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Tanévkezdési támogatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, az
érintetteket,
hogy
a
tanévkezdési
támogatás 2018. évben is biztosított lesz
az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban
résztvevők számára.

Az igények benyújtása formanyomtatványon történik a Városháza Szociális
Irodáján (földszint, bal oldal 2. ajtó)
augusztus 1-től – október 14-ig.
Kifizetés szeptember közepétől ütemezetten és folyamosan lesz.

Nyomtatvány (kérelem és adatlap):

Kérhető: Városháza, Szociális iroda
Elérhető
a
város
honlapján:
www.letavertes.hu /Hírek

A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSAKOR
kötelező melléklet
a LAKCÍMKÁRTYA MÁSOLAT
általános iskolai tanulónál:
csak lakcímkártya másolat
középiskolai tanulónál:
iskolalátogatási bizonyítvány, azon
feltüntetve az igazolatlan hiányzásokat
vagy bizonyítvány másolat
felsőfokú oktatásban résztvevőnél:
hallgatói jogviszony igazolás

Tanév indításával összefüggő további
információk az oktatási intézmények
oldalán

Városi véradó nap
Kedves Véradóink!
Legközelebbi
véradás
2018.
augusztus 29- én, szerdán lesz a
vértesi településrészen, a Kassai u. 8.
szám
alatti
városi
könyvtár
helyiségében.
Szalai Ferencné véradásszervező

A felvételen Gonda Zoltán alkotás közben

A táborról részletesen
szeptemberben írunk

Tájékoztató

a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásokról
Tisztelt Lakosság!
A Kormány a helyi önkormányzatok útján
előzetes felmérést folytat annak érdekében,
hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem
részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat
alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Létavértesi Közös
Önkormányzati Hivatalnál, legkésőbb 2018.
október 15. napjáig, amely határidő
elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő
nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt
fűtőanyag fajtáját, ez később már nem
módosítható. Az igénylő személy csak akkor
jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a
bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett
tartózkodási helye!
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló1993. évi III. tv. 4. §. (1)
bekezdésének f.) pontja szerint háztartás az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel
vagy
tartózkodási
hellyel
rendelkező személyek közössége.
Nem felel meg a feltételnek az a háztartás,
amely a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben már részesült, azaz az
egyetemes szolgáltatást igénybe vevő
lakossági földgázfogyasztók részére biztosított
téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018, (III.8.)
Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés
finanszírozását segítő juttatásban részesült
lakossági fogyasztóként a téli fogyasztási
időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés

finanszírozását
segítő
árkompenzáció
jóváírásban részesült. (vagyis a gázszolgáltató
már érvényesítette nála a 12.000 Ft összegű
támogatást.)
A kizárólag elektromos fűtési móddal
rendelkező háztartások nem jogosultak az
igénybejelentésre.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
igénylésre szolgáló nyilatkozatok 2018.
augusztus 21-től átvehetők a Létavértesi
Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén,
melyet kitöltve kérjük minél hamarabb
szintén ide adjanak le! A nyilatkozat letölthető
a letavertes.hu honlapról is. A bejelentett
lakcím és tartózkodási hely igazolását szolgáló
okmányok másolata szükséges. A Hivatal a
rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzést
végez és az ugyanazon háztartásra benyújtani
kívánt további igénybejelentést a Hivatal nem
fogadja be.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában
adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a
1364/2018. (VII.27.) Kormány határozat
alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság vizsgálatot folytat le az
igénylésekkel kapcsolatban. Amennyiben a
vizsgálat eredményeként valószínűsíthető,
hogy az igénybejelentő már korábban részesült
a 12.000 Ft összegű juttatásba a gázszolgáltató
által, rosszhiszeműen járt el, ezért ellene
szabálysértési,
vagy
büntetőeljárás
kezdeményezhető.
2018. október 15-ig csak az igénybejelentés
megtételére van lehetőség, az igényelt
támogatás kiosztásáról később adunk
tájékoztatást a Kormány további döntéseinek
intézkedéseinek függvényében.
Menyhárt Károly polgármester
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RÖVIDEN
Állampolgársági eskü
2018. augusztus 8-án 33 fő tett esküt a
Városházán, így 10 254 főre emelkedett az
állampolgársági okmányait Létavértesen
átvevők száma.

Felmérés
Táplálkozási- és tápláltsági vizsgálat 2018.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén”
című projekt keretében lakossági felmérést
szervez. A felmérés kérdezői és a dietetikus
szakemberek országszerte ezernél több
felnőttet az otthonában keresnek fel 2018.
szeptember 1. és december 15. között, és
kérdezik meg táplálkozási szokásaikról,
életmódjáról.
Részletesen: a város honlapján /Hírekben
http://letavertes.hu/HPage.aspx?key=1678

Cserekertiek találkozója
Cserekerthez bármilyen formában kötődők
első találkozójára kerül sor 2018.
szeptember 22 –én, szombaton.
Gyülekezés 10 órától a helyszínen.

A szervezők szándéka szerint mindenkit
meleg ebéddel várnak, de a „batyus”
rendezvény szokása szerint a résztvevők
hozzanak magukkal némi enni- és innivalót.
Elsősorban a cserekertieknek és leszármazottaiknak szerveződik a rendezvény de
bárkit szívesen látnak.
A programok még szervezés alatt állnak. A
szervezők. Bora János, telefonszáma
36703850322, és Karcza Katalin telefonszáma +36303496032 kérik, hogy
akik részt kívánnak venni a találkozón, azok
a várható létszámot minél előbb jelezzék!
A rendezvény a tervek szerint kb. 21 órakor
fejeződik be.
Az előkészítésben, megrendezésben minden
önzetlen segítséget és felajánlást köszönettel
fogadnak a szervezők.

A Cserekerti találkozó tiszteletére szeptember
22 -én 10:00-kor a létavértesi görögkatolikus
templom tornyában megszólal a leszerelt
cserekerti kisharang.
Folyamatos információk a facebook com
Cserekertért nyilvános csoportban.
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A KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 Északkelet-magyarországi szennyvízelvezetési és
kezelési fejlesztési program előkészítési
munkálatai befejeződtek.
Tisztelettel adok tájékoztatást arról, hogy
2018. augusztus 9-én 11 órakor a
Városháza tanácstermében a munkaterület
átadás megtörtént.
Az erre szóló meghívókat a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda által megbízott
műszaki ellenőr (mérnök szervezet) küldte
ki, aki a kivitelezői konzorciumon
(EuroAszfalt Kft.-Betonút Zrt.) kívül az
alvállalkozót (KE-VÍZ 21 Zrt.), valamint a
vízszolgáltatást végző Debreceni Vízmű
Zrt. képviselőit, illetve a közművek
üzemeltetőit
(TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó, Magyar Telekom Nyrt., E.ON Zrt.,
Magyar Közút Nonprofit Zrt., Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság) is várta nyilatkozattételre.

A munkálatok megindulhatnak
A megjelentek írásban és szóban foglaltak
állást, ami alapján nincs akadálya annak,
hogy a munkálatok a város közterületei,
illetve
a
területvásárlással
bővített
szennyvíztelepen napokon belül meginduljanak.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte
Tasó László országgyűlési képviselő úr, aki
a jelentős forrásigényű beruházásaink
100%-os támogatásáért munkálkodott.

Elmondta a jelenlévőknek, hogy
„a Kelet-magyarországi hat települést
érintő (Létavértes, Hajdúhadház, Téglás,
Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád) beruházás
jelentős fejlődést jelent az ott lakók
életében, ezért kérte, hogy mindent
tegyenek meg, hogy az itt élők megfelelő
tájékoztatása
megtörténjen.
Nem
kifejezetten azért, hogy az utcákba való
beközlekedés zavartalan legyen, hanem
azért is, hogy a program befejezésekor
Létavértes
lakossága
megelégedéssel
nyugtázza a beruházást.”

Kiemelt jelentőségű, hogy az új tisztítómű
az egyik legmodernebb technológiával
működik.

A kivitelező tájékoztatása szerint 2018.
augusztus 27-i héten a kiviteli tervekben 8as és 11-es számmal jelölt (a valóságban a
vértesi részen a Bács közben, illetve a
Szabadság utca Arany János utcai
kereszteződésénél lesz) átemelő aknák
építésével kezdődik a munkavégzés.

Koordinációs iroda
A kivitelező cégek számára az Árpád tér
19. szám alatt lévő (korábbi óvodában)
Koordinációs irodákat biztosítunk, ahol a
fenti időponttól munkanapokon 8-9 óra
között tájékoztatást lehet kérni.
A program fizikai befejezése 2020.
december 2., amit befolyásol a vízjogi
létesítési engedélynek 2020. június 15-i
érvényességi időpontja is.
Tisztelettel kérem, hogy a munkálatok
során észlelt problémákat, hiányosságokat
vagy olyan kivizsgálásra érdemes felvetést,
ami lakossági panaszként kezelhető, az
Irodán kívül a Városházán Kiss Ernő
településszervezési irodavezetőnek vagy a
polgármesteri
titkárságon,
illetve
személyesen nekem is jelezhetik.
Mindezek mellett a munkavégzéssel
kapcsolatosan kérek mindenkit, hogy az
elvárható türelemmel és együttműködéssel
forduljon a dolgozókhoz.

Menyhárt Károly polgármester

Így ezzel a nappal a város eddigi
legjelentősebb - 3,69 Mrd forint összeget
jelentő –beruházásának megvalósítása
valójában elindulhat.
Az összeg 31,34 km gravitációs vezetéket,
3,5 km nyomott vezetéket, 14 új átemelőt
és
2
házi
átemelőt,
valamint
nagyságrendileg 1800 bekötést tartalmaz.
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I. A tankönyvosztás időpontja
2018. augusztus 30. csütörtökön
délelőtt 8-12 óráig, délután13-17 óráig
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Tankönyvosztás

II. Ingyenességre jogosultak
Valamennyi általános iskolás diák ingyenesen kapja meg a
tankönyvet, így a tankönyvcsomag átadásakor nem lesz szükség
igazolásokra, de az étkezéshez igen.
III. Rajz- és technika eszközök
Diákjaink számára tanítási órán használatos bizonyos eszközöket a
kedvezőbb árak és használhatóság miatt az iskola szerez be, így
például 3-4. évfolyamosok és felső tagozatos diákok számára
rajzból és technikából semmilyen tanszert nem kérünk
megvásárolni. Ezekre a dolgokra a következő összegeket kérjük:
1-2. osztály:
300,-Ft
3-4. osztály:
1.000,-Ft
5-8. osztály:
2.100,-Ft

Hiánytalanul megérkeztek a 2018/19-es tanévre megrendelt
tankönyvek. Osztásukra a következő időpontokban kerül sor:
2018. augusztus 27. (hétfő) 8-12 óráig
2018. augusztus 28. (kedd) 14-18 óráig
Helye: Irinyi utca 8. (ebédlő)
A tankönyvcsomag valamennyi általános iskolás számára ingyenes.
Az átvétel és más szükséges nyilatkozat aláírása miatt a tankönyvet
csak a tanulók szüleinek (törvényes képviselőinek) adhatjuk át.

Nyári táboroztatások
A nyári szünidőben 3 turnusban 77 tanulónknak volt lehetősége
valamilyen táborban eltölteni 1-1 hetet.

Ezt az összeget a tankönyvosztással egy időben szedjük be
tanulónként. Kérjük, mindenki hozzon erre is pénzt magával! Az
ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó!

Nagy Józsefné igazgató
Fotók: Iskola archívuma

Felhívás

Ugrálóvárban is szórakoztunk

TISZTELT LÉTAVÉRTESI LAKOSOK!
A Rozsnyai Gyűjtemény 2018. szeptember 15-én, „A VONAT
NEM VÁR…” címmel vasúttörténeti kiállítást tervez a Debrecen Létavértes között közlekedő 107-es vasútvonal megszűnésének
közelgő jubileuma alkalmából.

Július elején a Derecske Város Önkormányzat – EFOP-1.4.216-2016-00027 „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban”
elnevezésű pályázat keretében 1-1 hetet saját pedagógusaink
irányításával az iskolában szervezett színes programokkal
tölthettek el a gyerekek, napi háromszori étkezés
igénybevételével.

Ehhez a kiállításunkhoz
szeretnénk
kérni
a
lakosság segítségét is.
Akinek van a vasúttal
kapcsolatos tárgya, ruhadarabja,
képeslapja,
emléke, és szívesen megosztaná velünk, ezzel
hozzájárulva a kiállítás
teljességéhez, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot személyesen
(Irinyi u. 7.), facebookon, vagy telefonon: 06 30 1999 437 illetve 06
52 376 763/113 - 2018. szeptember 1-ig!
E-mail elérhetőségünk: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com
Az átvett darabokat leltárba vesszük, és teljes felelősséget vállalunk
értük a kiállítás időtartamára.
Közreműködésüket
szeptember 15-én is!

előre

is

köszönjük,

találkozzunk

Kirakózásra is volt idő
Köszönjük a Derecskei Gyerekesély Iroda dolgozóinak a szakmai
együttműködést!
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Balatoni élmény - Zánkán jártunk
Iskolánk idén is pályázott az Erzsébet Táborok nyári
Élménytáborára. Ennek köszönhetően 2018.08.05-én egy 29
gyerekből és 3 kísérő pedagógusból álló csapat indulhatott el
Zánkára, hogy 6 napot a volt, de már felújított úttörőváros
területén töltsenek el.
Látványos tábornyitó rendezvény után minden napunk
bővelkedett programokban. Sétahajózás, trambulin, Laser tag,
kerékpározás, íjászat, falmászás, Oláh Gergő koncert,
kézműves foglalkozás, táncház, zenevarázslat,
Operakommandó előadása tette változatossá a táborozók napjait.
Megnézték a Haditechnika Park kiállított járműveit, ahol egy
rejtvény kitöltése közben ismerkedhettek meg részletesen a
gépekkel.

Sétahajózásra összegyűltünk
Beneveztünk néhány tanulóval a Tábori Olimpiára, ahol
Kerekes Zsuzsa és Bacsa László érmet is szereztek.
Joó Eszter Ilona a tábori élményekről készített
fogalmazásával, Csernátoni Enikő rajzával bekerült a
Zánkalap hasábjaira.
Utolsó előtti nap este tábortűz mellett énekeltek, közösen
játszottak a táborlakók. A kísérőtanárok szívét megmelengette
az egymásba boldogan kapaszkodó, önfeledten nótázó, sok
mosolygós gyerek látványa. A jó hangulatú táborzáró után
utolsó délelőtt még fürödhettünk egyet a Balatonban. Joó
Eszter írásából ez a pár mondat hűen fejezi ki a táborozó
gyerekek és kísérő nevelőik érzéseit:
Fotók: Iskola archívuma

Megérkeztünk Zánkára
A legnagyobb kedvencük mégis a sárkányhajózás lett a vizes
csatáival. Az időjárás kedvezett, ezért a délutánokat a balatoni
strandon töltötték, élvezve a víz hűsítő habjait a nagy
melegben, a bátrabbak pedig kipróbálhatták a kanyargós
csúszdákat is.

„Én nagyon élveztem a tábort. Olyan volt, mint egy nyaralás a
barátokkal. A sok esemény, program és a késő esti lefekvések
örökre az emlékeimbe fognak vésődni. Remélem jövőre is el
tudok jönni ide! Egy ilyen jó tábort nem szabad kihagyni!”

Vályi Éva szervező tanár

Épületek megújulása a nyári szünidőben
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által elnyert EFOP4.1.3.-17-2017-00316 számú „Az állami fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális
fejlesztése Létavértesen” című projekt keretében két épületünkben
is megújultak a vizesblokkok.

„Nekem a tenger a Balaton”
A Hősök napján különféle foglalkozásokkal és sportokkal
ismerkedhettek meg

Ilyen volt
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Fotók: Iskola archívuma

Ilyen lett
A tornateremhez kapcsolódóan megújult zuhanyzók és öltözők
várják a diákokat, valamint a belső nyílászárók cseréje is
megtörtént.

Kibővült a legrégibb épületünk
Régi vágy valósult meg a felső tagozatos tanulók (Kassai u. 16.
alatti) telephelyén. Végre nem kell végigmenni az udvaron, ahhoz,
hogy a mosdókba jussanak a használók. Épülettoldással,
kijáratvágással egybenyíltak a mosdók a korábbi folyosóval.
A bővítés mellett a tanulói mosdók teljes körű felújítása is
megtörtént, így az itt tartózkodó diákok esélyegyenlősége pozitív
irányba mozdult el az Irinyi u. 8. szám alatti modern épületet
használók felé.
A megújult helyiségek ünnepélyes átadására a 2018/19-es tanév
tanévnyitó ünnepségén kerül sor, melynek időpontjáról plakátok
útján és a tankönyvosztáskor tájékoztatjuk az érdeklődőket és a
szülőket.
Vályiné Pápai Viola
Igazgató

RÉGI KÉP

Ilyen volt a zuhanyzó…

Ez a felvétel 0z 1980-as évek derekán készült a Cserekertben az
iskola, egyházi gyülekezeti terem és tanítói lakás épületérő. /. T.B.
PARKOLÓ ÉS KISPIAC LESZ

És ilyen lett

Többen érdeklődtek mi lesz a Kassai utcán életveszélyes állapot
miatt lebontott épületek helyén? Parkoló és a helyi kistermelők
napi árusításának helyet biztosító kispiac szerepel a tervekben.
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Nyugdíjba vonultak
A Létavértesi Közös Önkormányzati
Hivatalban ezen a nyáron két
munkatársunk
is
befejezi
a
közigazgatásban
eltöltött
aktív
pályafutását. Sass Jánosné és Barna
Sándorné kolleganőinktől búcsúzva
Menyhárt Károly polgármester úr kedves
szavai az együtt töltött évtizedekre
emlékeztettek,
megköszönve
mindkettőjük munkáját.

Sass Jánosné (Janka Judit) azon
kevesek közé tartozik, akik egy
munkahelyen töltötték el aktív éveiket. A
Tóthfalusi
Sándor
Gimnáziumban
megszerzett érettségi után 1978. június
27-től már a Létavértesi Nagyközségi
Közös Tanácsa később Létavértes
Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala alkalmazásában állt.
A négy évtized alatt több munkaterületen
is dolgozhatott: ipar- és kereskedelmi
igazgatás, pénztár, adóügyi igazgatás,
földügyi
igazgatás
tartoztak
feladatkörébe.
Az új feladatkörökben időről-időre meg kellett újulnia, elsajátítani az
új ismereteket és gyakorlati feladatokat. 1995. május 17-én
közigazgatási alapvizsgát tett. A rábízott feladatokat mindig legjobb
tudása szerint végezte, s munkatársai is mindig számíthattak
segítségére.
Barna Sándorné (Magyar Julianna)

1988. július 31-től állt a köz
szolgálatában. Ekkor került a Létavértesi
Nagyközségi Közös Tanácshoz a
TANÉRT Debreceni Központjából, ahol
10 évig gépészeti műszaki rajzolóként
dolgozott.
Harminc éven át látta el a településen a
gyámügyi
igazgatással
kapcsolatos
feladatokat.

Népművészeti tábor
Idén is igazi, mozgalmas kézműves utcává alakult augusztus 1-5-ig
a létavértesi Rozsnyai Gyűjtemény udvara, hiszen harmadik
alkalommal került megrendezésre a határontúli és hazai fiatalok
számára szóló Népművészeti tábor.

Fotók: Rozsnyai Gyűjtemény

Ez alkalommal is a hagyományos kézműves mesterségek kerültek
középpontba, néptánccal és népzenével fűszerezve.
A résztvevők 7 mesterséget próbálhattak ki: a fafaragást a
táborvezetőjével Galánfi Andrással – Kossuth díjas magyar
népművésszel, a fazekasságot, korongozást a méltán híres
nádudvari Fazekas Lajos –népművészet mesterével, nemezelést –
Szakady Kincső szakoktatóval, kosárfonást – Balogh Károly – népi
iparművésszel, a szövés tudományát elleshették – Galánfiné
Schmidt Teréz –a népművészet mesterétől, ill. Lőrincz Péter
takácsmester, szövőszék készítőtől, bőralkotások készítését Hutkai
László bőrműves, népi iparművésztől tanulhattak az érdeklődők, s a
kovácsműhelyben addig üthették a vasat, amíg azt a kovácsmester
Vajda László –népművészet mestere engedte. Esténként Gyönyörű
Zsigmondtól, az elismert néptáncpedagógustól széki táncokat, ill.
Bárdos Ildikó és Molnár Miklós közreműködésével népdalokat
tanultak.

Munkájával kapcsolatosan szerzett képzettséget szociális gyermek
és ifjúságvédelmi ügyintézőként, s 1994-ben közigazgatási
alapvizsgát tett. Hiányozni fog tapasztalata, tárgyi tudása, amellyel a
hivatal más területén dolgozókat is segítette, hiszen minden itt élőt
névről, lakcímről ismer. Szervezőkészsége, közösségi szelleme
számos önkormányzati rendezvény lebonyolítását segítette.
Mindkettőjük számára most bezárult egy ajtó, de kinyílott egy
másik, s kívánjuk, hogy a munkával töltött hétköznapok után most
jusson idő a pihenésre, s mind arra, amit eddig nem tudtak
megvalósítani.

Családjaik körében töltött boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Programelőzetes

Szüreti nap szeptember 22-én, szombaton
Szekeres felvonulás, népzene és néptánc műsor
A Kossuth kerti TÁJHÁZNÁL
Részletes program, meghívó:

www.letavertes.hu honlapon

A tábor célja betekintést nyújtani az autentikus népi kultúrába, ezen
felül a népi mesterségek megőrzése, a Magyar Művészeti Akadémia
támogatásával.
A foglalkozásokat nyolc szakavatott mester tartotta a 9 és 40 év
közötti korosztályból kikerülő mintegy 40 fiatalnak. A résztvevők
Gömörből, Csíkból, Érmellékről, Debrecenből, Nyíregyházáról és
helyből érkeztek – mondta el Galánfi András akadémikus, fafaragó
művész, a tábor szervezője.
Kővári Emese
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Pályázati tájékoztató
Kondipark

Az Önkormányzat részéről korábban három pályázatot adtunk be a
Nemzeti Sportközponthoz amely a település három helyszínén
különböző nagyságrendű sport illetve kondicionáló park kialakítását
célozta meg. A három különböző méretű és eltérő eszközállományú
kondipark legnagyobbikának a „D” tipusúnak az elnyeréséről
kaptunk a napokban értesítést.
Ez alapján a Nemzeti Sportközpontok és Létavértes Város
Önkormányzata, mint megrendelők aláírtuk a Vállalkozási
szerződést a Nyír-Flop-Holding KFT vállalkozóval akik a Városi
Sporttelepen a teniszpálya mögötti füves területen a kivitelezési
munkálatokat elkezdték. A héten történt kitűzéssel egyidejűleg az
alépítményi munkák (tükörkiemelés, szegélyelemek lerakása,
alaptestek zsaluzása) folynak.

7. oldal

Erről várjuk a támogatási okiratot a részletes szabályokkal. Az
aláírását követően lehetőség lesz a tetőszerkezet ereszének és
vízelvezetésének átalakítására, a rejtett csatorna hibáiból eredő
beázások megszüntetésére, az elavult és rossz hatásfokú kazánok
cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, gerinc vezetékek átalakítására., a
tanácsterem és néhány iroda összeszáradt parketta és
falburkolatainak cseréjére elektromos hálózat és világítási rendszer
megújítására, illetve elavult bútorzatok cseréjére.

Bérlakások felújítása

Szintén pályázatot adtunk be az Emberi Erőforrás Minisztériuma
által „szociális bérlakások felújítása” címen kiírt pályázati forrás
elnyerésére. A beadott anyag a Temető utca 23. szám alatti 5 db
önkormányzati bérlakás rekonstrukcióját tartalmazza.

A pályázattal lehetővé válik a lakások nyílászáróinak cseréje,
külső falak és födém hőszigetelése, vizesblokkok kialakításával a
komfortfokozat növelése. A kiírás lakásonként 5 M forintot irányoz
elő így nyerés esetén a felhasználható támogatás 25.000.000.-Ft
lehet. Telefonos tájékoztatás szerint az elbírálás hónap végéig
várható.
Menyhárt Károly
polgármester

G
Gyyeerrm
meekksszziiggeett V
Váárr aazz IIrriinnyyii uuttccáábbaann
Az Irinyi utcai Tagóvoda udvarának szintkülönbségből adódó régi
problémáját hívatott orvosolni a közelmúltban átadott ötletes vár
építmény.

Fotók: Magánarchívum

Megkezdődtek a munkálatok
A betonozást követő technológiai szünet elteltével a sporteszközök
telepítése és a gumiburkolat elhelyezése következik. Az
Önkormányzat a megközelítéséhez szükséges 1,50m szélességű
járófelület elkészítését és térburkolását vállalta. A vállalkozói díj
összege 14.065.438-Ft + ÁFA a szerződés szerint, melyhez
önkormányzati forrás nem szükséges. Az átadás várhatóan
augusztus hónap végén, illetve szeptember elején megtörténik.

Városháza rekonstrukciója

A Belügyminisztérium által üzemeltetett EBR 42 megnevezésű online felületen lehetőségünk nyílt pályázatot beadni „kötelező
önkormányzati feladatot szolgáló épületek” megjelöléssel a
Városháza épületének rekonstrukciójára. Ugyanitt a napokban
kaptunk értesítést arról hogy a beadott anyagunk 30.000.000-Ft
összegű támogatást nyert.

Fotó: Turóczi Barnabás

Zsíros Imre elgondolását Kiss Ernő, Szatmári Imre, Menyhárt
Károly közös ötletei tették teljessé. A legfontosabb cél az volt, hogy
a felnőttek koncepciója találkozzon a gyermekek fantáziavilágával.
A tervezet a költségvetést alig egymillió forinttal terhelte, azonban a
játékok terén is voltak hiányosságok. Az elavult szerkezetek
bevizsgáltatása már nem volt lehetséges, így a két óvodai
telephelyre mintegy hatmillió forint értékű új, modern játékok
kerültek elhelyezésre.
A legfontosabb, hogy minden helyi elképzeléssel, saját forrásból és
az önkormányzat szak- és közmunkás állományával valósult meg.
A vár építőmesterei Tóth János irányításával Brevák Lajos, valamint
idősebb és ifjabb Egri József voltak. A burkolótéglákat Bodnár
Sándor helyezte el. A tetőket Szána Sándor, Mészáros Gyula és
Moldován János készítették.
A játékok elhelyezésében sokan közreműködtek: Kovács Sándortól
Vásárhelyi Józsefen át Fehér Imréig. A földmunkáért Balázs
Gábort, az anyagellátásért Kiss Albertet és Papp Zoltánt illeti
köszönet.
„Ha a gyermek kicsi korától szép dolgokat lát, és jó körülmények
között nevelkedik, akkor ezt az igényt a szépre és jóra magával viszi
felnőtt korába, és átörökíti a családjára is” –fogalmazott az
ünnepélyes átadás alkalmával Menyhárt Károly polgármester
A felvételen csak az egyik oldalszárny látható. Érdemes a megújult
udvart a helyszínen is megtekinteni!
T.B.
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Helyszíni ellenőrzések
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztálya (régi nevén MVH) megkezdte a termeléshez
kötött támogatások helyszíni ellenőrzését.
Legtöbb esetben zöldség- illetve szálas fehérjenövény
támogatásokat ellenőriznek, melyhez a 9/2015 (III. 13) FM
rendelet 8. számú melléklete szerinti gazdálkodási naplót, illetve a
szaporítóanyag igazolást kérik.

Tisztelt Gazdálkodók!
A tagdíjfizetési határidő 2018. augusztus 15-e volt.
Késedelmes bevallás benyújtására 2018. július 31-ig volt, míg a
benyújtott bevallások önrevíziójára 2018. szeptember 15-ig van
lehetőség. Azon tagdíjbevallásra kötelezett tagok esetében, akik ez
utóbbi határidőig sem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, a
NAK a NAV-tól kapott adatok alapján állapítja meg a fizetendő
tagdíj összegét, s egyúttal 20%-os mulasztási pótlék is előírásra
kerül.

Másodvetésről
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést
jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában
a főnövény betakarítási időpontját, valamint
a tényleges vetési időpontot, a vetett növények megnevezését a
vetést követő 15 napon belül;
illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a
megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK
felületén.
Az tervezett ökológiai másodvetést tárgyév október 1. napjáig
kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60
napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen
ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el
adott kultúra EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.

Torma esetében az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg
kitöltött 3 oldalas gazdálkodási naplót kérik; paprika, káposzta,
karfiol, zöldségek, dinnye, stb. esetében pedig a szaporítóanyagról
(vetőmag, palánta) kapott számlát is be kell tudni mutatni.

Rendezvényekről
Immár hetedik alkalommal került megrendezésre a
Hajdúsági
Expo
2018.
augusztus
10-12.
között
Hajdúböszörményben. A rendezvényen az első napon a Keletmagyarországi
Agrárfórumra
került
sor,
továbbá
traktorkarnevál- Ipari, Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Erdészeti
Gépkiállítás és Termékbemutató - Európai Traktorhúzó Kupa Husqvarna Fakitermelő Verseny várta az érdeklődőket.
A rendezvény ideje alatt a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete a
sportcsarnokban kialakított 100 nm -es standon várta tagjait,
partnereit.

2018. augusztus 17-20-ig került megrendezésre a Farmer –
Expo és a HORTICO Kertészeti Szakkiállítás. Több száz
kiállító, számtalan kiállított termék, innováció és termékdíjak,
szakmai- és közönségprogramok, mindez négy nap eseményeire
felfűzve. A megnyitó keretében a NAK Agrárminiszteri fórumot
szervezett.
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

L
Lééttaavvéérrtteess S
SC
C ’’9977
A Sportegyesület szakosztályai
2018/2019. évi bajnoki rajtra.

gőzerővel

készülnek

a

A labdarúgók a Megye II. Déli csoportjában Nagyrábé
otthonában kezdte meg az őszi rajtot Létavértes. (Sorsolás az utolsó
oldalon)
A serdülő labdarúgók szeptember közepén kezdik meg a
szereplésüket.
A kézilabda csapatunknál szintén szeptemberben "dördül el a
startpisztoly", és lányaink
Hajdúszoboszlón kezdik meg a küzdelmet.
Az utánpótlás korosztályos hölgyek edzőtáborral készültek a
következő évadra.
Az U-8. és U.10 lányok augusztus 13.- 18. között, t míg az U-12. és
Ifis lányok augusztus 21.-25. között vesznek részt a táborozásban.
Egyesületünk minden szakosztályába továbbra is várjuk továbbra
is a sportolni vágyó fiatalokat
Papp Zoltán szakosztályvezető

Fotó? Magánarchívum

Az edzőtáborban résztvevő az U-8. és U-10 korosztály
Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

Látogassa meg honlapunkat !

szeptember 10 - ig: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12.

www.letavertes.hu

e-mailen: letahirek@gmail.com

LÉTAVÉRTES KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL
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MEGEMLÉKEZÉS
„Soha nem halványul szívünkben emléked,
Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted”

Mély fájdalommal emlékezünk
gyermekünk, testvérünk, édesapám

FARNASI GÁBOR
halálának 4. évfordulójára
SZERETŐ CSALÁDOD

9. oldal

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Új u. 25/a alatt szintes, 180
m2-es 4 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás, gázfűtéses, pincével,
melléképülettel, fedett udvarral,
ipari árammal, félig bebútorozva,
.eladó. Irányár: 8,5 millió Ft
Telefon: 06 20 340 9922
(2018/28560/11/45)

LAKÓHÁZ. Létavértes, Bács u. 9.
szám
alatt
lakóház
eladó.
Érdeklődni lehet 18 óra után
telefonon: 52 /-376-883

„Emlékké lettek a szép, boldog évek,

hiába kereslek, nem talállak Téged.
Miért múlik el minden, ami szép, miért fáj
a szívem a tegnapért.
Egy szál virág, egy gyertyaláng, egy fénykép,
ami mosolyog rám.
Most tied a csend, a nyugalom, az enyém a könny,
a bánat, a fájdalom.

.”

SZIMA JÁNOS

1949.10.28- 2017.08.30.
Emlékezek szeretett jó férjemre, halálának 1 éves évfordulóján
Örökké szerető feleséged Eszter, gyermekeid, unokáid
vejeid és testvéreid.
Hiányod nagyon érzem, megszokni nem tudom.

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

(2018/28560/15/52)

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. Telefonszámok:
06 30 353 8090 és 06 30 6549669 .

LAKÓHÁZ. Létavértes, Víztorony
u. 6. szám alatti lakóház bútorozottan eladó. Eladási ár 1.500.000
forint. Érdeklődni: 06 20 984 4246.
(2018/28560/15/34)

KERT,
TELEK. Létavértes,
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2
kert és telek eladó. Érdeklődni
lehet: 06 70/ 949 8926
(2018/28560/14/4

TERMŐFÖLD.
Létavértes,
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz.
Alatt 21,23 AK értékű termőföld
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090
(2018./28560/14/38)

(20128/28560/13/1)

ÉPÜLET. Létavértes, Baross u. 2.
sz. alatti volt cukrászüzem épülete
eladó. Érdeklődni lehet telefonon:
az (52) 376-262-es telefonszámon.
OPEL ASTRA G 1.7 CDTI
Caravan -285.000 km, 2003 -as,
klíma, tél gumi szett, füstmentes,
kívól-belül sérülésmentes - eladó.
Telefon: 06 (30) 3926348
/ 2018/28560/15/41)

IKONOSZTÁZ AJÁNDÉKBA

LAKÓHÁZ- Létavértes, Károlyi u.
2.szám alatti két generációs,
9összkomfortos lakóház eladó.
Érdeklődni lehet (17 óra után):
06 30/ 376 1962 (2018/28560/15/348

BOLT, SÖRÖZŐ. Üzemelő élelmiszerbolt és söröző berendezéssel,
árukészlettel –saját tulajdonú–
nyugdíjazás végett alkuképesen
eladó. 18 M Ft. Kokad, Kossuth
utca 9. Ha kell, céggel együtt is.
Telefon: 06 20 340 99 22
(2018/28560/11/45)

HÍRDETÉSEK LEADÁSA
SZEPTEMBER 10 -IG

ERDŐ ELADÓ. Debrecen melletti
osztatlan közös tulajdonú 2x0,2486
ha 1,74 AK akácos erdőrész eladó.
Irányár: 600.000 Ft. Érdeklődni
lehet telefonon: 06-20—9593-403
(x)

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto
vasalattal, acélmerevítéssel. Nyolc
év szerkezeti és 12 év színtartóssági
garanciával. Kedvező áron! Pontos,
precíz munka-végzéssel! Érd: ifj.
Kéki Sándor, 06-20/ 463-57-13 (x)
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését
vállalom.
Kiváló
minőségű anyagok felhasználásával
reális áron, rövid határidővel.
Ezen túl UV álló műanyag
párkányát is megrendelheti tőlem!
Érd: ifj. Kéki Sándor
Telefon: 06 20/ 463-57-13

L
Lééttaavvéérrtteess S
SC
C ’’9977
Régi kép

Fotó: Turóczi Barnabás

Kocsis Fülöp érsek-metropolita közvetítése révén
Hollandiából érkezett az ikonosztázion ajándékba a Kossuth
utcai templomba. Szimicsku Ferenc esperes úr tájékoztatása
szerint a felállított ikonosztáz ünnepélyes felszentelését a
közeljövőben Fülöp érsek atya személyen végzi.

Előzetes
A Nagylétai Görög Katolikus Egyházközségben

2018. szeptember 16 –án
a Nagytemplom szentelésének
emlékünnepére kerül sor

Fotó: Magánarchívum

Egy kiváló U-14-es csapat. Edző: Milbik István volt

10. oldal

Létavértesi

HÍREK

2018. AUGUSZTUS

Ciao Róma !
Zarándoklatunk július 28-án délután Debrecenben vette kezdetét,
ahol a csapat (Hajdúdorogi Főegyházmegyénk 57 ministránsa) az
Érseki Hivatalban való gyülekezés után, az Attila téri
templomunkban Kocsis Fülöp metropolita atya által vezényelt
vecsernyébe kapcsolódhattunk be. Érsek atya csatlakozott hozzánk,
és az este további részét velünk töltötte. A különféle csapatépítő és
ismerkedő játékok között atyai jó tanácsaival, és a zarándoklatra
való lelki útravalóval is ellátott bennünket.
Hosszú utazás közbe beiktattunk egy hűsítő strandolást a
tengerparton, ahol nagyon jól éreztük magunkat.

Július 30-án megérkeztünk szállásunkra, mely Rómától nem messze
volt. Másnap korán útra kelve megcéloztuk a város szívét képező
Vatikán várost. A délutáni programok előtt megtekintettük a
Vatikán környezetét és a Vatikáni Múzeumot.
A Szent Péter téren már délelőtt is több ezer zarándok volt, ám a nap
folyamán ez a szám csak növekedett, hiszen a 18 órakor kezdődő
pápai audienciára minden ország, minden csoportja igyekezett a
legjobb helyet megtalálni. A Szentatya érkezése előtt a téren
gyülekezők különféle országok bemutatkozó előadásait tekinthették
meg.
Nekünk is sikerült jól helyezkedni, így amikor néhány perccel hat
után a kordonok között feltűnt a kordonok között a pápamobil, mi is
csupán néhány méterről láthattuk Ferenc pápát, aki nagy szeretettel
köszöntött bennünket.
Elmondta mennyire fontos a ministránsok szerepe az Egyház
életében, hiszen a mai fiatalok között mi vagyunk azok, akik a
hétköznapokban is, az Oltár körül vállalt szolgálatunkkal teszünk
tanúságot Krisztus Urunk mellett.
Másnap korán volt az ébresztés, és igen fárasztó és meleg napnak
néztünk elébe. Első megállónk a Szent Pál Bazilika volt, amit
próbáltunk alaposan megnézni. Innen metróval hamarosan
elérkeztünk a Colosseumhoz, amit sajnos csak kívülről tudtunk
megcsodálni. Elmentünk a Szent Ignác Bazilikába. Útközben
megtekintettük a Panteont, a Forum Romanumot és a híres Trevi
kutat. A bazilikában magyar római katolikus misén vettünk részt,
ahol büszkén viseltük a Hajdúdorogi Főegyházmegye egyenpólóját.
A szentmisén mintegy 1700 fiatal ministráns zarándok vett részt.

LABDARÚGÁS Megye II. felnőtt bajnokság
2016/2019 őszi fordulók

Időpont:
Aug. 18 – Szo
Aug. 26 – Vas
Sze. 01 – Szo
Sze 09 - Vas
Sze. 15 Szo
Sze. 22 Szo
Sze. 30 Vas
Okt. 06 Szo
Okt. 14 Vas
Okt. 21 Vas
Okt. 27 Szo
Nov. 04 Vas
Nov. 10 Szo
Nov. 18 Vas
Nov. 25 Vas

17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
15.30 óra
15.30 óra
15.00 óra
15.00 óra
14.00 óra
14.00 óra
13.30 óra
13.30 óra
13.30 óra
13.30 óra
13.00 óra
13.00 óra

Mérkőzés:
Nagyrábé
Létavértes
Püspökladány
Létavértes
Nádudvar
DSC
Létavértes
Földes
Létavértes
Létavértes
Komádi
Létavértes
Báránd
Létavértes
Létavértes

- Létavértes
- Komádi
- Létavértes
- Báránd
- Létavértes
- Létavértes
- Konyár
- Létavértes
- Esztár
- Nagyrábé
- Létavértes
- Püspökladány
- Létavértes
- Nádudvar
- DSC

Ifjúsági mérkőzések 2 órával korábban kezdődnek.

Következő napon ismét igen hamar útra keltünk. A Spanyol
lépcsőnél készítettünk egy csoportképet, majd 10 órára ismét egy
magyar misére siettünk, ahol görög katolikus szertartás volt. Ezután
a Lateráni Bazilikát tekintettük meg. Amint kigyönyörködtük
magunkat elmentünk a Szent Kereszt Lépcsőhöz. Itt közel 2 órás
egyéni imádságot végeztünk.
Másnap ismét korai ébresztés és érzékeny búcsú a római camping
helyünktől. A hazafelé vezető út folyamán megálltunk az Adriaitengerparton, hogy kicsit felfrissüljünk. Estére értünk szállásunkra,
ahol a vacsora után éjfélkor egy gyertyafényes vecsernyén vettünk
részt, majd egy rövidebb virrasztáson.
Igen különleges volt számomra ez a zarándoklat, mert nem csak
fizikai, de lelki feltöltöttséggel gazdagabban térhettünk haza.
Nagyon sok értékes élménnyel gyarapodtunk, sok új barátot
szereztünk.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a zarándoklat lebonyolításában
résztvevő Verdes Miklós atyának, aki egész kiránduláson vigyázott
ránk, és akire mindig szeretettel fogunk emlékezni. Köszönetet
mondunk Szimicsku Ferenc esperes úrnak, aki lehetőséget adott,
hogy részesei lehettünk ennek a római zarándoklatnak!

Bora Patrik, Kovács Sándor és Szabó Csongor

