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MEGHÍVÓ

a magyar forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából

2018. március 14-én, szerdán
rendezett városi ünnepségre.
Létai részen:
12.00 órától a színházteremben (Árpád tér 8.)
Ünnepi műsor
az Arany János Általános Iskola tanulói
Koszorúzás a Kossuth szobornál.
Fotó: Boros – Szima Beáta

Vértesi részen:
13.30 órától az Irinyi szobornál (Irinyi utca)
Ünnepi műsor
az Irinyi János Általános Iskola tanulói
Koszorúzás az Irinyi szobornál.
Mindkét helyszínen beszédet mond
Menyhárt Károly polgármester.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

Szépkorú köszöntése

Nagy Józsefné Irma néni 1928. február 06án született. A 90. születésnapja alkalmából
február 9-én köszöntötte Őt Menyhárt Károly
polgármester úr. Jó egészséget kívánunk!

2018. január 27-én –néhány év szünet után ismét megrendezésre került Létavértes Város
Bálja. A nyitótáncot a Valcer Táncstúdió bemutatója jelentette. /lásd: 3. oldal

Alapítvány Létavértesért tájékoztatója
Tisztelt létavértesi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapítvány
Létavértesért kuratóriuma - az alapítók
döntése alapján a következő személyek:
- Szima György elnök –Móricz Zs. u. 8.
- Tóth Ilona titkár- Hunyadi u. 30.
- Nagy Józsefné4 tag - Gyár u. 4/A
- Kontor Gábor tag - Kassai u. 22.
- Zsíros József tag -, Bács u. 4.
Az Alapítvány céljai:
2.1. A helyi kulturális élet fellendítése,
különösen a helyi újság és helyi kiadványok
támogatása. Szociálisan ráutalt tehetséges
gyermekek taníttatásának támogatása.
2.2. Az egészséges életmód, az óvodai illetve
iskolai sport és tömegsport támogatása,
Rászoruló elemi károsultak, balesetet
szenvedettek, súlyos betegek támogatása.
2.3. Környezetvédelem, városszépítés, fásítás,
parkosítás,
zöldövezet
kialakításának
támogatása.
2.4. Létavértes településen kiemelkedő
munkát végzők elismerése, minden évben,
„Irinyi János” emlékérem odaítélése.
2.5. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek
javítása,
műszaki,
technikai
berendezésekbeszerzése,
továbbfejlesztése.
Szakkönyvek,
lexikonok,
szemléltető
eszközök stb. vásárlása.

2.6. Idegen nyelv oktatásának, külföldi
cserekapcsolatok
kiépítésének
segítése
(tanulók kiutaztatásához történő hozzájárulás,
külföldi tanulók vendéglátásához támogatás).
2.7. A város közművelődésének, művészeti
tevékenységet folytató egyesületek, csoportok
támogatása.

Az Alapítvány vagyona induló vagyonból
– alapítók befizetéseiből – és befizetésekből
tevődik össze. Pénzbeli hozzájárulást az
alapítvány bankszámlájára vagy az
alapítvány pénztárába bárki, bármikor
tehet.
Az alapítványi vagyon felhasználása
pályázat útján vagy egyéni kérelemre
történik.
A kuratórium, ha pályázat kiírásáról dönt
azt a Városi Önkormányzat ingyenes
lapjában a Létavértesi Hírekben és
Létavértes Város honlapján teszi közzé.
Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását
pályázathoz kötheti. A pályázati feltételeket
a kuratórium határozza meg és annak
odaítéléséről a kuratórium dönt. A
kuratórium dönt a pályázat elbírálásáról,
illetve az egyéni kérelemről.
Tisztelettel:
Szima György elnök
Pályázati kiírás a 2. oldalon

2. oldal
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NAV ügyfélszolgálat

A 2018. január 30 -án megtartott soros
ülés tárgyalta:

A Nemzeti Adó - és Vámhivatal ügyfélszolgálata Derecske, Köztársaság u. 126. szám 32. sz. irodában minden pénteken 8 órától 13 óráig. Ügyfélfogadás érkezési sorrendben
Telefon ügyfélfogadási időben: (54)795 - 271

Polgármesteri jelentés
1. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének összeállítása ●

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT
Kuratóriuma pályázatot hirdet a 2018
szeptemberétől megvalósítandó programokra
az alábbi témakörökben:




a helyi kulturális élet fellendítése,
művészeti tevékenységet folytató
egyesületek, csoportok támogatása
az egészséges életmód, az óvodai illetve
iskolai sport és tömegsport támogatása
környezetvédelem, városszépítés,
fásítás, parkosítás, zöldövezet
kialakításának támogatása

Pályázók köre:
Civil szervezetek, intézmények (olyan
szervezetek, akik az adott intézmény keretei
között működnek), valamint magánszemélyek
önálló közérdekű programmal!
Rendelkezésre álló keret: 500 000 Ft.
Nem támogatjuk az eszközbeszerzést,
vendéglátást!
A pályázatokat írásban, a város honlapjáról
letölthető (www.letavertes.hu / Önkormányzat
/ Pályázatok) Adatlapon kell benyújtani
2018. április. 30-ig levélben a kuratórium
elnökéhez.
Cím: Szima György, 4281 Létavértes,
Móricz Zsigmond u. 8.

Helyreigazítás
A januári újság 3. oldalán megjelent „Létavértes határváros” anyagból kimaradt Árva
Barna, a Létavértes SC 97 elnökének neve,
aki szintén nyilatkozott a filmben.

2018. FEBRUÁR

2. KÜLÖNFÉLÉK
2.1 A 2017. évi adóbevételek alakulásáról,
a megtett intézkedésekről ●
2.2 Nehéz körülmények között végzett
munka mértékének meghatározása ●
2.3 Létavértes Városi Önkormányzat és a
nemzetiségi
önkormányzatok
között
létrejött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról ●
2.4 Polgármester 2018. évi szabadságolási
ütemtervének elfogadása ●
2.5
Iskolák
felvételi
körzethatár
kialakításának véleményezése ●
2.6
Hulladékgazdálkodási
rendelet
felülvizsgálata ●
2.7 Zsíros József beadványa a Vértesi
Református Egyházközség támogatására,
illetve a Vértesi Görögkatolikus Egyház
támogatási igénye ●
2.8 Zsíros József beadványa Létavértes SC
'97 úszószakosztályának ingyenes uszodahasználat iránt benyújtott kérelme ●
2.9 0375/11 hrsz -ú ingatlan bérbeadása Huszti Sándorné éves bérbeadási díja
2.10 604 és 607 hrsz -ú ingatlan bérbeadása
Varga Sándor részére

2.11 608, 609, és 610 hrsz -ú ingatlanok
bérbeadása Kertészné Ferenczi Viktória
részére
2.12 Dél-Nyírség LEADER VP6-19.2.1.23-7-17 kódszámú közösségi terek és
kapcsolódó szolgáltatások című pályázata
(Árpád téri játszótér) ●
2.13.
Földművelésügyi
Minisztérium
9/2017.(IX,29.) Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészleteinek
mezőgazdasági hasznosítását segítő és az
infrastrukturális hátterét célzó települési
fejlesztések pályázat ●
2.14 Dél-Nyírség LEADER kulturális és
gasztronómiai
program
költségeinek
pályázata (VP6-19.2.1.- 23-2-17 kódszámú
szakmai programok megvalósítása és
térségi rendezvények - Városnap) ●
2.15 2018. évi rendezvényterve (Málé
Fesztivál időpontjának módosítása május
26-ról május 5, szombatra, Irinyi János
Általános Iskola március 15-i ünnepsége
március 14-re, - ez a két időpont változott
2.16. Közterület-felügyelő alkalmazásával
összefüggő feladatok ütemezése
2.17 Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító
Társulás
2.18. Gonda Zoltán képzőművész kitüntetésének támogatása ●
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu
● = elérhető a város honlapján

Tornaterem felújítása
Az elmúlt esztendőben a Magyar
Kézilabda Szövetség pályázatot írt ki az
utánpótlás
neveléssel
foglalkozó
sportegyesületek számára, hogy az
edzések-mérkőzések helyszínéül szolgáló
tornatermek, munkacsarnokok (nem építési
engedély
köteles
belső
felújítását)
megvalósíthassák.

A Létavértes Sc 97' egyesület kézilabdázói
tevékenységüket az Arany János Általános
Iskola tornacsarnokában végzik.

Az épület fenntartója a Létavértes Városi
Önkormányzat, melynek képviselőtestülete
a szükséges önerő (30 %) biztosításával
támogatta a programban való részvételt.
Az MKSZ kedvező pályázati elbírálását
követően -a 2004. évben átadott
épületrészben- a következő felújítási
munkálatokat végzik el:

belső felújítás, világítás-elektromos hálózat,
valamint gépészeti rendszer korszerűsítése,
homlokzat, nyílászárók, vizes blokkok,
öltöző helyiségek felújítása.
Aktuális települési hírek olvashatók
a település honlapján
www.letavertes.hu / Hírek

A teljes költség: 34.751.521 Ft. A
munkálatokat a Kézilabda Szövetség által
kijelölt kivitelező fogja elvégezni.

Papp Zoltán képviselő
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Létavértesi HÍREK

Létavértes Város Bálja
Talán kevesen emlékeznek arra, hogy 2010-ben az akkori
Képviselő-testület arról határozott, hogy a szilveszter után megfelelő
pihenőt hagyva a farsangi időszak nyitó rendezvényeként Létavértes
Város Bálja kerüljön megrendezésre. Ezt követően néhány évig
sikeresek voltak a bálok, majd az újabb Képviselő-testület döntése,
illetve más negatív körülmények miatt nem sikerült folytatni. A
város önkormányzata a 115/2017. (IX.26.) Öh. számú
határozatával úgy gondolta, hogy
kell legyen annyi erő ebben a
településben, hogy minden év
első rendezvénye a Város Bálja
kell legyen.
Így 2018. január 27-én, az első
hónap utolsó szombatján a
korábbi szokásoknak megfelelően a Sportcsarnok adott otthont
ennek az eseménynek.
A bál fővédnöke Tasó László
országgyűlési
képviselő,
a
Miniszterelnökség államtitkára.
A Báli program 18 órai
gyülekezéssel kezdődött, majd a
19 órai polgármesteri és az
államtitkári köszöntőt követően a
Valcer Táncstúdió nyitótánca
következett. 19.45 órakor Tóth
Zoltán vezetésével a Betekincs
Fotó: Boros – Szima Beáta
Étterem változatos büfévacsoBalássy
Betti
és Varga Feri
ráját, majd később éjféli menüjét
is fogyaszthatták a résztvevők.
A sör és tömény italok mellett koktélokról is ők gondoskodtak. Az
est folyamán a zenét a President együttes szolgáltatta. 21-24 óra
között a klub szobában az érdeklődő felnőttek a Grand Casino
krupiéi szolgálatait próbálhatták ki az esélytelenek nyugalmával,
rulett és blackjack asztalokon. 23 órakor a sztárvendégek: Varga
Feri és Balássy Betti voltak. A tombolasorsoláson értékes
ajándékok találtak gazdára, többek között Hajdúszoboszlón két
éjszaka, Erdélyi kirándulás, LED TV, mobiltelefon, műszaki
ajándékok, stb.).
Az est konferanszi feladatait Nagy Józsefné és Vályiné Pápai Viola
végezték, míg a bonyolításban közreműködtek a Városi Könyvtár
munkatársai Pappné Szabó Mária vezetésével. Fényképeket
Létavértes Város Önkormányzata nevében Boros-Szima Beáta f
készített és küldött e-mailen az érdeklődőknek.
A rendezvény nagyon jó hangulatban, mindenki megelégedésére és
nagyon szépen berendezett teremben történhetett.
Köszönjük a rendezvényben közreműködők segítségét és a tombola
felajánlásokat: a Grand Casino tulajdonosának Szima Gábornak, a
Régi Posta Étterem tulajdonosának Mérész Ferencnek, Puja
Györgynek, Tasó László államtitkár úrnak, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat képviseletében Tasi Sándor alelnök úrnak, a
Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak, az Arany János
Általános Iskolának, az Irinyi János Általános Iskolának, a
Létavértesi Gyermeksziget Óvodának, a Létavértesi Gyermeksziget
Óvoda tagintézetének, Vályiné Pápai Violának, Sós Tibornak, Nagy
Józsefnének, Tarnóczki Miklósnak, a Stefánia Cukrászdának, a
Miláno Divatnak, a Paripa Csárdának, a Charlie Hűtő Kft-nek,
Zsíros Józsefnek, Szimicsku Ferenc esperes úrnak, Karcza
Gábornénak, Menyhártné Bora Editnek, és a Létavértes Városi
Könyvtár és Művelődési Háznak!
A tombolához szép ajándékokkal járulhatott hozzá Létavértes Város
Önkormányzata is.
A nagy sikerre és az érdeklődésre való tekintettel találkozzunk
2019-ben is a Város Bálján!
Menyhárt Károly polgármester
További képek a rendezvényről: www.letavertes.hu/ Hírek
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Fotó: Gyermeksziget Óvoda archívuma

Január végén a szülőknek lehetőségük volt betekintést nyerni a
nagycsoportosok tehetségműhelyébe. Megtapasztalhatták, hogy
mennyire fontos a gyermekek játékos formában történő fejlesztése,
milyen ügyesek, a kézművesség, anyanyelv, logikus gondolkodás,
ének-zene, báb-dráma, környezetvédelem, és a mozgásos
tevékenységek területén .

Farsang
A Debreceni utca 1. szám alatti óvodában a farsang február 22-e
helyett február 27-én kerül megrendezésre.
Kérjük, idén is támogassa óvodánk gyermekeit, adója 1%-val!
Alapítványunk neve: „ A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért
Adószám: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda munkatársi közössége

2018. évi költségvetés
A Képviselő-testület 2018. február 13-i ülésén tárgyalta Létavértes
város önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi
költségvetését, s azt
2.498.847.000 Ft Költségvetési bevétellel
2.940.156.000 Ft Költségvetési kiadással
- 441.309.000 Ft Költségvetési egyenleggel
ebből
-73.783.000 Ft működési hiánnyal
-367.526.000 Ft felhalmozási hiánnyal
hagyta jóvá.
A költségvetési rendelet és annak mellékletei részletezésen
olvashatók a város honlapján: www.letavertes.hu /Hirek

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az
országgyűlési képviselők általános választását
A Nemzeti Választási Iroda 2018. február 12– 18 között minden
szavazópolgárt írásban tájékoztatott a szavazóköri névjegyzékbe
történt felvételről. Aki nem kapott tájékoztatót, keresse fel a város
jegyzőjét!

4. oldal

Létavértesi

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Rózsa u. 1. – Telefon: (52) 376 – 055
http://letavertesikonyvtar.hu/

Király Antal kiállítása
2018. január 17-én a Magyar Kultúra Napja előtt tisztelegve
mutattuk Király Antal alkotó munkáiból Kerékgyártó Kálmán költő
nyitott meg az "Ecsetvonalak csöndes drámája" című
képzőművészeti kiállítást.
A festmények 2018. február 28-ig tekinthető az intézmény
nyitvatartási idejében

Fergeteges „CSÚCSHÓDÍTÁS” Létavértesen!
2018. január 26-án a Városi Könyvtár és Művelődési Ház vendége
volt Varga Csaba a nepáli 8156 méter magas Manaslu csúcsát
megjárt hegymászó. Személyes élményei, tapasztalatai útján mutatta
meg az érdeklődőknek a hegymászás és az extrém magasságok
titkait.

HÍREK
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PÁLINKA-,
HÁZIKALÁCS- ÉS
KOLBÁSZVERSENY
Ha nem vagy már diák, de mégis van házi, akkor itt a helyed!
A Rozsnyai Gyűjtemény 2018. március 15-én megrendezi a
VII. Létavértesi Pálinkaversenyt és a
VI. Házikalács- és Kolbászversenyt,
a Nemzeti Nap keretében. Szeretettel várjuk nevezéseiket.
Nevezési díj: nincs
Nevezési mennyiség:

pálinka: fél liter/versenyzı, kolbász: 30 dkg kolbász, egy egész kalács
Kérjük, hogy pálinka- és kolbásznevezésüket március 14-ig adják le
a Rozsnyai Gyűjteményben, a kalácsokat március 15-én, 12 óráig
ugyanitt.
Részleteket keressék plakátjainkon
és a honlapon www.rozsnyaigyujtemeny.hu.
Elérhetőségeink: Létavértes, Irinyi utca 7.
tel.: 06-52/376-763/113, vagy 30 1999 437,
e-mail: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com

„Gyertek elő, szép regém van”
Arany János balladaköltészete

A Bihari Múzeum időszaki vándorkiállítása
A Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményben

2018. február 1 – 28 –ig.
Fotó: Városi Könyvtár és Mővelıdési ház

Múzeumpedagógiai foglalkozásokra várjuk a jelentkezéseket
az intézmény elérhetőségein

Varga Csaba hegymászó a létavértesi hegyi túrázók zászlóját
dedikálja
Bepillantást nyerhettünk a hegymászók életébe és a felhők fölé
magasodó csúcsok meghódításának szépségeibe és nehézségeibe.
Köszönjük az élményeket! (SZM)

Képernyőn

XVI. Városi Borverseny
2018. március 3-án, szombaton 18.00 órától a Létavértesi
Szőlősgazdák Egyesülete szervezésében, a Létavértes Városi
Könyvtár és Művelődési Ház támogatásával kerül megrendezésre a
XVI. Városi Borverseny helyi és nem helyi termelők számára, a
Kossuth u. 8. szám alatti iskolai ebédlőben.
Nevezni lehet
2018. március 2-án pénteken, 18.00-20.00 óra között, a Kossuth
u. 8. sz. alatti ebédlőben, hazai és vendég borok kategóriában, vörös
és fehér borokkal.
Nevezési díj: 1.500,- Ft/bor, egyesületi tagoknak 1.000,-Ft/bor. A
nevezési díj 1 fő részére a belépőjegyet is tartalmazza.
Belépőjegy ára: 2.500,- Ft/fő
Jegyek elővételben vásárolhatók: Lévai József, Tóth Árpád u. 7. és
az Autoshop boltban (Kossuth utca)
Pappné Szabó Mária

Fotó: Rozsnyai I. Muzeális Győjtemény

A Hazahúzó című televíziós műsor stábja a közelmúltban a
Rozsnyai Muzeális Gyűjteményben forgatott. A gyűjteményt és
annak tevékenységét bemutató anyag várhatóan márciusban lesz
látható az ATV műsorán.
Kővári Emese
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Az 5-6 évfolyamon Milotai-Kiss Ildikó, míg a 7-8. évfolyamon
Molnárné Pelei Andrea vezette a megmérettetést.
Két kategóriában jutalmazta a zsűri (Csúth Ildikó, Majoros Erzsébet,
Mészárosné Imre Melinda, Neumayer Nóra, Oláh Ágnes) a
legjobbakat. Minden résztvevőnek gratulálunk!

Alsósok hírei
Izgalmas körzeti Diákolimpiai Sorversenyen vettek részt az alsó
tagozatos tömegsportos gyerekek Hosszúpályiban, ahonnan a 18
főből álló lelkes csapat bronzéremmel tért haza. Gratulálunk nekik
és felkészítőiknek a sikeres eredményhez: Herczné Egri Hajnalka és
Nyakné Hevesi Judit tanítóiknak.
Január 26-án az alsó tagozatos tanulók színházi előadáson
vehettek részt a Művelődési Házban, ahol a Szegedi Miniszínház
vezetésével a Furulyás Palkó című zenés mesejátékot tekintették
meg. Nagyon élvezték a gyerekek az előadást, hiszen interaktív
jelleggel a kicsik is bekapcsolódhattak az előadás tartalmába.
Díjazott 5 – 6. évfolyamos tanulók és felkészítőik

Középpontban a magyar kultúra napja

Eredmények:
5-6. évfolyam
1. „Magánhangzók” 5.a: Apai Liliána, Balogh Lívia, Bozsóky Péter, Vlajk
Johanna
2. „Spártai nyelvújítók” 6.a: Serbán Illés, Seress Gergő, Szilágyi János,
Tarnóczki Milán
3. „MEGA-AGYAK ISMÉT” 6.b: Cseh Kristóf, Koncz Kristóf, Papp Huba,
Veres Kristóf
7-8. évfolyam
1. „8-as négyes” 8.c: Gyarmati Zalán, Szabó Márton, Pénzes Tekla, Tarján
Renáta
2. „Csak Csajok” 7.b: Kovács Krisztina, Nagy Viktória, Szabó Dorina,
Szoták Viktória
3. „Nyelvtörök-őrök” 8.a: Hermeczi Ivett, Mezei Patrícia, Papp Gabriella,
Szabó Nándor

Nemzetközi könyvjelzőcsere-program

Együtt szaval az osztály
A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk csatlakozott az
„Együtt Szaval a Nemzet” programhoz. A diákok 11 órától közös
szavalással emlékeztek meg e jeles napról.

Janikovszky Éva Könyvtárunk csatlakozott az Iskolai Könyvtárak
Nemzetközi Szervezete (IASL) által meghirdetett nemzetközi
könyvjelzőcsere-programhoz. Az olvasást és az iskolai
könyvtárakat népszerűsítő programban az elmúlt évben is több
tízezer diák vett részt szerte az egész világról. A projekt lényege,
hogy a jelentkező iskolai könyvtárakat a résztvevő diákok számát
figyelembe véve a nemzetközi szervezők összesorsolják.

Délután a vállalkozó szellemű nyelvészkedni vágyó felső
tagozatosokat NyelvÉszjárás nyelvi vetélkedő várta. Összesen 16
csapat mutatta meg kreativitását és ügyességét. Feladataik között
szerepelt nyelvtörők elmondása, nyelvi rejtvények megfejtése,
szólások, közmondások lerajzolása és kitalálása. A verseny két
helyszínen zajlott.

Fotók: Arany J. Általános Iskola archívuma

Megérkeztek a portugáliai könyvjelzők

A vetélkedő 7 – 8. osztályos résztvevői

Könyvtárunk külföldi cserepartnere a portugáliai Agrupamento de
escolas Caranguejeira Santa Catarina da Serra iskola lett. A
kapcsolatfelvételt Szima Anikó angol szakos tanárnő segítette. A
könyvjelzőket az 5. évfolyamos könyvkuckós gyerekek és a 4.
évfolyamos kreatív kezek kézműves csoport tagjai készítették el. Az
együttműködés sikeresen megvalósult a két csoport között. A
gyerekek örömmel vették át a portugáliai ajándékokat.
Nagy Józsefné

6. oldal
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Félévet zártunk
Január 26-án, véget ért a 2017/2018-as iskolai tanév első féléve.
A tanulók eredményeiről február 2-án írásban tájékoztattuk a
szülőket.
Február 5-én, félévi értekezletet tartottunk, ahol fenntartónk
képviseletében tankerületünk szakmai igazgatóhelyettese Majosi
Pálma is vendégünk volt. A gyűlésen elemeztük és értékeltük eddigi
munkánkat illetve kitűztük feladatainkat, céljainkat a második
félévre.
Az első félévben kiemelkedően teljesítő Irinyis diákok névsora

Kitűnők

Jelesek

1.
osztály

Erdei Botond, Cseresznye Flóra, Dajka Máté
Demján Liliána, Fekete Hunor, Kósa Alexandra
Vass Máté

2.
osztály

Budai József, Jákób Levente, Molnár Anna
Németh Panna, Pongor Nelli, Szabó Anita
Kovács Renáta
Szima Csenge
Tóth Roland
Zsiros András

Fekete Levente
Horváth József
Tóthfalusi Máté

Gombos Petra
Lakatos Milán
Pongor Attila
Zudor Nóra
Zudor Réka

Csizmazia Gábor
Guba Tibor
Katona Maja
Varga József

5.
osztály

Belényesi Bence
Nagy Szabina

Miskolci Patrik

6.
osztály

Csikai Sára

Fekete József

7.
osztály

__________

8.
osztály

Kádi Péter

3.
osztály

4.
osztály

HÍREK
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„Mert megérdemlem”
Ötödik alkalommal került meghirdetésre a „Mert megérdemlem”
pályázat iskolánkban. A felhívás során minden kisdiák lehetőséget
kap arra, hogy kitűnjön társai köréből példamutató magatartásával,
szorgalmával, közösségi munkájával, jó tanulmányi eredményével
és versenyeken való szereplésével.
Az eredményes munkát ebben a félévben is tanításmentes, színes
programokkal tarkított nappal támogatjuk.

Szülői értekezletek
Február elején kerültek megrendezésre a tanév második szülői
értekezletei igazgatóasszonyunk és az osztályfőnökök irányításával.
Az első féléves munka értékelése mellett, az előttünk álló feladatok
és programok valamint az aktuális problémák megbeszélése volt a
téma.

Úszóverseny
A legügyesebben úszó tanulóink a Hajdú-Bihar Megyei Úszó
Diákolimpián is megméretették magukat. A rendezvényt a
Debreceni Sportuszodában tartották. Sajnos betegség miatt csak 3
tanulónk vehetett részt a versenyen. Zudor Nóra (4.o.), Zudor Réka
(4.o.) és Tóth Zsóka (6.o.). Ők képviselték intézményünket.
Felkészítők: Kontor Gábor, Mányi Csaba, Nagy Károly

Beharangozó
Télűző farsangi mulatságunk február 23-án (pénteken)
14 órától kerül megrendezésre.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Március első hétvégéjén tartjuk 7-8. osztályos tanulóink
tánciskola bálját.
Mindkét rendezvény helyszíne iskolánk tornaterme lesz.
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

Régi kép

Balogh Ágnes
Katona Dániel
Molnár Fruzsina
Kerekes Zsuzsanna
Molnár Andrea

Gratulálunk a kimagasló tanulmányi eredményt elért
növendékeinknek és további eredményes tanulást kívánunk a
második félévben!
A szeptembertől január végéig tartó iskolai időszakban 11
tanulónk (egy tantárgyból 6 fő, több tantárgyból 5 fő) nem
teljesítette a minimum követelményeket.
A sikertelenség fő oka a magas tanórai mulasztás volt, melynek
következményeként 6 tanulónak kellett a féléves tananyagból
osztályozóvizsgát tennie, mely a legtöbb esetben elégtelen
érdemjeggyel zárult.

Ez a fotó a nagylétai illetőségű, ma Debrecenben élő Vida Ágnes
Eszter tulajdona, aki a következő mondatot fűzte a felvételhez:
”Ezen a képen az édesapám van és az édesanyám, valamikor az
1940-es években, (vagy talán még előbb) egy szüreti mulatságon
Nagylétán. (Nem tudom teljes bizonyossággal behatárolni.)
-A tanulók között középen Fekete Gyula tanitó -későbbi igazgatófiatal korában. (a szerk.)
facebookon: Képeskönyv Nagyléta és Vértes Létavértes
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MEGYEI ÚSZÓVERSENY
Bronzérmes lett a leány gyorsváltó

Az egyesület serdülő, ifjúsági és felnőtt labdarúgó csapatai
elkezdték az alapozó edzésmunkát a következő idényre. A
játékoskeretben nincs jelentős változás. Egy-két távozó mellett
néhány régi-új játékos érkezése várható.

Az U-8. és U-13. közötti korosztályok folyamatosan edzenek a
különböző futsal és Bozsik tornákon való részvétel során.
Judo szakosztályunkban is töretlen a munkakedv, az edzést
látogató gyerekek száma folyamatosan nő.
Úszószakosztályos gyerekeink is komoly munkával készülnek a
következő időszak versenyeire.
A kézilabdázó lányoknál az ifjúsági és felnőtt csapatok február
első hetében álltak munkába.
Az U-9. korosztályos csapatunk részt vett a Debrecenben rendezett
XI.- Főnix Kupán, és a várakozáson felül, a sportiskolák együtteseit
megelőzve, a középmezőnyben ért célba.

Fotó: Magánarchívum

Február 2-án az Arany János Általános Iskola 22 tanulójával
vettünk részt a Debreceni Sportuszodában rendezett megyei
úszóversenyen a, ahol több jó helyezés mellett a IV.
korcsoportos leány gyors váltónk bronzérmet szerzett. A váltó
tagjai: Szabó Viktória, Belényesi Melitta, Jónás Petra, Balogh
Nikoletta. Gratulálunk nekik!
Bertóthy Tamás tanár

Fotók: Magánarchívum

Debrecen és Létavértes kézilabda csapatai a Főnix Kupán.
U-10. korosztályos lányaink a felkészülés jegyében Nádudvaron
szerepeltek egy meghívásos kézilabda tornán.

internetes oldal: www.jogpontok.hu

A Zumbás hölgyek évadnyitó zumba partyn vettek részt
Debrecenben.

Papp Zoltán szakosztályvezető

8. oldal
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Tisztelt Gazdálkodók!
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- az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló törvény
szerinti apaállat-használatról és kizárólag törzskönyvi kivonattal
vagy származási igazolással ellátott kost használ az állomány
fedeztetésére;
- 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 kezdődően száz egymást követő napon keresztül a
tenyészetében tartja.

A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban a juhtenyésztők, juhtartók számára három jogcímen
kerülhet kifizetésre támogatás: az átmeneti nemzeti
anyajuhtartás támogatás állatlétszám alapon, termeléstől elválasztva
a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás
kiegészítő támogatás történelmi bázis alapon, valamint termeléshez
kötött anyajuhtartás támogatásként.

A 2017. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2018
januárjától március 31-ig kell teljesíteni.
Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + Ügyfélkapus
benyújtás ---> visszaigazoló levél érkezik. A beküldött adatlap
másolatát 5 évig meg kell őrizni!

A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás
kiegészítő támogatás történelmi bázissal rendelkező termelők
kizárólag az állatlétszám alapú támogatás igénylésével szerezhetik
meg a jogot aszerint, hogy ténylegesen hány anyajuhot tartanak.
Ennél a támogatásnál a kifizetési kérelmet nem kell külön
benyújtani, mivel az a ténylegesen tartott és kérelmezett egyedszám
alapján automatikusan kerül folyósításra.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Karama 2018 tél-tavaszán a következő továbbképzéseket
szervezi:
 40 órás szakmérnök továbbképzés, 2018. február 19-23.
 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam, 2018. január 15-22.
 25 órás zöldkönyves továbbképzés (400 órás mérlegraktár és
növényvédőszer-kezelő), 2018. január 22-24.,
2018.február 12-14.
 8 órás zöldkönyves továbbképzés, 2018. február 12. Debrecen

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 támogatási kérelmek szankciómentes benyújtására 2018.
február 1. és 2018. március 20. között van lehetőség, továbbá
szankcióval terhelten március 20. után még 25. naptári napig, mely
időszak alatt munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül, a
támogatási összeg.

A támogatási jogosultság feltételei:
- 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 a MÁK által közzétett formanyomtatványon;

TÁJÉKOZTATÓ

Elkülönített hulladékgyűjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív
gyűjtőszigeteken kizárólag üveghulladék gyűjtésére van
lehetőség, a papír, fém és műanyag hulladékokat a házhoz menő
elkülönített hulladékgyűjtési rendszerben valósítjuk meg a település
helyi rendelete alapján.

A tulajdonosok elkülönítetten, erre a célra szolgáló sárga
zsákokban gyűjthetik össze a hulladékokat. Az elkülönített gyűjtés
ideje: minden hónap negyedik hete, szerda és csütörtök délelőtt.
Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

március 9. napjáig:
Személyesen: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12.
e-mailen: letahirek@gmail.com
Internetes felületeink:
Létavértes honlapja: www.letavertes.hu
Blogoldal: http://letahirek.blog.hu/
Twitteren: https://twitter.com/letavertes

További információk: 4032 Debrecen, Füredi út 76. I.em./7.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30-12.00. Tel: 06 70/433-4027
Megjelent a méhészeti járművekre 2018. évben igénybe
vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatáshoz
kapcsolódó államkincstári közlemény.
A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti
eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a támogatási
kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben igazoltan
megfizetett
kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási,
illetve
gépjárműadó költsége, továbbá, OBU fedélzeti rendszer vásárlása
esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó járművenként az OBU
fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.
A kérelmeket 2018. február 15. és 2018. április 15. között kell
benyújtani az N0800 számú „Támogatási kérelem”
nyomtatványon.
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
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Az „IMIKE GYERMEKÜNK MOSOLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY”

Apróhirdetés

kuratóriuma és a szülők megköszönik a 2017. évben az adó 1 %ból felajánlott támogatást, mely 398.550 forint volt.
Ezt az összeget a gyermek egészségét javító gyógykészítményekre
Költöttük. A gyermek gyógykezeléséhez, életkörülményei
javításához kérjük továbbra is a támogatók segítségét!
Gyermekünk életének megmentéséért kérjük, támogassa
alapítványunkat adója 1 %- ával, adományával !

528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft

Adószám: 1814-8398-1-09, Számlaszám: 11738008-20843612

Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését,
áldozatvállalását!

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)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában 2774 m2 területen 80 m2
–es gázkonvektoros, cserépkályhás
családi ház sok melléképülettel
nagy, gazdálkodásra alkalmas
kerttel. eladó. Az ingatlanon víz,
gáz, villany bevezetve. Érdeklődni:
Létavértes, Alkotmány u. 20. Tel:
30/513-62-42 Ár: 4.000.000
(2018/28660/3/32)

SZŐLŐ, SZÁNTÓ. Eladó a
Mosonta kertben 2970 m2 szőlő
gazdasági épülettel, mellette 1838
m2 szántó és 1178 m2 akácos. Fúrott
kút,
elektromos
áram van.
Érdeklődni: 0630 587 3183
(2018//28560/3/53)

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)
MERCEDES 200 -as CDI fekete
színű személygépkocsi megkímélt
állapotban eladó: Érdeklődni: Létavértes, Kossuth u. 32. Telefonszám:
30 2941580, (52) 376-012 (2018/040)
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)

10. oldal

Létavértesi

HÍREK

2018. FEBRUÁR

Látogassa honlapunkat!
Ajánlunk olvasóink szíves figyelmébe
a www.letavertes.hu oldalait
LÉTAVÉRTESI KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL

