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Középületek felújítása 
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
2015. október 23-án 10 órától  

az Árpád téri  Kopjafánál 
 

Ünnepi beszédet mond: 
Menyhárt Károly polgármester 

Ünnepi műsor 
Koszorúzás 

Minden érdekl ődőt szeretettel várunk!  

Létavértes Városi Önkormányzat 
Városi Könyvtár és Művelődési ház 

Kedves létavértesi lakosok!  
 

A Jobbik Létavértesi Ifjúsági Tagozata 
szeretettel meghívja Önöket 

MMMuuurrrááánnnyyy iii    LLLeeevvveeennn ttt eee  
 '56-os szabadságharcos,  

egykori halálra ítélt  
„A forradalom igazsága, 
az igazság forradalma ” 

 című előadására 
 

Időpont: 2015. október 24 , 14:00 óra 
A rendezvény helye: 

Városi könyvtár és Művelődési ház 
Létavértes Rózsa utca 1, I. emelet 

 

 

Az Alföld virágai 
című népi iparművészeti kiállításra. 
Megnyitó október 20.-án 17.00 órakor 

Helye: Létavértes Rózsa u. 1. 
Megnyitja: Hubert Erzsébet etnográfus,  

a H-B. Megyei Népmővészeti Egyesület elnöke. 

Kézmőves bemutatót tart:  
Páll Józsefné csipkeverő 

 

Mint ahogy arról korábban a lap 
hasábjain is hírt adtunk, önkor-
mányzatunk pályázatot nyújtott be az 
egyes intézmények energetikai felújí-
tására.  
 
A pályázatunk kedvező elbírálásban 
részesült, ezért 2015. október 6-án 
lehetőségem volt a támogatási szerződés 
aláírására Budapesten a közreműködő 
szervezetnél.  
A szerződés és a döntést megalapozó 
jogszabályok szerint a „Létavértes Város 
Önkormányzata középületeinek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
című, KEOP-2015-5.7.0 kódszámú 
pályázat alapján hét épületre összesen 
149.940.135 Ft összegű forrás áll 
rendelkezésünkre, mely 100% előleg 
lehívással felhasználható.  
 
Ettől a naptól az események felgyorsultak, 
hiszen a kivitelezésre rendelkezésre álló 
határidő már módosítás után 2015. 
november 30. Így a kivitelezővel történt 
gyors egyeztetést követően - a 2015. 
augusztus 31-én aláírt feltételes szerződés 
alapján - a munkálatokhoz az elmúlt héten 
két épületnél hozzákezdtek. Az anyagok 
leszállítása minden megújuló épületnél 
megtörtént.  
 
A műszaki tartalom – külső nyílászáróinak 
cseréje, külső homlokzati felület utólagos 
hőszigetelése és felületképzése, padlástér 
vízszigetelése is -, melyet néhány épületnél 
szükség szerinti függőeresz csatorna illetve 
 

a tantermek fémszerkezetű előterének 
átalakítása egészít ki. Az épületek 
felújításánál a rövid határidőt tekintve 
számítunk a tantestület, a szülők és a 
diákok feltétlen együttműködésére a 
biztonságos és sürgős munkavégzés okán.  
 
Igyekszünk, hogy az oktatásban semmilyen 
változás ne történjen, így lehetőség szerint 
– bár az időjárás ezt átírhatja – a nyílászáró 
cserék hétvégi, illetve munkaszüneti 
napokra essenek.  
A munkálatok elvégzését követően új 
köntöst kap a létai részen: a Kossuth utca 
1. szám alatti központi iskola és az Árpád 
tér 7. szám alatti Szalay iskola. Míg a 
vértesi részen az Irinyi utca 6. szám alatti 
óvoda, az Irinyi János Általános Iskola 
Kassai utca 16., Kassai utca 5, illetve Irinyi 
utca 1. szám alatti épületei, valamint a 
Kassai utca 8. szám alatti tornacsarnok és 
könyvtár épülete. A látványos külső 
homlokzatokon kívül mégis a legfontosabb 
a hőszigetelt nyílászárók és a mintegy 14 
cm hőszigetelő anyag elhelyezésével az 
energia-felhasználás jelentős csökkenése. 
Ezzel évek óta fennálló pályázati igényünk 
oldódik meg a 100%-os támogatási 
intenzitású projekt keretében  
 
Ezúton köszönjük meg az ehhez nyújtott 
segítségét Tasó László államtitkár, 
országgyűlési képviselő úrnak. Még 
egyszer kérem az érintetteket, hogy a 
beruházás megvalósítása idejére türelmes 
segítséget tanúsítsanak.  

Menyhárt Károly polgármester
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Közművelődési honlap 
A Városi Könyvtár és Művelődési  
ház önálló honlapot indított, melyen a 
művelődési ház és a könyvtár tevé-
kenységével kapcsolatos informá-
ciók, az állandó és kiemelt rendez-
vények, színes képgaléria érhető el: 

http://letavertesikonyvtar.hu/ 
 
Jógafoglalkozások kezdődnek 
Novemberi kezdéssel jógafoglalkozás 
indul a Művelődési házban. 
Jelentkezni lehet személyesen a városi 
könyvtárban, illetve az 52/376 055 
telefonszámon. 
 
Helyreigazítás 
az októberi szám 8. oldalán: a temp-
lomszentelésen Florin Vasiloni
főkonzul, Románia Gyulai Főkon-
zulátusának vezetője vett részt. 
 

2015. szeptember 29-én tartott soros ülés  
 
Napirendek: 
      Polgármesteri jelentés 
1. Beszámoló Létavértes Városi Önkor-
mányzat és intézményei 2015. évi költ-
ségvetésének I. félévi teljesítéséről •
2. Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2015. évi költségvetésének 
módosításáról • 
3. Beszámoló a Létavértesi Gyermeksziget 
Óvoda munkájáról, a Létavértesi Arany 
János Általános Iskola és Irinyi János 
Általános Iskolaműködtetői feladatának 
ellátásával kapcsolatos tapasztalatokról. • 
4. Különfélék 
    4.1. A nem közművel összegyűjtött ház- 
    tartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
    közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IV.29.) 
    Ör. számú rendelet módosítása •  

4.2. A pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról, valamint 
a személyes gondoskodást  nyújtó 
ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.)Ör. 
számú rendelet módosítása. •  
4.3. Vízikőzmű vagyon üzemeltetése 
4.4. Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátása. 
4.5. Lakossági kommunális hulladék-
gyűjtés végzésére kiírt közbeszerzési 
eljárásban eljárást lezáró döntés meg-
hozatala. 
4.6. Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési ház intézményvezetői 
pályázat  elbírálásához szakértői 
bizottság megválasztása. 
4.7.Művelődési-, Sport- és Civil 
kapcsolatok Bizottság külsős tagjának 
megválasztás 
• =  http://letavertes.hu honlapon elérhető 

Képviselıtestület tárgyalta 

BURSA Hungarica önkormányzati pályázat kiírása 

Pályázók köre: 
A települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik  
- a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások, vagy  
- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű – nappali 
tagozatos – alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
Kötelező mellékletek:  

 - igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 
                  egy főre eső havi nettó jövedelméről 

 - szociális rászorultság igazolása  
 

Mindkét pályázat benyújtásának módja, határideje: 
Pályázatot elektronikus úton, a regisztrációt követően az EPER-
Bursa rendszerben kell benyújtani. 
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.  
A pályázói regisztrációt, belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése. (A korábban regisztráltak a régi név-jelszóval 
lépnek be!)  
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzat--
nál kell benyújtaniuk a pályázóknak.  
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2015. november 9.  
Létavértes Városi Önkormányzat Titkárság, I. emelet 15.  
Elbírálás: várható időpontja: 2015. december 7. 
 
A felhívás elérhető a város honlapján is: http://letavertes.hu 
Minden pályázónak javasoljuk, hogy tájékozódjon a BURSA hon-
lapján: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/  

T.B.
 

Mint arról a szeptemberi lapszámban beszámoltunk, a Létavértes 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2015.(IX.01.) Öh. 
számú határozatával csatlakozott az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormány-
rendelet alapján a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat rendszerhez.  
 
Az „A” és „B” típusú pályázatban összesen 10 fő 10 hónapon 
keresztül egyenként havi 3 000 forint összegű támogatásban 
részesül. 
 
„A” típusú  pályázati támogatás:  
a felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév II. és a 
2016/2017. tanév I. félévére vonatkozik. 
 
Pályázók köre: 
A települési önkormányzat területén lakóhellyel - rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói jogviszonyban 
lévő, teljes idejű – nappali tagozatos – alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.  
 
Kötelező mellékletek: 

 -hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016.tanév 
                  I. félévéről  

 - igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők  
                   egy főre eső havi nettó jövedelméről  

 - szociális rászorultság igazolása  
 
 

„B” típusú pályázati támogatás: 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, akik 
2016/2017.tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen 
megkezdik. 
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Közel egy évtized után az Uniwebtől az eKözig szolgáltatóra vált 
október végén Létavértes Városi Önkormányzat portálja.  
 
Az új weboldal nem csak a külső megjelenésével (design), hanem a 
technikai lehetőségeknek köszönhetően a gazdagabb tartalommal is 
igazodik a felhasználók mai elvárásaihoz. 
A honlap ötvözi egy települési és egy közigazgatási portál 
sajátosságait, felhasználóbarát. Gyengénlátók számára 
akadálymentesített változatban is használható.  
A főmenü 5 könnyen kezelhető elemből áll. Legördülő és 
oldalmenü, kereső támogatja a gyors elérést. 
 
TELEPÜLÉS: 15 almenüvel egységes szerkezetben igyekszünk 
megjeleníteni minden lényeges dolgot, ami Létavértes múltjához, 
jelenéhez, épített és természeti környezetéhez kötődik. 
Önálló oldalakat kaptak a különböző közösségi szerveződések, 
intézmények. Legjelentősebb eseményeket szeretnénk archiválni, és 
a várost képeken is megjeleníteni, stb.  
 
ÖNKORMÁNYZAT 11 almenüjében a képviselőtestület, a 
bizottságok, a hivatal működésével kapcsolatos -korábbinál 
részletesebb-  információk érhetők el. 
Külön figyelmet érdemel a Helyi rendeletek menüpont, ahol nem 
csak lista alapján nyithatók meg az önkormányzat rendeletei, hanem 
keresni lehet tartalomra, címre, elfogadási év és rendeletszám 
alapján is. A használatot sugó is segíti.  
Itt találhatók a jövőben nagyobb szerepet játszó e-ügyintézéssel
összefüggő információk. 

 

     Gyermeksziget 
     Óvoda 

 
 

„Ettem szőlőt, most érik, most érik!” 
 

Szeptember 26-án szüreti rendezvényt tartottak az Irinyi utcai 
tagóvodában. A szép számú publikum lelkesen tapsolt a Cirmi 
csoport énekes – táncos műsorának, a szülők által előadott Eszes 
Pista házasságának, Szilágyi Katinka és Major Imre 
citerakíséretével előadott szüreti nótacsokornak. 
A szülők és gyerekek közös vidám játéka is sok vidám percet 
teremtett. A megjelenteket virslis krumplival, musttal traktálták. 
 

Köszönet a támogatóknak: Deme Józsefné Piroskának, Szilágyi 
Katalinnak, a PP+R Kft.-nek, a Szülői Munkaközösség tagjainak, és 
a Kedves Szülőknek! 
 

 
Fotó: Magánarchívum

Ének és citeraszó 
További sok szép színes óvodai kép: http://letavertes.hu

KÖZÉRDEK Ű ADATOK  menüben -a folyamatos feltöltést 
követően- a kötelező alapinformáción túl számos helyi tényadat, 
kimutatás, stb. lesz elérhető. 
 
HÍREK menüben nem ömlesztve, hanem 10 kategóriában kerülnek 
feltöltésre a közérdeklődésre számot tartó hírek, előzetesek, 
felhívások, közlemények, programajánlók. Ebből négy fontosabb 
hír a Kezdőlapon kiemelésre kerül. 
 
ÉLETHELYZETEK menü egyformán szolgálja a lakosság és a 
szakhatóság naprakész tájékozódását. A születéstől a halálig 13 
tárgykörben, több mint 220 élethelyzettel kapcsolatban, lépésről-
lépésre teljes körű információval szolgál. A legtipikusabb -mintegy 
80- ügyekben teljes körű leírás olvasható, az ügyindító, letölthető 
dokumentumtól kezdve az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő 
részletekig minden megtalálható. 
 
A honlap alsó részén Hasznos linkek - Legfontosabb 
élethelyzetek - Fontosabb nyomtatványok oszlopából 
közvetlenül elérhetők lesznek a felsorolt oldalak, témák, 
segédletek. Jelenleg előzetes listát találnak, melyeket a gyakori 
használathoz igazodva módosítani fogunk. 
A naprakészség, dinamikusabb működés, új funkciók, a bővebb 
tartalommal együtt reméljük elnyeri  tetszésüket!  
Köszönettel fogadunk minden jobbító észrevételt e-mailen: 
letahirek@gmail.com vagy letavertes@gmail.com 
A honlap erősítse kötődésüket Létavérteshez, és szolgálja 
mindennapjaikat!                                                     Turóczi Barnabás 

 

TTTÖÖÖKKK    JJJÓÓÓ   NNNAAAPPP AZ OVIBAN ! 
 
Az egészséges életmód és a jókedv jegyében került megrendezésre 
október 8-án a „Tök jó nap” a Gyermeksziget Óvodában. 
Az óvoda apraja-nagyja, valamint a szülők, nagyszülők, vendégek 
közösen, nagy izgalommal készültek erre a fergeteges délutánra: 
Szebbnél szebb és változatos tök kompozíciókat készítettek, finom 
süteményeket sütöttek. 
 

 
Fotó: Magánarchívum

A 13 órakor kezdődött rendezvényen színvonalas műsorok és fellépők 
váltották egymást: a Csormolya népdalkör, a Villongó táncegyüttes 
Minibingó tánccsoportja, majd a Cifra Palota óvónői bábcsoport, akik a 
Kolontos Palkó című bábjátékot adták elő. 
Mindeközben a gyermekek és a szüleik izgalmas ügyességi játékokat 
próbálhattak ki, az arcfestő sátorban minden gyermek azzá válhatott, 
amivé szeretett volna. Az ügyes kezű óvónénik és peda-gógiai 
asszisztensek kedves lufi figurákkal varázsolták el a gyer-mekeket, a 
dajka nénik folyamatosan kínálták a frissen sült lángosokat. 
A változékony őszi időjárás ellenére egy „tök jó" hangulatú délutánt 
tölthettünk el együtt. 

Szabó Anita Éva
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Arany János  
Általános Iskola 
 
 

A népmese napja 
Benedek Elek 156. születésnapja tiszteletére idén is elindultak 
iskolánkban a "Mese nagykövetei", azaz öt felsős diák, hogy 
mesemondásukkal az alsós diákok egy-egy tanóráját színesebbé 
tegyék.. A "nagykövetek" arra buzdították kisebb társaikat, hogy 
minél több mesét olvassanak ők maguk is - melyhez az iskolai 
könyvtár is a rendelkezésükre áll. 
 
Nagykövetek voltak: 
Tarnai Panna 7.a, 
Justyák Brigitta 7.a, 
Kelemen Panna 7.a, 
Pénzes Tekla 6.c, 
Gyarmati Talán 6.c  
Programszervező: Tóth 
Zsuzsanna könyvtáros 
tanár 
 

Megyei mesemondó verseny 
Idén is képviseltette magát iskolánk a debreceni Méliusz Könyvtár 
megyei mesemondó versenyén. 
 

   
Fotók: Iskola archívuma

 
Az 1. korcsoportban Kalmár Barbara 5.b osztályos, a 2. kor-
csoportban Szabó Márton 6.c osztályos tanuló mutatta meg, milyen 
ügyes mesemondók nevelkednek Létavértesen. 
Marci dobogós 2. helyezést ért el, így beírta magát a Méliusz 
Könyvtár díjnyertes mesemondóinak sorába. 
Felkészítőjük: Molnárné Pelei Andrea 
 

Köszönet 
A Létavértesi Arany János Általános Iskola tanulói és a gyermekek 
szülei ezúton is megköszönik azoknak a pedagógusoknak áldozatos 
munkáját, akik részt vettek a Testvériskolai pályázat
lebonyolításában. 
 
A gyerekek olyan programokon vehettek részt, olyan élményekkel 
gazdagodhattak, amelyek számukra felejthetetlenek: mint például a 
Budapesti kirándulás, Szeged - Ópusztaszeri kirándulás, a délutáni 
közös programok. 
 
Köszönjük Nagy Dezsőné, Nagy Józsefné, Nagy Enikő, Tarnainé 
Papp Anita, Bertóthy Tamás, Máté József, Milotai József, Zsíros 
József pedagógusoknak! 

A pályázatban résztvevő gyerekek és szüleik

 

Irinyi János
Általános Iskola

 
 

Év eleji szülői értekezletek 
Szeptember 4. hetében tartottuk az első féléves szülői értekezletet 
iskolánkban, az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Rövid 
intézményvezetői és tehetséggondozói tájékoztatás után 
osztálykeretekben folytatódott a Házirend legfontosabb pontjainak 
felelevenítése, az éves feladatok és a különböző rendezvények, 
programok megbeszélése. A részvételi arány osztályonként változó 
volt, összességében közepesnek tekinthető. 
 

Emlékezés az évezredes  
magyar szabadságharc mártírjai 
  
2015. október 6-án ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg az 
Aradon kivégzett 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjéről. 

 

„Őszi napnak csendes fénye, 
tűzz reá a fényes égre, 
bús szívünknek enyhe fényed 
adjon nyugvást, békességet: 
sugáridon szellem járjon , 
s keressen fel küzdelminkben 
az aradi tizenhárom.” 
         / Ady Endre: Október 6./ 
 

 
A megemlékezés gondolatait a 4. osztály tolmácsolta 

 

 
Összeállítás: http://letavertes.hu
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 Gyümölcsnap 
Október 2-án, pénteken negyedik alkalommal került megrendezésre 
iskolánkban, a vidám hangulatú, színes programokkal tarkított őszi 
gyümölcsnap. 
A rendezvényt megnyitó őszi versek és a dúdoló szakkör éneke után az 
immár hagyománnyá vált Irinyi-futás következett, melyben diákjaink, 
nevelőink és a szülők egy csapatot alkotva kocogták körbe iskolánkat. 
 

 
A szőlőevés próbája 

Játékos ügyességi feladatok várták a gyerekeket és a felnőtteket: 
újraélesztés, egészség-totó, zöldség és gyümölcskóstolás, diókeresés és 
célba dobás, szőlőevő verseny, szemezgető játék őszi termésekből, 
pólófestés gyümölcsnyomdával, kukoricamorzsolás, toronyépítés 
csutkából és csuhébaba készítése. 
 

 
Ebéd a szabadban 

A szabadban megterített asztalokra ízletes pásztortarhonya került, és az 
ebéd elfogyasztása közben „jó ebédhez szólt a nóta”, zenei 
kívánságműsor volt. 
A délután a Minibingó csoport néptánc előadásával folytatódott, átadták 
az akadályversenyek okleveleit.  
A mulatság zárásaként őszi gyümölcsökből készült bólé került a 
poharakba, amely erőt adott a jókedvű és tartalmas nap végén a 
rendrakáshoz. 
Ezúton is köszönetet mondunk a támogatóknak: Derecskei 
Gyümölcsös, Papp Zoltán kereskedő, Érmelléki Egészségcentrum, 
Vértesi Irinyi Nyugdíjas kör, Önkormányzat Napközis Konyhája, 
valamint a zöldségeket, gyümölcsöket adományozó és a rendezvényen 
résztvevő Szülői Közösségnek 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
http://letavertes.hu

 

Kutatók éjszakáján jártam 
Szeptember 25-én kémia tanárnőm, Lukács Mihályné Piroska néni 
felhívására részt vettem a Debreceni Egyetem által rendezett Kutatók 
Éjszakáján, ahol tudományos munkával foglalkozó diákok  látványos 
kémiai és fizikai kísérleteit tekintettem meg.  
A rendezvényt az egyetem botanikus kertjében található Agora 
központban tartották. Engem a legjobban Gerdán Diána Linda előadása 
fogott meg. Az ő kutatásának célja a szénhidrát anyagcsere betegségek 
gyógyítása.  Hatalmas élmény volt Linda munkájának megismerése. 
Nagyon jó volt látni azokat a tehetséges és elkötelezett diákokat, akik 
ennyire szeretik a természettudományokat, és felfedezéseikkel 
gazdagítják életünket. A végére megértettem, hogy miért mondják azt, 
hogy a kémia csodálatos tudomány. 

Csizmazia Réka 7. osztályos tanuló
 

A Rozsnyai Gyűjtemény hírei 
 
Óperenciás mesetúra 
 

2015. október 3-án, a magyar népmese napja alkalmából rendeztük 
meg az Óperenciás mesetúrát a Rozsnyai Gyűjtemény és a Bihari 
Jurtatábor területén. A rendezvény nyitásaként az Irinyi utcai óvoda 
szülői közössége nagy sikerrel előadta a Kisködmön című 
mesejátékot, majd sor került az interneten meghirdetett népmesekvíz 
eredményhirdetésére is.  
A mesetúrára családok, baráti társaságok jelentkeztek, összesen 18 
csapat indult el szerencsét próbálni, akik tarisznyát a nyakukba 
akasztva vágtak neki a próbatételeknek.  Útjuk során át kellett 
kelniük az Óperenciás tengeren, találkoztak az öreg halásszal, a 
megsérült kis kígyóval, az éhes koldusasszonnyal, az Üveghegyen 
túl pedig a (nem is olyan) gonosz boszorka  és annak leánya várt a 
szerencsepróbálókra, majd a hétfejű sárkánnyal is meg kellett 
küzdeniük, hogy visszaszerezhessék az elrabolt  Napot,  Holdat és 
csillagokat. Céljuk a királyi palotában sírdogáló Világszép Fruzsina 
királykisasszony megvigasztalása volt, amely mind a közel 100 
jelenlévőnek sikerült, s így egyúttal a szervezők arca is felderült. 
Tudósítás az Ér TV -ben:  https://youtu.be/I4w88MHs1qc  
 
Családi nap a Vértesi Református Egyházközségben 
 

Október 10-én a Vértesi Református Egyházközség és intézményei 
családi napot tartott. Délelőtt a napelemparknál kialakított 
rendezvényterületen került sor a megnyitóra:  
Rozsnyai István lelkipásztor köszöntője után a Szeretetház lakói az 
időskorról szóló megható verseket szavaltak, az egyházközség  Soli  
Deo Gloria kórusa énekeivel  szép szolgálatot tett.  
Ezután került sor a családi bibliai kvízjátékra, és az érdeklődők 
megtekinthették a Rozsnyai Gyűjtemény állandó és legújabb 
időszaki kiállítását. 
 

Fotó: Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény

A napelemparknál megterített asztalok várták a résztvevőket, ahol a 
Szeretetház konyhája által készített ebédet fogyaszthatták el. 
Délután az unokák tanították a nagyszülőket a számítógép és az 
internet használatára, illetve családi fényképek készültek emlékként. 
Mindezek után a vendégek bekapcsolódhattak a Rozsnyai 
Gyűjtemény kézműves foglalkozásaiba is. 
A rendezvény a Családbarát Ország 2015 pályázat keretében 
valósult meg, támogatók az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai intézet voltak. 
 
Meghívó Márton napi rendezvényre 
 

November 14-én, Márton-napi libatoros vacsorára várjuk az 
érdeklődőket. Az est folyamán a létavértesi Villongó 
Néptáncegyüttes Létai fonó c. előadását láthatjuk, és a vacsora után 
táncmulatságra is sor kerül. Jegyek elővételben a Rozsnyai 
Gyűjteményben vásárolhatók. További részletek a plakátokon és a 
honlapon (www.rozsnyaigyujtemeny.hu). 

Dr. Krajczárné Sándor Mária és Kővári Emese
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Egy nap környezetünk  
és egészségünk  

védelme érdekében 
 

Létavértes városa idén is csatlakozott a Mobilitási héthez, melynek 
célja tudatosítani az emberekben a tömegközlekedési eszközök, 
valamint a kerékpáros közlekedés használatának környezetkímélő 
hatását a mindennapi autóval járással szemben. 
 

 
 
Ennek keretében 2015. szeptember 22-én autómentes napot 
hirdettünk  az Irinyi és a Rózsa utcákban, este pedig mintegy 300 
felnőtt és gyerek pattant bringára, és kerékpározott ki közösen a 
szőlőskerti tájházhoz.  
Ott egy szerény vendéglátásról gondoskodtak a Művelődési-, Sport-
és Civil Kapcsolatok Bizottságának tagjai.  A kitartó biciklisek az 
egészséges ételek, italok fogyasztása mellett elismerő oklevelet 
kaptak hazaindulás előtt.  
 

 
 
Célunk az volt, hogy a lakosság a rendelkezésükre álló idő alatt 
közelebb kerüljön az egészségtudatos magatartás kialakításához, 
példát mutassunk Létavértes lakosságának. 
 
A környezet kímélése mellett a mozgás hangsúlyozásával, az 
elgépiesedett közlekedés minél hatékonyabb cseréjével egészségünk 
védelmére, a mozgás fontosságára  és örömére szerettük volna 
ráirányítani a lakosság figyelmét, ezért fogtunk össze a 
LÉT.A.MED Zrt-vel, akik a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0023 
„Mozdulj Érmellék!”  elnevezésű projekt keretében három 
helyszínen mozgatták meg a nap folyamán kicsik és nagyok 
gerincoszlopait és izmait. 
 
Reggel az Arany János Általános Iskola közösségét, délelőtt az 
Irinyi Szabadidőparkban az Irinyi iskola diákjait és dolgozóit 
tornáztatták meg. 
Nem maradtak ki az esti kerékpározók sem, hisz kiérve a 
szőlőskertbe az egészségcentrum gyógytornásza gondoskodott róla, 
hogy a lábak mellett a felsőtest izmai is átmozgatásra kerüljenek 

 
Fotók: Magánarchívum 

Így sötétedéskor a létavértesi autómentes napok történetének 
legnagyobb biciklis sora frissen, jókedvűen kerekezett hazáig. 
 
Ezúton mondunk köszönetet a programok megvalósításában 
segítőknek: Létavértes Város Önkormányzat közreműködő dolgozóinak, a 
Művelődési-, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottság valamennyi tagjának, a 
LÉT.A.MED Zrt dolgozóinak, a Napköziotthonos konyhának,  a 
biztonságos kerékpározásra felügyelő helyi rendőrőrs szakembereinek és 
minden programunkhoz csatlakozó létavértesi felnőttnek és gyereknek! 

Simonné Varga Csilla           Vályiné Pápai Viola 
                      cégvezető                          Művelődési-, Sport- és Civil 
                   LÉT. A MED.              kapcsolatok Bizottságának elnöke 

További képek a rendezvényről: http://letavertes.hu   
 

 

ÚJ KAMERÁK A VÁROSBAN 
 

A Belügyminisztériummal 2014-ben aláírt szerződés alapján a 
kivitelezési helyszínek módosítását követően 2015. október 31-ig a 
település kivezető szakaszaira (Kassai utca vége, Szél utca vége, 
Baross utca Újléta felé elmenő szakasza, Kossuth utca vége, 
Nagyváradi utca vége ) jó minőségű térfigyelő kamerarendszer kerül 
elhelyezésre. A kamerák egy központi vevőegységbe küldik  - 
rádióhullámon keresztül a jeleiket - , melyhez a hozzáférés a 
korábban elhelyezett 22 darab kamerához hasonlóan a rendőrség 
munkatársai jogosultsága lesz.  
A beruházás 2 824 645 Ft támogatást jelent, mely szintén önerő 
nélküli. Jelentős probléma volt eddig, hogy a máshonnan érkező, és 
a városban elkövetőként megjelenő személyek utolérhetősége nem 
volt megoldott. Így a rossz szándékú emberek nem hagyhatják úgy 
el a települést, hogy az elkövetés idejéhez számítva rövid idő alatt ne 
lehessenek utolérhetők. Ez azonban nem mellőzi az egymásra, 
illetve a város területeire való figyelést, mely vezessen oda ezután is, 
hogy a szokatlan történések vagy ismeretlen gépjárművek és 
személyek legyenek jelezve a rendészeti szervek telefonszámain. 
Ezt a közreműködést köszönöm mindenkinek! 

Menyhárt Károly polgármester 
 

 

Lomtalanítás október 21, 22 napokon 
 

Az ASKSD Városgazdálkodási Kft. október 21-én és 22-én, reggel 
7 – 14 óra között lomtalanítást végez a város területén. 
 

21-én, szerdán a vértesi településrészen, és a Sziget u.- Debreceni 
u. – Vezér u. – Temető utca útvonaltól nyugatra eső létai telepü-
lésrész utcáiban. 
22-én, csütörtökön a létai részen, a fenti utcáktól keletre lévő 
területen 
 
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé úgy kell 
kihelyezni, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, 
ugyanakkor a gyalogos- és gépjármű forgalmat ne akadályozza! 

Kihelyezés: a lomtalanítás napján reggel 7 óráig. 
Részletesebben lásd: http://letavertes.hu  
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Mammográfiás sz űrővizsgálat 
 

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Asszonyom! 
Örömmel értesítjük, hogy a mammográfiás szűrővizsgálatra Léta-
vértes Város Önkormányzata térítésmentes csoportos autóbuszos 
utazási lehetőséget biztosít. Igénybevételi szándékát a szűrés 
tervezett időpontja előtt személyesen jelezze a védőnői szolgálatnál. 
az utaslistára a  behívó levelével a Kossuth utca 10. vagy a Kassai 
utca 1. sz. alatti tanácsadóban. Egyeztetéshez egy telefonszám: 
20/535-5293. 

A csoportos utazás időpontja: 2015. október 21,  szerda 
Indulás: reggel 6.30 kor az Árpád téri Autóbusz várótól 

A szűrővizsgálatra kérjük, feltétlenül vigye magával: 
személyes meghívó levelét, TAJ kártyáját és személyi igazolványát. 
 
A buszos utazás feltétele: érvényes behívó levél. A két éven belüli 
behívólevéllel rendelkező hölgyek is részt vehetnek a szűrésen. 
Csoportos beutazás választásakor az egyéni időpontot nem 
kell figyelembe venni. 
 

Amennyiben egyénileg kíván utazni az emlővizsgálatra, abban az esetben a 
meghívó levelén szereplő időpontban tudja fogadni a szűrőállomás 

Mosek Xénia – Tallódiné Károlyi Zsuzsa védőnők 

GÚNYHATÁRON TÚL... 
 
Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testülete önkor-
mányzati rendeletben szabályozta a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételeinek módját. A rendelet elfogadásakor már 
felvetődött annak kérdése, hogy az önkormányzat az egyéb 
jogosultsági feltételek körében milyen szabályokat írhat elő. 
Korábbi rendeletünkből törlésre kerültek azok az elemek, amelyek 
a jogosult számára olyan feltételeket írtak elő, melyek 
megvalósítása anyagi terhet jelentett számára. (!) A települési 
támogatás újraszabályozása kapcsán szintén felvetődött ennek 
kérdése.  
Élve annak lehetőségével, hogy az önkormányzat egyéb 
jogosultsági feltételeket is megállapíthat, ismételten szabályozásra 
került a kert művelésének kérdése. 
A példás és hathatós Szociális rendeletünk újabb „butítását” 
kezdeményezte a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Kúria 
Önkormányzati Tanácsának határozatával indokolva azt: 
 
-Az Önkormányzati rendelet támadott rendelkezései túlmutatnak 
a helyi közösség által észlelhető, a lakókörnyezettel szemben a 
rendezettség külsődleges elvárásainak kritériumain. Mélyen 
behatolva a magánszférába a rendelet szabályai normatív erővel 
kívánják meghatározni a tulajdonnal való rendelkezés részleteit. 
Nem tagadható természetesen a saját célra megtermelt javak 
önfenntartásban játszott szerepe. Ezért a Kúria megállapította, 
hogy a szociális ellátások nyújtásának feltételéül szabott 
mezőgazdasági tevékenység előírásai ellentétesek a Szociális 
Törvény 33.§ (7) bekezdésében foglaltakkal. (vagyis 
tartalmazhat olyan jellegű elvégzendő feladatokat, amelynek a 
kérelmező ötnapos határidőn belül eleget tud tenni.) 
 
Elutasítom azt az álláspontot, miszerint a szociális ellátásban 
részesülőknek alanyi jogon, érdemtelenül jár minden, mert 
szerintem ez Magyarország és Európa rákfenéje.  
Én abban hiszek, hogy csak azok érdemelik meg a szociális 
juttatásokat, akik tesznek valamit önmagukért, családjukért és 
környezetükért, azaz a többségi társadalomért.  
A hátrányos helyzetű rétegeknek be kell tartaniuk a társadalmi 
normákat, ha ez nem történik meg, rá kell vennünk őket
valamilyen módon arra, hogy változtassanak a nézeteiken. Az 
általuk elvégzett feladatoknak arányban kell lenniük a számukra 
kiszabott juttatásokkal, a többségi társadalmat ugyanis „bántja”, 
hogy a hátrányos helyzetű rétegek a kapott juttatásokat 
eltékozolják.  
 
A Létavértes Városi Önkormányzat kialakított egy komplex 
szempontrendszert, mely alá van rendelve a közösségi 
érdekeknek. Hiszem, hogy a többségi társadalmat, az emberi 
méltóságot és az egyenlő bánásmód elvét sérti a jogalkotó azzal, 
hogy érdemek nélkül biztosít juttatásokat, amit elszámoltatási 
kötelezettség nélkül használnak a segélyezettek. 
  
A nemzetpusztítás szolgálatában álló liberális jogvédelem 
képviselőit valójában nem érdekli a hátrányos helyzetű emberek 
sorsa, hiszen nem lépnek fel például a gyakori 
gyermekveszélyeztetés ellen. Munkájuk férges gyümölcsei a 
társadalomból való kiilleszkedés mélyítése, az öngondoskodás 
igényének lezüllesztése, társadalmi feszültségek fenntartása. 
 
Összegezve a rendelet módosítások tapasztalatait, mind inkább 
fogalmazódik meg a tény, hogy a törvény adta lehetőséget 
kihasználva, azokat maradéktalanul betartva, de legtöbbször mégis 
törvényességi észrevétel csonkítja a hathatós rendelkezések 
végrehajtását, már-már az önkormányzatiság jogosultságát 
megkérdőjelezve, kigúnyolva azt. 
 

Szabó Tibor 
önkormányzati képviselő
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Tisztelt Termelők! 
 
Megjelent az MVH 113/2015. (IX.22.) számú közleménye a fiatal 
mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető 
támogatások keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó 
kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről. A kifizetési kérelmet az 
Irányító Hatóságának 30/2015. (IX. 22.) számú közleménye 
értelmében az MVH közleménytől eltérően legkésőbb 2015. 
október 21-ig kell benyújtani. Amennyiben az ügyfél jogorvoslata 
lapján támogató döntés születik, akkor a támogatási összeg 90 %-ára 
vonatkozó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. november 30-
ig kell benyújtani. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai 
bélyegző dátuma. Javasolt a küldemény tértivevényes formában 
való postára adása. 
 
Közlemény környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban 
résztvevő AKG támogatásra jogosultak részére 
A célprogramban részt vevőknek a gazdálkodási napló bizonyos 
adatainak elektronikus feltöltését az idei évben is el kell végezniük. 
Az adatszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre álló időszak 2015. 
szeptember 1-től november 30-ig tart.  
 
2015. szeptember 17-ével módosultak – az 50/2008. (IV.24.) FVM 
rendeletben – a kölcsönös megfeleltetés minimális talajborításra 
vonatkozó előírásai. 
Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi 
betakarítású kultúrák lekerülése után, 
1. őszi kultúra vetésével, 
2. a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb 
sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély 
talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban 
tartásával,  
kivéve a nitrátérzékeny területeken előforduló tavaszi vetésű 
kultúrák esetében, ahol az őszi szervestrágya kijuttatása és 
bedolgozása október 31-ig engedélyezett – ha adott területen őszi 
kultúra vetésére nem kerül sor, úgy a fenti időpontot követően a 
talaj-előkészítő munkákat a szintvonalakkal párhuzamosan kell 
elvégezni. 
Tájékoztatásul írom az FM közleményét, amelyben ismertetik, 
hogy a 2014. évi támogatásokat érintően a pénzügyi fegyelem miatt 
levont támogatási összegeket a gazdálkodók visszakapják. 
 

 

 

A pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a 2014-ben beadott 
közvetlen támogatási kérelmekre a tagállamoknak 
támogatáscsökkentést kellett végrehajtania, ha egy termelőnél a 
közvetlen támogatás meghaladta a 2000 eurót, az efölötti rész 
képezte az EU mezőgazdasági krízistartalékát. Mivel ez a 
krízistartalék nem került felhasználásra, az elvont pénzt visszakapják 
a tagállamok, és ezt az érintett termelőknek visszatérítik október 
15-ig.  
 
Október 16-tól megkezdődhet a SAPS előlegek utalása, amely a 
teljes támogatási összeg legfeljebb 70 %-át teszi majd ki. A 2015. 
évtől kezdődően a SAPS támogatás mellett bevezetésre került az 
úgynevezett zöldítés támogatása. A két támogatásból tehát összesen 
várhatóan 70.880,- Ft/ha összeget kaphatnak a mezőgazdasági 
termelők. A 2015. október 16-án induló előleg kifizetések során a 
SAPS támogatásból hektáronként legfeljebb 31.868,- Ft forint, a 
zöldítésből 17.748,- Ft/ha fizethető ki. 
Azok a gazdálkodók, akik már rendelkeznek talajvizsgálati 
eredménnyel, minden évben műtrágyázás előtt talajvizsgálatra 
alapozott tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíttetniük 
 
Az ehhez szükséges megrendelőlapot falugazdász irodánkban 
rendelkezésre bocsátunk, és kitöltése után eljuttatjuk a 
kollegáinkhoz, akik elkészítik a tápanyag-gazdálkodási tervet. 
A nitrát adatszolgáltatás 2013/2014. gazdálkodási évtől 
kezdődően már kizárólag elektronikusan teljesíthető. A 
nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak az adatszolgáltatási 
időszak minden évben szeptember 01-től december 31-ig tart.  
Fontosabb tudnivalók! Nitrátérzékeny területen: 
A gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást kell vezetnie 
(Gazdálkodási Napló vonatkozó lapjai) 
A trágyakijuttatás október 31-től  február 15-ig tilos. 
Az őszi kalászosok fejtrágyázása február 1 -től lehetséges. 
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Ökológiai 
gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás. A 
támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51 567 075 768 
forint. 
Valamint megjelent az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés”
című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 158 666 709 293 forint.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági 
termelők nyújthatnak be.  
A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 
2015. december 7. között van lehetőség. 
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező 
támogatást igénylő nyújthat be, a www.mvh.gov.hu elektronikus 
felületén. 

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

 
 

 



VEGYES. Lakóház, továbbá 2 
felnőtt heverő, 2 gyermekheverő, 1 
dohányzóasztal, 4 szék, gyerek 
szekrénysor, és kukoricadaráló (KD 
160) eladó. Érdeklődni lehet:  
06-30// 5278 441.            (2015/00847) 
 
ÜZLETHELYISÉG. Létavértes 
központjában üzlethelyiség kiadó. 
Érdeklődni: 06 30/ 354 8993 

(2015/00730))

 
SZÁNTÓFÖLD  eladó Nagylétán. 
Műv. ág /kivett/ szántó és gazdasági 
épület, terület: 5042m2 . Érdeklődni: 
06306319067               (Fizetett hirdetés) 

 

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth 
Árpád u. 26. szám alatt, város-
központ közelében, csöndes helyen 
lévő családi ház eladó. Érdeklődni 
lehet: 52 /250 – 227        ((2015/00610) 
 
SZŐLŐ PAJTÁVAL . Létavértesi 
Öregkertben kordonos művelésű 
szőlő vegyes gyümölcsössel, 
pajtával eladó. Érdeklődni lehet a 
30-206-7144-es telefonszámon.  

(2015/00751)
 

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Széchenyi u 50. szám alatti, és 
Rákóczi u. 85. szám alatti családi 
házak eladók. Érdeklődni lehet:  
06 30/ 986 3112.         (Fizetett hirdetés) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű 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  
 

GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érd: ifj. Kéki Sándor, 20/ 463-57-13       
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CSALÁDI HÁZ. Összkomfortos 
családi ház melléképületekkel eladó 
Létavértes, Alkotmány u. 11. sz. 
alatt. Érdeklődni:  06 70 234 7477, 
vagy  06 70 235 4008     (2015/00840)) 
 
LAKÓHÁZ. Eladó Létavértes, 
Sziget u. 17. sz. alatti lakóház, (2 
szoba, előszoba, fürdőszoba, kony-
ha) nagytelekkel, továbbá az Öreg-
kertben 3 db zártkerti telek 8,5 Ak. 
Szoc. pol igénybe vehető. 2015/00795 
 
NYÁRFÁS. Létavértes területén 
2,2, hektár nyárfás erdő eladó  
Érdeklődni lehet: 06 20/ 334 – 6845 

2015/00806
 

Apróhirdetés 
Hirdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 

 

Régi kép 

Az egykori Nagylétai Bölcsőde dolgozói 
 
Mánya Irénke (Mihályné), Tallódiné Pirike, Brevák Erzsébet, Papp 
Imréné Kozma Erzsébet, Polgári Lászlné Juliska néni, Szabóné 
Marika néni, Szilágyi Józsefné Irénke néni, Finta Etelka, Papp 
Sándorné Ibike néni, Újlaki Julianna, Veress Józsefné Valika néni, 
Nagy Józsefné Erzsike néni, Szabó Sándorné Joli néni, Mészárosné 
Éva néni 

A kép tulajdonosa: Szőllősi Lajosné Nemes Magdolna

 
 

HALOTTAK NAPJA 

A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart az 
eltávozottak lelki üdvéért. 
A hozzátartozók a sírok rendbetételét, feldíszítését, 
már az előtte való napokon, Mindenszentek 
ünnepéig elvégzik 
 

Ne feledkezzünk meg eltávozott Szeretteinkr ől!  
A városi Köztemet ő meghosszabbított nyitva tartással 

fogadja a látogatókat. 
 

 
 

 

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp szemünkben Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég. 
S bennünk él egy arc,  
amit tőlünk soha, senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged” 
 
Köszönetet mondunk mindazoknak  

a közeli, távoli rokonoknak, jó barátoknak, volt kollégáknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, üzlettársaknak, akik szerettünk 

KOVÁCS SÁNDOR 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, gyászunkban osztoztak! 

Szerető családod, 
s mindazok, akik emléked őrzik  

 

 

 
 

 

Tizennégy éve egy őszi reggelen 
Egy fáradt lélek csendben megpihent. 
Elment csendesen, nem köszönt, 
Talán tudta, várják odafönt 
Nélküle semmi sem olyan, mint régen, 
Hulló könnycsepp lettél szeretteid szívében. 
Az életünk fájdalmas csendben megy tovább,. 
Drága emléked őrizzük egy életen át. 

GUBA JÁNOS  
halálának 11. évfordulóján 
Fájó szívvel emlékezik  
 

                  Felesége, Fia és Családja 

 

„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, 
Kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha. 
Örök az arcod, nem száll el szavad, 
Minden mosolyod a szívünkben marad.” 
 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, 
drága édesapám, apósom, imádott nagypapánk 

SZILÁGYI JÓZSEF  
2015. szeptember 9-én elhunyt 

Köszönetet mondunk annak a sok együtt érző embernek, akik 
osztoztak fájdalmunkban, és megtisztelték Őt még utoljára azzal, 
hogy temetésén elbúcsúztak Tőle ! 

 

                             SZERETŐ CSALÁDJA 

 

OTP ügy intézés csütörtökön 9 -13 óráig  
a Városháza els ő emeleti  termében 
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                  Létavértes Sc ’97 hírei 
 

Az NB II -ben szereplő női kézilabdázóink
sorsolásában nem voltunk Fortuna kegyeltjei. Az 
első három mérkőzésen Debrecen, Ózd és 
Nyíregyháza volt az ellenfél.  

Az Ózd ellen a lányoknak változatos játékkal sikerült elcsípni egy 
pontot, de a két megyeszékhely csapatait csak megszorongatni 
tudták. Bízzunk a kedvezőbb folytatásban, hisz ezután hasonló 
kvalitású ellenfelek következnek.  

 
                                                                                 Fotók: Magánarchívum 
 
A Megye II. Északi csoportjában játszó labdarúgó csapat az őszi 
szezon közepén, felemás teljesítményt tud maga mögött. 
 

 
 

A bajnoki rajt sikerét követően nem várt vereségek jöttek a 
Tiszacsege és Nyíracsád csapataival szemben. A Nyírábrány elleni 
hazai siker után bizakodunk, hogy újra magára talál a csapat, és a 
tabella első harmadában maradhat. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

Ruhaosztás a Sporttelepen. 
Október 7 -én a Vöröskereszt által és helyi felajánlásokból 
összegyűlt ruhaneműkből válogathattak a rászorulók a városi 
Sporttelepen.  
 

 
 

A Családsegítő Szolgálat munkatársai által koordinált eseményről 
sokan távoztak több-kevesebb ruhaneművel, lábbelikkel. 

Papp Zoltán képviselő

HIRDETÉSEK 
Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása 

minden hónap 10-ig: 
Városháza, I. emelet 12. ajtó, e-mail: letahirek@gmail.com 

Az Észak -alföldi Regionális Ment őszervezet  
pályázatot hirdet Létavértes ment őállomás 

mentőápoló munkakörének  betöltésére 
 
Munkakör: mentőápoló, teljes munkaidőben, határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony 
Képzettség: érettségi, mentőápolói szakképesítés (ha még 
nem rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel, akkor annak 
megszerzését három éven belül vállalni köteles) 
Alkalmazás feltétele:  Büntetlen előélet, 90 napnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmasság 
Fő feladata:  A Szervezeti és Működési Szabályzatban és a 
munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan ellátása.  
Illetmény:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatokat  szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló 
dokumentumok másolatának benyújtásával várjuk az alábbi 
címre: 

OMSZ Észak-alföldi Régió Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség 
4025 Debrecen , Külső Vásártér 14. 

Dr. Pápai György
Regionális igazgató 
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