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SZÍNFOLTOK
Amatőr Rajzkör alkotóinak

III. Határmenti Néptánctalálkozó

Február 19.-én, 18 órai kezdettel újabb
alkotásaik tárlatával mutatkoznak be a
művelődési ház rajzkörének tagjai
a városi könyvtár emeleti kiállító termében.
A kiállítást megnyitja: Vályiné Pápai Viola
képviselő, a művelődési bizottság elnöke
Megtekinthető az intézmény nyitvatartási
idejében 2016. március 31-ig

V
Vá
árro
ossii B
Bo
orrvve
errsse
en
nyy
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a
Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete
2016-ban március 5.-én, szombaton
rendezi meg a hagyományos borversenyt
helyi és nem helyi termelők számára.
Nevezni lehet március 4.-én, pénteken 18
órától a Létavértes, Kossuth u. 8. sz. alatti
ebédlőben, vörös és fehér hazai és vendég
borok kategóriákban.
Nevezési díj egyesületi tagoknak 800 Ft/bor,
nem tagoknak 1500 Ft/ bor, amely magában
foglalja a vacsorajegyet is.
Vacsorajegy: 2500 Ft /fő. Fellép a Zengő
citerazenekar. A mulatsághoz a Szeredás
zenekar szolgáltatja a zenét.

Március 15
Ünnepi megemlékezés
és koszorúzás

1100 óórrááttóóll aaKKoossssuutthhsszzoobboorrnnááll
(Árpád tér),

1111 óórrááttóóllaazzIIrriinnyyiisszzoobboorrnnááll
(Irinyi utca).

Mindkét helyszínen
ünnepi műsor.
Beszédet mond

Menyhárt Károly polgármester.

Fotók: Boros Szima Beáta

Színpadon a létavértesi Villongó Táncegyüttes

2016. január 23-án nyolc felnőtt és ifjúsági néptánccsoport színvonalas produkcióinak
tapsolhattak a nézők a művelődési ház színháztermében. „Egy igazán kellemes, Létavértes
jó hírét erősítő teltházas rendezvényt tudhatunk magunk mögött.”
/ 3. oldal

A Rozsnyai Gyűjtemény programjai
Február 26-án, pénteken 17 órakor nyílik
új időszaki kiállításunk Gyönyörűné Erdei
Judit szűrrátét-készítő népi iparművész,
a Népművészet Ifjú Mestere és tanítványai
munkáiból Szűrrózsa, szűrvirág címmel.
A kiállítást V. Szatmári Ibolya etnográfus
nyitja meg, közreműködnek az Aranyos
KoméDIÁKOK, illetve a Gyönyörű család
tagjai. Mindenkit szeretettel várunk!
Március 12-én, szombaton kerül
megrendezésre a Rozsnyai Gyűjtemény
Nemzeti Napja.
Ízelítő a programból: délután kézműves
foglalkozás Pappné Györi Tünde óvónő
vezetésével, az V. Létavértesi Pálinkaverseny, illetve a IV. Házikalács és

Kolbászverseny eredményhirdetése
(Versenyfelhívás a 2. oldalon),
Dr. Vajda Mária PhD pálinkatörténeti
előadása, vacsora forradalmi műsorral.
A vacsorajegy ára 2000 Ft, amelyet
kizárólag
elővételben,
a
Rozsnyai
Gyűjteményben lehet váltani. Férőhelyeink
száma limitált, így kérjük a vacsora iránt
érdeklődőket, hogy időben jelezzék
jegyvásárlási igényüket.
Részletek a plakátokon és a honlapon
(www.rozsnyaigyujtemeny.hu).
Elérhetőségeink:
telefon: 06-52/376-763/113, 30 1999 437,
e-mail: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com.
Dr. Krajczárné Sándor Mária
Kővári Emese

A III. Határmenti Néptánctalálkozón résztvevő együttesek képviselői az emléklappal

2. oldal

Létavértesi

FELHÍVÁS A
FÖLDMŰVELŐ
GAZDÁKHOZ
Sajnálatos az a tendencia, amely a
földművelő gazdák körében az elmúlt
években elharapódzott, nevezetesen az
önkormányzati dűlőutak elszántásával
megvalósuló károkozás.
Az Önkormányzat felhívja mindazon
gazdálkodók figyelmét, akik érintve érzik
magukat, hogy csak a saját földjeiket
annak határáig műveljék. A közlekedésre
szánt területet hagyják szabadon.
2016. évben birtokvédelmi eljárást indít
mindazokkal
szemben,
akik
a
szabályokat megszegve okoznak kárt,
nem csak az Önkormányzatnak, de
azoknak is, akik a mára már egy
nyomvonalon is alig járható úton a saját
földjeiket akarják megközelíteni.
Az Önkormányzat az eljárási, valamint a
helyreállítás
teljes
költségének
megtérítése iránt indít pert, amennyiben
a tavaszi munkálatok során ismételten a
hanyag,
gondatlan
földműveléssel
szembesül. Ezért az önkéntes jogkövető
magatartásra irányítva a figyelmet kérünk
mindenkit, hogy a helyreállításban
mielőbb intézkedjen.
Létavértes Város Önkormányzata

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2016
Pályázati lehetőségekről:
www.letavertes.hu / Hírek
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény

2016. március 12-én
megrendezi az
V. Létavértesi Pálinkaversenyt és a
IV. Házikalács- és Kolbászversenyt,

a Nemzeti Nap keretében.
Szeretettel várjuk nevezéseiket.
Nevezési díj: Nincs
Nevezési mennyiség:
pálinkák: fél liter/versenyző
kolbász: 30 dkg kolbász
ú
kalács: egy egész darab
Kérjük, hogy pálinka- és kolbásznevezésüket március 11-ig adják le a
Rozsnyai Gyűjteményben, a kalácsokat
március 12-én, 12 óráig ugyanitt.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részleteket keressék plakátjainkon és a
honlapon www.rozsnyaigyujtemeny.hu.
Elérhetőségeink:
telefon: 06-52/376-763/113, 30 1999 437
e-mail: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com

HÍREK

2016. február

A Képviselő-testület napirendjén
2015. január 26.
Polgármesteri jelentés
1. 2016. évi ülésterv (4. oldalon)
2. 2016. évi Városnap programja
3. Létavértes Család és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programja, Szervezeti
és Működési Szabályzata (honlapon)
4. Különfélék
4.1. Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő
Nonprofit Kft. alapítása

4.2. A létavértesi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.
4.3. Víziközmű vagyon üzemeltetése
4.4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátása
4.5. A LÉT-A-MED Zrt. kérelme
4.6. Talajterhelési díjról szóló 32/2004.
(VI.28.) számú rendelet felülvizsgálata
(http://letavertes.hu /Önkormányzat)

Államtitkári látogatás

Fotó: Magánarchívum

Államtitkár úr a vértesi részen megtekintette a felújított könyvtár,
óvoda, és iskolai épületeket. A Kassai u. 5. épület előtt

Tasó László országgyűlési képviselő, közlekedési államtitkár januárban munkalátogatást tett településünkön.
Mint arról korábban
olvashattak, közel százötven millió forint
pályázati forrásból hét
önkormányzati épület
szigetelése, külső nyílászáróik cseréje, homlokzatok festése valósult meg.
Papp Zoltán képviselő

A „Három Tenor” Létavértesről
2016. február 5-én a Debrecen, Miklós
utcai Flaska Vendéglő tulajdonosa, Hajnal
Lajos patronálásával és megbecsülésének
kifejezése céljából három létavértesi
fiatalember részére különleges étkek
elkészítésének a lehetőségét biztosította.
Az alkalom az volt,
hogy Nagy Csaba, a
Flaska
Vendéglő,
Dorcsin Zoltán, a
Pálma étterem, illetve
Nagy Imre a Zing
Koreai étterem séfjei
mestervizsgát tettek,
ezáltal szakácsmesterekké váltak.

menük bemutatását a többiek a helyi
séfnek, Csabának engedték át, és az étkek
között sommelier ismertette az azokhoz
válogatott borokat. A jó hangulatú és
családias
rendezvény
mindenki
megelégedésével múlt el.
Sajnálatos módon Létavértesről ennek mindössze
nyolcan
voltunk tanúi.

Azon túl, hogy
mi tolmácsoltuk
a város és az itt
lakók elismerését,
nagyon
megható
volt,
hogy a korábbi
Vendéglátós berkekgyakorlati oktató
ben állítják, hogy
Fotó: Magánarchívum a Belga Söröző
meglehetősen ritka,
volt séfje is
A három mesterszakáccsal
hogy egy viszonylag
elismeréssel mél
kis településről három fiatalember ilyen tatta a konyhák „Három Tenorját”.
sikereket tudhat magáénak.
Ismételten, az újság hasábjain is szeretettel
A fiúk előmenetelét és bemutatását a gratulálunk, további sok sikert kívánva!
tulajdonos végezte, majd az elkészített
Menyhárt Károly polgármester
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III. Határmenti Néptánctalálkozó
Egy igazán kellemes, Létavértes jó hírét erősítő, teltházas
rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
Az érdeklődő közönség 2016. január 23-án a Létavértes Városi
Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében megtekinthette a III.
Határmenti Néptánctalálkozót, melyre a házigazda Villongó
Táncegyüttes Villongó, és Cserebingó csoportjain kívül
Debrecentől Nagyszalontáig 8 néptáncegyüttes felnőtt és ifjúsági
csoportja mutatta meg tudását, legfrissebb produkcióit a szakértő
zsűrinek, akik aztán a további fejlődés érdekében szakmai jó
tanácsokkal látták el a csoportvezetőket.
Szeredás népzenei együttes

Fotók: Boros Szima Beáta

A
nagyérdemű
közönség
figyelmét
Simándi
László
ceremóniamester vezette, aki mindenki nagy meglepetésére
kiosztotta az est legszebb bajuszáért járó díjat is a színvonalas
produkciókat a Szeredás népzenei együttes muzsikája kísérte.
A táncosokat a műsor után vacsora, majd éjfélig tartó mulatság
várta. Minden résztvevő széles mosollyal az arcán, és jóérzéssel a
lelkében búcsúzott Létavértestől.

A program támogatásáért, és gördülékeny lebonyolításáért
szeretnénk
köszönetet
mondani:
Létavértes
Város
Önkormányzatának, az Arany János Általános Iskola technikai
dolgozóinak, a Napközi étterem dolgozóinak, a Dürüm Döner
Büfének, a Rozsnyai István Múzeumnak,
továbbá a Létavértesi Szőlősgazdák Egyesületének, ezen belül Guba
Csabának, Karcza Józsefnek, Nagy Imrének, Papp Sándornak, Papp
Bálintnak, Puja Jánosnak, Nagy Dezsőnek, Barna Sándornak,
Gáspár Mihálynak, Nyak Györgynek,
a Létavértesi Polgárőrségnek, Boros - Szima Beátának, Juhász
Zoltánnak, Máté Annának, Kulcsár Máténak, Guba Dánielnek,
Zsíros Ágnesnek, Zilai Zsófiának, Nagy Noéminak, Zakota
Gábornak, Máté Gábornak, Balogh Eszter Letíciának, Tatos
Attilának, Nagy Attila Jánosnak, Papp Leventének, Bora Xavérnak,
Bodnár Gergőnek, Andirkó Renátának, Balogh Sándornak, Gecző
Gergőnek, a Villongó és Cserebingó csoportok táncosainak, és a
gyerekek szüleinek!
Városi Könyvtár és Művelődési ház

Gyermeksziget Óvoda

Évértékelő a polgárőröknél

Tehetségműhely
nyílt nap a nagycsoportosoknál

A Létavértesi Polgárőr Egyesület 2016. február 12-én tartotta
évadzáró ülését, melynek fő napirendje a 2015-ös tevékenység
értékelése volt.

Január végén a szülőknek lehetőségük volt betekintést nyerni a
nagycsoportosok tehetségműhelyébe.
Megtapasztalhatták, hogy mennyire fontos a gyermekek játékos
formában történő fejlesztése, milyen ügyesek néptánc, a
kézművesség, anyanyelv, logikus gondolkodás területén.

Sikli László a Gyermeksziget Óvodában
Fotó: Magánarchívum

Fotó: Gyermeksziget Óvoda archívuma

Január 20-án látogatott el óvodánkba Sikli László meseíró, költő és
mesemondó. Az ovisok személyesen is megismerkedhettek Laci
bácsival, költeményeivel, személyes hangvételű előadásával,
mesemondásával. Lenyűgöző előadást tartott a gyerekeknek, és
felnőtteknek egyaránt. Elhozta és bemutatta saját versesköteteit is. A
könyv képei, a színek gazdag világa megragadta a gyermekek
figyelmét. Valóban szívből mesélt. Igazi élmény volt, köszönjük.
A Létavértesi Gyermeksziget óvoda dolgozói

Az egyesület taglétszáma 22 fő. Polgárőrségünk egy szolgálati
személygépkocsival rendelkezik.
Az elmúlt évben 200 alkalommal, több mint 1000 órában láttunk el
szolgálatot. A rendvédelmi szervekkel jó kapcsolatot tartunk, melyet
a közös szolgálatok szervezése is bizonyít.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az idős, egyedül élő emberekre.
Továbbra is fő feladatunknak tekintjük a közrend és közbiztonság
védelmét, az iskolák és óvodák környékének ellenőrzését.
Rendszeresen felkeressük a Cserekert településrészt, kapcsolatot
tartunk az ott élőkkel.
Létavértes belterületén megkülönböztetett figyelemmel kísérjük a
középületeket, azok épségét, munkaidő utáni zárt állapotát (például:
postahivatal, önkormányzati épületek, boltok, sporttelep, stb.)
Jó kapcsolatunk van a városi önkormányzattal. Rendszeresen részt
veszünk a különböző városi rendezvények biztosításában.
2016-ban is a település közrendjéért és közbiztonságáért végezzük
munkánkat.
Katona Imre elnök

4. oldal

Időpont
14 órától
Január
26.

Létavértesi
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI

ülésterve

HÍREK

2016. február

GYÉMÁNTLAKODALOM

Helye: Városháza tanácskozó terem
2016. évi munkaterv elfogadása
2016. évi Városnap programterve

Február
15.

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetéseinek elfogadása

Március
29.

Beszámoló a közrend, közbiztonság
helyzetéről
LET-A-MED Nonprofit Zrt. 2015.évi
beszámolója
Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi munkájáról
Közbeszerzési terv 2016.

Április
26.

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
Beszámoló a 2015. évi pénzügyi
ellenőrzésekről
Beszámoló a folyamatba épített előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzésről
Tájékoztató a belső ellenőrzési
tevékenységéről

Május
31.

Tájékoztató Létavértes- Kokad
Önkormányzatok Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről
Beszámoló az önkormányzat
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Fotó: Boros Szima Beáta

Vizelli Róza és Karcza Gábor 1955. november 26-án kötöttek
házasságot Vértesen. A 60 évvel ezelőtti házasságkötésüket
Menyhárt Károly polgármester előtt ünnepélyesen megerősítették,
majd gyermekeikkel, unokáikkal, dédunokáikkal együtt örültek a
szép évfordulónak. Szeretettel gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

Köszöntés

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság
munkájáról.
Június
28.

Beszámoló a mezőőri szolgálat
munkájáról
Beszámoló a Nagylétai Református
Egyházközség Szociális és Szolgáltató Központ
2015. évi munkájáról l

Szeptember
27.

Október
25

November
29.

December
20.
KÖZMEGHALLGATÁS

Beszámoló az önkormányzat és
intézményei költségvetésének 2016. I. félévi
teljesítéséről
Beszámoló a Gyermek-sziget Óvoda
munkájáról, az Arany János Általános Iskola és
az Irinyi János Általános Iskola működtetői
feladatának ellátásával kapcsolatos
tapasztalatokról
Beszámoló Létavértes környezeti
állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről
Beszámoló a Városi Könyvtár és
Művelődési Ház 2015-2016. évi munkájáról

Fotó: Magánarchívum

Kárándi Gyuláné /Lakatos Dorottya/ 2016. február 7-én szerető
családja körében ünnepelte 80. születésnapját és névnapját.
Tisztelettel köszöntjük, és további jó egészséget kívánunk !
RÉGI KÉP

Beszámoló az önkormányzat és
intézményei 2016. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről
Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
(2016. év adóbevételek alakulása, megtett
intézkedések)
Beszámoló a Derecske- Létavértes
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról
Beszámoló a bizottságok munkájáról
Éves belső ellenőrzési terv elfogadása

Részletesen: http://letavertes.hu honlapon

Az Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet dolgozóinak
kirándulása Parádon, 1962-ben. Köszönet a fényképért Máté
Sándornénak (Gyár utca) !

Létavértesi HÍREK

2016. február

5. oldal

http://arany-lvertes.sulinet.hu

www.irinyivertes.hu

Arany János
Általános Iskola

Irinyi János
Általános Iskola
Díjátadás

Együtt szavaltunk
Idén harmadik alkalommal rendezték meg az "Együtt Szaval a
Nemzet" című programot január 22-én, a Magyar Kultúra Napján öt
kontinens magyar nyelvű óvodáinak, általános és középiskoláinak
részvételével. Délelőtt 10 órától volt lehetőségünk interneten
keresztül csatlakozni az ünnepi megemlékezéshez.
Hagyományőrző módon a Himnusz első versszakaival indult a
szavalás, majd Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. versével folytatódott.
Új kezdeményezésként az idén az óvodás korú gyermekek is
bekapcsolódnak a programba, így az együtt szavalást Kisfaludy
Károly: Szülőföldem szép határa c. verse zárta. Ebben az évben
iskolánk valamennyi alsós és felsős osztálya bekapcsolódott a közös
szavalásba.

A Létavértesi Hírek januári számában beszámoltunk róla, hogy
iskolánk ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI címet nyert.

Nyelv-ész-járás vetélkedő 2016
Idén második alkalommal rendeztük meg a Magyar Kultúra Napja
alkalmából a Nyelv-ész-járás című játékos anyanyelvi
vetélkedőnket. Az 5-6., valamint a 7-8. évfolyamból 3 fős csapatok
indulhattak a versenyen. Előzetes feladatként keresztrejtvényt és
szókereső feladványt oldottak meg a gyerekek, valamint a bővebb
ismereteket szereztek a Magyar Kultúra Napjáról, annak eredetéről,
a Himnuszról.
A verseny folyamán is sok érdekes anyanyelvi rejtvényt oldottak
meg, és szóbeli gyorsasági feladványokban is megmérettettek.
Mindnyájan hasznos információkkal és tartalmas élménnyel
gazdagodtak.
Helyezettek:

Fotók: Iskola archívuma

A képen kollégánk Szentmiklósi Miklós Kőrösi Csabától, a
Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági
Igazgatóság igazgatójától veszi át az oklevelet Budapesten.

„Együtt szaval a nemzet”
2016-ban második alkalommal kapcsolódtunk január 22-én, a
Magyar Kultúra Napján megrendezett országos rendezvényhez.
Hagyományőrző módon a Himnusz első versszakával indult, majd
Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. versével folytatódott a megemlékezés.
Új kezdeményezésként az idén az óvodás korú gyermekek is
bekapcsolódtak az ünneplésbe, így az együtt szavalást Kisfaludy
Károly: Szülőföldem szép határa c. verse zárta. A programhoz való
kapcsolódás célja, hogy növendékeinkben erősítsük nemzeti
értékeink és az összetartozás fontosságát.

5-6. évfolyam:
1. helyezett: 5.b Nyelvész Lányok (Kovács Krisztina, Szoták Viktória)
2. helyezett: 6.b O-kosok (Szabó Viktória, Oláh Mihály, Pankotai Zoltán)
3. helyezett: Nyelvtan Zsenik (Hermeczi Ivett, Mezei Patrícia, Szabó
Nándor)

7-8. évfolyam:
1. helyezett: 7.a Babócák (Justyák Brigitta, Tarnai Panna)
2. helyezett: 8.a Nyelvészek (Chromcsik Bettina, Papp Levente, Pongor
Norbert)
3. helyezett: 7.b Nyelvtördelők (Földi Judit, Szalánszki Márk, Jobbágy
Martin)

Tanulóink szavalata a Youtube internetes felületen Együtt szaval a
nemzet Irinyi János Általános Iskola címmel megtekinthető.

Hittan verseny

Fotók: Iskola archívuma

Köszönjük a segítséget a verseny feladatainak összeállításban is
részt vevő Csúth Ildikó logopédusnak, és a verseny lebonyolítását
segítő többi magyar szakos pedagógusnak!
Szervező: Tóth Zsuzsanna könyvtáros-tanár
Nagy Józsefné igazgató

Nyíradonyban versenyeztek a Szent Mihály Görögkatolikus
Általános Iskolában február 6-án 6. osztályos diákjaink. Az
irgalmasság éve alkalmából megrendezett több területet érintő,
komplex hittani ismereten alapuló megmérettetésen 14 csapat közül
a 4. helyen végeztek tanulóink.
A csapat tagjai: Balogh Zsigmond Patrik
Molnár Márk Alex
Puja Anikó
Szántó Attila
Felkészítők: Titkó István parókus és Titkó Istvánné hitoktató
Gratulálunk a szép eredményekhez, további sikereket kívánunk!
(Folytatás a 6. oldalon)

6. oldal
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Félévet zártunk
Január 22-én véget ért a 2015/2016-os tanév első féléve. A tanulók
eredményéről 28-án írásban tájékoztattuk a szülőket.
Legjobban teljesítő diákjaink:
3. osztály: kitűnő: Belényesi Bence. Jelesek: Katona Lili,
Miskolci Patrik, Nagy Szabina
4. osztály: kitűnő: Csikai Sára. elesek: Fekete József, Mázló Evelin,
Moczok Csenge, Puskás Benedek, Tóth Ádám, Tóth Zsóka
5. osztály: kitűnők: Katona Dániel, Molnár Fruzsina. Jelesek:
Misuta Péter, Pongor Enikő, Szabó Fruzsina
6. osztály: kitűnők: Adorján Krisztián, Kádi Péter. Jelesek: Kerekes
Zsuzsanna, Molnár Andrea
7. osztály: jelesek: Csizmazia Réka, Misuta Edina Mónika, Tóth
Lili
8.osztály: jeles: Bíró Márk Patrik
Gratulálunk diákjainknak, és további eredményes tanulást
kívánunk a második félévben!
Mesemondóverseny
Idén február hónapban került megrendezésre az iskolai
mesemondóverseny. Felső tagozatosaink február 3-án, míg
alsósaink 8-án varázsolták el a zsűri tagjait, a szülőket, és a
hozzátartozókat, a mesék csodálatos birodalmába.
A legügyesebb mesélőink képviselik majd iskolánkat a megyei és a
kistérségi versenyeken.
1-2. osztály/: 1. hely: Zsiros András 1.o., 2. hely: Katona Maja 2.o.
3-4. osztály: 1. hely: Tóth Zsóka 4.o., 2. hely: Fekete Szabolcs 3.o.

Fotó: Magánarchívum

Minden időben vannak olyan
emberek, akiknek keze nyomát
rövidebb – hosszabb ideig megőrzi egy település.
Létavértes történetében az egyik
ilyen szereplő volt
Dr. Gere Kálmán, aki a
közelmúltban lett volna 65
éves.
1951. január 29-én született
Kabán, gazdálkodó család első
gyermekeként. Öccsével együtt
szeretetben,
becsületben,
nevelkedett

Boldog gyermekkorának első évei után 1957-ben az országon
végigsöprő gyermekbénulás – járvány áldozata lett, s együtt kellett
éljen a mozgáskorlátozottakra nehezedő ezernyi tehertétellel.
A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban érettségizett, ezt
követően Kabán a tanácsnál dolgozott, gyám- és szociális ügyekkel
foglalkozott. Közben levelező szakon diplomát szerzett a szegedi
József Attila Tudományegyetem Jogi Karán.
1978-tól a Debreceni Járási Tanács Igazgatási Osztályán, majd a
TITÁSZ -nál tevékenykedett. Mindvégig foglalkoztatta sorstársainak helyzete, és azon fáradozott, hogy intézményes formában
kaphassanak meg minden szükséges segítséget.
E cél érdekében, néhány társával együtt, 1980-ban megalapította a
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületét, amelynek
titkára lett. Az egyesület tagjainak foglalkoztatására létrehozta a
PIREMON Kisvállalatot, amely az évek során országos jelentőségű
nagyvállalattá fejlődött – 3.000 nehéz sorsú személynek, sorstársnak
biztosítottak tisztességes megélhetést, ezzel együtt az önbecsülést, a
társadalmi értékteremtés élményét!
Létavértesen is agilis, örökösen tervező-szervező emberként
ismerhettük meg. A Jenei – féle szőlő és pajta megvásárlásával,
bővítésével alakította ki a Pihenőközpont melegkonyhás egységet,
ahol a vállalat dolgozóinak rendezvényein túl számtalan lakodalom,
családi- és közösségi rendezvény, gyermek- és alkotótábor
programja valósult meg Adorján Csaba, illetve a Molnár testvérek
idejében.
A lótartás, lovaglás optimális feltételeit nyújtja a szép ligetes
környezet, mely megyei-, országos- és nemzetközi díjugrató lovas
programok megrendezésével teljesedett ki.

5-6. osztály/: 1. hely: Kádi Péter 6.o., 2. hely: Szabó Dávid Gyula
5.o, 3.hely: Kerekes Zsuzsanna 6.o.
7-8. osztály: 1. hely: Misuta Edina 7.o.

Fotók: Iskola archívuma

Gratulálunk minden résztvevő gyereknek és a felkészítő
nevelőiknek!
(Vályi Éva, Magyar Jánosné, Katonáné Szabó Csilla, Nagyné Kiss
Etelka, Jákóbné Szilágyi Éva

Fotó Nyíri Arnold

Itt volt például a Bocskai Napok jubileumi rendezvénysorozat
2004. évi záró díszszemléje.
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Gere Kálmán érdeme a mozgáskorlátozottak helyi szervezetének
létrejötte, és a sok ember foglalkoztatását lehetővé tevő varroda,
asztalosműhely létesítése, működtetése.

7. oldal

LÉTAVÉRTES SC ’97 HÍREI
Judo szakosztályunk tagjai február 7.-én részt vettek a
miskolci Diákolimpia tornán, ahol 20 egyesület több mint 200
cselgáncsozója lépett szőnyegre.
Haja János edző tanítványai a küzdelmek során ismét derekasan
helytálltak, és jó eredményeket értek el.
Helyezések a súlycsoportok alapján:

Fotó: Fekete Miklós

Jó kapcsolatot ápolt a tanács, majd az önkormányzat vezetőivel, és a
kisvállalat profiljába illő területeken sokszor nyújtott grátisz
segítséget.
Ezt a sokrétű településfejlődést segítő munkát ismerte el 2001-ben a
városi önkormányzat a „Létavértes Városért” díj adományozásával.
A sikeres életpálya sorsfordulóját jelentette a 2001-ben
bekövetkezett autóbalesete. Kemény küzdelem következett.
Kezdetben sok támogatója és segítője igyekezett egyengetni a
hivatásához visszavezető utat, majd az évek múlásával egyre
csökkent a barátok és a volt munkatársak részvétele mindennapjaiban.

Fotók: Magánarchívum

Tordai Jenő (43 kg) és Rézműves István (45 kg): III.hely.
Mezei Demeter (55 kg) és Rézműves Lőrinc (70 kg): II.hely.
Utánpótláskorú kézilabdázóink február 13-án hazai pályán mérkőztek
Hajdúszoboszló csapatával. A Bakonszegi Tímea edző által felkészített
csapat több felállásban játszott, és összesítésben felülmúlta a szoboszlói
gárdát.

Egy évtized multával, 2014. tavaszán egy súlyos betegség
diagnózisával kellett szembesülnie. Erős lélekkel, türelemmel viselte
betegségét. Családja és nagyon szűk baráti társasága körében teltek
napjai.
A 22 hónapig tartó küzdelem felemésztette életerejét. 2016. január
21-én örökre megpihent. Osztozunk a Család gyászában.
Dr. Gere Kálmán emlékét megőrizzük.
Ezúton is köszönetet mondok Gere Ágnesnek a megemlékezéshez
küldött anyagért!
Turóczi Barnabás

Köszönjük a szülőknek és a hozzátartozóknak a mérkőzések alatti
lelkes biztatást.
Papp Zoltán szakosztályvezető

Régi kép

Régi kép

Nagylétai férfi kézilabdázók 1965 –ben. Állnak (balról): Berki
István, Barna Mihály, Vida Imre, Kelemen Sándor, Békési Sándor,
Ülnek: Réz Imre (?), Kovács Dániel, Kiss János. Köszönjük a fotót
Máté Sándornénak !

Ezt a csoportképet 1957-ben készítette a Népbolt utca és Árpád tér
sarkán álló műterme előtt Benes Gézáné Katóka néni. Köszönjük a
fényképet Tóth Bélán Varga Ilonának!

8. oldal
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Tisztelt Termelők!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az
Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült
ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka. január 25-én
elindult. Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni,
amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.
Február 1-től benyújthatóak az uniós forrásból fizetett termeléshez
kötött, valamint az Átmeneti Nemzeti Támogatásként fizetett
anyajuh támogatási kérelmek. A támogatási kérelemhez
elektronikus úton csatolni kell a kiállított instruktori igazolás
másolatát.
A támogatási kérelmek benyújtására március 20-ig van lehetőség,
a késedelmes benyújtásra március 21. – április 14. között van
lehetőség.
Megjelent, és a falugazdász irodában elérhető vagy a NAK
honlapjáról letölthető az új, egységes Gazdálkodási Napló.
GAZDÁLKODÁSI ÉV VÁLTOZÁS: minden év január 1.december 31.-ig.
Módosult a növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet.
A két legfontosabb változás:
„2016.november 26-a után, a három évnél idősebb, nem
felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi
géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos.”
Növényorvosi vény, kizárólag olyan személy részére állítható ki,
akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli
szerződés van életben a növényorvos és a gazdálkodó között.
Új pályázati felhívások jelentek meg a Vidékfejlesztési
Programban: (a teljesség igénye nélkül)
Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására,
meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése - VP2-4.1.3.4-16
I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.
a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése

1
1%
%K
KÖ
ÖZ
ZC
CÉ
ÉL
LR
RA
A -- CIVILEKNEK!
A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény alapján
minden adófizető dönthet arról, hogy
éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel.

Létavértesi szervezetek:
„A Korszerű Iskoláért” Alapítvány
Adószám: 18549782-1-09
Alapítvány Létavértesért
Adószám: 18545984-1-09
Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért
Adószám: 18997350-1-09
A Létavértesi Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
Adószám: 18540680-1-09
Barta Gyula és Felesége a
Nagylétai Gör. Katolikus Egyházközségért Alapítvány
Adószám: 18551941-1-09
Bartha Gyula és felesége a
Nagylétai Református Egyházközségért Alapítvány
Adószám: 18551958-1-09
Érmelléki Iskolaszövetség
Adószám: 18568105-1-09
Família Családsegítő Alapítvány
Adószám: 19124478-2-09
Irinyi János Horgász és Környezetvédő Egyesület
Adószám: 19872054-1-09
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b) új gombatermesztő létesítmények építése,
c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem
létesítése,
d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása,
szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek
kiépítése)
II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények,
komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák alkalmazása.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 4. napjától
2018. március 3. napjáig van lehetőség.
Az első szakaszhatár: 2016.04.11! ahol az addig benyújtott
kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni
projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén
maximum 1milliárd Ft.
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának
növelése
geotermikus
energia
felhasználásának lehetőségével - VP-2-4.1.3.1.-16
I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:
a) új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;
b) új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak
(blokkfóliaházak) építése;
c) új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése;
d) blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése;
telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása,
szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése).
II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak
esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazása:
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 7. napjától
2018. március 6. napjáig van lehetőség.
Az első szakaszhatár: 2016.04.15! ahol az addig benyújtott
kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni
projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén
maximum 1 milliárd Ft.
A kertészeti projektek fizikai befejezésére a Támogatói Okirat
kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
Könnyező Pócsi Szűzanya Idősek Otthona Alapítvány
Adószám: 18990360-1-09
Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület
Adószám: 18556740-1-09
Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub
Adószám: 18569230-1-09
Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület
Adószáma: 18998650-1-09
A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18567317-1-09
Létavértesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószám: 19119230-1-09
Létavértesi Román Kulturális Egyesület
Adószám: 19127275-1-09
Létavértes SC ’97
Adószám: 18551202-1-09
Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete
Adószám: 19125716-1-09
Sziklavár Szenvedélybeteg-segítő
Regionális Közhasznú Egyesület
Adószám: 18995200-1-09
Vértesi Görög Katolikus Egyházért Alapítvány
Adószám: 18998760-1-09
További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére
Magyarországi Katolikus Egyház
0011
Magyarországi Református Egyház 0066
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„Megállt a drága szív, mely élni vágyott,

Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a kegyetlen halál tudta csak széttépni.
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Hisz Te jónál is jobbat érdemelnél!”

OLÁH GYULA
halálának 5. évfordulójára
Bánatos felesége, gyermekei, unokái, dédunokái

Az Ifjúsági Karrier Központ olyan működő szervezet, ami
pályaválasztás előtt álló és munkanélküli fiataloknak, és dolgozni
akaró embereknek nyújt szolgáltatást, hazai és nemzetközi szinten

Karrierépítési nyílt nap Létavértesen

2016. február 27, 9:00 óra
Helye: Létavértes, Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Bővebben: http://letavertes.hu /Hírek

Az „IMIKE GYERMEKÜNK MOSOLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
kuratóriuma és a szülők megköszönik a 2015. évben az adó 1 %-ból
felajánlott támogatást, mely 348.477 forint volt.
Ebből légzésfigyelőre és pulzoximéterre 80.000 Ft-ot fordított az
alapítvány, mert az izomsorvadásban szenvedő gyermek állapota
sajnálatos módon romlott. Megvásárlásra került még egy laptop
200.000 forint értékben, mely a gyermek tanulását segíti..
A gyermek gyógykezelésére, életkörülményei javításához kérjük
továbbra is a támogatók segítségét!
Gyermekünk
életének
megmentéséért
kérjük,
támogassa
alapítványunkat adója 1 %- ával, adományával !
Adószám: 1814-8398-1-09
Számlaszám: 11738008-20843612
Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését, áldozatvállalását!

Régi kép

9. oldal
”

Megemlékezés
TÓTH BÉLA
halálának 15. évfordulójára
„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem
Drága szívét, két dolgos kezét áld meg Atyám.! S mi köszönjük,
hogy Ő lehetett a szeretett Férjem, és a mi Drága Édesapánk!
Hozzád már csak a temetőbe mehetek, virágot csak a sírodra vihetek.
Könnycsepp gördül végig az arcomon, azért, mert hiányzol nagyon, nagyon.

Szerető családod

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

A pr óhi r det és
LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes,
180 m2-es, 3 szobás, parkettás, gázés vegyes tüzelésű központi fűtéses
lakóház garázzsal, gazdasági- és
melléképületekkel, ipari árammal,
pincével eladó,. Érdeklődni lehet
06-30 / 252-6375.
(2016/00060)
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Alkotmány u. 11 szám alatti összkomfortos családi ház melléképületekkel eladó. Érdeklődni lehet
06/70 234 7477 és 06/70 235 4008
telefonszámokon.
(2016/00031)
CSALÁDI HÁZ Létavértes, Rét u.
2. szám alatt beépített tetőteres 104
m2 alapterületű, 2+3 szobás, 2
fürdőszobás, gáz+ vegyes tüzelésű
központi fűtéses, külső szigeteléssel,
garázzsal,
gazdasági
épületekkel eladó. Érdeklődni lehet
a 20/551-8619 számon. (2016/00127
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Széchenyi u 50. szám alatti, és
Rákóczi u. 85. szám alatti családi
házak eladók. Érdeklődni lehet telefonon: 06 30/ 986 3112. (2016/00135)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi
u. 64. szám alatti lakóház nagy
telekkel (2 ha), tárolásra, állattartásra alkalmas melléképületekkel -telephelynek is megfelelőeladó. Telefon: 06 30/ 502-51-41
(2015/01022)

Nagylétai lányok Balmazújvároson 1982-ben. az Országos
Spotnapok rendezvényen a Farkas Béla tanár úr által betanított
kötélgyakorlattal első helyezést értek el.
Köszönet a képért Farkas Béláné Marica néninek (Hunyadi utca)

Tisztelt Vállalkozók!
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme: max. 1
gépelt oldal és 1-2 kép, logó. A tartalom nem lehet kizárólagosan árú- és
szolgáltatás reklám. A szerkesztésben segítünk.
Várjuk írásukat: Városháza, I. em. 12. vagy letahirek@gmail.com

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában 5 hektár, 101,88 AK értékű,
és 3,154 hektár 71,79 AK értékű,
egymáshoz közel fekvő jó
minőségű szántóföld 2020 –ig
érvényes bérleti szer-ződéssel eladó.
Érdeklődni 18 óra után és hétvégén
a 06/30 385-1677 vagy
06/30 216-4026.
(2016//00035)
GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű
garanciával, alacsony árakon.
Érd: ifj. Kéki Sándor, 20/ 463-57-13

CSEREKERTI INGATLANOK
Cserekerti iskola 1 ha, 22,5 AK
szántóval, és Cserekert, Hajnal utca
16. sz. alatti lakóház 0,5 ha, 15 AK
szántóval eladó. Tel: 52/ 376-051
(2016/00104)

INGATLAN. Létavértes, Zöldfa u.
14. sz. alatti ingatlan lebontandó
házzal 1651 m2 területtel eladó.
Irányár 1,1 millió Ft. Érdeklődni:
lehet: 52/479-012
(Fizetett hirdetés)
ÉPÍTKEZŐK
FIGYELEM!
Létavértes, Bem József u. 5. szám
2
alatt 1024 m építési telek eladó.
Érdeklődni lehet: 30/907-3471
(2016/00111)

ELADÓ: Létavértes Cserekertben
zártkerti 0,6 ha szántó ingatlan 13,7
AK értékben. Érdeklődni lehet:
Létavértes, Petőfi u. 14. (2015/1052)
TERMŐFÖLD. 2,5 ha termőföld
(37 AK) a vértesi határban eladó,
vagy kiadó. Érdeklődni lehet
telefonon 30/721-3861 (2016/00052)
HASZNÁLT AUTÓK készpénzes
felvásárlása! Lehet öreg, lejárt vizsgás is. Díjmentesen házhoz megyünk. Helyszínen készpénzben
fizetünk. Érd.: 0630/831-65-20
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését vállalom. Kiváló minőségű anyagok felhasználásával
reális áron, rövid határidővel. Ezen
túl UV álló műanyag párkányát is
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13

APRÓHIRDETÉS
670.- Ft (ÁFA - val)
Továbbra is köszönettel várjuk
Nagylétán, Vértesen készült régi
fényképeiket, melyeket szívesen
megosztanának olvasóinkkal,
és a város internetes oldalain!
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Létavértesi

HÍREK

2016. február

180 éve lobbantotta lángra Irinyi János a robbanásmentesen gyulladó gyufát.

Varga János:

Amit Irinyi Jánosról mindenkinek tudni kell 2.
(folytatás)

Az Országos Középiskolai Kémiaverseny Irinyi János nevét viseli.
A mezőgazdasági gép- és vegytan területein is említésre méltó
tevékenységet fejtett ki.
Ő tervezett és készített először több funkciós mezőgazdasági gépeket.
Először alkalmazta a szántást, vetést és boronálást együttesen végző
gépszerelvényt. A magyar szódás szikesek gipsszel történő javítását
először Irinyi javasolta. A talajt hamuval és mészsóval
„műtrágyázta”, így a műtrágyázás feltalálójának is tekinthetjük.
Mezőgazdasági kísérletei anyagilag tönkretették.

Irodalmi, családi kapcsolatai
Irinyi János aktív nyelvújító volt, tevékenyen részt vett a Schusterféle „vegytani műnyelv” (a magyar kémiai szaknyelv)
megreformálásában is.
Eötvös József A falu
jegyzője c. művét apjáról, id.
Irinyi Jánosról, a konok
tiszttartóról
írta
meg.
Műfordítóként öccse József
ültette át először magyarra
Beecher Stowe: Tamás
bátya
kunyhója
című
regényét.(A Biblia után a
második legtöbb példányban
eladott művé vált.)
Testvére Irinyi Viktória
révén
unokaöccse
volt
JOSIF VULCAN (18411907), a román szellemi élet
kimagasló alakja, a magyar
kultúra jó ismerője, író, A szerző Irinyi mellszobránál
költő, műfordító, újságíró,
népeink testvéri együttélésének híve és hirdetője, aki 1865-ben Pesten jelentette meg az általa
alapított FAMILIA c. „illusztrált művelődési és szépirodalmi
irodalmi” folyóiratot, melynek hosszú ideig szerkesztője is volt.
Vulcan nagybátyja, Irinyi János segítségével kapcsolódott be a
magyar szellemi életbe.
Ebben a folyóiratban jelent meg egy Eminovici nevű, rendkívül
tehetséges román költő első verse, aki a nevét Vulcan javaslatára
Eminescu-ra románosította és így vált ismertté a világirodalom
nagyjai között.
(A Nagyváradi Napló márc. 4-i számában Ady ezt írta: „Vulcan
József derék író … érdemese a magyar irodalomnak is. Örülünk,
hogy az ő irodalmi működése csinálta meg az első nyílt kulturális
közeledést és egyesülést … a magyarság és a románság között …
Dákó-románia őrültség. Fantom a Nagymagyarország is. Az
azonban valóság, hogy itt élnünk kellene. Csináljunk egy tűrhető
Magyarországot, ez közös érdek. És ez volna ám egy premier!”
Irinyi János édesanyja Janovits Roxanda (másként: Jánossy Róza)
volt. Így kapcsolódik a családhoz női ágon Jánossy Lajos világhírű
fizikus, a 20. századi magyar fizika történetének egyik
legsokoldalúbb, iskolateremtő egyénisége, a Központi Fizikai
Kutató Intézet (KFKI) egyik megszervezője, és egy darabig
igazgatója, aki kidolgozta egy az einsteinitől eltérő, de azonos fizikai
eredményekre jutó relativitáselmélet alapjait.
(folytatjuk)
Varga János Székesfehérváron élő mérnöktanár Nagyléta – Cserekert
szülötte. Általános iskolai tanulmányait itt végezte 1964-ben. Diplomáját a
Miskolci Egyetemen (NME) szerezte.
vargaj@freemail.hu

