XXVI. évf. 1.. (223.) szám

2017. január
Vízöntő hava
honlap: www.letavertes.hu - blog: http://letahirek.blog.hu - facebookon – Twitteren - e-mail: letahirek@gmail.com

Közhírré tétetik:
2017. január 21-én
– a Magyar Kultúra Napjának előestéjén –
immáron negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Határmenti Néptánctalálkozó.

A szakmai seregszemlén az elmúlt években
több száz felnőtt és ifjúsági táncos mutatta be
tudását egymás-, a kritikus zsűri-, és a nagyérdemű közönség előtt.
A színvonalas produkciókat idén is a méltán
híres Szeredás Népzenei Együttes kíséri, a
műsor gördülékeny lebonyolításában id.
Bistey Attila néptáncos-vőfély segédkezik.
A visszajelzések alapján biztosan gyönyörködhetünk Berettyóújfalu, Hosszúpályi,
Margitta, Monostorpályi, Nagyszalonta,
Nagyvárad és természetesen Létavértes kiváló tánccsoportjaiban.
A 14 órától kezdődő ingyenes műsorra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a
Színházterembe!
Városi Könyvtár és Művelődési ház

Fotó: Tatos Attila

A Képviselő-testület 2016. évi utolsó, december 19-én tartott ülésén köszöntötték és elismerésben részesítették az ifj. Vizelli Károly és Vizelliné Jobbágy Éva házaspárt, akik a
2016. évi Országos Rally2 bajnokai lettek, és Kelemen Sándort, aki a HDH-IAA 3D Íjász
Világbajnokságon egyéni világbajnoki címet szerzett. Figyelemre méltó szereplésükhöz
ismételten gratulálunk! A testületi ülés napirendjei: a 2. oldalon.

Civil szervezetek figyelmébe
Felhívjuk azon létavértesi civil szervezetek
figyelmét, akik 2016. évi működésükhöz,
programjaik megvalósításához önkormányzati támogatásban részesültek, hogy a megállapodásban is szereplő elszámolási határidő: 2017. január 31.
A pályázat elszámolása nyomtatvány felhasználásával, (a kötelezően csatolandó
mellékletekkel együtt) történik. A nyomtatvány (Word és PDF formátumban is) letölthető a város honlapjáról:
www.letavertes.hu / Önkormányzat / Pályázatok

SZOLGÁLTATÓK VÁLTOZÁSA
Víziközmű-szolgáltatás
Amint azt lapunkban is olvashatták, 2017.
január 1 -től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el
Létavértes víziközmű-szolgáltatását. A mérőórákat hathavonta olvassák le és kéthavonként küldenek számlát.

Kéményseprés
A kéményseprési feladatokat a Katasztrófavédelemhez tartozó szakemberek végzik. A
gáz- és zárt égésterű tüzelő- és fűtőberendezések esetében kétévente, egyéb fűtőberendezések esetében évente végzik a sormunkát.
Létavértesen kéményseprés idén január 16március 13 között lesz.
A kéményseprés a lakosság számára ingyenes.
Részletesebben: a 2016. novemberi újságban
és a város honlapján: www.letavertes.hu

Megjelent a „Civil szervezetek szakmai
programjának támogatása 2017.” pályázati kiírás. A pályázatokat legkésőbb 2017.
február 1 - 7. között az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren
keresztül (EPER-ben) vagy a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer
Központi Rendszerén keresztül (FAIR-ben)
lehet benyújtani.

Meghívó

Nagylétai Görögkatolikus Egyházunk
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2017. február 25- én, szombaton
19 órától a régi Sportcsarnokban

A felhívások érhetők:
A Nemzeti Együttműködési Alap honlapján
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

A keresztény ember az öröm hirdetője és
megvalósítója. A farsangot egy jó hangulatú,
vidám, táncos mulatsággal zárjuk.
Svédasztalos ünnepi vacsora
színvonalas zene, tánc
meglepetés sztárvendéggel
A belépődíj: 7.000 Ft/fő
diák jegy: 5.000 Ft/fő
10 év alatt: 3.000 Ft/fő
Tombola felajánlásokat szeretettel fogadunk!

Látogassa meg honlapunkat !

A jótékonyságot tombola jegyek vásárlásával segítjük,
cserébe értékes nyereményeket sorsolunk!

Jót tenni jó !”
www.letavertes.hu
LÉTAVÉRTES KÖZIGAZGATÁSI PORTÁL

A „HÍREK” menüpont alatt
Önkormányzati tájékoztatók, felhívások,
közérdekű közlemények, sport- és kulturális
programok, pályázatok, egyéb.

Asztalfoglalási igényeiket mielőbb jelezzék
a paróchián személyesen, vagy telefonon,

legkésőbb február 15-ig !
mobil: 30/248-2670; vagy 376-265
Mindenkit szeretettel várunk!
Szimicsku Ferenc esperes

2. oldal

Létavértesi

RÖVIDEN

Meghívó
A Rozsnyai Gyűjtemény nagy szeretettel
meghívja Önt és kedves családját

Kolozsvári- Donkó Rebeka
zománcműves
Mesék, balladák, legendák és szentek
című kiállításának megnyitójára

2017 január 20-án, pénteken
15.00 -órára a Rozsnyai Gyűjteménybe.
Mindenkit szeretettel várunk!
A kiállítás 2017. március 30-ig
tekinthető meg – Irinyi u, 7. szám alatt
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A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleett nnaappiirreennddjjéénn
2017. december 19, közmeghallgatással egybekötött soros ülés
Polgármesteri jelentés

1. Beszámoló a Derecske- Létavértes
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról
2. Éves belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Beszámoló a bizottságok munkájáról ●
4. KÜLÖNFÉLÉK
4.1. 2017. évi költségvetési koncepció ●
4.2. Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak fejlesztéséhez uniós
támogatás megpályázásáról

4.3. Az Állami Számvevőszék által az
önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási
helyzete értékelésének és a gazdálkodás
szabályosságának vizsgálatára vonatkozó utóellenőrzés - intézkedési terv
elfogadása.
4.4. Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2016. évi költségvetésének
módosításáról
4.4. Törzskönyvi módosítások
Jelmagyarázat:
● = elérhető a www.letavertes.hu oldalon

Mindenki karácsonya Létavértesen
2016.
december
20-án
került
megrendezésre városunkban a hagyományos városi karácsonyi ünnepség két
helyszínen.

Az Árpád téren, miután a gyerekek
feldíszítették a karácsonyfát, 14 órától a
Nagylétai református egyház énekkara
nyitotta meg a programot. Menyárt Károly
polgármester úr köszöntő szavai után
Hadházi Tamás református lelkész és
Szimicsku Ferenc esperes foglalta szavakba
az advent üzenetét. A műsor Koroknai
Árpád énekes előadásával folytatódott,
majd a Gyermeksziget óvoda Mazsola
csoportja, végül a Létavértesi Zumbarátnők
táncbemutatója következett.
14.30-tól nyílt meg az Arany János iskola
tanulói által készített Karácsonyi vásár az
iskola épületében, a téren pedig sült tököt,
sült krumplit, teát és forralt bort lehetett
fogyasztani.

ÉVES KÖZGYŰLÉS
A Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete
ezúton is értesíti tagjait, hogy az éves
közgyűlés
2017. február 2-án, csütörtökön
este 18 órától lesz a Sportcentrumban
(Debreceni utca 1. alatt).
úA szőlősgazdák megjelenésére számítanak!

Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása
m inden hónap 10-ig
Városháza, I. emelet 12. ajtó,
e-mail: letahirek@gmail.com

Az Irinyi utca elején már délelőtt
megkezdődött a felállított fenyőfa díszbe
öltöztetése. A délutáni programot 14.30-tól
Menyhárt Károly polgármester úr nyitotta
meg. A folytatásban Rozsnyai István
református lelkész szívhez szóló karácsonyi
üzenete, majd Koroknai Árpád énekes
előadása következett. A varázslatos
énekhangnak és a szép szavaknak
köszönhetően csodálatos ajándék volt
minden jelenlévő számára ez a produkció.
A zenés előadást az Irinyi utcai óvoda
Bambi csoportja és a Létavértesi
Zumbarátnők Csapata zárta.

Ezután megnyílt a karácsonyi kirakodóvásár, ahol kézműves tárgyakat,
karácsonyi ajándékokat, zsákbamacskát
szerezhettek be a látogatók, valamint a
korábbi évekhez hasonlóan felajánlásoknak
köszönhetően mézes sütemény, linzer, sült
tök, sült krumpli, szaloncukor, tea, forralt
bor mindenki számára fogyasztható volt.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik évről évre önzetlenül segítik ezen
rendezvényünket, és akik a 2016-os utcai
karácsony
hangulatát
emelték
felajánlásukkal, munkájukkal!
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•

KÖSZÖNET:
Létavértes Város Önkormányzat napközis
konyhai dolgozóinak
A Nagylétai Református Egyház Szociális
Szolgáltató Központ konyhájának
A képviselő testületnek, a művelődési
bizottságnak
Az egyházak képviselőinek
A vértesi Református Szeretetház lakóinak
és dolgozóinak
A Rozsnyi
Muzeális Gyűjtemény
dolgozóinak
A Gyermeksziget Óvoda csoport-jainak
A Szőlősgazdák Egyesületének
A Vértesi Nyugdíjas Kör tagjainak
Az Arany János- és az Irinyi János iskolák
dolgozóinak, a DÖK tagjainak
A Zumbarátnők csoportjának
Balogh Jánosné (Rákóczi u.) Katona István
(Kassai u.) Gajdos Ferenc (Kossuth u.)
lakosoknak a fenyőfák felajánlásáért.

Az iskolákban december 21-én folytatódott
a karácsonyi rendezvénysorozat.
Vályiné Pápai Viola
Dutkáné Papp Katalin
A rendezvényen készült képek a 4. oldalon
További képek: www.letavertes.hu / Hírek
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Tisztelt Létavértesi Lakosok !
Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény preambulumában kinyilvánította, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes
értékek részének tekinti, amely értékek a
magyarság múltjának, jelenének és jövőjének
dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú
nemzeti összefogás alapja.
A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a
magyarországi együtt élő népek, a magyar
nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli,
valamint szerte a világban élő, magukat
magyarnak valló egyének, közösségek értékei.
Ezen törvény 3.§-ának rendelkezése értelmében a települési önkormányzatok települési
értéktárakat hozhattak létre.
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 152/2013. (XI.26.) Öh. számú
határozatával úgy döntött, hogy élni kíván a
települési értéktár létrehozásának lehetőségével, és vállalta e feladat helyben történő ellátását.
A települési értéktárak kialakításában kulcsfontosságú a helyi hagyományok, művészeti
értékek, új kezdeményezések bemutatása, a
lokálpatriotizmus növelése, a speciális közösségek és jeles személyiségek közmegbecsülésének erősítése szempontjából.

Betlehemezés Létavértesen
Immáron negyedik éve, a dráma szakköröseimmel november elején elkezdünk készülődni a betlehemezésre. A mi vidékünkre jellemző alföldi játék fő eleme a pásztorjáték,
amely a pásztorok, köztük a nagyothalló öreg
tréfás párbeszédére épül. Az angyalok viszik
a templom alakú betlehemet, amiben a Szent
Család látható. A mi betlehemünk a vértesi
református templom mása, Jézus és szüleik
pedig csuhéból készült bábok.
Nagy örömmel, izgatottan vártuk a XXVI.
Nemzetközi Betlehemes Találkozót, mely a
Debreceni Művelődési Központban került
megrendezésre, és ahová már második alkalommal kaptunk meghívást. Fellépésünk előtt
izgatottan telefonáltunk az itthon maradottaknak, hogy az élő közvetítésben láthatnak is
bennünket a tévében”.
A szakmai zsűri biztató szavai után délután
Ondódra mentünk, ahol az adventi karácsonyi
programban is előadtuk műsorunkat.

Izgatottan készültünk minden fellépésünkre.
Mosolyt csaltunk idősek és fiatalok arcára és
gyakran könnyeket az idősebb korosztály
szemébe, akik gyermekkorukban még látták,
ezt a szép hagyományt.
Előadtuk az iskolában, a szülői munkaközösség tagjainak, az első és a negyedik évfolyamosoknak, és elmentünk, az óvodába, ahova
mindig szeretünk menni és nagyon nehezen
tudunk eljönni. Voltunk a református idősek

A helyi értéktárba felvett értékeink a városi
honlapon megtekinthetők.
A Létavértesi Települési Értéktár Bizottság
feladata, hogy azonosítsa a településen
fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a
települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei önkormányzat
részére.
A magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok
gondozásáról
szóló
114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 6.§-ában
foglaltaknak megfelelően Létavértes Városi
Önkormányzatának közigazgatási területén
fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti
érték felvételét a Létavértesi Települési
Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a
polgármesterhez címzett javaslatában.

3. oldal
A helyi és megyei értéktárak esetében a
közösségek az igazi gazdái az értékek
kiválasztásának. A helyi értéktárakban
egyre népszerűbbek a különböző étel- és
italkülönlegességek, szinte minden településnek van valami olyan különleges receptje, amely nem téveszthető össze mással. Az
értéktárba kerülhet minden olyan értékkel
és minőséggel rendelkező dolog, amiről a
helyiek úgy döntenek.
(Felhasznált irodalom: Értékekre hangolódva – A nemzeti értékgyűjtés módszertani
kézikönyve-2016)
Kérjük az Ön segítségét abban, hogy
legyen részese az értékeink feltárásának és
a Települési Értéktárba kerülésének!
A javaslattétel ingyenes. A Korm. rendelet
6.§-a rögzíti, hogy a javaslatnak milyen
kötelező tartalmi elemi vannak.

A javaslatot a hivatkozott Korm. rendelet
1. melléklete szerint kell elkészíteni és
elektronikus úton vagy postai út esetén
elektronikus adathordozón mellékelve kell
benyújtani.

A bizottság félévente ülésezik, és akkor
hozza meg döntéseit, javaslatait határozati
formában. A bizottság tagjai a MűvelődésiSport- és Civil Kapcsolatok Bizottságának
tagjaival azonos: Vályiné Pápai Viola
elnök, Nagy József, Papp Zoltán, Tamás
Henrietta, Sós Tibor, a bizottság tagjai.

Mely értékek kerülhetnek be az értéktárba?
Minden bekerülhet, amiről a közösség úgy
dönt.

Vályiné Pápai Viola
Művelődési, Sport-és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke

Otthonában, ahová mindig szeretettel hívnak bennünket, és a katolikus egyháznál is
jártunk, ahol megállapíthattuk, Istennek hála
a tavalyi tér kicsinek bizonyult annyian
vagyunk együtt mi, karácsonyvárók.
Ferenc atya megkért bennünket, hogy a
vasárnapi mise után, a templomban is adjuk
elő műsorunkat, amit örömmel és nagy
izgalommal teljesítettünk.

Idén 22 drámás szerepelt a műsorban. Van,
aki az első évtől, s van, aki először betlehemezett velünk. A legkisebb első osztályos, a legnagyobbak már középiskolások.
De az együtt töltött órák, napok összekötnek minket. A csodavárás története örök.
Nincs két egyforma előadásunk, mind más
valamiért, más a helyszín, új nézők, de
mind örök emlék.

Betlehemezés nem lehet Husztiné Irmuska
néni és dolgozói nélkül, akik örömmel
vették észre, hogy viccesebb, így hosszabb
is lett a műsorunk. Meghívást kaptunk a
Lét.A.Med -hez is, ahol gyógyító mosolyt
sikerült mindenki arcára varázsolni.
Mégis legjobban akkor éreztük magunkat,
amikor családokhoz mehettünk. Nagyon
köszönjük a Kalmár és a Heit család meghívását.

Mindig csodás élmény betoppanni a családok életébe, és családtagjaikat, szomszédjainkat megajándékozni az örömhírrel.

Fotók: Magánarchívum

A Nemzetközi Betlehemes Találkozón

A Rozsnyai adventi délutánján
Szombati napon a betlehemünk velünk
együtt hazatért a Rozsnyai Muzeális Gyűjteménybe, ahol az adventi kézműves délutánt nyitottuk meg. Hisz innen indult ez a
szép gondolat, s a legtöbb biztatást bátorítást is innen kapjuk.
A Nagylétai Csillagjáró Betlehemesek
Molnárné Pelei Andrea
a dráma tagozat vezetője
A betlehemesek fellépéseiről bővebben,
több képpel:
www.letavertes.hu /Település /Oktatás/
Arany J. Iskola oldalon

4. oldal
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Színes képsorozat: www.letavertes.hu - Hírek
A rendezvényről a 2. oldalon olvashatnak
Fotók: Magánarchívum
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Az alsó tagozaton történt
2016. december 6 - 2017. január 9.
December elején az Óvoda – Iskola Átmenet program keretében az
Gyermeksziget Óvoda pedagógusai látogattak el hozzánk. Mind a
három első osztályban megnézték a négy évig tanított gyerekeik
fejlődését, beilleszkedését az iskola életbe. A három napig tartó
program zárásaként egy jó hangulatú tapasztalatcsere, megbeszélés
következett.

Szimicsku Ferenc esperes advent üzenetéről szólt

A Nagylétai Református Egyházközség énekkara
1. a : tanító nénik: Szima Sándorné, Herczné Egri Hajnalka

A
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Árrppáádd ttéérreenn
1.b : tanító nénik: Tóth Zoltánné Kónya Sándorné
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Fotók: Arany J. . Ált. Iskola archívuma

1.c : tanító nénik: Szatmári Erika, Balogh Réka
December 12-én és 19-én az Adventi koszorún meggyújtottuk a
harmadik és negyedik gyertyát, amely a Luca-nap és Betlehem
jegyében zajlott. Ezt a két eseményt a negyedik évfolyamosok
idézték fel számunkra. Felkészítő nevelőik: Bora Istvánné,
Baloghné Janka Tímea és Kállai-Biró Edit. Kép: az 5.oldalon
A
Azz üünnnneeppllőőkkeeggyy ccssooppoorrttjjaa aa vvéérrtteessii rréésszzeenn

December 13-án a Víg Kamara színháztermében a Hess mese című
előadást tekintettük meg közel 130 alsó tagozatos diákkal.
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Betlehemező negyedikesek
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Az Állatok karácsonya az ötödik osztályosok előadásában

Adventi vásárunk
December 20-án feldíszítettük a város fenyőfáját osztályonként
különböző díszekkel, majd a Művelődési ház által szervezett műsor
megtekintése után vásárba invitáltuk a gyerekeket és a szülőket, ahol
a tanító nénik által készített szebbnél szebb portékákat nemcsak
nézhették, hanem meg is vásárolhatták.

Alkalmi pedagógus kórusunk
Így kívántunk minden diáknak, szüleiknek,
sikerekben, egészségben gazdag boldog új évet!

dolgozóinknak

Pályázatunkról

Adventi vásár

A Létavértes Városi Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
felhívása alapján pályázatot nyújtott be "Hídverés az elszakított
Érmelléken" címmel. Ennek keretében a helyi Arany János Általános skola 2016. október 3-án felhívást készített, mely megjelent a
Létavértesi Hírek novemberi számában. A gyűjtési akciónk sikeresen befejeződött.

A felsős tanulóink is részt vettek a saját készítésű karácsonyi díszek
és csecsebecsék árusításában. Az ügyes kezű szülők és nagyszülők
jóvoltából mutatós és ízletes süteményekre is szert tehettek a vásárba látogató édesszájú vásárlók. Különösen nagy sikere volt az iskola
dolgozói által sütött lángosnak, ami kevésnek is bizonyult. A vásár
bevétele az iskola alapítványának kasszájába került, amiből a tanulóink versenyekre jutását, jutalmazását, az oktatás körülményeinek
javítását fogják finanszírozni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azon szülőknek a segítséget,
akik hozzájárultak ennek a programnak a sikeréhez.

Karácsonyra hangolva
Kedves karácsonyi műsorral zártuk a 2016. évet iskolánkban. Egy
régi hagyománya elevenedett fel ezzel intézményünknek, ami szerint a naptári év utolsó tanítási napján egy kis megemlékezéssel
búcsúzunk el egymástól a téli szünet előtt. Az ötödik évfolyamosok
jóvoltából megtekinthettük az Állatok karácsonya című jelmezes
előadást, amiből megtudhattuk, mit érezhettek a betlehemi istállóban
lakó állatok az első karácsonyon.
Felkészítő pedagógusok: Létai Ilona, Zsírosné Czeglédi Erzsébet és
Milotai József
Ezután alkalmi pedagógus kórus lepte meg a gyereksereget néhány
karácsonyi dallal, melyben Szatmári Gréta 3. évfolyamos tanuló
hangja is felcsendült. A műsort közös éneklés zárta. Köszönjük a
gitár kíséretet Nagy Zsolt és Koroknai Tibor tanár bácsiknak!

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy jótékonysági gyűjtésünkre nagyon sok adomány érkezett. Kaptunk könyveket, ruhát,
ágyneműt, nagyon sok játékot és édességet!
Nagyon köszönjük az adakozó tanulóknak, szüleiknek, nagyszüleiknek az önzetlen adakozást, sikerült a Gyermek Jézus otthon
(SZÉKELYHÍD) kis lakóinak szebbé varázsolni a karácsony ünnepét.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik hozzájárultak a program
sikeres megvalósulásához!
„Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye a te
arcodat is ne ragyogja be!”
Köszönettel:
Milotai József, Nagy Dezsőné
A PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÓI

Az adomány átadása alkalmával készült fotó:
www.letavertes.hu /Önkormányzat / Pályázatok
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www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola
„Mindenki karácsonya Vértesen”
2016-ban is megrendezésre került az immár hagyománnyá formálódott két napos karácsonyi ünnepekre hangoló programsorozat.

Kirakodó vásáron gyertyák, díszek

Fotók: Irinyi J. Általános iskola archívuma

Zumbások az Irinyi utcai karácsonyfa előtt
December 20-án, kedden, mint eddig minden évben iskolánk valamennyi tanulója és dolgozója bekapcsolódott az Irinyi utca elején
megtartott szabadtéri rendezvény szervezésébe, lebonyolításába.
Az ajándékárus sátra

Menyhárt Károly köszöntője

A vásár kézműves- és ajándéktárgyak sátra

Rozsnyai István református lelkész adventi gondolatai
„Sokan voltunk”

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

A rendezvénysorozat második napja iskolánk tornatermében folytatódott. Az ünnepi műsor felelősei idén is a 3. osztályos Irinyis
diákok voltak, akik szívhez szóló gondolatokat tolmácsoltak az
ünnepek, a karácsony, a család, a szeretet fontosságáról.
Képek a rendezvényről:: www.letavertes.hu /Hírek
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A 3. osztályosok műsora

A Nagyléta és Vidéke ÁFÉSZ Napsugár áruházában készült fényképen négy eladó látható: Domján Jánosné, Varga Manyi (Fehér
Sándorné), Nagy Ilona és Guba Imréné.

A fotó a múlt század 70-es éveiben, a nagylétai nyugdíjasok kirándulása alkalmával készült. A helyszín lehetett Eger, Tokaj, vagy
más. A cégtábla alapján tudható, hogy egy borozó bejárata előtt állt
meg a csoport. A Szabó Imréné által vezetett szociális intézményhez
tartozó idős személyek és gondozónők közül többen ismerősök
lehetnek.
Ezúton is gratulálunk a résztvevő gyerekeknek és a műsort összeállító nevelőknek Magyar Jánosné és Kissné Frank Csilla a meghitt
pillanatokért!
Az ünnepi helyszín biztosításáért, a rendezvény színvonalának
emeléséért a dekorálást végző pedagógusoknak, az iskola
technikai dolgozóinak és a 8. osztályos szülői közösségnek
mondunk köszönetet.
Jákóbné Szilágyi Éva
iskolai tudósító

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal
Központi szám: 376-101, 376-345, Fax: 376-345
PolgármesterTitkárság
Aljegyző
Szociális iroda
Településszervezési iroda
Adóügyi csoportvezető
Pénztár

585-003
585-055
585-303
585-303
585-004
585-306
585-305

Jegyző
Gazdálkodási iroda
Személyügyi ügyintéző
Gazdálkodási irodavezető
Anyakönyvvezető
Adócsoport
Hagyaték, vállalkozás

E-mail: letavertes@gmail.com
Létavértes honlapja: www.letavertes.hu

376-345
585-302
585-020
118.mell.
112.mell.
113. mell.
115. mell.

A csoportkép a Nagylétai Állami Általános Iskola harmadik osztályosairól készült. Az osztályfőnök Tarnavölgyi Teréz volt.
Köszönet a fotókért Fehér
(Létavértes, Csokonai utca 14.) !

Sándorné

pedagógusnak
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A 2016. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatás minden
nitrátérzékeny területen gazdálkodóra vonatkozik, melyet 2015.
szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra kell teljesíteni elektronikusan a naptári évet követő március 31-ig. (Aktuális
határidő 2017. március 31.) Az adatszolgáltatással kapcsolatban a
falugazdász hálózat segítségét lehet kérni.

Fontos változások:

Tisztelt Gazdálkodók !
Az igazolványok érvényesítését továbbra is a falugazdászok végzik 1-3 évre, amely az igazolvány chipjén kerül rögzítésre. Az értékesített termékek körében- vagy földhasználati adatokban történő változást még az egységes kérelem benyújtási időszak kezdete előtt (2017 áprilisa) szíveskedjen bejelenteni, hogy
naprakész adatok szerepeljenek az új plasztik kártyás igazolványon.
2017. évben kiállított igazolvány 2021. december 31. napjáig (5 évig) hatályos és a kiállítás napjától hatályos az igazolvány.
Az értékesítési betétlap hatályossága nem változott, tehát:
- január 1. és március 20. között kiállított értékesítési betétlap
január 1. napjától hatályos
- március 20. napját követően kiállított értékesítési betétlap a
kiállítása napjától hatályos
A hatályos őstermelői igazolvány továbbra is hatályos értékesítési betétlappal együtt minősül érvényesnek!
Sok esetben tapasztaljuk, hogy tévesen a fehér mezőben lévő
számsort adják meg őstermelői igazolvány számnak. A csatolt képen piros színnel jelöltem a 14 karakterből álló igazolvány sorszámát, melynek első 7 számjegye alkalmas az őstermelői adatok lekérdezésére.

2016-tól kezdve a gazdálkodási naplót már nem gazdálkodási
évre, hanem naptári évre (január 1.- december 31.) kell vezetni.
Az AKG és a korábbi ÚMVP Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
előírásai között szerepel a (gazdálkodási napló) webGN beküldése, mely a 2016-os évre vonatkozóan 2017. január 1. és
március 1. között kell elektronikusan teljesíteni. A gazdálkodási
napló eredeti példányát 2027. december 31-ig meg kell őrizni.
2016. január 1-től átalakult az MVH. Általános jogutódja a
Magyar Államkincstár. Az MVH megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalok részeként működnek.
Az új postacímük:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
4001 Debrecen Postafiók 551.
Az uniós forrásból fizetett termeléshez kötött, valamint az
Átmeneti Nemzeti Támogatásként fizetett anyajuh támogatási
kérelmek idén is februártól adhatóak be. Kérünk minden anyajuh
tartót, hogy februárban érdeklődjön a benyújtás határidejéről, mivel
még pontos dátumot nem tudunk közölni. A támogatási kérelemhez
elektronikus úton csatolni kell a kiállított instruktori igazolás másolatát.

2017. január 18-án (szerdán) 14 órai kezdettel téli gazdaestét tartunk a Városi Könyvtár előadó termében. A témák között lesz
szó a földügyi aktualitásokról, vízügyről (öntözésfejlesztés, vízügyi
hatósági engedélyezési eljárások), és a növénytermesztők számára
az egységes kérelem vonatkozásai, termeléshez kötött támogatások,
zöldítés, növényvédelem aktualitásairól lesz még szó. A későbbiek
folyamán igyekszünk minden gazdálkodót meghívó formájában is
kiértesíteni.

Nitrátérzékeny területeken semminemű trágya nem juttatható ki október 31-től február 15-ig (Kivéve az őszi kalászosok
fejtrágyázásának műveletét, amely február 1-től megkezdhető), nem
megengedett az ideiglenes trágyakazal létesítése, fenntartása. Továbbá fontos szabály, hogy a fagyott, vízzel telített, hótakaróval
borított talajokon a tilalmi időszakon túl is TILOS a trágyázás.

Létavértes SC 97 hírei

Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

Létavértes Sc' óvodás leány kézilabdázói

Pár hét múlva, január 25-én ismét nyitja kapuit az agráripar
csúcsrendezvénye a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Az
AGROmashEXPO és az AgrárgépShow ezúttal is felvonultatja a
teljes hazai kínálatot. Több mint 300 kiállító 9 pavilonban, összesen
38.000 négyzetméteren várja Önt is újdonságaival.
Kárándi Orsolya, Tömöri István
NAK falugazdászai
Az egyesület különböző szakosztályaiban lassan vége a pihenő
időszaknak, és kezdetét veszi a tavaszi szezonra való felkészülés.

Labdarúgó csapataink várhatóan márciusban kezdik meg a
bajnoki szereplést, míg a kézilabdás ifjúsági csapat már februárban pályára lép.
Az óvodás korosztályban folyamatosak az edzések és a versenyzés.
Az U-7 korosztályban december elején az Arany János Általános
Iskola tornacsarnokában, összemérték tudásuk a létai, vértesi,
hosszúpályi, pocsaji gyerekek. A tornát a Gyermeksziget Óvoda
csapata nyerte (fényképük a 9. oldalon), második helyen a vértesi tagóvoda focistái végeztek.
A kézilabdázó óvodás lányoknak is folyamatosan van edzés a
Sporttelepen. Az U-8. korosztály január 21.-én Fehérgyarmaton
kezdi a bajnoki szereplést.
Papp Zoltán
szakosztályvezető
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Tisztelt Szülők!
Munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a
fogmosás, a fogak épségének megőrzése
nagyon sok gyereknél háttérbe szorul.

A fogak elromlását, kilyukadását (fogszuvasodás, caries) hajlamosak vagyunk természetes jelenségnek gondolni, pedig az alapvető
ok az elhanyagolt szájhigiene, vagyis a foglepedék eltávolításának
hiánya.
Vannak európai országok (Finnország, Svédország, Svájc, Ausztria),
ahol a felvilágosító, megelőző munka hatására minimálisra csökkent
a
fogszuvasodás
előfordulása.
Svédországban
például
hagyományosan a kisbaba első születésnapjára kapja élete első
fogkeféjét.
Hazánkban is történtek pozitív irányú változások: a WHO 10 évvel
ezelőtti adatai szerint a 6 éves gyerekek 30 %-a volt ép fogsorú, ez
napjainkra 41 %-ra emelkedett, de a fenti országok eredményeitő
még távol vagyunk.

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 (2016/00874)

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)

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

LAKÓHÁZ. Létavértes, Baross u.
64. szám alatti összkomfortos,
felújított lakóház eladó. Érdeklődni
lehet a 06-70/ 949 89 26 számon.
(2016//00941)

A megoldás a szülők kezében van: napi 2-szeri fogmosást kellene
gyermekeinknél beiktatni a napirendbe, amivel eltávolíthatnánk a
táplálkozás után a fogakon maradt lepedéket, megelőzve azt a
savhatást, amelyet a lepedékben élő baktériumok okoznak.
A fogak kilyukadása nekik köszönhető, miután a sav kioldja a
fogzománc keménységet adó ásványait.
A fogak tisztítását már az első fogacskák megjelenésekor
elkezdhetjük csecsemők számára is használható fogkrémmel (pl.
ELMEX gyermekfogkrém- 6 hónapos kortól használható) és
csecsemőfogkefével.
Csecsemőknél, kisgyermekeknél nagyon fontos az is, hogy ne
legyen a közelében bármikor elérhető cumisüveg, cukros italokkal
(tea, szörp). Szoktassuk a babát a kezdetektől a VÍZHEZ, a szomját
csak ez fogja oltani, míg az édes folyadékok folyamatos savhatásnak
teszik ki a tejfogakat.
5-6 éves kor körül elkezdődik a fogváltás, amely 12-13 éves korig
tart. Figyelmet igényel a hátsó 6. fog megjelenése („iskolás fog”),
amelynek nincs tejfog elődje. A szülők sokszor tejfognak tartják, de
elromlása esetén ez már nem esik ki, maradandó fog!
Célszerű a fogakat fél évenként a fogorvosnak megmutatni. A
maradandó fogak legkisebb elváltozása esetén pedig azonnal
menjünk fogorvoshoz, ne várjuk meg, amíg a fog teljes eltávolítása
válik szükségessé.
Fogkrém és fogkefe
Bármilyen fogkrémet (akár a legolcsóbbat is) vehetünk, a fogmosás
hatékonysága a fogmosási technikán és a fogkefe állapotán múlik.
(Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani az ELMEX fogkrémet, nagyon
jó hatású a fogszuvasodás megelőzésében).
A fogkefe mindig legyen ÉP SÖRTÉJŰ (általában 2 hónapot bír ki),
ha a sörték széthajlottak nem alkalmas a lepedék eltávolítására!
Kérjük a szülőket, hogy az óvodába bevitt fogkefék állapotát is
ellenőrizzék időnként!

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

INGATLANOK.
Létavértes,
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2es, valamint Létavértes, Baross u.
62. szám alattiépítési telek eladó.
Érdeklődni: 06-70/ 949 8926
(2016/00941)

ÉPÍTÉSI TELEK. Létavértes,
Vasvári Pál – köz 5. szám alatti 488
n. öles üres telek eladó. A telken
villany van, akár gazdálkodásra is
alkalmas. Érdeklődni: 52/250-257,
vagy 52/251097.
(2016/00937))
TORMATERMELÉSRE alkalmas homoki területet bérelnék 1 – 4
hektárig Létavértes határában.
Telefon: 06 30 9281 064 (2017/00015)

LAKÁS KIADÓ. Létavértes
Keleti utcán lévő lakás albérletbe
kiadó. Érdeklődni lehet telefonon:
06-30 / 572-88-00
(2017/00019)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes külterületén 0708. Hrsz-on 49,36 AK,
2,07 ha szántó eladó. Érdeklődni:
06/30 813 70 49
(2016/00873)

KOZMETIKA ÉS MŰKÖRÖM.
Mindenkit várok februártól az
Árpád tér 18. szám alatt nyitási
meglepetéssel. Tarnóczki Fanni.
Telefon: 06 30 / 957 62-08

Apróhirdetés 670 Ft

(2017/00020)

Hirdetés leadása:
minden hónap 10 –ig
Városháza I. em. 12. ajtó
letahirek@gmail.com

É
Élleellm
miisszzeerr aakkcciióó
A Magyar Vöröskereszt 2016. december hónapban az Árpád téri
Reál üzletben szervezett tartós élelmiszer adománygyűjtést,
melyet a Családsegítő Szolgálat segítségével osztottunk ki 11
helyi rászoruló családnak, hozzájárulva karácsonyuk meghittebb
ünnepéhez.
Köszönet minden létavértesi lakosnak aki valamilyen formában
támogatta kezdeményezésünket!
Lukács Renáta
Szalai Ferencné
MVK. Debrecen Város
Létavértesi Vöröskereszt
területi igazgatója
véradásszervező

A legfontosabb az esti fogmosás. Ha éjszakára lepedék marad a
fogakon- tekintve, hogy alvás közben nem termelődik nyál- a
legdurvább savhatásnak tesszük ki a fogakat.
A reggeli oviba- és iskolába menés előtt is célszerű fogat mosni.
Kedves Szülők! Kevés esztétikusabb látvány van egy ép fogsornál.
A legtöbbet a szülő tehet érte- és nemcsak az esztétikai hatás, hanem
gyermekünk felnőttkori egészsége miatt is.
Tartozzon hozzá a fogmosás a mindennapi tisztálkodáshoz!
Jó fogmosást, egészséges fogakat kívánnak
a VÉDŐNŐK
www.letavertes.hu / Település/ Egészségügy / Védőnői Szolgálat

Sportfotók: Magánarchívum

Létavértes SC 97 óvodás fiú focistái

10. oldal

Létavértesi

HÍREK

2016. DECEMBER

Amikor kellemes gondokkal kell küzdeni.
2007-et írtunk, amikor egy maroknyi csapat arra adta a fejét, hogy
csatlakozva az országos teljesítmény túra rendezvényekhez,
Létavértesen is megpróbál egy hasonlót összehozni.
Tapasztalatunk olyan kevés volt, mint börtönben a vészkijárat, ám a
többi teljesítmény túrán látott dolgokat összeraktuk, hozzáadtuk
hatalmas lelkesedésünket és már el is indítottuk az első túra 97
túrázóját (közte közel 50 helyi diákkal).
Lelkesedésünk később sem lankadt, így még ugyanabban az évben
életre hívtuk második túránkat, melyet a település nagy szülöttjéről,
Irinyi Jánosról neveztünk el . Évről-évre növekvő létszámot és
egyre nagyobb megelégedettséget tapasztalva nyugtáztuk: jó úton
járunk. Ráadásul egyre többen vállalták a hosszú utat a Dunántúlról
is, akiknek igyekeztünk a kedvükben járni ingyen szálláslehetőséggel.
2013-ban a Hajdúböszörményiek -Kelemen Tibor és csapata- filmet
forgatott a túráról, mely visszaadja annak hangulatát és a vendéglátók kedvességét. (elérhető a youtoube -on). Azt is bevallom, hogy
amikor először olvastam a túránkról túrabeszámolót a TTT honlapján (ttt.tr.hu) elérzékenyültem egy kicsit. Ilyenkor azt mondja az
ember: Ezért megéri csinálni!
Aztán elérkezett a 10. alkalom. Erre is úgy készültünk, hogy ha
Irinyi látja, biztosan elégedetten bólogatott volna, ám arra álmunkban sem gondoltunk, hogy a szokásos 170-180 fő helyett 272-en
rohamoznak meg bennünket (lehet, hogy többen is hallgatták pénteken reggel a Kossuth rádiót?).
Mivel nálunk eddig nem volt előnevezés (az addigi létszámot még
lehetett kezelni e nélkül), ez váratlanul ért minket. Rövid idő alatt
kellet nagyot alkotni, és hála az azóta három marékra duzzadt csapatunknak, sikeresen pótoltuk az itinereket, a káposztáspaszuly
leves alapanyagának valót, és a megnövekedett igényeknek megfelelő teát és forralt bort.

Öröm volt látni a megelégedett arcokat, melynek gazdái fáradtan, de
tele pocakkal nyúltak el a padokon.
Az is felemelő érzés volt, amikor tavaly a 81 éves Domján Sanyi
bácsi csak úgy „végig szaladta” egyik túránkat, vagy amikor az alig
6 éves Bakó Molli átvette a legfiatalabbnak járó serleget az idén.
Akkor is hájjal kenegetik az embert, amikor volt tanítványai (Rost
Anett Dorka, Pongor Norbert) veszik át a leggyorsabbak serlegét
(15Km).
Részletes eredmények: a www.letafitse.extra.hu / Teljesítménytúra
KASSAI
UTCAI
ISKOLA
Végü
l eszembe
jut egy
idősebb budapestii túrázó mondata, mely
mintha Petőfit idézte volna: „Tudja én még nem túráztam az Alföldön. Az idén szántam rá magam először, és erre az Irinyi Túrát
néztem ki, de álmomban sem gondoltam, hogy ennyire szép tud lenni
a sík vidék….”
De igen, ennyire szép, és ha az embert kellő figyelemmel és szeretettel fogadják, biztosan eljön legközelebb is.

Ahhoz, hogy egy verseny ilyen jól sikerüljön
Kell néhány szponzor:
Létavértes Városi Önkormányzat, Arany J. Általános Iskola, Irinyi J.
Általános Iskola, Városi Könyvtár és Művelődési ház, ifj. Juhász Zoltán
vállalkozó, (Móricz Zs. u.), Papp Sándor (Árpád tér), Papp Zoltán
vállalkozó, Tóth Anikó vállalkozó (Gyár u.), Nagy Dezső (Széchenyi u.),
Pékház Kft (Szabó János), Huszti Hús Kft, Huszti Sándor.

És kell egy „maroknyi

És kell egy „markonyi” csapat:
ÚTON
Az újságba szánt anyagok,
fotók, hirdetések leadása

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

Bertóthy Tamás, Bertóthyné Csige Tünde, Csige Árpád Csaba, Fehér
László, Kala Sándor, Karcza József, Kecskeméti Szabolcs, Máté József,
Milbik István, Moldován Orsolya, Molnár Dávid, Nagy Benedek, Nagy
Dóra, Nagy Imre, Nagy József, Nagy Józsefné, Nagy Károly, Nagy
Tamás, Nagy Tamásné, ifj. Nagy Tamás, Pappné Szabó Mária, Rajtik
János, Rajtikné Jenei Mariann, Szalkó Éva, Tatos István, Tatosné Dr.
Fekete Krisztina. Tóth Szilárdné Erzsike néni.

Képek és szöveg: Bertóthy Tamás
A beszámoló, sok képpel illusztrálva, megtalálható a honlapon
www.letavertes.hu /Település / Sport /Létafit SE

