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A hagyományoknak megfelelően március 14-én két helyszínen volt ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1848 - as magyar
forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából az Arany János- és az Irinyi János Általános Iskolák tanulóinak
közreműködésével. Ünnepi szónok Menyhárt Károly polgármester volt
Kép-és videó összeállítás a honlapon: www.letavertes.hu /Hírek

Bölcsıdei ellátás
biztosítása iránti igény
felmérése
Tisztelt Szülők!
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a
alapján a települési önkormányzatnak évi
igényfelmérési kötelezettsége van:
„Ha a települési önkormányzat nem biztosít
bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a)
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében) minden év március 1-jéig a helyben
szokásos módon felhívást tesz közzé arról,
hogy a szülő vagy más törvényes képviselő
április 15 -éig jelezheti a települési
önkormányzat felé a bölcsődei ellátás
biztosítása iránti igényét.”

Igényfelmérő lapot a jelzett határidőig:
 a Városháza földszint 5. irodában,
 a Gyermeksziget Óvodában
Harmati Zoltánné intézményvezetőhöz
lehet eljuttatni
Igényfelmérő lap letölthető a honlapról is:
www.letavertes.hu /Hírek oldalról
(Az igénylőlap kitöltése nem keletkeztet
beíratási kötelezettséget!)

A kommunális adó befizetéséről,
adótartozások nyilvánosságra hozataláról
Az I. félévi helyi adóbefizetésekrıl
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az I.
félévi helyi adók (kommunális adó, helyi
iparűzési adó) és a gépjárműadó
befizetések határideje 2018. március 15
volt.
Az erről szóló értesítések kiküldésre
kerültek. A késedelmes befizetés esetén
késedelmi pótlékot kell felszámítanunk.
Szeretnénk újból felhívni a figyelmet arra,
hogy az értesítések nem határozat
jellegűek, így azokat átvételkor nem kellett
aláírni, a kézbesítés postaládákba történt.
Amennyiben előfordult, hogy valaki az
értesítést március 15-ig nem kapta meg,
úgy keresse fel adócsoportunkat a
befizetési csekk pótlása végett.

Adótartózás nyilvánosságra hozataláról
Tisztelt Adózók!
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
Tv. 130.§./1/ bekezdése alapján „Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer, - magánszemélyek esetében az ötvenezer Ft-ot
elérő, 90 napon keresztül folyamatosan
fennálló adótartozással rendelkező adózó

nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét,
telephelyét, adóazonosító számát és az
adótartozás összegét a helyben szokásos
módon közzéteheti.”
Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy
az adóslista elkészítése folyamatban van, a
lista közzététele a Létavértesi Hírek
következő számában kerül sor.
Kérek minden Adózót, hogy a
nyilvánosságra hozatalt elkerülendő,
minél előbb egyenlítse ki tartozását !
A hátralékos adatok frissítését a befizetések
beérkezése alapján elvégzi az Adóügyi
Iroda. Amennyiben bizonytalan a befizetést
illetően az iroda szívesen ad felvilágosítást
hátralékával,
illetve
egyenlegével
kapcsolatosan.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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A 2018. március 6-án rendkívüli ülést
tartott a város képviselő-testülete az
alábbi napirendekkel:

Tisztelettel
tájékoztatjuk
a
Kedves
Érdeklődőket, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan ismét lehetőség nyílik a
testvértelepülésen megszervezésre kerülő
nyelvi táborban való résztvételre az alábbiak
szerint:

1. . Javaslat a központi orvosi ügyelet ellátás biztonságának javítására, szakmai színvonalának emelése, önkormányzati költségek csökkentése érdekében.

Grenzach-Wyhlen
A németországi testvértelepülés német
nyelvtanfolyama 2018. július 8-15. között
kerül megszervezésre, melyre Létavértesről
5-6 fő 14-17 év közötti fiatal részvételére van
lehetőség
kísérővel.
Elszállásolás
családoknál. A nyelvtanfolyam költsége
70€/fő. Az útiköltség a táborozókat terheli.
Jelentkezés: 2018. május 20-ig a Létavértes
Városi Önkormányzat Kossuth u. 4. sz. I.
emelet 15. ajtó Kulcsárné Juhász Juditnál
+36 52 /585 055

Ecaussinnes
Francia nyelvtanfolyam. A testvértelepülés
még nem döntött az augusztusi időpontról,
így erről előreláthatólag az áprilisi számban
tájékoztatjuk a kedves lakosságot. A
nyelvtanfolyam költsége
70€/fő.
Az
útiköltség a táborozókat terheli.

Pietrasanta
Az
olasz
testvértelepülés
olasz
nyelvtanfolyama 2018. július 15-22. között
kerül megszervezésre. A nyelvtanfolyam
költsége 70€/fő. Az útiköltség a táborozókat
terheli. Jelentkezés: 2018. június 5-ig a
Létavértes Városi Önkormányzat Kossuth u.
4. sz. I. emelet 15. ajtó Kulcsárné Juhász
Juditnál +36 52 /585 055
Menyhárt Károly polgármester

A Képviselőtestület további egyeztetéseket
tartott indokoltnak, ezért döntést nem
hozott. Alaptalanok azok a napvilágot látott
információk, hogy a város meg kívánja
szüntetni az orvosi ügyeleti rendszert.
Éppen ellenkező a célkitűzés: az ellátás
biztonságának, szakmai színvonalának
javítása, mely jobban igazodik a lakosság
elvárásaihoz. Ezzel kapcsolatban több
képviselő írta le észrevételét a facebook
Létavértes csoportban.
(https://www.facebook.com/groups/letavertes/)

2.. Különfélék
2.1. Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2017. évi költségvetésének
módosításáról.
A 4/2018.(III.06.)Ör. számú módosító
rendelet, és a 4/2017.(II.14.) Ör. számú
rendelet egységes szerkezetben a honlapon
a „Helyi rendeletek” oldalon.●

2.2. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés
olvasható az önkormányzati határozatoknál
24/2018.(III.16.)Öh. szám alatt. ●
A 2018. április 8. napján tartandó
országgyűlési választásról minden szavazópolgár névre szóló értesítést kapott,
feltüntetve azon a szavazókör helye, címe.
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu
● = elérhető a város honlapján

A Norvég Alap képviselıi Létavértesen
A Debreceni Egyetem tulajdonában levő
LENERG Energiaügynökség Mérnöki és
Tanácsadó Nonprofit Kft. ügyvezetője
Vámosi Gábor megkeresésére a Norvég
Alap képviselői Létavértest választották
energetikai projektek bonyolításában
Magyarországon történő tájékozódás egyik
helyszínéül.

Az Ügynökség ilyen és hasonló energetikai
projektek keretében működik együtt a HajdúBihar Megyei Fejlesztési Ügynökséggel is.

A látogatásuk célja az volt, hogy a delegáció
különböző energetikai források megvalósításában és bonyolításában a magyar
gyakorlatról kapjon képet.
A létavértesi látogatás első részében
polgármesteri tájékoztatóval kezdődött, ahol a
tanácsteremben kivetítőn ismerhették meg a
város történetét, a kapcsolatait, illetve az
energetikai fejlesztések állását.

Ezt követően a geotermális projekt helyszínén
az előkészítés alatt levő termálfűtés
megvalósítása mellett az iskolai naperőmű
kialakítását tekintették meg.
Majd a vértesi részen az Irinyi Kiállítóterem
és az Irinyi család emlékeinek bemutatása
után a Rozsnyai Néprajzi Kiállítóterem
gyűjteményes anyagával ismerkedtek meg.
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A március 14-i véradáson megjelent 82 fő,
vért adott 80 fő.
A magas
létszám tanusítja,
hogy
összefogásban az erő! Farnasi Gáborné,
Karcza Antal, Tallódiné Károlyi Zsuzsa és
Tasnádi Imre, részére ajánlották fel vérüket
az
önkéntesek.
Az
érintettek
és
hozzátartozóik ezúton is megköszönik az
önzetlen segítséget! Külön köszönet azoknak,
akik első alkalommal jöttek el, hogy
segítsenek családtagjukon, jó ismerősükön,
barátjukon !
Élő és igaz a szlogen: "Adj vért, ments meg
három életet" Reméljük első véradóinkkal
még sokszor találkozunk! Névsorukat az
áprilisi számban közöljük.
Szalai Ferencné véradásszervező

2018. MÁRCIUS

A nap utolsó fázisában a Vértesi Református
Egyházközség Szociális Szolgáltató Központjában működő naperőmű bemutatásával ért
véget a Norvég Alap delegációjának
létavértesi túrája.
Fotó: Magánarchívum

A Városháza tanácstermében

A cég az egyetem mellett önkormányzati,
vállalkozói és nonprofit szektorban kiírt
pályázatokban is nagy tapasztalatokkal
rendelkezik, akár közvetlen brüsszeli kiírások
elérésében is. A nemzetközi kapcsolatok
keretében főként az egyetemi működés
területén kutatásfejlesztési források hozzáférésében is nagy tapasztalatokkal bír.

A küldöttség tagjai voltak Anders Stolan és
Katarzyna Anna Kazimierczuk, az IDN, azaz
a Norvég Nemzetközi Fejlesztési ügynökség
igazgatója és szakértője, továbbá egy norvég
független energetikai szakértő Tom Mjso,
akiket az Ügynökség munkatársai mellett Tasi
Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
alelnöke is elkísért.
Menyhárt Károly polgármester
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A kisebb pályázataink a forrással csekély mértékben feltöltött DélNyírségi LEADER Egyesülethez is bekerültek. Azok elbírálása
második negyedév közepéig várható. Az Európa-kapu Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással még
csak projekt elképzelések szintjén van kommunikáció, a forrással
való feltöltés még várat magára.

Tisztelt Létavértesiek, Kedves barátaim!
Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási
ciklus harmadik évének zárásakor magam és a képviselőtársaim
nevében az elvégzett feladatokról számot kell adni, melyet mindig
kiemelt fontosságúnak tartok. A Képviselő-testület 17 ülés
keretében 161 határozatot és 24 rendeletet hozott a 2017. évben.
Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése,
melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy
azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják. A döntéseinkről
rendszeresen beszámoltunk a Létavértesi Hírek hasábjain, azonban
egy ilyen jellegű összefoglalás mindenképpen egységes képet mutat
az elvégzett munkáról.
Tettük ezt azzal az egységes szemlélettel, mely alapján a döntéseink
majd minden esetben egyhangú többséggel lettek elfogadva.
Ebben a munkában mindannyian még mindig vezérfonalnak
gondoljuk Hajdú-Bihar megye jeles személyisége, Szabó Magda
írónő szavait a Kiálts város című művéből: „A város az első te csak
a huszonötödik lehetsz!”

Munkánk zsinórmértéke ezen kívül választási programban
körvonalazódott és az 54/2015. (IV.28.) Öh. számú határozattal
elfogadott Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában
a 2014-2020-as időszakra, amikhez a pályázati elképzeléseket
kellett megfogalmazni. E mentén a korábbi években egyeztettünk a
régi és új forráskezelő szervezetekkel, Hajdú-Bihar Megye
Önkormányzatával, annak Fejlesztési Ügynökségével, a HajdúságiNyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-vel a TOP források miatt,
illetve a KEHOP előkészítőivel – a Nemzeti Fejlesztési
Programirodával - főként a szennyvízberuházás előkészítésére.
Ezek a projektek a megvalósítás szakaszában vannak. Így a 2017-es
év az aláírt támogatási szerződések és támogató okiratok tartalmi
előírásainak megfelelően a vállalt feladatok megvalósításának
pontos előkészítéséről szólt. A kiviteli tervek, a részletes
megvalósíthatósági tanulmányok mellett több pályázatunk
környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésével kezdődhet. Ennek
megfelelően az erre képesített szakemberektől a munkarészeket
megrendeltük, és a hatóság részére jóváhagyás miatt megküldtük.

A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelősei
(vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, gazdálkodóknak és
magánszemélyeknek) több esetben tartottak előadást Létavértesen a
saját tevékenységeiket érintő pályázatokban való részvétel
lehetőségéről.
Az egyéb alapok tekintetében is próbáltuk a pályázati
elképzeléseinket a várható forrásokhoz (Vidékfejlesztési Program,
Norvég Alap, EU2020 fejlesztési programba levő GINOP, EFOP
stb.) igazítani.
A pályázati lehetőségeket az év folyamán kidolgoztuk, és
mindegyikük beadásra került a szükséges mellékletekkel (projekt
tervek, építési engedélyek, megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon (CBA) elemzés, stb.) együtt.
Egy rövid összefoglalót engedjenek meg mindezekről
részletesebben a hozzátartozó számokkal.

 KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőségjavító Program keretében ivóvíz-hálózati rekonstrukció közel két
kilométer hosszon, kezelőegységek, tolózárak cseréje, új vízműtelep
a nyersvíz kezelésére és egészségügyi határérték okán megfelelő
mértékű és számú ülepítő kezelő medencék, gépház és a
végfertőtlenítésre REDO technológia került kialakításra. A pályázat
megvalósítását koordináló Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító
Társulás részéről a garanciális és az eltelt időben történt, már az új
üzemeltető tapasztalatai által, valamint a folyamatosan jelzett
hiányosságok okán még nem lett átvéve a város vagyontárgyai közé,
azok pótlására tettünk és teszünk folyamatosan erőfeszítéseketlegutóbb a Képviselő-testület egységes határozott állásfoglalásával.
A pályázati program teljes összege: 451 917 903.- Ft
 2016. év végén beadott Tanyafejlesztési Program IV. célterületén
(Zártkert Revitalizációs Program) beadott pályázatunk sikeresen
szerepelt, ennek keretében Pince és filagória épületekkel
gazdagodott a Tájház melletti önkormányzati ingatlan. Összes
költség: 13.195.000.- Ft- Pályázati támogatás összege 9.500.000 Ft.

Több olyan környezetvédelmi korlátozást kell figyelembe venni,
amit előírtak számunkra. Tisztában voltunk azzal, hogy Létavértes
veszélyeztetett vízbázis miatt kiterjedtebb – szinte az egész
települést lefedő ivóvízbázis védőidom - meghatározásával
megjelölt. Az is nyilvánvaló, hogy olyan védett természeti értékek
és lejegyzett NATURA 2000-es területek vannak a pályázatokkal
érintve, amelyekre feltétlenül gondot kell fordítani. Ezért ezek a
környezetvédelmi munkarészek nagy súllyal határozzák meg a
beruházások kivitelezését (legyen ez az ipari terület, illetve a
geotermális program).
Igyekeztünk az egyeztetéseket úgy végezni, hogy a korlátozások ne
hiúsítsák meg és jelentősen ne csökkentsék a pályázatok
megvalósítását. Ezek a munkarészek már a vége felé vannak, így az
első kapacsapások szinte mindegyik pályázatunknál 2018. közepéig
megtörténhetnek.
A pályázatok megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás
mindegyik esetben elő van készítve. A földhivatali munkarészek
(telekmegosztás és egyesítés) elkészültek, az ez alapján megírt
telekalakítást jóváhagyó adásvételi szerződés 2018. március 31-ig
aláírásra kerül.

Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Az új pince az átadáskor
 A Létavértes SC’97 Sportegyesület által igénybe vehető TAO
pályázattal, a Létavértes Városi Önkormányzat és a közmunka
programban résztvevők bonyolításával a Debreceni utcai
centerpálya mellett 300 férőhelyes fedett lelátó készült.
A szerkezet fő vállalkozói a Dryvit Profi Kft., Márkus-Klíma Kft.
Bekerülési költség 19.564.000 Ft mellett 220 m2 térkövet a
közmunka programból biztosítottunk, illetve 840.000 Ft-ot új
világítási kábel és öntözőrendszer átalakítása igényelt.
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Másodszor azokról, amik folyamatban vannak:

● A KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 szennyvízberuházás
előkészítésére 2013. év végével nyílt lehetőségünk, 2014. év végére
a csatornahálózat kiviteli tervei elkészültek az új szennyvíztelep
engedélyes terveivel együtt. 2015-ben a Kormányzat az ilyen nagy
forrásigényű pályázatok megvalósítását magához vonta, így az
előkészítés anyagait a Nemzeti Fejlesztési Programiroda részére
átadtuk. Az általunk előkészített anyagokat a Programiroda a
kivitelező előzetes kiválasztásával egyidejűleg átdolgozásra
rendelte. Ezzel összefüggésben folyamatosan kapcsolatban vagyunk
a tervező irodával, és a támogatási szerződés utolsó módosítását
követően 2017. október 12-től a kivitelezővel is. A támogatási
szerződésben maradtak a projekttel érintett települések ( Létavértes,
Hajdúhadház -Téglás, Kemecse -Vasmegyer-Tiszarád), azonban a
projekt összege több mint félmilliárd forinttal nőtt, 3.690.542.797 Ft
-ra változott csak Létavértes vonatkozásában. A kivitelező
közbeszereztetése és a műszaki ellenőr kiválasztása is megtörtént,
aki már a legelső koordináción is részt vett. Az előzetes tájékoztató
szerint a kivitelezés 2018. II. negyedévében kezdődik.
● TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból Létavértes Város
közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia
felhasználásával. Ennek keretében 10-13 intézmény termálvízzel
történő fűtése, és az ehhez szükséges termelő, és visszatérő kutak
megfúrása valósul meg. A pályázott összeg 573.000.000 Ft.
Jelenleg a kiviteli tervek készülnek, és a kutak megfúrásához
szükséges geológiai munkák mellett a környezetvédelmi
tanulmányok elkészítése folyik a tervező iroda által. A kiválasztott
projektmenedzsment készíti elő a közbeszerző kiválasztását, aki a
műszaki ellenőr és a kivitelező meghatározásáért lesz felelős.
● TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Létavértesen címmel. A pályázat keretében a Szél utca végén a
vasút melletti ipari terület közművesítését végezzük el, mely során a
belső út 1,8 km hosszban a terület közvilágítása, elektromos ellátása,
víz, gáz, és szennyvízhálózat kiépítése valósul meg. Az elnyert
pályázati
összeg
258.445.000
Ft.
A
kiválasztott
projektmenedzsment készíti elő a közbeszerzési szakértő
kiválasztását, aki a tervek birtokában műszaki ellenőri és a
kivitelezői tenderért felelős. A NATURA 2000 lejegyzések okán a
környezetvédelmi hatástanulmányt elkészíttettük, ami alapján a
környezetvédelmi hatóság felhasználható területeket korlátozással
hagyta jóvá, azonban a beruházás minimális módosítással
elkészülhet.
● Az FM 9/2017.(IX.29.) utasítására Zártkerti Program
keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági
hasznosítását segítő és az infrastrukturális hátteret célzó pályázat
került beadásra. Ennek keretében területbővítés, ültetvénytelepítés,
vadkerítés építés, illetve több mint két kilométer zártkerti útfelújítás
történhet. Az elbírálás folyamatban van. A pályázott összeg
10.000.000 Ft.
● VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése című pályázat keretében van lehetőség a pocsaji útfélen,
az Aranykalász gépcsoport melletti dűlő kiépítésére 2,5 km
hosszúságban, 3 méter szélességben négy kitérővel. Az „L” alakú
dűlő másik vége a Kis Tanyával szemben a határhoz vezető útra jön
ki. A támogatás összege 99.999.999 Ft, melyhez egyébként is
önrész vállalásával pályáztunk. A támogatási szerződés szerinti
teljes költség 127.764.795 Ft, bár az aktuális építőipari díjak
tükrében megemelkedhet.

● Létavértes Városi Önkormányzat „Országos Tornaterem
Felújítási Program” pályázatára beadott anyagunkat a
Magyar Kézilabda Szövetség támogatásra érdemesnek
nyilvánította, így az uszoda feletti tornacsarnok szakszerű
hangosítása mellett a kiszolgáló helyiségek elhasználódott
ajtóinak, csapjainak cseréjére, illetve az öltözők festésére
nyílik lehetőségünk.

Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Uszoda és sportcsarnok bejárata
A felhasználható összeg 34.751.521 Ft. A pályázat támogatási
összege 24.326.065 Ft, így az önrész 10.425.456 Ft. A pályázat
megvalósítása a kiíró általi kivitelező kiválasztásával történik. A
műszaki ellenőri egyeztetés a helyszínen megtörtént.
● A Kistérségi és Önkormányzati közmunka programok
keretében a feladatellátás és az intézmények (például Napközi
Konyha ) részére, és esetlegesen a nagy rendezvényeink
kiszolgálása miatt a közmunka programok lehetővé tették nagy
értékű eszközök, építő- útépítő anyagok beszerzését, valamint
betontermékek alapanyaginak a beszerzését. Ennek keretében több
mint száz tonna meleg aszfalt, sóder, cement folyamatosan, az
önkormányzati traktorhoz mélyszántó ekét, boronát, permetezőt,
kombinátort, pótkocsit, illetve a napközihez kettő darab hűtőkamrát,
vákuumcsomagolót szerezhettünk be közel 8 millió forint
összegben.
Terveink között szerepel:
 A Kossuth utcai Napközi Konyha felújítása, bővítése,
melyhez 300 M forint forrás szükséges. A 2017. évi kiírások
kizárólag egyházi, nemzetiségi önkormányzati és társadalmi
szervezet által üzemeltetett konyhákra vonatkoztak. A minisztérium
felé a problémát jeleztük, illetve az országgyűlési képviselő által
kezdeményezzük hazai forrásból ennek a támogatásnak a
lehetőségét. Más forrást a Belügyminisztériumtól csak csekély
mértékben érhettünk volna el.

 A korábbi forrásokból kimaradt helyi gazdaságfejlesztési
kiírásokhoz illeszkedő fémvázas tárolóépület létrehozását a
Baross utcai önkormányzati telephelyeken, melynek a tervei
elkészültek. Ez az épület a mezőgazdasági termények
feldolgozását, és a beton termékek (térkő, folyóka, és árokelemek)
gyártását segítheti, melyhez 70 M forrás szükséges.
 A Zöld város forrásból kimaradt művelődési ház épület
energetikai fejlesztését és a Rózsa utcai bővítést előcsarnokkal,
ruhatárral, jegypénztárral, melyhez 110 M forint forrás szükséges.
A piac épület építése, melyhez 86 M forint szükséges. Az
épületekhez a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak.
A korábban megvalósuló projektek keretében az
intézményhálózat épületeinek – a nagylétai részen két iskolaépület,
a vértesi részen a tagóvoda, a könyvtár, három iskolaépület –
felújításával (szigetelés, nyílászárócsere, stb.) már egy teljes évet
zártunk, ami alatt az energiafelhasználás csökkenése
megnyugtatóan igazolódott. Ugyanez tapasztalható az Arany János
Általános Iskola főépületén, és az uszodán elhelyezett 250 napelem
működéséből adódóan. Az Egészségház (fogászat, védőnői
szolgálat, gyermekorvosi rendelés) új helyen történő kialakítása és
az épületszerkezetek energetikai megfeleltetése szintén jelentős
megtakarítást eredményezett.
Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete –
amiben az önkormányzatok működnek, különösen a 2017. évet
tekintve kedvezőbb volt.
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. A stabil gazdálkodáshoz nem kellett költségvetési tételeket zárolni.
Az odafigyelés mellett minden kiadási terület tervezhető és
végrehajtható volt, sőt a beruházásaink teljes körű megvalósításába
többleteket is vállalhattunk. Nem voltak kifizetetlen számláink, a
határidős teljesítések mellett sok plusz dolgot sikerült megoldani. Az
önkormányzati számlák évközben végig pozitív egyenleggel álltak.
A pályázati önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre
teljesítettük. A kötelező feladatellátáshoz és a pályázatokhoz
szükséges ingatlanbeszerzések előkészületeit (temetőbővítés,
szennyvíztelep, geotermális ) megtettük, illetve a Vértes központi
parkoló kialakításához két ingatlan megvételére is intézkedtünk.

Az önkormányzati feladatellátásához szükséges létszámot
elbocsátás nélkül, nyugdíjazások mellett is megtartottuk. A
költségvetés kötelező feladatellátás kiegészítésére 33.307.324 Ft
plusz forrást, rendkívüli önkormányzati támogatásként 2 M forintot
kaptunk (a tűzoltóság bértámogatásaként).
A 2018. gazdasági év indításában jelentős segítség volt az előző évi
működési költségvetési pénzmaradvány 73.783.000 Ft összege, és a
327.526.000 Ft felhalmozási költségvetési pénzmaradvány összege
(utóbbiban az Ipari terület teljes pályázati összege is szerepel).
Mindehhez hozzájárult a jogszabályoknak megfelelően a
közoktatási intézményeink átadásával kötött bérleti-üzemeltetési
szerződésből befolyt és a KLEBELSBERG KÖZPONT által időben
fizetett bevétel is (uszodahasználat, takarítás, gépészet
üzemeltetése).
Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem
tervezett és nem is tervez. A normatívákhoz alakítottuk ki a
feladatellátást is. Különösen fontos volt 2017-ben, hogy az
oktatásban részt vevő valamennyi gyerek részére ismét tudtunk
10.000 Ft tanévkezdési támogatást adni. Minden reményünket
felülmúlta, hogy a költségvetésben lehetőség nyílt első ízben az
időskorúak járadékának bevezetésére minden 70 évet betöltött lakos
számára. Egyedülállóként 12.000 Ft-ot, míg társas jogviszony esetén
10.000 Ft / fő.
2017. január 1-jétől Debreceni Vízmű Zrt -vel, mint új
szolgáltatóval életbe lépett az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási
szerződést. Ez az év már az odafigyelő működés éve volt, hiszen
jelezték azonnal az új problémákat. Az átvétel után összeírták azokat
az ivóvízminőség-javító program megvalósításával összefüggésben
maradó hibákat, ami a garancia és szavatosság körébe tartozik. A
három oldalas listát átadtuk a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító
Társulásnak, akik még a kivitelezővel vannak kapcsolatban.
Mindenkivel tudatosítottuk azt, hogy a hibák kijavításáig az
elkészült projekt nem kerül átvételre!
A közfoglalkoztatásban hosszabb, rövidebb idejű kiírásokban 5
programban 112 főnek, a Kistérségi Társulás 3 programjában –
helyi startmunka, belvíz és hosszabb idejű startmunka – 20 főnek
adtunk munkát. Közmunka keretében termeltünk tormát, uborkát,
hónapos retket, fejtett borsót, zöldbabot, sütőtököt, főzőtököt, lila és
fehér
káposztát,
vöröshagymát,
burgonyát,
sárgarépát,
petrezselymet. Több mint tízmillió forint bevételünk származott a
közel 2000 q kukorica és napraforgó eladásából.
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Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az
ebben megjelenő segítő szándékát !
Azt
gondolom
mindenki
látja,
hogy a napjainkban tapasztalható
közigazgatási
változásoknak
megfelelően és az
ehhez kapcsolódó
elképzelésekhez
alakítottuk át a feladatellátásunkat. Azonban még mindig nem
látható előre az önkormányzatok helyzetének és feladatellátásának
végleges struktúrája. Talán várható, hogy a törvényhozás
figyelembe veszi azt az igényt és a hozzá kialakított takarékos
szolgáltatási rendszert, amivel egy ilyen kisváros fémjelezheti a
térségben elfoglalt pozícióját és maradnak ehhez feladat-ellátási
pillérek is. Csak azért, mert a helyi problémákat meggyőződésünk
szerint csak helyben lehet hatékonyan orvosolni.

2017.évben a hagyományos nagyrendezvényeinket, ünnepeinket,
évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi kapcsolatainkat
ápoltuk. A programokat jó színvonalú rendezvényekkel
igyekeztünk megtartani. Különösen jelentős volt a Hajdú-Bihar
Megye Önkormányzatának megkeresése, mely által helyszínt
adhattunk idén a Megye Napja programjaihoz. A jól sikerült
rendezvényen a megye meghatározó vezetői, a városok és falvak
képviselői,
az
intézményrendszer
feladatellátásának
letéteményesei tiszteltek meg bennünket és ismerhették meg
városunkat.
Idén volt a XVI. Alkotótábor (Művésztelep) is megtartva, a
szokásos résztvétellel láttuk vendégül a művészeket.
Az egyházaink összefogásban, együttdolgozásban, a közös
rendezvényekben és az emberi kapcsolatok erősítésében is
példával járnak mindenki előtt. Ezen folyamat támogatóiként, akár
egyfajta generálóiként nagy tisztelettel és mindig jó szívvel
veszünk részt.
A civil szervezeteket erőnk szerint támogattuk, rendezvényeiket
alkalmanként segítettük, különösen a Létavértes SC’97 és az
Önkéntes Tűzoltóság működtetésében. Köszönettel vettük a
civilek segítségét az önkormányzat programjaiban is, például a
nyugdíjas klubok részvételét a Málé fesztiválon.
A Létavértesi Híreken keresztül és többször levélben is
igyekeztünk a pályázati lehetőségekről tájékoztatni.
Közreműködtünk az MVH, illetve az Agrárkamara
rendezvényein.
Feltétlen hittel megyünk előre, mert valljuk, hogy a céljaink - a
várost és a létavértesieket – Önöket szolgálják. És ha így tesszük a
dolgunkat, emelt fővel várhatjuk az előttünk álló következő
esztendő történéseit is.

Diákmunka programban 15 fő vett részt az iskolai nyári
szünetben. Önkéntes munka keretében 34 főnek tettük lehetővé,
hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat
megszerezze. Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben
tartottuk a piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát. Ennek
keretében kátyúzással óvjuk most már évek óta a kül- és belterületi
szilárd burkolatú útjainkat.

A 2018-as év bizonyosan a pályázatok megvalósulásáról szól.
Különös figyelmet érdemel a szennyvízberuházás és a geotermális
pályázati forrásainak felhasználása, arra tekintettel, hogy mind a
kettő megvalósítása a közterületek jelentős igénybevételével (
munkaárkok, útfeltörések, stb.) jár. Ehhez mindenki részéről
türelmet, és megértést kérünk azzal, hogy a részletes kivitelezési
ütemtervek és programozott feladatok ismeretében lakossági
fórumokon és hirdetőkön, valamint a Létavértesi Hírek számaiban,
esetleg egyedi értesítésekkel mindenkit tájékoztatunk.
Mindezekhez kérem mindnyájuk további segítségét, támogatását!

A dűlőutak állapotának és szélességének megőrzésének a hatósági
megoldásait készítettük elő a kimérésnek megfelelően.
Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó és
bérleti díj bevételeket jelentős mértékben realizálni. Volt, aki a
bírósági szakaszig, illetve gépjárműfoglalásig eljutott. A takarékos,
odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden
intézményére jellemző volt.

Végezetül tisztelettel köszönöm meg azon létavértesi
lakostársaimnak, akik az önkormányzat és a hivatal felé, illetve a
rendezvényekhez nyújtottak segítséget, anyagi, illetve munkában
megnyilvánuló támogatást, és mindenkinek az év során tanúsított
türelmét, tiszteletét, megértését és az összes jó szándékú kritikát és a
jó szót is, mert a munkánkhoz mindezekre szükség van.
Menyhárt Károly polgármester
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Tisztelt Lakosság!

A februári lapszámban röviden adtunk hírt a város ez évi költségvetéséről,
közölve a bevételi és kiadási sarokszámokat, illetve a negatív költségvetési
egyenleget, melyek a működési és felhalmozási hiányokból tevődnek össze.
Bár a teljes költségvetés és minden melléklete elérhető a város honlapján:
www.letavertes.hu /Hírek /vagy az Önkormányzat/Helyi rendeleteknél, de
nem minden olvasónk rendelkezik internettel, így nem tudhatja, hogy az
egyenlegben mutatkozó hiánynak nagyobb részben meg van a fedezete
előző évi költségvetési pénzmaradványként.

Az elmúlt hetekben tapasztalt,
közösségi oldalakon is megjelent nem minden esetben „jóindulatú”
- bejegyzésekre reagálva, valamint a további félreértések elkerülése
érdekében a LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt-nél igénybe vehető mellkas
röntgen vizsgálat (és nem tüdőszűrő) szolgáltatásról az alábbiakban
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

Részlet a 3/2018. (II.13.) Ör. számú,
Létavértes város önkormányzatának és intézményeinek
2018. évi költségvetéséről szóló rendeletből.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A 2018. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege
2.975.156.000 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
költségvetését:
2.498.847.000 Ft
2.940.156.000 Ft
- 441.309.000 Ft
- 73.783.000Ft
-367.526.000 Ft
állapítja meg.
…
(5) A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi
költségvetési maradvány igénybevételével történik 73.783.000
Ft mértékben.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási
bevételként előző évi
költségvetési maradványból
327.526.000 Ft, külső forrásból hosszúlejáratú fejlesztési hitel
felvételként 40.000.000 Ft összegben valósul meg.

Tekintettel arra, hogy intézményünk jogerős működési engedélye
nem terjed ki tüdőszűrés végzésére, ilyen jellegű tevékenységet
nem folytathatunk.
A területileg illetékes tüdőszűrő állomás: Rendelőintézet,
Debrecen, Bethlen u. 11-17. szám, I. emelet 1032 ajtó

P
Páállyyáázzaatt
hheellyyii cciivviill sszzeerrvveezzeetteekk rréésszzéérree
Létavértes Városi Önkormányzat a helyi programok bővítése,
színesítése, tartalmasabbá tétele érdekében pályázatot írt ki helyi
civil szervezetek részére.
Pályázni lehet az alábbi témakörökben:
A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,
B.) Kapcsolódás városi rendezvények szervezéséhez (pl: Szüreti
nap, Advent, Városnap)
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, népi kulturális értékek
ápolása, bemutatása,
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős tevékenység segítése
E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek
javítása, karbantartása)
F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidős
tevékenységek, programok segítése.
KIZÁRÓLAG HELYBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOKRA !
Rendelkezésre álló forrás: az önkormányzat költségvetésében
elkülönített keretösszeg 1.000.000 forint.
Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, akik:
a.) a bíróságon 2016. január 1 előtt bejegyzésre kerültek,
b.) az alapító okiratuknak megfelelően ténylegesen végzik
tevékenységüket,
c.) hiánytalanul elszámoltak az önkormányzati támogatással.
Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.
Benyújtási határidő: 2018. április 16-én 16 óra
Pályázat további részletei, igénylőlap: www.letavertes.hu /Hírek,
Elbírálás: a Képviselő-testület április 26-i ülésén
További információk kérhetők:
Vályiné Pápai Viola, Művelődési Bizottság elnöke: 585 062
Kulcsárné Juhász Judit, Városháza, I. emelet 15. tel: : 585-055

Intézményünkben csak és kizárólag (tüdőszűréshez is szükséges)
mellkas felvételt készítünk.
Mellkas röntgen vizsgálat felvétel kérhető, végezhető az alábbi
esetekben:
1. LÉT.A.MED Zrt Röntgenbe szóló háziorvos által kiállított,
iránydiagnózist tartalmazó beutalóval,
 ez INGYENESEN igénybe vehető szolgáltatás
2. LÉT.A.MED Zrt Röntgenbe szóló foglalkozás egészségügyi
orvosi beutalóval,
 ez TÉRÍTÉS ELLENÉBEN igénybe vehető szolgáltatás
3. kortól függetlenül a beteg saját kezdeményezésére,
 ez TÉRÍTÉS ELLENÉBEN igénybe vehető szolgáltatás
A térítési díjakat a 2016. június 01. napjától hatályos Térítési díj
szabályzatunk tartalmazza, mely honlapunkon is elérhető.
A mellkas röntgenfelvétel térítési díja jelenleg 1 500.- Ft, melyet a
Rendelőintézet pénztárában lehet befizetni.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.
Továbbá tisztelettel kérjük a Lakosságot, hogy panasz, észrevétel
esetén lehetőleg ne a közösségi oldalakon „üzenjenek”, hanem
bátran keressék fel igazgatóságunkat, ahol minden tőlünk telhetőt
megteszünk a felmerülő problémák orvoslására.
Simonné Varga Csilla vezérigazgató
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VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Rózsa u. 1. – Telefon: (52) 376 – 055

V. HATÁRMENTI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
Rekordot döntött a rendezvény
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Március 9 -én Érzéssel álmodott színek címmel nyílt meg
Medve Mária helyi amatőr alkotó önálló kiállítása a Városi
Könyvtár és Művelődési házban (Rózsa utca 1. szám).

2018. február 17-én a művelődési ház színháztermében 12 csoport
240 táncosa mutatta be koreográfiáit a szakmai zsűrinek és a
nézőteret teljesen megtöltő lelkes közönségnek.

Fotók: Boros-Szima Beáta

„Szárnyaló” Cserebingó táncosok
A produkciókat a Bürkös zenekar, és a Csillagocska zenekar
kísérte, a műsort Bistey Attila celebrálta. A résztvevők produkcióit a
zsűri elismerően, és építő jellegű kritikával méltatta. Táncházi
mulatsággal zárult az este.
Fellépő csoportok:
• Bajnóca Néptánc Egyesület – Berettyóújfalu
• Cserebingó Táncegyüttes – Létavértes
• Csillagocska Néptáncegyüttes – Nagyvárad
• Debreceni Egyetem Hortobágy Néptáncegyüttes
• Galagonya Néptáncegyüttes – Bors
• Görböc Néptáncegyüttes – Micske
• Hármasfonat Néptánccsoport – Mezőtelegd
• Himes Néptáncegyüttes – Balmazújváros
• Margaréta Néptánccsoport – Hosszúpályi
• Monostorpályi Rozmaring Néptánc Egyesület
• Sebes Körös- Menti Pacsirták Néptáncegyüttes – Mezőtelegd
• Toldi Néptáncegyüttes – Nagyszalonta
Köszönjük az alábbi személyek, és intézmények segítséget, és
támogatást:
• Arany János Általános Iskola technikai személyzete, Balla Istvánné, BorosSzima Beáta
• Cserebingó csoport táncosai (Andirkó Renáta, Bacsa Vivien, Bíró
Mómika, Gecző Gergő, Guba Virág, Hajdu Imre, Jenei Tibor, Jónás Péter,
Juhász Erzsébet Katalin, Kovács Lili, Kovács Luca, Misuta Péter, Rost
Dorka, Vígh Ferenc)
• Guba Csaba, Gyermeksziget Óvoda, Gyüre Imre, Huszti
h
ús Kft, Kővári Krisztián, Létavértes Város Önkormányzata, Lévai József
• Menyhárt Károly, Nagy József, Pongor Imre, Rozsnyai Gyűjtemény, Sós
Tibor

A szép számban megjelent érdeklődőket Pénzes Sándorné Rozika
köszöntötte. A tematikában és alkotói technikákban igen színes
tárlatot Erdei Sándor újságíró nyitotta meg. Szatmári Imre saját
gitárkísérettel előadott szép énekszámokkal járult hozzá a program
sikeréhez.

Fotók: Turóczi Barnabás

Medve Mária közel két évtizede fogalmazza meg színekben és
vonalakban gondolatait, érzéseit. Ő is tagja annak a helyi amatőr
alkotó közösségnek, melynek szakmai irányítója Máté József tanár –
festőművész.
Az érdeklődők március 31-ig tekinthetik meg a kiállítást az
intézmény emeleti termében, kedd – péntek: 8 – 18, szombaton: 9 –
től - 12 óráig.
(T.B.)



Március 6-án a Létavértesi Alkotótábor (2000-2017) munkáiból A
végeken” (ízelítő) címmel nyílt kiállítás Debrecenben a Dóczy
Galéria Dísztermében (Kossuth u. 35. III. em. 310.)

Balla Fruzsina

Sok-sok szép kép és videó elérhető a város honlapjáról:
www.letavertes.hu /Hírek

A kiállítás május 30-ig látogatható, hétköznapokon 8-18 óráig.
Telefon: 52/ 614-789.
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Február 27-én vidám farsangi mulatság volt az óvodánkban.
Reggel már változatos jelmezekben érkeztek a gyermekek a
csoportokba, ahol színes programokkal vártak rájuk vidám
öltözetben az óvó nénik.

Ilyenek voltak a tréfás ügyességi vetélkedők, a játékos, jelmezes
felvonulás, a nap fénypontjaként a Rózsás Viktória fergeteges
hangulatú műsorán vehettünk részt. E vidám nappal búcsúztattuk a
telet, és immár várjuk a napfényes tavasz megérkezését. A képeket
csatoljuk.( kérjük mind a három képet beletenni szíveskedjen)
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Farsang az Irinyi úti Óvodában
Február 22-én hagyományainkhoz híven megrendeztük a
maszkabálunkat az Irinyi János Általános Iskola tornatermében. A
gyermekek szüleikkel, hozzátartozóikkal és a kedves meghívott
vendégeinkkel egy vidám hangulatú, télűző mulatságon tölthették a
délutánt.
Először a fellépő csoportok színvonalas, vidám zenés műsorral
szórakoztatták a közönséget.
Elsőként a Bambi csoportos
gyermekek bárány bőrbe bújva mutatták meg, ahogy álmukban is
Ugi-bugit járnak.
Majd a Cirmi csoportos gyermekek a magas hegyek közt, ahol a
tenger hupikék, ott Hupikék törpikékként ropták táncos lépéseiket.
Ezután a Szivárvány csoportos gyermekek charleston táncosokká
váltak. Cilinder illetve toll fejdíszes viseletükkel idézték fel a 20
évek dzsessztáncát.
Befejezésül a délutánt nem úszhattuk meg szárazon. A Zümi
csoportos gyermekek a jövő bajnokaiéként, mint szinkronúszók
léptek színpadra, vagyis medencébe.
A mulatságot a jelmezes felvonulás ékesítette, ahol a gyermekek, a
szülők kreativitásának köszönhetően sok, szép színes maskarát
ölthettek magukra, melyet apró ajándékkal jutalmaztunk.
Ezt követően a Szegedi Látványszínház interaktív műsora
gazdagította délutánunkat. Tombolasorsolással zártuk a napot, ahol
számos értékes ajándék, illetve fődíjként egy torta talált gazdára.
A szülői munkaközösség jóvoltából mindenki kedvére falatozhatott
az ovibüfében.
Köszönjük az SZMK tagok segítő munkáját és a támogatóink
önzetlen felajánlásait!

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
2018. április 23-tól /hétfőtől/ - 2016. május 04-ig /péntekig/
a délelőtti órákban
Beíratás helye: Debreceni u. 1, és Irinyi u. 6. – Vezetői iroda.
ÓVODÁBA beíratható:
a 2015. szeptember 01 –2016. augusztus 31. között született gyermek.
BÖLCSŐDÉBE beíratható: 20 hetes kortól
A beíratáshoz-bölcsődéhez és óvodához szükséges okiratok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazoló
kártyája, oltási könyve, TAJ kártya,
 a szülő személyi igazolványa, lakcím igazoló kártyája,
telefonszáma, e-mail címe
a Magyar Államkincstár igazolása magasabb családi pótlékról (ha van)
sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény (ha van)
tartós betegségről orvosi igazolás (ha van)
500 Ft alapítványi pénz (ezzel minden újonnan érkező
gyermek hozzájárul az óvoda alapítványához)
Kérjük hozza magával kisgyermekét ismerkedés céljából!
ÓVODA VEZETŐSÉGE
KÉRJÜK, idén is támogassa óvodánk gyermekeit adója 1 %- val!
Alapítványunk: „A létavértesi óvodák gyermekeiért”
Adószám: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda dolgozói

Fotók: Boros-Szima Beáta

Támogatóink voltak: Stefánia Cukrászda, Szilágyi Béla, Szél ABC,
Bora Zoltán, Kata Turi, Lili Bababolt, Létai -Huszti Kft, Demeter
Józsefné, PP+R Kft, Tóthfalusi János és családja.
Az óvoda munkatársi közössége
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http://arany-lvertes.sulinet.hu
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Alsó tagozatosok
Március 2-án iskolánk névadójára, Arany Jánosra emlékeztünk.
Délelőtt játékos vetélkedőn, ügyességi –és sportversenyen, kézműves
foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. A délutánt a farsangi
mulatságunkkal folytattuk, amit az első évfolyamosok színvonalas
műsoraival kezdtünk, majd jelmezes felvonulással zártunk.

9. oldal

Arany-busz az “Aranyban”
Különleges látvány fogadta március 8-án iskolánk pedagógusait,
diákjait és városunk lakosságát. Janikovszky Éva Könyvtárunk
szervezésében a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János születésének
200. évfordulójára összeállított vándorkiállítása érkezett
településünkre, amelyet egy kívülről Toldi-képregénybe burkolt
200-asArany-buszban tekinthetett meg az érdeklődő közönség.
Arany János életművét, költészetének máig ható eleven erejét
versek, képek, relikviamásolatok, hang- és filmfelvételek
segítségével mutatja meg a benne található kiállítás.

1.a osztály: A kis Khumba című mesejátékkal a zebrák világába
kalauzolt el bennünket. Felkészítők: Bora Istvánné, Fazokán
Jánosné.
1.b osztály: A Vadnyugat, cowbojok világát tárta elénk.
Felkészítők: Bagdán Ilona, Szilágyiné Magyar Éva..

Fotók: Iskola archívuma

1.c osztály: A Macskák és egerek barátságát mutatta be nekünk.
Felkészítők: Baloghné Janka Tímea, Nyakné Hevesi Judit.
2018-at Mátyás király emlékévének nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság. Az emlékévet indokolja királlyá
választásának 560. évfordulója, aktualitását adja még születésének
575. évfordulója is.
Ennek jegyében rendezte meg iskolánk alsó tagozata a Konyári
„Égig érő fa” elnevezésű mesemondó verseny helyi selejtezőjét. A
megmérettetésre Mátyás személyéhez köthető mesékkel nevezhettek tanulóink.
Meséikben kifejezésre jutottak vágyaik, melyek lelkünk mélyén
mindannyiunkban megfogalmazódnak, a jóság, igazmondás,
igazságtevés, leleményesség –számos Mátyás mese üzenete.
Magukkal vitték nebulóink a mesékben olvasott igazságosságot, jó
iránti vonzódásukat, belső tisztaságukat. Most is bebizonyosodott,
hogy a számítógép virtuális világa uralta közegben csak a mese
nyújt biztonságot, kapaszkodót.
A legeredményesebb mesemondóink voltak:
2.évfolyam: 1.Soós Boglárka 2.b, 2. Kapusi Boglárka 2.b, 3. Jónás Sándor
2.c, 3. Szabó Mercédesz 2.c. 3.évfolyam: 1. Balogh Dániel 3.a, 2. Hercz
Attila 3.b, 3. Szoták Hunor 3.b, 3. Bakó Balázs 3.b, 4.évfolyam: 1. Szatmári
Gréta 4.c, 2. Nagy Eszter 4.b, 3. Szabó Gergő 4.c, 3. Szabó Janka 4.c.

Köszönjük tanulóink érdeklődését és felkészítő tanáraik munkáját!

„Álljon a bál…”
Iskolai könyvtárunk a farsangi ünnepkörhöz kapcsolódóan
plakátkészítő versenyt hirdetett. A projektmunkák a farsangi
népszokásokat, karneválokat jelenítették meg. Összesen 19
pályamunka érkezett. A legszebb plakátok kiállításra kerültek az
iskola aulájába. A zsűrizésben Máté József és Máté Anna segítette a
munkánkat.
Eredmények:
Alsó tagozat: 1. Bertóthy Tamás – Oláh István 4.c, 2. Lakatos Regina –
Kozma Botond – Kustor Máté 4.b, 3. Ágoston Lilla 4.b, Balogh Dominik
4.b. Különdíj: Pongor Jázmin –Szabó Dorina – Vida Boglárka 3.c, Szabó
Janka – Szatmári Gréta 4.c

Felső tagozat: 1. Barna Mónika – Kiss Mária 6.c, 2. Jenei Kamilla
– Papp Ildikó Orsolya 5.c, 3.Laczkó Fanni 5.c

A gyerekek kipróbálták a Toldi-erőjátékot, kvízt oldottak meg,
verseket és rappelt Arany-szövegeket is hallgattak. A busz az
országot járva interaktív módon ismerteti meg a diákokkal Arany
János életét és munkásságát. Szervezésünknek köszönhetően az
Irinyi Iskola diákjai és a település érdeklődő lakói is megtekinthették
ezt az értékes és érdekes lehetőséget.

Pénzügyi témahét
2018. március 5-9 között ismét, immáron 4. alkalommal került
megrendezésre a Pénz7, az évről-évre egyre több tanárt és diákot
vonzó pénzügyi-gazdasági nevelési program. Célja, hogy a fiatalok
tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, alaposabb ismeretekkel
rendelkezzenek a pénzvilág működéséről.
Iskolánk is fontosnak tartotta, hogy helyi munkatervébe tervezetten
bekerülhessen a pénzügyi tudatosság. Gyermeknyelven szóló
változatos programjaink fejlesztik tanulóink kreativitását,
innovativitását, kezdeményezőképességét. Ki-ki a maga korosztályi
szintjén ismerkedhetett a pénzügyi folyamatokkal.
Alsó tagozatos tanulóink tanulmányi sétáik során tapasztalhatták
meg a bolti és piaci árak közti különbséget, előzetesen gyűjtött
anyagokból szereztek ismereteket szomszédos országaink
pénzeszközeiről. A környezettudatosság jegyében újrahasznosítható
anyagból készíthettek perselyt megtakarításaik számára.
Megszerzett tapasztalataikat később hasznosíthatták különféle
pénzügyi játékok (zsetonkereső, 1 perc és nyersz, gazdálkodj
okosan!) fordulóiban.
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Felső tagozatos diákjaink is változatos programokon keresztül
nyerhettek betekintést az anyagi javak rendszerébe. A 6.évfolyam
tanulói a K&H Vigyázz, Kész, Pénz program keretén belül
látogattak el a debreceni pénzintézetbe osztályfőnökeikkel. A dráma
eszközeit is felhasználva sajátíthatták el az alapvető pénzügyi
ismereteket magyar szakos tanáraik vezetésével. Játékos, interaktív
feladatokon keresztül próbáltak nebulóink eligazodni a pénz
világában rendhagyó matematika óráikon. Tanácsot adhattak
majdani önmaguknak a családi kassza tudatos tervezéséről, továbbá
válaszokat kaptak a mindennapok kihívásaira az elméleti oktatást
gyakorlati
elemekkel
is
megtűzdelt
foglalkozásokon.
Programjainkat színesítették a gyerekek által elkészített ötletes
plakátok, melyek kiállításra kerültek az iskola aulájában. Köszönjük
tanítványaink kitartó érdeklődését valamint kollégáink áldozatos
munkáját!
Mészárosné Imre Melinda

Farsangi mulatság
Mátyás király udvarában
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A jó hangulatú délutánon a 3. évfolyamos gyerekek verscsokorral
köszöntötték az írónőt, majd megismerték Marci történetét és egy
izgalmas totót is megoldottak a bolygókról. A diákok egy kis
időutazáson vehettek részt a mesék világában, élőszóban hallgatták
a meséket, verseket. Külön élmény volt a jutalom könyvjelzők
átvétele és a könyvek, füzetek dedikálása.

Petőfi Sándor nemzetközi felolvasómaraton
Janikovszky Éva Könyvtárunk idén is csatlakozott a tizedik
évfordulójához érkezett nemzetközi felelolvasómaratonhoz,
melynek fő szervezője ötödik éve a csíkszeredai Kájoni János
Megyei Könyvtár.
Február 20-án, a 195 éve született Petőfi Sándor műveiből
olvastunk fel, hat ország közel 200 településén, határokon innen és
túl közel 40.000 felolvasó szólaltatta meg nagy költőnk műveit.
Könyvtárunkba folyamatosan érkeztek a felső tagozatos diákok a
közös felolvasásra.

Az Úr 2018. évének február havának 16. napján urunk, Mátyás
király úgy rendelé, hogy udvarában, a Létavértesi Arany János
Általános Iskolában farsangi mulatság tartassék. Minden
résztvevő a legszebb gúnyáját, táncos cipellőjét és legjobb kedvét
magára öltve járult a királyi tanács (Jenei Szabina, Kővári Emese,
Mészárosné Imre Melinda, Molnárné Pelei Andrea) elé. A
reneszánsz kort megidézve az „udvarmesterek” vezetésével
jelmezes felvonulással kezdődött a karnevál. Az „udvar népe” az
erőpróbákat (talicskázás, fánkevő verseny, tánc) sikeresen
teljesítette. A lakomáról a 7.c osztály gondoskodott. Táncos
mulatsággal ért véget Mátyás udvarában a vigalom, oklevél, ajándék
és fánk volt a jutalom.
Eredmények:
5-6. évfolyam:
I. 6.a: Seress Gergő, Szilágyi János, Tarnóczki Milán, Tóth Csaba
II. 5.c: Andrási Ramóna, Fehér Viktória, Horváth Sándor, Kelemen
Magdolna
III. 6.c: Gyarmati Máté, Kiss Bence, Németh Nikoletta, Rafael Dorina
7-8. évfolyam:
I. 8. c: Gaál Bernadett, Pénzes Tekla. Szabó Márton, Tarján Renáta
II. 8.a: Hermeczi Ivett, Mezei Patrícia, Papp Gabriella, Szabó Nándor
III. 7.a: Boldog László, Lázók Csaba, Rézműves Bence, Zsiros József

Fotók: Iskola archívuma

Petőfi közös olvasása a 6. b osztállyal
Az alsó tagozatosok osztálykeretek között verseltek. A közös
mozgalom, az országhatárokon átívelő felolvasás összefogja
közösségeinket, megszólít gyerekeket, fiatalokat és időseket
egyaránt.

Zrinyi Ilona matematika verseny 2018.

Író-olvasó találkozó
A lelkes, olvasni szerető 3-4. osztályosokat február 20-án az Arany
János terembe vártuk, ahol K. László Szilvia költő, meseíró volt a
vendégünk.

Az idei tanévben 10 alsós és 11
felsős gyerekkel indultunk ezen a
versenyen. Flach Márk ötödikes
tanulónkat az a megtiszteltetés érte,
hogy
meghívták
a
megyei
eredményhirdetésre,
ahová
évfolyamonként csak a megye első
húsz helyezett tanulója kap
meghívást. Márk a 8. helyet szerezte
meg, így értékes könyvjutalomban
részesült.
A többi versenyzőnek sem kell szégyenkeznie, ugyanis nagyon jó
eredményeket értek el. Gratulálunk nekik és felkészítő
pedagógusaiknak is!
Eredményeink:
3. évfolyam:
Felkészítő: Belényesiné Kiss Edit
Vida Szabolcs (158. hely)
4. évfolyam:
Iles Dávid (49. hely), Kerekes Balázs (93. hely) Felkészítőjük: Tarnóczki
Zsoltné
Lakatos Regina (140. hely) Felkészítő: Kertészné Suta Mária
5. évfolyam: Flach Márk (8. hely), Bozsóky Péter (130. hely), Felkészítő:
Létai Ilona
6. évfolyam: Vida Ferenc (116. hely) Felkészítő: Létai Ilona
7. évfolyam: Hegyesi Zsolt (66. hely), Kalmár Barbara (112. hely), Bozsóky
Virág (118. hely) Felkészítő: Nagy Zsolt

2018. MÁRCIUS

Létavértesi HÍREK

TÁNCISKOLA 2018.

11. oldal
www.irinyivertes.hu
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„Farsang Irinyis módra”

Fotók: Arany J. iskola archívuma

Iskolánk nyolcadikosai ebben az évben is vállalkoztak arra, hogy
mozgáskultúrájukat fejlesztve, többféle tánccal megismerkedve, egy
kis illemtant is tanulva tánciskolába járjanak.
A több hónapon át tartó tanfolyam hagyományainknak megfelelően
bállal zárult.
A Gyöngyösi Sándor táncpedagógus által levezényelt bemutatón 12
pár mutatta be tudását.
A lányok bájos, a fiúk elegáns tánchoz illő öltözete már önmagában
elkápráztatta a nézőket, lenyűgöző tánctudásuk, precíz mozdulataik
meggyőzték szemlélőiket arról, érdemes volt tanulniuk. A párok
szinte valamennyien vállalták a vizsga utáni táncversenyt is, mely a
következő eredménnyel zárult:
1. helyezés: Mezei Patrícia- Kontor Balázs
2. helyezés: tarján Renáta - Oláh Mihály
3. helyezés: Jónás Petra-Jónás Péter

Fotó: Irinyi J. iskola archívuma

Farsangi nyitótánc
Télűző rendezvényünk nyitásáról idén a 7. osztályos tanulók
gondoskodtak és különleges fekete-fehér táncukkal farsangi
hangulatot varázsoltak tornatermünkbe.

MÁRCIUS 15 ÜNNEPLÉSE

A drámacsoport

Az Arany János Általános Iskola negyedik osztályosai
színvonalas színpadi műsorral emlékeztek az 1848-as magyar
forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján. A látványos és
érzelmekre ható program összeállítói és rendezői az osztályok
pedagógusai voltak.

Ezt követően a közelmúltban szerveződött helyi drámacsoport
vidám előadással mutatkozott be, majd az ötletes és igényes egyéni
jelmezbe bújó diákjaink felvonulása fokozta tovább a hangulatot.

Maskarások

Legeredményesebb alsós mesemondóink (9. oldal)

Rövid szünet után osztályprodukciókon szórakozhattunk,
melyeknek témája ebben az évben az iskola volt. Zárásként a zsűri
több kategóriában értékelte és jutalmazta a különféle maskarákat.

12. oldal

Létavértesi

A színpadi műsorok közötti szabadidőben elfogyasztható finom
falatokat a 7. osztályos szülői munkaközösség biztosította.
Örömünkre szolgált, hogy ebben a tanévben is sokan csatlakoztak
iskolai közösségünkhöz a farsangi rendezvényünkön.

Végzősök vizsgája

HÍREK

2018. MÁRCIUS
Versenyek

Február 16-án Derecskére utaztak a matematikában jeleskedő
diákjaink. A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány
által megrendezett Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei
fordulóján 18 tanuló képviselte intézményünket.

Szülői kérésre február 20-án magyar, matematika és angol
tantárgyakból tették próbára tudásukat, beszédkészségüket iskolánk
legnagyobbjai.

Mate(o)kosaimnk
A legjobb eredményt elérő tanulónk Csikai Sára (6. o.).
Felkészítő nevelők: Lukács Mihályné, Szatmári Károlyné,
Tóthfalusiné Bubrik Beáta, Kissné Frank Csilla, Csizmaziáné Török
Boglárka


Fotók: Irinyi J. iskola archívuma

Vizsgapillanatok
A középiskolai szóbeli megmérettetések előtt helyi keretek között
biztosítottunk lehetőséget a gyerekeknek a vizsgahelyzet
megismerésére. A vizsgaeredményekről a szülőket írásban
tájékoztattuk.

A Hermann Ottó Kárpát- medencei Biológia Verseny iskolai
fordulóján továbbjutott tanulónk Katona Dániel (7. o.). Április 14án ő képviseli intézményünket a megyei megmérettetésen.
Felkészítő nevelő: Vályi Éva
A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett Teleki
Pál Kárpát-medencei Földrajz -Földtan Verseny helyi
vetélkedőjén Katona Dániel (7.o.) és Kádi Péter (8.o.) tanulóink
értek el kimagasló eredményt, így ők kerültek nevezésre a megyei
versengésre. Felkészítő nevelő: Kontor Gábor

Tánciskolabál
Több hónapos tanulás után március első hétvégéjén adtak számot
tánctudásukról iskolánk 7-8. osztályos tanulói. Gyöngyösi Sándor
tanár úr munkájának köszönhetően minden ifjú sikeresen teljesítette
a megmérettetést.

Keringőznek a nagyok
A bemutató után a bátrabbak táncversenyre nevezhettek. Az est
további részében a vendégek is helyet kaptak a táncparketten és
hajnalig tartott a mulatozás.

Győzelem
Február 27-én Hosszúpályiban az Irinyi József Általános Iskolában
tartott idegen nyelvi tankerületi szövegértési versenyen
diadalmaskodtak tanítványaink. Három felső tagozatos diákunk a
hazaszeretethez kapcsolódó kétszer fél órás versenyt dobogós
helyezéssel zárta. Tóth Ádám (6.o.) és Kádi Péter ( 8. o. ) első
helyezett lett, míg Kovács Márk ( 6.o.) harmadik helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Némethné Csuka Ágnes
Gratulálunk a versenyeken résztvevő minden tanulónknak és
felkészítő nevelőiknek!

Létavértesi HÍREK
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Arany János emléke

13. oldal

Örökre elbúcsúztunk…
Vályi Imréné, mindenki

Fotó: Irinyi J. iskola archívuma

Múzeumpedagógiai foglalkozáson
Különleges módon emlékeztünk híres, magyar költőnkre, Arany
Jánosra. 7-8. osztályos diákjaink a Bihari Múzeum időszaki
vándorkiállításának megnyitóján vettek részt a Rozsnyai István
Muzeális Gyűjteményben, ahol Szabó Dávid Gyula 7. osztályos
tanulónk szavalt. Az Arany János balladaköltészetéhez kapcsolódó
rendezvény folytatásaként rendhagyó irodalom óra keretében,
játékos feladatokon keresztül bővítették ismereteiket a gyerekek.

Március elején a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítását
tekintették meg 5-8. osztályos tanulóink az országjáró Aranybusznak köszönhetően.

Éva nénije 2018. február 8-án
néhány hónappal nyugdíjba
vonulása előtt váratlanul itt
hagyott bennünket.
31 éven keresztül végzett precíz
iskolatitkári
munkájával
a
létavértesi családok gyerekeinek
iskolai ügyeit intéző tevékenységével, a szülőkkel, pedagógusokkal való korrekt, diszkrét
munkakapcsolatával egy egész
településrészt SZOLGÁLT a szó
szoros értelmében.
Nem csak a közvetlenül körülötte lévő emberek elégedettségére, de
az iskola mindenkori fenntartójának megelégedésére is törekedett,
akár a Létavértesi Önkormányzat volt az, akár a Derecskei majd
Berettyóújfalui Tankerületi Központ. Intézményünk jó hírnevéhez a
háttérben végzett szerény, pontos, fegyelmezett munkája minden
bizonnyal hozzá járult.
Mindezek miatt úgy érezzük, ez a nagy szolgálat megérdemelte
volna az általa annyira áhított nyugdíjas pihenés jutalmát.
Azzal a bizonyossággal és hittel búcsúzok most tőle a Létavértesi
Irinyi János Általános Iskola teljes közössége nevében, hogy élete,
tevékenykedése egy picinyke nyomot hagyott Létavértes-Vértes
történetében.
Isten veled Éva!
Nyugodj békében!
Vályiné Pápai Viola
igazgató

Régi kép
A múlt század tízes éveiből származik az alábbi felvétel, melyet
Balogh Ferenc úr, Létavértes, Arany János utcai lakos jóvoltából
oszthatunk meg a kedves érdeklődőkkel. A felvételt egy Szilágyi
nevű miskolci fényképész készítette a hajdani Szél utcai református
iskola udvarán.

Hatodikosaink az Arany-busz előtt
A tárlaton versek, képek, különféle dokumentumok, manuális
játékok, digitális eszközök segítségével a mutatták be Arany János
életét, munkásságát, kapcsolatait.

Március15.
Az 1848-as eseményekről iskolánk 7. osztályosainak műsorával
emlékeztünk. A rendezvény az Irinyi utca 8. szám előtti utcarészen
került megrendezésre.

A műsort összeállította és a gyerekeket felkészítette: Szatmári
Károlyné osztályfőnök, Nagy Imre táncpedagógus és Jákóbné
Szilágyi Éva
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

A tanító úr előtt lévő tábla felirata: "Vértesi református I-VI. osztály
növendékei":
A tanító neve Tóth Lajos (Forrás: Balogh Ferenc, illetve Szabó
Gyula: Vértesi krónika című helytörténeti kötete -123. és 125. oldal)
Köszönet Horváth Zoltánnak és feleségének Évának (Arany J. utca)
segítő közbenjárásukért!
Nagyobb méretben a Képeskönyv Nagyléta és Vértes Létavértes
facebook oldalon. Áprilisban a lányok csoportképét láthatják.

14. oldal
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Szépkorúak köszöntése
Dr.
Gyöngy
Bèláné, a Vértesi

Czentye
Mihályné

Református Egyházközség lakója
1928. február 17én született.

Irénke
néni
1928.
február
29-én született.
február 28 -án
90. születésnapja
alkalmából
otthonában
köszöntötte őt
Menyhárt
Károly
polgármester úr.

Február 16-án, 90.
születésnapja alkalmából köszöntötte őt Menyhárt
Károly
polgármester úr és Nagytiszteletű Rozsnyai
István református
lelkész. Úr.
Gratulálunk,
jó egészséget
kívánunk!

Gratulálunk,
és jó egészséget
kívánunk!

és

Eboltás
Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét,
hogy a 2018. évi kötelező veszettség elleni
ebek oltása az alábbi időpontokban történik:

Április 16, hétfő- Árok – Batthyány u. sarok
8-11 óráig
Április 17, kedd- Sertés vásártér (Baross u. vége) 8-11 óráig
Április 18, szerda- Vértes, Gagarin –Szél u. sarok 8-11 óráig
( a bolt mögötti téren)
Kérjük, hogya már kiadott OLTÁSI KÖNYVET mindenki
hozza magával! A megrongált, elveszett könyvek cseréje 500.Ft/db.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
4.§. (7) bekezdése szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb
oltható.”
Az ide vonatkozó FVM rendelet értelmében a veszettség elleni
oltásra már csak mikrochippel ellátott ebet lehet vinni, a veszettség
elleni oltás helyén már mikrochippezni nem lehet. Kérjük, hogy
állatorvosával azt az oltás előtti napokban végeztesse el!
Az oltás minden három hónaposnál idősebb eb esetén
kötelező!
Aki az eb oltását elmulasztja, az 50.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi
bírsággal sújtható.
Az oltás díját -4.000.-Ft/eb az oltás helyén kell megfizetni, illetve
a korábbi éveknek megfelelően az oltás előtti héten is, aki akarja
befizetheti.

Tavaszi lomtalanítás
április 3. és 4. napján
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. a város
területén lomtalanítást végez 2018. április 3 -án kedden, és
április 4-én, szerdán reggel 7 óra és délután 14 óra között.

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd
hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben
(kukában), és a heti rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem
szállíthatók el (például: bútor, nagyobb kartondoboz, elektronikai
készülékek, rongy bezsákolva).
Nem tartozik a lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok
körébe a heti rendszeres szállítással kitehető kommunális hulladék,
építési törmelék, , zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátorok,
veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden
olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést
végzők testi épségét, egészségét.

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell
kihelyezni, úgy hogy a gyalogos- és gépjármű forgalmat ne
akadályozza.
Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokba kell kitenni.
A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási napon
legkésőbb reggel 7 óráig történjen meg.

Lomtalanítás ütemezése
Április 3-án -án, a vértesi településrészen továbbá a Sziget u.
– Debreceni u. – Vezér u. – Temető utca útvonaltól nyugatra eső
létai településrész utcáiban.
Április 4 -én a létai településrészen, a fenti utcáktól keletre
lévő területen.
http://letavertes.hu /Hírek

A befizetést az oltás előtti héten megtehetik 2018. április 10- 11- én
és április 13-án délután a Polgármesteri Hivatal épületében Szabó
Lászlónál - (földszint 4. irodában)
A befizetéshez a kisállat egészségügyi könyvet feltétlenül
vigyék magukkal!
Dr. Tóth László
állatorvos

Dr. Gál József
állatorvos

Kedves Olvasóink!
Továbbra is köszönettel fogadjuk régi fényképeiket, illetve a
Létavértesi Hírekkel, a város közigazgatási honlapjával
kapcsolatos jobbító szándékú észrevételeiket:
írásban a Városháza II. emelet 12. iroda, vagy e-mailen
letahirek@gmail.com
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Létavértes SC ’97 híre i
LABDARUGÁS
Labdarúgóinknál befejeződött a téli felkészülés. Március 17.-én
szombaton a felnőtt és ifjúsági csapataink Józsán kezdték meg a tavaszi
szezont. A serdülő korosztályban csapatunk március 24-én Kabával
hazai pályán játsza az első mérkőzést.
A felnőtt csapatból Horváth Gergely Hosszúpályiba igazolt. Néhány
korábbi játékos újra elkezdte a munkát, új igazolással jelenleg nem
számolunk. Célunk, hogy a bajnokságot az élmezőnyben zárjuk.

KÉZILABDA
Kézilabdában ifjúsági lánycsapatunk dobogós helyen áll a megyei
bajnokságban. A befektetett munka gyümölcse kezd beérni.
Felnőtt kézilabdázó hölgyeink felkészülési időszaka is a végéhez
közeledik. Első bajnoki mérkőzésüket március 22-én hazai
környezetben vívják Hajdúszoboszló csapatával.
Utánpótlás csapataink folyamatosan versenyeznek.

15. oldal

TEREMIJÁSZ EURÓPA BAJNOKSÁG
LÉTAVÉRTESI RÉSZTVEVŐVEL
2018. február 15 -18 között Budapesten került megrendezésre az
IFAA világszervezet Teremíjász Európa Bajnokság, ahol 24 ország
509 versenyzője állt rajthoz a nem mindennapi viadalon.

-„Ez volt az eddigi legnagyobb létszámú, ilyen típusú verseny a
kontinensen. Hosszú, jól sikerült felkészülés, bizakodásra adott
okot. Sajnos a verseny előtt négy héttel elszenvedett komoly
sérülés mindent megváltoztatott, és kérdéses lett, hogy
egyáltalán elindulhatok-e. (E verseny előtt két héttel rendezett
Magyar Bajnokságot az első harmadánál fel kellett adnom, ami
pályafutásom alatt soha nem fordult elő) Rengeteget vívódtam,
de végül úgy döntöttem, hogy sokaknak tartozok annyival,
hogy inkább kockáztatok, és megpróbálok legalább
tisztességgel végig állva maradni a próbán.
Azt hiszem jól döntöttem. Sok, nagyon nehéz fordulópont volt, sok
fájdalom, kimerültség, de a végén többet hoztam ki belőle, mint amit
reálisan teljesíthettem volna.

Fotó: : MAGÁNARCHÍVUM

U-8. kézilabdázóinkkal Balmazújvárosban.
Az U-8. korosztály csapatai Balmazújvárosban mérkőztek egymással.
Lányaink Debrecen csapatával döntetlent értek el, míg Hajdúnánás és a
Hajdúszoboszló csapatait legyőzték.
U-10. korosztályos lányaink szintén két győzelemmel jeleskedtek a
legutóbbi hazai tornán.

Úszóink
a felkészülést követően március elején területi versenyen vesznek részt
Miskolcon.
Papp Zoltán szakosztályvezető

Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

A zárónapon fáradtan, egy táblán küzdve egy finn, egy skót, és
egy német versenyzővel.

Egyéniben a 12. helyen végeztem, ami első hallásra nem tűnhet soknak,
de ott, akkor, olyan nehéz ellenfelek között ez nagyon nagy eredmény
volt.
Csapatban, –hála két csapattársamnak- a dobogó második fokáig
jutottunk. Ez már ajándék volt számomra. Büszke vagyok rájuk!
Szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek, bíztak bennem, s
azoknak, akik szurkoltak!
Hálás vagyok mindenkinek ezért az élményért!
Kelemen Sándor

Tartalékosok szerződéskötése

KÖSZÖNET
A Létavértes SC ’97 vezetősége ezúton is köszönetet mond Kozma
Sándor kereskedőnek a Sporttelep Bozsik edzőpálya füvének
minőségi javítását szolgáló műtrágya felajánlásért!
Szima Sándor vezetőségi tag

Újabb, közel harminc Hajdú - Bihar megyei tartalékos katona
kötötte meg szerződését a közelmúltban a Magyar Honvédséggel a
debreceni Nagysándor József Laktanyában, köztük a hajdúság 500.
önkéntes műveleti, illetve a 200. önkéntes területvédelmi tartalékos
katonája.
Az ünnepi rendezvényen Nagy Zoltán alezredes, a MH. 2. Katonai
Igazgatási Központ parancsnoka beszédében megköszönte, hogy a
szerződést kötők tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett
is részt vállalnak honvédelmi feladatokban. Másrészt örömtelinek
nevezte, hogy Hajdú-Bihar megyében továbbra is nagy az
érdeklődés a katonai szolgálatvállalás iránt.
Az újabb hajdú-bihari önkéntes tartalékos katonák között ekkor írta
alá szerződését a 200. önkéntes területvédelmi tartalékos katona,
Budai Szabolcs létavértesi lakos.
Képes összeállítás: www.letavertes.hu /Hírek
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A támogatási jogosultság feltételei:

Tisztelt Gazdálkodók!
A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az
őstermelő köteles (személyi adatok – név, lakcím, adóazonosító jel,
adószám; őstermelői tevékenység – pl.: NAV-nál bejelentett
tevékenységi kör bővítése; értékesíteni kívánt termékek köre)
adatokban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől
számított 15 napon belül bejelenteni.
Saját gazdaságra vonatkozó adatok (pl.: földterület
használatának jogcíme, helyrajzi száma, nagysága, művelési ága,
állattartásra alkalmas épület férőhelye és alapterülete, értékesíteni
kívánt termékek mennyisége) változása esetén évente egyszer,
június 15-ig kell bejelenteni a NAK falugazdászainál.
Az őstermelői igazolványokat legkésőbb 2018. március 20ig kell érvényesíteni annak érdekében, hogy az őstermelői
jogviszony folyamatos legyen. A határidő azokat az őstermelőket
érinti, akik hatályos ideiglenes vagy már kártyaalapú őstermelői
igazolvánnyal rendelkeznek, azonban még nincs 2018. évre
vonatkozó értékesítési betétlapjuk. A betétlap kiállítása továbbra is
díjmentes, és az őstermelő bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető, közös
igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell
jelenniük.
Az Európai Uniós és Átmeneti nemzeti anyajuhtartás
támogatása iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2018. február 1 - 2018. március 20.
Késedelmes benyújtás időszaka: 2018. március 20. – 2018.
április 14. (munkanaponként 1% szankció)
A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet
benyújtani. A fenti benyújtási határidőt követően beküldött
kérelmek elutasításra kerülnek.
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A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény alapján
minden adófizető dönthet arról, hogy
éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel.

Létavértesi szervezetek:
„A Korszerű Iskoláért” Alapítvány
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
Érmelléki Népfőiskolai Egyesület
Adószám: 18732553-1-09
Família Családsegítő Alapítvány
Adószám: 19124478-2-09
Irinyi János Horgász és Környezetvédő Egyesület
Adószám: 19872054-1-09

NAV-nál rendelkezési határidő: 2018. május 22-ig.

A termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás esetében a támogatás
a gazdálkodó tenyészetében tartott minden olyan nőivarú juh után
igénybe vehető, amelyik legalább egyszer ellett élete során, vagy a
birtokon tartási kötelezettség utolsó napján betölti az egy éves kort.
- a minimális támogatható állatlétszám: átmeneti nemzeti
anyajuhtartásnál – 10 egyed; termeléshez kötött közvetlen
támogatásnál – 1 egyed;
- a támogatási kérelemhez elektronikus úton csatolni kell a Magyar
Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított instruktori
igazolás másolatát;
- az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló törvény
szerinti apaállat-használatról;
- a ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek juh
ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos
nyilvántartásról és az adatok bejelentéséről;
- támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a támogatási
kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt
követő naptól (2018. március 20-tól) kezdődően száz egymást
követő napon keresztül (2018. június 28-ig) a tenyészetében
tartja.
A 2017. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatás minden
nitrátérzékeny területen gazdálkodóra vonatkozik, melyet 2017.
január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra kell teljesíteni
elektronikusan a naptári évet követő március 31-ig. (Aktuális
határidő 2018. március 31.) Az adatszolgáltatással kapcsolatban a
falugazdász hálózat segítséget nyújt.
Az
egységes
kérelem
(területalapú
támogatás)
szankciómentes benyújtási időszaka 2018. április 1-május 15-éig
tart. Az idei évben is szükséges az ügyfelek MVH regisztrációs
száma és az ahhoz tartozó jelszó (8 karakter) megléte. Fontos, hogy
aki elveszítette az érvényes MVH jelszavát még időben igényeljen
új jelszót az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A
nyomtatvány a falugazdász irodában is elérhető.
Felhívom az állattartók figyelmét, a 2018. március 1-jétől
érvényes telefonszám-változásra. Az ENAR ügyfélszolgálat új
telefonszáma: 06-1-336-90-50, melyen hétfőtől-csütörtökig 8.00
órától 16.00 óráig, pénteki napokon 8.00 órától 13.30-ig hívható a
központi ENAR ügyfélszolgálat.
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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„Tied a csend a nyugalom,
Miénk a könny a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és szépet,
De a sors életünkben,
Mindent összetépett.”

BECSI SÁNDOR

Közöttünk 1948. 12.30 – 2014. 03.08.

Emlékezünk halálod 4. évfordulóján

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás,
gáz- és vegyes tüzelésű központi
fűtéses
lakóház
garázzsal,
gazdasági- és melléképületekkel,
ipari árammal, pincével eladó,.
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375

Szerető családod

„Elvitted a fényt, a meleget,
nem hagytál mást
csak az emlékedet.”

PAPP ELEK
(1944. 05.16. – 2017. 03. 04.)

halálának 1 éves évfordulóján
Soha el nem múló fájdalommal emlékezik rá

Felesége és családja

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft
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CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Zöldfa u. 3. szám alatti 2 szobás gáz
központi fűtéssel és modern
cserépkályhával, műanyag nyílászáróra kicserélt 75 m2 –es lakóház
500 öles kerttel eladó. Telefon:
06 30 353 8090 és 06 30 654 9665

KERT,
TELEK. Létavértes,
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2
kert és telek eladó. Létavértes
zártkertben 5861 és 5862 hrsz.
Alatti 4071 m2 terület eladó.
Érdeklődni lehet: 06 70/ 949 8926
(2018/28560/5/42

SZÁNTÓFÖLD. Vértes határában
18 ha szántóföld bérbe kiadó. Telefon: 36 30 971 3572 (2018/2856065/6)

((2018/28560/5/12)

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Új u. 25/a alatt szintes, 180
m2-es 4 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás, gázfűtéses, pincével,
melléképületekkel, garázzsal, ipari
árammal, félig bebútorozva, alkuképesen eladó. Irányár: 8,5 millió Ft
Telefon: 06 20 340 9922 (2018/0002)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi
utcán lakóház nagy telekkel,
gazdasági épületekkel, bármilyen
mezőgazdasági tevékenységre alkalmas, telephelynek is megfelel- ,
eladó. Telefon: 06-30/ 502-51-41
/ 2018/28560/3/37)

2018. február 15-én, csütörtökön háromkerekűvel haladtam a
kerékpárúton és az egy éves, kávébarna színű kedves kiskutya jött
velem.. A Teleki utcán át a Debreceni u. 12. számig haladtunk. Innen a
kutya visszafutott a 20. szám elé, ahol lefeküdt. Ekkor érkezett egy csukott
teherautó, ami megállt, és a sofőr az állatot betette az autóba és elvitte. Az
oltott és transporteres kiskutya tulajdonosa 5.000 forintot fizet a
visszaszállítónak. Cím: Létavértes, Alkotmány u. 15.
(2018/28560/5/22)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Keleti u. 16. sz. alatti családi ház
melléképülettel eladó (víz, gáz,
villany, cserépkályha.). Érdeklődni:
(52) 376-012, és (30) 2941580 (x)

KERT
KIADÓ
Létavértes,
Alkotmány u. 15. szám alatt lévő jó
termőkert betegség miatt bérlőnek
kiadó. Lucerna vetése előnyös.

RENDEZVÉNYTERV
MÁRCIUS

(2018//28560/5/22)

SZÁNTÓFÖLD Meggyfás dűlőben, Létavértesen eladó 5 ha szántó
és 6 ha gyep, legelő egy táblában.
Telefon: 06-70/604-5535
(2018/28560/5/48)

SZÁNTÓFÖLD Nagyléta-Ligeten
a 0916 hrsz. alatt 6 AK. értékű
osztatlan közös tulajdonban lévő
termőföld eladó, vagy bérbe kiadó.
Érdeklődni lehet: 52/ 376 – 553. (x)
ERDŐTERÜLET. Léta- ligeti iskolával szemben, szép környezetben 0909/9 hrsz. 1 hektár fásított erdőterület eladó. Érdeklődni:
06 70/ 703 1695.
(2018/28560/5/54)
BOLT, SÖRÖZŐ. Üzemelő élelmiszerbolt és söröző berendezéssel,
árukészlettel –saját tulajdonú– alkuképesen eladó. 19 M Ft. Kokad,
Kossuth u. 9. Tel: 06 20 340 9922
(2018/0002)
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Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

április 10. napjáig:
Személyesen: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12.
e-mailen: letahirek@gmail.com
Internetes felületeinket
ajánlunk olvasóink figyelmébe
LÉTAVÉRTESI KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL
www.letavertes.hu
Blogon: http://letahirek.blog.hu/
Twitteren https://twitter.com/letavertes
facebookon: https://www.facebook.com/Letavertesihirek/
www-letavertes.hu/ Hirdetés

- (2018/28560/30856)

