alapítvány
Árpád tér 4. Adószám: 18551958-1-09
Érmelléki Iskolaszövetség
Árpád tér 10. Adószám: 18568105-1-09
Família Családsegítı Alapítvány
Irinyi u. 10. Adószám: 19124478-2-09
Irinyi János Horgász és Környezetvédı Egyesület
Orgona u. 4/A. Adószám: 19872054-1-09

Régi képeket várunk
Köszönettel fogadjuk azok jelentkezését, akik régi fotóikat
szívesen megosztanák másokkal, és másolatát a települési
digitális archívumban örökül hagynák utódainknak! Minden
papírképet szkennelés után visszaszolgáltatunk. Leadhatók a
Városháza I. em. 12. irodában, vagy a letahirek@gmail.com
címen fogadjuk. Köszönjük!

Könnyezı Pócsi Szőzanya Idısek Otthona Alapítvány
Batthyány u. 53. Adószám: 18990360-1-09
Létavértesi Fitness és Szabadidısport Egyesület
Baross u. 15. Adószám: 18556740-1-09
Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub
Rózsa u. 1. Adószám: 18569230-1-09
Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület
Rózsa u. 1. Adószáma: 18998650-1-09
A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány
Árpád tér 19. Adószám: 18567317-1-09
Létavértesi Önkéntes Tőzoltó Egyesület
Kossuth u. 4. Adószám: 19119230-1-09
Létavértesi Román Kulturális Egyesület
Kossuth u. 4. Adószám: 19127275-1-09
Létavértes SC ’97
Kossuth u. 4. Adószám: 18551202-1-09
Létavértesi Szılısgazdák Egyesülete
Kossuth u. 4. Adószám: 19125716-1-09
Sziklavár Szenvedélybeteg-segítı
Regionális Közhasznú Egyesület
Bács u. 12. Adószám:18995200-1-09
Vértesi Görög Katolikus Egyházért Alapítvány
Bács u. 12. Adószám: 18998760-1-09

+1 %
További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére
Magyarországi Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Református Egyház 0066
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Mozdulj az egészségért,
Létavértesen mindenki sportoljon
(TÁMOP-6.1.2.11/1-2012 – 1280)

„ A mozgás minden élet okozója”. Leonardo da Vinci

A szakemberek véleménye szerint a fejlıdésben levı fiatal
szervezetnek legkevesebb napi 1 órányi, a felnıtteknek hetente
legalább három alkalommal 30-45 percnyi mozgásra van
szüksége. Nyáron ez többnyire nem okoz problémát, hiszen egy
kiadós séta, kerékpározás vagy éppen a tánc is eleget tesz a
szervezet mozgás igényének, de ısszel és télen nem biztos, hogy
van kedvünk egy hosszabb gyalogláshoz.
Nagyon fontos, hogy – évszaktól függıen – mindenki
olyan mozgást válasszon, amihez kedvet érez, és ami inkább
szórakozás, mintsem megerıltetı fizikai tevékenység a számára.
A rendszeres testmozgás nemcsak a fizikai erınlétet, de a lelki
kiegyensúlyozottságot is növeli. A másik gyakran elıforduló
kérdés: mit együnk, ha sportolunk?
A rendszeres, napi testmozgás nem igényel semmiféle különleges
étkezést, ugyanúgy, mint ahogy az egészséges táplálkozásban,
nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendı mennyiségek. Fontos,
hogy a szervezetbe vitt energia a felhasznált kalóriával legyen
egyensúlyban, ebben az esetben nincs hízás sem fogyás.

“Sokan esnek abba a hibába, hogy egy-egy edzés után felfalják
a hőtıszekrény tartalmát – mondván, hogy most úgyis
mozogtam. Ilyenkor nem ártana utánaszámolni, hogy a leadott
és bevitt energia között micsoda különbségek lehetnek. Azt,
hogy egy meghatározott idı alatt ki, mennyi kalóriát éget el,
függ a testedzés erısségétıl és a testsúlytól is. A lenti
táblázatban
mutatja
mennyi
kalóriát
égetett
elmozgásával. Ráadásul az étel elfogyasztása után kb. 20
perccel jelentkezik a jóllakottság érzése, így testmozgás után is
a lassú étkezés ajánlott.
Aki rendszeresen sportol, érdemes kitapasztalni, milyen ételfajtát
és milyen mennyiségben kell fogyasztani, hogy a leadott energiát
pótolja, ne érezzen éhséget, de ne is vigye túlzásba az energia
bevitelt. Fontos, hogy az elveszített tápanyagok közül a
szénhidrátok visszapótlása megtörténjen, amelyre itt vannak
például a tésztaféleségek. Nemcsak ízletesek, hanem jelentıs
szénhidrát tartalmuk miatt nagyon laktatóak is, így egy-egy
kiadós mozgás után garantáltan elmúlik az éhségérzet kisebb adag
tésztaételtıl is. A tojásos tészták pedig “sajátos” összetételüknek
köszönhetıen egyéb kedvezı hatást is gyakorolnak a szervezetre.

HÍREK

Energiafelhasználás egy óra alatti tevékenységhez,
testtömeg kilogrammonként (kcal)
alvás
0,93
fekvés
1,10
ülés
1,43
szellemi munka
1,45
számítógépes munka
1,53
állás
1,58
gépkocsivezetés
1,60
séta (3 km/óra)
2,75
járás (4 km/óra)
2,86
streching (nyújtás)
3,00
háztartási munka
3,43
kerékpározás (9 km/h)
3,57
evezés (3 km/h)
3,66
sietés (6 km/óra)
3,70
lovaglás (trapp)
4,20
mellúszás (1,2 km/óra)
4,40
asztalitenisz
4,50
korcsolyázás (12 km/óra)
5,01
teniszezés
5,14
tánc (tangó, keringı)
5,14
kerékpározás (15 km/óra)
5,38
lovaglás (galopp)
6,70
gimnasztika
6,71
úszás (intenzív)
6,90
kenuzás (7,6 km/óra)
8,10
kerékpározás (21 km/óra)
8,71
vívás
8,75
sífutás (9 km/óra)
9,00
evezés (6 km/óra)
9,30
futás (9 km/óra)
9,50
korcsolyázás (21 km/óra)
9,91
futás (12 km/óra)
10,07
kerékpározás (30 km/óra)
12,00
futás (15 km/óra)
12,10
A
sajtó
a
további részletekrıl
közvetlenül Jóga Zoltán projekt
menedzsertıl érdeklıdhet.
telefon: 06-30-471-82-71
e-mail: jogazol80@gmail.com)

És még egy elıny: a gyorsaság. Ki nem volt már olyan helyzetben,
amikor az esti edzés után farkaséhesen tért haza, és 15 perc alatt
egy kész tésztasalátát vagy tésztamártás dobott össze. És ilyenkor
még az sem gond, ha vendégeket is várunk…

Felhívás!
Programok Létavértesen,
az egészséges életmód
jegyében

Kedves Létavértesi
sakkbarátok és
leendı nagymesterek!

A TÁMOP-6.1.2.11/1-2012 – 1312 számú pályázatban szereplı
sakk klub februárban is várja a Létavértesi sakk barátokat a
megszokott környezetben, a Városi Könyvtár és Mővelıdési házban
-Rózsa utca 1 szám- Nagy Károly klubvezetıvel.
Legközelebb február 22-én, szombaton délután 14 órától.
Minden kedves sportbarátot és mozogni vágyót várunk
programjainkra melynek idıpontjáról és helyszínérıl a Létavértesi
Hírekben adunk tájékoztatást.
Jóga Zoltán projekt menedzser
Telefon:06-30-471-82-71
e-mail: jogazol80@gmail.com
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Nagylétai Református Egyházközség
Szociális Szolgáltató Központja- Kossuth u. 2.
Szolgáltatás
megnevezése

2014. évi
Személyi térítési díj
megállapított
számítása
intézményi térítési díj

Szociális
étkeztetés

475 Ft/nap

Házi segítségnyújtás

térítésmentes

Idısek nappali
ellátása

térítésmentes

Idısek otthona

72.000 Ft/hó,
2.400 Ft/nap /fı

Max. jöv. 30%-a

Max. jöv. 80%
kivéve a térítési díj
vállalása

Honlap: http://letarefotthon.hu/
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Tisztelt Termelık!
2014. január 23-tól megkezdıdött a 2013-as területalapú
támogatások második részletének utalása, mely 35 ezer forint
hektáronkénti támogatást jelent. Az elsı részlet kifizetése tavaly
októberben indult, és 34 ezer forint volt. Csomagokban történik a
kifizetés, mely három hét alatt fog lezajlani. A területalapú
támogatáshoz kapcsolódva három jogcím az, amelyek kifizetése
tavaly év végén indult el és most folytatódik. Ilyen az agrárkörnyezetgazdálkodási program, a kedvezıtlen adottságú területek
támogatása, valamint a Natura2000 program. Közös
Agrárpolitikában 2014 még átmeneti év lesz. Minden olyan
támogatás megmarad, amely 2013-ban is mőködött. Így
megmarad idén az egyszerősített területalapú támogatási rendszer
(SASP) - várható összege 227 euró lesz hektáronként -, továbbá a
különleges támogatások, a szerkezetátalakítási támogatások és az
elkülönített támogatások is.
Elkezdıdtek a Kamarai Kártyák kiosztásai is. A kártyák
különbözı kedvezmények igénybe vételére jogosítják fel
tulajdonosaikat, melyen a szolgáltatók létszáma folyamatosan
bıvül. A nak.hu címen folyamatosan tájékozódhatnak a kártya
felhasználási lehetıségérıl. A kártyák személyesen a kamarai
nyilvántartási számmal vehetık át a falugazdász irodában.
Tájékoztatjuk a növénytermesztéssel foglalkozókat, hogy egy
Európai Uniós elıírás alapján a 2014-es gazdálkodási évben adatot
kell szolgáltatni a Magyarországon kiemelt fontosságú
növénykultúrákban felhasznált növényvédı szerekrıl, azok
mennyiségérıl. Hazánkban az adatgyőjtés 2014-ben a
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal együttmőködésében, a
permetezési naplók adatainak begyőjtésével valósul meg. A
növényvédelmi tevékenységrıl szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM
rendelet elıírásai alapján a felhasználási tevékenységet folytatóknak
a növényvédıszer-felhasználásról naprakész nyilvántartást kell
vezetni, melynek formai követelményeit a rendelet tartalmazza. A
permetezési napló naprakész vezetése nemcsak a hatóságok számára
szükséges, hanem a gazdálkodókat is védi az esetlegesen felmerülı
élelmiszer-biztonsági illetve technológiai problémák esetén. Az
adatgyőjtés sikeres lebonyolításának érdekében kérjük, hogy a
2014-es gazdálkodási évben fokozottan ügyeljen a permetezési
napló naprakész és pontos nyilvántartására, hogy ha a NÉBIH, a
megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai
vagy a KSH munkatársai megkeresik Önt, az adatszolgáltatási
kötelezettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni.
1/2014. (I. 21.) számú MVH Közlemény a nemzeti
kvótatartalékból történı közvetlen értékesítési és beszállítási
tejkvóta igénylésének feltételeirıl: A nemzeti kvótatartalékból
történı közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes
igénylésére pályázatot hirdet, jelen közlemény kihirdetésétıl 2014.
március 14-ig terjedı kérelembenyújtási idıszakkal, a
közleményben meghirdetett keret kimerüléséig. A kérelem a jelen
közlemény 1. számú mellékletében található K1000-2013/14.
számú. A 2013/14. kvótaévre vonatkozó, a nemzeti kvótatartalékból
történı kvótaigénylés" elnevezéső nyomtatványon nyújtható be a
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (továbbiakban: MTKI
Kft.) címér (1450 Budapest, Pf.: 31.) postai úton.
Szarvasmarha tartók figyelmébe: 2014. január 5-tıl a jelenleg
hatályban lévı 1926-1927 Belföldi Marhalevél – Igazolólapot és a
1928 Szarvasmarha útlevelet felváltja egy összevont, új típusú
„Marhalevél", amely a Magyarországon regisztrált (importált)
szarvasmarhák mozgását, tartóváltását kíséri nyomon. A
forgalomban lévı 1926-1927 Belföldi Marhalevelekkel és
Igazolólapokkal továbbra is lehet jelenteni állatmozgásokat és
kikerültetéseket. A korábban kiadott útlevelekkel 2014. június 30-ig
lehet állatokat exportálni.
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„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél.
Nem haltál meg,, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk,, ha idınk lejárt.”

GÁL JÁNOSNÉ
Kántor Éva (1957.01.25 – 2013. 02. 13.)
halálának 1. évfordulója alkalmából
Fájdalomtól megtört szívvel mindazok nevében,
kik ismerték és szerették
Szeretı család

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft

A legfontosabb változások az új marhalevéllel kapcsolatban, hogy a
bizonylat három részbıl fog állni: felsı rész (1934) útlevélként is, a
középsı rész (1935) beérkezés bejelentıként (átkötés, export,
vágás), az alsó rész (1936) kikerülés bejelentı szelvényként fog
funkcionálni. A marhalevél színe zöld marad, de kap egy piros
keretet.

2103. szeptember 01-tıl jelentısen bıvült a nitrát érzékenynek
minısített területek nagysága Magyarországon, így környezetünkben is. Az újonnan kijelölt területeken gazdálkodóknak 2014.
szeptember 1 után kell jelentést készíteniük. Ettıl az idıponttól a
tápanyag-utánpótlást is a talajmintavétel alapján elkészített
tápanyag-gazdálkodási terv szerint kell elvégezni. A Kamara a
tápanyag-vizsgálatban is segít, mégpedig rendelkezésre bocsájt
zacskókat, címkéket, a szedett mintát leadhatják irodánkban és
4.400+Á Ft helyett 3.400+Á Ft-ért készítteti el a vizsgálatot. A
MEPAR blokkok listája a 43/2007 (VI.1.) FVM r. 1 sz. melléklete
tartalmazza.
Február – március hónapban Téli gazdaesték címmel elıadásokat
szervezünk az adózást, földügyeket, földhasználati bejelentéseket,
nitrát adatszolgáltatást, kedvezményes hiteleket, aktualitásokat
érintve, melyeket kiegészítünk egyéb piaci szereplıkkel. Ezzel
kapcsolatos tájékoztatást a falugazdász irodában kapható.
2014. január 31-én 48 fı helyi és környékbeli gazdákkal 1 napos
szakmai kiránduláson vettünk részt Magyarország legnagyobb
gépkiállításán az AGR OmashEXPO-n. Az ott látottak, hallottak
mindenkit lenyőgöztek.
Szima György NAK falugazdásza
RÉGI KÉP

Fotó: Vesza János tulajdona
Egy kis pihenı. Vesza János bácsi és Rizán Mihály az egykori
Bocskai szılıskertben, valamikor az 1940-es évek végén.
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CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Batthyány u. 23. szám
alatt 100 m2-es 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázzsal,
melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érdeklıdni: lehet telefonon: 06-30/ 430-8054" (C 0811869)

CSALÁDI HÁZ Létavértes, Halom
utca 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni
lehet az alábbi telefonszámon:
06-30/655-1061
(C-0905415)
CSALÁDI HÁZ, Rákóczi u. 76/C.
alatt melléképületekkel, 1800 n.öl
telekkel eladó. Érdeklıdni lehet:
06-70/ 24630-19
(C 0811892)
MUNKAHELY. A Bigecs Farm
Kft. szakosított sertéstelepe sertésgondozót keres. Érdeklıdni: Olejár
Imre sertéstelep vezetınél telefonon:
06 30 / 451 7077
(C 0811850)

Létavértesi
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Apróhirdetés
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val)
CSALÁDI HÁZ. Tetıteres családi
ház Létavértes, Halom u. 5. szám
alatt eladó. Érdeklıdni: lehet:
06 30/ 655 1061.
(C 0811734)

LAKÓHÁZ. Nyárfás u. 10. szám
alatt komfort nélküli kisebb lakóház
eladó. Érdeklıdni: Létavértes, Sziget
u. 16. Tel: 30/ 410-8186 (C 0811891)
REDİNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését vállalom. Kiváló minıségő 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)

Kedves Szülık!
Tisztelettel kérném azokat a szülıket, akiknél otthon már nem
használt (kinıtt) gyermek szemüvegkeret van, ajánlják fel
jótékony célokra.
Sajnos sok látásjavításra szorult gyermeknek éveken
keresztül azért húzódik a szemüvegessé válása -és emiatt
fokozatos romlás is tapasztalható-, mert a szülık számára
megoldhatatlan a több ezer forintos költség kifizetése.
A keretek (vagy egész szemüvegek) mindkét iskola
portáján leadhatók (Arany János Általános Iskola, Árpád
tér 10, illetve Irinyi János Általános Iskola, Irinyi utca 8.).
Segítsünk, ahol tudunk! Köszönettel:
Janka Sándorné iskolavédını

KAZÁNOK. Eladó egy nagyteljesítményő, hılégbefúvós Hitting
kazán (mőhelyek, fólia, sátor főtésére alkalmas) és egy Simplee 02-es
vegyes tüzeléső kazán. Érdeklıdni.:
06 20/498 6870 .
(C 0811737))

Villanybojler, cserépkályha. Eladó
egy 120 literes villanybojler és 2 db.
cserépkályha, melyek bontás nélkül
megtekinthetıek. Érdeklıdni: lehet
06/30/4275919 telefonszámon
.

GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával,
alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj.
Kéki Sándor, tel: 06-20/ 463-57-13
(C 0811733)

BELTÉRI
AJTÓK.
Kiváló
minıségő Porta doors beltéri faajtók
széles választékban és variálhatóságban. Hagyományos, klasszikus, modern, exkluzív stílusban.
Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon:
06-20/ 463-57-13
(C 0811733)

Hirdetés leadása: március 10-ig

(C 0811893)

Az „Imike Gyermekünk Mosolyáért Alapítvány”
kuratóriuma és a szülık megköszönik a 2013. évben az adó 1 %-ból
felajánlott támogatást, mely 463.083 forint volt. A gyermek gyógykezeléséhez, életkörülményei javításához kérjük továbbra is a támogatók
segítségét.
Gyermekünk életének megmentéséért: kérjük,
támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával, adományával!
Adószám: 18148398-1-09 – Számlaszám: 11738008-20843612
Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését és áldozatvállalását!

Forrás : nemzeti sport

HIRDESSEN
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Hirdetési díjakról: http://letavertes.hu /Létavértesi Hírek
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Nálunk mindent egy helyen megtalál:
Liszt, cukor, étolaj, édesség, főszerek, vegyi áru,
írószer, ajándék, ezer apró cikk, játékok,
háztartási cikkek, konyhai felszerelés, stb.
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A Létavértes Sc 97 sportegyesület szervezésében
2014. március 07-én, pénteken 17 órától elıadást tart.
Prof. Dr. Sandra Sándor, egyetemi tanár (Létavértes szülötte)
Téma: Drogok, túlzott alkoholfogyasztás, és a dohányzás
problémái, hatásuk a csontízületi rendszerre.
Gyógyszeres és fizioterápiás kezelések lehetıségei.
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk, különösen
a gyerekcsoportok, osztályok vezetıit.
Árva Barna SE. elnök

IIddee éérrddeem
meess bbeennéézznnii!!
Szeretettel várjuk minden kedves régi és új
vásárlónkat!

Nőnapra virágot
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Kedvezı árfekvéső cserepes virágokkal
várjuk kedves vásárlóinkat !

a Hiripi Kertészetbıl
Kínálatunk:

Oláh Tamás
ügyvezetı igazgató
06-30/213-7163
06-30/556-2023

Víz- gáz-, villany-,
központifőtés és
gázkészülékek
szerelése
napkollektorok
telepítése és
javítása
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gépjármővezetıi tanfolyamot indít
2014. március 07-én (pénteken) 18 óra
Helye: Árpád tér 7. Szalay iskola tanterme
(uszodával szemben). Részletfizetési lehetıség!
Jelentkezés és felvilágosítás:

Németh János iskolavezetınél.
Létavértes, Móricz Zs. u. 17. Telefon: 06 30 2384890,
www.nemethautosiskola.hu

Ázsiai boglárka, Impatiens, Teltvirágú Pistike,
Dublett begónia, muskátli, stb.
Cím: Létavértes, Teleki u. 11.
Telefon: 06 70/4224-264 , 06 70/9455-653

