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Európai Uniós választás
Szavazás idıpontja 2014. május 25, vasárnap, 6 – 19 óra között. Minden szavazásra jogosult választópolgár a névjegyzékbe történt felvételrıl – a szükséges
tudnivalókat tartalmazó információkkalírásos értesítést kapott.

IV. MÁJUSI MÁLÉ FESZTIVÁL

A Városi Könyvtár és Mővelıdési ház
szeretettel hívja és várja az érdeklıdıket

május 24-én, szombaton
a Rózsa u. 1-3. szám alatti udvarban
megrendezésre kerülı programra !
8 órakor: Fızıverseny kezdete
9 órától: Játszóház gyerekeknek

Május 2-3. Immár negyedik alkalommal került megrendezésre Csontos János lovasbázisán az
a huszártalálkozó, melynek résztvevıit Menyhárt Károly polgármester is köszöntötte. / 4.oldal

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk az érdeklıdıket, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan ismét lehetıség nyílik a
testvérvárosok nyelvi táborán való részvételre
az alábbiak szerint:

Pietrasanta
Az olaszországi Pietrasanta testvértelepülés
Ifjúsági Találkozót, nyelvtábort szervez 2014.
július 7-14 között, melyre Létavértesrıl 5 fı 1417év közötti fiatal részvételét várják. A nyelvtanfolyam 70 €-ba (Euróba) kerül.

Ecaussinnes
11 ótól: Viadal
a „Kukorica János” és „Serény Iluska”
címért
12 órától: Étkek zsúrizése, ebéd
15 órától a színpadon:
Cifra Palota bábcsoport
Létavértesi Citerakör
Csormolya népdalkör
Esztári Berettyó Néptánccsoport
„Egy pillanat” színtársulat
Csillagocska néptánccsoport- Nagyvárad
Minibingó gyermek néptánccsoport
Cserebingó és a Villongók
néptánccsoportok
A csoportok kísérıje: Madaras zenekar
18 – 21 óráig: Táncház
Belépı: 500 Ft/fı – 14 év alatt ingyenes
Kóstolójegy: 100.- Ft/étel

A belgiumi Ecaussinnes testvértelepülés francia
nyelvtanfolyama 2014. augusztus 24-31 között
kerül megszervezésre, melyre Létavértesrıl 6 fı
14-17év közötti fiatal részvételére van lehetıség. A nyelvtanfolyam díjmentes. Útiköltség a
táborozókat terheli.

Grenzach-Wyhlen
A németországi Grenzach-Wyhlen testvértelepülés német nyelvtanfolyama 2014. július
13-20 között kerül megszervezésre, melyre
Létavértesrıl 5-6 fı 13-17év közötti fiatal részvételére van lehetıség. A nyelvtanfolyam díjmentes. Az útiköltség a táborozókat terheli.
Jelentkezés: 2014. május 26-ig az
Arany János Általános Iskolában Nagy Józsefné
igazgató asszonynál, az Irinyi János Általános
Iskolában Vályiné Pápai Viola igazgató aszszonynál, és a Létavértes Közös Önkormányzati
Hivatalban Kossuth u.4.sz.I. emelet 15. ajtó
Juhász Juditnál
Menyhárt Károly polgármester

LLééttaavvéérrtteessii AAsssszzoonnyyookk
ffiiggyyeellm
méébbee!!
A Kenézy Gyula Kórházból Meghívó érkezik
azon 45 és 65 éves korosztályú nık számára,
akiknek most esedékes az emlıszőrés /
Mammográfia!
Egészsége megırzése érdekében, a megadott idıpontban menjen el a szőrésre!
Amennyiben az idıpont az Ön számára
nem megfelelı, a lenti telefonszámon
kérjen másik idıpontot.
A szőrıvizsgálatra személyes iratait és behívó
levelét vigye magával!
Amennyiben Ön tavaly már kapott behívó
levelet, de a szőrıvizsgálatra nem tudott elmenni, Önnek is van lehetısége a szőrésen
való részvételre. Használja ki e lehetıséget és
telefonáljon az alábbi elérhetıségre, és ez
esetben kérjen háziorvosától Beutalót a szőrıvizsgálatra.
Amennyiben Ön még nem töltötte be a 45 .
életévét, de szeretne részt venni a szőrésen,
telefonáljon, és háziorvosától kérjen beutalót
a vizsgálatra. (30 év alatt, csak UH szőrésre
van lehetıség).
A szőrıvizsgálat egy éven belül csak egyszer
végezhetı el!
KENÉZY EMLİCENTRUM, Debrecen,
Jerikó u. 21. Telefon: 52/536-865
Rendelési idı: Munkanapokon: 7:30 – 17:00
(behívás alapján)
Mosek Xénia
Védınıi Szolgálat Létavértes
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Létavértesi

Röviden
Testületi döntés
Változtak szennyvízszippantásra
vonatkozó szabályok.
A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény módosító rendelkezései több ponton
módosították a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényt, illetve egy új
fejezettel is kiegészítette azt. E fejezet
tartalmazza a nem közmővel összegyőjtött
háztartási
szennyvíz begyőjtésére és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
közszolgáltatás végzésének kötelezettségeit
és feltételeit, mely szerint az önkormányzatnak rendeletben kell a közszolgáltatás
szabályait megállapítania. Az elıírások
szerint a Képviselıtestületnek kell a
közszolgáltatót – versenyeztetés után –
kiválasztania és azzal közszolgáltatási
szerzıdést kötnie.
Fentiek alapján tehát nem az ingatlan
tulajdonos választja ki a számára kedve-zıbb
piaci feltételt biztosító szolgáltatót, hanem
pályázati eljárás keretében történik meg a
szolgáltató kiválasztása, aki kizárólagos
szolgáltatóvá válik a telepü-lésen. A pályázati
eljárás során kialkudott ár a szolgáltatóra
nézve kötelezı, az év közben nem
módosítható.

A Képviselıtestület 2014. április 29-én
megtartott ülésén elfogadta a vonatkozó
rendeletet, valamint a pályázati eljárás során
kiválasztotta a szolgáltatót. 2014. május
hónaptól a lakossági szennyvíz szippantására és ártalommentes elhelyezésére
Sápi Gyula 4130 Derecske Arany J. u. 38/a.
szolgáltató jogosult. A szolgáltatás díja 743,27
Ft/m3+ÁFA (ami 399 Ft/m3+ÁFA alapdíj, 344
Ft/m3+ÁFA ürítési díj, 0,27 Ft/m3+ÁFA
talajterhelési díjtételekbıl áll össze).

A szolgáltató elérhetı a 30/240-4212 számú
telefonon hétfıtıl-csütörtökig délután 16
óráig, pénteken 12 óráig.
Bertóthyné Csige Tünde jegyzı
9/2014.(IV.29.) Ör. sz. rendelet megtalálható
http://letavertes.hu /Önkormányzat /Rendeletek

HÍREK
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Képviselıtestület
Soros testületi ülés 2014. május 27 -én, kedden 14 órától a Városháza, I. emeletén
Polgármesteri jelentés
1.) Beszámoló a Létavértesi Szociális és Gyermekjóléti Társulás mőködésérıl
2.) Beszámoló a Létavértes - Kokad - Álmosd - Bagamér Családsegítı- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységérıl.
3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
4.) Különfélék

2013. évi zárszámadás
A képviselıtestület 2014. április 29-i ülésén
megtárgyalta és 7/2014.(IV.29.) Ör.
számon elfogadta a Létavértes Városi
Önkormányzat és intézményei 2013. évi
költségvetésének teljesítésérıl készített
zárszámadást.
BEVÉTELEK
Az eredeti elıirányzat 1.206.296 e/Ft, a
módosított elıirányzat 1.431.590 e/Ft, a teljesítés
1.546.150 e/Ft volt.

A helyi adóbevételek 100%-ot meghaladó
mértékben teljesültek, viszont kommunális
adónál 12,4 az iparőzési adónál 17 milliós
adóhátralék van.
Az önkormányzat 768 millió Ft központi
forrást kapott a kötelezı önkormányzati
feladatok ellátására, mely ezen kiadások
67,9 %-át fedezte.
További támogatások és kiegészítések
érkeztek ÖNHIKI pályázatra, adósságkonszolidációra, oktatási intézmények
mőködtetéséhez, óvodapedagógusok bértámogatására , 249 594,5 e Ft összegben.
KIADÁSOK
Az eredeti elıirányzat 1.206.296 e/Ft, a
módosított elıirányzat 1.431.590 e/Ft, a
teljesítés 1.395.641 e/Ft, amely 97,5 %.

Szociális rendelet módosítása
A testület 8/2014.(IV.29.)Ör. sz. rendeletével –jogszabályi változás alapján –módosította korábbi, 6/2013.(IV.30.) Ör. számú
rendeletét. A módosítás az önkormányzati
segélyezés feltételeit, nagyságrendjét és

A személyi kiadások 100,7 %-ra, dologi
kiadások 102 %-ban teljesültek, s év végén
valamennyi szállítói tartozás kifizetésre
került.
A Közös Önkormányzati Hivatalnál,
Gyermeksziget Óvodánál, Városi Könyvtár
és Mővelıdési háznál és a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálatnál az elvárásoknak megfelelı hatékony és takarékos
gazdálkodás valósult meg.

Az elıterjesztés összegzésében Menyhárt
Károly polgármester így fogalmazott:
„Önkormányzatunk 2013. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy eredményes
volt, a korábbi évekhez képest kevesebb
likviditási gonddal.
Az intézményhálózatot érintı pénzügyi
változásokat a tervezésnél jól mértük fel, a
feladatellátás biztonságos és eredményes
volt. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként, valamint ÖNHIKI támogatásként
biztosított források a gazdálkodást
stabilizálták.”
A zárszámadást tartalmazó elıterjesztés, és
mellékletei az elfogadott rendelet elérhetı:
http://letavertes.hu /Önkormányzat/ Rendeletek
annak módját pontosítja. A létfenntartást
veszélyeztetı
rendkívüli
élethelyzetbe
került, valamint idıszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdı személye
részére nyújtható önkormányzati segély.
http://letavertes.hu /Önkormányzat/ Rendeletek

Véradás
2014. április 28.-án az Aranykalász irodaházában megtartott véradáson megjelent 53
fı. Közülük 7 személy kiszőrésre került, így
46 fı adott vért, összesen 20 700 milliliter
mennyiséget.
Elsı véradóink voltak
Adorjánné Vónya Beáta, Árpád- tér 25.
Fekete Norbert, Kossuth 106/a., Fehér
Gergı, Sárbogárd, Fehér Sándor, Sárbogárd,
Debreceni
u.
16.
Pongor
Zsolt,
Minden megjelentnek köszönjük önzetlen
segítségét!
Szalai Ferencné

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2014.
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 42/2014.(IV.29.) ÖH. számú
határozatával – a pályázati eljárást követıen- az alábbi helyi civil szervezetek 2014. évi
támogatásáról döntött:
- „A Korszerő Iskoláért” Alapítvány
40 000 Ft
- Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület
80 000Ft
- Létavértesi Román Kulturális Egyesület
50 000 Ft
- Létavértesi Fitness Szabadidısport Egyesület
100 000 Ft
- „A Létavértesi óvodák gyermekeiért”alapítvány
40 000 Ft
- Létavértesi Szılısgazdák Egyesülete
40 000 Ft
- Létavértesi Polgárır Egyesület
50 000 Ft
- Arany János Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány
40 000 Ft

Létavértesii HÍR EK - LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.
Felelıs kiadó: Jóga Zoltán. Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás - 06-30-336-7178 . - Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: 52 376-101
Interneten: a város honlapján www.letavertes.hu, iwiwen, facebookon. Fax: (52) 376-345 - E-mail: letahirek@gmail.com,,
Nyomda: LICIUM ART. 4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ 533-183. Megjelent: 2500 példányban.
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezetı: 52/376-156 - ISSN 1587-7639
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Gyermeksziget Óvoda

Pünkösdölés és Bihari Barátság

Beiratkozás és óvodalátogatás
Óvodánkban áprilisban megtörtént a beiratkozás. Felhívjuk azon
kedves szülı figyelmét, aki még nem íratta be a gyermekét, az 2014.
május végéig megteheti.
Beíratható az a gyermek, aki 2015. augusztus 31 -ig betölti a 3.
életévét. Óvodába 2,5 éves korától járhat a gyermek.
Beíratáshoz szükséges iratok:

A debreceni Sugalló Kulturális Egyesület, a nagyváradi
Csillagocska Alapítvány és a létavértesi Rozsnyai Győjtemény
szeretettel vár minden érdeklıdıt 2014. május 31-én,
szombaton, pünkösdváró rendezvényére. Az egész délután a
pünkösdi készülıdés és a néptánc jegyében telik majd, a határon
átívelı „Bihari Barátság” programsorozat záró rendezvényeként.

-

A nap programja

-

a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
a gyermek TAJ száma
a szülı személyi igazolvány, és lakcímet igazoló igazolványa

Anyák napja
Május elsı hetében minden csoportban idén is megemlékeztünk az
édesanyákról és nagymamákról. Nagy izgalommal, szívhez szóló és
megható mősorral készültek az óvodások erre a napra.

Anyák napja a Gomba csoportban
Virággal és az általuk készített kedves ajándékkal köszöntötték ıket.
Az anyák napi mősorral egybekötve a kis I., kis II. és középsı
csoport megtartotta a tanévzáró mősorát is.

Búcsú az óvodától
2014. június 1-én (vasárnap) du. 16:00-tól a Mővelıdési Házban
veszi kezdetét a Ficánka, a Gomba és a Kisvirág nagycsoportos
gyermekek ballagási ünnepsége, melyre sok szeretettel várjuk a
Kedves hozzátartozókat!
Családi nap az óvodában
2014. június 11-én (szerdán) a Sportpályán megrendezésre kerül a
Debreceni u. 1. szám alatti óvoda családi napja.
Gyere el, tölts el velünk egy jó hangulatú, vidám napot! A kicsitıl a
nagyig mindenki megtalálhatja a neki való programot.

a Rozsnyai Győjteményben

14.00
Kézmőveskedés
- Népi játszóház,
lányoknak
hajfonatkészítés
15.00
A létavértesi Villongó
Táncegyüttes és a
nagyváradi
Csillagocska
Néptáncegyüttes
utánpótlás
csoportjainak mősora
16.00-17.30 Pünkösdi Király- és Királyné választás
A vállalkozó kedvő fiatalok hagyományos ügyességi
versenyeken mérettethetik meg magukat, a legügyesebb
legény és leány pedig végül elnyeri Létavértes Pünkösdi
Királya és Királynéja címet
17.30 Táncház
Tánctanítással egybekötött táncház és mulatság a résztvevı
táncosokkal, a nagyváradi Csillagocska Néptáncegyüttes
zenekarával és a Sugalló Zenekarral
Simándi László
győjteményigazgató, Rozsnyai Győjtemény

FELHÍVÁS

SZAKKÉPZÉSRE
A Nyíri Szakképzı Iskola a 2014/2015-ös tanévben az
alábbi iskolarendszerő, esti tagozatos képzésekre várja a
jelentkezıket a Létavértesi Irinyi János Általános
Iskola épületébe:
Alapfokú iskolai végzettség meglétére épülı képzés:

Szociális gondozó és ápoló
Érettségire épülı képzés:

Gyógy- és sportmasszır
Képzések ideje: heti egy alkalommal a tanév rendjéhez
igazítva, általában szombat délelıttönként.
Elméleti oktatás/képzés helye:
Létavértesi, Irinyi János Általános Iskola Kassai u.5.

A Ficánka csoport is járt a sóbarlangban.
Óvodánkban a TÁMOP „Élj egészségesen, hogy boldogabb legyen
a jövıd!” Egészségre nevelı és szemlélet formáló életmód
programok-lokális színterek pályázat keretén belül minden óvodai
csoport két alkalommal, különbözı mozgásos tevékenységekben,
programokban vehetett részt a Delfin Fitness sóbarlangjában. Sok
élménnyel gazdagodva tértünk vissza óvodánkba.

Tájékoztató helye:
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Irinyi u.8.
Személyes tájékoztató ideje:
2012. augusztus 28. 18.00 óra
A képzések térítési díja:
20 fıs csoport esetén havi 3.000.- Ft
Jelentkezés, érdeklıdés:
52-585-062-es telefonszámon, vagy személyesen a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola irodájában
legkésıbb 2014. augusztus 25-ig.
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Érmelléki Huszárokosító
Létavértesen és környékén
A megyei huszárbandérium szervezésében, Csontos János lovas
bázisán, immár negyedik alkalommal rendezték meg a
Létavértes és környékén lezajló huszárprogramot és Huszárokosítót – ahogyan a házigazda elnevezte a kulturális és lovas
eseményekkel tőzdelt találkozót.
A huszáreseményre idén is érkeztek erdélyi, partiumi és megyénkbeli vendégek, lovasok.

2014. MÁJUS

SZAKMAI KÉPZÉS
A szombati megnyitót Csontos János házigazda, mint a Megyei
Lovas és Huszár Egyesület elnöke, tartotta, majd köszöntıt mondott
Menyhárt Károly, Létavértes polgármestere, kiemelve annak fontosságát, hogy meg kell ırizni nemzetünk minden ránk hagyományozott értékét, és ezt a célt jól szolgálják az ilyen jellegő találkozók,
emberi és baráti, települések közötti kapcsolatok is.

Május 2-án reggel az erdélyi vendégeket egy berettyóújfalui étterem fogadta, akik késıbb Nagykerekiben megtekintették a Bocskai
várkastélyt és múzeumot, majd Kismarján át érkeztek Létavértesre,
Csontos Jánosnak, a huszáregyesület elnökének lovastanyájára.
Délután szekerekkel és lovakkal a túrázók Álmosdra mentek, ahol
Adorján Csaba pedagógus, a huszárcsapat korábbi elnöke fogadta a
vendégeket a Kölcsey út elején lévı vendégházas telkén.

dr. Farkas Domokos és Csontos János
Ezt követték a szakmai képzések, mely során Juhász Imre (Hortobágy) az egyesület szakmai alelnöke, és Rákóczi Lajos (Érköbölkút,
Románia, Bihor megye) tanár, lovasgazda tartott szakelıadást.

Fotók: Magánarchívum

Az álmosdi kopjafa körül

A szép idınek köszönhetıen íjász, csikós- és lovashuszár-bemutató,
valamint hobbilovas ismereteket is szerezhettek a jelenlévık, illetve
katonás gyalogos alaki kiképzés is volt.
A résztvevık, valamint meghívott vendégek ezt követıen a 2013.
évi nyári Lenkey tábornok emléktúráról (mely Máramaros megyébıl indult és Arad megyében ért véget) készült fotós bemutatót
tekinthették meg. Az elızı évi túra során több erdélyi települést is
érintettek a lovasok, ahonnan most a polgármesterek ellátogattak a
huszárokosító eseményére, és köszöntötték a jelenlévıket, és annak
a reményüknek adtak hangot, hogy a kapcsolatok a jövıben is élık
maradnak.

Ezen az udvarán állították fel a kopjafát az elpusztult huszárlovak
emlékére. A kopjafát a vargyasi Dr. Farkas Domokos állatorvos és a
mővész mutatta be. A szomszédos Kokad fıtéren a 2004-ben állított
Bocskai-csata emlékkopjafáját koszorúzták meg, majd Menyhárt
Dániel adott fogadást a résztvevıknek. A vacsorán emlékajándékot
adtak át a nyugállományba vonult Gellért Gyula diószegi lelkésznek.

Nyeregben Álmosdon

Útra készen
Már sötét este volt, amikor a szekerek és a lovasok visszaindultak
erdıs terepen a létavértesi lovasbázisra.

Az ebédidı elérkeztével a segítı huszárfeleségek, és a fızésben még
jeleskedı önkéntes vendéglátók, finomságait kóstolhatták meg a
résztvevık! Ínycsiklandozó volt a grillezett romániai mititei, továbbá a szabadban fızött ızpörkölt, töltött káposzta, és a tárkonyos
vaddisznóragu-leves. De volt baracklekváros fánk, fokhagymás
lángos – hogy csak a legnépszerőbbeket említsük. Közben jóféle
érmelléki borkóstoló, és zenés mulatság szórakoztatta a vendégeket.
Közremőködött a Koltó polgármestere által biztosított tangóharmonikás kiszenekar, és a már korábban is többször ide látogató
szentjobbi asszonykórus, és a Boróka zenekar is.
A debreceni huszáregyesület honlapja: http://debrecenihuszarok.hu

Szoboszlai Endre
a hajdú-bihari huszárcsapat sajtófelelıse.
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Konfirmáció
a Nagylétai Református Egyházközségben
„Ha te az Istent keresed, és a Mindenhatóhoz könyörögsz,
ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan ırködik fölötted,
és békés otthont ad igazságodért.” (Jób 8: 5,6.)

Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor április 13-án,
amikor is 24 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat gyülekezetünk és a Mindenható Isten színe elıtt. Úrvacsorát Húsvét ünnepén vettek elıször szüleikkel és gyülekezeti tagjainkkal közösen.

Fotók: Boros Szima Beáta

50 éve konfirmáltak

Konfirmációi istentiszteletünkön megemlékeztünk az 50 és 25 évvel
ezelıtt konfirmáltakról is, akik közül többen jelen voltak istentiszteletünkön.
Hadházi Tamás lelkipásztor

Fotók: Boros Szima Beáta

2014-ben konfirmált ifjaink

25 éve konfirmáltak

Bíró Mónika, Liget, Czibere Balázs, Fenyı tér, Fekete Zsuzsa Judit,
Kepecs tanya, Fábián Gergı, Batthyány u., Guba Virág, Gyár u. Hadházi
Zsófia, Árpád tér, Halász Krisztián, Kokad, Hosszú Benjámin János,
Széchenyi u., Juhász Erzsébet Katalin, Bólyai u., Jobbágy Erik, Zöldfa u.,
Jenei Tibor, Széchenyi u., Kovács Lili, Kossuth u., Kovács Luca, Kossuth u.,
Kovács Kitti Mercédesz, Kossuth u., Kulcsár Dénes, Bólyai u., Molnár
Laura, Debreceni u., Mihucz Csaba, Rét u., Mihucz Kristóf, Rét u., Oláh
Antal Zoltán, Árpád u., Pántya Dóra, Debreceni u., Pénzes Fanni,
Nagyváradi u., Pankotai Imre, Temetı u., Rost Anett Dorka, Vezér u., Szabó
Viktor Zoltán, Bocskai u.

Körzeti kézilabda verseny április 2.
IV. KORCSOPORTOS LÁNY
A III. és IV. korcsoportos lányaink immár hagyományosan minden évben
megmérkıznek a debreceni Huszár Gál Iskola hasonló korú növendékeivel.
Az idén sem történt másként, eljöttek a debreceniek és felemás érzésekkel
tértek haza. Nem azért mintha nem érezték volna jól magukat, hanem mert a
III. korcsoportosaink megnyerték a mérkızést, a nagyoknak pedig egy
vereség és egy gyızelem lett a mérlegük. A sportág népszerősítésére remek
volt ez az alkalom.
Bertóthy Tamás

Kálvin János nagy reformátorunk gondolataival kívánunk életükre,
tanulmányaikra, családjukra Istenünk gazdag áldását:
„Ne cselekedj olyat, amit az Isten ne láthatna!
Ne beszélj semmi olyat, amit az Isten nem szívesen hallgatna meg!
Ne írj le olyat, amit Isten nem olvasna el!
Ne menj soha olyan helyre, ahol Istennel biztosan nem találkozhatnál!
Használd fel mindig úgy az idıdet, hogy ha Isten megkérdezné tıled: »Mit
csinálsz gyermekem?«, tiszta lelkiismerettel, nyugodtan tudj felelni: »Íme, itt
vagyok: szólj, Uram, hallja a te szolgád!«”

Hadházi Tamás lelkipásztor
RÉGI KÉP
Fotó: Magánarchívum

KIRÁNDULÁS

A Nagylétai Református templom és környezete a múlt
század 20-as éveiben készült színezett levelezılapon.
Várjuk régi fotóikat papírkép, vagy digitalizált formában.

Fotó: Iskola archívuma

Az Arany János Általános Iskola 8. évfolyamosai május elején
három napos Zempléni kiránduláson vettek részt, ahol többek között
megtekintették Boldogkı várát.
/ 7. oldal

6. oldal
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Arany János Általános Iskola
Iskolánk is részt vet a Hajdúbagoson
megrendezett „Erdélyi csillagok” vers- és
mesemondó versenyen. A 7 diákból és 2
felkészítıbıl álló csapat jól érezte magát a
tartalmas, érdekes eseményen. Egy díjat is
sikerült szereznünk, Bodnár Gergı 5. b
osztályos tanuló meséjével különdíjas lett.

HÍREK
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A jó idı beköszöntével útra keltek diákjaink. A felsı tagozatos
tanulók évfolyamonként utaztak különbözı helyszínekre:
5. évfolyam: Mátra, 6. évfolyam: Szeged -Ópusztaszer, 7. évfolyam:
Budapest és a Duna-kanyar.

Megtörtént az elsı osztályosok beíratása, amit szülıi értekezlet
elızött meg. 66 óvodás (és szülı) gondolta úgy, hogy iskolánkban
szeretné megkezdeni tanulmányait.

A hatodikosok Ópusztaszeren

Fotók: Arany J. Általános Iskola archívuma

A leendı elsısöket iskolahívogató rendezvényen is fogadtuk.
Csoportonként egy-egy délelıttöt töltöttek a diákok és leendı tanító
nénik társaságában, bepillantást nyerhettek az iskolai életbe.
Idén is megrendezésre került a hagyományos tánciskola bál. A
nyolcadikos diákok tanúbizonyságot adtak tánctudásukról.

Hetedikesek a Parlament épülete elıtt
A 8. évfolyamosok május elején három napos Zempléni
kiránduláson vettek részt, ahol többek között megtekintették a
Tiszalöki Hıerımővet, Kossuth Lajos szülıházát, a Vizsolyi bibliát,
Boldogkı várát, és túráztak a Borsó hegyen (ahol megnézték a
2006-ban lezuhant szlovák NATO gép áldozatainak emlékmővét),
és kipróbálták Magyarország leghosszabb bob pályáját.
Sajnos egyre kevesebb tanuló családja engedheti meg azt, hogy a
csemete 2-3 napra kirándulni menjen, hiszen az utazási – szállás-és
étkezési költségek egyre magasabbak. Akik viszont elmentek,
felejthetetlen élményekkel, tapasztalatokkal, fontos ismeretekkel
gazdagodtak.

Az itthon maradókkal bekapcsolódtunk a „Szedd magad!” országos
akcióba, vagyis környezetünk szépítésébe. A település 20 utcáján
végeztünk szemétszedést.

A bemutató után táncversenyen is összemérték tudásukat, mely .a
következı eredménnyel zárult:
1. Kelemen Boglárka – Tarnai Péter páros, 2. Holló Mercédesz –
Máté Gábor, 3. Szabó Viktória – Gáspár Attila.

A legügyesebbek,
a hetedikesek egy
csoportja rengeteg
tömött
zsákkal
győjtött a mások
által
eldobált
holmikból.
A
környezetünk
szépítésé érdekében több mint 500
tı virágot ültettünk
el, melynek egy
részét az önkormányzat biztosította (200 tı), másik részét iskolánk tanulóinak felajánlásából, néhány
szülı ajándékából oldottuk meg.
Minden iskolaudvaron, s az utcai fronton is dolgoztunk, s reméljük
késı ıszig gyönyörködhetünk az ültetett növények szépségében.
Az iskola honlapja: http://arany-lvertes.sulinet.hu
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„Léta vezér” Ópusztaszeren
Tartalmas és eredményes vetélkedın vett részt a Létavértesi Arany
János Általános Iskola négy tanulója Ópusztaszeren. A KerekEmese
országos komplex tanulmányi verseny „magonc” kategóriájában (56 o.) 87 csapat versenyzett. A három levelezı forduló után a tizenkét
legeredményesebb csapatot hívták meg a döntıbe, köztük iskolánk
„Léta vezér” nevő csapatát.
A döntıre április 12-én került sor az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark területén.

Tizenkét állomáson
elméleti és ügyességi-gyakorlati feladatokon keresztül mérettettek
meg
a
gyerekek,
közben
azért jutott idı egy
kis
nézelıdésre,
valamint
játékra,
lehetıség nyílt a
Feszty-körkép megtekintésére is.
A végsı eredményhirdetésen csapatunk az elıkelı harmadik
helyezést érte el. Csapattagok: Chromcsik Bettina (6.a), Kalmár
Gabriella (6.c), Papp Levente(6.a), Pongor József (6.a).

HÍREK

7. oldal

Irinyi János Általános Iskola
Pályaválasztási, beiskolázási adatok
Megérkezett valamennyi 8. osztályos tanuló számára a középiskolai
felvételirıl szóló értesítés, mely szerint a 22 végzıs tanulót a
következı középiskola típusukba vették fel.
Gimnáziumi képzésre 4 fıt, szakközépiskolai képzésre 14 fıt,
szakmunkás, szakképzı intézménybe 4 fıt. Örömmel tölt el
bennünket, hogy a 22 jelentkezıbıl 15-en az elsı helyen megjelölt
középiskolába jutottak be. A 8. osztályosok továbbtanulásához
szülınek, diáknak sok sikert és jó egészséget kívánunk.

Versenyeredmények
Megyei angol nyelvő felolvasó és prózamondó versenyen Tóth Lili
4. helyezést ért el. Felkészítıje: Némethné Csuka Ágnes.
Tankerületi atlétika verseny egyéni eredményei: Ujvárosi Ádám 2.
helyezést, Mázló Evelin 3. helyezést, értek el

Tanórákon is együtt - Anyák napján
Immár hagyománnyá vált iskolánkban, hogy egy május eleji
napon nemcsak a gyerekek, hanem az anyukák, nagymamák is
iskolába indulnak. Így történt ez május 7-én, amikor iskolánk
lehetıséget adott arra, hogy édesanyák, nagymamák
betekintsenek a tanítási órákba, megismerkedjenek a
pedagógusok által használt munkaformákkal, módszerekkel,
eszközökkel, illetve megnézzék, csemetéjük hogyan dolgozik
az órákon.

Ötödikeseink csoportképe a Mátrai kirándulásról

Az országos döntıbe jutott
Már korábban hírt adtunk arról, hogy az idei évben ismét
iskolánk rendezte az alapmőveleti matematika verseny körzeti
fordulóját, melyen minden évfolyamunk tisztességesen
helytállt. A Hajdúszoboszlón történt megyei összesítés. Után
örömmel értesültünk arról, hogy Turucz Szabolcs 5.c osztályos
tanulónkat behívták a megyei eredményhirdetésre, mely a
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvő Általános Iskolában
volt Hajdúszoboszlón. Turucz Szabolcs a megyei összesítésben, a 190 lelkes ötödikes matematikus közül az elıkelı 1.
helyezést szerezte meg, mely egyben azt is jelenti, hogy
továbbjutott Marcaliba, az országos döntıbe.
Felkészítıi: Létai Ilona és Zsíros József tanárok.

Fotók: Iskola archívuma

Mindenki koncentrál a fizika órán
Nagy örömünkre idén szép számmal jelentek meg az érdeklıdık
rendezvényünkön.
A tanítási órák után egy rövid anyák napi mősorral, ajándékkal
kedveskedtek tanulóink édesanyjuknak, nagymamájuknak.

Öko-tevékenység
Ez év tavaszán is virágosítottunk, szemetet szedtünk intézményünk
környezetében és településrészünk közterületein, utcáin. ÖKOiskola lévén fontosnak tartjuk a környezettudatosság gyakorlati
alkalmazását. Idén a
„TE SZEDD! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért”
akcióhoz kapcsolódva május 10-én 7 utcát tisztítottunk meg és kb.
350-400 tı virágot ültetettünk el. >>>>>>/folytatás a 8. oldalon/

Ügyes kertészeinkkel - Nagy Józsefné igazgató

8. oldal
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„TE SZEDD! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért”
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Báloztunk
Május 10-én este iskolánk hangulatosan feldíszített tornatermében
került megrendezésre a hagyományos bál. 12 gyermek családjaik,
ismerıseik és tanáraik elıtt mutathatták meg, hogy a tanár úr
segítségével hogyan sajátították el a társastánc alapjait.

Fotók: Irinyi J. Általános Iskola archívuma

Parkosítás a Kassai utcán
A virágpalántákról „A Korszerő Iskoláért” Alapítvány, Létavértes
Város Önkormányzata, és adományozó lakosok gondoskodtak,
amelyért ezúton is köszönetet mondok. Az iskola tanulóihoz és
dolgozóihoz csatlakoztak szülık és települési képviselı is.

A báli ruhába öltöztetett tornaterem
Ezúton is szeretnénk megköszönni Gyöngyösi Sándor
táncpedagógusnak a munkáját, valamint a kitartást, mellyel
segítette, hogy hagyományaink ne szakadjanak meg.

Az egyre gyarapodó szemétkupac
A takarítási mozgalmat papírgyőjtés elızte meg, melynek
köszönhetıen az AKSD konténeribe 20 mázsa papírhulladék
került. Diákönkormányzatunkat nagymennyiségő kartonpapírral
támogatta a Vértesi Református Szeretetház konyhája, melyért
ezúton is köszönetet mondunk.

Az elsı bálozók elsı tánca
Köszönjük a résztvevı tanítványaiknak és családjaiknak azt,
hogy közös munkával egy igazán jó hangulatú estét tölthettünk
együtt.
Köszönjük a vállalkozóknak és családoknak, a tombola
felajánlásokat!
Név szerint: Mazsola Baba és Gyermekdivat, Delfin Fitness, Demeter
Józsefné, Papp Zoltán, Demján Pálné, Misuta Zoltán, Bárány Péter és
családja, Nagy Tibor, Laczkó Zsolt, Bárány László és családja, Szurmai
Tamás, Huszti Péterné és családja.

Vályiné Pápai Viola igazgató
RÉGI KÉP

A tavaly ültetett virágokra is ráfért a gondozás
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Üdvözlet Vértesrıl, az 1930-as években forgalmazott képeslapon
özv. Nagy Móricné úrilaka látható a Felsı utcából (ma Irinyi utca)
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A megye 3. legjobb korosztályos csapata
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Létavértes SC ’97 hírei

a Szatmári-alakulat
Április 27-én, vasárnap rendezték a korosztályos labdarúgó
diákolimpiai döntıket a debreceni Oláh Gábor úti stadionban, ahol
az I. korcsoportosok révén az Arany János Általános Iskola is
érdekelt volt. A Szatmári Róbert edzette csapat elıbb a körzeti-,
majd a megyei elıdöntıt is megnyerve jutott a megyei négyes
döntıbe, ahol végül csak Hajdúszoboszlótól kapott ki és rosszabb
gólkülönbséggel végzett a harmadik helyen.

Fotó: Magánarchívum

Fotó: Magánarchívum

Csonka Gergı,Mezei Roland, Szatmári Marcell, Vida Ferenc, Kiss
Bence, Bakó Tamás, Ágoston Ákos, Oláh Szabolcs, Cseh Kristóf,
Szatmári Róberrt edzı

A diákolimpián rég nem értünk el ilyen sikert labdarúgásban.
Vélhetıen nagy jövı vár a fiatalokra, ha ilyen lelkesedéssel és
alázattal folytatják a munkát. Gratulálunk nekik!
Bertóthy Tamás

Körzeti Atlétikai verseny
Létavértes, április 30
Tumultus az atlétikai versenyen. Rég nem látott tömeg tolongott a
létai Sporttelepen, ahol 7 iskola 28 felsıs és 32 alsós csapattal,
összesen 360 (178 lány, 182 fiú) tanulóval vett részt.

1. Hosszúpályi
2. Derecske
3. Létavértes Arany
4. Sáránd
5. Hajdúbagos
6. Létavértes Irinyi
7. Monostorpályi
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Az egyesület történetében, 2014. május 11. sporttörténelmi napként
került be. Megyei nıi kézilabda csapatunk megnyerte a megyei
pontvadászat alapszakaszát. A Balogh Sándor vezényelte csapat
május 24 -én megrendezésre kerülı rájátszásban jogot szerezhet az
NB II Keleti csoportjának tagságára. A csapat nagy tettet hajtott
végre azáltal, hogy a minden tekintetben, lényegesen jobb
"kondíciókkal" rendelkezı Hajdúszoboszlót, Berettyóújfalut,
Püspökladányt és Nagyhegyest maga mögé utasítva, veretlenül
végzett az elsı helyen.
Férfi kézilabda csapatunk is -Nagy Levente irányításávalmegkezdte a pontgyőjtést, a bajnokságban mutatott játék bizakodást
keltı.
A Megye II -ben szereplı labdarúgók hibátlan tavaszi mérlegüknek
köszönhetıen joggal reménykedhetnek az ezüst érem
megszerzésében. A Kontor Gábor edzette csapat talán legnehezebb
mérkızése a Nagyhegyes ellen lesz, hazai pályán június 8 -án.
A hátralévı bajnoki mérkızésekre is várjuk szurkolóinkat,
szimpatizánsainkat, biztassák a játékosokat!
Papp Zoltán szakosztályvezetı.

Köszönet
A Létavértes Sc 97 elnöksége köszönetet mond Puja Gábornak, a
MIX Kf. Tulajdonosának, volt nagylétai lakosnak, hogy a Spottelep
kispadjainak bıvítéséhez ingyen biztosított szerkezeti vasanyagot!
Árva Barna elnök

Roma majális és sportnap
Május elsı hétvégéjén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
majálissal egybekötött sportnapot rendezett a városi sporttelepen.
Reggel kilenc órától ifjúsági és felnıtt korosztályú focicsapatok
léptek pályára, és mérték össze játéktudásuk. A tizenegy nevezett
csapat tagjait a lelkes szurkolótábor folyamatosan biztatta.

Az Arany János Általános Iskola összességében 3. helyezést ért el.
Egyéniben Borbély Izabella (IV. kcs) és Pongor Norbert (III. kcs)
elsı helyezést, Papp Zétény (II. kcs) második helyezést, Oláh
Mihály (II. kcs) harmadik helyezést ért el. Felkészítık: Kıszegi
Péter, Bertóthy Tamás

KORCSOLYA
Harmadízben éltek a létavértesi Arany János Általános Iskola
diákjai a kedvezményes jégcsarnok-belépıkkel, és ismét eltöltöttek
egy remek délelıttöt. Közel 50 diák vett részt a korcsolyadélelıttön, ahonnan komoly sikerélménnyel távoztak, miután kezdı
szinten elsajátították a pengeélen való csúszás tudományát. Ha
jövıre lesz ilyen lehetıség, ismét élni fogunk vele.
Bertóthy Tamás

Az eredményhirdetés és a csapatok díjazásait követıen ebéddel
zárult a rendezvény.
Papp Zoltán képviselı
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MEGEMLÉKEZÉS

Tisztelt Termelık!
A tavaszi munkák dandárjában a következı dolgokról tájékoztatjuk
Önöket.
A 2014. évi E-kérelem MVH-hoz történı beadási
határideje 2014. május 15. (csütörtök) volt, ezután már csak napi 1
százalékos támogatáscsökkenés mellett nyújtható be a kérelem
2014. június 10-ig (kedd). A kérelmeken módosítást a jogszabály
szerint május 31-ig (idén június 2-ig) lehet végezni. Ezután, június
10-ig, viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a
módosítás.
Lehetıség van az egységes kérelemhez kapcsolódó vis
maior bejelentések elektronikus felületen történı benyújtására.
Vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha az idei egységes
kérelemben megjelölt területeken vis maior esemény - például
árvíz, belvíz okozta kár - történt, és emiatt a gazdálkodó nem tudja
teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik
feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található
meg az adott táblán. A kárenyhítı juttatás igénybevételével
kapcsolatosan a termésátlag csökkenésére, vagy a terméskiesésre
vonatkozó káreseményt bejelentılapon kell megtenniük a
gazdáknak, melyet biztosítunk. Ezt a kárt szenvedett terület fekvése
szerint illetékes megyei kormányhivatal földmővelésügyi
igazgatóságához kell benyújtani. Érintett ügyfél csak az lehet, aki
kötelezıen tagja vagy önkéntesen belépett az agrár-kárenyhítési
rendszernek.
A 2014. évi tagdíj önbevallási idıszaka 2014. május 3-tól május
31-ig tart. Ezt követıen bevallásra nincs lehetıség. Minden tag
postai levélben kap tájékoztatást, melyet idén kizárólag
elektronikusan, internetes online őrlapok kitöltésével kell megtenni,
melyben segítséget nyújtunk irodánkban. A bevallás lezárását
követıen minden tag díjbekérı levélben kap értesítést, hogy
mekkora összegő tartozást kell megfizetnie. Ebben közlésre kerül a
tag korábbi tartozásai, befizetései, illetve a 2014-re megadott tagdíj
összege is. A tagdíjat a NAK 11749008-20190244 számú
bankszámlájára banki átutalással, illetve csekken lehet befizetni.
Csekk a bevallás során igényelhetı, és a díjbekérı levélben küldik
majd ki a tagok számára. A tagdíj befizetésének határideje2014.
július 7.
Május elsı hetében elkezdıdött a kifizetés a termeléstıl
elválasztott, történelmi bázis alapú extenzifikációs szarvasmarhatartás és hízottbikatartás támogatási jogcímekben is.
Újabb kamarai kártyák érkeztek, melyeket kérjük, hogy minél
hamarabb vegyenek át. Átvételhez feltétlenül hozzák magukkal a
kamarai nyilvántartási számukat.
Szima György NAK falugazdásza
RÉGI KÉP

A Kossuth utca eleje, jobbra az iskola, szemben a Községháza.
A fotó: az 1920.as években készült, láthatóan esı után.
A kép tulajdonosa: Zimányi Alajosné Tarján Katalin

ÉDESANYÁNK

CSUTKA MIHÁLYNÉ
Marozsán Flóra
15 éve hagyott itt bennünket.
Emlékét szeretettel ırizzük.
Hiányát szívünkben örökké érezzük.
Családja
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

Mezııri tájékoztató
Az elmúlt idıszak mezııri munkájáról az alábbiakban
tájékoztatom a tisztelt létavértesieket, földtulajdonosokat.
Tavaly év végén elkezdıdtek a közös szolgálatok a rendırséggel,
amelyek a mezıırök és a rendırség részérıl is nagyon kedvezı
tapasztalatokat hoztak, ezért rendszeressé váltak és a jövıben is
rendszeresek lesznek a közös szolgálatok, külterületi ellenırzések.
Ezekrıl a szolgálatokról a földtulajdonosok részérıl is nagyon pozitív
visszajelzéseket kaptunk. Ezek a közös ellenırzések, járırözések mindig
az aktuális feladatokra, a leginkább veszélyeztetett területekre terjedtek
ki, így elsısorban erdık, szılıskertek, tormaföldek, halastó környéke,
állati tetem lerakóhely, de fokozott figyelmet szenteltünk az illegális
szemétlerakók kilétének felderítésére is. Ezúton is szeretném
megköszönni a rendırség segítségét és remélem, hogy az együtt végzett
munka a jövıben is hatékonyan fog mőködni. Néhány konkrét eset: fa
kivágásoknál minden esetben ellenıriztük a szabályszerőséget. Az
ellenırzött területeken rendelkeztek érvényes írásos dokumentummal.
Itt hívom fel az erdıtulajdonosok figyelmét, hogy erdıben végzett
tevékenységet csak hivatalos írásos engedély alapján végezhetnek,
szóbeli engedélyt nem fogadunk e!
Egy esetben jutott tudomásunkra hét darab vágásérett akácfa kivágása.
A helyszínt a rendırséggel együtt biztosítottuk, értesítettük az
erdıtulajdonost. Az elkövetı a kivágott fáért nem tért vissza, így az a
gazda tulajdonába került. Az önkormányzat a volt Bocskai szılıskert
gyepőjét vállalkozó megbízásával kitermeltette. A területet rendszeresen
ellenıriztük, szabálysértés nem történt. A tormaföldek tavalyi
munkálatai során rendszeressé váltak a tarlózások, amely a
továbbiakban is tilos. Sajnos olyan gazda is adott szóbeli engedélyt
tarlózásra, aki legjobban tiltakozott ez ellen. Tormatarlózás miatt hat
esetben történt helyszíni bírság kiszabása és öt esetben a területrıl
kiutasítás. Szezonja van a bodzavirág győjtésnek. Ennek kapcsán is
kérek mindenkit, ha idegeneket vagy gyanús személyeket észlelnek,
minden esetben jelezzék a megadott telefonszámokon a mezııröknek
vagy a rendırségen. Ugyancsak szezonja van a méhek kitelepítésének, a
méhészeti tevékenységnek. Minden esetben ellenırizni fogjuk a
tevékenység szabályszerőségét az önkormányzati engedély meglétét, a
szükséges figyelmeztetı táblák elhelyezését. Engedély hiánya miatt egy
esetben történt kiutasítás a területrıl. Az ellenırzések során
folyamatosan feltérképezzük azokat a területeket, amelyek a következı
idıszakban fokozott ellenırzést igényelnek a szabálysértések,
terménylopások megakadályozása miatt / burgonya, káposztafélék,
hagyma /. Itt térnék vissza a horgászatra. Igaz, hogy a horgásztónál
aktív horgász tevékenység nem folyik. Ennek ellenére a horgászat tilos,
kivéve az egyesületi tagokat. Nagyon örömteli, hogy iskolások, civilek
próbálják megtisztítani településünket, országos akció során is az
illegálisan lerakott szeméttıl. Ez legyen példa mindenki elıtt és legyen
lelkiismeret furdalásuk a szemetelıknek mind lakott területen és
külterületen.
Sajnos a mezıgazdasági tömegtermelés, a zömmel géppel végzett
munkák miatt kevesen tartózkodnak a határban. Mégis kérek mindenkit,
figyeljünk egymásra és ha szokatlant észlelnek, idegen jármőveket vagy
személyeket látnak, jelezzék.
Köszönettel:
Papp Sándor mezııri szolgálat
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CSALÁDI HÁZ. Létavértes , Debreceni u. 10. szám alatti családi ház
eladó. Érdeklıdni lehet: 52//251-316,
06 30 6578-021
(C 0953314)

HÍREK

Apróhirdetés
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val)
VENNÉK kertet, szılıt Létavértes
Mosonta kertben. Lehet mőveletlen,
elhanyagolt is. Tel.: 06 20 322 1197,
06 20 209 1923
(C811580)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Szél
u. 64. szám alatti 3 szobás, konyhás,
fürdıszobás, nyári konyhás családi
ház nagy telekkel eladó. Érdeklıdni: 06 30 / 329 5039 (C0953316)

CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó
Létavértes, József A. utcában. A ház
kívül – belül szépen felújított. 2
szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m
hosszú üveges folyosó, melléképületek 400 n. öl telken. A lakás
összkomfortos, gáz főti a lakást és a
vizet, cserépkályha, kerekes kút,
csemegeszılı az udvarban, kertben,
+ riasztó. Irányár: 2,3 millió Ft.
Telefon: 06-20 310-2052 (C 0905295)

CSALÁDI HÁZ. Tetıteres családi
ház Létavértes, Halom u. 5. szám
alatt eladó. Érdeklıdni: lehet:
06 30/ 655 1061.
(C 0811987)

SZÁNTÓ. Létavértes határában
76,63 aranykorona szántó eladó.
Helyrajzi száma: 0549/7 Barna ház.
Telefon: 06 70-215-3089 (C0953294)

ELADÓ francia ágy, heverı,
mosdókagyló, porszívó, kondigép,
elektromos főnyíró. Árva Barna
06 70 778 2595
(C0953307)

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

SZİLİ. Létavértesen a Kossuth
kertben 7 sor kordonos csemegeszılı pajtával eladó. Érd: Létavértes,
Petıfi u. 32.- 820-479
(C0953315)

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

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Vezér
u. 22. szám alatti 3 szobás, összkomfortos lakóház melléképületekkel, ipari árammal, 386 öl telekkel
eladó. Érd: 52/376-584
(C0811816)

ÜZLETHELYISÉG. Létavértes
(Nagyléta) központjában 25 m2 -es
négyzetméteres üzlethelyiség kiadó.
Érdeklıdni: 06 30 / 591 4064, vagy
06 30 / 365-6585
(C0953312)

SZİLİ PAJTÁVAL. Az Öregkertben 600 négyszögöl kordonos
mőveléső szılı vegyes gyümölcsössel, pajtával, villannyal, ásott és
fúrott kúttal eladó. Érdeklıdni lehet:
06 30 206-7144.
(C 0953305))

A magyarországi holokauszt
70 évvel ezelıtt, 1944.március 19-én, a Magyarországra történı német bevonulással
vette kezdetét az ország egyik legembertelenebb, mérhetetlen emberi szenvedést
okozó tragédiája, ami a történelembe holokauszt néven íródott be, közel hatszázezer
zsidó embertársunk halálát okozva.
A hitleri „fajelmélet” nem kegyelmezett azoknak sem, akik nem illettek az „árja faj”
képébe: fogyatékosok, politikai ellenfelek és a cigányság ugyanúgy áldozattá váltak.
A holokauszt nem volt elızmények nélkül való. Az 1. világháború befejezıdése után
a vesztesként kikerülı Magyarország 1920-ban a trianoni tragédiával kellett
szembesüljön.
Ezekben az években indult a zsidóság fokozatos jogfosztása és üldöztetése, a
szakadatlan antiszemita propaganda és közbeszéd a lakosság nagy tömegeivel
hitette el, hogy minden baj, nyomor okozói a zsidók. Az 1867-es kiegyezés óta teljes
jogú magyar állampolgárként élı zsidókat 1920-tól újra megkülönböztették, mint
izraelita vallású egyéneket. Ekkor vezették be a „Numerus clausus”-t, amely az
egyetemeken korlátozta a felvehetı zsidó hallgatók számát.
1918 és 1944 között nemzedékek nıttek fel abban a tudatban, hogy a zsidó más, a
zsidó: ellenség. Az egymást követı zsidótörvények 1938 után hozzászoktatták a
magyar társadalmat annak gondolatához és gyakorlatához, hogy a zsidók
másodrendő állampolgárok, velük szemben minden megengedett. Fontos tényezı
volt az anyagi érdekeltség is.

ELADÓ. Létavértesen 1200 m2 –es
ingatlan, elektromos betegágy
(ráccsal), rokkantkocsi és 2 db bukósisak eladó. Irányár (ezer Ft-ban)
450, 80, 30 és Egyezer Ft//db.
Érd: 06 30 327 5952
(C0953301)

MUNKAHLEHETİSÉG Bigecs
Farm sertéstelep állatgondozót keres.
Állatgondozói tapasztalat, szakmunkás végzettség elıny. Érdeklıdni:
06 30/ 451 7077 - Olejár Imre
telepvezetınél.
(C0811566)

11. oldal
ÉPÍTÉSI TELEK. Eladó 1675 m2
építési telek Létavértes, Kossuth u.
93. szám alatt. Érdeklıdni lehet telefonon: 06 30/ 504 66 15 (C0811550)

GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával,
alacsony árakon. Érd: ifj. Kéki
Sándor, 06-20/ 463-57-13 (C 0811733
BELTÉRI
AJTÓK.
Kiváló
minıségő Porta doors beltéri faajtók
széles választékban és variálhatóságban. Hagyományos, klasszikus, modern, exkluzív stílusban.
Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon:
06-20/ 463-57-13
(C 0811733)

Eladó: mobilizálható
vasvázas garázs.
Megtekinthetı:
Temetı utca 4/a.

Tel: +36 302280310

1944. március 19-én Adolf Eichmann a teljes magyar közigazgatás és a csendırség
alárendelésével elindította a „magyarországi zsidókérdés végsı megoldását”.
Április 5-tıl minden hat éven felüli zsidónak ruháján kellett viselnie a hatágú sárga
csillagot, április 28-tól gettókba zsúfolták ıket, május elejétıl pedig megindultak a
szerelvények Auschwitz felé, marhavagonokba zsúfolva csecsemıktıl az
aggastyánokig mindenkit. A többnapos úton élelem, víz, levegı nélkül sokan már itt
életüket vesztették, a megmaradottakra pedig a gázkamra, vagy Mengele doktor
kísérletei vártak. Mondják: Auschwitz a legnagyobb magyar temetı. Minden harmadik
áldozata magyar volt.
Felmérhetı-e valaha is, hogy mit veszített a magyar társadalom a holokauszt során?
Bárdy György és Básti Lajos színmővészeink visszatértek a munkaszolgálatból, de
hányan vesztek oda? Ha Richter Gedeont nem lövik a Dunába… Rejtı Jenı, Szerb
Antal, Radnóti Miklós. Orvosok, ügyvédek, mővészek, a magyar szellemi,
tudományos élet nagyjai. És a gyermekek, akiknek nem adatott meg felnıni, sorsukat
beteljesíteni.
A holokauszt számunkra, ma itt élık számára is üzenet: az embert nem lehet a
kollektív bőnösség elve alapján sem osztály, sem vallási, sem faji alapon
másodrendővé tenni, minden emberi élet tiszteletet érdemel.
Konrád Györgyöt idézve:„A tudás: védıoltás. A győlölet és a közöny: betegség. A
szeretet és az empátia: egészség. Mindannyian választunk.
Janka Sándorné

2014. június 15-én, vasárnap 11 órakor a holokauszt nagylétai és vértesi
áldozataira emlékezünk a Sándor utcai zsidó temetıben, amelyre várjuk a
megemlékezni szándékozókat! Vendégünk lesz a Debreceni Izraelita
Hitközség rabbija.

12. oldal

Létavértesi

ME
ET
TH
H AU
UT
TÓ
ÓSSIISSK
KO
OL
LA
A
A N ÉÉM
gépjármővezetıi tanfolyamot indít
2014. június 18-án (szerdán) 18 óra
Helye: Árpád tér 7. Szalay iskola tanterme
(uszodával szemben). Részletfizetési lehetıség!
Jelentkezés és felvilágosítás:

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

Autoservice - Vizsgabázis
Mőszaki vizsga minden jármőre

Mezıgazdasági gépek átalakítás engedélyezése,
forgalomba helyezése, vizsgáztatása

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

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

Cím: Létavértes Árpád tér 30.

Napelemek a lakosságnak
Miért ne használná ki Ön is a NAP energiáját?
A megújuló energiaforrások közül a napenergia
ingyen áll rendelkezésünkre. Váltsa ki
villanyszámláját napelemmel és a megtérülési
idı után ingyen lesz az elektromos árama.

Cégem vállalja magánházak, egyéb
épületek napelemes rendszereinek
tervezését,
kivitelezését,
komplett
áramszolgáltatói ügyintézéssel.
„Pályázat nélkül is elérhetı áron megvalósítható a kivitelezés”
Továbbá: villamos ipari kivitelezést, villanyszerelést vállalok.

Hajdú-Power Kft. - 4281 Létavértes, Népbolt u. 6.

OLÁH CSABA - Telefon: +36 30 9281064

A Profi Autós és Motoros Iskola

HÍREK
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Ajándékboltunkban kaphatók:
- hollóházi porcelánok: ét-, teás-, kávés-, süteményes készletek,
- német üvegáruk: vázák, tortatálak, bonbonierek,
- ajkai kristályok,
- evıeszköz készletek,,
- faliképek, kerámia korsók, vázák, virágtartók,
- nıi divattáskák, utazótáskák és egyéb ajándéktárgyak

Horgászboltunkban kaphatók:
- botok, orsók, etetı és csalizó anyagok, tavi és akváriumi
haltápok,
- fertıtlenítıszerek, horgászágyak, székek, napernyık,
sátrak és egyéb apró cikkek megvásárolhatók.
Haszonállat, kutya és macskatápok és felszerelési cikkek,
rágcsálóirtószerek, Plantella mőtrágyák (dísznövény,
zöldség, rózsa és örökzöldek tápoldatozására)

Solymosi László, Létavértes, Széchenyi u. 21.
06 52 / 251 – 316, 06 30 / 6378- 021

SZABÓFA TÜZÉP
TŐZIFA NYÁRI AKCIÓ
- AKÁC KUGLIS
- AKÁC HASÍTOTT
- AKÁC GALLY VASTAG KUGLIS
- AKÁC GALLY VASTAG MÉTERES
- TÖLGY KUGLIS
- TÖLGY HASÍTOTT
- NYÁRFA KUGLIS
- NYÁRFA HASÍTOTT

!!!
2000 Ft/q
2100 Ft/q
1700 Ft/q
1500 Ft/q
1800 Ft/q
1850 Ft/q
1100 Ft/q
1150 Ft/q

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
- ÉPÍTİANYAG, SÓDER, CEMENT, MÉSZ
- FŐRÉSZÁRU, VASÁRU, FESTÉKEK
- CSEMPERAGASZTÓ
ÉS MÉG SOK MINDEN MÁS. MEGÉRI BENÉZNI!
LÉTAVÉRTES, FENYİ TÉR
Telefon: 06-30-406-49-54
SOK SZERETETTEL VÁRJUK
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

gépjármővezetıi tanfolyamot indít

2014. június 13-án 17 órai kezdettel

A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a

Létavértesi H
HÍÍR
REEK
K

a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt.
• 10.000 Ft-tal is elkezdhetı, részletfizetés,
• ingyenes KRESZ-könyv,
Jelentkezés és tájékoztatás:

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

Kertész József iskolavezetınél: 06-30/9855-935

http://letavertes.hu, - http://letahirek.blog.hu

www.profiautosiskola.hupont.hu

Elérhetı a facebook-on: Létavértesi Hírek

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

