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Felkészülés
a téli időjárásra

Több mint 180 millió felújításokra

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a közelgő téli időjárásra történő
felkészülésről tájékoztató anyagot adott ki,
mely olvasható a város honlapján a „Hírek”
oldalon – http://letavertes.hu
Ebben felhívják a lakosság figyelmét a fagyok, havazás, hirtelen olvadások okozta
veszélyekre, és magatartási szabályokat ajánlanak.
Külön tanácsokkal szolgálnak az otthonunkban üzemeltetett tüzelőberendezésekkel,
átmeneti áram- és energia kimaradással, vagy
téi utazással, a jégen való biztonságos sportolással, a segítségnyújtással kapcsolatban.
Kérjük a lakosságot, kísérjék figyelemmel a
szomszédok, különösen az egyedül élő időskorú emberek téli mindennapjait!
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok /használók figyelmét a vízóra aknák, udvari kifolyók védelmére, a közlekedést szolgáló utak
szükség szerinti seprésére, és síkosságmentesítésére!

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

2016. november 11-én a pályázatok segítségével felújított, és energetikai korszerűsítéssel modernizált önkormányzati épületek átadására került sor.
A felvételen Menyhárt Károly polgármester megnyitó beszédét tartja a Kossuth utca
6. szám alatti Egészségház udvarán rendezett ünnepségen.
Menyhárt Károly

Egészségház, iskolaépületek átadása

Adventi ünnepi alkalmaink
a Nagylétai Református Gyülekezetben
November 27, vasárnap délelőtt 10 óra:
Advent első vasárnapján, a délelőtti istentiszteletünkön úrvacsorai közösségben lehetünk
együtt.
November 27, vasárnap délután 4 óra:
megnyitjuk „Betlehemünket”. Az ünnepségen „adventi fényjáték” részesei lehetünk a
templomban, melyet Bara Pál készít erre az
alkalomra.
December 11, vasárnap délután 4 óra:
advent harmadik vasárnapján énekkarunk
adventi zenés áhítata segíti majd elő ünnepi
készülődésünket.
Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit,
hogy lélekben is felkészülve lépjünk be az
ünnep kapuján.
Hadházi Tamás Papp Sándor
lelkipásztor
főgondnok

- Mint arról már korábban adtam tájékoztatást, a város az elhanyagolt iskolai
és óvodai tagintézmények energetikai
felújítására a KEOP-5.7.0/15/2015-189.
pályázati felhívás keretében 149.940.135
Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert.
Az összegből a vértesi településrészen öt, a
nagylétain két épületet sikerült megújítani.
Elkészültek az épületek külső nyílászáró
cseréi, az épületek homlokzatainak utólagos hőszigetelése nemes vakolatú felületképzéssel, illetve a padlásterek hőszigetelései is. A falak 14-15 cm kőzetgyapot vagy
polisztirol lemezzel, míg a födémek 26 cm
kőzetgyapot paplannal lettek borítva.
Ezzel együtt újultak meg a csatornák és a
párkányok is az alábbi ingatlanokon: Arany
János Általános Iskola - Kossuth utca 1.
sz., Árpád tér 7. sz., Irinyi János Általános
Iskola - Kassai utca 16. sz., Kassai utca 6.
sz., Kassai u. 5 sz., Irinyi u. 1 sz. , Gyermeksziget Óvoda tagóvodája - Irinyi utca 6.
szám alatti épületein.
E lap hasábjain arról is adtunk hírt, hogy
a Kossuth u.10. szám alatti egészségház

épületének kiváltása okán pályázatot adtunk be a Kossuth u.6. szám alatti volt óvoda felújítására.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II. 4. pont aa,), ac) és ad) alpontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímén
29.999.100 Ft támogatásban részesültünk,
melyhez a teljes önrész -a szükségszerű
statikai munkálatokkal együtt- meghaladta
a 6.000.00 Ft-ot.
Megújult és átalakult a belső tér, a nyílászárók, falak, vakolatok és burkolatok bontását
követően.
Új falak, hőszigetelt nyílászárók, teljes
gépészeti csere, új elektromos hálózat, villámvédelem került kialakításra. A külső
homlokzati hőszigetelés, tetőjavítás, födémcsere és nemesvakolati felületképzés
után a napelemek is felkerültek.
(folytatás: a 3. oldalon)

Látogassa honl apunkat!
www.letavertes.hu
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A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleett nnaappiirreennddjjéénn
2016. október 25-i soros ülés

60. évforduló
1956
A hagyományoknak megfelelően október 23án, az Árpád téri kopjafánál került sor az
ünnepi megemlékezésre.

.
.Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló a Létavértes Városi
Könyvtár és Művelődési ház 2015. évben
végzett munkájáról. ●
2. Beszámoló Létavértes környezeti
állapotáról,
a
környezetvédelem
helyzetéről.●

3. Különfélék
3.1. Javaslat a köztemető használatának
rendjéről szóló 6/2016.(III.29.) rendelet
módosítására ●
3.2. Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének előterjesztése (alapszabály
módosítás)¸
●

= http://letavertes.hu honlapon elérhető

KKöözzffooggllaallkkoozzttaattáássii hheellyyzzeettkkéépp tteelleeppüüllééssüünnkköönn

FOTÓ: MŰVELŐDÉSI HÁZ

Beszédet mondott Menyhárt Károly polgármester. A műsorban közreműködött:
Harmati Fatime és Janka Barnabás
(Csokonai Színház művésze). A rendezvény
koszorúzással zárult.
Stefan Steffek úr, Létavértes díszpolgára
arról tudósított bennünket, hogy október 23án a belgiumi testvérváros, Ecaussinnes
lapjában a „Le Soir”-ban is megemlékeztek a
magyar forradalomról.

Létavértesen az idén -az előző évekhez hasonlóan- a regisztrált álláskeresők száma
kb. 450 fő
Az álláskereső személyek jelentős része az önkormányzat által szervezett
közmunkaprogramokban, illetve különféle képzéseken vett részt. Azok, akik kimaradtak a
foglalkoztatási vagy képzési programokból a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatáshoz
(FHT) szükséges jogosultságot önkéntes munkavállalás igazolásával szerezhetik meg.
Önkormányzatunk idén öt alkalommal szervezett 30 napos közmunkát. E mellett a
Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is folyamatosan szervezte az önkéntes
munkavégzést. A közfoglalkoztatásban részt vállalnak a különféle társulások és
szervezetek is.
2016-ban Létavértesen a közfoglalkoztatás, képzés, önkéntes munkavégzés mutatói a
következők:
-Önkormányzati képzés:
motorfűrész kezelő 40 fő, kerti munkás 16 fő
-Önkormányzati közfoglalkoztatás (időszakos):
152 fő
-Derecske -Létavértes Kistérség közfoglalkoztatás (időszakos): 30 fő
-TIVIZIG közfoglalkoztatás, időszakos):
11 fő
-Nyírerdő Zrt. közfoglalkoztatás (időszakos):
12 fő
-Rendvédelmi Szerveknél közfoglalkoztatás (időszakos):
5 fő
-Egyházaknál közfoglalkoztatás (időszakos):
10 fő
-Önkormányzatnál, önkéntes munkavégzésen:
42 fő
-Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
30 fő
Papp Zoltán képviselő

Legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
A lakossági kéményseprést több
megyében átvette a
katasztrófavédelem.

Ez nem azt jelenti,
hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket.
A sormunkát változatlanul kéménysepseprő szakemberek végzik

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség kéményseprést rendelni a
kötelező és ingyenes sormunkán túl is, de
azért fizetni kell. Az ügyfélszolgálat
elérhető a 1818-as telefonszámon, azon
belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell
választani. Hétfőn-ként 8.00-20.00-óráig, a
többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig
érhető el.

Cím:
"A hősök ott születnek, ahol nincsenek

Mikor jön a kéményseprő?
Gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és
fűtőeszközök esetén kétévente, minden
egyéb fűtőberendezés esetében évente
végzik a sormunkát. A kéményseprés a
lakosság számára ingyenes.

elfelejtve"
"Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján
tisztelettel gondolunk a hősökre, és azokra,
akik segítették Őket”

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem
indokol tisztítást, olyan viszont nem, hogy
a kéményseprő semmilyen mérést nem
végez a kémény ellenőrzése során.
Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze a
Katasztrófavédelem
ügyfélszolgálatán.
Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő
készpénzt fogad el!

A kéményseprő a sormunka előtt 15 nappal
a postaládába dob egy értesítőt a
kéménytulajdonosnak.

Bővebben a város honlapján a „Hírek”-ben:
http://letavertes.hu
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
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Az udvari parkoló és térburkolat, a kerítés és a park kialakítását a
pályázat nem támogatta, melyhez a város nettó 3,5 millió forinttal
járult hozzá.

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Egészségház utcafrontja a Kossuth u. 6. szám alatt
Az épületek közül ez készült el utoljára, így 2016. november 11-én
ünnepélyes átadásra került sor.
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Polgármesteri tájékoztató
Új sebességmérő a balesetek elkerüléséért
Az utóbbi időben
mindannyian
tapasztalhattuk, hogy
a település gépjárműforgalma a rendszeresen zajló mezőgazdasági munkák miatt is jelentős
mértékben megnövekedett. A Bánki
út megújulásával és
a nagyobb forgalommal összefüg
gésben a gyorshajtások száma is szaporodott. Sajnos ez a belterületen a reggeli iskolakezdésnél és a délutáni csúcsforgalomban is tapasztalható.
A növekvő balesetveszély miatt üzembe helyeztük a Kossuth
utcán a lassításra figyelmeztető és napelemmel üzemeltetett
sebességmérő táblát. A berendezés statisztikai adatgyűjtést is
végez a gyorshajtók számáról.
A berendezést és annak telepítését az Allianz Hungária Biztosító
Zrt. támogatta. Ezúton fejezzük ki köszönetünket az Allianznak a
támogatásért, valamint Fábi Jánosnak, az Allianz területi igazgatójának a közreműködésért.

Új utcabútorok

A szalagvágáson részt vett Tasó László NFM államtitkár, Pajna
Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Tasi Sándor a HBM-i Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke
is. Ezúton is köszönjük a támogatást Tasó László és Dr. Szabó László NFM államtitkár uraknak, Pogácsás Tibor BM államtitkár úrnak.
A fáradozásért a generálkivitelező Dryvit Profi Kft-nek, Bana László ügyvezetőnek, az alvállalkozóknak Erdei Jánosnak és Kozma
Zoltánnak, a parkoló kivitelezőjének a Terra-Generál Kft. ügyvezetőjének, Gere Miklósnak, a közbeszerzési feladatokért a Bákonyi
Ügyvédi Irodának, a műszaki ellenőrzésért Molnár Lászlónak, a
tervezési munkáért Szatmári Imrének és Kiss Ernőnek, a statikai
tervekért Dezső Zsigmondnak. A takarításért, tereprendezésért és
pakolásért a védőnői, fogorvosi és gyermekorvosi szolgálatok dolgozóinak, az önkormányzat alkalmazottainak és a közfoglalkoztatásban résztvevőknek. A megnyitó műsorért és hangosításért a művelődési ház dolgozóinak, a Cserebingó Tánccsoportnak.
Jó munkát kívánunk a beköltözőknek!

Az önkormányzat részéről év közben kezdeményeztük a köztemetői
szolgáltatást végző cégek vezetőinél, hogy a temető területén lévő
régi betonlábú padok cseréjéhez járuljanak hozzá. A kérést a Sconto
Morte Kft. vezetője Rontó Zoltán ügyvezető úr elfogadta és
279.000 Ft támogatást utalt erre a célra. A Platinum Hajdú-Bihar
Megyei Temetkezési Vállalat a támogatástól elzárkózott. Ez az
összeg és az önkormányzati forrás 10 db pad cseréjét teszi lehetővé.
A padok elkészültek, tavaszig a raktárban várják az elhelyezést.
Ezúton köszönjük a Sconto Morte Kft. támogatását !

Lelátó épül a sporttelepen

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Kassai utca 1. szám alatti felújított iskolaépület
Kapcsolódó linkek:
http://www.dehir.hu/…/olcsobb-lesz-a-futes-a-letavertesi-i…/
http://www.haon.hu/ha-a-kozintezmenyek-jo-karban-va…/3263000

A Létavértes SC’97 Sportegyesület kezdeményezésére a számukra
biztosított társasági adó sportcélú (TAO) felhasználhatósága segít
bennünket abban, hogy a sporttelep center pályája melletti emelkedőn 300 férőhelyes betonlábazati falú acélszerkezetes lelátó készülhet.
A tervezési munkákat Zsíros Imre és Kiss Ernő végezték, a statikát
Horváth Zoltán készítette, a generálkivitelező a Dryvit-Profi Kft, a
fémszerkezetet a Márkus Klíma állította össze.
A közmunkaprogramban foglalkoztatottak is jelentős munkát
végeztek. Az önkormányzat vas anyaggal segített. Az építési
folyamat lassan szerkezetkész állapotba kerül
Menyhárt Károly polgármester
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Október 11. – november 10. az alsó tagozaton
Október 14-én alsó tagozatos gyerekeink egy zenés előadáson
vehettek részt. A reneszánsztól a kortárs zenetörténetig megismerkedtek tanulóink a korabeli hangszerekkel, zene-stílusokkal,
dalokkal.

HÍREK
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A 2016. október 14-én megrendezett országos Bólyai Matematika
Csapatversenyen a harmadik évfolyam Hajdú-Bihar megyei
fordulójában 58 csapatból a „Torpedo 34” csapatunk a dobogós 3.
helyen végzett. Az ünnepélyes eredményhirdetés október 24-én
Hajdúböszörményben volt.
A csapat tagjai: Fülöp Csenge 3.b, Balogh Dominik 3.b, Guba
Dávid 3.c, Kerekes Balázs 3.c tanulók voltak.
Felkészítői: Kertészné Suta Mária és Kónya-Huszti Julianna.

Őszi Erzsébet tábor
2016. november 2 – 4. között iskolánkban őszi Erzsébet tábor
szerveztünk, melyen 40 alsós tanulónk és 4 kísérő pedagógus vett
részt. Tanulóink tartalmas programokkal tölthették szünidejüket.

FOTÓK: ARANY J. ÁLT. ISKOLA ARCHÍVUMA

A 4 fős előadócsapat között zenepedagógusok és rajzot tanító
kolléga is volt, aki a zenei irányzatokat rajzok formájában jelenítette
meg. Az érdekes és szórakoztató előadást közös énekléssel zártuk.

Hulladékgyűjtés
Október 10 – 15. között az alsó tagozaton működő
Diákönkormányzat hulladékgyűjtési „versenyt” hirdetett. Ennek
eredményeként két konténert is sikerült telerakni diákjaink
szorgalmának köszönhetően. Ebben a tevékenységben jelentős
feladat hárult szüleikre, sőt nagyszülőkre is, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni.

A gyerekek kézműves-, hagyományőrző-, sportfoglalkozáson,
rendhagyó történelemórán vettek részt. Ellátogattunk a Delfin
Fitness sóbarlangjába, Lovas szekérrel közlekedve a vértesi
programhelyszínekre. A tábor zárónapján Debrecenbe látogattunk.
Az Agóra Tudományos Élményközpontba, délután pedig a Cinema
Cityben filmet néztünk meg.
A vegyes korosztály ellenére sikerült jól működő közösséggé
kovácsolni a táborban résztvevő gyerekeket. Bízunk benne, hogy a
jövőben sikerül majd tovább vinni a táboroztatást.

Márton nap

A „versenyen” a következő eredmény született:
1. Tóth Orsolya 3.b 525 kg, 2. Bertóthy Tamás 3.c 443 kg, 3. Lantos
Péter 3.c 380 kg, 4. Nagy Eszter 3.b 373 kg, 5. Szabó Gergő 3.c 333
kg, Oláh István 3.c 333 kg, 6. Gyarmati Áron 1.c 289 kg, 7. Portörő
Fanni 3.b 278 kg, 8. Vida Szabolcs 2.b 274 kg, 9. Molnár Zsófia 3.c
256 kg

Idén is megrendeztük iskolánkban hagyományos Márton-napi vetélkedőnket a felsős osztályok körében. Az 5-6. évfolyamosok közül
9 négy fős, míg a 7-8.-osok közül 8 csapat vett részt a megmérettetésen. A versenyen nem csak az előre kifaragott tököket és közösen
elszavalt csapatindulókat díjazta a zsűri, hanem különböző ügyességi feladatok is várták a bátor csapattagokat.
A versenyen részt vevő valamennyi csapatnak gratulálunk,
hiszen nem a győzelem a fontos.
5-6. évfolyam 1. helyezett: „Tökfilkók” 5.a : Tarnóczki Milán,
Szilágyi János, Kiss Arnold, Seress Gergő
7-8. évfolyam: 1. helyezett: „Halloween Boys” 7.c: Gyarmati Zalán,
Lakatos Kornél, Földi Erik, Szabó Péter

Bólyai Matematika verseny

A 7-8. osztályos csapat

„Torpedó 34” csapatunk

A verseny után sulidiszkó várta a táncos lábú diákokat. Az enniinnivalóról és a színes frizurákról a 7.a osztály gondoskodott.
A zenét Zsíros József tanár úr segítségével Szabó Balázs (8.a) és
Bodnár Gergő (8.b) biztosította. A délután eseményeit Mezei Benjámin (8.c) örökítette meg.
Köszönjük a lebonyolításban való segítségnyújtást az iskola felsős
pedagógusainak, és Pappné Kis Mónika pedagógiai asszisztensnek!
Tóth Zsuzsanna, DÖK koordinátor
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Aranydiplomások

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Csarnai Károly és felesége, Csarnai Károlyné Ilka néni
októberben Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán rendezett
ünnepségen vehették át aranydiplomájukat, mivel a jogelőd intézményben 50 évvel ezelőtt, 1966-ban nyilvánították tanárrá őket.

Aranyos természetjárók a bükki látóköveken
Sok készülődés után, október 28-án az időjárás végül a kegyeibe fogadott
bennünket, és 46 fős lelkes csapatunkkal nekivágtunk a Bükknek.
A ragyogó napsütésben megcsodáltuk a lillafüredi Palotaszállót és a gyönyörű Hámori tavat, majd fél órás kanyargózás után megérkeztünk Szentlélekre.
Itt mindenki megkönnyebbülésére friss levegőt tudtunk venni és néhány
perces gyaloglás után megostromoltuk az első látásra félelmetesnek tűnő
szentléleki látókövet, melyről csodálatos panoráma nyílt az őszi ruhájába
öltözött Bükk keleti lejtőire. A távolban láttuk Nagyvisnyó templomtornyát
és a Lázbérci víztározó csillogó víztükrét is.
Miután leereszkedtük a látókövekről elsétáltunk az apátság romjaihoz is, de
ezt csak kívülről tudtuk megnézni, mert éppen helyreállítási munkálatokat
végeznek rajta.
Következő célpontunk Bánkút volt, ahova busszal mentünk tovább. A
hegycsúcson található pihenőpadoknál megterítettünk és erőgyűjtés céljából
jó étvággyal elfogyasztottuk az Kati néni és Mónika néni által készített zsíros
kenyereket. Egy körtúrával megmásztuk a Bálványost, felmentünk a szépen
felújított kilátóba, ahol ismételten megállapítottuk, hogy ha valaki szépet
akar látni, nem kell feltétlenül külföldre utaznia. Miután mindenki jól elfáradt, visszamentünk az autóbuszhoz és célba vettük a miskolci Lidl áruházat,
ahol elköltöttük a jól megérdemelt zsebpénzünket. Hazafelé nem látszott a
társaságon a fáradtság, jó hangulatban telt az idő, és kicsit késve, fél nyolc
körül érkeztünk meg az iskola elé, ahol szülők sokasága várta a csemetéket.
A kiránduláson mindenki jól érezte magát, és izgalommal várjuk, hogy
leessen a hó, mert a következő célpontunk egy szánkótúra lenne szintén a
hegyek közé.
Koroknai Tibor testnevelő tanár

Ilka néni tanítóként Kokadon kezdte pedagógusi munkáját. Iskolánkba 1960-tól dolgozott. Oroszt, és magyart tanított, osztályfőnök
és munkaközösség vezető is volt.
Karcsi bácsi 1962-től Vértesen tanított képesítés nélküli nevelőként, majd a matematika-fizika szakos tanári diploma megszerzése
után, 1967-től került át iskolánkba. Itt kezdetben napközis nevelőként dolgozott, majd matematikát tanított.
1965-ben kötöttek házasságot, és itt építkeztek. Már több mint húsz
éve élvezhetik nyugdíjas éveiket. Kertészkednek, sokat olvasnak,
gyermekeiknek, unokáiknak segítenek. Nemrég született dédunokájuk is sok örömet hozott életükbe
Nagy szeretettel köszöntjük Őket aranydiplomájuk átvétele alkalmából, és köszönjük odaadással végzett értékes munkájukat!
Kívánunk jó egészséget, és családjuk szeretetével övezett, egymást
segítő, örömteli, boldog nyugdíjas éveket!
Nagy Józsefné igazgató

30 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Az Arany János Általános Iskolában 1986-ban végzettek 30 éves
osztálytalálkozója volt 2016. szeptember 10-én, melyet Zilainé
Belényesi Ágnes szervezett.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

FOTÓ: ARANY J. ÁLT. ISKOLA ARCHÍVUMA

Felsősor: Mikula Zoltán, Fehér Lajos, Pongor József, Kovács
József, Szakál János, Czentye János
Középső sor: Oláh Tünde, Csúth Ildikó, Papp Éva, Barna Irén,
Erdei Gabriella, Szabó László Nyak Csaba, Kanál Sándor, Belényesi Ágnes
Ülnek: Szilágyi Katalin, Kontor Tünde, Tóth Krisztina, Almási
Erzsébet, Szalay Mária- osztályfőnök, Hiripi Olga- osztályfőnök,
Szabó Sándor, Tóth Béla, Kovács Edit, Varga Attila
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Hallowen

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, délután az Irinyis diákok
egy „rémes” –buli részesei lehettek.

Pályaválasztás előtt végzős diákjaink
Nyolcadik osztályos tanulóink idén október 18-án látogattak el
Debrecenbe, a „Szelet a vitorlába!” pályaválasztást segítő rendezvényre. A korábbi évekhez hasonlóan a 2016-os programon is széles körben mutatkoztak be a környék középiskolái. Az 50 középfokú intézmény mellett 30 munkáltató hívta fel az általános iskolások
figyelmét a szakképzés fontosságára.

FOTÓK: IRINYI J. ÁLT. ISKOLA ARCHÍVUMA

Ezen túl rendhagyó osztályfőnöki órák keretében segíti iskolánk
a nehéz döntés előtt álló ifjakat a továbbtanulás kérdésében. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Oktatási Központ pályaválasztást
segítő munkatársai meghívásunkra pályaorientációs foglalkozásokat
tartanak iskolánkban. Fogadjuk a különböző középiskolák delegáltjait is, akik tanulóinknak beszámolókat, tájékoztatókat tartanak
intézményükről.

Nemzeti ünnepünk: Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a
Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napjára emlékeztünk
október 21-én.

A hagyományos tökfaragás mellett, filmvetítés, kézműves foglalkozások, rémtörténetek és diszkó biztosította a vidám hangulatot.
Kísérteties jelmezbe öltözött szellemek, boszorkányok, zombik és
különféle szörnyek lepték el az iskolaépületeket. A legötletesebb és
legijesztőbb jelmezt viselő gyerekek különdíjat is kaptak.

Megyei rajzverseny siker
Meghívásra vett részt 20 tanulónk a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek
Szövetsége által meghirdetett
megyei rajzversenyen.
Közel 100 versenyző közül
Hajkai László 3. o. tanulónk
II. helyezést ért el. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és
a kiállítás megnyitójára a
Debreceni Megyeházán került sor. Gratulálunk a versenyben részt vevő tanulóknak és felkészítő nevelőjüknek Tamás Henrietta tanár
néninek!

A vértesi könyvtár hírei

Iskolánk tornatermében. 7-8. osztályos tanulóink fiatalos lendülettel,
modern szemléletű megemlékezés keretében idézték meg az 1956 os októberi eseményeket Jákóbné Szilágyi Éva pedagógus felkészítésével.

Az ősi kelta hagyományokból átvett játékos hangulatú Hallowen
„ünnep” tovább folytatódott október 29-én szombat délután a Vértesi Könyvtárban az immár hagyománnyá vált töklámpásfaragó találkozón.
A hangulat meghitt és családias volt. Itt már nem csak vértesi, hanem létai és debreceni testvérpárok, diákok és családok szórakoztak,
mulatták az időt a szervezőkkel (Tamás Henrietta pedagógus, Papp
(folytatás a 7. oldalon)
Miklósné könyvtárkezelő) közösen.
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Bábos szakmai nap
a Gyermeksziget Óvodában
2016 okt. 28-án szakmai nap megrendezésére került sor a Gyermeksziget Óvodában. A helyi pedagógusokon kívül 26 településről
érkeztek érdeklődő pedagógusok, így több, mint 100 résztvevője
volt az eseménynek.
A szakmai napon a pedagógiai bábjátékról tartottak előadást neves
hazai szakemberek: Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház művészeti
vezetője, Szentirmai László, a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke,
és Sikli László, költő, mesemondó.
Ezt követte a 10 éves Cifra Palota bábcsoport legújabb meséjének
bemutatása, melynek címe: Az égig érő paszuly.
FOTÓ: IRINYI J. ÁLT. ISKOLA ARCHÍVUMA

Tökfaragók a vértesi könyvtárban

Felhívás
Beköszöntött az ősz a „nem szeretem” időjárás,
azonban ez az időszak több időt ad az olvasni
szerető embereknek, ezért könyvtárunkban elindítjuk a Szabó Magda olvasói klubot, melyre
várjuk a lakosság felnőtt tagjait.
FOTÓK: CIFRA PALOTA BÁBCSOPORT

A 2. összejövetel
december 17- én lesz
a Vértesi Könyvtárban.
Ha szeret olvasni, és
jólesne egy közös
beszélgetés
másokkal az olvasmány élményeiről, akkor közöttünk a helye!
Szervezők: Tamás Henrietta pedagógus, Debreceni - Borók Szilvia
könyvtáros-tanár, Papp Miklósné könyvtárkezelő

A mesét árnyjátékkal adták elő az óvodapedagógusok, a közönség
elismerő tapssal jutalmazta az előadást. Az új mesét terveink szerint
még ebben az évben megtekinthetik a gyerekek is, hiszen számukra
készült: az óvodásoknak, és igény szerint az iskolásoknak is elviszszük, ahogy ezt már tíz év óta minden évben megtesszük.

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

FELÚJÍTOTT IRINYIS ÉPÜLETEK
A rendezvényen kiállítás megnyitására is sor került: a Cifra Palota
bábcsoport óvodapedagógusai által készített bábokból nyílt kiállítást
Láposi Terka nyitotta meg, a köszöntőt városunk polgármestere,
Menyhárt Károly mondta. A bábkiállítás gazdag anyagát a nagyközönség két hétig látogathatta, sok érdeklődő eljött: családok, óvodai
csoportok és iskolai osztályok egyaránt.

10 ÉVE EGYÜTT – CIFRA PALOTA BÁBCSOPOER
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Azt gondolom, pozitív dolog, hogy városunkban működik egy
bábcsoport immár tíz éve, akik az itt élő gyerekeknek és érdeklődő
felnőtteknek meséket adnak elő bábbal. Elsősorban az óvodásoknak
bábozunk, de ezen kívül minden év decemberében mesét viszünk az
Arany János Általános Iskola alsósainak is. A Málé Fesztiválon és a
Szüreti Napon a népzene és a néptánc mellett a népmese is helyet
kap csoportunknak és a szervezőknek köszönhetően.

A csoport működését nagyon sokan támogatták, köszönetet szeretnék mondani az óvoda jelenlegi és nyugdíjban lévő intézményvezetőinek, akik bíztatnak és támogatnak minket. A bábcsoport tagjainak
is megköszönöm a lelkes és elhivatott hozzáállását. A kolleganők is
támogatnak minket, hátországot biztosítva számunkra.
Köszönöm a sok, jó szándékú létavértesi ember biztatását is. Köszönet a Vértesi Református Egyháznak a támogatásért! Itt szeretném megköszönni a születésnapi tortát Szima Bettinek és Timinek,
akik kellemes meglepetést szereztek nekünk.
A szakmai napon részt vevő vendégek a visszajelzések alapján
nagyon jól érezték magukat.
Remélem, bábcsoportunk még sokáig mesélhet a létavértesi gyerekeknek!
Pappné Győri Tünde
Munkaközösség vezető

Arany János Iskola tanulói a kiállításon
November első hetében a Gyermeksziget Óvodába látogatott el
minden alsó tagozatos osztály, ahol a 10 éves Cifra Palota
Bábcsoport műsoraikon használt, saját készítésű bábjaikból,
díszleteikből kiállítást rendeztek. Diákjaink körében nagy tetszést
aratott a bemutató.
Nagy Józsefné igazgató

FOTÓ: ARANY J. ÁLT.ISKOLA ARCHÍVUMA

20 éves osztálytalálkozó
Arany János Általános Iskola
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Rozsnyai Gyűjtemény hírei
A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programsorozat, melyhez az idén kb. 150 múzeum,
közel 1600 programmal csatlakozott, az országszerte zajló rendezvényekről, programokról részletes leírást a www.oszifesztival.hu
oldalon találunk.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljához csatlakozva az október 15-i Érmelléki Bor-Cool-túra napunkon kézműves foglalkozásokkal
vártuk az érdeklődőket, az Irinyi Nyugdíjas Kört és az Arany János
Általános Iskola diákjait. A foglalkozások után a résztvevőkkel
Nagy Imre helyi szőlősgazda, borász, népzenész ismertette a szőlő
feldolgozás lépéseit és a szőlőművelés hagyományos tárgyi eszközeit. A rendezvényt közös népdaltanulás zárta.
Emellett az elmúlt hónapokban szintén a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében utazó múzeumként „A csikósok, a gulyások” címmel
–az alföldi pásztorok egykori életét bemutató ingyenes foglalkozással több helyen is megfordultunk, pl. a Létavértesi Villongó Táncegyüttes Ingó-bingó csoportjánál, az Arany János Általános Iskolában (több osztályban), Álmosdon, Nagyhegyesen és Debrecenben
is. Nagy örömmel vettük a meghívásokat, nagyon jó élményekkel
gazdagodtunk és reméljük mi is gazdagítottunk. Ezúton is köszönet
a szervező pedagógusoknak és természetesen az ügyes gyerkőcöknek.
A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény rendezvényeiről, megújult
múzeumpedagógia és kézműves foglalkozásairól, bővebben a
www.rozsnyaigyujtemeny.hu oldalon, vagy facebookon (Rozsnyai
Gyűjtemény néven) olvashat.
/ folytatás 9. oldalon

KIÁLLÍTÁS
A LÉTAVÉRTESI MŰVÉSZTELEP MUNKÁIBÓL
2016. október 28-án nyitotta meg Erdei István újságíró a Létavértesi
Művésztelep alkotásaiból rendezett tárlatot a Városi Könyvtár és
Művelődési ház emeleti termében. – Rózsa utca 1. szám alatt.

FOTÓ: TÓTHNÉ PONGOR ORSOLYA

Tanáraink: Szabóné Szabó Edit, Menyhártné Bora Edit, Pelei
Józsefné (osztályfőnök), Nagy Józsefné, Fehér Sándorné, Pongor
Sándorné
Középső sor: Szentmiklósi Tamás, Justyák Júlia, Szőllősi Ágnes,
Kovács Bernadett, Szabó Bernadett, Bágya Ivett, Puja Erika, Szabó
Gyöngyi, Felső sor: Szűcs Barna, Barna Sándor, Tóth Péter, Vida
Tamás, Balogh Csaba, Szabó Gergő, Zsíros Imre, Gombos Attila
Köszönet a fotóért, névsorért Puja Erikának!

FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰV. HÁZ

Buka László, Csics Emese, Etienne Katty, Fenyvesvölgyi Tamás,
Gonda Zoltán, Guba-Kerekes Zsuzsa, Juhász Imre, Kertész Viktória, Rácz Anita, Rácz Imre, Ronge Laurane, Vermes Marianna
alkotásait december végéig tekinthetik meg az érdeklődők
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A Vértesi Református Egyházközség a reformáció 500.
évfordulójára készülve, 2016. október 29-én a Reformáció Napja
alkalmából ünnepséget rendezett, melynek keretében a Rozsnyai
István Muzeális Gyűjtemény galériájában új időszaki kiállítás nyílt
" A protestantizmus öt évszázada az Alföldön" címmel.
A Vizsolyi Bibliát ismertető vándorkiállítás megnyitón Rozsnyai
István vértesi református lelkipásztor köszöntötte a vendégeket,
majd Dr. Millisits Máté művelődéstörténész, művészettörténész a
tárlat rendezője mutatta be a tárlat anyagát.
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BIHAR VÁRMEGYE
TÍZ ÉVVEL TRIANON UTÁN (4.)
Júliusban indítottuk útjára az 1930-ban, fenti
címmel megjelent kötetben található nagylétai és vértesi
vonatkozású adatok megosztását, emlékezve elődeinkre. (folytatás)

Árva Sándor
községi főbíró
1871-ben született Nagylétán. Iskolai tanulmányait Margittán
végezte. A gazdálkodáson kívül tevékeny részt vett a község
gazdasági és társadalmi életében, és 1926-ban egyhangulag
megválasztották a főbírói választáson. Hivatalba lépése óta kapott a
község villanyvilágítást. Évek hosszú sora óta a református
egyházközség presbytere, a régi 48-es polgári olvasókör
pénztárnoka, majd elnöke volt, a Népkör elnöke. A vármegye
törvényhatósági bizottságának, és a községi képviselőtestületnek
tagja. A Hangya Szövetkezet helyi érdekeltségének volt elnöke,
valamint az Egyesült Nagylétai Takarékpénztár volt igazgatósági
tagja.
FOTÓK: ROZSNYAI GYŰJTEMÉNY

Kalligráfia lúdtollal
Ezt követően az érdeklődők múzeumpedagógiai foglalkozáson
kipróbálhatták a hagyományos kalligráfia szépírást lúdtollal, vagy
falapokra református szimbólumokat gravírozhattak.
Aki kíváncsi, hogy hány kilogrammos volt az eredeti Vizsolyi
Biblia, illetve, hogy hány betű szedésével nyomtatták ki, azt nagy
szeretettel várjuk 2017 januárjáig a kiállítás megtekintésére, a
gyerekeket pedig a kiállításhoz kapcsolódó kézműveskedésre
hívjuk.
Az ünnepség a Vértesi Református Templomban kórustalálkozóval
folytatódott, ahol fellépett: a Bagaméri Református Egyházközség
Kórusa, vezetője: Victor László, a Székelyhídi Református
Egyházközség Halleluja Kórusa, vezetője: Bozsoky Sára, a Vértesi
Református Egyházközség Soli Deo Gloria Kórusa, vezetője:
Szilágyi Katalin.

Barna Péter
kisbirtokos
1867-ben Nagylétán született. A gazdálkodáson kívül tevékenyen
közreműködik az ottani gazdasági életben is. Tagja a községi
képviselőtestületnek, volt református egyházközségi presbyter, a
Nagylétai Általános Népkör elnöke, az ottani Hangya fogyasztási
szövetkezetnek alapítása óta igazgatósági tagja, a Hitelszövetkezetnek hat esztendőn át volt elnöke.
nagyemőkei és győri

dr. Teöreök Emil
járási tisztiorvos
Budapesten született 1891-ben. Ugyanott
végezte
középiskolai
és
egyetemi
tanulmányait is. Az orvosi oklevél
megszerzése után és a háború kitörésekor a
13. vadászzászlóaljhoz vonult be és az orosz
fronton harcolt, majd a déli fronton a 11.
repülőszázad orvosfőnöke volt. Leszerelése
után a fővárosi fertőtlenítő intézet
aligazgatója, 1921-ben jött a vármegyéhez,
ahol nagylétai tisztiorvosnak nevezték ki.
A vámőrség és a csendőrség orvosfőnöke. Háborúban teljesített
szolgálatainak elismeréséül a Marinen Orden, a Károly csapatkereszt és az 1912- 13. évi mozgósítási emlékéremmel tüntették ki

Váradi Sándor
római katolikus igazgató-tanító

Hangszeren közreműködött: Túri-Nagy János orgonán, Friderikusz
Péter és Madarasi Szabolcs csellón.
Az istentiszteleten igét hirdetett Ifj. Mátyás Árpád Monospetri
lelkipásztora. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult a szeretetház
étkezőjében.
Hála és köszönet a kórusoknak, a zenészeknek a lélekemelő
előadásokért.

1883-ban Metőlegden született. Középiskoláit és a tanítóképezdét Nagyváradon
végezte. Két évig volt nevelő Mikepércsen,
és a nagylétai iskolának immár 26 éve
tanítója. Megalapította az iparos olvasókört, 14 esztendeig volt a nagylétai Takarékpénztárnak az igazgatója, elnöke a bárándi esperesi kerület
katolikus tanítói körének. A levente egyesületnek megalakulásakor
két évig volt főparancsnoka. Törvényhatósági bizottsági tag.
(folytatás a 10. oldalon)
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A rendezvényt támogatta az
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Létavértesi
litterati dr. Végh József
tiszteletbeli főszolgabíró

1893-ban Érsemlyénben született. Középiskoláit Máramarosszigeten, a jogot Debrecenben végezte, ugyanott szerezte meg a
doktorátust. 1917-ben közigazgatási gyakornok Érmihályfalván a főszolgabírói hivatalban, majd az oláh megszállásig Élesden
működik, mint helyettes szolgabíró. Az eskütétel megtagadása miatt
az oláhok azonnali hatállyal elbocsájtották az állami szolgálatból.
Csonka-Bihar megalakulásakor szolgálattételre jelentkezett az alispáni hivatalnál, ahol beosztást is nyert. 1920-ban a biharnagybajomi főszolgabírói hivatalba osztották be., mint helyettes
szolgabírót. 1921-ben Derecskén működik, 1923-ban osztották be
Nagylétára, ahol szolgabírónak választották, és 1927-ben tiszteletbeli főszolgabíróvá nevezték ki.
1914-ben a negyedik tiroli császárvadász ezredhez vonult be és
az olasz és a francia frontokon harcolt. A franciák egy ütközetben elfogták, azonban rövidesen sikerült visszaszöknie. Mint
tartalékos főhadnagy 3. osztályú katonai érdemkereszttel,
mindkét Signum Laudissal, Károly csapatkereszttel, és a 2.
osztályú német vaskereszttel kitüntetve szerelt le. A nagylétai
levente egyesület elnöke megalakulása óta.

Vértes
„Lakossága 2663 lélek. Vallás szerint 87 római katolikus, 484 görög
katolikus, 1997 református, 95 izraelita. Nemzetiség szerint valamennyi magyar.
A község birtokában lévő és a község földképét mutató térkép szerint a község neve az 1842-ik évben még Vértes - Reszege volt,
1943-ban már csak Vértes néven szerepel. Az 1333- iki egyházi
tizedjegyzék szerint egyházas hely volt. Határában elpusztult község
neve volt Reszege, amelynek helye Reszege –dűlő néven ismeretes.
A világháború utáni földbirtokreform végrehajtása során 840 katasztrális hold földet osztottak ki a község igénylői között, továbbá
50 házhelyet. A község élénk fejlődésnek indult, 1925-ben megalakult a levente egyesület, 1926-ban az önkéntes tűzoltóság, 1927-ben
bevezették a villamos világítást. A görög katolikus egyház
egytantermes új iskolát épített. Sáránd – Debrecen felé elkészült a
köves út, ami lényegesen megjavította a község forgalmi viszonyait.
Új ártézi kutat is fúratott a község. A földmivelésügyi miniszter a
községnek 120 kötetes népkönyvtárt, a gazdakörnek 158 kötetes
könyvtárt adományozott.
1930-ban meghalt Szabó Ferenc volt főbíró, a község utolsó 48- as
honvédje. A százéves, matuzsálemi korban elhalt szabadságharcos
Bem tábornok seregében harcolt és Petőfit személyesen ismerte.
Vértes községben született Irinyi, a gyufa feltalálója .”
= azóta bizonyított, hogy Irinyi János Albison született,
(folytatjuk)
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A RALLYE2 2016. ÉVI

BAJNOKAI

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM – SALÁNKI GÁBOR

2016. október 30-án a IV. Miskolc Autó-Ózd Rally2 versenyt az
összesített eredmény alapján ifj. Vizelli Károly – navigátora:
Vizelliné Jobbágy Éva páros nyerte meg, s ezzel a 2016. évi
Országos Rally2 bajnokságban az abszolút sorrend élén, bajnokként végzett a házaspár (Borth Racing Kft.) a Lada VFTS versenyautóval.

Vizelliné Jobbágy Éva: „- Nehéz volt felfogni, hogy megszereztük
a Rallye2 Bajnokság abszolút bajnoki címét, a P12 győzelmét, a
Lada Kupa elsőségét, no és persze mindezeket a trófeákat az Ózd
Rallye értékelésében is a magunkénak tudhattuk. Rengeteget sírtunk
a boldogságtól, folyamatosan jöttek a gratulációk, a szervizcsapatunk, a barátaink pedig szenzációs hangulatot varázsoltak nekünk az
ózdi főutcára. Köszönjük ezt és az egész éves kitartó munkájukat.
Nekik és a támogatóinknak egyaránt nagyon hálásak vagyunk.
Nélkülük ez nem sikerült volna.

FELHÍVÁS
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Állampolgársági eskü
November 17-én újabb 104 fő tett állampolgársági esküt a Városházán, ezzel 9494 főre emelkedett a Létavértesen magyar
okmányait átvevő határon túliak száma.

- A tervekről mit lehet tudni? –kérdezték Ózdon a győztest.
Vizelli Károly: „- Konkrétumot még semmit. Annyi biztos, hogy
biztosan versenyautóban fogunk ülni, de tervek mostanáig még nem
születtek meg. A következő állomás számunkra november 26-án, a
budapesti díjátadó ünnepség lesz, ahol biztosan óriási örömmel
vesszük majd át a Rallye2 Bajnokság abszolút és a kategóriánk
bajnoki címét, illetve az értük járó gyönyörű kupákat. Az idei évünk
valószínűleg ezzel nem ér véget, mivel az év végére a Mikulás és a
Szilveszter Rallye-t is tervezzük.”
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk! (t.b.)
Forrás www.rallye2.hu
http://mnasz.hu/uploads/documents/93/r2_nem-hivatalos_2016_lada-kupa.pdf

2016. november
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Létavértes Sc' 97 hírei
A 2016/17. évi bajnoki évad első szakasza november
hónapban lezárult. Az őszi szezonban a különböző szakosztályok csapatai a várakozásnak megfelelően szerepeltek.
A Megye II -ben szereplő felnőtt labdarúgóink az utolsó mérkőzésen lecsúsztak a dobogóról, de mivel a meccsek nagy részét idegenben játszotta a csapat a negyedik helyezés is szép eredmény.

FOTÓ:K: MAGÁNARCHÍVUM

Az ifjúsági csapat
Az utánpótláskorú csapataink közül az ifjúsági csapat a középmezőnyben telel, míg a serdülők az élmezőnyben várják a folytatást.
A Megyei Bajnokságban a dobogó második fokáról indítja majd a
tavaszi szereplését a felnőtt kézilabda csapat, akik csupán egy vereséget szenvedtek az őszi évadban.

Osztálytalálkozó
2016. október 22-én újabb osztálytalálkozó került megrendezésre az
Irinyi iskolában. Az 1996-ban ballagott diákok tértek vissza 20 év
után.

A Gyermekbajnokságban szereplő kézilabdásaink
Az ifjúsági és Gyermekbajnokságban, valamint a Kisiskolás bajnokságban szereplő csapataink hétről-hétre öregbítik városunk hírnevét
Kelet-Magyarországon.
Papp Zoltán szakosztályvezető

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

1.sor: Vályi Zsuzsa /szülinaposunk/, Karcza Katalin, Sipos Mónika,
Vályiné Pápai Viola / igazgatóasszony/, Pardi Sándorné
/osztályfőnök/, Mezei Erika
2.sor: Ajtai Tibor, Balázs György, Molnár László, Szilágyi Éva,
Nagy Tamás, Győrösi Tamás
Nagyon jó volt újra együtt lenni és visszaidézni a múlt pillanatait.
Köszönet a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola vezetőjének,
osztályfőnökünknek és diáktársainknak az együtt töltött örömteli
órákért!

Létavértesi HÍREK az interneten:
http://letavertes.hu, fb.me/Letavertesihirek
http://letahirek.blog.hu, https://twitter.com/letavertes
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Létavértesi

Tisztelt Gazdálkodók !
November 7-től új kollegával bővült hálózatunk Tömöri
István személyben, aki 2008-ban gazdasági agrármérnök szakon
végzett Debrecenben és az egyetem elvégzése után az Álmosdi
Agrárszövetkezetben dolgozott, mint növénytermesztő agronómus.
A továbbiakban Létavértesen fogja segíteni az ügyintézést falugazdászként.
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki még barna színű őstermelői igazolvánnyal rendelkezik – függetlenül attól, hogy 2017 évre is
érvényesítve van –, azok igazolványa 2016. december 31-ig érvényes és hatályos. Az őstermelői igazolványok plasztik kártyára
történő cseréjét december végéig végezzük, így a barna színű igazolványok év végéig, míg az új plasztik kártyák érvényessége 2017
januárjától kezdődik és 3 évre érvényesíthetőek.
A kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtásának végső határideje 2016. november 30. Azok nyújthatnak be kérelmet,
akik a kárbejelentést határidőben, elektronikusan megtették.
A Magyar Közlöny 155. számában megjelentek a
2016. évi egységes területalapú támogatás és az
átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeit megállapító 67/2016. és 68/2016. (X.13.)
FM rendeletek, az alábbiak szerint:
67/2016. (X.13.) FM rendelet
A támogatásból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke
hektáronként
1. Egységes területalapú támogatás: legfeljebb 31 476 Ft.
2. Zöldítés: legfeljebb 17 559 Ft.
3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi táblázatban
meghatározott összeg:
9/2015. (III. 13.) FM rendeletben
meghirdetett jogcím
anyajuhtartás támogatás
anyatehéntartás támogatás
hízottbika-tartás támogatás
tejhasznú tehéntartás támogatás
rizstermesztés támogatás
cukorrépa termesztés támogatás
zöldségnövény termesztés támogatás
ipari zöldségnövény termesztés támogatás
gyümölcstermesztés támogatás
szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás
szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

Az előleg
maximális értéke
(Ft)
5 197
32 778
11 854
71 372
147 922
117 672
34 627
38 788
62 538
43 137
19 097

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása: legfeljebb 14 722 Ft.
5. Mezőgazdasági kistermelők részére nyújtandó támogatás
• A támogatás mértéke a 16/2015. (IV. 9.) FM rendeletben
foglaltak alapján kerül megállapításra.
A közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott nettó pénzügyi
felső határ betartása érdekében az egyes jogcímeknél a kifizetéskor
csökkentési együtthatót kell alkalmazni a teljes támogatási
összegre, melynek mértéke: 0,93 és ezt már az előleg kifizetésekor
is alkalmazzák.

HÍREK

2016. november

68/2016. (X.13.) FM rendelet
• Hízottbikatartás támogatása : Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet10. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb
30 000 Ft támogatás vehető igénybe, melyből a 2016. évben
előlegként történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 25
000 Ft támogatás fizethető ki.
• Tejtámogatás: történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb
6,34 Ft támogatás vehető igénybe, amely támogatás a 2016.
évben kifizetésre kerül.
• Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása: egyedenként
legfeljebb 25 750 Ft vehető igénybe.
• Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása: történelmi
bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető
igénybe, melyből a 2016. évben előlegként történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 25 000 Ft támogatás fizethető
ki.
• Anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása: egyedenként
legfeljebb 18,6 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 15,5 Ft.
A támogatási keret túllépése esetén a megállapított támogatás
összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

Számos gazdálkodó jelezte a NAK felé, hogy jelentős és
felesleges plusz tehernek tartja a növényvédelmi gépek kötelező
műszaki vizsgálatával járó teendőket és kiadásokat.
A vonatkozó korábbi jogszabály szerint ugyanis a három
évnél idősebb, a rendeletben rögzített szigorú felülvizsgálaton át
nem esett, vagy a felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi
géppel 2016. november 26. után tilos lett volna növényvédelmi
tevékenységet végezni.
A NAK a Földművelésügyi Minisztériumot a vonatkozó szabályozás megváltoztatására, enyhítésére. A szaktárca a gazdálkodók
számára kedvezően módosította a vonatkozó rendeletet (7/2016. FM
rendelet 43/2010. mód.). A szabályozás pontosítása még folyamatban van, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara addig is javasolja a
gazdálkodóknak – akiket így már a korábbi, 2016. november 26-ra
vonatkozó határidő sem szorít –, hogy egyelőre várjanak a növényvédelmi gépeik vizsgáztatásával.
Kárándi Orsolya
Tömöri István
NAK falugazdászai

Létavértes SC „97
Befejeződtek a labdarúgás őszi bajnoki fordulói a Megyei II-ben. A
felnőtt csapat a 4. helyen várja a tavaszi folytatást. Az ifi (U 19) a 8.
helyen áll - ahol 17 góllal Vónya Patrik vezeti a góllövőlistát.
Serdülő csapatunk (U 16 ) tíz év után újra indult, és már a 4. helyen
található. Itt a góllövőlista élén 30 góllal Kászonyi Zsolt áll.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Serdülők, a jövő csapata Létavértesen
Árva Barna elnök

2016. november
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Apróhirdetés
SASS PÁL
volt nagylétai malomtulajdonos
95. évében, 68 évi házasság után
2016. október 5-én csendesen elaludt.
Gyászolja: felesége Sass Pálné született Petelei Edit,
három gyermeke, hat unokája, nyolc dédunokája

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
(Juhász Gyula: Conslatio)

TURÓCZI BARNABÁS

(x)

Közöttünk: 1985. április 8.– 2007. december 3.
Emlékezünk halálod 9. évfordulóján
Szerető családod,
és mindazok, akiknek emlékében élsz
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

RÉGI KÉP

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Nap
utca elején összkomfortos, kertes
ház berendezéssel eladó. Gáz, víz,
villany, 2 db cserépkályha van. Ár:
6M forint (alkuképes) Érdeklődni:
52/ 787-231.
(x)

DEBRECENI LAKÁS. Eladó a
Tócóskertben 54 m2 –es, 6. emeleti
jó állapotban lévő panellakás.
Irányár 12,59 M Ft. Érdeklődni
lehet a 06-70/ 7782542 számon.

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Rét
u. 16. szám alatti összkomfortos
lakás eladó.(víz, gáz, villany,
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni
lehet: 06/30 350 66 98 (2016/00874)

LAKÓHÁZ.
Rákóczi
utcán
lakóház nagy telekkel (2 hektáros),
gazdasági melléképületekkel (tárolásra és bármilyen mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas) eladó.
Telefon: 30/ 502-51-41

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.
(2016/00638)
LAKÓHÁZ. Létavértes, Vezér u.
9. szám alatti ház eladó. Érdeklődni:
06 30 / 55-34-417 este 19 óra után.
(2016/00576)

TÖVES TUJA – álló és kúszóvalamint töves és vágott fenyő
kapható Létavértes, Kossuth u. 32.
(Reál pont üzlet).
(2016/00871)
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
ELADÓK: 4 darab, 1 x használt
175/70 R14 téli gumik, nyári és téli
gumik: 215/60 R16 méretben Suzuki
Wagon első lökhárító, villany szekrény
Rittal-Müller szerelvénnyel, gázüzemű
vízmelegítő, férfi tiszti bőr bakancsok,
női bőrcsizma, női- férfi-gyermek ruhák,
játékok, mese könyvek, cd, videó filmek,
használt 2 lapátos kenyérdagasztó és
sütő, Samsung monitor, Xerox scanmásoló, Olivetti nyomtató, számítógépház, lemez fűtőtest radiátor, T.I.P
hegesztőtrafó
alkatrésznek.
MTB
Montein Bike Sprint 21 sebességes,
Pannónia T5. Telefonon előre egyeztetve
megtekinthetők, 06302280310.

(2016/00853)

(2016//00826)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában 0750/2 Hrsz.-on 12,5 ha
(273,83 AK.) termőföld eladó.
Érdeklődni: +36/20/9335008
(2016/00828)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes külterületén 0708. Hrsz-on 49,36 AK,
2,07 ha szántó eladó. Érdeklődni:
06/30 813 70 49
(2016/00873)
TERMŐFÖLD. Létavértes határában 5 ha 101,88 AK. és 3,15 ha
71,79 AK. értékű jó minőségű
termőföld 2019-ig érvényes bérleti
szerződéssel eladó. Érdeklődni lehet
30/216-4026 vagy 30/385-1677 –
17 óra után, vagy hétvégén egész
nap.
(2016/00863)
AKÁCERDŐ. Vértesi Mosontakertnél 1147 m2 akácerdő eladó.
Saját tulajdonú, vágásérett. Érdeklődni: 06 30 519-4158 számon.
(2016/00869)

ERDŐ. Osztatlan közös erdő
részből eladó: 128/11211 és
55/11211 tulajdoni rész. Hr. száma:
0881/12. Összterület nagysága: 10
ha és 7801 m2. Érdeklődni lehet:
0630/ 2280310 telefonszámon.
(2016/00877)

GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű
garanciával, alacsony árakon.
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor,
06 20/ 463-57-13
(x)

(2016/00877)

A Nagylétai Ipartestület fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából
rendezett zászlószentelési ünnepségen (fővédnök: dr. Miskolczy Hugó)
készült Kovács Mihály fényképész felvétele 1926. augusztus 22-én.
A ritka dokumentumért köszönetet mondunk Sass Pálné született
Petelei Edit asszonynak, aki a képhez az alábbi sorokat mellékelte:
„Ezzel a 90 éves képpel tudok segíteni, hogy a fiatalok is
megismerhessék Léta múltját. Talán az idősebbek egy-két őst
felismerhetnek. A képen a Zászlóanya Sass Józsefné, az én anyósom. A
képen jobb oldalt álló fehér kabátkás lógó nyakkendős úr valószínűleg
Holló Sándor nagygazda.„
Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

minden hónap 10. napjáig:
Személyesen: Városháza, Kossuth utca 4. I. emelet 12.
E-mailen: letahirek@gmail.com

ELADÓ egy 30 m x 8 m-es
Apróhirdetés díja: 670.forint ÁFA - val

fóliasátor-váz vevő általi bontással,
valamint használt, de épp hungarocell palántanevelő tálcák. Érdeklődni: 06-30-5879390 (2016/00865)

14. oldal
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2016. november

Vállalkozó bemutatkozása

A Döner büfé
Szeretnénk bemutatni a létavértesi
buszforduló várótermében található
tavaly megnyílt Döner büfét.
Jellemezhetnénk büfénket ezzel a szlogennel is: „Sok jó étel kis
helyen is elfér”, ahol próbáljuk a lehető legtöbb és legfinomabb
gyorsételeket kínálni vendégeinknek.
Nálunk megtalálhatók a
hagyományos
gyorséttermi ételek, mint a
hamburger, hot-dog, pita
vagy a gyros tál, de számos újdonság is ,mint
például a török pizza,
döner szendvics vagy a
dürüm döner, melyeket különleges csípős-, vagy fokhagymás
szószokkal készítünk el.
Minden étel választható csirke vagy borjúhúsból is, melyekre a
török ízvilág és fűszerezés jellemző.
A jó étel elengedhetetlen része és garanciája a minőségi alapanyagok használata. Minőségbiztosítási rendszerünk garantálja,
hogy csak friss és ellenőrzött ételek kerüljenek a vendégeink elé.
Nemrégiben olasz pizzafélékkel bővítettük kínálatunkat, amihez
akció is párosul. Öt pizzakupon kigyűjtése után ajándékba adunk
egy 25cm-es pizzát. Pizzaválasztékunk paradicsomos és tejfölös
alappal is rendelhetők 30cm -es méretben.

Megkerült a kontyos fejsze
Megköszönöm Huszti Sándornak és a vágóhídon
dolgozó, nevét elhallgató hentesnek –aki a nyomravezetői díjat sem fogadta el-, hogy a Vízi vágóhíd
gyűjtemény számára, és számomra is értékes hentesszerszám megkerült!
Tisztelettel:
Tóth Józsefné

Tisztelt Vállalkozók!
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme:
max. 1 gépelt oldal és 1-2 kép, logó. Várjuk írásukat: Városháza, I.
em. 12. vagy letahirek@gmail.com e-mail címen.

Az akciókról, újdonságokról
illetve
étel
és
italajánlatunkról
Facebook
oldalunkon is találhatsz
információkat, ha beütöd
hogy:
„Döner
büfé
Létavértes”.
Minden étel a kínálatból
megrendelhető házhozszállítással is, Létavértesen ingyenes kiszállítással (ha a
megrendelés meghaladja az
1000Ft-ot.)
Nyitva tartás: a hét minden napján 21 óráig.
Telefonos megrendelés 20:30 -ig
Elérhetőségünk: Létavértes, Árpád téri buszforduló.
Telefon: 06-30-429-79-85
Várjuk kedves régi és új vendégeinket!
Szilágyi Róbert

