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Fotók: Turóczi Barnabás

Városunkban március 14-én két helyszínen, az iskolák ünnepi
műsorával és koszorúzásokkal emlékeztek a 1848/49-es magyar
forradalomra és szabadságharcra. Képek: http://letavertes.hu /Hírek
Polgármesteri felhívás

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

Grenzach-Wyhlen
A németországi testvértelepülés német nyelvtanfolyama 2017. július 9-16. között kerül
megszervezésre, melyre Létavértesről 6 fő
14-16 év közötti fiatal részvételére van lehetőség kísérővel. A délelőtti órákban nyelvórákon vesznek részt a diákok, délután sporttevékenységek, úszás, kenúzás, város-nézés
Baselban, Freiburgban, barangolás a Bodenitó vagy a Fekete-erdő környékén. Elszállásolás családoknál. A nyelvtanfolyam költsége
70€/fő. Az útiköltség a táborozókat terheli.

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

Pietrasanta
Az olasz testvértelepülés olasz nyelvtanfolyama 2017. július 16-23. között kerül megszervezésre. A nyelvtanfolyam költsége
70€/fő. Az útiköltség a táborozókat terheli.
Jelentkezés:
2017. május 20-ig a Létavértes Városi Önkormányzat Kossuth u.4. sz. I. emelet 15. ajtó
Kulcsárné Juhász Juditnál

A Képviselőtestület - figyelembe véve a
csökkenő gyermeklétszámot - a Gyermeksziget Óvodában 2017/2018. évi indítható
csoportok számát 14 csoportban határozta
meg, szemben a jelenlegi 15 csoporttal.

A Képviselőtestület önként vállalt feladatként a 2017. szeptember 1-től logopédiai
státuszt létesített a Gyermeksziget Óvodában.
A korábban kistérségi szinten létrehozott,
majd állami fenntartás alá vont, s ma már
Debreceni KLIK által fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat egyre kevesebb munkaórában látta el a rászoruló gyermekeket, így
csak a legsúlyosabb beszédfejlődési zavarral küzdő kisgyermek számára nyújtott
részleges ellátást. Az állam feladatfinanszírozás keretében nem

biztosít támogatást a logopédus foglalkoztatására, így annak költségeit az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
A lakosság körében eltérő információk
terjednek a bölcsőde indításával kapcsolatosan.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módosításával az önkormányzat 2018. december 31. napjával kötelezett bölcsőde
indítására. Az önkormányzat megkezdte
az intézmény kialakításának előkészítését.
Az intézmény várhatóan a Debreceni u. 1.
szám alatti óvoda egyik épületszárnyában
kerül kialakításra.
Az óvodai beíratásról, az ahhoz szükséges
iratokról a 3. oldalon.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző

Tavaszi lomtalanítás – március 28–29.
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft. a város területén lomtalanítást végez március 28-án kedden, és
29-én, szerdán reggel 7 óra és délután
14 óra között.
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok,
amelyek nem helyezhetők el a tároló
edényzetben (kukában), és a heti rendszeres
hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (például: bútor, nagyobb kartondoboz, rongy bezsákolva).
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési
útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy a
gyalogos- és gépjármű forgalmat ne akadályozza.

Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokba kell kitenni. A hulladékok
kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási
napon legkésőbb reggel 7 óráig, vagy előző nap este.

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

A januári lapszámban olvashattak a Helyi
Értéktár fontosságáról, az Értéktár Bizottságról, és egyúttal kértük a lakosság
javaslatait újabb, a település múltja, jelene
szempontjából fontos épületek, tárgyak, helyi
hagyomány, étel, stb. megörökítéséhez.
Gyakorlatilag minden érték bekerülhet ebbe a
tárba, melyről a közösség úgy dönt.
A
www.letavertes.hu
honlapon,
a
Művelődés/ Értéktár oldalon megtalálhatók
az eddig felvett értékek. Itt olvasható el az
értéktárral kapcsolatos szabályzat, valamint
innen tölthető le az Adatlap, melyen bárki
kezdeményezheti az általa fontosnak tartott
helyi érték felvételét az értéktárba.

A kitöltött ADATLAP leadható a
Városházán az I. emelet 15. irodában
Kulcsárné Juhász Juditnál..
(Itt kérhetnek Adatlapot azok, akik nem
rendelkeznek Internettel, vagy nyomtatóval)

Véradónap
A március 08.-án megtartott kiszállásos
véradáson megjelent: 63 fő. A szűrést
követően 56 személy összesen 25 200 ml
mennyiséget adott.
Első alkalommal jelentkeztek: Baloghné
Barna Margit, Temető u. 25/a, Mezeiné
Torda Rozália, Tulipán u.10, és Nagy Balázs
Zsámbék.
Köszönet mindenkinek!
Szalainé Ferencné Anna
véradásszervező

Újra

A SZELETÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
A szeletív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan
felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a sárga
gyűjtőzsákokba

ú

nem külön-külön kell gyűjteni a papír,
fém, és műanyag hulladékot,

azokat egyazon zsákban kell elhelyezni,
mivel ezek a közszolgáltató által később
átválogatásra kerülnek. Az viszont fontos,
hogy a hulladék minél tisztábban kerüljön a
zsákba, mert pl az olajos szennyeződés az
újrahasznosítást lehetetlenné teszi
Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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PPáállyyáázzaatt hheellyyii cciivviill sszzeerrvveezzeetteekk rréésszzéérree
Létavértes Városi Önkormányzat a helyi
programok
bővítése,
színesítése,
tartalmasabbá tétele érdekében pályázatot
írt ki helyi civil szervezetek részére.
Pályázni lehet az alábbi témakörökben:
A.) Település
környezetés
természetvédelmének segítése,
B.) Kapcsolódás városi rendezvények
szervezéséhez (pl: Szüreti nap,
Advent, Városnap)
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok,
népi kulturális értékek ápolása,
bemutatása,
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős
tevékenység segítése
E.) Településkép
javítás
(épített
környezet, parkok, épületek javítása,
karbantartása)
F.) A lakosság részére szervezett helyi
kulturális
és
szabadidős
tevékenységek, programok segítése.

Rendelkezésre álló forrás: az önkormányzat
költségvetésében elkülöní-tett keretösszeg
440 000 forint.

Támogatottak
köre:
Pályázatot
nyújthatnak be az 1989. évi II. tv (3-21.§)
előírásainak
megfelelő
társadalmi
szervezetek, az 1997. évi CLVI. tv. hatálya
alá tartozó közhasznú szervezetek
a.) a bíróságon 2015. január 1 előtt
bejegyzésre kerültek,
b.) az alapító okiratuknak megfelelően
ténylegesen végzik tevékenységüket,
c.)
hiánytalanul
elszámoltak
az
önkormányzati támogatással.

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem
térítendő.
Benyújtási határidő:
2016. április 14-én 16 óra
Pályázati kiírás további részletei,
igény-lőlap: http://letavertes.hu /Hírek,
:
Vályiné Pápai Viola,
Művelődési Bizott-ság elnöke: 585 062
Kulcsárné Juhász Judit
Városháza, I. emelet 15. tel: : 585-055

Eboltás
Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét,
hogy a 2017. évi kötelező veszettség elleni
ebek oltása az alábbi időpontokban
történik:
Április 10, hétfő
Árok – Batthyány u. sarok
8-11 óráig
Április 1, kedd1
Sertés vásártér (Baross u. vége) 8-11 óráig
Április 12, szerda
Vértes, Gagarin –Szél u. sarok 8-11 óráig
( a bolt mögötti téren)
Kérjük, hogy kiadott oltási könyvet
mindenki hozza magával! A megrongált,
elveszett könyvek cseréje 500.-Ft/db.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§. (7)
bekezdése szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel megjelölt eb oltható.”
Az ide vonatkozó FVM rendelet
értelmében a veszettség elleni oltásra már
csak mikrochippel ellátott ebet lehet vinni,
a veszettség elleni oltás helyén már
mikrochippezni nem lehet. Kérjük, hogy
állatorvosával azt az oltás előtti napokban
végeztesse el!

Az oltás minden három hónaposnál
idősebb eb esetén kötelező !
Aki az eb oltását elmulasztja, az 50.000 Ftig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az oltás díját -4.000.-Ft/eb az oltás
helyén kell megfizetni, illetve a korábbi
éveknek megfelelően az oltás előtti héten
is, aki akarja befizetheti.
A befizetést az oltás előtti héten megtehetik
2016. április 4-5-6-án délután 13 és 16 óra között, a Polgármesteri Hivatal
épületében Szabó Lászlónál (földszint 4.)
A befizetéshez a kisállat egészségügyi
könyvet feltétlenül hozzák magukkal!
Dr. Tóth László
állatorvos

Dr. Gál József
állatorvos

KEDVES OLVASÓINK!
Létavértes város önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi költségvetése
elérhető a város honlapján: http://letavertes.hu /Önkormányzat /Helyi rendeletek.
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Télbúcsúztatás az óvodában
Február 23-én vidám farsangi mulatság volt az óvodánkban. Reggel már változatos jelmezekben érkeztek a gyermekek a csoportokba, ahol színes programok vártak rájuk.
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Farsangi örömök az Irinyi úti óvodában
Hagyományainkat éltetve február 17-én télűző farsangot rendeztünk
az Irinyi iskola tornatermében. A gyerekek ezen a remek hangulatú
délutánon szüleikkel, nagyszüleikkel és mindazokkal együtt szórakozhattak akik elfogadták a meghívásunkat.
A Bambi csoportos gyerekek vendég köszöntője nyitotta meg a
rendezvényünket. Ezután a csoportok színvonalas, vidám, zenés
műsoraikkal léptek a színpadra.
Elsőként a legkisebbek, a Mini - Cirmi csoportos nyuszik fülüket
hegyezve, bajuszukat pödörve, répát ropogtatva, nagyokat ugrándozva ropták a táncot.
Majd a Kis - Szivárvány csoportosok medvéi bújtak ki a barlangból
a saját árnyékukat keresve.
Ezután a Középső - Zümi csoport ég s víz között vezérhajója útra
kelt, kalózai irányt nem tévesztve vittek el minket arra, hol még
senki se járt, így együtt fedezhettük fel Amerikát.
Végül a Nagy - Bambi csoportosok ide-oda sarkalva mutatták
meg, hogy a nézésükkel és a járásukkal hogyan űzik el a telet.

Fotó: Óvoda archívuma

Ilyenek voltak a tréfás ügyességi vetélkedők, a játékos, jelmezes
felvonulás, a nap fénypontjaként a Kabai Alex fergeteges hangulatú
műsorán vehettünk részt. E vidám nappal búcsúztattuk a telet, és
immár várjuk a napfényes tavasz megérkezését.

ÓVODAI BEÍRATÁS
2017. április 24-tól /hétfőtől/ 2016. május 05-ig /péntekig/
a délelőtti órákban
Beíratás helye:
Debreceni u. 1, és Irinyi u. 6. – Vezetői iroda.
Beíratható:
a 2014. szeptember 01 –2015. augusztus 31. között
született gyermek.
A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcím igazoló kártyája,
- a gyermek oltási könyve, TAJ kártya
- a szülő személyi igazolványa,
- a szülő lakcím igazoló kártyája, telefonszáma, e-mail címe
- a Magyar Államkincstár igazolása magasabb családi pótlékról
(ha van)
- sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény (ha van)
- tartós betegségről orvosi igazolás (ha van)
- 500 Ft alapítványi pénz (ezzel minden újonnan érkező
gyermek hozzájárul az óvoda alapítványához)
Kérjük hozza magával kisgyermekét ismerkedés céljából
ÓVODA VEZETŐSÉGE
KÉRJÜK, IDÉN IS TÁMOGASSA ÓVODÁNK GYERMEKEIT,
ADÓJA 1 %-VAL!
ALAPÍTVÁNY NEVE: „A létavértesi óvodák gyermekeiért”
ADÓSZÁM: 18567317-1-09

Fotók: Boros-Szima Beáta

Az általunk meghívott Berkenye együttes vidám, zenés interaktív
műsorával szórakoztatta a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A koncert alatt aktív részese lehetett mindenki a felhőtlen hangulatnak.
A gyerekek a szülők kreativitásának köszönhetően sok színes, ötletes jelmezbe öltözve mutathatták meg magukat a közönségnek
melyet apró ajándékkal jutalmaztunk.
A tombola sorsoláson bárki szerencsét próbálhatott, ajándékaival
mosolyt csaltunk a gyermekek arcára. A fődíj egy torta volt, mellyel
a nyertes a jelenlévő gyerekeket megvendégelte.
Köszönjük a szülők, vendégek adományait, segítségüket, az SzMK
tagok segítő munkáját.
Támogatóink: a Létai HH Kft. és Demeter Józsefné önzetlen felajánlását köszönjük és a jövőben is számítunk rá.

Az Irinyi úti óvoda munkatársi közössége

Látogassa honlapunkat!
A közérdeklődésre számot tartó híreket
ajánlunk olvasóink szíves figyelmébe
a www.letavertes.hu / Hírek oldalon
LÉTAVÉRTES KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL
TELEPÜLÉS: a várossal kapcsolatos információk
ÖNKORMÁNYZAT: helyi rendeletek, képviselőtestület
KÖZÉRDEKŰ ADATOK: közzétételi lista, közadattár
ÉLETHELYZETEK: hasznos közigazgatási kalauz
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Március 3-án iskolánk névadójának 200. születésnapja alkalmából
Arany Jánosra emlékeztünk. A délelőttöt az író és költő
munkásságához és életéhez kapcsolódó játékos vetélkedőkkel,
sorversennyel, verseinek illusztrálásával töltöttük. A délutánt az első
évfolyamosok műsorával, farsangi mulatsággal zártuk.

Az alsó tagozaton történt
Február 16-án közel 130 alsó tagozatos diákkal a Víg Kamara
színháztermében A kisfiú és az oroszlánok című mesét tekintettük
meg.
Február 17-én került sor a megyei Zrínyi Ilona Matematika
Versenyre, melyen több száz diák mérte össze logikai és de tárgyi
tudását.
Eredményeink:
3. évfolyamon 34. Illés Dávid 3.c (felkészítő: Kónya-Huszti
Julianna)
4. évfolyamon 21. Flach Márk 4.a; 94. Vlajk Johanna Melinda 4.a;
145. Bozsóky Péter 4.a. (felkészítő: Fazokán Jánosné) 181. Kontor
Sándor 4.b (Felkészítő: Nyakné Hevesi Judit)

Az 1. b osztályosok hagyományőrző műsora
Az 1. b osztály a farsangi népszokások világába vitt el bennünket.
(Felkészítők: Tóth Zoltánné és Kónya Sándorné.)

Az 1. c osztály törpéi

Fotók: Iskola archívuma

A megmérettetésen szép eredményt értek el: 3. évfolyamon: Guba
Dávid 3.c, Oláh István 3.c, Szatmári Gréta 3.c, Kerekes Balázs 3.c,
Fülöp Csenge 3.b osztályos tanulók. (Felkészítők: Kónya-Huszti
Julianna és Kertészné Suta Mária). 4. évfolyamon: Bartos Eszter 4.
b. (Felkészítő: Nyakné Hevesi Judit)

Az 1. c osztály Hófehérke és a törpék paródiájával vidám hangulatot
varázsolt a nézőtérre. (Felkészítők: Szatmári Erika és Balogh Réka).
Az 1. a osztály a népmesék varázsát tárta elénk A hét kecskegida
című meséjükkel. (Felkészítők: Szima Sándorné és Herczné Egri
Hajnalka).
A hagyományos farsangi fánk is a nap egyik fénypontja volt.

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola versíró versenyén
négy 3. c osztályos diákunk (Bertóthy Tamás, Moczok Ágota,
Molnár Zsófia, Szatmári Gréta) küldte el pályaművét. Ennek
eredményhirdetése március végén lesz. (Felkészítő: Nagy Tamásné)
A Debreceni Hunyadi János Általános Iskola „Hunyadiak
nyomában” megyei rajzversenyén három diákunk vett részt. A 4.a
osztályból Apai Liliána és Balogh Lívia, és a Oláh István (3.c.).
(Felkészítők Fazokán Jánosné és Nagy Tamásné)
Idén is csatlakoztunk a Kájoni János Megyei Könyvtár felhívásához.
Ebben az évben Szabó Magda írásainak olvasására tettek javaslatot,
aki 2017. októberében lenne 100 éves.

A kolléganők köszöntése
A Nemzetközi Nőnap alkalmából iskolánk férfi tagjaiból
verbuválódott kis csapat egy zenés-verses műsorral kedveskedett
minden kolléganőnek, melyet egy vidám és kötetlen beszélgetés
követett.
Alsó tagozatos diákjaink -a Városi Könyvtár szervezésében- a
Lúdas Matyi című előadást tekinthették meg a nagyváradi Matyi
Műhely Bábszínház előadásában.

Felolvasó maraton
Szervező: Tóth Zsuzsanna könyvtárostanár. Köszönjük az alsós és
felsős humán munkaközösség bekapcsolódását!

Az EMMI által meghirdetett Pénz7 – Pénzügyi tudatosság
témahetünk március 6 – 10. tartott.
Ennek keretében megismertettük tanulóinkkal a pénz társadalmi
szerepét, a pénzeszközök tudatos használatát, valamint a
takarékosság fontosságát.
Gáspárné Pankotai Erika
alsós humán munkaközösség vez.
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Zrínyi Ilona matematika verseny 2017.

Jubileumi Arany-nap

Az idei tanévben is neveztünk a Zrínyi Ilona matematika versenyre.
Összesen 19 alsós és 14 felsős tanulóval indultunk neki ennek a
nehéz versenynek. Négy gyerekünk kimagasló eredményt ért el, a
többiek pedig a jó középmezőnyben végeztek. Felső tagozat:
Kalmár Barbara 6.o. -83. hely. (Felkészítő: Létai Ilona)

Idén iskolánk névadója születésének 200. évfordulóját ünnepeltük
március 2-án, s róla emlékeztünk meg március 3-án, az Aranynapon.

A pénzügyi tudatosság hete
Iskolánkban ebben a tanévben témahetek formájában olyan fontos
témakörök kerülnek a figyelem középpontjába, amelyek a mindennapjainkhoz is elengedhetetlenek, de eddig a hagyományos tantervben nem kaptak kellő hangsúlyt. A témahetek további előnye, hogy
a tanulók kulcskompetenciáikat fejlesztő tevékenységeket végezhetnek, miközben játékos formában szereznek új ismereteket.
A pénzügyi tudatosság hetén számos érdekes programban vehettek
részt diákjaink: A "Bankoljunk Okosan" című program keretében
Létai Ilona és Milotai József tanárok l banklátogatást szerveztek az
5. és 8. évfolyamosoknak.
"Bánj a pénzzel okosan!" címmel Nagy Zsolt és Létai Ilona tartott
játékos foglalkozásokat minden felsős évfolyamon.
Ügyes kezű tanulóink plakátot is készítettek a takarékosságról
Máté József és Pál Csaba vezetésével.
"Takarékoskodni jó!" címmel a pénzzel kapcsolatos közmondásokat és jó tanácsokat jelenítettek meg és 5. és 6. évfolyamosok
drámajáték eszközeivel, Molnárné Pelei Andrea szervezésében.
Köszönjük mindenkinek a programokon történő aktív részvételt!
Reméljük, diákjaink pénzügyi ismeretei fontos információkkal
bővültek a hét során! Köszönjük minden pedagógusnak a megvalósított programokat!

Népdaléneklési verseny
Ebben a tanévben iskolánk könyvtárában népdaléneklési versenyt is
szerveztünk. A verseny szervezője Zákányné Bogyó Anikó énekzene tanár. Zsűritagok: Tóth Zsuzsanna könyvtárostanár és Nagy
Zsolt. 1. hely: Mezei Patrícia 7.a, 2. hely: Szoták Viktória: 6.b, 3.
hely: Orvos Vanda 5.c

Álarckészítő verseny 2017
Idén is megrendeztük hagyományos farsangi álarckészítő versenyünket, mely ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett - különösen
az alsósok körében. Szeretettel gratulálunk minden ifjú alkotónak!
Az alkotásokat az iskola aulájában állítottuk ki.
A verseny helyezettjei:
Felső tagozat: 1. Szoták Viktória 6.b, 2. Dienes Dóra 8.a, 3. Serdült
Kitti Nikolett 5.a. Alsó tagozat: 1. Balogh Dominik 3.b, 2. Moczok
Ágota 3.c, 3. Deli Lilla 3.c.
Különdíjas: Komlósi Zsófia 1.b, Apai Zsófia 3.b, Molnár Zsófia 3.c
A verseny szervezője: Tóth Zsuzsanna könyvtárostanár.
Köszönjük a zsűrizést segítő Máté József rajztanár munkáját!

A jeles alkalomból a pénteki tanítási nap helyett a városi művelődési
házban gyűltek össze iskolánk felsős tanulói, ahol közösen szavaltunk részleteket Arany János: Családi kör című verséből.
Ezt követően a hagyományos Arany Csillag Születik című rendezvény vette kezdetét, ahol a vállalkozó kedvű tanulóink mutathatták
meg talpraesettségüket és ügyességüket.
Az idei legfényesebb Arany Csillagok:

Az első helyezettek
1. hely:: "Lúdas Matyi" - 5.b (Felkészítő: Létai Ilona)
2. helyezettek:
Dream Dance táncegyüttes (Tarján Renáta, Pénzes Tekla, Gaál
Bernadett Lilla, Lénárt Dzsenifer, Szabó Laura Viktória 7.c, Mezei
Patrícia 7.a) (Segítő: Molnárné Pelei Andrea)
Zumba Girls (Hermeczi Ivett 7.a, Szabó Dorina 6.b, Vásárhelyi
Dorina 6.b, Szabó Vivien 8.a)
3. hely: Rendhagyó divatbemutató.(Kelemen Panna, Szabó Vivien,
Séber Bianka, Mezei Mónika, Szabó Virág, Dienes Dóra, Mezei
Klaudia és Balogh Eleonóra 8.a) - segítőjük: Tarnainé Papp Anita
4. hely:Szoták Viktória 6.b - népdaléneklés
A délelőtt további részében különböző sportversenyek, kézműves
foglalkozások, Arany János életéhez és műveihez kapcsolódó vetélkedők és filmvetítések voltak.
Arany János vetélkedő

Fotók: Iskola archívuma

A vetélkedő résztvevői
1. hely: 7.b (Hadházi Panna, Mázló Lilla, Szabó Viktória)
2. hely: 8.a (Tarnai Panna, Kelemen Panna, Chromcsik Dominika)
3. hely: 7.c (Tarján Renáta, Gaál Bettina, Pénzes Tekla)
A legjobb magatartásért járó különdíj: 8.b (Bun Ágnes, Hiripi Szilvia, Hosszu Viktória)
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a programok megvalósításában!
Az Arany-napot a felsős farsangi diszkó zárta, ahol a büféről a 7.c,
a zenéről pedig Szabó Balázs és Bodnár Gergő gondoskodott.
A nap szervezője: Tóth Zsuzsanna és a felsős diákönkormányzat
Köszönet Zsíros Józsefnek a hangtechnika biztosításáért.
Nagy Józsefné igazgató
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Irinyi János
Általános Iskola
„Irinyis karnevál”
A 2017-es iskolai farsang a karnevál jegyében zajlott. A jó
hangulatú, vidám ünnepség egyéni jelmezes felvonulással
kezdődött, majd a karneváli hangulatot a színvonalas
osztályprodukciók biztosították. Ezt követően a zsűri értékelte és
jutalmazta az egyéni felvonulókat és a csoportos műsorokat. A
télűző mulatság diszkóval záródott.
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A középiskolai meghallgatások előtt, szülői kérésre iskolánk idén is
lehetőséget biztosított a végzős diákoknak a szóbeli megmérettetésre. A február 14-én délelőtt megrendezett vizsgán a gyerekek magyar, matematika és angol tantárgyakból tehették próbára tudásukat,
beszédkészségüket. A vizsgaeredményekről a szülőket írásban
tájékoztattuk.

Versenyek és eredmények
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona matematikaversenyt, melynek megyei fordulóján iskolánkból 18 tanuló vett
részt.
Legjobb eredményt elérő diákjaink:
Kádi Péter 7.o, Molnár Andrea 7.o, Csikai Sára 5.o.
Felkészítő nevelők: Lukács Mihályné, Szatmári Károlyné,
Ujvárosiné Slifka Mariann, Kissné Frank Csilla, Csizmaziáné Török Boglárka
„Értékeink” Magyarországon címmel megyei vetélkedőn vettek
részt iskolánk tanulói: Kerekes Zsuzsanna 7.o., Kádi Péter 7.o.,
Csizmazia Réka 8.o. és Tóth Lili 8.o.. A verseny 2. fordulója Debrecenben a Megyeházán került megrendezésre. A verseny célja a
Hungarikumok és Nemzeti Értékek megismertetése a gyermekekkel. A nívós versenyen való részvétel maradandó emléket hagyott a
gyerekekben.
Felkészítő nevelő: Lukács Mihályné
A Teleki Pál országos földrajzverseny iskolai fordulóján továbbjutott tanulónk: Csizmazia Réka 8.o. Április 8-án ő képviseli intézményünket a megyei megmérettetésen. Felkészítő nevelő: Kontor
Gábor.
SNI-s és BTM-es tehetségek számára február 13-án rendeztünk
Szépíró Versenyt. A 23 résztvevő diákunk közül a legszebb írásbeli
munkát három korcsoportban értékeltük.

Fotók: Iskola archívuma

A szünetekben elfogyasztható finom falatokat idén is a 7. osztályos szülői munkaközösség biztosította.
Nagy örömünkre évről évre egyre többen csatlakoznak iskolánk
télbúcsúztató rendezvényéhez.

I. korcsoport: 1. hely: Ajtai Melissza 2.o, 2. Nemes Julianna 3.o, 3.
Szabó György 2.o.
II. korcsoport: 1. hely: Varga Boglárka 4.o, 2. Csernátoni Enikő
4.o, 3. Misuta Zoltán 4, Szabó Albert 4.o.
III. korcsoport: 1. hely: Kovács Zsombor 7.o,, 2. Orvos Panna 7.o,
Hajkai Rihárd 6.o,3. Pető Bettina 7.o,- Varga Sándor 8.o.

8. osztályosok szóbeli vizsgája

Szépíróink
Vizsgapillanatok

Felkészítő nevelők: Vályi Éva, Magyar Jánosné, Katonáné Szabó
Csilla, Vályiné Pápai Viola és Jákóbné Szilágyi Éva
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Folytatódott a Bozsik Labdarúgó Torna. A legutóbbi versenyeken
az első és a második korcsoport focistái több alkalommal második
helyen végeztek. Felkészítő nevelő: Kontor Gábor

A műsor szereplői

Fotók: Iskola archívuma

Táncosaink és mesterük
Március 4-én, szombaton tartották Mikepércsen a Wass Albert
Kultúrházban a Béres András Néptáncversenyt, ahol a táncosok
élőzenei kísérettel mutatták be produkcióikat. Iskolánkat Misuta
Zoltán / 4.o./, Misuta Péter /6.o./ és Varga Ivett /4.o./ tanulók képviselték. Minden résztvevő diákunk arany minősítéssel tért haza.
Felkészítő nevelő: Nagy Imre táncpedagógus

Fotók: Turóczi Barnabás

Ünneplők és a hetedikes előadók
A műsort összeállította és a gyerekeket felkészítette: Szentmiklósi
Miklós osztályfőnök, Nagy Imre táncpedagógus és Jákóbné Szilágyi
Éva
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

HIRDETMÉNY
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola
1. évfolyamára történő beiratkozásról

„Győzelem!”
Miskolci Patrik 4. osztályos tanulónk gyerek 2. kategóriában március 4-én aranyérmet szerzett Veszprémben a Kyokushin Karate
Országos Diákolimpián döntőjén. Edző: Kiss Ernő edző
Gratulálunk a versenyeken résztvevő minden tanulónknak
és felkészítő nevelőiknek!

Március15.
Az 1848-49-es Szabadságharc történéseire március 14-én, emlékeztünk az Irinyi utca 1. szám előtti utcarészen. Az események felidézését a 7. osztályosok műsora és iskolánk pedagógusainak szavalatai
biztosították.

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára:
2017. április 20.
7.30 – 17.30 óra
2017. április 21.
7.30 – 17.00 óra
A beiratkozás helyszíne:
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola – iskolatitkári iroda
4283 Létavértes, Irinyi u. 8.sz.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi iratok
bemutatása szükséges:
a gyermek személyazonosítására alkalmas a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat,
lakcím kártya, TAJ kártya),
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, szakértői bizottság javaslata, sajátos nevelési igényű gyermek
esetében szakértői vélemény),
normatív kedvezmény igénybevételéhez a jogosultság
megállapításához szükséges igazolás (családi pótlékról
szóló igazolás, orvosi igazolás tartós betegség esetén,
gyermekvédelmi kedvezmény határozata).
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Tisztelt Létavértesiek, Kedves barátaim!
Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási
ciklus második évének zárásakor magam és a képviselőtársaim
nevében az elvégzett feladatokról számot kell adni, melyet mindig
kiemelt fontosságúnak tartok. A Képviselő-testület a 2016. évben 17
ülés keretében 170 határozatot és 17 rendeletet hozott.
Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése,
melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy
azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják.
Tettük ezt ezzel az egységes szemlélettel, mely alapján a döntéseink
nagyon sok esetben egyhangú többséggel lettek elfogadva.

Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Városi köztemető urnafal
Az építmény saját elképzelésből a kollégák tervei alapján többségében az önkormányzat dolgozói, és közmunkások által emeltetett, és
a tartópillérek faragását is ők végezték.
(1 500 000 Ft.)

Ebben a munkában talán mindannyian még mindig vezérfonalnak
gondoljuk Hajdú-Bihar megye jeles személyisége, Szabó Magda
írónő szavait a Kiálts város című művéből:
„A város az első te csak a huszonötödik lehetsz!”
Munkánk zsinórmértéke ezen kívül választási programban körvonalazódott és az 54/2015. (IV.28.) Öh. számú határozattal elfogadott
Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában a
2014-2020-as időszakra –elérhető a város honlapján:
http://letavertes.hu/KozzeteteliDoksi.aspx?dok_id=26 ,
amikhez a pályázati elképzeléseket kellett megfogalmazni.
E mentén egyeztettünk az új forráskezelő szervezettel, Hajdú-Bihar
Megye Önkormányzatával, illetve a másik forráskezelésre létrehozott nyíradonyi szervezettel, a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő
Nonprofit Kft-vel a TOP források miatt, illetve a KEOP források
kezelőjével és a KEHOP előkészítőivel főként a szennyvízberuházás okán.
Forrás híján kevésbé rendszeres a kapcsolat a Dél-Nyírségi
LEADER Egyesülettel, illetve az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással. A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelőseinek lehetőséget adtunk
arra, hogy a várható dolgokról a vállalkozásoknak, civil szervezeteknek Létavértesen is tartsanak pályázati ismertetőt saját dolgaikkal
kapcsolatban.
Az egyéb alapok tekintetében is próbáltuk a pályázati elképzeléseinket a várható forrásokhoz (Vidékfejlesztési Program, Norvég
Alap, EU2020 fejlesztési programba levő GINOP, EFOP stb.) igazítani.

Irinyi János Általános Iskola, Kassai u. 5.
KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése, mely során az iskolákhoz és az óvodához tartozó tagintézmények, mind a hét működő épület külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje és födém szigetelése történt, melyre a 2016-os évben a
kivitelezői garanciák érvényesítésére, illetve a hiányosságok esetleges pótlására intézkedtünk. (149 940 135.-Ft)

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőségjavító Program keretében ivóvízhálózati rekonstrukció közel két
kilométer hosszon, kezelőegységek, tolózárak cseréje, új vízműtelep
a nyersvíz kezelésére és egészségügyi határérték okán megfelelő
mértékű és számú ülepítő kezelő medencék, gépház és a végfertőtlenítésre REDO technológia került kialakításra.
A pályázat megvalósítását koordináló Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás részéről a garanciális és az eltelt időben történt
üzemeltetői tapasztalatok, valamint a folyamatosan jelzett hiányosságok okán még nem lett átvéve a város vagyontárgyai közé, azok
pótlására tettünk és teszünk folyamatosan erőfeszítéseket.
(451 917 903.- Ft)

A pályázati lehetőségeket az év folyamán kidolgoztuk, és mindegyikük beadásra került a szükséges mellékletekkel (projekt tervek,
építési engedélyek, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon
(CBA) elemzés, stb.) együtt.
A Létavértesi Hírek 2016. évfolyamának több számában is tájékoztatást adtunk az aktuális lehetőségeinkről. Egy rövid összefoglalót
mégis engedjenek meg.

Elsőnek azokról, amelyek elkészültek:
Egészségház épülete a Kossuth utcán
Az Új utcai köztemető bejárata mellett az önkormányzat saját forrásából 50 kazettás urnafalat épített, melyhez özv. Szabó Barnáné
600.000 forinttal járult hozzá.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C törvény 3. melléklet II.4. pont aa),ac) és ad) alpontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása -
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jogcímen hazai forrásból – 29.999.100 Ft támogatás felhasználásával - készült el a Kossuth u.6. szám alatti Egészségház épülete,
melyet 2016. november 11-től használhatnak a gyógyulni vágyók.
A régi épület lebontását a napközi konyha fejlesztésével egyidejűleg
végezzük el.
(35.999.100.-Ft)

Másodszor azokról, amik korábban megvalósultak:
2015. év végével a szilárd hulladéklerakó II. ütemére kiírt forrás
felhasználására csatlakozhattunk a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz, akik koordinálásával Hajdúböszörmény gesztorságával a pályázat előkészítését és benyújtását rövid
idő alatt sikerült elvégezni. A nyertes pályázatot kivitelezés is követte, mely során a kivitelező Fight Kft. 2015. december végére a földtakarás visszabontását a háromrétegű fólia elhelyezését, a plusz
földréteggel együtt történő visszatöltést és a környezet teleprendezését elvégezte. A 125 millió forintba került pályázat befejezését követően 2016-ra a fenntartás, illetve a karbantartás volt a feladat. (Ezeket a fásítás, és a fűnyírás, valamint a hulladéklerakás megszüntetése
jelentette).
A KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 szennyvízberuházás előkészítésére 2013. év végével nyílt lehetőségünk, amikor a Kormány rendelettel jelölte meg azokat a településeket, akik úgynevezett
derogációs lista keretében ezen beruházásokra pályázhatnak. Az
előkészítés során 2014. év végére a csatornahálózat kiviteli tervei
elkészültek az új szennyvíztelep engedélyes terveivel együtt. Tekintettel arra, hogy 2015-ben a Kormányzat az ilyen nagy forrásigényű
pályázatok megvalósítását magához vonta, így az előkészítés anyagait a Nemzeti Fejlesztési Programiroda részére átadtuk.
Az általunk előkészített anyagok átadása óta a Programirodával
folyamatosan kapcsolatban vagyunk, hetente tájékozódunk az előrehaladásról. 2016. január 13-án kaptuk kézhez a nevünkben, de
általuk aláírt Támogatási Szerződést, mely arról szól, hogy
3.155.213.865.-Ft támogatást használhatunk fel Létavértesen uniós
forrásból. Ehhez képest év közben több módosulás is történt, melyre
a harmadjára módosított Támogatási Szerződés is aláírásra került. A
kivitelező közbeszereztetése és a műszaki ellenőr kiválasztása
eredményhirdetésének a folyamata van, melyhez a város a szennyvíztelep területének megvásárlásával vagy kisajátításával járul hozzá. Az új szerződés szerint a nagytérségre, és sok településre kiírt
közbeszerzés is módosult, így három település van egy szerződéssel
kezelve, ami három szennyvíztisztító telepet jelent. (Létavértes,
Hajdúhadház-Téglás, Kemecse-Vasmegyer-Tiszarád). A legújabb
információnk szerint a munkaterület átadás 2017. április-május
hónapban megtörténik.
Az önkormányzati beruházások tekintetében 2016 a felkészülés,
és a pályázás éve volt, melyre a korábban megfogalmazott elképzelések az alábbiak szerint kerültek beadásra
1.

2.

3.

TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból Létavértes Város
közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia
felhasználásával. Ennek keretében 15 intézmény termálvízzel
történő fűtése, és az ehhez szükséges termelő, és visszatérő kutak megfúrása történik. A pályázott összeg 573 M Ft.
TOP-1.1.3-15HB1 Helyi gazdaságfejlesztés fémvázas tároló
épület létrehozása Létavértesen. A pályázat keretében a Baross
utcai telephelyen az állatvásár mellett egy tíz méterszer negyven méteres munkacsarnok épül a hozzá tartozó szociális
helyiségekkel, és mezőgazdasági termények feldolgozását
szolgáló hűtőkamrával.
A pályázott összeg 74 M Ft.
TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Létavértesen címmel. A pályázat keretében a Szél utca végén
a vasút melletti ipari terület közművesítését végezzük el, mely
során a belső út 1,8 km hosszban a terület közvilágítása, elektromos ellátása, víz, gáz, és szennyvízhálózat kiépítése valósul
meg. A pályázott összeg 259 M Ft.

Művelődési ház látványterve
4.

TOP-2.1.2-15HB1 Zöld város kialakítása, zöld város fejlesztése Létavértesen címmel. A pályázat keretében a művelődési
ház nagyterem épületrészének magastetős szerkezete, mindkét
épületrész energetikai felújítása (hőszigetelés, nyílászárók), és a
Rózsa utca felőli bővítéssel egy előcsarnok, ruhatár, jegypénztár valósul meg. Ennek keretében épül a Gyár utcán egy piac
csarnok, és kicserélődik az Árpád téri játszótér is. A pályázott
összeg 196 M Ft.

Tájház és környezetének látványterve
5.

A Tanyafejlesztési Program keretében nyertünk pályázatot a
zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációja és hagyományőrzés a létavértesi Kossuth –kertben címmel a Szőlősgazdák
Egyesületének kezdeményezésére. Ennek alapján lehetővé válik a Tájház mellett megvásárolt területeken egy pince, egy filagória, kevés térburkolat megépítése, gyümölcsfák és szőlő telepítésére, valamint gyümölcsfeldolgozási eszközök beszerzésére. A pályázat összege 10 M Ft.

6.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése című pályázat keretében a pocsaji útfélen, az Aranykalász gépcsoport melletti dűlő kiépítésére 2,5 km hosszúságban 3 méter széleségben négy kitérővel. Az „L” alakú dűlő másik vége a „Kis tanyával” szemben a határhoz vezető útra jön
ki. A pályázat összege 134 M Ft.

Terv és építési engedély szinten elő van készítve a Kossuth utcai
Napközi Konyha felújítása, bővítése, melyhez 300 millió forint
forrás szükséges. A kiírások társadalmi véleményezés alatt vannak,
melyre a térség önkormányzataival együtt az álláspontunkat elküldtük. Ennek keretében valósulhat meg az ebédlő bővítése az utca
felé, a konyha bővítése az udvarrészre, energia hatékonysága miatt
nyílászárócserét, hőszigetelést és napelemeket terveztünk.
Új belső burkolat is készül, illetve a főzés- és légtechnika teljes
cseréje történik.
Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete – amiben az önkormányzatok működnek, különösen a 2016-ot tekintve –
kedvezőbb volt. A stabil gazdálkodáshoz nem kellett költségvetési
tételeket zárolni. Az odafigyelés mellett minden kiadási terület
tervezhető és végrehajtható volt. Az egész év úgy teljesült, hogy
nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős teljesítések mellett
sok plusz dolgot sikerült megoldani.

10. oldal
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A pályázati önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre teljesítettük. Sikerült néhány állami tulajdonú ingatlant is megszerezni úgy,
hogy semmit nem értékesítettünk.

A közigazgatás 2013-ban indult átszervezése okán - ami az önkormányzati feladatellátását csökkentette -, csak nyugdíjazás miatt,
elbocsátás nélkül lettünk kevesebben.
Az ilyen irányú közszolgálati átszervezés megítélésünk szerint még
nem ért véget. A költségvetés kiegészítésére 2 M Ft plusz forrást
kaptunk.
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Hasonló a helyzet a dűlőutak állapotának és szélességének megőrzésében is. Ennek a hatósági megoldásait készítettük elő azzal,
hogy a dűlőutakat az elmúlt évben kimérettük. A munkagépekkel
való helyreállítása - a szokatlanul kemény tél okán -, és az önkormányzattól használt területekről való rendelkezés 2017. I. félévének
a fő feladata lesz.
A közmunka pályázatok kapcsán a korábbi éveknek megfelelően
eszközök beszerzésére is volt lehetőség. Ennek keretében egy darab
Belarus MTZ 820 típusú traktor, egy kis szélességű tárcsa, és dobkaszával bővül a feladatellátási lehetőségünk.

A 2016. gazdasági év indításában jelentős segítség volt a 124 M
forint pénzmaradvány, így pénzügyi nehézségeink nem voltak,
számláink mindig pozitív szaldón álltak. A jogszabályoknak megfelelően a közoktatási intézményeink átadását az állami üzemeltetésre
előkészítettük.

Üzembe helyeztük az Allianz Hungária
Biztosító Zrt. támogatásával a Kossuth
utcán a lassításra figyelmeztető és napelemmel üzemeltetett sebességmérő táblát.
Sebességmérő

Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem
tervezett és nem is tervez. A normatívák a csökkentett feladatellátásnak megfelelően lettek megállapítva. Kiemelt döntés volt, hogy
az oktatásban részt vevő valamennyi gyerek részére 10.000 Ft tanévkezdési támogatást adtunk.

Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó és
bérleti díj bevételeket jelentős mértékben realizálni. Volt, aki a
bírósági szakaszig eljutott. A takarékos, odafigyelő gazdálkodás az
önkormányzatra és minden intézményére jellemző volt. A tavalyi
évhez hasonlóan a december 31-i pénzmaradvány összege várhatóan 89 millió forint, így pozitív mérleggel zártuk a költségvetést
2016. évben.

2016-ban előkészítettük a települési víziközmű üzemeltető váltását. A Tiszamenti Regionális Vízmű szolgáltató Létavértes és néhány település számára nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket,
és nem tartotta a csatlakozáskor megfogalmazott ígéreteket sem.
Folyamatos a párbeszéd – főként a reklamáció – mind a lakossági
számlázás, mind a fizetendő bérleti díj mind a cég által végzett
indokolt és indokolatlan javítási költségei okán.
Mindezek mellett nem intézkedtek a Debrecen, Hét vezér utcai
ingatlanvagyon megvásárlásában sem, ami az üzemeltetési szerződés megkötésének legfőbb indoka volt. Az indokok között jelentős
mértékű volt az a tény, hogy az ivóvízminőség-javító beruházás
műszaki nyomon követésében, és a megvalósítás alaposságában
kevés gondossággal jártak el.

Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az
ebben megjelenő segítő szándékát.
Azt gondolom, mindenki látja, hogy a napjainkban tapasztalható
közigazgatási változások az ehhez kapcsolódó pénzügyet érintő
elképzelések miatt nem látható előre az önkormányzatok helyzete és
a feladatellátás végleges struktúrája sem.
Talán várható, hogy a törvényhozás figyelembe veszi azt az igényt
és a hozzá kialakított takarékos szolgáltatási rendszert, amivel egy
ilyen kisváros fémjelezheti a térségben elfoglalt pozícióját és maradnak ehhez feladat-ellátási pillérek is.

2016. évben a hagyományos nagyrendezvényeinket, ünnepeinket,
évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi kapcsolatainkat ápoltuk.
Különösen fontos volt a jubileumi év 20. városnapja.

Vízművek, Debreceni utca 1.
Így a TRV Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződést 2016. április végén 2016. december 31-ével felmondtuk.
Az új szerződést a Debreceni Vízmű Zrt. -vel megkötöttük.
A közfoglalkoztatásban hosszabb rövidebb idejű kiírásokban 10
programban 179 főnek, a Kistérségi Társulás 3 programjában –
helyi startmunka, belvíz és hosszabb idejű startmunka - 28 főnek
adtunk munkát. Közmunka keretében termeltünk tormát, hónapos
retket, újhagymát, fejtett borsót, főzőhagymát, zsenge babot, uborkát, karalábét, főzőtököt, káposztát, burgonyát, sárgarépát, petrezselymet, vöröskáposztát, valamint közel 1000 zsák burgonyát.
Diákmunka programban 17 fő vett részt az iskolai nyári szünetben.
Önkéntes munka keretében 34 főnek tettük lehetővé, hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat megszerezze. Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a piacot,
a köztereinket, a temetőt, a sportpályát.
Megszüntettük -sajnos csak egy időre- több illegális hulladéklerakót, fuvaronként mintegy 200.000 forintért. Amiért ez folyamatosan
újratermelődik, hathatós intézkedés szükséges, komoly összegű
bírsággal.

2016. évi kitüntetettek

Színpadon a Villongó
A programokat ehhez mérten jó színvonalú rendezvénnyel igyekeztünk megtartani.
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Idén volt a XV. Alkotótábor (Művésztelep) is megtartva, a szokásos
részvétellel láttuk vendégül a művészeket.

Régi képek

Az egyházaink összefogásban, együttdolgozásban, a közös rendezvényekben és az emberi kapcsolatok erősítésében is példával járnak
mindenki előtt. Ezen folyamat támogatóiként, akár egyfajta generálóiként nagy tisztelettel és mindig jó szívvel veszünk részt.
A civil szervezeteket erőnk szerint támogattuk, rendezvényeiket
alkalmanként segítettük, például előkészítettük és koordináltuk a
sportpálya lelátó építését a Létavértes SC’97 segítségére, közreműködtünk az Önkéntes Tűzoltóság működtetésében. Köszönettel
vettük a civilek segítségét az önkormányzat programjaiban is.

„A mi értékeink 1938”

A Létavértesi Híreken keresztül és többször levélben is a mezőgazdaságban vállalkozói területen dolgozókat, magánszemélyeket
igyekeztünk a pályázati lehetőségekről tájékoztatni az MVH, illetve
az Agrárkamara munkatársainak támogatásaként.
Feltétlen hittel megyünk előre, mert valljuk, hogy a céljaink - a
várost és a létavértesieket – Önöket szolgálják. És ha így teszszük a dolgunkat, emelt fővel várhatjuk az előttünk álló következő esztendő történéseit is.
A 2017-es év vélhetően a pályázatok elbírálása után a végrehajtásról
és a megvalósításról fog szólni.
Kiemelt feladatunk lesz a szennyvízberuházás pályázati forrásainak felhasználása, mely mindenki részéről türelmet, és megértést
feltételez, az utcák, illetve az ingatlanok előtti közterületek felásása,
és helyreállítása okán. A munkálatok ütemezéséről a Létavértesi
Hírek számaiban vagy egyedi értesítésekkel mindenkit tájékoztatunk. Mindezekhez kérem mindnyájuk további segítségét, támogatását!
Végezetül tisztelettel köszönöm meg azon létavértesi
lakostársaimnak, akik az önkormányzat és a hivatal felé, illetve a
rendezvényekhez nyújtottak segítséget, anyagi, illetve munkában
megnyilvánuló támogatást, és mindenkinek az év során tanúsított
türelmét, tiszteletét, megértését és az összes jó szándékú kritikát és a
jó szót is, mert a munkánkhoz mindezekre szükség van.
Menyhárt Károly
polgármester

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház

Fotó: Boros-Szima Beáta

Pelei István, Árpád téri lakos tulajdonában van ez a ritka oklevél, melyet
nagyapja közel nyolcvan éve kapott, és ő féltve őrzi ezt az örökséget. A
szöveg tanúsága szerint Nagy Dániel nagylétai kisgazdának életének és
munkásságának értékei elismeréseként adományozták ezt a Díszoklevelet. Kelt Budapesten, 1938-ban, Szent István évének karácsonyán.
Bal alső sarokban Nagy Dániel fényképe.

A Nagylétai Áll. Ált. Iskola 1958-ban végzett leányosztályának
tanulói és nevelői. A fotó Kerek Lajosné Joli néni tulajdona.
Köszönjük a megosztást Csige Józsefné igazgató asszonynak!!
Hasonló képek: Képeskönyv Nagyléta Vértres – a facebook oldalon
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Nemzeti Nap a Rozsnyaiban
„Ha nem vagy már diák, de mégis van házid, akkor itt a helyed!”így hívogatták a település és a környékbeli páratlanul finom párlatok
szeretőit Létavértesre, a Rozsnyai Gyűjtemény Nemzeti Napjára,
melynek keretében már hatodik alkalommal került megrendezésre
márc. 11-én a páratlan párlatverseny.
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A zsűrizés befejeztével a zsűri elnökök megelégedéssel értékelték az
idei versenyt, illetve nevezéseket, Gönczi Károly kiemelte, hogy bár
a 2016-os év időjárása nem volt a legkedvezőbb a pálinkafőzőkre
nézve, ennek ellenére sok kiváló minőségű mintát kóstolhatott.

Pálinkaverseny:

Gönczi Károly előadása

Fotók: Rozsnyai István Gyűjtemény archívuma

Gazdájukra váró díjak
A felhívásnak köszönhetően, vagy nem, de rekord számú nedű
érkezett a megmérettetésre, 9 településről (Létavértes, Debrecen,
Kokad, Panyola, Székelyhíd, Bihardiószeg, Szentjobb, Tóti,
Székelyudvarhely) összesen 98 pálinkaminta került a zsűri asztalára, melynek tagjai Orosz Attila, Simon László, Preku Gyula,
Muhari Zoltán, Zilahi Zoltán és Gönczi Károly voltak.
A hagyományos ízek mellett sok minta a különleges kategóriába
soroltatott, mint pl. a kivi-, ananász-, kökény-, szamóca- pálinka.
A jó pálinkák mellett lehetőség volt finom kalácsok és házikolbászok kóstolására is, hiszen a pálinkaversennyel egy időben zajlott az
V. Kalács és kolbász verseny is, ahova szintén szép számmal érkeztek a kalács, kolbász különlegességek, melyeket külön zsűri
díjazott: Szilágyi Katalin, Földes Mária, Sima Sándorné és Kozma
Zoltán személyében.

A kolbász minták közül:
1. hely: Újvárosi Sándor és Tóth Béla -sertés kolbász
2. hely: Varga Lászlóné - sertés - paraszt kolbász
2. hely: Fényes Szabolcs - vaddisznó kolbász
3. hely: Béres Csilla -mangalica kolbász
Különdíj: Bárány Péter - sertés -paraszt kolbász
Kalácsok közül:
1. hely: Szilágyi Orsolya - Nutellás-leopárd kalács, Kovács Józsefné
sajtkrémes-sonkás kalács, Tóthné Lukács Erika mákos kalács
2. hely: Oláh Anikó -fonott csokis kalács, Borsos Adél -diós aranygaluska kalács, Tóthné Pongor Orsolya- tönköly kalács, Szilágyi
Józsefné -diós kalács, Horváth Csabáné- forradalmi és kakaós mazsolás kalács, Bárány Péterné márciusi csokis, mákos - almás-diós
varázs, Nagy Imre krémes kürtős kalács, Zsirosné-Jankó Mónika
Dóra bogyiszlói tejfölös kalács

Az eredményhirdetés előtt „A gyümölcs lelke”- címmel a vendégek
nagy örömére Gönczi Károly tartott pálinkakóstolással egybekötött
cefrézési eszmecserét, ahol az érdeklődők sok szakmai kérdésre
kaphattak választ.
A VI. Létavértesi Pálinkaversenyen a 98 pálinkamintából 34 érdemelt arany minősítést, 26 ezüst, 19 bronz és 18 minta gazdája kapott
emléklapot. Az aranyminősítések közül 9 abszolút díjast választott a
neves zsűri: Kovács Károly két nevezéssel, Barnáné Molnár Ágnes
szintén két nevezéssel is, Mázló Márta, Juhász Tamás, Béldi Lajos,
Mázló László és Szűcs András.

A verseny izgalmait egy jó hangulatú ünnepi vacsora zárta, az
étkeket a Vértesi Református Szeretetházának konyhája biztosította, fellépett Dózsa Gergely-Péter, muzsikált a Madaras
Zenekar, és a vacsora végeztével a táncházat vezette Puskás
László és Puskás-Jánosi Annamária.
Ezúton is köszönjük a nevezéseket, a részvételt, a támogatást és
gratulálunk!
a Rozsnyai Gyűjtemény munkatársai
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Létavértes SC ’ 97 hírei
Február hónap eseményekben gazdag volt az egyesület
csapatai számára. Labdarúgóink már túl vannak a tavaszi
felkészülésen és március 25.-én kezdik a bajnoki évadot.

Ifjúsági csapatunk
A felnőtt kézilabdás lányok szintén március 25-én kezdik a bajnoki
szereplést Nádudvar ellen.

A legfiatalabb kézilabdázó lányaink Balkányban
Kézilabdázóink folyamatosan versenyeznek a különböző korosztályos bajnokságokban.
U-8. csapatunk Fehérgyarmaton lépett pályára, az U-9. gárdája
Nyíregyházán szerepelt, az ifjúsági csapatunk a Hajdú-Bihari megye bajnokságban hétről-hétre játszik bajnoki mérkőzéseket.

A Zumba party résztvevői

Fotók: Magánarchívum

Az U-11. korosztály Putnokon, majd Hajdúnánáson szerepelt eredményesen.

Zumba szakosztályunk Zumbeus vezetésével, jó hangulatú farsangi bulival búcsúztatta a telet.
Papp Zoltán szakosztályvezető
Kézilabda és labdarúgás tavaszi sorsolások a 8. oldalon

Rendezvényterv április – május hónap
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- 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 (2017. március 20-tól) kezdődően száz egymást
követő napon keresztül (2017. június 28-ig) a tenyészetében
tartja.

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az őstermelő köteles (személyi adatok – név, lakcím, adóazonosító jel,
adószám; őstermelői tevékenység – pl.: NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítése; értékesíteni kívánt termékek köre) adatokban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított
15 napon belül bejelenteni.
Saját gazdaságra vonatkozó adatok (pl.: földterület használatának jogcíme, helyrajzi száma, nagysága, művelési ága, állattartásra
alkalmas épület férőhelye és alapterülete, értékesíteni kívánt termékek mennyisége) változása esetén évente egyszer, június 15-ig kell
bejelenteni a NAK falugazdászainál.

Az egységes kérelem (területalapú támogatás) szankciómentes benyújtási időszaka 2017. április 1-május 15-éig tart. Az
idei évben is szükséges az ügyfelek MVH regisztrációs száma és az
ahhoz tartozó jelszó megléte. A jelszó 8 karakterű, illetve a 2017-es
évtől a falugazdász kizárólag meghatalmazással adhatja be az ügyfél
kérelmét. Ez azt jelenti, hogy a falugazdászok az ügyfél ügyfélkapuján NEM adnak be egységes kérelmet. Fontos, hogy aki elveszítette
az érvényes MVH jelszavát még időben igényeljen új jelszót az erre
a célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány a falugazdász
irodában is elérhető.

Az őstermelők segítése érdekében egy színes, többféle módon kihelyezhető „Saját őstermelői tevékenységből származó
termék” táblát készített a NAK, melyet a piacokon értékesítő
őstermelőknek ki kell helyeznie. Ezek a táblák ingyenesen átvehetők a falugazdász irodákban.

Az idei évtől az étkezési burgonya is a termeléshez kötött
támogatásra jogosult kultúrák közé kerül. A burgonyára is az ipari
zöldségnövényekre vonatkozó főbb előírások alkalmazásával lehet
termeléshez kötött támogatást igényelni, vagyis előírás a minősített
szaporítóanyag használata, melyet számlával kell igazolni, illetve a
legkisebb támogatható terület 1 hektár.

Az Európai Uniós és Átmeneti nemzeti anyajuhtartás
támogatása iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2017. február 1 - 2017. március 20.
Késedelmes benyújtás időszaka: 2017. március 20. – április 14.
(munkanaponként 1% szankció)
A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A fenti benyújtási határidőt követően beküldött kérelmek
elutasításra kerülnek.
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;
- az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló törvény
szerinti apaállat-használatról;
;

NÉPFŐISKOLA AZ ÉRMELLÉKEN
-szakmai konferencia –
Időpont: 2017. március 24. 10.00 órától - 16.00 óráig
Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési ház,
Létavértes Rózsa u. 1.
Program
10.00. Regisztráció
10.30. Köszöntő, megnyitó: Dr. Erdei Gábor elnök
Menyhárt Károly polgármester
Levezető: Dr. Erdei Gábor
10.40. Történelem az Érmelléken - az I. vh. emlékezete
Kiss Róbert
11.00. A határon átnyúló kapcsolatok 30 éve
Prof. Dr. Süli-Zakar István – Debreceni Egyetem
11.20. Együttműködések – a Debreceni Egyetem Hatvani István
Szakkollégiumának érmelléki kapcsolatai
Dr. Szendrei Ákos igazgatóhelyettes
11.40. Fejlesztési elképzelések és pályázati lehetőségek a vidéki
és határmenti térségben
Korbeák György igazgató – H-B Megyei Fejlesztési Ügynökség
12.00. Kérdések - 12.30. Ebédszünet

Új támogatás igényelhető a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításához
A juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának és jövedelmezőségének növelése, valamint a génállomány minőségi javítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium a szakmai szervezetek
bevonásával kidolgozta az apaállatok beszerzésének mezőgazdasági csekély összegű támogatását.
A támogatást a 2017. évtől évente két kérelmezési időszakban a
Magyar Államkincstárnál lehet majd igényelni a Kincstár által
közzétett formanyomtatványon. Az első kérelmezési lehetőség
2017. év áprilisában lesz, amelynél a támogatás alapjául szolgáló
időszak 2016. október 1-től 2017. március 31-ig terjed, tehát
ebben az időszakban megvásárolt, illetve tenyésztésbe állított apaállatok után számolható el először támogatás. Egy állattartó egy támogatási időszak tekintetében egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Kárándi Orsolya Tömöri István
NAK falugazdászai
Levezető: Kangúr Tibor
13.30. Közösség - tanulás - fejlődés –
Mit adhat egy Népfőiskola közösségének és viszont
Kovács Edit, elnök – Közösségfejlesztők Egyesülete
13.50. Együttműködések a vidék fejlesztéséért
Dr. Eperjesi Tamás igazgató – Hermann Ottó Intézet,
Tar Gyula igazgatóhelyettes
14.10. Miért a népfőiskola
Dr. Erdei Gábor – adjunktus Debreceni Egyetem /
Érmelléki Népfőiskola elnöke
14.30. A népfőiskolai mozgalom útkeresése Biharban
-15 éve tapasztalataHarasztosi Sándor elnök –Bihari Szabadművelődési és
Népfőiskolai Egyesület)
14.50. Az Érmelléki Népfőiskola bemutatása

15.10. Kérdések
15.30. A konferencia zárása, kötetlen beszélgetés,
alternatív program: az ország egyetlen vízi vágóhíd
múzeumának megtekintése)
A rendezvény nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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BECSI SÁNDOR

halálának 3. évfordulójára
1948 – 2014
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!
a családod

„Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Mosolygós arcod itt marad szívünkben.
Csendes a temető, nem jön felelet, arcomat
mossák a keserű könnyek.
Sírodon a kezem pihentetem,
Itt vagyok édesapám, rád emlékezem!
Fájó szívvel emlékezünk.

OLÁH MIHÁLY
(1949 – 2017)
Szerető lányod és családja

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
Meg kell tanulni élni nélküled.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Fájó szívvel emlékezünk
édesanyánkra, nagymamára

SUTA SÁNDORNÉ
(OLÁH ÁGNES)
halálának 5. évfordulóján

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

SZÜLŐK ÉS GYEREKEK FIGYELMÉBE!
Beköszöntött a tavasz, használjuk a kerékpárokat.
A KRESZ alapján a következő kötelező felszereléseknek meg kell
lenni a kerékpáron:
1. könnyen kezelhető, megbízható kormány
2. 2 egymástól független fékrendszer,
3. csak csengő hangot adó jelzőberendezés,
4. elöl fehér vagy kadmiumsárga fényszóró (legalább 150 méterre
világító),
5. hátra piros fényt adó (legalább 150 méterről látható),
6. elöl fehér, hátul piros fényvisszaverő háromszög 1-1 darab,
7. legalább az első keréken, 2db küllőprizma, mindkét oldalra
működő fényvisszaverővel
8. az első fehér vagy kadmiumsárga és a hátsó lámpa a biciklit hajtó
emberen is lehet
9. fényvisszaverő mellény viselete kötelező lakott területen kívül
FIGYELMESEN, BALESETMENTESEN KÖZLEKEDJ!

HÍREK
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Apróhirdetés
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Rét
u. 16. szám alatti összkomfortos
lakás eladó.(víz, gáz, villany,
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni
lehet: 06/30 350 66 98 (2017/00073)

CSALÁDI
HÁZ.
Létavértes
csendes utcájában, - Ady Endre u
16. szám alatt - központhoz közel, 2
szobás, fürdőszobás, előszobás,
nyári konyhás, családi ház, 600 öl
teleken, jól bevált gyümölcsössel
eladó. Érdeklődni a 06-30/504-5638
vagy a 52/250-126 telefonszámon
lehet.
(2017/000130)
CSALÁDI HÁZ. Vértes központjában, Arany J. u. 3- szám alatt 100
m2-es, 3 szobás, konvektoros, padlós összkomfortos lakás, azonnal
beköltözhető állapotban eladó.
Gazdasági épület garázzsal, és egy
100 m2 –es tároló, szilárd burkolatú
udvarral, ipari árammal és 200 öl
kerttel. Érdeklődni lehet telefonon:
+36 30/ 9637 778
2017/00048
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
(2016/00936)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Zöldfa u. 3. szám alatt eladó. Víz,
gáz, villany, cserépkályha van.
Telefon: 06 30 353 8090,
06 30 654 9669 (2017/00094)
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Sándor u. 39. szám alatti összkomfortos lakás eladó.. Érdeklődni:
06 20 / 228-3942.
(2016/00041)
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Kert
u. 15. sz. alatti lakóház eladó.
Szigetelt alappal, jó állapotú
gazdasági épületekkel, 400
öles
telekkel. Érdeklődni lehet telefonon
06-30/ 5142563.
(2017//00055)
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes külterületén 0567/34 hrsz. alatt 4,7 ha
és110 Ak eladó. Irányár 19 millió Ft
Érdeklődni lehet személyesen:
Létavértes, Nyárfás u 13/b. Telefon:
30/444-50-77.
(2017/00025)
OLASZNYÁRFA-CSEMETE
3-4 méteres eladó. Gyorsan nő, kiváló
ipari alapanyag, nagyon gazdaságos,
energia-növény. Legalább 10 hektár
gyengén termő, esetleg homoktalajon
is termeszthető. Mély ültetési módszerhez a csemete magassága jó!
Útszélek
szélfogóinak,
földutak
szegélyezéséhez, rétek-legelők határkijelöléséhez a legjobb! Állattartók
árnyékolóinak gyorsan megfelel.
Ajánlatok elfogadása a jelentkezés
sorrendjében. Egybe vásárló engedményt kap. Telefon (hétköz-nap) 1418 óra: 06-30-425-96-42 (2017/00102)

LAKÓHÁZ. Rákóczi utcán lakóház nagy telekkel (2 hektáros),
gazdasági melléképületekkel (tárolásra és bármilyen mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas) eladó.
Telefon: 30/ 502-51-41. (2016//00826)

LAKÓHÁZ
Létavértesen
az
Alkotmány u. 2/b. alatt eladó. Víz,
villany van, + 300
öl kert.
Érdeklődni: 06-30/ 492 7350
(2017/00019)

INGATLANOK. Létavértesen a,
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2es, valamint Létavértes, Baross u.
62. szám alattiépítési telek eladó.
Érdeklődni: 06-70/ 949 8926
(2017/00116))

SZÁNTÓFÖLD Nagyléta-Ligeten
a 0916 hrsz. alatt 3 Ak. értékű
termőföld eladó, vagy bérbe kiadó.
Érdeklődni lehet: 52/ 376 – 553.
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes külterületén , műút mellett 0835/19 hrsz.
Alatt 4,5 ha szántó eladó. Érdeklődni lehet: 06-30 960-2959 (2017/00159)
FÖLD, LEGELÓ, ERDŐ. Létavértesen a Kossuth kertben 1705 m2
művelési ág alól kivett földrész
eladó. Zártkert hrsz: 5761.
Gyep-legelő: 01045/5 hrsz. alatt
0.75 Ak. értékben. Erdő: 0965/1
hrsz. alatt 0.09 Ak. értékben. Erdő:
0965/1 hrsz. alatt 0.36 Ak. értékben.
Telefon. 06 30 / 281 5343 és
411 677
(2017/00137)
AUTÓ. HONDA CIVIC 1.4 i,
benzines, 203 000 km.. Klíma,
elektromos ablakemelő, tükör,
központi zár, aluferni, nyári – téli
gumik. ,CD lejátszó, rozsdamentes.
Szép, megkímélt állapot. Ára: 580
eFt. Tel: 30/ 8160 384 (2017/0012)
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
GEALAN, műanyag nyílászáró, 6
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év
teljeskörű garanciával, alacsony
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki
Sándor, 06-20/ 463-57-13 (x)
CUKRÁSZÜZEMI
BERENDEZÉSEK, gépek, edények, egyéb
felszerelések, bádog asztal, gyúró
asztal, stb. Érdeklődni lehet
telefonon 52 / 376-262-es számon.
SZABÓ TÜZÉPEN tűzifa akció.
Nyitva tartás: Hétfő-szombat 7-16.
Telefonszám: 06 30/406-49-54
(2017/00122)
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KASSAI UTCAI ISKOLA

Március 3-án került megrendezésre a XV. Városi Borverseny. A
megmérettetésen 30 bortermelő 58 különböző bora állta a szakértő
zsűri értékelését.
A helyi gazdák mellett vendég kategóriákban Debrecen,
Hajdúsámson, Hegyközszentmiklós, Szentjobb, Székelyhíd, Kokad,
és Bihardiószeg termelői is bemutatkoztak.
A nevezett nedűk értékéről árulkodik, hogy a versenyen 4 nagy
arany-, 20 arany-, 21 ezüst-, és 12 bronzminősítést osztottak ki.
Hazai fehérbor kategóriában I. hely: Papp Sándor (Árpád tér),
II. hely: Nyak Csaba, III. hely: Dr. Tóth László.
Hazai vörösbor kategória helyezettei: I. hely Guba Csaba, II. hely
Dr. Kovács István, III. hely: Dr. Tóth László.
Vendég fehérbor kategóriában mindhárom dobogós helyezést
Fábián Tibor bihardiószegi borász érdemelte kiváló, nagy aranyra
minősült boraival.
Vendég vörösbor kategória: I. hely: Lévai József (Létavértes),
II. hely: Preku Gyula (Kokad), III. hely: Erdei Tamás (Székelyhíd)
A rendezvény a Létavértesi Szőlősgazdák Egyesületének szervezésében, a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház támogatásával jött létre.
Balla Fruzsina

Létavértes Városi Önkormányzat és a Képviselőtestület tagjai
Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében
Menyhárt Károly
Bertóthyné Csige Tünde
polgármester
jegyző
Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

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

