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„Csak tiszta forrásból” Sikeres volt az évadzáró táncgála

Fotók: Boros Szima Beáta

XVIII.

VÁROSNAP

2014. július 05, szombat
Sporttelep, Debreceni u. 1.
8.00 – 13.00 óra Főzőverseny
12.00 – 13.30 óra Karaoke
13.30 – 13.50 óra
Wing Tsun Kung Fu bemutató
14.00 – 14.45 óra By The Way
15.00 – 15.40 óra Konyári Nótások
15.40 – 16.00 óra Zumba bemutató
16.00 – 18.00 óra Labdarúgó mérkőzés
Parlament válogatott- Léta Öregfiúk
16.30 – 17.45 óra
Kyru Gotta Humble élő koncert
18.00 – 19.00 óra Népzene, néptánc
Nagyváradi Csillagocska, és a Villongó

Ismét osztatlan közönségsikert arattak
június 15-én a művelődési ház színpadára
lépő táncegyüttesek.
Az immár hagyományosnak mondható nyár
eleji program keretében telt ház előtt
szerepelt a Csicsikoma, Csintekerentő,
Minibingó, Ingó-bingó, Cserebingó és a
Villongó tánccsoport.
Új, kiegészítő színfoltot jelentett a nyitó
sziluett tánckompozíció, a helyi fiatalokból
nemrég alakult Cserebingó népi zenekar
bemutatkozása,
a
Villongó
együttes
hölgytagjai által előadott hortobágyi csokor,
illetve a férfiak alkotta kamara együttes
summás tánca.
A színvonalas zenei kíséretet a debreceni
Sugalló zenekar, és a nagyváradi
Csillagocskák zenekar biztosította.

A siker kovácsainak, Balla Fruzsina és Nagy
Imre művészeti vezetőknek a szülők és a
csoportok képviselői a finálé keretében
köszönték meg egész éves eredményes
munkájukat.
Pénzes Sándorné Rozika, a rendezvény egyik
szervezője és házigazdája az alkotó közösség
fontosságára és értékteremtő erejére hívta fel
a figyelmet, köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, figyelmességükkel
hozzájárultak a sikeres műsorhoz.
Zárszóként Nagy Imre is megköszönte a
segítők munkáját. A táncot kedvelőket
szeretettel hívta a nyitott Villongó
tánccsapatba, illetve a befejezést követően
valamennyi jelenlévőt egy vacsorára és
kötetlen beszélgetésre a művelődési ház
udvarába.
Turóczi Barnabás

Nıi kézilabdásaink az NB II - ben folytatják

19.05 óra Polgármesteri köszöntő
19.15 – 20.00 óra Zalatnay Cini
20.00 – 21.00 óra Majka ft Curtis
21.00 – 22.00 óra L. L. Junior
22.00 – 24.00 óra Dj Szatmári ft Jucus

VÁROSNÉZŐ KISVONAT
(Menetrend a 3. oldalon)
Egész nap vásárosok,
mutatványosok, büfé
Belépődíj: 500 Ft/fő
Hét éven aluliaknak ingyenes!

Mindenkit szeretettel hívunk!

Fotó: Magánarchívum

Kiváló teljesítménnyel, elismerésre méltó munkával. Gratulálunk!

/8. oldal

2. oldal

Létavértesi
NYÁRON ZÁRUL

a szennyvízprogram előkészítése
Létavértesen
Az Új Széchenyi Terv keretében 2013. nyár elején
kezdték meg a milliárdos beruházás elıkészítését. A
megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon
elemzés elkészítésére, az engedélyes tervek és
jogerıs engedélyek beszerzésére 49.699.500 forintot
nyert a település.
Az elmúlt hónapokban megtörtént a geodéziai
felmérés, elkészültek a kivitelezéshez szükséges
tanulmányok: a környezeti hatásvizsgálat, a telep és
a hálózat tervei, valamint kijelölték a megfelelı
szennyvízkezelési technológiát, így nyár közepén
lezárul az elıkészítı szakasz. A 2,7 milliárd forintos
beruházás az után kezdıdhet meg, ha a kivitelezık
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési dokumentációt jóváhagyja a Közremőködı Szervezet. A
közbeszerzési anyagot június végére kell elkészíteni.
A beruházáshoz nélkülözhetetlen geodéziai felmérés
már az év elején lezárult. A földhivatali
nyilvántartáshoz és a meglévı közmőtérképhez
képest sok eltérést tapasztaltak a mérnökök - a friss
adatokra a nyomvonal pontos tervezéséhez, a
hatástanulmány elkészítéséhez volt szükség. A
mérések és számítások ismeretében már tavasszal
elkészült a hálózat és a telep terve is, így minden
készen áll, hogy meginduljanak a munkagépek tájékoztatott Menyhárt Károly polgármester. Ehhez
azonban közbeszerzési eljárásban ki kell választani a
kivitelezıket. A közbeszerzési dokumentációt az
Irányító Hatóság hagyja jóvá. Az anyagot június
végén nyújtja be az önkormányzat, így várhatóan
néhány hónap alatt lezárul majd az eljárás és év
végén már munkaterületet kaphat a kivitelezı. A
polgármester abban bízik, hogy mivel kiemelt
beruházásról van szó, a következı hetekbenhónapokban felgyorsulnak az események. Menyhárt
Károly azért is bizakodó, mert 2015-ig minden
településen meg kell oldani a korszerő
szennyvízkezelést - ez uniós elıírás, ezért a
gyorsított eljárási rend is segíti a pályázó
településeket. A polgármester hozzátette: a projekt
megvalósításában közremőködı szakemberekkel
azon dolgoznak, hogy a beruházás minél gyorsabban
elinduljon és a létavértesi lakosoknak minél elıbb
elérhetı legyen a korszerő szennyvízkezelés.
Csatorna jelenleg csak a település központjában van.
A kilencvenes évek derekán, 1995 és 1997 között
épült a jelenlegi szakasz, amire 838 ingatlan van
bekötve. A mostani beruházásnak köszönhetıen
több mint 1200 létavértesi ingatlant kötnek rá a
rendszerre..

PROJEKTADATOK
A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 05. 01.
A projekt befejezésének idıpontja: 2014. 06. 30.
Projekt költsége: 58.470.000 Ft.
Támogatás mértéke: 49.699.500 Ft.
Bekötéssel nem rendelkezı ingatlanok: 1245 db.
Ellátandó lakosok száma: 4800 fı.
Építeni
tervezett
gerinc
és
gravitációs

csatornahálózat hossza: 32 km.
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Képviselőtestület
Soros testületi ülés 2014. június 24 -én, kedden 14 órától a Városháza, I. emeletén
Polgármesteri jelentés
1.) Beszámoló a Derecske- Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulás munkájáról.
2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról
3.) Különfélék

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL ÚJRA
A hulladékszállítást érintő változásokkal
kapcsolatban több lakossági észrevétel
érkezett. A félreértések elkerülése
érdekében
az
alábbiakról
adok
tájékoztatást:
1.) Az
A.K.S.D Kft , mint a
katasztrófavédelem
által
kijelölt
közszolgáltató látja el a szilárd
hulladék gyűjtésével kapcsolatos
feladatot. Ennek következményeként
bár a gyakorlatban ugyanaz a cég
végzi a szolgáltatást, azonban az arra
jogalapot jelentő közszolgáltatási
szerződés más jogszabályhely alapján
köttetett. Ennek számos jogi és
pénzügyi következménye van az
önkormányzatra
nézve,
azonban
összességben elmondható, hogy a
kijelöléssel ellátott közszolgáltatás díja
a lakosság számára a lehetőségekhez
képest a legkedvezőbb. Az önkormányzatnak a jogszabály előírása
szerint mindent meg kell tennie annak
érdekében, hogy a törvény előírásainak megfelelő közszolgáltatási
szerződést kössön. Erre még ebben az
évben sort kell keríteni, melynek
következménye vélhetően a magasabb
összegű szolgáltatási díj .

2.) A díjfizetési kötelezettség mindig is a
lakosságot terhelte, azonban ennek
megfizetését a kommunális adó
terhére az önkormányzat vállalta át,
azért mert a díjfizetés egyösszegű
teljesítésével az önkormányzat további
kedvezményeket tudott elérni a
szolgáltatónál, hiszen annak nem
kellett a díjfizetés adminisztratív
terheit, valamint a behajtással járó
többletköltségeket vállalni. Kezdetben
ezt a költséget a kommunális adóból
befolyt összeg teljes egészében
fedezte, azonban az elmúlt két évben
az önkormányzatnak saját bevétele
terhére kellett kiegészíteni a lakossági
hulladékszállítás költségét. A hulladékszállításra vonatkozó jogszabályváltozások, valamint a megváltozott
önkormányzati finanszírozási rendszerben az önkormányzat ezt nem
tudta a továbbiakban vállalni.

3.) A díjfizetés lakossági megfizetésével
egyidejűleg a kommunális adó
mértékét a Képviselőtestület 17.000
Ft/ingatlan/év
mértékről
6.000
Ft/ingatlan/év összegre csökkentette.
Bár az önkormányzati saját bevétel
jelentősen lecsökkent a testület a
lakosság teherbíró képességét szem
előtt tartva hozta meg ezt a döntését.

4.) A hulladékszállítás díjfizetésével
kapcsolatban önkormányzati rendeletben lehet kedvezményt biztosítani.
A
hulladékkezelésről
szóló
önkormányzati rendeletünk ilyen
kedvezményt nem biztosít, tehát a
hulladékszállítási díjat valamennyi
ingatlanhasználónak meg kell fizetni.
Amennyiben
az
önkormányzat
kedvezményt biztosítana, az ennek
következtében jelentkező bevétel
kiesést a szolgáltató számára meg
kellene térítenie.
Az önkormányzat továbbra is
hatályban tartotta kommunális adó
rendeletben azokat a kedvezményeket,
amelyeket
a
hulladékszállítás
feltételeire tekintettel vezetett be,
úgymint
a./ üresen álló ingatlan esetében 30 %
b./ 70 évet betöltött esetében 50 %
(amennyiben házastársa is betöltötte a
70 évet) kedvezmény.

5.) A hulladékszállítási közszolgáltatás
kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás.
A heti egyszeri ürítés igénybe vétele
kötelező, annak nem függvénye, hogy
az ingatlanhasználó saját bevallása
szerint mennyi hulladékot termel.
A hulladékszállítás igénybevételének elmulasztása környezetvédelmi
szabálysértés, azt 50.000 Ft-ig
terjedő,
ismételten
kiszabható
bírsággal sújtható.
Helyi rendeletek a város honlapján:
http://letavertes.hu/main.php?f=kiir&oid
=19&mid=3
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Létavértesi

Gyermeksziget Óvoda
Debreceni utcai óvoda
Május 22-én, a TÁMOP "Élj egészségesen, hogy boldogabb legyen a
jövőd!" Egészségre nevelő és szemlélet formáló életmód programoklokális színterek pályázat keretén belül óvodánkban Gyermeknapot
tartottunk. Vidám, sportos vetélkedők, zumba, rendőrségi kresz- pálya,
ugrálóvár és kézműves tevékenységek szórakoztatták gyermekeket.
2014. június 1-én hagyományainkhoz híven tartottuk meg a ballagói
ünnepséget a Városi Művelődési Házban.

HÍREK

3. oldal
Irinyi utcai tagóvoda

Családi gyermeknap az óvodában
Az Irinyi úti tag - óvodában 2014. május 28-án gyermeknapi családi
rendezvényén láttuk vendégül óvodásainkat, szüleiket, hozzátartozóikat.
A délelőttöt zenés mozgással indította a szülőkből, óvónőkből
verbuválódott lelkes Zumba csapat. Közben vidám kis kuktacsapat
szorgoskodott az ebéd elkészítésén. A színpadon: - A Cifra Palota
bábcsoport a Varázsujjak című műsorával ejtette csodálatba a
közönséget.
A Hinta-palinta nagycsoportos gyerekek népi gyermekjátékokkal.
Szerepeltek. Felkészítőjük Nagy Imre óvoda és néptánc pedagógus. A
színpadi programok után a szülők színes, változatos programokon
vehettek részt gyerekeikkel együtt: kézműves műhely, arcfestés,
pónizás, ügyességi versenyjátékok, rajzverseny, melyet független zsűri
értékelt és jutalmazott.
A nap zárásaként elfogyasztottuk az ízletes ebédet, a hűsítő üdítőt, fagyit
és a szülők által felajánlott süteményeket. Kora délután kellemesen
elfáradva sok- sok vidám élménnyel az arcfestők színes munkáinak
nyomaival ért véget a napunk.
Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik részt vállaltak, aktívan
segítették a rendezvényünk sikeres lebonyolítását!

Ballagás és tanévzáró ünnepség az Irinyi úti tag - óvodában
2014. június 08- án Pünkösd vasárnapján ünneplőbe öltözött gyerekek,
szülők, rokonok és vendégek töltötték meg kedves óvodánk udvarát.
Szép ünnepre érkeztek. Tanévzárásra és a Hinta - Palinta csoportba járó
gyerekek ballagására.
A nagycsoportos gyerekek hangulatos vendég köszöntője után a tag óvoda vezetője röviden szólt az elmúlt tanév eseményeiről. Köszönetet
mondott a szülőknek, önzetlen támogatóinknak a tanév során nyújtott
segítségéért, együttműködéséért, adományaikért.
Az ünnepi műsorban felléptek a - Hinta - Palinta csoport, a legkisebbek
Bambi csoportja, a Cirmi kiscsoport, és a középsős Szivárvány csoport.

Ficánka csoport

Gomba csoport

Fotó: Boros Szima Beáta

Ezt követően sok - sok szép emlékkel a szívükben és a tarisznyájukban
elballagnak a Hinta - Palinta csoportos gyerekek. Kívánunk
mindenkinek szorgalmat, kitartást, sok sikert, szüleiknek türelmet sok
örömöt és mindenhez nagyon jó egészséget.
A nyári szünetre gyermeknek, felnőttnek, kolleganőknek,
munkatársaknak aktív időtöltést és nagyon jó pihenést kívánok!

Kisvirág csoport
Fotók: Boros Szima Beáta

Gellei Gyuláné az Irinyi úti tag - óvoda vezetője

A Ficánka a Gomba és a Kisvirág nagycsoportos gyermekek meghitt,
ünnepélyes keretek között intettek búcsút az óvodának. Mindhárom
csoport színvonalas műsort adott elő. Kívánunk nekik sikerekben és
eredményekben gazdag tanulmányi éveket.

Óvodánkban 2014. június 3-5-ig ráhangoló hetet tartottunk, ahol a
gyermekek és szüleik betekintést nyerhettek az óvodai életbe,
megismerkedhettek a leendő óvodapedagógusokkal, az óvodásokkal.

2014. július 1. és július 31. között nyári táborokat szervezünk.
Egész napos és félnapos programokkal várjuk a gyermekeket.
július 1-4-ig: Kézműves tábor. Táborvezető: Pokol Józsefné
július 7-11-ig: Báb-dráma tábor Táborvezető: Bereczki Kocsis Krisztina
július 14-18-ig:Néptánc tábor . Táborvezető: Szabó Anita Éva
július 21-25-ig Környezet tábor. Táborvezető: Papp Edit
július 28-31-ig Sport tábor Táborvezető: Pántyáné Terdik Judit
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda

V
Váárroossnnéézzőő kkiissvvoonnaatt aa V
Váárroossnnaappoonn!!
Július 5-én délelőtt 9.00 - 16.00 óra között városnéző kisvonat
jár a településünkön, amelyre a közbeeső buszmegállóknál
ingyen lehet felszállni.
Útvonal 1: Sporttelep - Árpád tér - Kossuth utca - Széchenyi utca Nagyváradi utca - Sporttelep
Útvonal 2: Sporttelep - Debreceni utca -Szél utca - Kassai utca - Aradi
utca - Jurta tábor parkolója - és vissza ugyanezen az útvonalon
Menetrend: páratlan órákban az 1. kör útvonala,
páros órákban a 2. kör útvonala indul.

4. oldal

Létavértesi

Városi Könyvtár és Mővelıdési ház
2014. július 07-11. között ismét megrendezi

kézmőves táborát
általános iskoláskorú gyermekek részére.
A tábor ideje alatt a gyerekek megismerkedhetnek gyöngyszövés, a
batik, a selyemfestés, az üvegfestés, stb. technikájával. A táborban
született alkotásokat a gyerekek hazaviszik.
Helye: Városi Könyvtár és Művelődési Ház előadóterme
Létavértes Rózsa u. 1.
Érdeklődni: a helyszínen és a 06-52-376-055-ös telefonszámon
Részvételi díj: 12.000,- Ft/Fő/
A jelentkezéssel egyidőben kérjük a részvételi díj felének befizetését!

HÍREK
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Pünkösdölés
a Rozsnyai Gyűjteményben
Május utolsó napján került megrendezésre a Rozsnyai Gyűjtemény
pünkösdváró rendezvénye, ahol egy szép délutánt tölthettünk el
vendégeinkkel és fellépőinkkel a "Bihari Barátság" elnevezésű, határon
átívelő hagyományőrző programsorozat záró eseményeként.

A Nagyváradról érkezett Csillagocska Néptáncegyüttes táncosai és
zenészei felcsíki táncokkal szórakoztatták a közönséget, a létavértesi
Villongó táncegyüttes, Cserebingó és Minibingó csoportjai pedig
szatmári, dunántúli és hajdúsági táncokat roptak a színpadon. Közben
sor került a pünkösdi király és királyné választásra is, melyet népi
játékokkal való versengés során lehetett elnyerni.

A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségeit (meleg ebéd) és a
kézműves alkotó munka során használt anyagok költségeit.

M
Máájjuussii M
Máálléé FFeesszzttiivvááll 22001144..
2014. május 24.

Az idei év Létavértesi Pünkösdi Királya Gáspár Zoltán, Királynéja
pedig Rost Dorka lett!
A nap folyamán a Vértesi Református Egyházközség konyhája
ínycsiklandó kenyérlángossal, lángossal és lepcsánkával járt a vendégek
kedvében.
Fotók: Városi Könyvtár és Művelődési ház

Serény Iluska viadal győztese: Rost Dorka.
Kukorica János viadal győztese: Máté Gábor

Fotók: Rozsnyai Gyűjtemény archívuma

A főzőverseny helyezettjei: Kukoricás ételek: 1. Banyatanya, 2. Tirucza, 3.
Charlie angyalai. Málé ételek: 1. Banya tanya, 2. Agri Corn Kft., 3. Villongó.
Különdíjasok: Csere Bogik, CsBK. Legkreatívabb főzőhely: Villongó

Köszönet a Fesztivál segítőinek és támogatóinak!
Malincsák János, Tóth Szilárdné, Karcza József, Nagy József, Puskás
Róbert, Dorcsin Zoltán, Gecse Lászlóné, Tanócziné Csúth Éva,
AGRICORN Kft., Korona presszó, REÁL, Tatos István, Bíró István,
Vida Sándor, Tóth László, Nagy Dóra, Nagy Levente, Srhéber András.

A rendezvény jó hangulatú táncházzal, zenés mulatsággal zárult.
Köszönjük Létavértes Város Önkormányzatának és az Irinyi János
Általános Iskolának a színpadi produkciók technikai támogatásában
nyújtott segítségét, a szervezők, résztvevők lelkes munkáját és
látogatóink megtisztelő érdeklődését!
Simándi László gyűjteményigazgató

RÉGI KÉP

A Nagylétai Állami Általános Iskola 2. osztályosainak gyűrűjében
Tömöri Ferenc tanító, a Baross utca iskola udvarán. A kép 1963-ban
készült. Tulajdonosa: Máté Sándorné, Gyár utca.
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Arany János Általános Iskola
Versenyek
Lezajlott Marcaliban, az Országos
Alapműveleti Matematika Verseny
központjában, a végső megmérettetés. Mint arról már korábban hírt
adtunk,
megyénkből
Turucz
Szabolcs
vehetett
részt
a
rendezvényen. Már a részvétel
megvalósítási is komoly gondot
okozott a szülőknek és nevelőknek,
hiszen a Balaton nyugati partjáig
kellett utazni. Szerencsére az
Önkormányzat autóval és üzemSzabolcs és tanárnője
anyaggal kisegítette Szabolcsékat,
Nagy József iskolagondnok pedig vállalta a sofőr szerepét. Korai
ébredés és az öt órás út után Szabi tisztességesen helytállt, hiszen
az országos értékelésben a 11. helyen zárt.

A debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár idén a 35.
alkalommal rendezte meg a Barátunk a könyv című megyei
olvasónapló-pályázatot. Iskolánkban hagyomány, hogy minkét
korcsoportból (3-4. és 5-8. osztály) több csapat képvisel minket
ezen a rangos rendezvényen.
A résztvevő 80 csapat közül megszerzett eredményeink:
„Könyvkukacok” 3.b – 3. helyezett
Bozsóky Virág, Kalmár Barbara, Szoták Viktória, Szabó
Csongor
„Aranybaglyok” 3.a - 11. helyezett
Jónás Henrietta Jázmin, Molnár Veronika, Seress Edina,
Tasnádi Ildikó Réka
“AranyKönyvTolvajok” -2. helyezett
Andirkó Renáta 7. c, Borbély Izabella 8.a, Molnár Laura Eszter
7.c, Adorján Dávid 7.b
“Könyvvadászok” - 4. helyezett
Herczeg Kinga 5.b, Kelemen Panna 5.a, Séber Bianka 5.a,
Tarnai Panna 5.a
“Boka Vifi” - 6. helyezett, Legszebb kódex különdíj
Hadházi Zsófia 7.b, Kelemen Boglárka 8.c, Szabó Viktória 8.c,
Szilágyi Réka 7.b

HÍREK
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Német nyelvi szavalóverseny
Immár hagyomány iskolánkban, hogy szavalóversenyt rendezünk a
németül tanuló diákoknak. Az idei verseny eredményei:
5-6. évfolyam: 1. Borbély Evelyn, 2. Bun Ágnes, 3. Vásárhelyi József ,
Különdíj: Pósa Alexandra
7-8. évfolyam: 1. Serbán Alexandra, 2. Bíró Mónika, 3.Mezei Kitti,
Különdíj: Mezei Csaba

Sportnap 2014
Idén is elérkezett az egész évben várva várt sportnap. Várva várt, hiszen
a tanulók számára az utolsó napokat jelzi ez a rendezvény és várva várt,
mert egy rendkívül izgalmas feladatokkal tarkított vetélkedő játssza ezen
a napon a főszerepet.
A versengés 4 féle
megpróbáltatásból állt,
melyek a követ-kezők
voltak: gránát-dobás,
nyomozás, lajhármászás a folyó felett
(idén víz nélkül) és
légpuskával
célba
lövés. Az idei évben is
előzetes munkára volt
szükség a versenyen
Álló palackra, dobozra lőttek
való sikeres részvételhez, hiszen az első
állomáson induláskor be kellett mutatni a csapatzászlót, a menetlevelet
és a tanulók elszavalták a csapatindulót is. Az egyes helyszínek
településünk Újléta felé eső bel- és külterületén voltak megtalálhatóak.
Tájékozódás térkép segítségével történt.
Eredmények:
Fiúk: 1. LétaÖrdögei 6a – 60,5 pont, 2. Nyágicok 8b – 52 pont, 3. Reál
Madrid 6c – 51 pont
Lányok: 1. Csak Csajok 5a – 56,5 pont, 2. Tigris Lányok 5c – 49 pont,
3. Teletabik 8c – 49 pont

Szerenád
Hagyományainkhoz hűen az idei évben is szerenádot adtak a
nyolcadikos diákok az alsós és felsős tanáraiknak búcsúzóul.

Gyermeknap - Alsó tagozat

A 8.a osztály még világosban adott szerenádot.

Fotók: Iskola archívuma

Június 6-án tartotta az alsó tagozat a Gyermeknapot. Verőfényes
napsütésre érkeztek meg a gyerekek a sportpályára. A napot egy vidám
hangulatú zenés műsorral nyitották meg Tompeti és barátai. A
bemelegítésről Diószegi Enikő zenés zumbája gondoskodott. Aztán a
nap folytatásaként játékos ügyességi feladatok szórakoztatták a
gyerekeket. Egész nap büfé és játékvásár fogadta a tanulókat.
Izgalommal várták a tűzoltók bemutatóját, akik élőben szemléltették a
tűzoltás módjait.
A nap végén jégkrémmel hűsítették magukat kicsik és nagyok egyaránt.

Mindhárom osztály szekéren és zenei kísérettel érkezett. A 8.a osztály
produkcióját gitáron, a 8.c osztályt hegedűn és a 8.b-t gitáron és
hegedűn kísérték a zenészek.
Mi, tanárok köszönjük a diákoknak, a felkészítőiknek és a kísérőiknek a
lelkiismeretes felkészülést és lebonyolítást.

Bolond ballagás
Az utolsó tanítási napon került sor a nyolcadikosok bolondos búcsújára.
A beöltözött diákok a város több pontján keltettek feltűnést, s előadták
műsorukat is, melyre nagy szorgalommal hetekig készültek.
Iskolánk diákjai a Művelődési Házban tekinthették meg a produkciót,
melyet köszönünk a nyolcadikosoknak, az osztályfőnökeiknek, s a
segítő-, színrehozó pedagógusnak: Molnárné Pelei Andreának.
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Arany János Általános Iskola Irinyi János Általános Iskola
HATÁRTALANUL! – Erdélybe

Névadónkra emlékeztünk

A Létavértesi Arany János Általános Iskola tanulóinak
kirándulása Erdély magyarlakta területeire.
A pályázat azonosítószáma: HA-13-01-276
„Neveljünk turistákat – és velük honfiakat neveltünk! Vezessük
ifjúságunkat szerte e haza minden zugába, hogy megismerje annak
minden szépségét – és szeretni fogja hazáját, jobban, lángolóbban,
mint az, ki térképről tanulta csak, hogy mi a haza.”
Reichart Géza gondolatival kezdtünk hozzá 2013 tavaszán a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat elkészítéséhez.
Célunk az volt, hogy tanulóink az ismeretek mellett nyitottabbakká,
elfogadóbbakká váljanak a határon túli magyarsággal, erősödjön
bennük a nemzeti összetartozás tudata!
A Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (BGA-13-HA-01)
című
pályázati
felhívásra
benyújtott
„FEJEDELMEK
TÜNDÉRKERTJE” című, 985.000.-Ft összegű pályázatunkat a
Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 73/2013.(IX.27.) számú
határozatában megfogalmazott döntés szerint: 985.000.-Ft összegű
támogatásban részesítette.
Nyertes pályázatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. feladatait
átvevő
EMBERI
ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
támogatásával valósult meg!
A pályázatnak köszönhetően iskolánkból 45 hetedik osztályos
tanuló június elején Erdélybe utazhatott.
A négy napos kiránduláson megismerkedtek Erdély természeti
kincseivel, kultúrájával, művészetével. A diákok találkoztak ott élő
kortársaikkal, a Nagyenyedi Kollégium 7. osztályos tanulóival
közösen emlékeztek meg 1920. június 4.-ről.
Felejthetetlen élmény volt Erdély legimpozánsabb várainak, Déva és
Vajdahunyad várának a bejárása. Nagyszeben középkori házai, szűk
utcái, Kolozsvár „kincsei” és a Tordai hasadék sziklafalai is örök
emlék marad.
Hazatérve pedig: „elmondjátok tapasztalataitokat, elmesélitek,
mennyi szép van ott, mennyi bozontos fenyvessel borított sötét
hegylánc a láthatáron és mennyi regeövezte pusztuló várrom hirdeti
ott régi dicsőségünket: a legjobb előharcosai lesztek a magyar
jövendőnek!” Reichart Géza: Honszeretet és túristaság (1927)

Nagy Dezsőné szaktanár

1817. május 17-én látta meg a napvilágot iskolánk névadója Irinyi
János, aki a XIX. század egyik legképzettebb vegyésze volt az
akkori Magyarországnak. Rá emlékeztünk május 16-án,
koszorúzással és egy Irinyi Ki mit tud?-dal.

Fotók: Iskola archívuma

Egy program a sok közül
A rendezvényen minden diákunk megmutathatta, hogy ki miben
tehetséges.

Milotai József szaktanár

Régi kép

A díjazottak egy csoportja

Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk:
- az Irinyi János munkásságát b emutató internetes oldalt:
http://www.sztnh.gov.hu/feltalalok/irinyi.html
- az Irinyi család honlapját.
Itt Irinyi János, a zajtalan gyufa feltalálója mellett, a látogató
megismerhet több híres Irinyi családtagot vagy Iriny községet is.
Honlap elérhetősége: http://irinyiek.extra.hu/
Nagylétai Református templom és Fisch-kastély épülete látható
az 1912. május 28-án lebélygzett képeslapon

Irinyi János Általános Iskola honlapja
www.irsulilvertes.t-online.hu
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Irinyi János Általános Iskola
Színes programok az utolsó hetekben
Az egész éves komoly tanórai munkát a tanév utolsó napjaiban sok
kulturális
és
szabadidős
programmal
gazdagította
a
diákönkormányzat és az osztályfőnökök.
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Osztálykirándulások
Valamennyi osztály szervezett osztálykirándulást Magyarország
tájainak megismerése céljából. Az alsó tagozatosok elsősorban a
megyehatáron belül ismerkedtek egynapos kirándulás keretében a
nevezetességekkel. A felső tagozatosok pedig kétnapos
kirándulásokon vehettek részt.

Megemlékezés

Kipróbálhatták az iskolai életet, a tanórai munkát játékos formában
leendő elsőseink az óvodából. Megismerkedtek az iskola
helyiségeivel, és együtt tevékenykedtek a jelenlegi első
osztályosokkal. Reméljük félelem nélkül, örömmel lépnek be
szeptember 1-jén az iskola épületébe.

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján ünnepség keretében
megemlékeztünk a határokon túl élő, Trianoni békeszerződés
következtében elszakadt magyarokról. Az ezzel kapcsolatos
gondolatokat Csizmaziáné Török Boglárka és Vályi Éva
pedagógusok közvetítették a megemlékező diákok felé.

A diákönkormányzat május 30-án, a gyermeknap alkalmából, a
Vekeri-tónál szervezett programot valamennyi tanuló és dolgozó
bevonásával.

Vályiné Pápai Viola igazgató

Gyermekvédelem 2013. év
A Képviselőtestület 2014. május 27-i ülésén tárgyalta meg az
önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót Bertóthyné Csige Tünde jegyző előterjesztésében.
Állandó lakosság
Férfi
Nő
3684
3767

Együtt
7452

Férfi
35136

Lakónépesség
Nő
Együtt
3606
7119

0-3 éves korig
4-14 éves korig
15-18 éves korig
Fiú
Lány
Fiú
Lány
Fiú
Lány
176
130
550
528
227
223
306
1078
450
0 – 18 éves korúak összesen 1834 fő
(Forrás Hajdú -Bihar Megyei Kormányhivatal)

Fotók: Iskola archívuma

Születésszám csökkenő tendenciát mutat. 1993-ban 118 fő, 2013ban 81 fő. Mélypont 2006 volt 64 születésszámmal. A nemek
szerinti arányok két évtized átlagában kiegyenlítődnek, az etnikai
arány erősödése egyértelmű.

Hatodikosaink a fahídon
Minden osztály bográcsozott, ki-ki választása szerint vízi
biciklizhetett, csónakázhatott, és részt vehetett a sportjátékokban. A
felső tagozatosoknak nagy próbatétel és élmény volt a kerékpárral
való közlekedés, a hosszú táv megtétele. Az alsó tagozatosok külön
busszal jutottak el a tóhoz.
Jól tanulni érdemes! A legszorgalmasabb tanulók munkáját
jutalomkirándulással ismertük el. A második félévben
meghirdetett tanulmányi verseny felhívása értelmében ők nem
rontottak, sőt javítottak korábbi eredményükhöz képest.

Az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően nyújt
pénzbeli és természetbeni ellátást.
Az elmúlt évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 899
gyermek részesült, amely 364 családit jelent.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 31 fő részesült 3.00010.000 forint közötti összegben, elsősorban olyan esetekben, ahol a
gyermek tartósan beteg.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi
életkorban történő rendszeres óvodába járását segíti az óvodáztatási
támogatás. 2013. évben 152 gyermek részesült ilyen támogatásban,
19 kérelem került elutasításra, mert esetükben az óvodai hiányzások
száma magas volt.
A Napközi konyha biztosította gyermekétkeztetésben az óvodás és
az iskolaotthonos ellátásban résztvevő, gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek számára ingyenes, ezen
túlmenően egyéb kritérium alapján 50 % kedvezmény biztosított.
Megnevezés
Étkezők száma
Kedvezményezettek

Óvoda
230 fő
175 fő

Iskolák
545 fő
462 fő

Összesen
775 fő
637 fő

A települési szintű gyermekvédelmi tevékenység fontos eleme az a
jelzőrendszer, melynek tagjai: a háziorvos, védőnő, iskola, óvoda,
rendőrség.

Ópusztaszeren az Árpád emlékmű lépcsőjén
A busznyi tanuló között HH-és HHH-s tanuló is bőven van. Ezért
került sor arra az ópusztaszeri jutalomkirándulásra, melynek utazási,
program és étkezési költségét az iskola, illetve a Korszerű Iskoláért
Alapítvány biztosította.

A szociálisan hátrányos helyzetű családok száma sajnálatos módon
évről – évre emelkedik, és ez észlelhető a gyermekvédelemre
szorulók számának alakulásában is.
Bűnmegelőzési prevenciós munkát 2 fő körzeti megbízott
iskolarendőr végez.
A helyi civil szervezetek ifjúsággal kapcsolatos tevékenysége
elsőssorban a szabadidős- és sport tevékenységek szervezésére
szűkül, és az ilyen szervezetek száma is csekély. Turóczi B.
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2014. év megyei bajnokai a lányok

Az MLSZ, a Létavértes SC 97 és az Arany János- és Irinyi János
Általános Iskolák, valamint a Gyermeksziget Óvoda
együttműködésének köszönhetően az intézményeknek 100-100
ezer forint értékű sporteszközöket ajándékozott.

A megyei bajnokság alapszakaszának megnyerése után a
rájátszásban is helytálltak a kézilabdázó hölgyek, így jogosultak
az NB II- es indulásra. (Fotó a címoldalon)
A következő szezonban a mérce magasabbra kerül, és még többet
kell dolgozni a lányoknak és a szakmai stábnak. A bajnokságban
olyan csapatokkal találkoznak, mint például Nyíregyháza, Miskolc,
Ózd. Bízunk benne, hogy csapatunk ebben az igen előkelő
mezőnyben is tovább öregbíti Létavértes jó hírnevét! Gratulálunk!
HAJRÁ LÉTAVÉRTES!!!

Menni vagy maradni?

Utánpótlás kézis torna Létavértesen.

Hírek és eredmények
MLSZ támogatás érkezett

A legfiatalabb létavértesi kézilabdázó lányok, az U-8 korosztály,
hazai környezetben fogadta a Hajdúböszörmény, Téglás és
Nyíradony hasonló korú kéziseit. A Németh Petra által edzett
leányzók, a mérkőzésre kilátogató szülők, és szurkolók biztatása
közepette nagy kedvel és jó játékkal sikeresen vettek minden
akadályt és három győzelemmel az első helyen végeztek.
Papp Zoltán szakosztályvezető

Úszóink sikere

Fotó: Magánarchívum

2014-ben az NB III Keleti csoport bajnoka lett Létavértes
Továbbra is lesz minőségi futball Létavértesen, mivel az
NBIII -as csapat itt játsza mérkőzéseit. Amennyiben a bajnoki
cím megnyerése után felkerültünk volna az NB II-be, a csapat
székhelye a debreceni Oláh Gábor utca lett volna.
Úgy gondolom, a városnak a 2000-ben megszerzett NB III-as
jogot itt kell folytatni.
Az NB II-es licensz nagy követelményeket támasztott volna,
mivel 1200 férőhelye fedett lelátó, elkülönített vendégszektor
kialakítása, TV közvetítés lehetőségének biztosítása, VIP
szoba, sajtóhelyiség, zárt játékos kijáró, külső angol wécék, új
öltözők, pálya talajának felújítása, digitális eredményjelző,
stb. kötelező lett volna. Ezek költsége kb. 500 millió forint.
Erre sem az egyesületünknek, sem az önkormányzatnak nincs
fedezete.
Az NB III-as licensz hosszabb távon nehezen tartható meg,
mivel ott is követelmény a 600 férőhelyes fedett lelátó, a
vendégszektor, a külső wécék, a digitális eredményjelző
megléte.
Remélem az új képviselőtestület támogatni fogja ezeket a
fejlesztéseket a Sporttelepen. Nagy örömünkre a
sportegyesület valamennyi szakosztálya, így az NB II-es női
kézilabdacsapat, az NB III-as férfi labdarúgó csapat, a Megyei
II. osztályban szereplő labdarugóink, az utánpótlás nevelése,
továbbá úszóink, cselgáncsozóink szereplése a város hírnevét
öregbítik.
Árva Barna elnök

A Létavértes Sc ’97 Sportegyesület úszó szakosztálya, kiválóan
szerepelt májusban az Agriasprint úszóversenyen Egerben, az
Észak-alföldi régió úszóbajnokságon Hajdúszoboszlón, valamint a
Debrecenben megrendezett Hajós Alfréd Nagydíjon. A három
versenyen összesen 2 arany-, 13 ezüst-, és 10 bronzérmet hoztak el
versenyúszóink, melyből 5 érmet a legkisebbek, a 2008-as
születésűek szereztek, életük első versenyén Egerben, kiemelkedő a
teljesítményük, mivel alig egy éve kezdtek el úszni.

Fotó: Magánarchívum

Első sor (balról): Szima Bence, Szarvadi Máté, Szabó Dávid, a
2008-asok: Milbik-Lantos Péter, Szabó Gergő, Fülöp Csenge,
Zudor Nóra, Zagyva Tamás
Hátsó sor (balról): Borók Nikolett, Czifra Bence, Vincze Csaba,
Lukács-Fügedy Tamás, Tasi Ákos, Fülöp Soma, Haba Péter, Fehér
Dániel, Haba Balázs, Bakó Tamás, Harmati Dorottya, Hüse
Antónia, Szima Gergő, és az edzö: Mányi Csaba
Fülöp Melinda swimming team koordinátor

RÉGI KÉP

Megemlékezés
A holokauszt nagylétai
és vértesi áldozataira
emlékeztek június 15én a Sándor utcai
zsidó
temetőben,
melyen a létavértesi
lakosokon kívül több,
innen
elszármazott
személy is részt vett.

Az egykori nagylétai izraelita templom (volt Baross utcai iskola)
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Országos Atlétikai Verseny
Budapest, Puskás Ferenc Stadion

Megkezdődött a kivitelezés
Mikepércsen, Nyíradony- Aradványpusztán, Vámospércsen, Újlétán
megkezdődött a nem építési engedély köteles munkálatok kivitelezése a
vízművek épületének felújításával, átalakításával.
A Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőség - javító program tavaly decemberi indulása
után ez évben már több alkalommal történt egyeztetés a beruházásban
érintett települések részvételével a társulás székhelyén Nyíradonyban. A
társulás elnöke Tasó László Nyíradony Város polgármestere is részt vett a
„OVIBER - KEVITERV AKVA - UTIBER Konzorcium”- mint a műszaki ellenőr
szervezet, a projektmenedzsment, és a kivitelező „AHK” Konzorcium
képviseletében
megjelenők
március
havi
megbeszélésén.
Az „AHK” konzorcium vezetője tájékoztatta a társulás elnökét a településeken
történt műszaki előrehaladásról, majd a mérnök szervezet ismertette a
beruházás ütemtervét.

Fotó: Magánarchívum

Pars Krisztiánnal
Idén sem maradt az Arany János Iskola országos sportesemény
nélkül, köszönhetően Máté Gábor 8.c, és Pongor Norbert 6.a
osztályos tanulóknak, miután május 14-én remek eredménnyel
zárták a megyei versenyt. Gábor a súlylökés megyei bajnokaként,
Norbert pedig a kislabdahajítás szintjének (54 méter) teljesítőjeként
vett részt a rangos eseményen. A nagyszerű létesítményben
élményszámba ment a versenyzés, bár kicsit izgultak a fiúk, s így
nem sikerült az álom (a nyolc közé kerülés), de sok tapasztalattal és
rendkívüli élményekkel lettek gazdagabbak (például egy olimpia
bajnok, Pars Krisztián kézfogása). Gratulálunk Nekik és
felkészítőiknek: Bertóthy Tamásnak és Kőszegi Péternek!
Köszönetünket fejezzük ki a Létavértes Városi Önkormányzat
segítségéért, hogy gépjárművet vezetővel együtt biztosított az
utazáshoz!
Bertóthy Tamás

ERDİSPUSZTAI KÉK TELJESÍTMÉNYTÚRA
Május 17-én a gyaloglást választók öt különböző (15 – 50 km) távon, míg a
kerékpárosok 60 km-megtételével teljesíthették az immár hagyományos
létavértesi teljesítménytúrát, melyet a Létafit SE szervezett..

A Létavértes, Hosszúpályi, Mikepércs, Újléta, Nyíradony és Vámospércs
településeket érintő beruházás során a folyamatban lévő tisztítótelepek
épületének felújításán túl, azok technológiai korszerűsítése is megtörténik. A
települések hálózat gerincvezetékeinek felújítása, cseréje, az átemelők teljes
cseréje, tűzcsapok kiépítése még nem kezdődött meg. Ez utóbbi
tevékenységek megkezdése ugyanis vízjogi létesítési engedély köteles
tevékenység, mely engedély jelenleg még nem áll rendelkezésre, de
megszerzése a tervezett ütemnek megfelelően halad. (Hosszúpályi és
Vámospércs település esetében már rendelkezésre áll)
A Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a
támogatás érdekében vállalta, hogy a szervezet döntéshozói, munkavállalói
számára esélyegyenlőségi képzést tart.
A kivitelezés kezdetét megelőzően megtartott képzésen a részvevők
tájékoztatást kaptak, hogy az esélyegyenlőség kiemelkedő fontosságú egy
szervezet életében, fontos, hogy a döntéshozók ismerjék a
diszkriminációmentesség és egyenlő bánásmód érvényesítésének
lehetőségeit a gyakorlatban, emellett a munkavállalók is többet megtudhatnak
az egyenlő bánásmódról.
A csatornahálózat felújítását a településeken a kivitelező várhatóan a nyár
elején megkezdi. Megértésüket és együttműködésüket kérjük.

Részletes információkért a kivitelezési munkálatok pontos előrehaladásáról
forduljanak a települési polgármesteri hivatalokhoz személyesen, vagy a
www.kelethajduviz.hu oldalon is tájékozódhatnak.

Hatvan tanulóval a Nagyerdei Stadionban

Cseh Kristóf

Csige Árpádék

Ismét győztes Nagy Tamás

Fotó: Magánarchívum

Fotók: Magánarchívum

Kocsis úr
Eső után az Arany János iskolások
A sikeres programról további információk és fotók megtekinthetők:
www.letafitse.extra.hu

Iskolánk tanulói május 22-én, az MLSZ gyermekszektor programjában
részt vehettek a Magyarország – Dánia válogatott barátságos labdarúgó
mérkőzésen, a debreceni Nagyerdei Stadionban. A válogatott játékosokat
tehetséges utánpótlás korú gyerekek kísérték a gyepre, akik között (nem kis
meglepetésre) iskolánk tanulóját Szatmári Marcellt is láthattuk, ami nagy
büszkeséggel töltött el bennünket. A tanulóknak csak az útiköltséget kellett
fizetniük, a belépőjegyet ajándékba adta az MLSZ. A telt házas mérkőzés
nagyon jó hangulatban telt, bár egy kicsit sokáig tartott, így másnap fáradtan,
de jó emlékekkel ébredtünk, sokunkban a mihamarabbi visszatérés
reményével..
Bertóthy Tamás
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Megemlékezés

FEHÉR LAJOS

Tisztelt Termelők!
Lezárult az egységes kérelemben a legtöbb gazdálkodót érintő
területalapú támogatás (SAPS). A közel 5 hét leforgása alatt
Létavértesen és Kokadon mintegy 590 termelő vette igénybe a
szolgáltatásainkat. Ezzel egyidejűleg, a május 3.-tól május 31.-ig
tartó a 2014. évi tagdíj önbevallási időszaka is lezárult. Legtöbben a
bevallás során csekket igényeltek, melyet levélben küldenek majd
ki a tagok számára. A tagdíj befizetésének határideje 2014. július 7.

75/2014.
(V.06.)
számú
közlemény:
a
tejágazat
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014.
gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás
részletes feltételeiről.
Kifizetési
kérelmet
az
MVH
által
rendszeresített,
nyomtatványokon, postai úton, egy példányban 2014. június 1. és
június 30. között lehet benyújtani az MVH Központi Szervéhez,
az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatósága részére (1476
Budapest Pf.: 407.). A benyújtás napja a borítékon szereplő postai
bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a kifizetési kérelmet saját
érdekében tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel.
A kifizetési kérelem nyomtatványai:
- Főlap (D4507-02) – 1. számú melléklet
- Betétlap (D4508-02) – 2. számú melléklet
Kötelezően csatolandó mellékletek:
Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség
vállalása esetén:
- Legelőterület betétlap (D4503-02) – 3. számú melléklet
Paraziták elleni védekezésre vonatkozó kötelezettség vállalása
esetén:
- Az ellátó állatorvos igazolása arról, hogy a paraziták elleni
védekezés a tartási helye(ke)n tartott szarvasmarhák
vonatkozásában megtörtént (D4505-03)
Tenyészetek összevonása esetén:
- Tenyészet összevonás bejelentő lap (D4511-01)
Új tartási hely esetén:
- Tartási hely változás bejelentő lap (D4510-01)
Családi gazdálkodás esetén:
- Családi gazdálkodás betétlap (D4509-01)
83/2014 (V. 26.) számú közlemény: a 2014-es támogatási évi
termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről.
Támogatási kérelemnek kizárólag a K14600/K14601 Főlap és a
K14602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül, melyen állatorvos
által igazolni kell a tenyésztésben lévő állomány gümőkór-,
brucellózis- és leukózis mentességét!
A támogatási kérelmet az illetékes MVH megyei kirendeltségéhez
kell benyújtani, postai úton 2014. június 1. és 2014. július 31.
között. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel. A
támogatás igénybevételének feltétele: legalább 3 támogatható állat;
a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adását követő
naptól kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja; a
kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a 2014. január 1jétől 2014. december 31-ig tartó időszak során; a támogatás
alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon tartás teljes ideje alatt
az üszők aránya legfeljebb 40%.

születésének 100. évfordulójáról
Szeretettel és tisztelettel a szívünkben
emlékezünk édesapánkra.
Példamutató életével számunkra is kijelölte az utat.
Gyermekeit, unokáit megtanította játszani, dolgozni,
emberséget és szeretetet adni.
Emléke példakép ma is számunkra.
Gyermekei, unokái

Kinek emléke szívünkben él,
Az csak hiányzik, de bennünk örökké él.

Megemlékezés
FEHÉR LAJOSNÉ
Mikó Ilona 1947. 03.18. – 2010. 06.04.
halálának 4. évfordulóján
Hiányzol nagyon !
Férjednek, Gyermekeidnek és drága Unokáidnak

„Nem integet többé elfáradt kezed
Nem dobog már értünk jóságos szíved
Számunkra te sohasem leszel halott
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Emlékezés
ÁRVA MIHÁLYNÉ
halálának
10 éves évfordulóján
Szerető fia és családja

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

Régi kép

Május 26.-ától megkezdte az MVH a támogatási összegek utalását
a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző
szerkezetátalakítási nemzeti program keretében.
Sajnos a májusi falugazdász rovatunkból szerkesztési hiba miatt
kimaradt, hogy irodánkban személyi változás történt. Mint már
többen értesültek róla, Szima György május 16.-ától más
munkakörben kezdte meg munkálatait. A továbbiakban kérem,
keressenek engem, forduljanak hozzám is ugyanolyan bizalommal.
Kárándi Orsolya
NAK falugazdásza

A felvétel 1943-ban készült. A második sor középen Vida Anna
tanítónő látható.. A fotót Erdőháthy Géza bihardiószegi fényképész,
készítette. A kép tulajdonosa Máté Sándorné, Gyár utca.
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CSALÁDI HÁZ. Tetőteres családi
ház Létavértes, Halom u. 5. szám
alatt eladó. Érdeklődni: lehet:
06 30/ 655 1061.
(C 0811987)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Zöldfa
u. 6/a. szám alatt 98 m2 –es 2 nagy
szobás, konyhás, fürdőszobás,
cserépkályhás, telefonos, gázfűtéses
lakóház kerttel eladó. Érdeklődni a
helyszínen, vagy az alábbi telefonszámon lehet: 06-52/ 376-674
Tarnóczi Ferencnnénél. (C 0953407)
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Sándor u. 66. szám alatti 2 szoba
összkomfortos lakóház melléképületekkel 6000 m2 telekkel eladó.
Érd: 06 70 640 7524
(C953409)
LAKÓHÁZ Létavértes, László u.
11.szám alatti lakás eladó.
Érdeklődni: Létavértes, Kert u. 7.
szám alatt.
(C0953389)
GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű garanciával,
alacsony árakon. Érd: ifj. Kéki
Sándor, 06-20/ 463-57-13 (C 0811733

HÍREK

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

ÉPÍTÉSI TELEK. Létavértes,
Petőfi utca 55. szám alatt kis házzal,
víz az udvarban. Területe 1800 m2
Érdeklődni lehet: 52/376-560, vagy
06 20 227-4163.
(C0953390)
TELEK. Debrecen Diószegi kövesút mellett , várostól 300 méterre
3400 m2 telek 104 m2 építési
engedéllyel eladó. Ár: 2,9 millió Ft.
Telefon: 06-30 =651-5358 (C953415)
SZÁNTÓ. Létavértes határában
76,63 aranykorona szántó eladó.
Helyrajzi száma: 0549/7 Barna ház.
Telefon: 06 70-215-3089 (C0953294)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Egészségre nevelés Létavértesen
A LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit
Zrt. által, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Egészségre nevelés Létavértesen” (TÁMOP-6.1.2-11/12012-0968) című pályázatát 2013. 06. 21. napján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Program Irányító Hatóságának vezetője támogatásra
érdemesnek ítélte. A pályázó a projekt megvalósításához kapcsolódóan 9.994.911.forint vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A projekt elemei Létavértes
településen valósultak meg. A projekt megvalósítása 2013.08.30-2014.05.30. közé
esett.
A magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országokhoz viszonyítva, mind az
európai országok tekintetében igen kedvezőtlen. Az egészség a teljes testi, lelki és
szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya (WHO). A
lehető legoptimálisabb szintű testi és lelki egészség egyike az alapvető emberi jogoknak.
Meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét éppúgy, mint a társadalom
jövedelemtermelő képességét, ezért a hatékony egészségnevelés, egészségfejlesztés
jelentősége a fejlett társadalmakban egyre jobban felértékelődik a versenyképes
munkaerő biztosításának egyik tényezőjeként is. A betegségteher túlnyomó részét a
krónikus nem fertőző betegségek (kiemelten kardiovaszkuláris és rosszindulatú daganatos
megbetegedések) jelentik. E megbetegedések okozta betegségteher jelentős részéért
életmódbeli tényezők (dohányzás, alkoholfogyasztás, kedvezőtlen táplálkozási szokások,
fizikai inaktivitás) tehetők felelőssé. A fenti problémák kezelése, a megelőzés érdekében
az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmódprogramok különösen fontosak a
népegészségügyi szempontból kiemelt területeken (a szív- és érrendszeri, a daganatos
valamint a táplálkozással, és a káros szenvedélyekkel összefüggő megbetegedések, a
lelki egészség tekintetében).

HÁZAS INGATLAN. Létavértes,
Hunyadi u. 1/A. alatti házas
ingatlan 400 öl telekkel eladó. Érdeklődni: 52/251-079, 52/471-038
06!20 213 9242
(C0811990)

ÉPÍTÉSI TELEK. Eladó 1675 m2
építési telek Létavértes, Kossuth u.
93. szám alatt. Érdeklődni lehet telefonon: 06 30/ 504 66 15 (C0811550)
Kiváló
BELTÉRI
AJTÓK.
minőségű Porta doors beltéri faajtók
széles választékban és variálhatóságban. Hagyományos, klasszikus, modern, exkluzív stílusban.
Érdeklődni: ifj. Kéki Sándor, telefon:
06-20/ 463-57-13
(C 0811733)

REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését vállalom. Kiváló minőségű anyagok felhasználásával reális
áron, rövid határidővel. Ezen túl UV
álló műanyag párkányát is megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki Sándor,
telefon: 06 20/ 463-57-13 (C 0811733)

11. oldal
VENNÉK kertet, szőlőt Létavértes
Mosonta kertben. Lehet műveletlen,
elhanyagolt is. Tel.: 06 20 322 1197,
06 20 209 1923
(C811580)

VEGYES. Eladó Létavértesen 1200
négyzetméteres ingatlan (450 eFt),
elektromos betegágy ( 80 eFt),
rokkantkocsi (30 eFt) és 2 db
bukósisak (1 eFt). Érdeklődni lehet:
05 30 327 59 52.
(C 0953429)
VEGYES. Eladó: pótkerekes gyerekkerékpár, női kerékpár (montenbike), franciaágy, kondigép, mosdókagyló, fürdőkád (2 db), egyszemélyes heverő. Érd: Árva Barna
70-778-2595
(C0953427)
AKÁCERDŐ. Vértes Liget határában eladó 22 éves akácerdő 30,1
AK, 3,5 hektár. Irányár: 3,5 millió Ft.
Telefon: 30 277 3674
(C0953415)
GITÁROKTATÁS Létavértesen
(számlaképesen), olcsóbban a
megszokottól. Házhoz megyek..
Tel: 6 30/ 355-4327. E-mail cím:
xtvxtv2@gmail.com.
(C0953432)
Hirdessen a Létavértesi HÍREK -ben

A LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. „Egészségre nevelés Létavértesen” (TÁMOP-6.1.2-11/12012-0968) címmel valósította meg pályázatát, melyre 9.994.911,- Ft vissza nem térítendő
támogatást kapott, a projekt 100%-ban európai uniós támogatásából valósult meg.
A projekt célcsoportja az érintett kistérségi lakosság, különös tekintettel a szív- és
érrendszeri, illetve a daganatos betegségek szempontjából magas kockázatúak; a káros
szenvedélyekkel összefüggő megbetegedésben szenvedők; az energiaegyensúly
(táplálkozás-mozgás megfelelő aránya és minősége) helyreállítására szorulók;
életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerülő emberek voltak.

Projektünk keretében megvalósuló programok célja a szív-érrendszeri, daganatos
megbetegedések csökkenésének támogatása, a korai és elkerülhető halálozás
életmódbeli tényezőinek javítása, az egyének egészségük iránti felelősségének, az
öngondoskodás képességének, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az
egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony
támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött

életévek számának növelése volt.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a lakosság
cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatóak ki. Az egészséges életre való
felkészítés beruházás a jövőbe és hosszú távon egy mainál sokkal
egészségesebb lakosság ígérete. A fiatalok körében legjobbak a kedvező
változás esélyei, és a program megvalósításával hatással voltunk a családok
életére is.
A pályázat keretében megvalósult programokról a www.letamed.hu weblapon
olvashat többet.
LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Zrt.
Cím: 4281 Létavértes, Baross utca 7.
E-mail: letamed@letamed.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Erdıspusztai kis kör kerékpártúra
Tatos Attila kezdeményezésére a szomszédos Hosszúpályi, Álmosd
települések vállalkozó szellemű fiataljai 2014. május .24-én
kerékpártúrát szerveztek, melyhez Létavértesről 5 fő csatlakozott.
Útjuk Hosszúpályi - Dorcas Kemping - Bánki Arborétum –
Ördögárok - Fancsikai tavak és kilátó – majd Bánk felé fordulva
Létavértes, a Májusi Málé Fesztiválon, ahol megvendégelték a
bringásokat. Elmondták, nagyon vidám napot töltöttek együtt,
kedves embereket ismerhettek meg.
A szervezők köszönetet mondanak a kezdeményezés támogatásáért
Menyhárt Károly polgármester úrnak és Papp Zoltán képviselőnek.

Következő túra június 28.-án lesz Hármashegyaljára.
Gyülekező a Sporttelepen reggel fél 9 óráig.
Bővebben, sok képpel:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.850164141679299&type=1

12. oldal
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A u t o s e r v i c e - Vizsgabázis
Mőszaki vizsga minden jármőre

Mezőgazdasági gépek átalakítás engedélyezése,
forgalomba helyezése, vizsgáztatása

Díjtalan állapot felmérés, vizsgára felkészítés kedvező
alkatrészárakkal. Vonóhorog felszerelés, elektromos
javítás, fényszóró beállítás…
 Karosszériajavítás, karambolos gépkocsik helyszíni
kárfelvétele, teljes körű ügyintézése
 Klímatisztítás, feltöltés, gumiszerelés centírozás
 Számítógépes vizsgálat, hibakód olvasás, olajcsere,
vezérlések cseréje, futómű ill. fékjavítás, fékhatás mérés,
féktárcsák fékdobok szabályozása
 Tehergépkocsik, pótkocsik teljes körű javítása
 Ázsiai gépkocsik diagnosztikai vizsgálata
Kipufogó javítás, részecskeszűrő tisztítás
 Személy ill. tehergépkocsi alkatrészek
forgalmazása, KEDVEZMÉNYES ÁRON !!!
 Szélvédők cseréje kavicsfelverődések javítása
 Műanyag-, illetve alumíniumhegesztés.

06 30 278 4009
Wing Tsun Kung Fu tanulására várunk minden olyan
érdeklődőt, aki szeretne elsajátítani egy nagyon szép és
technikás harcművészetet!
Edzések: Arany János Általános Iskolában szerdán 17
órától, pénteken 17 óra 30 órától a nyári szünet alatt is.
Érdeklődni: 06 30 / 278 4009

Oldsmobil-Cargo Kft. Tel:30/9980737; 30/9357433

Cím: Létavértes Árpád tér 30.

NAPELEMEK,
NAPKOLLEKTOROK
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL IS !
Csökkentse Ön is rezsi költségeit!
Cégem vállalja magánszemélyeknek, cégeknek napelemes-,
napkollektoros rendszerek, épületenergetikai korszerűsítésének (nyílászárócsere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés)
tervezését, kivitelezését, pályázat elkészítését komplett
lebonyolítással (megtekinthető referenciákkal)

Motoros zarándoklat

Lévai József egyéni vállalkozó
4281 Létavértes, Tóth Árpád u. 7.
Telefon: 06-20-981-8632

Nyári rendelési idő változásokról
2014. július 07 – 2014. augusztus 08 között
Gyermekorvosi rendelés időpontjai
Rendel: Dr. Zsadányi Judit csecsemő és gyermekgyógyász
Hétfő: 8.00 – 10.00, Kedd: 11.30 – 13.30, Szerda: 10.30- 12.30
Csütörtök: 10.30 – 12.30, Péntek: 10.30 – 12.30
Csecsemő és kisgyermek tanácsadások időpontjai
Orvos: Dr. Zsadányi Judit csecsemő és gyermekgyógyász
Védőnő: Mosek Xénia
Csütörtök: 12.00 – 13.30

Július 26-án rendezzük meg a már hagyománnyá vált
Máriapócsi motoros zarándoklatot. Indulás a Vértesi
Görögkatolikus templom (Bács utca) elől lesz. Érdeklődni lehet:
Titkó István görög katolikus papnál, telefon: 06-30/310-37-90

A település eseményeiről hónapról-hónapra tájékozódjon a

Létavértesi

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi ügyelet, Árpád tér 10. 585-069, vagy 376-334
M
110044
TTűűzzoollttóókk
110055
Meennttőőkk
R
110077
Reennddőőrrsséégg

HÍREK

ben
Cikkek, fotók, hirdetések leadása július 10- ig
-

letahirek@gmail.com, vagy - Városháza I. em. 12. ajtó

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

