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Meghívó

Közbiztonsági fórum

Létavértes Város Önkormányzata

szeretettel hívja
Önt és Kedves Családját
2015. március 15-én, vasárnap

Fotó: Magánarchívum

A város közrendjével, közbiztonságával foglalkozó lakossági fórumot szervezett az
önkormányzat, Papp Zoltán képviselő, a Városi Könyvtár és Művelődési házba. / 3.oldal

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
167. évfordulója tiszteletére rendezett
megemlékezésre

II. Határmenti néptánc találkozó

Ünnepség és koszorúzás
10.30 órától az Árpád téren
a Kossuth szobornál,

11 órától az Irinyi utcán
az Irinyi János mellszobornál.
Beszédet mond:
Menyhárt Károly polgármester

1%
A személyi jövedelemadó 1 % -a
felajánlható helyi civil szervezetek,
egyházak részére (11.oldal)

VÉRADÁS
2015. február 10 -én a
létavértesi kiszállásos véradáson 61 személy jelent
meg az Aranykalász Mezőgazdasági
Szövetkezet irodaházában. A kötelező
kiszűrés után 56 fő adhatott vért,
összesen 25 200 ml mennyiséget. Első
alkalommal jelentkeztek véradásra:
Mikó Lajosné, Kert u. 18, Zilahi
Kristóf, Zöldfa u. 18.
Mindenkinek köszönet!
Szalai Ferencné véradásszervező

Január 24 – én, a Magyar Kultúra Napja
előtt tisztelegve, a művelődési ház
színháztermében került megrendezésre a II.
Határmenti néptánc találkozó.

A helyi táncegyüttes mellett színpadra
léptek a Berettyóújfaluból, Hosszúpályiból,
Micskéről és Nagyváradról érkezett
vendégcsoportok.

A teltházas rendezvény közönsége nagy
tetszéssel fogadta az igényesen előadott és
színvonalas produkciókat. A talpalávalót a
debreceni Szeredás Népzenei Együttes
szolgáltatta. A rendezvény, a szakmai zsűri
értékelése
után,
közös
vacsorával,
mulatsággal zárult.
Dutkáné Papp Katalin
További képek: http://letavertes.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő,
2015. március 1 –jétől hatályos változásokról

Létavértes
Városi Önkormányzat
Képviselőtestülete tárgyalta

2015. január 27-én:
- Polgármesteri jelentés
1. 2015. évi belső ellenőrzés
2. Beszámoló a Létavértes Városi
Könyvtár és Művelődési ház 2014.
évben végzett munkájáról
3. Különfélékben
• Létavértes Városi Könyvtár és
Művelődési ház módosított alapító
okiratának, módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása
• Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2014. évi költségvetésének
előirányzat módosítása
/
http://letavertes.hu
• Az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó
rendelkezésekről
szóló
rendelet
megalkotása
http://letavertes.hu
• Háziorvosi feladatellátási szerződések felülvizsgálata
• Állati hulla elszállítása, dögtér
tereprendezése /
lásd: 11. oldal
A jelzett helyi rendeletek megtalálhatók a
település honlapján: http://letavertes.hu
Önkormányzat / Helyi rendeletek
●

2015. február 16 -án:
1. Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2015. évi költségvetésének
megtárgyalása és jóváhagyása
(lásd: 3. oldal)
Előterjesztés a település honlapján:
http://letavertes.hu
/Önkormányzat/
Költségvetés
2. Különfélék

Létavértesi Hírek a facebook oldalon:

A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások rendszere 2015. március 1-től
jelentős mértékben átalakul. Az állam és az
önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos
feladatai élesen elválasztásra kerülnek.

A helyi önkormányzatok felelőssége
növekszik a helyi közösség szociális
biztonságának erősítésében, a szociális
segélyek biztosításában. A kötelezően
nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a
járási hivatalok állapítják meg.
Ezek az ellátások a következők:
•aktív korúak ellátása,
•időskorúak járadéka,
•ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és
kiemelt ápolási díj),
•közgyógyellátás (alanyi és normatív
formák),
•egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési
önkormányzatok
döntenek.
Az
önkormányzatok által nyújtható támogatás
neve egységesen települési támogatás lesz,
amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok határozhatják meg. A
jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív
korúak ellátásának megállapítása 2015.
március 1- től a járási hivatal hatáskörébe
kerül, ettől az időponttól kezdődően az
ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási
hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be
lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál,
amelyek azt továbbítják a járási hivatalok
részére. Az aktív korúak ellátása keretében
megállapítható ellátástípusok és az ellátásra
jogosultak körei esetenként változni fognak.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás
szabályaiban nem várható változás azon
kívül, hogy a támogatást a járási hivatal fogja
megállapítani. A támogatás havi összege –
2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft lesz.
Rendszeres szociális segély nevű ellátás
2015. március 1-től megszűnik. A korábban
erre a támogatásra jogosult személyek más
ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. Az új
rendszer bevezetésének lépései a következők:
a jelenleg rendszeres szociális segélyre
jogosult
személyek
ellátásra
való
jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és
2015. február 28. között felülvizsgálja. A
felülvizsgálat eredményeként a jegyző
határozatban megállapítja, hogy az ügyfél
2015. március 1-től milyen ellátásra lesz
jogosult.
Automatikusan, az új egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek
jogosultak azok a személyek, akik azért
jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14
év alatti gyermekük felügyeletét másképp
biztosítani nem tudják.

A lakásfenntartási támogatás szabályai
2015. március 1-étől kikerülnek a szociális
törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a
támogatás ebben a formában nem állapítható
meg a kérelmezők részére. Lakásfenntartási
támogatás iránti kérelmet utoljára 2015.
február 28-án lehet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik
2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen
alakul:
- ha az ellátásra való jogosultságot 2014.
december 31-ig megállapították, akkor az
ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően
egy év időtartamra jogosult a lakás-fenntartási
támogatásra,
- ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt
a támogatásra való jogosultságról, akkor a
lakás-fenntartási támogatást csak 2015.
február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás
keretében biztosíthatnak támogatást a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez.
A 2015. március 1-ét
megelőzően megállapított ellátások az
önkormányzat
mérlegelésétől
függően
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően,
települési támogatás formájában.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás
neve 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás lesz. E támogatás
keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak
ítélt,
rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak
támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége
abban áll, hogy a települési támogatásról
rendeletet alkosson.
Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek teljesülése
esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes
mértékben az önkormányzat mérlegelési
jogkörébe tartozik. A Szociális törvény által
szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a
képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást köteles nyújtani.

A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a
létfenntartási gond meghatározása az
önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az
ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás
összegének meghatározásához.
A települési önkormányzat képviselőtestületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint
felhasználása
ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015.
február 28-áig kell megalkotnia.
Szabó Tibor önkormányzati képviselő
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Közbiztonsági Fórum
Február 3-án a Városi Könyvtár emeleti termében Közbiztonsági
Fórumon volt. A megjelent létavértesiek –magánszemélyek,
egyesületek képviselői- a településen működő rendvédelmi szervek
vezetőitől kaptak tájékoztatást a város közrendjének,
közbiztonságának aktuális helyzetéről. A résztvevőktől több olyan
észrevétel hangzott el, amelyek napi szinten foglalkoztatják az itt
élőket.

Fotó: Magánarchívum
Ezúton is köszönetet mondunk Sámi Katalin őrsparancsoknak,
Berde László Határrendészeti Kirendeltség vezetőnek, Papp Sándor
mezőőrnek, és Katona Imre polgárőr parancsnoknak hogy aktív
részvételükkel hozzájárultak a lakossági fórum sikeréhez.
Papp Zoltán képviselő.
http://letavertes.hu

Nyelvi táborok
Kedves Fiatalok!
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan,
ebben az évben is lehetőség van a testvérvárosok nyelvi táborában
való részvételre az alábbiak szerint:

Pietrasanta
Az olaszországi Pietrasanta testvértelepülés Ifjúsági
Találkozót, nyelvtábort szervez 2015. július 5-12 között, melyre Létavértesről 5 fő 14-17év közötti fiatal + 1 kísérő
részvételét várják. A nyelvtanfolyam 70 €-ba (Euró) kerül. Az
útiköltség a táborozókat terheli. / http://www.comune.pietrasanta.lu.it/

Ecaussinnes
A belgiumi Ecaussinnes testvértelepülés francia
nyelvtanfolyama 2015. augusztus 16-23 között kerül
megtartásra, melyre Létavértesről 5 fő 14-17év közötti fiatal +1
kísérő részvételére van lehetőség. A nyelvtanfolyam 70 €-ba kerül.
Az útiköltség a táborozókat terheli. http://www.ecaussinnes.be/

Grenzach-Wyhlen
A németországi Grenzach-Wyhlen testvértelepülés
német nyelvtanfolyama 2015. július 19-26 között kerül
megszervezésre, melyre Létavértesről 5 fő 14-17év közötti fiatal + 1
kísérő részvételére van lehetőség. A nyelvtanfolyam 70€. Az
útiköltség a táborozókat terheli.
http://www.grenzach-wyhlen.de/de/Home
Jelentkezés: 2015. március 16-ig az Arany János Általános
Iskolában Nagy Józsefné igazgató asszonynál, az Irinyi János
Általános Iskolában Vályiné Pápai Viola igazgató asszonynál, és a
Létavértes Közös Önkormányzati Hivatalban Kossuth u.4.sz.I.
emelet 15. irodában Juhász Juditnál.
A testvérvárosok a nyelvtanfolyamok esetleges díjmentességéről
február 27 -ig döntenek.
Menyhárt Károly polgármester
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A KÉPVISELŐTESTÜLET ELFOGADTA A

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST
2015. február 16-án megtartott ülésén – a bizottságok,
intézményvezetők, érdekképviseleti szervek véleményezését követően Képviselőtestület elfogadta az önkormányzat és intézményei 2015.évi
költségvetését.
Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésének kiadási és
bevételi főösszege 6.988.390 e/Ft.
A költségvetés elkészítésekor kitűzött cél a működőképesség
fenntartása, az intézményhálózat stabil működtetése volt. 2015 -ben az
önkormányzat létszámleépítést nem tervezett.
A feladatfinanszírozás keretében az önkormányzat 508.209 e/Ft állami
forráshoz jut, amely 55,7 %-ban fedezi a kötelező feladatellátásra
fordított teljes költséget (912.995 e/Ft). Ezt az önkormányzat kötelező
feladatellátásból származó saját bevételei terhére pótolja ki.
A hiány csökkentése érdekében az önként vállalt feladatellátásból
jelentkező 4.618 e/Ft többlet is kötelező feladat ellátásra kerül
felhasználásra. Összességében a kötelező feladatok ellátásához
szükséges források 1,83 % -ának, 16.715 e/Ft-nak fedezete jelenleg
nem realizálható.

Az önkormányzat, a lakosság teherbíró-képességét figyelembe véve
nem lépett meg a saját bevételek növelését célzó intézkedéseket úgy,
mint:
új települési adó kivetése,
meglévő adó mértékének növelése,
bérleti díjak, lakbérek, sírhely díjak emelése.
Az intézmények finanszírozása a 2014. évi előirányzatok szintjén került
betervezésre és elfogadásra. Az intézményvezetők, takarékos, kontrolált
gazdálkodás mellett a működtetést biztosítottnak ítélték.
A kötelező feladatellátást biztosító intézmények működtetésén felül az
önkormányzat továbbra is biztosítja az állami fenntartású iskolák
működtető feladatainak ellátását az önkormányzati vagyon állagának
megóvása, a színvonalas oktatás feltételeinek megteremtése érdekében.
Ha a törvény adta lehetősséggel nem élne az önkormányzat, s a
működtetői feladatok ellátását is az állami intézményfenntartó központ
biztosítaná, úgy az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége állna fenn
az állam felé évi 75 millió forint összegben.
2015. január 1. napjától a Köznevelési törvény módosításával a
működtetői feladatokat kiterjesztették, így a továbbiakban nemcsak az
ingatlanok fenntartásával, üzemelésével kapcsolatos terheket kell
viselni, hanem a szakmai munkát biztosító eszközök működtetésének,
fenntartásának költségei is az önkormányzatot terhelik.
A szociális ellátórendszerben bekövetkező változások várható
hatásait a költségvetés igyekezett prognosztizálni, a folyósítás
feltételeiről 2015. február 28-ig dönt a testület a helyi szociális rendelet
elfogadásával.
Megszűnik a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági ápolási díj,
valamint a méltányossági közgyógyellátás, illetve az önkormányzati
segély is átalakul, s rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési
támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

A költségvetésben megjelenítésre került valamennyi, az önkormányzat
által tervezett olyan beruházás, amelyeket pályázati forrásból kíván
megvalósítani. Ezen pályázatok egy része még nem került elbírálásra,
illetve feltételeik, önrész biztosításának mértéke nem ismert. Ilyen
beruházás a szennyvízhálózat bővítése, intézmények geotermális
fűtésének megvalósítása, valamint a napközi konyha felújítása, bővítése.
A beruházások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 155 millió
forint fejlesztési célú hitel felvételével tervez a költségvetés, vélhetően
azonban ennek csak töredéke realizálódik 2015-ben. A teljes körű
tervezést indokolták a stabilitási törvény, valamint az államháztartási
törvény előírásai. Az összes fejlesztési kiadás 5.972.547 e/Ft-ot tesz ki.
Az 1.000.583 Ft működési forrás tartalmazza az utcák kátyúzását, a
tervezhető intézményi és közterületi karbantartási fenntartási költséget
és a közmunkaprogramokhoz szükséges önerőt is.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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Többszörös véradók köszöntése
Január 29-én a Városháza dísztermében köszöntötték a
település többszörös véradóit, összesen 71 donort.
A rendezvényen részt vett a Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi
Szervezetének képviseletében Serfőzőné Bencsik Margit, területi
igazgató, és Reichert Tünde véradásszervező, Menyhárt Károly
polgármester, Vályiné Pápai Viola képviselő, iskolaigazgató.

Szalai Ferencné, helyi véradásszervező közöntője után az Irinyi
János Általános Iskola diákjai és tanárai a szeretetről szóló szép
műsorral köszöntötték a többszörös véradókat.
Menyhárt Károly polgármester felszólalásában méltatta és
megköszönte az önzetlen segítők rendszeres áldozatvállalását.

Harmincszoros véradók:
Balogh Imre, Sándor u. 31, Bertóthy Tamás, Széchenyi u. 3, Csengeri Lajos,
Széchenyi u. 68/a, Erdei Mihályné, Széchenyi u. 35, Kelemen Sándor, Tóth
Á. u. 11, Sípos Ferenc, Bolyai u. 22, Szána Lászlóné, Sziget u. 19, Tarnóczki
Gábor, Zöldfa u. 10, Varga László, Katona J. u. 6.
Negyvenszeres véradók
Andirkó Sándor, Batthyány u. 38, Antal Ferenc, Fenyő-tér 29, Balázs
Györgyné, Kassai u. 54, Faragó Bertalan, Halom u. 23, Kárándi József,
Sándor u. 13, Kiss Tibor Zsigmond, Sándor u. 48, Kovács Sándor, István u.
24.

Ötvenszeres véradók:
Kontor József Nyárfás u. 2, Nagy Dezsőné, Sándor u. 36/a, Szabó Dániel
Tóth Á. u. 5, Szabó László, Szabadság u. 5.
Hatvanszoros véradók:
Dienes Sándor, Zöldfa u. 5,
Orvos István, Teleki u. 13.
Hetvenszeres véradók:
Egri József, Petőfi u. 2,
Szána Sándor, Gagarin u. 14/ a.
Nyolcvanszoros véradók:
Szalai Ferencné, Kossuth u. 106/a.
Nyolcvanötszörös véradó:
Soós Mária, Csokonai u. 17.

Serfőzőné Bencsik Margit területi igazgató köszöntőjét követően az
aktív 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 és 85 alkalommal karjukat
tartók emléklapot és jelképes ajándékot vettek át.
Tízszeres véradók:
Balázs Sándor, Béke-köz 4, Deák Attiláné, Sziget u. 27, Egri József, Petőfi
u. 2, Gáll Dániel, Nagyváradi u. 28, Hajkai Csaba, Berkes-tér 11, Horváth
Sándor, Nyárfás u. 18/a, Kalmár László, Teleki u. 22, Kárándi Dávid, Zöldfa
u. 9, Mezei Józsefné, Hevesi Ákos u. 12, Molnár István, Széchenyi u. 30,
Molnár Tibor, Debreceni u. 23, Nyíri Ibolya, Baross u. 1/A, Oláh István,
Konyári u. 7, Orvos Lajos, Csokonai u. 15, Puja Zsolt, Széchenyi u. 145,
Rácz Sándorné, Szél u. 141, Szabóné Járó Andrea, Baross u. 40 /B, Szabó
László, Kert u. 8, Szatmári Imréné, Szél u. 60, Szász Péter, Árok u. 17,
Tasnádi Attila, Csokonai u. 13, Tóth Lajosné, Sándor u. 76, Vályi Imre,
Halom u. 29.
Hússzoros véradók:
Balogh Zoltán, Halom u. 13/a, Belényesi Imre, Teleki u. 14, Budai Lajosné,
Kassai u. 29, Éliás Attila Béla, Hevesi Á. u. 32,Major Lajosné, Tóth Á. u. 3,
Papp Imréné, Nagyváradi u. 6, Pappné Kiss Ilona, Sándor u. 75/a, Suta
Jánosné, Móricz Zs. u. 27, Szabó József, Kinizsi u. 5, Szabó Lászlóné,
Szabadság u. 5, Szászné Rizán Erika, Árok u. 17, Száva Zsuzsanna, Szél u.
39, Szücs György, Temető u. 32, Tóth Zoltán, Konyári u. 44, Ujfalusi
Mihály, Károlyi u. 1/a, Vályi Dániel, Béke u. 18.
Huszonötszörös véradók:
Balk Gábor, Tóth Árpád u. 2/a, Gyarmati János, Kassai u. 37, Harmati
Ferenc, Kossuth u. 106/a, Hosszú János, Széchenyi u. 28, Menyhártné Bora
Edit, Nap u. 10, Pankotai Csaba, Móricz Zs. u. 13, Rácz Sándor, Szél u. 141,
Zsíros József, Bács u. 4.

A pohárköszöntő után Zsíros Imre, aki nem adott, hanem kapott
vért, szerény vacsorával fejezte ki köszönetét a véradóknak.

Fotók: Boros – Szima Beáta

A rendezvény támogatói voltak:
Magyar Vöröskereszt, Létavértes Városi Önkormányzat, Kozma
Mézeskalács KFT, Boros - Szima Beáta, Papp Zoltán, Puja György, Zsíros
Imre. Köszönet a polgármesteri hivatal dolgozóinak, akik segítették a
rendezvény megtartását!

Szalai Ferencné véradásszervező
További képek: http://letavertes.hu

Házikalács-, kolbász- és pálinkaverseny

A NEMZETI NAP további programjai

Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 2015. március 14-én, a
NEMZETI NAP keretében rendezi meg a IV. Létavértesi
Pálinkaversenyt és a III. Házikalács- és kolbászversenyt.
Szeretettel várjuk nevezéseiket.

14:00-16:00 óra: családi délután kézműves foglalkozásokkal
16:30 órától Nagy Imre fonott üvegeinek kiállítás megnyitója
A rendezvényeken a részvétel díjtalan!
18:00 óra: Pálinkakóstolás, a versenyek eredményhirdetése, lakoma
forradalmi műsorral és népzenei aláfestéssel
A lakomára a vacsorajegy ára 2.000.- Ft, amelyet kizárólag
elővételben, a Rozsnyai Gyűjteményben lehet váltani.
Férőhelyeink száma limitált, így kérjük a vacsora iránt
érdeklődőket, hogy időben jelezzék jegyvásárlási igényüket.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részleteket keressék plakátjainkon.
Elérhetőségünk: 06-52/376-763/113 mellék

Nevezési díj: Nincs
Nevezési mennyiség: pálinkák: fél liter/versenyző, kolbász: 30 dkg,
kalács: egy egész.
Kérjük, hogy pálinka és kolbász nevezésüket március 10-ig adják le
a Rozsnyai Gyűjteményben, a kalácsokat pedig az előnevezést
követően március 14-én, ugyanitt. Előnevezni az alábbi email
címen lehet: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com

Létavértesi HÍREK

2015. FEBRUÁR

Kiállítás a Rozsnyai Gyűjteményben
2015. január 23-án volt a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményben a „Zsidó identitás a képzőművészetben” című időszaki
kiállítás megnyitója, melyet február 20-ig láthattak az érdeklődők.
A Vértesi Református Egyházközség fenntartásában működő
muzeális intézmény nagy örömmel fogadta a debreceni Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtárban is bemutatott vándorkiállítást. A
tárlat anyaga tizennégy kiváló képzőművész huszonegy, a zsidó
vallási, kulturális és épített örökség által ihletett alkotásából állt

5. oldal

GYERMEKSZIGET ÓVODA
Egészséghét az óvodában
Az egészséges életmódra nevelés keretében január 19 - én kezdődött
óvodánkban az Egészséghét. Elsőként Dr. Girhiny- Molnár
Marianna, a Járási Népegészségügyi Intézet felügyelője, a
tisztálkodás fontosságáról tartott játékos előadást a gyermekeknek.
Kedves mesefigurákkal, fülbemászó zenékkel szemléltette a
kézmosás, fogmosás és a fürdés helyes technikáját, amit a
gyermekek nagy élvezettel hallgattak végig.
Délután a szülőknek Mosek Xénia védőnő tartott előadást a
személyes higiéniáról, a gyermekek egészséges és változatos
táplálkozásáról. A programsorozatot a Bibuczi meseszínház A
nagyot mondó Tóbiás című fergeteges, jó hangulatú, zenés előadása
zárta.

Utazás a múltba!
Február első hetében Tarzcali Anikó néprajzkutató látogatott el
Ópusztaszerről óvodánk nagycsoportosaihoz. A gyermekeket
igyekezett megismertetni az ősi magyarság kultúrvilágának
alapjaival.

A megnyitóra szép számmal látogattak el érdeklődők nem csak
Létavértesről, de a megyeszékhelyről és a környező településekről
is. A kiállítást Láng Eszter festőművész vetített képes előadása
nyitotta meg, melyben a zsidó identitás megnyilvánulását
igyekezett bemutatni az ismert és kevésbé ismert magyar
képzőművészek munkásságában.

Fotó: Óvoda archívuma

Elődeink használati eszközeit, ruházatait, fegyvereit mutatta be,
amelyeket a bátrabbak ki is próbálhattak. Így a gyermekek pár
percig a honfoglaló ősök bőrébe bújhattak, és szájtátva hallgatták az
elődeink életéhez kapcsolódó történeteket
Szabó Anita Éva
Fotók: Rozsnyai I.stván Győjtemény archívuma

A tárlaton bemutatkozott alkotók:
Beri Valéria, dr. Biri Éva, Burai István, Durucskó Zsolt, Gonda Zoltán,
Kujbus János, Láng Eszter, László Ákos, Potyók Tamás, Rózsa Margit,
Tapoti Zsuzsa, Tóth Miklós, Vincze Árpád, Vincze László.

RÉGI KÉP
A fénykép 1956. február
hónapjában készült Keleméren, az akkor kötelező sorkatonai szolgálat teljesítése
során.
A közel 60 éves emléket
megosztotta: Hosszú
Gyula, Széchenyi utcai lakos.
Köszönjük a képet!

Felhívás borversenyre
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Szőlősgazdák
Egyesülete 2015. március 7-én, szombaton rendezi
meg a hagyományos borversenyt.
Program:
16 órától eredményhirdetés, vacsora, mulatság.
Zene: Szeredás együttes.
A rendezvény nyilvános, belépődíj 2.500 Ft/ fő.
Jegyek elővételben válthatók a városi könyvtárban és az
autós boltban.
Nevezési feltételek:
Kategóriák: Vörös-, fehér és vendégborok
Nevezési határidő: 2015. március 6. péntek, 18-20 óra
Helyszín: Létavértes, Kossuth u. 8. - iskolai ebédlő
Nevezési díj: egyesületi tagoknak 500 Ft/ bor,
nem egyesületi tagoknak 1500 Ft/ bor,
amely magában foglalja a belépődíjat is.
Ajánlott nevezési mennyiség boronként 2 liter.
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Vértesi templomok
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Federocsko Gyula híres méhészete a Nagyváradi utcán

Felső, mai Irinyi utca

Kultúrház, emeletes iskola Nagylétán

Nagyléta főtere az Önkiszolgáló bolttal
Nagylétai református templom és parókia

Nagyléta – Vértes vasútállomás látképe

Nagyléta – Vértes vasútállomás látképe

2015. FEBRUÁR
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Arany János Általános Iskola
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Január 22. a Magyar Kultúra Napja

December hónap első hetében megérkezett hozzánk a Mikulás.
„Tompeti és barátai” előadásában színvonalas zenés előadást
tekinthettünk meg. A Mikulás bácsit a 2. évfolyamosok
köszöntötték versekkel, majd nagy piros zsákjából minden osztály
ajándékot kapott.

Adventi projekt
Minden héten rövid műsorral készültünk, hogy a hagyományokat,
népszokásokat megismerjék diákjaink.
A Télváró és Mikulás időszakot a 3. évfolyamosok dolgozták fel. A
műsort betanítottá Szima Sándorné, Tóth Zoltánné, Szatmári Erika
tanító nénik.
A Lucázás időszakát a 4. évfolyam szakköröseinek Oláh Csabáné
tanító néni tanította be.

A Himnusz születésének 192. évfordulóján a 3. és 4. évfolyamosokkal csatlakoztunk az országos megemlékezéshez, ahol
Jordán Tamás vezényletével szavaltuk és a Himnusz első
versszakát, valamint a teljes Szózatot. A programhoz a másodikosok
is csatlakoztak.

Az utolsó Betlehemes időszakot a 4.a osztályosok dolgozták fel és
adtak elő. A műsort betanította tanítójuk, Gáspárné Pankotai Erika.
A projekt zárásaként közös karácsonyi ünnepségen vettünk részt a
játszótérnél felállított fenyőfánál.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napot ünnepléssel töltöttük.
Iskolánk dráma szakkörösei betlehemes játékot mutattak be. A
csoport felkészítője Molnárné Pelei Andrea tanár néni volt, de
segítségére volt a Rozsnyai Gyűjtemény két munkatársa is, akik az
élő zenét szolgáltatták.

Interaktív hadtörténeti projektnap

Színházlátogatás

2015. februárja első hetében az ópusztaszeri emlékpark három
munkatársa (Tarczali Anikó, Kardos Tamás, Turda Gábor)
látogatott el az iskolánkba, és rendhagyó foglalkozásokat tartott a
felső tagozatban.

2015. február elején lehetőség nyílt arra, hogy 54 alsó tagozatos
diákkal ellátogathattunk a Csokonai Színházba, ahol a Padlás című
zenés előadást nézhettük meg két felvonásban.

Fotók: Arany J. Általános Iskola archívuma

Köszönjük a szervezőmunkát Balogh Józsefné tanító néninek.
Arany János Általános Iskola honlapja:
http://arany-lvertes.sulinet.hu

Nagy Józsefné igazgató
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Irinyi János Általános Iskola
Félévet zártunk
Január 16-án lezárult a 2014/2015-ös tanév első féléve. Iskolánk
173 tanulójából 12-en kitűnő és 27-en jeles tanulmányi eredménnyel
fejezték be a félévet.
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Kreatív rajzpályázat
Iskolánk végzős tanulói,
Tamás Henrietta tanár néni
irányításával beneveztek a
„Tervezzétek meg saját
ballagási
ruhátokat”
megyei
kreatív
rajzpályázatra. Az eredményhirdetésre február 4-én
került sor a debreceni Kós
Károly Művészeti Szakközépiskolában, a gyerekek
munkáinak
kiállításával
Legjobb „divattervezőink”
egybekötve.
Gratulálunk diákjainknak! 2. helyezett Csillag Erika, 3. helyezett
Gyarmati Dorina, Emlékoklevelet kapott Bacsa Vivien és Pető
Panna.

Mesemondóverseny

Kitűnőink, jeleseink

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendezésre
került iskolánk könyvtárában a mesemondó verseny. Az alsó
tagozatosok február 6-án, míg felsőseink február 9-én szórakoztatták
csodás történeteikkel az érdeklődő szülőket, hozzátartozókat és a
zsűri tagjait. A legjobb mesélőink képviselik majd iskolánkat a
Debrecenben és Konyáron megrendezendő megyei és kistérségi
mesemondó versenyeken.

Gratulálunk a szép eredményeket elért gyerekeknek!
Diákjaink további ösztönzése érdekében „Mert megérdemlem”
pályázat keretében az I. félévben jól teljesítő tanulóink február
9-én „jutalom délelőtt” keretében játékos sportvetélkedőn,
filmvetítésen, activity játékon, just dance programon vettek
részt. Tanév végén, -az előző tanévhez hasonlóan- egynapos
ingyenes kirándulással jutalmazzuk iskolánk legjobban tanuló
növendékeit.

Magyar Kultúra Napja
Január 22 -én, a Magyar Kultúra Napján, iskolánk felső tagozatos
diákjaival együtt csatlakoztunk az „Együtt szaval a nemzet”
felhíváshoz, annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Alsós mesemondóink
I. korcsoport /1.-2. osztály/: 1. helyezett: Zagyva Tibor / 1. o./ 2.
helyezett: Pongor Bence / 2. o./3. helyezett: Máté Boglárka / 2. o./
II. korcsoport /3.-4. osztály/: 1. helyezett: Tóth Zsóka / 3. o./, Szabó
Dávid /4. o./, 2. helyezett: Szabó Bence/ 3. o./, 3. helyezett: Szűcs
Alexandra/ 3. o./

Képek: Irinyi J. Általános Iskola archívuma

Gyülekezés a szavalásra

„Nagy mesélőink”

Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy tanulóink fegyelmezetten,
jól érthetően és pontos hangsúlyozással mondták el a Himnuszt,
majd Vörösmarty Mihály Szózatát.
(Amennyiben sikerül a felvétel konvertálása, akkor a Youtube
internetes felületen megtekinthető lesz a teljes felvétel.)

III. korcsoport /6.-7.-8. osztály/: 1. helyezett: Kádi Péter /5. o./Misuta Edina /6. o./, 2. helyezett: Tóth Lili /6. o./, 3. helyezett:
Adorján Dóra /6. o./, Adorján Krisztián /5. o./
Gratulálunk minden résztvevő gyereknek és a felkészítő
nevelőiknek:
Magyar Jánosné, Katonáné Szabó Csilla, Nagyné Kiss Etelka, Vályi
Éva, Jákóbné Szilágyi Éva

Sporthírek
Január 29-én a Bozsik -program keretében IV. korcsoportos fiaink
/7-8. o./ a sok hiányzó ellenére becsületes küzdelemben 2. helyesért
értek el. Felkészítő: Kontor Gábor.
Irinyi János Általános Iskola honlapja:
http://www.irsulilvertes.t-online.hu/

Köszönet
Az MSZP megyei alapszervezete Olajos János közreműködésével
iskolai szereplésekhez felhasználható egységes blúzokkal, ingekkel
segítette iskolánkat. Ezúton is köszönjük az adományt!
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

Létavértesi HÍREK
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Megyei úszóverseny Debrecen
Február 6-án a Zákány utcai sportuszodában rendezték az idei megyei
úszódöntőket, ahol az Arany J. iskola immár nyolcadik éve vesz részt.
Iskolánkat 22 tanuló képviselte, akik tudásuknak megfelelően, lelkesen
versenyeztek.
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Létavértes Sc ’97 hírei
Kézilabda utánpótlás
Január közepén a kézilabda szakosztály legfiatalabb játékosai
Hajdúnánáson utánpótlás tornán vettek részt.

Fotók: Magánarchívum

Harmati Dorottya (bal szélen) ezüstérmes hátúszónk
A kicsiknél Harmati Dorottya (2007) szenzációs versenyzéssel lett
második 50 háton, majd negyedik 50 gyorsoson, a felsős fiú gyorsváltók
pedig egyaránt bronz érmet hoztak haza.
III. kocsoport: Gáspár Zoltán, Oláh Mihály, Papp Zétény, Turucz
Szabolcs. IV. korcsoport: Mihucz Kristóf, Mihucz Csaba, Szima Csaba,
Pongor Norbert.

Fotók: Magánarchívum

Kis csapatunk meggyőző játékkal mindkét ellenfelét "két vállra
fektette". A szorgalmas és kitartó munka meghozta gyümölcsét.

Úszás
Második alkalommal került megrendezésre az Arany János
Általános Iskola uszodájában az egyesület körzeti úszóversenye. A
létavértesiek berettyóújfalui, debreceni és hajdúböszörményi
társaikkal mérték össze tudásuk a medencében.

A bronzérmes két fiúváltó tagjai
III. korcsoportos leány váltónk: Tarnai Panna, Szilágyi Nikolett,
Földi Judit, Borbély Evelyn negyedik helyezést ért el.
Ötödik lett 100 háton Papp Zétény, ill. Szima Bence, 100 pillangón. hatodik
lett Borbély Evelyn és Szabó Bence100 háton, valamint Szima Bence 100
gyorson.
Sajnos a IV. korcsoportos lányok csapatát „érdeklődés hiányában” ezúttal
sem tudtuk elindítani. Felkészítők: Pongor Péter, Kőszegi Péter, Bertóthy
Tamás, Mányi Csaba. Gratulálunk!

TEREMFOCI 2015
Kiveszőben a játékszellem, a csapat összetartás, és a fegyelem – több csapat
is távol maradt a 8. fordulóban. Horváth népmese: Itt is voltunk, meg nem
is….. idő előtt fejezte be idei bajnoki szezonját a tavalyi bronzérmes. Még
nem bajnok az MSE, de talán mégis az. A W-H Fortuna győzelemmel (és
egy 5. hellyel) búcsúzott a bajnokságtól, de a kupára még fáj a foga! A
másodosztályban is megmozdult az állóvíz. A Zsírégetők váratlan vereséget
szenvedtek, ugyanakkor a SAB felnőtt a feladathoz. Az ÖFB-ben
szorosnak induló meccset játszott a Létafit az Uniteddel, ám utóbbiak
összeroppantak a vége előtt. A Létaboys is nagyszerű meccset játszott és
nyert meg a NyilasFa ellen, akik úgy látszik elfáradtak a végére. Pedig
nekik még egy oda-visszavágós meccsük van az Uniteddel a 3. helyért.
A II. osztályban már bajnokavatás is volt (Malária „B”), az elsőben akár
lehetett volna (az MSE elvileg már megnyerte a bajnokságot), az öregeknél
pedig a Létafit – Fortuna meccsen fog eldőlni az utolsó fordulóban. A
góllövő lista minden osztályban nyílt, ilyen sem fordult még elő, lehetetlen
megjósolni a befutókat.
Mire ezek a sorok megjelennek, már ismerni fogjuk a bajnoki sorrendet. A
kupadöntőre és a díjátadó vacsorára február 22-én került sor.

Részletek a www.letafitse.extra.hu/ teremlabdarúgás/ menüpont alatt.
Bertóthy Tamás

A polgármesteri köszöntő után Risztov Éva, a magyar úszósport
egyik sikeres alakja indította útjára a versenyt.
Városunk ifjú úszói számos éremmel gyarapították egyesületünk és
Létavértes hírnevét.
Az önkormányzat, és Menyhárt Károly polgármester nevében
köszönetet mondunk a szülőknek, akik komoly részt vállaltak a
színvonalas verseny zökkenőmentes lebonyolításában.
Papp Zoltán szakosztályvezető

A régi – új edzıvel folytatjuk
A Megye II -ben szereplő Létavértes felnőtt csapatának
edzője újra Kontor Gábor lesz, mivel az eddigi edző,
Szabó Béla Álmosdon folytatja munkáját.
Az egyesület várja a helyi fiatalok jelentkezését a
felnőtt és ifjúsági csapataiba.
A bajnokság március 8-án kezdődik. Első hazai
mérkőzés március 15-én, vasárnap lesz.
Árva Barna elnök

10. oldal
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Tájékoztató

Tisztelt Állattartók!

Tisztelt Termelők!
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
január 30-án elindította a 2014-es területalapú támogatás (SAPS)
második részletének utalását. A második ütemben a hektáronként
járó nagyságrendileg 35 ezer forint, az éves SAPS támogatás 50%át jelenti. Ennek során az elkövetkező hetekben több mint 100 ezer
mezőgazdasági termelő jut mintegy 60 milliárd forinthoz. A további
jogosult kérelmezőknek, a fennmaradó támogatási összegeket
folyamatosan, legkésőbb június 30-ig utalja át az MVH.

Hosszú várakozás után elkészült a zöldítésről szóló
gazdálkodói
kézikönyv
elektronikus
változata,
mely
nagymértékben segíti a gazdálkodókat a követelmények
betartásában. A legfontosabb változást a zöldítés hozza, amelynek
teljesítése a várhatóan hektáronként közel 70 ezer forint összegű
területalapú támogatásból mintegy 24 ezer forintot jelent majd. A
kiadvány digitális változata a www.nak.hu portálon a Támogatások
menüpont alatt elérhető, de február végéig minden, legalább 8
hektáron gazdálkodó kamarai tag postán is megkapja a könyvet.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felnőttképzési
intézménye 80 órás növényvédelmi tanfolyamot („zöldkönyves”)
indít, melynek helyszíne: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 20
fő esetén a megye bármely településén. A képzés időpontja: 2015.
február – március; díja: 79.500.-Ft (ÁFA-val). Jelentkezési lap a
falugazdász irodában kérhető!

Ismételten felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy aki még
nem tett eleget talajmintavételi kötelezettségének, legkésőbb
március 31-ig juttassák el irodánkba a mintáit. Azok a gazdálkodók
pedig, akik már rendelkeznek talajvizsgálati eredménnyel,
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.
Ennek határideje a gazdálkodási év záró napja, azaz 2015.
augusztus 31. Valamint ne feledkezzenek meg arról, hogy a 2014.
szeptember 1-től kezdődő gazdálkodási évben folyamatosan
vezetniük kell a gazdálkodási naplót.
Kárándi Orsolya, Máté József Máté
NAK falugazdászai

SÁRFELHORDÁS
A KRESZ (1/1975. II.05.)KPM-BM együttes rendelet) 63. §-a
az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokról az
alábbiak szerint rendelkezik:
(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta,
beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát,
zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott,
köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni,
illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés
többi résztvevőjét tájékoztatni.
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről
a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezhetiel kell távolítani.
A balesetek és a bírságok elkerülése érdekében tisztelettel
felhívjuk a gazdák figyelmét a fenti szabályok betartására!

A település eseményeiről hónapról-hónapra tájékozódjon a
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http://letavertes.hu, - http://letahirek.blog.hu
Elérhető a facebook-on, Twitteren

2015. április 1. napjától településünkön
megváltoznak
az állati hulla elszállításának feltételei.
Az alábbiakban a változás indokait és várható következményeit
részletezem.

A dögkutak és dögterek működését országosan fel kellett
számolni, melyre jogszabályi kötelezés áll fenn. A Létavértesen
meglévő gyűjtőhely a jelenleg érvényben lévő előírások
egyikének sem felelt meg, azonban az önkormányzat saját
költségén konténer kihelyeztetésével biztosította a tetemek
elszállítását az ATEV Zrt útján.
Az elmúlt időszakban olyan állati tetemek kerültek itt
elhelyezésre, amelyek nem Létavértesről származtak, de az
elszállításból eredő költségek önkormányzatunkat terhelték.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében: „Az állati
eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat
tetemének – tulajdonosa saját költségén köteles annak
elszállításáról, ártalmatlanná tételéről (….) gondoskodni …
A Képviselőtestület megvizsgálta a „dögtér” felszámolásának
következményeit, az állati hulla begyűjtésének lehetőségeit. A
testület döntésénél figyelembe vette, hogy a lakosság anyagi
terhe ne emelkedjen, s az önkormányzat költségvetését se
terhelje a jelenleginél nagyobb mértékben a szolgáltatás
ellátása.
2015. április 1. napjától az önkormányzat és az ATEV Zrt
között létrejövő szolgáltatási szerződés alapján a lakossági állati
hulla elszállítását heti rendszerességgel, „gyűjtőjárat” útján
közvetlenül az állattartótól történő elszállítással látja el, melynek
költségét az önkormányzat átvállalja a tulajdonosoktól.
Azon állattartók, akik ENAR számmal rendelkeznek a saját
költségükön kötelesek az ártalmatlanításról gondoskodni,
tekintettel arra, hogy esetükben az állami és európai uniós
támogatás olyan nagy mértékű (98 %), hogy csupán az
ártalmatlanítás és szállítás ÁFA tartalmát kell megfizetniük.
Ennek feltétele éves átalánydíjas szerződés megkötése az
ATEV Zrt -vel, melynek költsége 3.000 Ft/év. Az éves díj
amennyiben ténylegesen történik szállítás, úgy teljes mértékben
visszautalásra kerül az állattartó részére.
A támogatás
igénybevétele nem külön igénylés útján történik, az közvetlenül
érvényesül a kiszámlázott díjban.

Tisztelettel tájékoztatom a Lakosságot, hogy az újlétai
útfélen található „dögtér” 2015. március 31. napjával
lezárásra kerül, oda a továbbiakban állati tetemet, vagy
más hulladékot (maradványt) elhelyezni szigorúan tilos!
A szállítással kapcsolatos konkrét tudnivalókról a Létavértesi
Hírek márciusi számában adok tájékoztatást.

Bertóthyné Csige Tünde jegyző

HIRDETÉSEK
Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása
minden hónap 10-ig:
Városháza, I. emelet 12. ajtó, letevertes@gmail.com
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CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, rendezett lakóház Létavértes, Halom u.
5. szám alatt eladó. Érdeklődni:
lehet: 06 30/ 655 1061 vagy 376 700

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Széchenyi u. 8. szám alatt 1870 m2 en 2 szobás, étkezős, konyhás,
fürdőszobás , 3 cserépkályha, gázfűtéses családi ház melléképületekkel eladó. Érdeklődni lehet:
06-30/539-9505.
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth
Árpád u. 26. szám alatt, városközpont közelében, csöndes helyen
lévő családi ház eladó. Érdeklődni
lehet: 52 /250 – 227
LAKÓHÁZ.
Létavértes, Ady
Endre u.. 1/b. alatti 2 szoba összkomfortos lakóház melléképületekkel, 400  öl telken eladó.
Érdeklődni: 0570 639 6267 telefonszámon 16 óra után
(2015/011)
ÉPÍTÉSI TELKEK. Létavértes,
Hunyadi u. 8. szám alatt 5000 m2
területű, valamint a Baross u. 62.
szám alatt 1200 m2 építési telek
eladó. Ugyanitt vegyes tüzelésű
kazán eladó. Érd: 36 70/ 949-8926

11. oldal
KORDONOS SZŐLŐ. Eladó a
Kossuth kertben 6 sor kordonos
fehér csemegeszőlő. Irányár: 300 e
Ft. Érd. (30) 9456-465 (2015/00173)

Apróhirdetés
Hirdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val)
SZŐLŐ, Wartburg. Az Öregkertben 600 négyszögöl kordonos
művelésű szőlő vegyes gyümölcsössel, pajtával, villanyárammal,
ásott és fúrott kúttal eladó. Ugyanitt
1,3-as Wartburg 2016.08.02-ig
érvényes műszakival eladó. Érdeklődni a 30-206-7144-es telefonon
lehet.
(2015/00118

SZŐLÓ, KOMBINÁTOR. Öregkertben 1200 m2 szőlő művelési
ingatlan /kordonos otelló és vegyes
fehér/ pajtával (villany, fúrott kút)
eladó. Kombinátor, 4 méter széles,
összehajtható eladó. Érdeklődni:
Létavértes, Debreceni u. 25. Telefon:
0630 362 9111.
(2015/00114
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
(2015/0015)

Régi képeket várunk
Köszönettel fogadjuk azok jelentkezését, akik régi fotóikat
szívesen megosztanák másokkal, és másolatát a település
digitális archívumban örökül hagynák utódainknak!
Minden papírképet szkennelés után visszaszolgáltatunk.
Leadhatók a Városháza I. em. 12. irodában, vagy
digitalizált formában a letahirek@gmail.com címen
fogadjuk.
Köszönjük!
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A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény
alapján minden adófizető dönthet arról, hogy
éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel.

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

GYEPTERÜLET, ERDŐ. Létavértes határában, közvetlenül az
újlétai kövesút mellett 2 gyepterület,
1/1 tulajdonban eladó. Az egyik 9,7
hektár (ebből 2,2 hektár tölgyerdő),
a másik 16,6 hektár (ebből 0,6
hektár akácerdő). CSAK komoly
érdeklődők
jelentkezzenek!
Telefonszámok: 30/5432715 vagy
30/2497667
(fizetett hirdetés)

PARLAGFÖLD. Létavértesen a
Kossuth- vagy Öregkertben vennék
elhanyagolt, műveletlen földet.
Telefon: 70 703 1695. (2015/00119)
CÉKLA. Létavértesen cékla nagy
mennyiségben, savanyításra, állatok
takarmányozására eladó. Érdeklődni
lehet: Létavértes, Sándor u. 38.
Telefon: 06 20 / 498 6870.
SZÁNTÓ ELADÓ. Létavértes határában 76,63 aranykorona szántó
eladó. Helyrajzi szám: 05479/7 Bana
ház. Telefon: 06 70 215 3089

TORMAFÖLD. 500  öl, tormatermesztésre is alkalmas üres
beltelek a Katona József u. 23/c.
alatt eladó. Gázcsonk, vezetékes
víz, szűrős fúrott kút van rajta.
Érdeklődni: 52-376-422. (2015/00156)
SZÁNTÓ. Eladó a Létavértes
0171/4 hr. számú szántó. 2,13 ha
29,60 AK. Ár: 4M Ft. Érdeklődni:
30 / 383 4954
GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű garanciával,
alacsony árakon. Érd: ifj. Kéki
Sándor, 20/ 463-57-13 (2015//0015
ELADÓ: zuhanykabin tálcával,
hűtőszekrény (kombi), színes
televíziók (82 és 56 cm-es),
Yamaha DVD lejátszó, új
Concorde tablet, gázkonvektor,
radiátor. Érdeklődni: Árva Barna
70/ 778 25 95
(2015/00113)

(2015/00104)

Az „Imike Gyermekünk Mosolyáért Alapítvány”
kuratóriuma és a szülık megköszönik a 2014. évben, az adó 1 %-ból
felajánlott támogatást, mely 409.352 forint volt. A gyermek számára
elektromos gyógyágy lett beszerezve. A gyermek gyógykezeléséhez,
életkörülményei javításához kérjük továbbra is a támogatók segítségét!

Gyermekünk életének megmentéséért: kérjük,
támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával, adományával!
Adószám: 18148398-1-09 – Számlaszám: 11738008-20843612
Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését és áldozatvállalását!

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

+1 %

További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére
Magyarországi Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Református Egyház 0066

12. oldal
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NŐNAPI VIRÁGVÁSÁR

gépjárművezetői tanfolyamot indít

a HIRIPI KERTÉSZETBEN

2015. március 3-án (kedden) 18 órától
Helye: Árpád tér 7. Szalay iskola tanterme
(uszodával szemben). Részletfizetési lehetőség!



Kínálatunk



Primula, Jácint, Boglárka, stb.

NYITVA: március 5-től – március 8 –ig egész nap

Cím: Létavértes, Teleki u. 12.

Jelentkezés és felvilágosítás:

Tel: 06-70-4224-264,

06-70-9455-653
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

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

2014. IV. negyedévi: AKÓ: 117,82%, VSM elmélet: 78,57%,
VSM gyakorlat: 77,27%, KK: 121.353.-Ft/fı

ELKÖLTÖZTEM !!!
GYÓGYNÖVÉNY ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET ÚJ CÍME

Ha otthonába BÚTORT szeretne
a B A R NA B ÚTOR T ker esse!
Üzletünkben: franciaágyak, heverők, kanapék, szekrénysorok,
konyhabútorok, étkezők, kisbútorok
SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KEDVEZŐ ÁRON megtalálja.
Helyben INGYENES házhozszállítás.
Érdeklődni: Kossuth u. 32. Tel: 376 - 012 7.00 – 17.00 -ig

BAROSS U. 7.
EGÉSZSÉGHÁZ FÖLDSZINTJE
KERTÉSZNÉ FERFENCZI VIKTÓRIA

Presbitériumi ülés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az

Tisztelettel értesítjük a Vértesi Református
Egyházközség szociális rendszerében résztvevő
ellátottakat, hogy a presbitérium 2015. január11 i gyűlésén a következő határozatokat hozta:

Allianz Hungária Biztosító Zrt.
üzletkötői irodája a GAMESZ udvarában várja ügyfeleit

lakásbiztosítási akciókkal és nyugdijmegtakaritás
20% állami kedvezménnyel. Döntsön Ön a saját 20%ról!
Szolgáltatásaink:
Kötelező gépjármű biztosítások, lakásbiztositások, életbiztosítások, megtakariotások, Fundamenta lakáskassza, mezőgazdasági
biztosítások, jelzálog hitelek,banszámla nyitások.
Kovács Irma képviselő, Telefon: 06-20-942-0510

1.
2.

3.

4.
5.

Házi segítségnyújtás esetén változás nem történt, továbbra
is térítésmentesen látjuk el a szolgáltatást.
Támogató szolgáltatás esetén a szállítási díjak nem
változtak. Szociális rászorultság esetén a szállítási díj 10
Ft/km, szociálisan nem rászorultak esetében 20 Ft/km, azaz
a szállítási díjakat változatlanul hagyta a fenntartó. A
személyi segítés díja továbbra is 0 Ft a szociálisan
rászorultaknak.
Szociális étkeztetés díja is változatlan marad. Továbbra is
vállaljuk a szombat -vasárnapi étkeztetést, kiszállítással.
a. Reggeli, ebéd, vacsora kiszállítás nélkül: 1175 Ft/nap/fő
b. Reggeli, ebéd, vacsora – kiszállítással: 1225 Ft/nap/fő
c. Ebéd – kiszállítás nélkül: 450 Ft/nap/fő
d. Ebéd – kiszállítással: 500 Ft/nap/fő
A nappali ellátás esetében továbbra sem kérünk térítési
díjat.
A bentlakásos ellátás esetében pedig a személyi térítési díj
2015. február 1-jétől 75.000 Ft/hó/fő.

Ezen felül a harangozási díj továbbra is 1000 Ft/haragozás, az
egyházfenntartói járulék összege 2015 évtől 4.000 Ft/fő/év.
Kérjük a fentiek tudomásul vételét!
A Vértesi Református Egyházközség Presbitériuma

LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Arany János Általános Iskola (Árpád tér 10. sz.)
büfé helyiségeit üzemeltetésre hirdeti meg.
A bérbeadásról személyes egyeztetést követően a
Gazdasági Bizottság dönt.
Érdeklődni: Településszervezési Iroda (Városháza I. em.)
Irányár megjelölése mellett a beadási határidő:
2015. március 13. péntek 12 óra

LÉTAVÉRTES VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
az Árpád téri
buszmegálló helyiségeit
üzemeltetésre hirdeti
meg.
A bérbeadásról személyes egyeztetést követően
a Gazdasági Bizottság dönt.
Érdeklődni: Településszervezési Iroda

Irányár megjelölése mellett a beadási határidő:
2015. március 13. péntek 12 óra

