
Szeptember 22-én, hétfőn,  
az Autómentes nap keretében kerül 

megrendezésre a ,,Tekerj ki a természetbe" 
program. 

Indulás két helyszínről történik : 
1. Létavértes Városi Könyvtár udvara. 

Gyülekező: 16.45-17.00 óra között 
2.- Irinyi János Általános Iskola elől. 
Gyülekező: 16.45-17.00 óra között. 

Találkozó a Baross utca végén (a mérlegháznál) 
Utána közösen kitekerés a Tájházhoz, ahol 
vendégvárás a bicikliseknek, majd közös 
hazaút 18.15 - 18.30 között 
Mindenki öltözzön fel. Aki leválik a  
csapattól, annak kötelező a Kreszben előírt 
felszerelés! A csomópontokban a rendőrség 
segíteni fog. 
Várunk mindenkit egy óra közös 
biciklizésre! Csatlakozzon az Európát 
átölelő mozgalomhoz. Köszönjük! 
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honlap: http://letavertes.hu   �  blog: http://letahirek.blog.hu  �   facebook  -�  e-mail:  letahirek@gmail.com 

 
Fotó: Turóczi B.

Szeptember elsején újra élet zengte be az óvodai csoportszobákat, az iskolák folyosóit és tantermeit, és folytatódik a jövő 
letéteményeseinek szép reményekkel párosuló nevelése és oktatása. Eredményes tanévet kívánunk minden gyermeknek, 
pedagógusnak, és a kedves szülőknek!- A képek az Arany János általános Iskola augusztus 30-i tanévnyitóján készültek. 

15.00 óra: 
Népzene-néptáncos m űsor,  

bábelőadás,  
vásári komédia 

18.00 óra:  
Táncház 

A városnapon kipróbált kisvonat  
újra ingyenesen rendelkezésére áll  

az "utazni vágyóknak".  

9 óráig lehet felszállni rá a Városi 
Könyvtár udvarán, ahonnan a  
Tájházhoz viszi a vendégeket. 

Szüreti játékokkal és büfével várjuk 
 a kilátogató kedves vendégeinket 

 

A Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház 

szeptember 20-án, 

szombaton 
a Kossuth kerti TÁJHÁZ 

pajtánál tartja 

Szüreti sokadalom 
rendezvényét 

 

Programok: 
10.00 - 13.00 óra:  

Felvonulás a település utcáin 
Útvonal: Tájház, Baross u.- Arany u. - 

Szél u., - Rákóczi u. - Kassai u. -   
Petőfi u. - Temető u. - Széchenyi u.- 

Kossuth u. -  Baross u. - Tájház. 
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A 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint a 

 nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan 
az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot: 
 
Október 12-én Létavértesen az alábbi választásokra kerül sor: 

- Polgármester választás  
- Helyi Önkormányzati  Képviselők Választása  
- Megyei Közgyűlés tagjainak választása  
- Roma Nemzetiségi önkormányzat tagjainak választása  
- Román Nemzetiségi önkormányzat választása  

 
1.) Létavértesen, mint 10.000 vagy annál kevesebb lakosú 
településen úgynevezett  „egyéni listás” választási rendszer alapján  
kerül sor a képviselők választására, amely szerint a szavazólapon a 
választópolgár akár egy, akár több de legfeljebb annyi jelöltre 
szavazhat ahány mandátum a településen kiosztható. Ez Létavértes 
esetében 8 fő, tehát maximum 8 képviselőjelöltre lehet leadni a 
szavazatot.  
2.) Roma és román nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán csak azok szavazhatnak azok, akik kérik az adott 
nemzetiség nemzetiségi névjegyzékébe való felvételt. Ennek végső 
határideje 2014. szeptember 26-án 16.00 óra. A nemzetiségi 
választás külön szavazókörben Árpád tér 7. szám 7. számú 
szavazókörben történik. A „normál” szavazókörökben nem fognak a 
választók nemzetiségi szavazólapot kapni.  
3.) A már megszokott szavazókörök nem változtak,  az 
országgyűlési és Eu parlamenti választások során megszokott 
helyeken lehet leadni a szavazatokat. 
  
4.) A Helyi Választási Bizottság tagjai:   

Gáspár Mihály  elnök  
Szima György  elnökhelyettes  
Kovács Sándorné választott tag  
Mázló László  póttag  
Holló Ambrus  póttag  

 
5.) Szavazni a lakóhelyen lehet. Aki tartózkodási helyén szeretne 
szavazni annak átjelentkezésre irányuló kérelmet kell  benyújtani a 
Helyi Választási Irodához. Ilyen irányú kérelmet csak az nyújthat 
be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási 
helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az 
átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-
én 16 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodához.  
6.) Továbbra is lehetőség van mozgóurna igénylésére annak, aki 
mozgásában korlátozva van, s választójogát nem tudja a 
szavazókörben gyakorolni. Ebben az esetben 2014. október 10-én
16 óráig kérheti a Helyi Választási Irodától, vagy a szavazás napján 
15 óráig abban a szavazókörben, amelyben egyébként szavaznia 
kellene.  
7.) Érvényesen szavazni a Szavazat Számláló Bizottság által 
lepecsételt szavazólapon a jelölt neve mellett található O jelzésbe 
tollal leadott két egymás metsző vonallal (X) lehet.  
8.) A korábbi  választásokon érvényes szabályokkal szemben a 
szavazólapon a jelöltek nem abc rendben kerülnek feltüntetésre, 
hanem a sorsolással kerül meghatározásra milyen sorrendben 
szerepelnek a szavazólapon.  
 
A Helyi Választási Bizottság a jelöltek az egyéni listás jelöltek/ 
polgármester-jelöltek / nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek 
sorrendjét – sorsolással – az alábbiak szerint határozta meg  
 
 

(Tekintettel arra, hogy a jogorvoslati határidők nem zárultak  
le a sorsoláson azon jelölteket is szerepeltetni kellett, akik nyilvántartásba 
vételét  - kellő számú ajánlás híján – a HVB elutasította. A jelöltek 
kiesésével a sorrend nem változik, csak a jelöltek sorszáma.) 
 
50/2014. (IX.08.) számú határozat   
Polgármester jelöltek  
 
Sorsz. Jelölt Jelölő szervezet 
1. Menyhárt Károly Sándor  Független  
2. Csontos János  MSZP  
3. Suta Éva  Független  
4 Kiss Tiborné  Független 
A bizottság valamennyi jelöltet nyilvántartásba vette.  
 
51/2014. (IX.08.) számú határozat  
Egyéni listás képviselő-jelöltek sorrendje  
 
Sorsz. Jelölt Jelölő szervezet 
1. Balogh Ernő  PHRALIPE  
2. Zsíros József  Független  
3. Szabó Tibor  Jobbik  
4 Laczkó Zsolt István  Független  
5 Olajos János  MSZP  
6 Bun Sándor Gyula  MSZP 
7 Sós Tibor  Független  
8 Mezei László  FIDESZ  
9 Nagy Józsefné Független  
10 Jóga Zoltán  Független 
11 Árva Barna  FIDESZ  
12 Dr. Tóth László Lajos  FIDESZ  
13 Haja János Béla  FIDESZ  
14 Hosszu Gyula  Független 
15 Szima Sándor  Független 
16 Szabó Zsolt  MSZP  
17 Vályiné Pápai Róza Viola  Független  
18 Papp Zoltán  FIDESZ  
19 Puja György  FIDESZ  
20 Horváth Zoltán Ernő  Független  
21 Adorján József  Független  
22 Komódi László  MSZP  
23 Bara József  MSZP 
24 Lingurárin Jánosné  MSZP  
25 Varga László Dezső  FIDESZ  
A bizottság 1 fő nyilvántartásba vételét elutasította,  
ezért a sorrend nem, de a jelöltek sorszáma változhat ! 
 
53/2014. (IX.08.) számú határozat   
Román nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek  
 
Sorsz. Jelölt  Jelölő szervezet  
1 Mihucz János  Méhkeréki Románok Egyesülete  
2 Nemes János  Méhkeréki Románok Egyesülete  
3 Krizsán Gábor  Méhkeréki Románok Egyesülete 
4 Szima Sándor  Méhkeréki Románok Egyesülete  
A bizottság valamennyi jelöltet nyilvántartásba vette.  
 
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek  3, oldal  
 

TÁJÉKOZTATÓ 
A 2014. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN  
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2014. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK  
 
52/2014.(IX.08.) számú határozat   
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek  
 
Sorsz. Jelölt       Jelölő szervezet 
1. Vásárhelyi József (1975)  LUNGO DROM  
2. Balogh Ernő  PHRALIPE  
3. Horváth József  LUNGO DROM  
4 Vásárhelyi József (1954)  LUNGO DROM  
5 Bun Sándor Gyula  ÉKE 
6 Szabó Zsolt  ÉKE 
7 Serbán György  PHRALIPE 
8 Balogh János  ÉKE 
9 Ajtai Sándor  PHRALIPE  
10 Jónás Sándor  ÉKE 
11 Szabó Mihály  PHRALIPE  
12 Vásárhelyi János  LUNGO DROM  
13 Kiss József Zsolt  RPT 
14 Lóló András  PHRALIPE  
15 Lingurárin Jánosné  ÉKE 
A bizottság 2 fő jelölt nyilvántartásba vételét elutasította,  
ezért a sorrend  nem, de a jelöltek sorszáma változhat! 
 
Rövidítések: 

ÉKE – Magyarországi Nemzeti- Etnikai Kisebbségek 
            Érdekvédelmi Egyesülete  
PHRALIPE – Független Cigány Szervezet Országos Szervezete- 

                Központi Szervezet 
LUNGO DROM –  Országos Cigány Érdekvédelmi és 
            Polgári Szövetség  
RPT – Roma Polgári Tömörülés  

 

 
 

A nyári szünidőben a városházán nem állt meg az élet. A 
vakáció ideje alatt két energetikai pályázat előkészületei folytak.  
 
A KEOP 2014-4.10.0/N kiírás keretében – nyertes pályázat esetén -
200 db napelem kerülhet felszerelésre az Árpád tér 10. szám alatti 
emeletes iskola belső udvarának déli tájolású tetőfelületeire.  
Az összesen 50 kW teljesítményű berendezés sokat segít az épület 
energiaellátásában, az uszodagépészet, a tantermek és a 
tornacsarnok tekintetében egyaránt. A pályázható összeg 50 millió 
forint, 100%-ban támogatott az összes szükséges tevékenységgel 
együtt (tervezés, auditálás, projektmenedzsment, nyilvánosság, 
kivitelezés). A pályázat beadásra került 
 
A másik KEOP 2014-4.10.0/F kiírás keretében - kedvező elbírálás 
esetén – öt épületünk újulhat meg. Az energetikai célú pályázat 
keretében nyílászárócsere, homlokzati és födém hőszigetelés, 
korszerű kazánok beszerelése, fűtési rendszerek szabályozása és 
napelemek felszerelése történhet.  
A kivitelezéssel új köntöst kaphatnak a Kossuth u.1, Árpád tér 7, 
Kassai u 16. szám alatti iskolák, az Irinyi u. .6. szám alatti óvoda és 
a Kassai u. 8 szám alatti könyvtár és tornaterem épületei.  
A megújulás az épületek állapotát és hőtechnikai tulajdonságait 
tekintve kiemelten fontos. A pályázható összeg 150 millió forint 
100%-ban támogatott az összes szükséges tevékenységgel együtt  a 
pályázat  szeptember végén kerül beadásra. 
 
Napokon belül újabb munkálatok indulnak az Árpád téren.  
A Közép- és Kelet - európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítványhoz év elején benyújtott pályázatunkat kedvező 
elbírálásban részesítették.  
 

 
                                                                                  Fotó? Turóczi B. 
Így lehetőséget kaptunk arra, hogy az I. világháborús emlékművünk 
központi szoboralakja, a kőtáblák a feliratokkal, a magasított 
térburkolat, a lépcső és a támfal burkolata megújuljon és a talapzat 
magaslata növénytámfallal legyen körbe véve. A lépcső pilléreire 
kandeláberek kerülnek, irányfénnyel a szoborra. A pályázott összeg 
4,5 millió forint.  
Ezzel az Árpád tér a buszállomással és a művelődési házzal együtt 
teljesen megújul. 
 
Lehetőség van a STARTMUNKA program  folytatására, így a 
gyalogosok közlekedését szolgáló közterületrészek, az Árpád téri 
áruház előtti része  térkő burkolattal teljesen megújul, s ezzel 
egységes képet formál a főtér.  
A munkavégzések idején továbbra is kérjük mindenki szíves 
türelmét! 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
A mentőhelikopterrel való mentés szabályairól 

 
Sajnálatos módon az 
utóbbi időben több alka-
lommal kellett mentő-
helikopterrel sérültet, bete-
get kórházba szállítani a 
településről  
A helikopter leszállásával, a 
mentés feltételeivel kapcso-
latban szárnyra kelt rémhírek 

 cáfolatára tisztelettel adok tájékoztatást a leszállás feltételeiről:  
A helikopteres sürgősségi mentőrepülés (HEMS) egy speciális
kereskedelmi légiszállítási művelet, melyet a 965/2012 EU Rendelet 
szabályoz az Európai Unióhoz tartozó tagállamokban. A HEMS 
műveletek során azt a területet, melyet a mentőhelikopter igénybe 
vesz, HEMS műveleti területnek nevezik. A jogszabály a 
következőképpen fogalmaz: 
„HEMS műveleti terület”: helikopteres légimentő repülés során a 
parancsnok által helikopteres függesztményes szállítási műveletre, 
illetve le- és felszállásra kijelölt helyszín.” 
Ez pontosan azt jelenti, hogy mentés céljából a mentőhelikopter 
bárhol leszállhat, akár lakott területen belül, akár azon kívül, 
amennyiben a parancsnok pilóta a helyszínt alkalmasnak tartja a 
leszállásra. Nem kell településenként leszállóhelyet kijelölni.  
2003. évben az Önkormányzat a Mentőszolgálattal egyeztetve  a 
Sporttelepen (Debreceni u. 1. szám) mentőhelikopter leszállása 
érdekében koordináták megadásával biztosította a leszállás 
lehetőségét.  Jogszabályi kötelezés ekkor sem állt fenn, a 
mentésbiztonság érdekében egyeztetett a két szerv, tekintettel arra, 
hogy az akkor üzemelő jármű paraméterei nem tették lehetővé, 
hogy bárhol leszálljon. A ma üzemelő járművek műszaki 
paraméterei lehetővé teszik, hogy akár egy udvarban, három 
gépjárműnyi terülten leszálljanak.  

Bertóthyné Csige Tünde jegyző 
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Október 18-án  14 órai kezdettel kerül megrendezésre a 
 II. Határmenti Néptánc Találkozó a m űvelődési ház  

színháztermében, az Árpád tér 8. szám alatt. 
Határon inneni és túli felnőtt néptáncegyüttesek mutatkoznak be a 
közönségnek és a szakmai zsűrinek. A belépés ingyenes! 

Minden érdekl ődőt szeretettel várunk! 
 

„Halljunk szót!” 
Hagyományırzı lakodalom a Rozsnyai Győjteményben 

 
A Rozsnyai Gyűjtemény idén is 
megrendezi nagy sikerű lakodalmas 
játékát, a  

Mihály-napi Menyegzőt,  
2014. szeptember 27-én. 

 
16 órától felidézzük a régi 
menyegzők hangulatát, 
lánykikéréssel, bolondesketéssel, 
népzenével és néptánccal.  
17 órától hamisítatlan lakodalmas 
vacsorára várjuk a „násznépet”. A 
fogadópálinka után húsleves, töltött 
káposzta és rétes csillapítja majd a 
vendégsereg éhségét, utána pedig 
kezdődik a lakodalmi mulatság, sőt, 
 még menyasszonytáncra is sor kerül! Az este folyamán a múzeumi 
büfé széles italkínálattal várja a résztvevőket! 
A rendezvény első része nyitott és ingyenes, a vacsorán való 
részvétel támogatójegy megvásárlásával lehetséges, mely kedvező, 
1000Ft-os áron váltható intézményünkben, elővételben! 
További információ és jegyfoglalás személyesen a Rozsnyai 
Gyűjteményben: Irinyi u. 7, vagy telefonon az 52/376-763 (113., 
140. mellék) és a 30/258-08-05 számokon! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 

HAZAHÚZÓ 
 

 
Forrás: atv.

2014. augusztus 26-án volt látható az atv televízió, hazai üdülési és 
turisztikai lehetőségeket bemutató „Hazahúzó” sorozata keretében a 
Létavértesen forgatott 45 perces színvonalas filmanyag  mely  a 

http://www.atv.hu/videok/video-20140826-letavertes-2014-08-26 
linken elérhető. 

Létavértes Gyermeksziget Óvoda 
 

Nyugdíjba vonultak 
 
Janka Gáborné óvodapedagógus  
1975. szeptember 1-től kezdte munkáját 
képesítés nélküli óvónőként, majd 1978-
ban a Hajdúböszörményi Óvónőképző 
levelező tagozatán szerzett óvónői 
diplomát. 1992-ben tagóvoda vezető 
helyettes lett, majd 2010-től általános 
óvodavezető helyettes a Létavértesi 
Gyermeksziget óvodában, amit 
csoportvezetői munkája mellett végzett. 
Az évek során mindig fogékony volt az 
újra, folyamatosan képezte magát.  
 

A megszeretett ismereteit tovább kamatoztatta, a vezetői 
munkájában és a gyermekek között, melyre jellemző volt a 
pontosság, alaposság és a mindenre kiterjedő figyelem. Aktívan 
részt vett az intézmény dokumentumainak kidolgozásában, 
módosításában. Írásos munkái példaértékűek voltak. 
Óvodánkban 39 éven keresztül szeretettel, türelemmel, sok-sok 
odafigyeléssel foglalkozott a kisgyermekekkel. Mindig szem előtt 
tartotta, hogy jól felkészült gyermekek kerüljenek ki a „keze közül” 
akik megfelelő alapokkal kezdhették meg az iskolát.  
Munkatársaival szemben megértő, segítőkész, de határozott 
fellépésű, akire mindig lehetett számítani.  
Kívánunk jó egészséget, hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket, 
családja körében! 
 
Máté Sándorné óvodapedagógus  
1975. január 1-én kezdte meg 
munkáját, a létavértesi óvodában 
képesítés nélküli óvónőként. 1979-ben 
levelező tagozaton diplomát szerzett a 
Hajdúböszörményi Óvónőképzőben. 
A gyermekszeretet és a gyermekekhez 
való szeretetteljes kötödés vezérelte 
erre a pályára. Odaadással, örömmel 
foglalkozott a gyermekekkel. Számos 
továbbképzésen vett részt, hogy 
frissítse tudását, új módszerekkel 
ismerkedjen meg. Éveken keresztül 
aktívan közreműködött az óvodai  
rendezvények, programok meg-szervezésében, lebonyolításában. 
Közel 40 évig volt a gyermekek szeretetteljes, gondoskodó óvónénije.
Kívánunk jó egészséget, hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket, 
családja körében! 
 

Megkezdődött az óvoda 
Szeptember 1-én minden gyermek és felnőtt újult erővel lépett át a 
Gyermeksziget Óvoda kapuján. Az óvodapedagógusok szép, vidám, 
igényes, rendezett környezetben várták az óvodás gyermekek 
érkezését. A gyermekek nagy örömmel fogadták egymást és a 
felnőtteket,  és vették birtokba az óvodai játékokat.  
Kívánunk minden kedves óvodásunknak vidám, játékkal teli, 
munkatársainknak pedig eredményes tanévet! 

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
gyermek és munkatársi közössége

2014. október 23.  
10 órától  
ünnepi megemlékezés  
az Árpád téri kopjafánál  
Ünnepi beszéd  
Műsor 
Koszorúzás  
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Felnıttképzés 
9 éve folyamatos iskolarendszerű képzés folyik intézményünk falai 
között Létavértes és környéke felnőtt lakosai számára, lehetőséget 
kínálva új képzettség megszerzésére, mellyel nő esélyünk a munka 
világába való bekapcsolódásba. Az évek során közel 150 fő szociális 
gondozó és ápoló, kb. 20 asszisztens és 16 általános asszisztens szerzett 
bizonyítványt, és a 90% -uk el is helyezkedett új képzettségével.  

 

 
A tavalyi boldog végzősök 

 
A tanulási kedv Létavértes asszonyai és lányai körében töretlen. Ebben 
a tanévben 27 első évfolyamos felnőtt kezdi meg tanulmányait, a 3. 
évfolyamon pedig 25 fő készül  a tavaszi szakmai vizsgákra, akik 
ápolók lesznek. 
A képzéshez a szakembereket, a Nyíri Művészeti és Szakképző 
Intézmény biztosítja. 
Valamennyi felnőtt diáknak jó tanulást, eredményes vizsgákat, sikeres 
elhelyezkedést kívánunk 

Vályiné Pápai Viola telephelyvezető
 

 
 

Irinyi János Általános Iskola 
 

Karbantartás, festés 
A tanévet megelőző nyári szünidő nem telt eseménytelenül az 
iskolánkban. Mind az öt telephelyünkön megtörténtek a szükséges 
karbantartási, nagytakarítási munkálatok. Az Irinyi u. 8. sz. alatti épület 
tantermei és egyéb  helyiségei új arculatot kaptak vidám színű festéssel 
és mázolással. Valamennyi helyiség esztétikus külsővel, otthonossá 
dekorálva fogadta diákjainkat. 
 

Ebihal tábor 
Második alkalommal rendeztük meg az óvoda - iskola átmenet 
megkönnyítése céljából leendő elsőseinknek augusztus utolsó napjaiban 
az ebihal tábort.  
 

 
Fotók: Iskola archívuma

Iskolánk legifjabb tagjai az „Ebihalak 
 

A leendő „Irinyis”  kisdiákok játékos foglalkozásokon ismerkedhettek 
meg életük új helyszíneivel és a velük foglalkozó új tanító nénikkel. 
Idén az aktivitás igen nagy volt a jó hangulatú táborban, melyért 
köszönetet mondok a szülői együttműködésért és a pedagógusok 
szervező, lebonyolító munkájáért. 
 

Tankönyv 
Augusztus végén kisebb hiányosságokkal megérkeztek a megrendelt 
tankönyvek. Kiosztásuk rendben megtörtént. A reklamációt és a 
pótrendelést megtettük, várjuk annak rendezését. 
Ebben a tanévben ingyenesen jutott tankönyvhöz 141 fő, teljes árat 
fizetett: 33 fő. 
Ezúton is felhívom a szülők és tanulók figyelmét, hogy a lebélyegzett 
tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, melynek értékét 
megrongálódás, elvesztés esetén a szülőnek kötelessége megtéríteni. 
 

Évnyitó ünnepség 
2014. augusztus 30-án megtartottuk az ünnepélyes tanévnyitó 
ünnepséget, melynek legfontosabb szereplői az 1. osztályos gyerekek 
voltak.  

 
Hagyományaink szerint az „Irinyis” közösséghez tartozás jeleként 8. 
osztályos öreg diákjaink feltűzték számukra az „Irinyis” jelvényt. Kis 
elsőseinknek és szüleiknek nyugodt, sikerélményekben gazdag általános 
iskolai évet kívánok! 

Vályiné Pápai Viola igazgató
Iskola honlapja:  http://www.irsulilvertes.t-online.hu/  

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 
 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberi 
ülésén -a 87/2014. (IX.09.) Öh számú határozatával -csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
rendszerhez. 
Az „A” és „B” típus esetében összesen 10 fő létavértesi tanuló 
10 hónapon keresztül, havi 3 000 Ft-tal történő támogatásáról 
született döntés, melyhez ugyanennyi összeget biztosítanak 
központi forrásból , továbbá a rászorultságot mérlegelve  a 
megyei önkormányzat további kiegészítő támogatást is adhat. 
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszerben) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése:  

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy 
a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a  
pályázó részére. 
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtani: Városháza I. emelet 15. iroda.  
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.  
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2014. november 7. 
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Képviselőtestület üléséről 
 
A testület 2014. szeptember 9-én megtartott ülésén – többek között 
az alábbi napirendeket tárgyalta: 
 Polgármesteri jelentés 
1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének  
    I. félévi teljesítéséről 
2. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi 
    költségvetésének módosításáról 
3. Beszámoló az Arany János Általános Iskola és az Irinyi János  
   Általános Iskola működtetői feladatának ellátásával kapcsolatos 
    tapasztalatokról. 
Különfélékben 
- Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása 
- Javaslat Díszpolgári címre és Létavértes Városért díjra  
- A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
   szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
   I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS 
Az önkormányzat és intézményei első félévi gazdálkodása 
időarányosan teljesítve lett. Hitelfelvétel és likviditási gondok 
nélkül, az intézményhálózat megtartásával és működtetésével zárult 
az első félév. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a 
takarékosságra, e mellett számolnak az „ÖNHIKI” pályázat 
eredményességével, egyéb pályázati lehetőségek kiaknázásával. 
A Képviselő-testület 70/2014. (IX.09.) Öh. számú határozatával az 
Önkormányzat és intézményei 2014. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta melyben: 
EREDETI ELŐÍRÁNYZAT:  1.275.507.000,-Ft 
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT:  1.427.439.000,-Ft  
TELJESÍTÉS:  BEVÉTEL                654.145.000,-Ft  
  KIADÁS                   692.384.000,-Ft  
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET       50.955.000,-Ft  
Ebből Működési többlet         9.937.000,-Ft  
Felhalmozási többlet:                                41.018.000,-Ft  
 
  KITÜNTETETTEK 
A Képviselő-testület 86/2014. (IX.09.) Öh. számú határozatából 
 
Díszpolgári címet adományoz: 
Deme Ferenc a Léta 50 Kft. volt ügyvezetője részére, a város 
lakossága érdekében évtizedeken át végzett gazdasági tevé-
kenységéért, a több cikluson át végzett közéleti tevékenységéért 

 
Szabó László a Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs 
Szervezetének vezetője részére, a magyar-cigány együttélés érdekében 
kifejtett több mint fél évszázados kiemelkedő tevékenységéért 
 
Létavértes Városért Díjat adományoz: 
Fodor István esperes részére, a görög katolikus egyházközség 
vezetőjeként végzett értékteremtő munkájának elismeréseként. 
 
Nagy József (Gyár u.)  részére a civil szférában, számos helyi 
szervezetben huzamosabb időn át végzett aktív munkájáért, a 
közösségért végzett tevékenységéért, a városi rendezvények segítéséért 
 
Vályiné Pápai Viola iskolaigazgató részére több évtizedes közéleti, 
közösségi munkájáért, a város fejlődése érdekében végzett áldozatos 
tevékenységéért, kiemelten az Irinyi Szabadidőpark, az Irinyi 
Arborétum, valamint az Irinyi Kiállítóterem elkötelezett gondozásáért, 
a közoktatás területén vállalt és betöltött szerepéért. 
 
Nagy Imre és Balla Fruzsina részére a néphagyomány őrzésében és 
közvetítésében, a helyi néptáncoktatás megteremtése érdekében végzett 
10 éves munkájukért, a közösségteremtő tevékenységek, 
rendezvények, programok szervezésében és lebonyolításában való 
elhivatott tevékenységükért. 
A díjak átadására 2014. szeptember 26-án ünnepi képviselő-
testületi ülés keretében kerül sor. 
 

Az iskolák államosítása Nagylétán 
2.   rész 

 

1948 tavaszán a politikai helyzetből adódóan a kormány úgy 
döntött, hogy államosítják a magyar iskolákat, a gyermekek 
nevelését kiveszik az egyházak kezéből. Akkoriban az alsó fokú 
iskolák kétharmada, a középiskolák fele a különböző egyházak 
kezén volt. Az egyházak vezetői, a püspöki karok, élükön 
Mindszenty József hercegprímással tiltakoztak az államosítás ellen. 
Ugyanakkor a kommunista eszméktől vezetett, sok esetben 
félrevezetett ifjúság irányított megmozdulásokat, tömegfelvo-
nulásokat szervezett az államosítás mellett. Így került sor arra, hogy 
1948. május első hetében Nagylétán, mivel akkor járási székhely 
volt, a budapesti pártközpontból egy előadó felvilágosító 
tájékoztatást tartott az iskolák államosításának lehetőségéről. Ezen a 
tájékoztatón jelen voltak a nagylétai járás, tehát Nagyléta, Vértes, 
Kokad, Álmosd, Bagamér, Újléta különböző felekezeteinek tanítói, 
kb. 50 pedagógus. Az előadás a „Lőcsei-ház” egyik tantermében 
volt, a mai emeletes iskola helyén egykor állt épületben. 
 

 
A Lőcsei – ház látképe 

Az előadó a következőképpen érvelt az egyházi iskolák ellen. 
Sok községben hátrányos helyzetben voltak a felekezeti tanítók, 
mert ki voltak téve a papok zsarolásainak, annak, hogy az egyház, az 
iskolaszékek vezetői és a papság ellenszolgáltatás nélküli munkát 
követelnek a tanítóktól. Ilyen feladat volt például a kántorizálás a 
kereszteléseken, esketéseken, temetéskor, vagy kulturális szolgálat a 
Szív Gárda, Cserkészet, Soli Deo Gloria egyesületekben. Azt is 
hibának rótta fel, hogy a tanítóknak kötelező volt a templomba járni, 
kötelező volt a gyerekeknek betanítani az egyházi énekeket, 
verseket, színdarabokat az egyházi ünnepekre. Véleménye szerint 
elege volt a tanítóknak abból, hogy nekik kellett a tanulókat 
felkészíteni az első áldozásra, konfirmálásra, ők kísérték a 
gyerekeket a körmeneteken. Szerinte sokan érezték az egyház 
béklyóit, csak nem tudtak változtatni ezen a helyzeten. 
 
A bírálatok másik csoportja az oktatás színvonalára vonatkozott. Az 
előadó szerint a magyarországi egyházak elhanyagolták az oktatást, 
még mindig magas az analfabéták száma, sok a szegénység miatt 
iskolából kimaradt gyerek. A szegényparasztok és a munkások 
gyerekei között tömeges az a helyzet, hogy csak 2-3 osztályt 
végeznek el, alig akad 8 osztályt végzett közöttük, az érettségizett 
vagy egyetemet végzett pedig ritka kivételnek számít. Ezt az 
állapotot szerinte csak az államosítással lehet megszüntetni. 
Felvetette, hogy az egyházak elhanyagolják az iskolák, szolgálati 
lakások, melléképületek karbantartását, nem őrzik meg az épületek 
állagát. Hiányos a tantermek felszereltsége, gyér a világítás, nehezen 
fűthetőek. Rosszak a táblák, nem jó a vízellátás, nincs tornaterem, 
nem megfelelő az iskolák tisztasága. A tantermekben hosszúak a 
padok, és az egymás mellett ülő nyolc gyermek kényelmetlen 
testhelyzetben kénytelen tanulni, az udvarokon nincs járda, az 
udvari vízöblítés nélküli vécék egészségtelemnek. Mindezek a 
hiányosságok gátjai az eredményes oktatásnak. Azért kell 
államosítani az iskolákat, hogy ezek a körülmények jelentősen 
javuljanak.   

(Folytatás a 7. oldalon)
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LÉTAVÉRTES SC ’97 
 

A Létavértes Sc 97 szakosztályai megkezdték a 2014/15. 
évi bajnoki szezont. 

A Megye II. osztályban szereplő labdarugó csapata hazai győzelemmel 
vágott neki a rajtnak.  
 

 
Fotók: Magánarchívum

Csoportkép a Létavértes- Ebes (3:2) mérk őzés után 

A kézilabda szakosztálynál a megyei bajnokságban szereplő férfi 
csapatunk idegenben kezdett.  
 

 
NB II-es kézis lányok egy edz őmeccs szünetében 

 

Az NB II – ben újoncként bemutatkozó hölgyek pedig szeptember 
21 -én délután 17.00-tól az Arany János Iskola tornacsarnokában 
debütálnak  Bőcs csapata ellen. 
Továbbra is várjuk a szurkolókat és szimpatizánsokat a csapatok 
mérkőzéseire ebben az évadban is. 

Papp Zoltán szakosztályvezető

Az előadó elmondta, hogy az államosítás után minden tanító a 
helyén maradhat, nem lesznek áthelyezések. Mindenki azt tanítja, 
amit eddig, de már egy új tanterv, és az új tanterv szellemében 
készült új tankönyvek szerint. Azt ígérte, hogy az állam olyan 
fizetést, olyan nyugdíjat, olyan élet- és munkakörülményeket fog 
biztosítani, amelyet eddig egyetlen kormány sem. Az egyházzal 
történő kapcsolattartásban az lesz a változás, hogy nem teszik 
kötelezővé a vallásoktatást, minden gyermek maga dönti el, hogy 
akar-e részesülni vallásoktatásban vagy nem. A vallásoktatásban 
való részvételt a tanító nem szorgalmazhatja, sőt elvárás lesz a 
tanítóktól, hogy szülői értekezleteken, családlátogatások alkalmával 
felvilágosító nevelést folytassanak az egységes nevelés érdekében. 
Szóvá tette a kettős nevelés veszélyeit is, azt fejtegette, hogy milyen 
hátrányos a gyermeknek az, hogy mást hall az iskolában, és mást 
hall otthon vallási, egyházi kérdésekben. 
Ezt követően feltette a kérdést, hogy ki az, aki támogatja az 
előterjesztést. Kézfeltartással kellett szavaznunk. A nevelők 90 %-a 
nemmel szavazott. Ez a nagymértékű elutasítás az előadót nem 
érdekelte, nem szólt semmit. 
 
Az előterjesztéshez kevesen szóltak hozzá. 
Egy hozzászóló azt vetette fel, hogy mi lesz az erkölcsi neveléssel. 
Mi lesz az eddig vallott tétellel, miszerint: „Minden ország támasza, 
talpköve a tiszta erkölcs!” Ha a tanuló nevelése nem valláserkölcsi 
alapon történik majd, kitől, honnan tanulja meg, hogy tiszteld 
atyádat, anyádat, ne lopj, ne hazudja, ne paráználkodjál…!  Az volt 
a felelet, hogy majd lesz egy olyan etikai kódex, amelyben ezekre a 
kérdésekre benne lesz a válasz. 
 
Egy másik felszólaló kolléga azt mondta, hogy ő azért nem szavazta 
meg az iskolák államosítását, mert ő részt vett az I. és a II. 
világháborúban, harcolt az orosz fronton, és ott látta, hogy 
Oroszországban mennyire üldözték a vallást. Oroszországban a 
gyermekeket istentagadásra nevelik, nincs hitoktatás, üldözik a 
papokat, szerzeteseket, lerombolják a templomokat, az egész 
országban erkölcstelenség lett úrrá. Majd kijelentette, hogy ő 
magyar tanítónak vallja magát, és nem akar Lenin-fiúkat nevelni 
Magyarországon! 
Az államosítási szándék előterjesztője úgy reagált erre a 
megjegyzésre, hogy ma Magyarországon mindenki valláserkölcsi 
nevelésben részesült, és ebben a szellemben él. 
A problémát felvető kollega úgy folytatta, hogy nem is a jelenlegi 
állapotról van szó, hanem mi lesz, ha itt Magyarországon is a „lenini 
utat” követik! Mi lesz 30-40-50 év múlva?! Hol fog tartani az 
ifjúság neveltségben!! Erre nem volt válasz, és több hozzászóló nem 
volt. 
Az előadó az értekezletet azzal zárta le, hogy az újabb és újabb 
feladatainkról folyamatosan kapunk tájékoztatást. 
(Folytatjuk) 

Nagy Józsefné 
                                                          nyugalmazott igazgató helyettes

   
 

Visszalépés az NB III bajnokságból  
 
Tájékoztatjuk szurkolóinkat, támogatóinkat, szimpati-
zánsainkat, hogy a Létavértes SC 97 labdarúgó csapata 
visszalépett a NB III -as bajnokságból, mivel nincs támogatónk, 
nincs 4 utánpótlás csapatunk és minőségi felnőtt futballistánk, 
akik méltón képviselnék városunkat és egyesületünket.  
Nagyon sajnálom, hogy 15 év után kellett így döntenem. 
Bízok benne, hogy lesz még Létavértesen NB III-as csapat.  
 
Az MLSZ által szervezett Bozsik és intézményi gyerektornák 
ez évben is indulnak, melyre szeretettel várjuk az 
óvodáskorúaktól nyolcadik osztályos gyerekekig minden 
korosztály jelentkezését.  

Árva Barna Létavértes SC 97 elnöke
 

Osztálytalálkozó 50 év után 
2014. augusztus 23-án újra a padokba ültek az 1964-ben, Ráthonyi 
Zoltánné tanárnő 8. c osztályából elballagott tanulók. Sajnos sokan 
már nem lehettek közöttünk, és voltak, akik betegség, vagy fontos 
tennivalók miatt maradtak távol. 

Szülők, 
nagyszülők,  
és dédszülők 
meséltek 
életútjukról. 
Időben fél 
évszázad 
nagy 
távolságát 
léptük át.  
 

A közös gyökeret jelentő egykori nagylétai általános iskolából 
elindulva ki – ki képessége és lehetőségei szerint tiszteletre méltó 
eredményeket ért el. Tanáraink közül Kerek Lajos igazgató, felesége 
Joli néni, Csarnai Károlyné és Szabó István tudta velünk tölteni a 
szombati napot. 
Mindannyian szép emlékként őrizzük meg a viszontlátás perceit. 

Turóczi Barnabás

 
Az osztálytársak egy csoportja 
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Tisztelt Termelők! 
 

Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) 
részt vevő gazdálkodóknak szeptember 1. és november 30. közötti 
időszakban kell beküldeniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) felé az előző, 2013/14-es gazdálkodási év 
Gazdálkodási naplójának (web - GN) egyes adatait. Az adat-
szolgáltatást csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tehetik 
meg az érintettek. Benyújtási határidő minden évben szeptember 1-
től november 30-ig. A nyomtatvány, a kitöltési útmutató a NÉBIH 
honlapjáról tölthető le. 
 
2013-ban a nitrátérzékeny terület nagysága jelentően 
bővült. Az új kijelöléssel érintett területrészek vonatkozásában az 
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti Helyes mezőgazdasági 
gyakorlat szabályait 2014. szeptember 1-től kell betartani. Ezen új 
kijelölésekre ez évben nem kell még adatot szolgáltatni, csak 2015. 
szeptember 1- december 31 között. Szükséges, hogy műtrágya 
felhasználása talajvizsgálat alapján kerüljön sor a tápanyag 
visszapótlására. Így az akkreditált talajlaboratórium által, 5 évente 5 
ha-ként begyűjtött talajminta alapján kell, hogy sor kerüljön a 
szántóföldi növények tápanyagpótlásának tervezésére és 
megvalósítására. A talajminták vételéhez szükséges tasakok és 
dokumentumok irodánkban rendelkezésre állnak, illetve a megvett 
talajminták elszállításában segítséget nyújtunk. 
 
Augusztus 1.-től új kollegával bővült hálózatunk Máté 
József Máté személyben, aki a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán Agrár-
mérnök MSc szakon végzett. Létavértesen és Monostorpályiban 
fogja segíteni az ügyintézést, Falugazdászként. 
 

Máté József Máté, Kárándi Orsolya
NAK falugazdászai

 
 
 
 
 
 

          FEKETÉNÉ KUSTOR ANETT  
                 halálának 3. évfordulója alkalmából 

   Fájó szívvel emlékezünk 
 

A SZERETŐ CSALÁD
 

 

„Csillag volt, mert szívből szeretett. 
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,  
de a szívünkben él, s örökre ott marad.” 
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

Mezőőri tájékoztató 
 
Tisztelt földtulajdonosok, mezőgazdasági termelők! 
 
Az előző tájékoztató óta elmúlt két hónap viszonylag csendben telt 
el a külterületeken. 
Néhány kisebb lopáson kívül (szinte) eseménytelenül telt el az 
elmúlt nyári két hónap. 
 
Ennek legfőbb okát abban látom, hogy a Rendőrséggel együtt, de 
külön-külön is folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk a külterületeket, és 
a gazdák is számon kérik az idegeneket. 
Kisebb lopások azonban mégis történtek az alkalom adta lehetőség 
miatt. 
Egy esetben történt baracklopás az Öregkertben és egy esetben 
almapaprika lopás külterületen, kisebb mennyiségben.  
Paprikalopásnál a szedés következtében a tőállományban okozott 
kár volt nagyobb, a szakszerűtlen szedés miatt. Ezekben az 
esetekben nem sikerült a tettes kilétét megállapítani. 
Egy esetben történt kukoricalopás, ahol a Mezőőr értesítette a 
Rendőrséget, az elkövetőt helyszíni bírsággal sújtották. 
Lassan megkezdődik a kukorica érése, ezzel együtt a lopás 
valószínűsége, így az elkövetkező időszakban ezeket a területeket 
fokozottabban figyeljük. 
Ugyancsak fokozottabban ellenőrizzük a szőlőskerteket és az erdő 
területeket, mivel ezeken a területeken is megnő a szabálysértés 
elkövetésének valószínűsége. 

Kérjük a gazdákat, hogyha bármi gyanúsat észlelnek, jelezzék 
felénk a megadott telefonszámokon, vagy értesítsék a Rendőrséget. 

Papp Sándor mezőőr
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÁZLÓ JÓZSEF 
halálának 5 éves évfordulójára 

 

Fájó szívvel emlékezünk:  
 

Felesége, gyermekei, unokái. 

    Megemlékezés 
 

„Nőnek az árnyak, s ahogy fogynak az esték 
Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. 
A te szíved nem fáj, de a mienk vérzik, 
Mert a fájdalmat csak az élők érzik” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk 

  FEKETE M IKLÓS  
2014. augusztus 18-án  66 éves korában 

itt hagyott bennünket. 
Szeretett halottunkat 2014. augusztus 26- án kísértük utolsó 
útjára.  
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik temetésén 
megtiszteltek jelenlétükkel, virágaikkal, koszorúikkal, 
együttérzésükkel. 

Felesége, fiai, unokái

 
 

“Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. 
Szerető jóságod nem tudjuk feledni, 
 Mert elfelejteni Téged soha nem lehet. 
Csak meg kell tanulnunk 
Ezután élni. NÉLKÜLED!” 
“Elmúlt, mint száz más pillanat,  
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan,  
Mert szívek őrzik, nem szavak.”  /Nagy László/ 
 

 
 
 
 
 

  SOÓS SÁNDORNÉ 
                                       SZABÓ ESZTER 

   halálának 15. évfordulójára 
     

SZERETŐ CSALÁDOD
 

 
 

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet, 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
Amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Egy a reményünk, mely éltet és vezet, 
Hogy egyszer még találkozunk Veled!” 
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ANGOL KORREPETÁLÁS.  Kö-
zépiskolai tanár angolból korre-
petálást, érettségire és nyelvvizsgára 
felkészítést vállal. T: 0670/ 6164962 

(2014/00796)
 
VEGYES. Eladó Létavértesen 1200 
m2 -es ingatlan (450 eFt), elektromos 
betegágy (80 eFt), rokkantkocsi (30 
eFt), 2 db bukósisak (1 eFt/ db). 
Érdeklődni lehet:  06 30 327 5952. 

(C 0953494)

MŰKÖDŐ SÖRÖZŐ. Létavér-
tesen működő söröző eladó. Érdek-
lődni: 20/ 914-6262,          (2014/00795 

CSALÁDI HÁZ sürgősen eladó 
Létavértes, (Vértes) Rákóczi u. 49. 
szám alatt. 2 szobás+ nyárikonyha, 
fürdőszoba nagy kerttel, sok 
melléképülettel eladó. Ugyanitt: 
szőlőprés eladó. 06-52/ 250-285 és 
06-30/ 603-5975.               (2014/00779))
 
ÉPÍTÉSI TELEK  eladó. 1351 m2

Létavértes, Fenyő tér 21. sz. alatt. 
Érdeklődni lehet: 33/431 466, mobil 
06 30/ 546 5122.                  (C0953247)
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, Zöld-
fa u. 6/a. szám alatt 98 m2 –es 2 nagy 
szobás, konyhás, fürdőszobás, cse-
répkályhás, telefonos gázfűtéses, 
lakóház kerttel eladó. Érdeklődni: a 
helyszínen, vagy 06 52 /376-674-es 
telefonszámon lehet Tarnóczi 
Ferencnénél                         (2014/00729)
 
VENNÉK kertet, szőlőt Létavértes 
Mosonta kertben. Lehet műveletlen, 
elhanyagolt is. Tel.: 06 20 322 1197, 
06 20 209 1923                    (C0953491)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határá-
ban jó minőségű szántóföldet 
vennék, vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06-30/591 4064. 
 

CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, ren-
dezett lakóház Létavértes, Halom u. 
5. szám alatt eladó. Érdeklődni: 
lehet: 06 30/ 655 1061.         (C 0953487) 
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, 
István u. 20. szám alatti, 1436 nm 
nagyságú telken lévő, 2 szobás, 
fürdőszobás, családi ház nagy 
kerttel, melléképülettel eladó. 
Érdeklődni: 06-20-331-3179,  
06 20 580-4434.              (2014/00783) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Szél 
u. 64. szám alatti 3 szobás, konyhás, 
fürdőszobás, nyári konyhás családi 
ház nagy telekkel eladó. Érdek-
lődni: 06 30/ 329 5039   (2014//00799) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
László u. 4. sz. alatti 2 szoba, 
fürdőszoba, gázfűtéses, cserép-
kályhás lakóház melléképületekkel, 
400 � öl telekkel eladó. Érdeklőd-
ni: 52/251-240                (2014/00778)) 
 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, 
Rákóczi u. 76/c. alatt 80 m2 –es gáz 
és cserépkályha fűtéses, téglaépítésű 
lakóház melléképületekkel, 1800 �

öl telekkel eladó. Érdeklődni lehet: 
06 70/361-33-02 telefonszámon. 
                                           (2014/00655) 
LAKÓHÁZ. Szél u. 121. szám 
alatt eladó egy 2 szobás ház 506 m2 
telekkel. Érdeklődni: 06 80 611-8074 
06 30 972-8270.                          (C0953444)

SZÁNTÓ. Cserekertben 13,27 AK 
szántó (5 946 m2) eladó. Érdeklődni: 
30/38-46-410 vagy 20/40-73—715. 
(2014/00656 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával reális 
áron, rövid határidővel. Ezen túl UV 
álló műanyag párkányát is megren-
delheti tőlem! Érd: ifj. Kéki Sándor, 
telefon: 06 20/ 463-57-13  (2014/00683)
 
GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acélmere-
vítéssel. 5 év teljes körű garanciával, 
alacsony árakon. Érd: ifj. Kéki 
Sándor, 20/ 463-57-13       (2014/00683)
 

           LÉTAVÉRTES SC ’97 
              KÉZILABDA 2014/2015. ıszi fordulók 

         NİI NB II Észak -Kelet csoport 
Szeptember 
21 –én 17.00 óra Létavértes - Bőcs 
27 –én 15.00 óra Alsózsolca - Létavértes 
Október 
05 –én 17.00 óra Létavértes - DVS-TVP III 
19 –én 15.00 óra Derecske KK.SE - Létavértes 
26 –án 17.00 óra Létavértes - Miskolc VSC 
November 
02 –án 17.00 óra Kisvárda KC SE - Létavértes 
09 –én 17.00 óra Létavértes - Füzesabony SC 
15 –én 14.00 óra Lóci DSE Ózd - Létavértes 
23 –án 17.00 óra Létavértes - Etalon Adács 
29 - én 16.00 óra Hajdúböszörmény - Létavértes 
December 
07 – én 17.00 óra Létavértes - Nyíregyháza 
 

JUNIOR csapat mérkőzése : 2 órával korábban / vagy később kezdődik 
 

Férfi megyei bajnokság 
 
Szeptember 
06 –án 18.00 óra Püspökladányi KE - Létavértes 
20 –án 16.30 óra Földes KSE - Létavértes 
28 –án 14.00 óra Polgár VKSK - Létavértes 
Október 
05 –én 14.00 óra Létavértes - Nádudvari ASK 
12 –én 14.00 óra Létavértes - Püspökladányi KE 
25 - én 14.00 óra Létavértes - Földes KSE 
November 
02 -án 14.00 óra Létavértes - Polgár VKSK 
09 –én 16.00 óra Nádudvari ASK - Létavértes 
 

  

Apróhirdetés 
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 

 

Vadászíjász siker 
 
Augusztus 09 - 10. -én a romániai, 
Lugojban rendezték meg a HDH-IAA 3D 
Grand Prix nemzetközi íjászversenyt. A 
versenyen korlátlan vadászíjász 
kategóriában Kelemen Sándor  I. helyezést 
ért el. Gratulálunk az újabb sikerhez! 

 

 

A település eseményeir ől hónapról-hónapra tájékozódjon a 

 Létavértesi  HHHÍÍÍRRREEEKKK -  ben 

Cikkek, fotók, hirdetések leadása  október 10- ig  
letahirek@gmail.com , vagy - Városháza I. em. 12. ajtó 

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

 

Kedves Szülők! 
Nemrég kértük azokat a családokat, ahol kinőtt, már nem 
használt szemüvegek, keretek vannak otthon, ajánlják fel 
jótékony célra. Több szemüveget is kaptunk már és tudtuk 
odaadni arra rászoruló gyerekeknek. A legújabb adományt Dr. 
Pántya Julianna juttatta el hozzánk, amelyet ezúton is nagyon 
köszönünk.          Janka Sándorné iskolavédőnő 
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III SSSKKK OOOLLL AAAKKK EEEZZZDDDÉÉÉSSSIII    AAAKKK CCCIII ÓÓÓ   

AAA   FFFÓÓÓKKKUUUSSSZZZBBBAAANNN   
KKK eeerrr eeettteeekkk    mmmááárrr    555000   %%% ---ooosss   ááárrr eeennngggeeedddmmmééénnnnnnyyyeeelll ,,,   

vvvaaalll aaammmiii nnnttt    ssszzzááámmmooosss   
ZZZeeeiiissssss   llleeennncccssseee   aaakkkccciii óóóvvvaaalll    vvvááárrr jjj uuukkk ...   

AAA   rrr éééssszzzlll eeettt eeekkkééérrr ttt    kkkeeerrr eeesssssseee   fff eeelll    üüüzzzlll eeettt üüünnnkkkeeettt !!!    
CCCííímmmüüünnnkkk:::    

FFFÓÓÓKKKUUUSSSZZZ   OOOPPPTTTIIIKKKAAA   222000000000   KKKFFFTTT   

LLL ééétttaaavvvééérrr ttteeesss,,,   BBBaaarrr ooossssss   uuu...   111...   
TTTeeellleeefffooonnn:::    (((555222)))   333777666   ---   444999444   

Árvácska és krizantém vásár 
a 

HHIIRRIIPPII  KKEERRTTÉÉSSZZEETTBBEENN  
Őszi nyitva tartás:   16.00 – 18.00 –ig

Cím: 4281 Létavértes, Teleki u. 12. 
Telefon: 06 70- 4224 –264,  06-70- 9455-653 

İsszel is várjuk kedves vásárlóinkat 

ŐŐsszzii   vvii rr áággvváássáárr   
Krizantém, árvácska, ıszi évelı virágok 

Telefon: 06 20-260-1836 
Cím: Monostorpályi, Létai u. 45. 

Kincses Károlyné 

AAuuttoosseerrvviiccee  - Vizsgabázis 
Mőszaki vizsga minden jármőre 
� Mezőgazdasági gépek átalakítás engedélyezése, 

forgalomba helyezése, vizsgáztatása 
� Díjtalan állapot felmérés, vizsgára felkészítés kedvező 

alkatrészárakkal. Vonóhorog felszerelés, elektromos 
javítás, fényszóró beállítás… 

� Karosszériajavítás , karambolos gépkocsik helyszíni 
kárfelvétele, teljes körű ügyintézése 

� Klímatisztítás , feltöltés, gumiszerelés centírozás 
� Számítógépes vizsgálat , hibakód olvasás, olajcsere, 

vezérlések cseréje, futómű ill. fékjavítás, fékhatás mérés, 
féktárcsák fékdobok szabályozása 

� Tehergépkocsik , pótkocsik teljes körű javítása 
� Ázsiai gépkocsik diagnosztikai vizsgálata 
        Kipufogó javítás, részecskeszűrő tisztítás 
� Személy ill. tehergépkocsi alkatrészek 

forgalmazása,  KEDVEZMÉNYES ÁRON !!! 
� Szélvédők cseréje  kavicsfelverődések javítása 
� Műanyag-, illetve alumíniumhegesztés. 

Oldsmobil-Cargo Kft. Tel: 30/9980737; 30/9357433 
Cím: Létavértes Árpád tér 30.  

A NNN ÉÉÉ MMM EEE TTT HHH    AAA UUU TTT ÓÓÓ SSSIII SSSKKK OOO LLL AAA  
gépjárművezetői tanfolyamot indít 

2014. október 6-án (hétfőn) 18 óra 
Helye: Árpád tér 7. Szalay iskola tanterme 

(uszodával szemben). Részletfizetési lehetőség! 
Jelentkezés és felvilágosítás:  

Németh János iskolavezet őnél. 
Létavértes, Móricz Zs. u. 17. Telefon: 06 30 2384890,  

www.nemethautosiskola.hu  

GGyyeerrmmeekkoorrvvoossii  rreennddeellééss  ((LLééttaaii  rréésszz))  
 
Rendel: Dr. Zsadányi Judit csecsemő és gyermekgyógyász 
Hétfő: 8.30 – 12.00, Kedd: 12.00 – 15.30, Szerda: 8.30- 12.00 

Csütörtök: 8.30 – 12.00, Péntek: 8.30 – 12.00 
 

Gyermek minden esetben felnőtt kíséretében jelenjen meg! 
Betegség esetén igazolást csak a rendelésen történt 

megjelenéstől kezdődően adnak ki! 
 

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 
Orvos: Dr. Zsadányi Judit Védőnő: Mosek Xénia 

Hétfő: 12.00 – 13.30-ig, Csütörtök: 12.00 – 13.30-ig 
 

Tanácsadásra a gyermek egészségügyi kiskönyvét  
hozza magával! 

 

Közérdekű telefonszámok: 

Orvosi ügyelet , Árpád tér 10.  585-069, vagy 376-334 
MMMeeennntttőőőkkk                                                                  111000444                           TTTűűűzzzooo lll tttóóókkk                                                   111000555   
RRReeennndddőőőrrrssséééggg                                             111000777   
 

KÖZLEMÉNY 
 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a 2014. évi adatgyűjtési 
program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt 
végre. 
Az Európai lakosság egészségfelmérés (ELEF 2014) 
végrehajtását az Európai Parlament és Tanács rendelete írja elő az 
Európai Unió tagállamai számára. 
A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tevő adatfelvétel 
Magyarországon 2014. szeptember 15-től december 15-ig  tart, 
melynek célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának, és 
az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének 
vizsgálata. 
A válaszadó személyeket az ország 532 településéről, összesen 
9479 főt, véletlen mintavétellel választották ki. A felvételben részt 
vevők névre szóló értesítést kapnak, majd a KSH összeírója a fent 
jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó 
kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek. 
 

Információkérés (ELEF 2014) az alábbiak szerint: 
Honlap: www.ksh.hu/elef   E-mail cím: elef@ksh.hu 

Telefonszám 52/ 529855 (H –Cs: 8-16 óra, P: 8-14 óra) 
 

Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célra, 
összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használják 
fel, követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Törvény, 
valamint az Információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. 
Az összesített eredmények a nyilvánosság számára is 
hozzáférhetőek lesznek. Első adatközlés várható: 2015. tavaszán. 


