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PROGRAMELŐZETES
A Költészet Napja alkalmából felnőtt
versfelolvasó estet rendezünk.
Szeretettel várunk minden lelkes, irodalmat
kedvelő embert, aki szeretne részt venni e
jeles ünnepen.
Próbáljuk meg a kultúra ilyen formáját is
gyakorolni, példát adva a felnövekvő
nemzedéknek.
Ideje: 2019. április 11. csütörtök 17 óra
Helye: Létavértes Városi Könyvtár és
Művelődési ház előadóterme, Rózsa u.1.

Március 14-én az Arany János- és az Irinyi János Általános Iskolák tanulóinak ünnepi
műsorait koszorúzási ünnepség követte az Árpád téri Kossuth Lajos, illetve az Irinyi utcai
Irinyi János szobornál. Mindkét helyszínen az ünnepség szónoka Menyhárt Károly polgármester volt. A felvételen az Irinyis diákok, a magyar forradalom és szabadságharc 171.
évfordulójára összeállított műsorukat mutatták be.
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az I. félévi
helyi adóbefizetésekről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az I.
félévi helyi adók (kommunális adó,
helyi iparűzési adó) és a gépjárműadó
befizetések határideje 2019. március 18
volt.
Az erről szóló értesítések
kiküldése megtörtént.
Amennyiben a megküldött értesítővel
kapcsolatban észrevételük van, úgy
egyeztetés végett szíveskedjenek irodánkat
felkeresni.
Kérjük, hogy a befizetési határidőt
mindenki a saját érdekében tartsa be, mivel
késedelmes fizetés esetén késedelmi
pótlékot is kell fizetniük.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az
értesítések nem határozat jellegűek, így
azokat átvételkor nem kellett aláírni, a
kézbesítés postaládákba történt.
Amennyiben az értesítést március 15-ig
nem kapták meg, úgy szíveskedjenek
felkeresni adóügyi irodánkat a befizetési
csekkek pótlása végett.
Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

-

A Létavértesi Városi Önkormányzat
Képviselő- testülete 2019. február 26-i
ülésén jóváhagyta 5/2019.(II.26.) Ör.
számú rendeletét a téli rezsicsökkentés
helyi végrehajtásának szabályairól.
Ennek alapján "A téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gázvagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó
háztartások
egyszeri
támogatása” érvényesíthető.

A 12.000 forint értékű támogatásra az
elmúlt év október végéig 687 háztartás
nyújtotta be igényét. A magyar állam a
feladat finanszírozására összesen 8.244.000
forintot utalt az önkormányzatnak.
A helyi rendelet megalkotását követően az
önkormányzat megkereste a városban
működő gazdálkodó szervezeteket, s az
általuk benyújtott árajánlatok alapján a
Közbeszerzési Bizottság a legkedvezőbb
ajánlatot tevők közül
- a tüzifa, fa brikett, szén beszerzésére
az AP-NAP Kft. -t, képviseletében
Apai Sándort, míg

PB gázpalack cseréjére a Nyíracsádi
Dózsa Kft. képviseletében Jakab
Jánost jelölte ki.
Az önkormányzat a nevezett cégekkel
szerződést kötött.
Az önkormányzat szociális irodája
rövidesen (utcák szerint) valamennyi
támogatásra jogosult személyt írásban
értesítette a fűtőanyagok átvételének
folyamatáról.
Az AP- NAP Kft. kötelezettséget vállalt a
tüzelő térítésmentes házhoz szállítására
az alábbiak szerint:
- 615.háztartás számára,335 kg keménylombos tűzifa
- 17.háztartás
számára,400
kg
kazánszén
- 28.háztartás számára,180 kg fa-brikett
A Nyíracsádi Dózsa Kft telephelyén
- 26.háztartás számára, 3db gázpalack
cseréjére
- 1 háztartás számára,12.000 Ft értékben
fűtőolaj átvételére van lehetőség.
A
támogatás
igénybevételének
határideje: 2019. december 15.
Az önkormányzat pénzügyi elszámolása ez
év december 31-ig történik meg.
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2019. évi költségvetés
A kötelező előzetes egyeztetések után a
testület február 14-i ülésén tárgyalta és
fogadta el az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését.

A 3/2019.(II.14.) Ör. számú rendelet a
költségvetési bevételt 3.238.850.598 Ft,
a költségvetési kiadást 3.997.923.857 Ft
- ● határozza meg.
összegben
Közbeszerzési
Bizottság
Ennek alapján a
költségvetés egyenlege:
- 758.973.259 Ft.
Ebből - 302.340.830 Ft a működési hiány
- 456.632.429 Ft felhalmozási hiány
A működési hiány belső finanszírozási bevétele az előző évi költségvetési maradvány
igénybevételével 302.340.830 Ft mértékben,.
a felhalmozási hiány finanszírozása belső
finanszírozási
bevételként
előző
évi
költségvetési maradványból
296.632.429.000 Ft, államkötvény beváltásból 40.000.000 Ft, valamint külső forrásból
hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételként
120.000.000 Ft összegben valósul meg.
Az intézmények biztonságos működését a
feladatfinanszírozás és a saját bevétel
biztosítaná, azonban a fejlesztésekre elnyert
pályázatok, azon belül
az ipari park, a geotermális beruházás,
valamint
a külterületi út építéséhez
szükséges többletönerő fedezete jelentős
terhet ró az önkormányzatra.
A költségvetés legnagyobb tehertételét a
hitelfelvételként megjelenített 120 millió forint
jelenti.
A költségvetés végrehajtásában garanciát kell
jelentenie annak, hogy a Képviselő-testület
egyedi, és az egyes pályázatokat érintő
egyidejű döntése szükséges a hitelfelvétel
realizálásához.
A rendelet elérhető a város honlapján.:
www.letavertes.hu

LAKOSSÁGI FÓRUM
A jogharmonizációs követelményeknek
megfelelően szükségessé vált a Helyi Építési
Szabályzat –HÉSZ- módosítása..
2019. március 4-én a Városházán lakossági
fórum volt a 9/2007.(VI.29.)Ör. számú. rendelet módosításáról. A HÉSZ tárgyalására a
következő testületi ülésen kerül sor.

Aktuális települési információk
a város közigazgatási honlapján
www.letavertes.hu / HÍREK
További menüpontok:
TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
ÉLETHELYZETEK
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A
A kkééppvviisseellőőtteessttüülleettii üüllééss nnaappiirreennddjjéénn
A 2019. február 14 -én megtartott soros
testületi ülés napirendjén szerepelt:
1.) Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményeinek 2019. évi költségvetése ●

2.) Tájékoztató a 2018. évi adóbevételek
alakulásáról, a megtett intézkedésekről ●

A 2019. február 26-án megtartott rendkívüli testületi ülés tárgyalta:

2.) Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház 2019. évi munkatervét
●
3.) Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház 2019. évi Szolgáltatási tervét ●
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu
● = elérhető a város honlapján

1.) A téli rezsicsökkentés helyi végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet ●

3.) Különfélék

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
Létavértes területéről a Hulladék Közszolgáltatás keretében április 2. és 3. napján kerül sor
az összegyűjtött lomok elszállítására..

A korábbi gyakorlattól eltérően az idén az elszállításra szánt hulladékot nem a lakóház elé,
a közterületre kell kitenni!
Az eddigi tapasztalat szerint a kirakott tárgyakat a „lomosok” átválogatták, szétszórták,
nem kevés kellemetlenséget okozva az embereknek, és csak egy részét vitték el.
Néhány hónap elteltével a település szélein ugyanezeket a hulladékokat szétszórták, így
azokat az önkormányzatnak külön díj ellenében kellett elszállíttatnia. 2018-ban ennek
költsége megközelítette az 1.300.000. forintot.

A fentiek miatt, az idén a megsemmisítésre szánt lomtalanítási hulladékot a település
2 helyszínén – a kijelölt időpont előtt egy héttel – lehet lerakni.
VÉRTESI VÁROSRÉSZEN:
Létavértes, Kassai u. 10. - leendő parkoló
Létai Városrész:
Létavértes, Debreceni u. 1, - Sportpálya előtti kisparkoló
2019. március 25.
2019. március 26.
2019. március 27.
2019. március 28.
2019. március 29.
2019. március 30.
2019. március 31.
2019. április 01.

Időpontok:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

13:00 – 19:00
13:00 – 19:00
13:00 – 19:00
13:00 – 19:00
13:00 – 19:00
08:00 – 12:00 és 13:00 – 19:00
08:00 – 12:00
13:00 – 19:00

A lerakható hulladékra az A.K.S.D. által kiadott irányelv vonatkozik.
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek
nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem
szállíthatók el (pl.: bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy
bezsákolva).
Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe: a
kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátorok,
veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a
begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét.
A területek őrzéséről, megfigyeléséről és a folyamatos elszállításról gondoskodunk.
Kiss Ernő
településszervezési irodavezető
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Ezek az alapos előkészítések mind-mind szükségesek ahhoz, hogy
nagy biztonsággal tudjuk a beruházásokat elkezdeni forrásvesztés,
illetve elvonás nélkül.

Tisztelt Létavértesiek, Kedves barátaim!
Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási
ciklus negyedik évének zárásakor magam és a képviselőtársaim
nevében az elvégzett feladatokról számot kell adni, melyet mindig
kiemelt fontosságúnak tartok. A Képviselő-testület 16 ülés
keretében 133 határozatot és 15 rendeletet hozott a 2018. évben.
Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése,
melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy
azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják. A döntéseinkről
rendszeresen beszámoltunk a Létavértesi Hírek hasábjain, azonban
egy ilyen jellegű összefoglalás mindenképpen egységes képet mutat
az elvégzett munkáról.
Tettük ezt azzal a közös szemlélettel, mely alapján a döntéseink
majd minden esetben egyhangú többséggel lettek elfogadva.

Ebben a munkában 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, amikhez a pályázati elképzeléseket
kellett megfogalmazni.
E mentén folyamatosan kapcsolatban vagyunk a forráskezelő
szervezetekkel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával, annak
Fejlesztési Ügynökségével, a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő
Nonprofit Kft-vel a TOP források miatt, illetve a KEHOP
előkészítőivel – a Nemzeti Fejlesztési Programirodával - főként a
szennyvízberuházás beindulása okán.
Ezek a projektek a megvalósítás szakaszában vannak.

Áthúzódó pályázatokról
A 2016-ban beadott – 2017. II. félévben elnyert –pályázatok, az
aláírt támogatási szerződések és támogató okiratok tartalmi
előírásainak megfelelően a vállalt feladatok megvalósítása alapos
előkészítést igényelt. Az elkészített szakmai anyagok alapján az
engedélyeket beszereztük.
A kivitelezés közbeszerzési eljárásai napokon belül elindulnak. A
folyamatokat addig sok olyan dolog gátolta, ami miatt jelentős
köröket kellett bejárnunk. Az ipari terület Natura 2000 bejegyzései
miatt az engedélyező hatóság több mint 9 ha területtel csökkentette
a lehetőségeinket.
Az elmúlt héten kaptunk engedélyt a Pénzügyminisztérium részéről,
hogy a vállalt 24 ha 75%-át kell teljesíteni. Ennek teljesítése nagy
súllyal bír a megvalósítás tekintetében, ezért a környezetvédelmi
engedély módosítását kezdeményeztük.
Az előzetes egyeztetések biztatóak, így az I. félévben a kivitelező
kiválasztása itt is megtörténhet. A környezetvédelmi korlátozások
mellett az előzetes árajánlatok is jelentős fejtörést okoztak. A 2016ban beadott költségvetéshez képest az árak és a bérek az
építőiparban változtak a legjelentősebben. Ezért a pályázatok majd
mindegyikét újra kellett gondolni. A műszaki tartalom ésszerű
változtatása kezdeményezve volt olyan munkarészen is, amit már
többször módosítottunk.

A kisebb pályázataink a forrással csekély mértékben feltöltött DélNyírségi LEADER Egyesülethez is bekerültek. Azok elbírálása
második negyedév közepéig várható. Az Európa-kapu Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással
tárgyalt projekt elképzelések forrással való feltöltése még várat
magára.
A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelősei
(vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, gazdálkodóknak és
magánszemélyeknek) több esetben tartottak előadást a saját
tevékenységeiket érintő pályázatokban való részvétel lehetőségéről.
Az egyéb alapok tekintetében is próbáltuk az elképzeléseinket a
várható forrásokhoz (Vidékfejlesztési Program, Norvég Alap,
EU2020 fejlesztési programba levő GINOP, EFOP stb.) igazítani.
A GINOP alap két pályázatában vagyunk benne Hajdúhadház és
Derecske gesztorságával. Ezekben képzések, felzárkóztató
programok, eszközbeszerzések és programfinanszírozás is van.
A pályázati lehetőségeket az év folyamán kidolgoztuk, és
mindegyikük beadásra került a szükséges mellékletekkel (projekt
tervek, építési engedélyek, megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon (CBA) elemzés, stb.) együtt.
Egy rövid összefoglalót engedjenek meg mindezekről részletesebben a hozzátartozó számokkal.

Elsőnek azokról, amelyek elkészültek
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőségjavító Program a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás
részéről a garanciális és az eltelt időben történt, már az új üzemeltető
tapasztalatai által, valamint a folyamatosan jelzett hiányosságok
okán még nem lett átvéve a város vagyontárgyai közé, azok
pótlására tettünk és teszünk folyamatosan erőfeszítéseket.
Az ebből maradt rendszermosatási hiányosságok pótlását,
tolózáraknák átépítését a szolgáltató Debreceni Vízmű Zrt-től
megrendeltük. A program összértéke: 451 917 903.- Ft

Másodszor a folyamatban lévőkről
- A KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 szennyvízberuházás
bonyolítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda átvette. Az általuk
módosított anyagokat a Programiroda a kivitelezővel előzetesen
egyeztetve átdolgozásra rendelte.
A támogatási szerződésben maradtak a projekttel érintett települések
(Létavértes, Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer-Tiszarád),
azonban a projekt összege több mint félmilliárd forinttal nőtt,
3.690.542.797 Ft-ra változott csak Létavértes vonatkozásában.
E szerint a 2018. szeptember 2-án megnyitott építési napló
bejegyzéssel a munka megkezdődött. Folyamatos a koordináció a
munkavégzés alatt.
- TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból Létavértes Város
közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia
felhasználásával. Ennek keretében 11 intézmény termálvízzel
történő fűtése, és az ehhez szükséges termelő, és visszatérő kutak
megfúrása valósul meg. A pályázott összeg 573.000.000 Ft.
A kivitelező közbeszerzésének ajánlattételi felhívásának
véleményezésére a tanúsítványt várjuk a miniszterelnökségtől.
Azzal lehet a kiválasztást elkezdeni.
- 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. Az elnyert
pályázati összeg 258.445.000 Ft.
(folytatása 4. oldalon)
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A kivitelező kiválasztásának folyamatában vagyunk. A végleges
területnagyságot a Hortobágyi Nemzeti Park és a Természetvédelmi
Hatóság jóváhagyását követve módosíthatjuk. Az előzetes ajánlatok
szerint a kivitelezés nagy biztonsággal elindulhat, a forrásunk
elegendő lehet.

- A Zöld város forrásból kimaradt művelődési ház épület
energetikai fejlesztését és a Rózsa utcai bővítést előcsarnokkal,
ruhatárral, jegypénztárral, melyhez 110 M forint forrás
szükséges.

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak
fejlesztése című pályázat keretében van lehetőség a pocsaji útfélen,
az Aranykalász gépcsoport melletti dűlő kiépítésére 2,5 km
hosszúságban 3 méter szélességben négy kitérővel.
Az „L” alakú dűlő másik vége a Kis Tanyával szemben, a határhoz
vezető útra jön ki. A támogatás összege 99.999.999 Ft, melyre
önrész vállalásával pályáztunk. A támogatási szerződés szerinti
teljes költség 127.764.795 Ft. Az újabb előzetes ajánlatok szerint a
kivitelezés nagy biztonsággal elindulhat, a forrásunk elegendő lehet.

- Közvilágítási lámpatestek cseréje (energiatakarékos, magasabb
fényerejű LED lámpákra), melynél a kivitelező kiválasztása
folyamatban van.

- Az „Országos Tornaterem Felújítási Program” pályázatára
beadott anyagunkat 2017-ben támogatásra érdemesnek ítélték. A
kiíró Magyar Kézilabda Szövetség a kivitelező kiválasztásában
eljárt. A legkedvezőbb ajánlati ár 43.500.659 Ft + ÁFA lett, ami a
megpályázott / becsült összeg majdnem duplája. Így a rendkívül
nagy önrészt a Képviselő-testület nem vállalta. A befizetett
1.700.553 Ft pályázati biztosítékot visszautalták.
- A Kistérségi és Önkormányzati közmunka programok
keretében a feladatellátás és az intézmények (például Napközi
Konyha) részére és esetlegesen a nagy rendezvényeink kiszolgálása
miatt a közmunka programok lehetővé tették nagy értékű eszközök,
építő- és útépítő anyagok beszerzését, valamint betontermékek
alapanyaginak a beszerzését.
Ennek keretében több mint száz tonna meleg aszfalt, sóder, cement
folyamatos beszerzése, valamint az önkormányzati traktorhoz
homlokrakodó kanállal, utánfutó vásárlására került sor közel 3 M
forint összegben.
- Az EFOP 2.4.3-18-2018-00012. pályázat által elnyert 25 M
forintból sikerült a Temető utca 23. szám alatti 5 db szociális
bérlakás megújítása, a kivitelezés karácsony előtt fejeződött be. A
szigetelés, teljes nyílászáró csere, belső WC vízvételi hely
kialakítása, burkolása, elektromos hálózat felújítása, cseréje valósult
meg. A szűk határidő miatt a fagyok időszakában is volt
munkavégzés, ezért a garanciális feladata a vállalkozónak
megnőhet.
- BMÖGF/93-5/2018. számú Kötelező önkormányzati
feladatellátást szolgáló épületek felújítása az elnyert 30 M forint
forrással 1.570.947 Ft önrésszel valósul meg. A Városháza
gázkazánok cseréje, az ereszek és a csatornák átalakítása, a
tanácsterem és irodák felújítása mellett elektromos felújítás és
napelem is felkerül az épületre. A kivitelező kiválasztásának
előkészítése folyamatban van.

Terveink között szerepel:
- A Kossuth utcai Napközi Konyha felújítása, bővítése, melyhez
300 M forint forrás szükséges. A 2017. évi kiírások kizárólag
egyházi, nemzetiségi önkormányzati és társadalmi szervezet által
üzemeltetett konyhákra vonatkoztak.
A pénzügyminisztérium felé a problémát 2018-ban is jeleztük,
illetve az országgyűlési képviselő által kezdeményezzük hazai
forrásból ennek a támogatásnak a lehetőségét. Más forrást a
Belügyminisztériumtól csak csekély mértékben érhettünk volna el.
Ezt az igényünket mindkét helyen nyilvántartják.
- Helyi gazdaságfejlesztési kiírásokhoz illeszkedő fémvázas
tárolóépület létrehozását a Baross utcai önkormányzati
telephelyeken, melynek a tervei elkészültek.
Ez az épület a mezőgazdasági termények feldolgozását, és a beton
termékek (térkő, folyóka, és árokelemek) gyártását segítheti,
melyhez 70 M forrás szükséges.

- A piac épület építése, melyhez 86 M forint szükséges. Az
épületekhez a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre
állnak.

- Napelem park kialakítása érdekében 3x500 kW teljesítményt
lefoglaltunk, a 2019. évi állami energetikai finanszírozás
ismeretében az előkészítés megkezdődik.

Tapasztalatok, összegzés
A korábban megvalósuló projektek keretében az intézményhálózat
épületeinek energetikai felújításával (szigetelés, nyílászáró csere,
napelem) jelentős megtakarítást értünk el.

Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete –
amiben az önkormányzatok működnek, főként a 2018. évet
tekintve – kedvezőbb volt.
A stabil gazdálkodáshoz nem kellett költségvetési tételeket zárolni.
Az odafigyelés mellett minden kiadási terület tervezhető és
végrehajtható volt, sőt a beruházásaink teljes körű megvalósításába
többleteket is vállalhattunk.
Nagy előrelépésként könyvelhetjük el, hogy az Árpád tér 26. szám
alatti önkormányzati társasház belülről részben, kívülről teljesen
megújult. Az anyagok egyik felét egyedi megállapodás alapján
tartozás címen, a másik részét közmunkaprogramban szereztük be.
Az állványozás és a szigetelés, alapozás saját kivitelezésben történt.
Belül két lakás burkolása és mázolása lett elvégezve. Idén
folytatjuk.

Jelentős eredmény, hogy bölcsőde pályázat híján 2018.
augusztusában kezdtük el kialakítását a Debreceni utcai ingatlanon
az 1997. évi XXXI. tv. kötelezés alapján, a szülők igénye szerint.
Folyamatos volt a párbeszéd a pénzügyminisztérium illetékeseivel.
Ígéretük szerint a később kiírásra kerülő pályázat (2018. november)
lehetővé teszi az évközi számlák befogadását. Azonban nem így
történt A ráfordított közel 15 M forintot saját forrás terhére
számoltuk el.
Mindezek ellenére nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős
teljesítések mellett sok más plusz dolgot sikerült megoldani. Az
önkormányzati számlák évközben végig pozitív egyenleggel álltak.
A pályázati önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre
teljesítettük.
A kötelező feladatellátáshoz és a pályázatokhoz szükséges
ingatlanbeszerzések megtörténtek (temetőbővítés, szennyvíztelep, geotermális program), a Vértes központi parkoló
kialakításához megvásárolt két ingatlan bontását elvégeztük, a
parkoló alapozását beütemeztük.

Az önkormányzati feladatellátásához szükséges létszámot
elbocsátás nélkül, nyugdíjazások mellett is megtartottuk.
A 2019. gazdasági év indításában jelentős segítség volt az előző évi
működési költségvetési pénzmaradvány 302.340.870 Ft összege, és
a 321.632.429 Ft felhalmozási költségvetési pénzmaradvány
összege - (utóbbiban a pályázatok, a hivatal fejlesztése, Vízmű
részesedés összege is szerepel).
Mindehhez hozzájárult a jogszabályoknak megfelelően a
közoktatási intézményeink átadásával kötött bérleti-üzemeltetési
szerződésből befolyt és a Klebelsberg Központ által időben fizetett
bevétel is (uszodahasználat, takarítás, gépészet üzemeltetése).
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Sikerként könyvelhető el, hogy majd 25 év együttműködés után a
korábbi vízmű szolgáltatónk a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. végelszámolás után és végével pozitív mérleggel szűnt
meg. A részesedésünk arányában járó 50.305.100 Ft-ot a NAV
általi jóváhagyást követően – még ebben a hónapban – hiánytalanul
megkapjuk.
Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel
nem tervezett és nem is tervez. A normatívákhoz alakítottuk ki a
feladatellátást is. Különösen fontos volt 2018-ban, hogy az
oktatásban részt vevő valamennyi gyerek részére ismét tudtunk
10.000 Ft tanévkezdési támogatást adni.
Minden reményünket felülmúlta, hogy a költségvetésben lehetőség
volt ismét az időskorúak egyszeri támogatásának kifizetésére
minden 70 évet betöltött lakos számára. Egyedülállóként 12.000 Ftot, míg házastársak esetén 10.000 Ft / fő.

2018-ban a Debreceni Vízmű Zrt-vel az érvényben lévő ivóvíz- és
szennyvíz szolgáltatási szerződést alapján a hibák kijavítására az
elkészült ivóvíz rendszer átalakítását is megkezdtük (tolózáraknák
átépítése, szivacsos mosatás). Szennyvíz építés koordinációját is
folyamatosan segítik.
A közfoglalkoztatásban hosszabb, rövidebb idejű kiírásokban 5
programban 81 főnek, a Kistérségi Társulás 3 programjában – helyi
startmunka, belvíz és hosszabb idejű startmunka – 8 főnek adtunk
munkát.
Közmunka keretében termeltünk tormát, uborkát, hónapos retket,
fejtett borsót, zöldbabot, sütőtököt, főzőtököt, lila és fehér káposztát,
vöröshagymát, burgonyát, sárgarépát, petrezselymet. Több mint 12
M forint bevételünk származott a közel 2365 q kukorica és búza
eladásából.
Diákmunka programban 20 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. Ennek keretében
kátyúzással óvjuk most már évek óta a kül- és belterületi szilárd
burkolatú útjainkat.
A dűlőutak állapot és szélessége megőrzésének a hatósági
megoldásait a mérésnek megfelelően tervezzük bevezetni!
Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó
és bérleti díj bevételeket jelentős mértékben realizálni. Volt, aki a
bírósági szakaszig, illetve gépjárműfoglalásig eljutott.
A takarékos, odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden
intézményére idén is jellemző volt. Ki kell terjesztenünk a hatósági,
bírságolási intézkedést az illegális hulladék elhelyezőire is. Ezek
felszámolása főként lomtalanítás után több mint 1,3 millió forintba
került.
Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az
ebben megjelenő segítő szándékát.

Azt gondolom, mindenki látja, hogy a napjainkban tapasztalható
közigazgatási változásoknak megfelelően és az ehhez kapcsolódó
elképzelésekhez alakítottuk át a feladatellátásunkat. Azonban még
mindig nem látható előre az önkormányzatok helyzetének és
feladatellátásának végleges struktúrája.
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.
Csak azért mert a helyi problémákat meggyőződésünk szerint
csak helyben lehet hatékonyan orvosolni.
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2018.évben a hagyományos nagyrendezvényeinket,
ünnepeinket, évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi
kapcsolatainkat ápoltuk. A programokat jó színvonalú
rendezvényekkel igyekeztünk megtartani. Különösen
jelentős, hogy több év kihagyás után 250 főt meghaladó
részvétellel ismét elindíthattuk január utolsó hetében a
Város Bál hagyományát. Idén volt a XVII. Alkotótábor
(Művésztelep) is megtartva, a szokásos részvétellel láttuk
vendégül a művészeket.

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, különösen a
Létavértes
SC’97
és
az
Önkéntes
Tűzoltóság
működtetésében. Köszönettel vettük a civilek segítségét az
önkormányzat programjaiban is , például a nyugdíjas
klubok részvételét a Málé fesztiválon, a város karácsonyi
ünnepségén.
Idén is figyelemmel kísértük – mint legnagyobb tulajdonos
– a LÉT.A.MED Zrt. kistérségi szakrendelőjének
működését. A szakmai szolgáltatás évente próbál igazodni
az igényekhez.
Támogattuk a beadott pályázataikat, kiemelten egy új CT
beszerzésére az ahhoz szükséges labor kialakítására!
A Létavértesi Híreken, honlapunkon keresztül, és többször
levélben is igyekeztünk a pályázati lehetőségekről
tájékoztatást adni.. K özreműködtünk az MVH, illetve az
Agrárkamara rendezvényein, választásokon.
Feltétlen hittel megyünk előre, mert valljuk, hogy a
céljaink - a várost és a létavértesieket, Önöket szolgálják.
És ha így tesszük a dolgunkat, emelt fővel várhatjuk az
előttünk álló következő esztendő történéseit is.

A 2019- es év bizonyosan a pályázatok megvalósulásának
éve lesz. Különös figyelmet érdemel a szennyvízberuházás
és a geotermális pályázati forrásainak felhasználása, arra
tekintettel, hogy mind a kettő megvalósítása a közterületek
jelentős igénybevételével (munkaárkok, útfeltörések, stb.)
jár.
Ehhez mindenki részéről türelmet, és megértést kérünk
azzal, hogy a márciustól várható szennyvíz nagyüzem
programozott feladatait egyedi értesítésekkel a kivitelezők
által
illetve
a
honlapon
(www.letavertes.hu )
megjelentetjük.
Mindezekhez kérem mindnyájuk további segítségét,
támogatását.
Végezetül tisztelettel köszönöm meg azon létavértesi
lakostársaimnak, akik az önkormányzat és a hi vatal 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

Létavértesi Hírek
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV)
a város honlapján: www.letavertes.hu
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Köszöntés

(Karcza Edit) 40 éves
munkaviszony után 2018.
év végén vonult nyugdíjba
Munkatársai
mindvégig
számíthattak segítségére,
pontos alapos munkájára,
mely mindig is jellemezte.
Az új informatikai és
pénzügyi rendszer bevezetésével járó többletmunkában, a könyvelési feladatok ellátásában ebben az
időszakban munkatársait hozzásegítette a határidőben történő
adatszolgáltatáshoz.
Edit 18 éves korától áll a köz szolgálatában, hiszen a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban tett érettségi vizsgát
követően rögtön adminisztrátorként kezdett dolgozni a Nagyközségi
Közös Tanácsnál, egészen 1980. szeptemberéig. Ekkortól a
Művelődési Házban látott el művelődésszervezői és pénzügyi
gazdasági feladatokat.
A Művelődési Ház megszűnésekor 1993. január 1-től - nyugdíjba
vonulásáig - pénzügyi, gazdasági előadói munkakörben dolgozott a
Polgármesteri Hivatalban.
Közben államháztartási szakon mérlegképes könyvelői képesítést
szerzett, s e területen a folyamatos fejlődés és tanulás, képzéseken
való részvétele biztosította, hogy naprakész információk birtokában
legyen.
Lexikális tudása nemcsak a pénzügyi területre terjed ki, érdeklődése
széleskörű, szereti az irodalmat, a művészeteket.
Mindig a kitartás, a precíz és pontos munkavégzés jellemezte. A
fejlődésre való igény végig kísérte aktív éveit, s az új kihívásoknak
való megfelelés sem jelentett gondot. Ennek köszönhető, hogy a
gazdasági irodavezetői feladatok ellátásával is megbízták, amíg
kolleganője GYES-en volt.
Kívánjuk nyugdíjas éveit aktívan, hobbijainak hódolva,
egészségben töltse családja körében!

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

MÁSLÁNYI SÁNDOR, Létavértes Új utcai lakos 1924-ben
született. A közelmúltban töltötte be 95. életévét. Ebből az
alkalomból családja körében: felesége, két gyermekük és unokáik
körében köszöntötte Őt Menyhárt Károly polgármester.
Szeretettel gratulálunk, és jó egészséget kívánunk !

KÖSZÖNET A SZÜLŐFÖLDNEK
2009 –ben együtt örültünk a Budapesten megrendezett OTP kupán
elért ragyogó 4. helyezésének, majd 2012-ben szomorúan adtunk
hírt tragédiájáról. Arról is hírt adtunk, hogy helyi összefogással
sokan szerették volna támogatni gyógyulását. (a szerk.)
„Tisztelt Adakozók!

2012. júliusában Németországban súlyos
lovasbalesetet szenvedtem.
Annak a szerencsés körülménynek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
köszönhetően, hogy a holsteini főváros
egyetemi klinikája helikopterrel gyorsan
Az Alapítvány Létavértesért Kuratóriuma pályázatot hirdet
elérhető
volt,
késedelem nélkül
2019 júniustól megvalósítandó programokra az alábbi
áteshettem több életmentő műtéten.
témakörökben:
1. a helyi kulturális élet fellendítése, művészeti tevékenységet Az operáció után egy hetes kómából
felébredve szembe kellett nézzek azzal a
folytató egyesületek, csoportok támogatása
2. az egészséges életmód, az óvodai illetve iskolai sport és ténnyel, hogy a testem nyaktól lefelé 100
százalékosan lebénult.
tömegsport támogatása
3. környezetvédelem, városszépítés, fásítás, parkosítás,
Állapotom stabilizálódását követően átszállítottak egy hamburgi
zöldövezet kialakításának támogatása
rehabilitációs központba. Itt egy évet töltöttem.
Pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények (olyan szervezetek,
Ebben a nehéz időszakban egyik legfontosabb erőforrásom volt az
akik az adott intézmény keretei között működnek), valamint magánédesapám által közvetített létavértesiek részvéte, bíztatása, és nem
személyek önálló közérdekű programmal!
utolsó sorban az adományok, amelyek segítségével még több
Rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft.
kezelésen vehettem részt.
Nem támogatjuk az eszközbeszerzést, vendéglátást!
A pályázatok írásban, a város honlapjáról letölthető Adatlapon
kell benyújtani 2019. április. 30-ig levélben a kuratórium
elnökéhez.
Cím: Szima György, 4281 Létavértes, Móricz Zsigmond u. 8.
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019-től ismét lehetőségük
van arra, hogy Személyi Jövedelem Adójuk 1%-val támogassák az
ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT.
A befolyó összegeket ismételt pályázati kiírásban szeretnénk hasznos
célokra fordítani.

ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT
Adószám: 18545984-1-09

Köszönettel:

Szima György kuratórium elnöke

Kedves Barátaim, Ismerőseim!
Továbbra is célom, hogy egy napon a támogatást személyesen
köszönjem meg. Ezért a balesetem óta hat éve folyamatosan
dolgozom.
Állapotom a hazautazást sajnos még mindig nem teszi lehetővé,
ezért fontosnak tartottam, hogy az érdeklődőket informáljam, és
számukra hálámat ezúton is kifejezzem!
A viszontlátás reményében gazdag, boldog 2019-es évet és
legfőképpen sok egészséget kívánok mindnyájunknak!
Tisztelettel és szeretettel:
ifj. Jenei Sándor
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FOTÓK: GUBA CSABA

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Februárban beszámoltunk a hatodik alkalommal megrendezett
sikeres Határmenti Néptánc Találkozóról, melyet Menyhárt Károly
polgármester nyitott meg. A színpadra lépő 12 tánccsoport
produkcióját a Kácsor - Ignác Gabriella – Kácsor István házaspár
zsűrizte.
Ezúton mondunk köszönetet a támogatóknak, segítőknek!
Arany János Általános Iskola, Balla Fruzsina és a Cserebingó tagjai,
Gáspár Attila, Guba Csaba, Huszti Sándorné, Huszti Péterné, Kiss
Albert és munkatársai, Lévai József, Menyhárt Károly, Misuta
Zoltán, Nagy Imre, Nagy Imréné Erika, Napközi Konyha dolgozói
Pongor Imréné, Szabó János (Pékház), Tarnainé Papp Anita, Tarnai
Panna,

NŐNAPI TEADÉLUTÁN
Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából intézményünk
új kezdeményezésként vendégül látta, azokat a hölgyeket, akik
a városi rendezvényekhez valamilyen formában (társadalmi
munka, adomány) hozzájárultak.

Március 9 –én, a XVII. Városi Borverseny alkalmával 98 féle bort
minősíthetett a szakmai. Helyből 53 nevezés érkezett.
A vendégborok versenyére Hegyközszentmiklósról, Székelyhídról,
Bihardiószegről, Fülöpről, de Sopronból is érkeztek minták.

- Ez alkalommal a 2018-ban termelt szőlőből készült borokat
minősítették. Az időjárás tavaly nem kedvezett a szőlősgazdáknak,
hiszen sok szőlő megégett a földeken. Összetartanak a bihari
borászok, eljárunk egymás versenyeire. Hamarosan Kiskerekibe
megyünk, ahol most rendezik az első borversenyt.
Hegyközszentmiklósón tavaly volt az első, azon is voltunk, és
persze idén is.
Mindkét helységben a létavértesi tapasztalatok alapján szervezik
meg a versenyt. Tevékenységünkkel példát mutatunk – mondta el a
Hajdú-Bihari Naplónak Lévai József, a Létavértesi Szőlősgazdák
Egyesületének elnöke.
Eredmények - a legjobbak:
Fehér hazai bor 21 nevező. Arany fokozat: 1. kupa Papp Sándor
(Pölöskei muskotály, Bianka rizling), 2. kupa Guba Csaba (Irsai
Olivér), 3. kupa Papp József (Vállas erdei), 4. Barna Péter (Hazai),
5. Papp Sándor (Vegyes fehér), 6. Dr. Tóth László (Vegyes fehér).
Vörös hazai bor 33 nevező.. Arany fokozat: 1. kupa Bertóthy
Tamás (Othello), 2. kupa Kalmár Imréné (Oithello), 3. kupa Guba
Csaba (Pannonfrankos), 4. Huszti Imre (Othello), 5. Nyak Csaba
(Othello)

FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

A kellemes hangulatban töltött délutánon egy csésze teával,
teasüteménnyel és egy szál virággal kedveskedtünk vendégeinknek.
Menyhárt Károly polgármester úr köszöntője után, halk zeneszó
mellett élvezhették ezt a pár órát a hölgyek.
Ez úton is köszönjük aktivitásukat, bízva a további támogatásukban.

Vendég fehér bor 31 nevező. Arany fokozat: 1. kupa Kun Barna
(Othonel muskotály), 2. kupa Lengyel Csaba (Királyleányka),
3. kupa Takács János (Cserszegi fűszeres). 4. Kaszani József
(Olaszrizling), 5. Preku Gyula (Vegyes fehér)
Vendég vörös bor 13 nevező. Arany fokozat: 1. kupa Sümegi
Ákos (Merlot rose), 2. kupa Zöld Sándor (Kékfrankos), 3. kupa
Balogh József (Fekete leányka), 4. Lengyel Csaba (Burgundi.
A rendezvény során készült további fényképek, és
valamennyi nevező helyezése a város honlapján megtekinthető. www.letavertes.hu /Hirek
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CSIGACSINÁLÓ
ÚJABB KELLEMES NAP VOLT
2019. március 2-án, szombaton a létavértesi Rozsnyai István
Muzeális Gyűjtemény második alkalommal rendezte meg a
hagyományos Csigacsináló kalákát.
A tészta elkészítését megelőzően az Irinyi Nyugdíjas kör tagjai
autentikus helyi paraszti ételeket, vértesi tomalevest kisgömböccel,
és kocsonyát készítettek, melynek készítését megfigyelhették,
megtanulhatták az érdeklődők, majd a különleges és finom fogások
kóstolására is lehetőség adódott.

HÍREK

2019. MÁRCIUS

Vadászbál
Az Érmelléki Vadásztársaság 2019. február 23 -án rendezte meg az
immár második vadászbálját a kokadi Betekincs étteremben,
melyen népes számú vadász és nem vadász vendég volt jelen. Az
estet vadászkürt hangja nyitotta meg, ezt követően Girdán Sándor,
a társaság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Szó volt a
vadgazdálkodás és a vadászat fontosságáról, szerepéről, melyek a
vadállomány kordában tartását szolgálják, és segítik a sikeres erdőés mezőgazdálkodást, valamint a környezetvédelmet.

FOTÓK:: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Ezt követően a Csormolya népdalkör, és a Létavértesi Citerazenekar
közreműködésével elkezdődött a Csigacsináló. Az érdeklődők
gyakorlott kezektől leshették el a tésztagyúrás, nyújtás, darabolás,
sodrás fortélyait, és az általuk készített levesbetétet haza is vihették.
Balla Fruzsina

SIKERES NEMZETI NAP RENDEZVÉNY
Március 15-én színes és érdekes programokkal a várták a
vendégeket a Rozsnyai gyűjtemény rendezvényére.
A Nemzeti nap műsorában fellépett Janka Barnabás színművész, és
a Cserebingó Táncegyüttes. A VIII. Létavértesi Pálinkaversenyre
összesen 117 párlattal neveztek. A pálinkáról önálló előadást is
hallhattak az érdeklődők.
A VII. Házikalács versenyre 19 süteménnyel, a- kolbászversenyre 8
készítménnyel neveztek. Az eredményeket rövidesen olvashatók
lesznek az intézmény honlapján.

FOTÓ: MENYHÁRT SZABOLCS

A bőséges és finom vacsora előtt a társaság tagjaiból verbuválódtak
újdonsült "színészbagázs" szórakoztatta a vendégeket. Girdánné
Tőkés Emőke kitartó munkájának köszönhetően a Piroska és a
farkas bohózat osztatlan sikert aratott. A vacsora után hajnalig
élőzene tartotta ébren a csapatot. Jövőre újra találkozunk!
Cseresznye Sándor
További képek a rendezvényről: www.letavertes.hu /Hírek

EBOLTÁS
Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy a 2019. évi
kötelező veszettség elleni ebek oltása az alábbi időpontokban
történik:
Április 15, hétfő- Árok – Batthyány u. sarok
8-11 óráig
Április 16, kedd- Sertés vásártér (Baross u. vége) 8-11 óráig
Április 17, szerda- Vértes, Gagarin –Szél u. sarok 8-11 óráig
(a bolt mögötti)
Kérjük, hogy a már 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 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal
sújtható.

A Rozsnyai Gyűjtemény köszönetet mond a zsűri tagjainak, a
fellépőknek, a táncosoknak, a segítőknek, a támogatóknak, és a
konyha dolgozóinak, és természetesen minden résztvevőnek, hogy
együtt ünnepelhettek idén is!

Mindkét rendezvényről sok fotót készített Kővári Krisztián, melyek
elérhetők a Rozsnyai Gyűjtemény facebook oldalán, illetve a
www.letavertes.hu honlapról is. (T.B.)

Az oltás díját -4.500.-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 8-12 óráig megtehetik a
Polgármesteri Hivatal épületében Szabó Lászlónál - (földszint 6.
irodában)

A befizetéshez a kisállat egészségügyi könyvet feltétlenül
vigyék magukkal!
Dr. Tóth László
állatorvos

Dr. Gál József
állatorvos
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Farsang az Irinyi úti Óvodában
Február 21-én hagyományainkhoz híven elűztük a telet az
Irinyi János Általános Iskola tornatermében.

Farsang és télbúcsúztató
A Debreceni utca 1. sz. alatt február 27-én közös, vidám farsangi
mulatság volt az óvodában, és a bölcsődében.
A gyermekek már reggel szebbnél szebb kreatív jelmezekbe öltözve
érkeztek az intézménybe, ahol a felnőttek színes programokkal, és
farsangi jelmezben vártak rájuk. Voltak a tréfás ügyességi
vetélkedők, játékos, jelmezes felvonulás.

Elsőként a fellépő csoportjaink vidám, zenés műsoraikkal
szórakoztatták a szülőket, hozzátartozókat és a kedves meghívott
vendégeinket. Először a Zümi csoportos gyermekek léptek
színpadra piros orrú bohócokként, majd a Bambi csoport
következett egy Troll népi bulival. Ezután a Szivárvány csoportos
gyermekek afrikai hangulatú táncukkal varázsolták el a közönséget.
Befejezésül a Szivárvány csoport változott bajor táncosokká, és a
jellegzetes zenére ropták lépéseiket.

FOTÓ: BOROS – SZIMA BEÁTA

A mulatságot Molnár Orsi meghívott vendégünk gazdagította egy
interaktív, színvonalas, zenés-táncos műsorral, melybe mindenki
bekapcsolódhatott.
FOTÓ: GYERMEKSZIGET ÓVODA ARCHÍVUMA

A nap fénypontjaként a Berkenye együttes vidám fergeteges
hangulatú műsorán vehettünk részt. Ezzel a vidám nappal
búcsúztattuk el a telet, és várjuk a napfényes tavasz megérkezését.

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
Óvodai beíratás: 2019. április 24-től /szerdától/ - május 10-ig
/péntekig/ a délelőtti órákban Beíratás helye: Debreceni u. 1, és
Irinyi u. 6. – Vezetői iroda.
A bölcsődés korú gyermekek beíratása 2019 április 29 –től
/hétfőtől/ - 2019. május 10-ig /péntekig/ a délelőtti órákban Beíratás
helye: Debreceni u. 1. – Vezetői iroda.
ÓVODÁBA beíratható: a 2016. szeptember 01 –2017. augusztus
31. között született gyermek. BÖLCSŐDÉBE beíratható: 20 hetes
kortól
A bölcsődei és óvodai beíratáshoz szükséges okiratok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazoló
kártyája, oltási könyve, TAJ kártya.
• A szülő személyi igazolványa, lakcím igazoló kártyája,
telefonszáma, e-mail címe.
• Magyar Államkincstár igazolása magasabb családi pótlékról.
• Sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény.
• Tartós betegségről orvosi igazolás.
• Határozat a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról.
Kérjük, hozza magával kisgyermekét ismerkedés céljából!
GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE VEZETŐSÉGE
KÉRJÜK, idén is támogassa óvodánk gyermekeit adója 1 %- val!
Alapítványunk: „A létavértesi óvodák gyermekeiért”
Adószám: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde dolgozói

A délutánt a jelmezes felvonulás ékesítette, ahol a gyermekek, és a
szülők kreativitásának köszönhetően sok szép színes maskarát
ölthettek magukra. Őket apró ajándékkal jutalmaztuk. Nem
hiányozhatott a tombolasorsolás sem, ahol sok értékes ajándék, és
fődíjként két torta talált gazdára. Óvodapedagógusaink
lufihajtogatással, arcfestéssel és csillámtetoválással tovább
színesítették a rendezvényt.

A Szülői Munkaközösség (SZMK) jóvoltából mindenki kedvére
falatozhatott az ovibüfében. Köszönjük az SZMK tagok segítő
munkáját, és a támogatóink önzetlen felajánlásait!
A fotókat Boros-Szima Beáta készítette.
Támogatóink voltak: Borostyán Biobolt, Stefánia Cukrászda,
Szilágyi Béla, Szél Café, Bora Zoltán, Létai HH Kft, Demeter
Józsefné, Papp Zoltán, Suta János, PP+R Kft, Karcza Gáborné

Az óvoda munkatársi közössége

Felnőtt amatőr asztalitenisz verseny

ELŐZETES

Újra várjuk e sport szerelmeseit!
női – férfi kategóriában!

Időpont:
április 18. csütörtök 17 óra

Helye:
Létavértes Városi Könyvtár és
Művelődési ház előadóterem,
Létavértes, Rózsa u.1.
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Nevezés: Papp Zsoltné Mónika

06-30-587-94-30
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Csíkszeredától Dél-Koreáig
Tizenegy ország több mint 33 ezer felolvasója kapcsolódott be a 11.
Nemzetközi Felolvasómaratonba 2019. február 19-én.

ALSÓ TAGOZAT
Február 19-én a Csokonai Színház művészeinek előadásában
tekintettük meg A Padlás című musicalt a 3. és 4. évfolyamos
gyerekekkel. A kétfelvonásos darab teljesen elvarázsolta a
gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A nézőtéren mi is ég és föld között
érezhettük magunkat.
Iskolánk névadójára emlékeztünk
Március 1 -je délelőttjén az alsó tagozatos diákjaink iskolánk
névadójára emlékeztek. Kvíz-játék keretében adtak számot arról,
hogy mennyire ismerik a híres költő, műfordító és szerkesztő életét.
Minden osztály verset is írt Arany Jánosról. Az illusztráció sem
maradt el, verseiből válogatva szebbnél-szebb alkotások születtek.
„Itt a farsang…”
Egy régi hagyományt elevenítettünk fel a kiszebáb égetéssel, melyre
a 3. évfolyamosok egy kis műsorral készültek, majd énekszóra
elégettük a telet és hívtuk a tavaszt és a meleget.
Délután az első évfolyamosok bemutatkozó műsora következett. Az
évfolyam közös produkcióval készült, amely két felvonásban
mutatta be nekünk humoros, zenés, táncos formában, hogyan talált a
kis béka egérfeleséget magának. Műsoruk címe: A békavőlegény
titkos története

E jeles mozgalomhoz csatlakozott Janikovszky Éva Könyvtárunk
is. Egy héten keresztül érkeztek a lelkes olvasók az iskolai
könyvtárba, ahol Radnóti Miklós alkotásait szólaltattuk meg a költő
születésének 110., halálának 75. évfordulója alkalmából. A
határokon átívelő program méretei, a felolvasók száma idén is
bizonyították, hogy az olvasás, az irodalom, a kultúra egyetemes
értékeket közvetít.

PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG
2019. február 25.- március 1.

Ezen a héten diákjaink a PÉNZ7 programjain vehettek részt. Sok
érdekes és játékos foglalkozás várta a tanulókat. Többek között
megismerkedhettek

FOTÓK: ARANY J. ISKOLA ARCHÍVUMA

Az angolos csoport külön is bemutatkozott: rövid színdarabból
megtudtuk, hogy találta meg a sas az elveszett kisfiút.
Megismerkedtünk az állatok hangjával, viselkedésével, valamint a
színek kavalkádjával is találkoztunk.
Felkészítők: Kertészné Suta Mária, Tompáné Krizsanyik Orsolya,
Nagy Tamásné, Tarnóczki Zsoltné, Sőrés Gabriella
A nap zárásaként a jelmezesek felvonulása következett. Több mint
50 gyerek igényes, szépen kidolgozott, mutatós álruhát öltve sétált
végig a zsűri és a nézők előtt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a
szülők munkáját a jelmezek elkészítésében!
Ezen a délutánon lett kihirdetve a Janikovszky Éva könyvtárunk
által meghirdetett álarckészítő verseny eredményei is, mely a
következő:

1. Balogh József Benedek 2.a (Felkészítő: Fazokán Jánosné)
2. Kiss Balázs 3.c (Felkészítő: Szatmári Erika)
3. Tarnóczki Dorina 4.b (Felkészítő: Belényesiné Kiss Edit)
Különdíj: Bakro Alexandra 2.a (Felkészítő: Fazokán Jánosné)
Máté József különdíja: Dienes Dávid 2.c (Felkészítő: Nyakné
Hevesi Judit)

„A pénz régi elnevezéseivel”, melyről plakátot is készítettek, hozzá
kapcsolódó dalokat is énekeltek.
Mai „Banki fogalmakkal”, kifejezésekkel találkozhattak,
értelmezték az idegen szavakat. A befektetések és vállalkozások
beindításáról hallhattak a „Vállalkozás indítása” című órán.
Konkrét példák adásával kedvet kaphattak a jövőbeni terveik
majdani megvalósításához. A komoly és érdekfeszítő órák után
következett egy kis játékosabb foglalkozás, ahol számításokat
végezhettek számítógép segítségével.
Az óra témája a „Pénzügyi számítások exelben”. Végül a program
zárásaként az ügyes kezű diákjaink plakátokat készítettek.
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Zrínyi Ilona matematika verseny
Az idei évben is részt vettünk a Zrínyi Ilona matematika versenyen.
Ez az év azonban nem sikerült olyan jól, mint a tavalyi, de tanulóink
minden tőlük telhetőt megtettek, sokat készültek.
Projekt száma: TTP-KP-1-2018/1-000063

2018.

„Érik a szőlő, hajlik a vessző”
A testvértelepülési program pályázatán 1.550.000.-Ft támogatást
kaptunk.
A megvalósítás során projektnyitó rendezvény volt Létavértesen,
ahol székelyhídi gyerekeket fogadott iskolánk. Felkerestük a
szőlőskertet, és annak Tájházában ismerkedtünk a szőlőtermesztés,
szőlőművelés hagyományos eszközeivel. Meglátogattuk a méltán
ismert levendulást. Ellátogattunk a vértesi Jurta táborba, és a
Rozsnyai Gyűjtemény kerámia gyűjteményét ismerhettük meg
interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás keretében. Majd népi
játékokat elevenítettünk fel. A következő napon Vámospércsre és
Debrecenbe vezetett az utunk.

FOTÓK: ARANY J. ISKOLA ARCHÍVUMA

Legjobb eredményeink a következők:
Iles Dávid 5. osztályos 60. helyezés
Flach Márk 6. osztályos 71. helyezés . Felkészítő: Létai Ilona
Bartos Kristóf 3. osztályos 108. helyezés. Felkészítő: Balogh Réka

TÁNCISKOLA
Iskolánk nyolcadikosainak egy része ebben az évben is vállalkozott
arra, hogy mozgáskultúrája fejlesztése érdekében, többféle tánccal
megismerkedve, egy kis illemtant is tanulva tánciskolába járjon.
A több hónapon át tartó tanfolyam hagyományainknak megfelelően
bállal zárult.
Az ünnepi díszbe öltözött sportcsarnokban a Gyöngyösi Sándor
táncpedagógus által levezényelt bemutatón 11 pár mutatta be
tudását. Közülük két fiú „évismétlő” volt, ugyanis több volt a leány
táncosunk, mint a fiú, így szükség volt arra, hogy tavalyi
tanítványok is besegítsenek. A lányok bájos, elragadó, a fiúk
elegáns tánchoz illő ruházatukban már önmagában elkápráztatták a
nézőket, tánctudásuk, mozdulataik meggyőzték szemlélőiket arról,
érdemes volt tanulniuk. Megható része volt az estnek az, amikor az
első bálozó hölgyek édesapjukkal, a fiúk édesanyjukkal
táncolhattak. A párok szinte valamennyien vállalták a vizsga utáni
táncversenyt is, mely a következő eredménnyel zárult:
1. helyezett a Balogh Nóra – Szabó Csongor
2. helyezett a Kalmár Barbara – Bora Xavér
3. helyezett a Jónás Jázmin – Szatmári Marcell páros lett.
A program további részében az ifjú táncosok vendégei is
kipróbálhatták a parkettet, megmozgathatták elzsibbadt lábaikat. A
közel 300 bálozó nagyszerű hangulatban töltötte az estét.

A folytatás egy három napos határon túli kirándulással folytatódott,
hogy megismerjük a testvértelepülés fiatalságát, és az Erdély
hegyaljai szőlőterületet.
A Pártiumban a gyönyörű tájak mellett megismerkedtünk a
történelemből ismert városokkal, így felkerestük Bánffyhunyadot,
Kolozsvárt, Nagyenyedet.
Nagyenyeden a Bethlen Kollégium egykori pincéje előtt találkoztunk
András Emil enyedi borásszal. Megnéztük a borászkodás helyi
eszközeit, és bepillantottunk a féltve őrzött vinotékába is, ahol a
polcokon penésszel és pókhálóval beszőtt üvegekben évtizedes
borok várják azt a nagy pillanatot, amikor asztalra kerülhetnek.
A Kőközi szoros sziklafalai alatt sétáltunk, majd a
torockószentgyörgyi Ilona várat „hódítottuk meg”. A nap végeztével
Torockó házai között sétáltunk.
Következő napon hazafelé végigsétáltunk a Tordai hasadékon. A
hazafelé út beszélgetéstől, nevetéstől volt hangos.
Székelyhíd és Diószeg határában kilátogattunk a szőlőskertbe,
felkerestük a Heit pincészetet.
Hálás szívvel köszönjük a pályázat nyújtotta lehetőséget !
A pályázat készítői, és a megvalósítás szervezői:
Nagy Dezsőné és Milotai József

BEÍRATÁS

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre az
I. évfolyamosok beíratása
2019. április 11 –én és 12 –én 7.30 – 17 óráig lesz
az Árpád tér 10. szám alatt, az iskolatitkári irodában
A beíratáshoz szükséges dokumentumokról és további
részletekről olvassa el az iskolai hirdetményét, vagy a város
honlapja tájékoztatóját. (www.letavertes.hu /Hírek – Beíratások)
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LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT
Örömmel értesültünk arról, hogy
nemzeti ünnepünk, március 15.
alkalmából
az
Emberi
Erőforrások Minisztere

Dr. MAGÓCS
GUSZTÁV

Végzősök szóbeli vizsgája

létavértesi Háziorvosi Szolgálat
háziorvosa részére
az egészségügyi ellátás területén
elért
kimagasló
szakmai
tevékenysége elismeréseként a

A középiskolai szóbeli megmérettetések előtt szülői kérésre helyi
keretek között is minden évben biztosítunk lehetőséget a
gyerekeknek a vizsgahelyzet megismerésére. Idén február 18-án
magyar, matematika és angol tantárgyakból tették próbára
tudásukat, beszédkészségüket iskolánk legnagyobbjai.

Batthyány Strattmann László–díjat adományozta.
Tisztelettel gratulálunk!

VÉRADÓNAP
A 2019. március 13.-án megrendezett kiszállásos véradáson
megjelent vért adott 37 fő. Elsőként jelentkezett véradásra:
Karácsony Anita, Rákóczi u. 76 Molnár Csabáné, Petőfi u. 44.
A kiszállás véradó nap időtartamát a megjelentek relatíve alacsony
száma miatt csökkentették. Szeretném, ha a véradóink jeleznék
felém, hogy ezt a 4 órát megfelelőnek tartják-e (10 órától –14 óráig),
vagy legyen más időpontban? Amíg a véradók száma nem
gyarapszik, addig arra kell számítani, hogy a kiszállás időtartama
nem változik.
Szalai Ferencné, Anna véradásszervező
FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA ARCHÍVUMA

2019. évi városi rendezvényterv
április – július

Vizsgapillanat
A vizsgaeredményekről a szülőket írásban tájékoztattuk.

Irinyis farsang a retro jegyében
A 2019-es télűző mulatság központi témája a 80-as, 90-es évek
hangulatának megidézése volt.
Hagyományainkhoz híven a mulatság most is az egyéni jelmezes
felvonulással kezdődött.

Egyéni jelmezesek a színpadon
A rendezvényterv önkéntes adatszolgáltatáson alapul. A változtatás
jogát a szervezők fenntartják!

Rövidítések: ARANY= Arany János Iskola IRINYI= Irinyi János Iskola,
MŰV.HÁZ= Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház

A rendezvényterv elérhető a város honlapján.

Rövid szünet után az osztályprodukciók következtek.
Az alsó és a felső tagozat előadási szünetében a Szilasi Zsanett által
vezetett helyi drámacsoport vidám műsora és a 6. osztályos fiúkból
és iskolánk pedagógusaiból csak erre az alkalomra verbuválódott
táncegyüttes meglepetés előadása fokozta tovább a jó hangulatot.
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Jó buli volt a farsangi retro diszkó

Versenyek
FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA ARCHÍVUMA

Drámacsoport előadása
A zsűrinek idén is nehéz volt döntenie a díjazás tekintetében, hisz
nagyon sok ötletes, igényes, tetszetős maskarába bújt gyerek
sorakozott fel tornatermünk színpadán és az osztályok előadásai is
különlegesek voltak, ezért minden gyerek jutalmazásban részesült
vagy egyéni, vagy csoportos produkciójának köszönhetően.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány által
megrendezett Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján
február 15-én iskolánk legjobb matematikus növendékei képviselték
intézményünket.
A legeredményesebben teljesítő Irinyis nebulónk : Csikai Sára 7.
osztály

A Hermann Ottó Kárpát- medencei Biológia Verseny és a Teleki
Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny helyi vetélkedője
február hónapban lezajlott. A legkiemelkedőbben szereplő diákok
kerülnek nevezésre a megyei megmérettetésre.
A februári iskolai közleményünkben a sportversenyek során tévesen
került megnevezésre az úszóversenyre való felkészítők neve,
ezúton is elnézést kérünk a kellemetlenségekért!
A gyerekek kiemelkedő úszóteljesítményében részt vevő
felkészítők: Kontor Gábor, Reszler Zsolt és Hajdu Bence, Varga
Gergő.
Gratulálunk a versenyeken résztvevő minden tanulónknak és
felkészítő nevelőiknek!
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége
nevében Jákóbné Szilágyi Éva

Meglepetés előadás is volt
A maszkabál just dance retro diszkóval zárult.
A színpadi műsorok közötti szabadidőben elfogyasztható finom
falatokat a 7. osztályos szülői munkaközösség biztosította.

A búcsú pillanatai
Vályiné Pápai Viola igazgatóasszony, aki éveken át szívén viselte
iskolánk ügyét, február 21-én megkezdte nyugdíjazás előtti
szabadságát.
Az utolsó munkanapjának délutánján énekszóval kívántunk minden
jót a nyugdíjas éveire. Farsangi rendezvényünkön elérzékenyülve és
pozitív gondolatokat közvetítve búcsúzott a teljes Irinyis
közösségtől.

A legkisebbek esernyőtánca
Örömünkre szolgált, hogy ebben a tanévben is sokan csatlakoztak
iskolai közösségünkhöz a farsangi rendezvényünkön.

BEÍRATÁS

Ezúton is tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020.
tanévre az I. évfolyamosok beíratása
2019. április 11 –én és 12 –én 8 – 17 óráig lesz
az Irinyi utca 8. szám alatti épületben, a titkárságon.
A beíratásnál be kell mutatni a tanuló személyi igazolványát
(vagy születési anyakönyvi kivonatát) és lakcímkártyáját,
valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.
Részletesen az iskolai hirdetményén, a város honlapján.

Az alábbi Aranyosi Ervin idézettel szeretnénk sok boldog
pillanatot kívánni neki:
„Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal,
kívánunk szerencsét, egy jó nagy kalappal!
Mindennapjaidba erőt, egészséget,
szerető családot, örömöt, szépséget.
Válts valóra eztán minden olyan álmod,
mire nem volt időd, s mit csak szíved vágyott.”

14. oldal

Létavértesi

HÍREK

2019. MÁRCIUS

LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
Tisztelt Gazdálkodók!

ÚSZÁS. Március első hétvégéjén Debrecenben versenyeztek
egyesületünk úszói. A gyerekeknek több úszásnemben is sikerült
dobogóra állniuk.

Az őstermelői kártyákat 2019. évben is
szükséges felülírni a megváltozott személyes
adatokkal (név-, lakcímváltozás, NAV-nál bejelentett tevékenységi
kör bővítés), illetve minden földterületet érintő változást,
értékesíteni kívánt termékek körét és mennyiségét illetően. A
változást évente egyszer, június 15-ig kell bejelenteni.
A 2016-ban kiadott Őstermelői igazolványok 2020. 12.3 1-ig
hatályosak, de csak 2018.12.31-ig érvényesek. További két évre
2019– 2020 -as évekre lehetőségük van a termelőknek érvényesíteni
az igazolványokat. Érvényesítés határideje március 20.
Kérek mindenkit, hogy őstermelői kártyáját minden esetben hozza
magával, az ügyintézési idő csökkentése érdekében.

Nitrát adatszolgáltatás
A 2018. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2019 januárjától
március 31-ig kell teljesíteni. Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK
program + Ügyfélkapus benyújtás -> visszaigazoló levél érkezik. A
beküldött adatlap másolatát 5 évig meg kell őrizni!
Adatszolgáltatáshoz a területek helyrajzi száma, blokkazonosítója,
előző évben termesztett növények listája, és a kijuttatott N
hatóanyag mennyisége szükséges.

80 órás növényvédelmi alaptanfolyam „Zöldkönyves”
A tanfolyam díja 70.560 Ft, melynek 90%-a a támogatott, így a
részt vevőknek 7056 Ft- ot kell kifizetni. (Nem kell
előfinanszírozni a teljes díjat, hanem valóban csak ennyit kell
kifizetni).
Kik vehetnek részt, kik jogosultak részt venni a képzésen?
Csak MVH regisztrációs számmal (ügyfél azonosítóval) rendelkező
természetes személlyel köthető felnőttképzési szerződés. Az adott
személy lehet mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó vagy
élelmiszer-feldolgozó.
őstermelő
családi gazdaság
erdőgazdálkodó természetes személy
agrártevékenységet végző vállalkozás (cég/egyéni vállalkozó)
Cég vezető tisztségviselője részt vehet, alkalmazottja csak
munkáltatói igazolással delegálható a tanfolyamra.
Jelentkezéshez szükséges iratok:
a 8 általános végzettséget igazoló dokumentum,
érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,
adóigazolvány
orvosi alkalmassági igazolás (a vizsgára legkésőbb hozni kell)
a 18. életév betöltése.
Jelentkezni a falugazdász irodában lehet.

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Eredmények: Aranyérem: 100m pillangó Tatai Réka, Ezüstérem:
100m pillangó Zúdor Nóra.
Bronzérem: 100m gyors és 100m mell Fekete Norbert, 100m
pillangó Zúdor Réka, 200m hátúszás Balogh Dominik, 200m
gyorsúszás Zsíros Rebeka.

KÉZILABDA. A szövetség versenykiírása alapján U-12.
korosztályban lány régiós torna került megrendezésre Létavértesen,
melyre Alsózsolca, Balmazújváros, Hajdúnánás Kisvárda,
Mátészalka, Miskolc és Szerencs csapatai érkeztek.
Lányaink szoros mérkőzést játszottak Balmazújvárossal, majd
könnyed játékkal két vállra fektették Alsózsolca együttesét.

A felnőtt kézilabdázó hölgyek számára is indul a bajnokság. A
tabella élén álló csapatunk a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei
bajnokság, második helyén tanyázó Nyírbátor gárdájával hangoltak
a nyitányra. Hazai pályán, magabiztos játékkal győztünk a bátoriak
ellen.
LABDARÚGÁS.

Zilahi Kristóf és Kasza Béla falugazdászok

Felnőtt és Ifjúsági csapatunk is megkezdte a bajnokság tavaszi
idényét. Az első mérkőzésen az ifi győzelemmel debütált Konyáron,
míg a felnőttek döntetlent értek el a viharos szélben lejátszott
találkozókon.
Papp Zoltán szakosztályvezető

Hirdetések leadása 2019. április 10-én 12 óráig

Városháza I. em. 12. ajtó – e-mail: letahirek@gmail.com
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„Tied a csend a nyugalom,
Miénk a könny a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és szépet,
De a sors életünkben,
Mindent összetépett.”

BECSI SÁNDOR
Közöttünk 1948. 12.30 – 2014. 03.08.

Emlékezünk halálod 5. évfordulóján
Szerető családod

„Munka és küzdelem volt egész életed,
Értünk éltél, bennünket szerettél,
Örök álom zárta le drága két szemed.
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél,
Csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.”

Tarján József
halálának 12. évfordulóján
Soha el nem múló fájdalommal emlékezik
Feleséged és családod

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

PÁLYÁZAT
„Huszár gyerek, huszár gyerek…”
Iskolánk, az Arany János Általános Iskola sikeresen pályázott a
Honvédelmi Sportszövetség által kiírt TÁM/6/2018/39 számú, a
hazafias nevelést, a katonai, honvédelmi ismereteket, az egészséges
életmódot, a sport, a mozgás jelentőségét népszerűsítő pályázatán. A
pályázat keretében elnyert összeg: 1.434.380 Ft. A pályázat 2019.
márciusában valósul meg.

15. oldal

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Zöldfa u. 3. szám alatti 2 szobás,
gáz központi fűtéssel és modern
cserépkályhával, műanyag nyílászáróra kicserélt 75 m2 –es lakóház 500
öles kerttel eladó. Telefonszámok:
06 30 353 8090 és 06 30 6549669 .
(B-2019/28560/1/6)

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

LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi
utcán lévő lakóház nagy telekkel
(2 ha), gazdasági épületekkel eladó.
Telefon: 06-30 / 502-51-41.
(B-2019/28560/3/5)

HÁZHELY. Létavértes, Hunyadi
u. 8. szám alatti 5000 m2 területű
házhely eladó, vagy bérbe kiadó.
Érdeklődni lehet: 0670 / 9498 926
telefonszámon.
(B-2019/28560/4/11)

TORMAFÖLD. Kossuth kertben
tormaföld kiadó. Érdeklődni lehet
telefonon: 06 30 72 45 587
(B-2019/28560/3/56)

(B-2019/28560/2/44)

NYÁRFÁS. 2 ha nyárfás erdő
akácossal együtt eladó. Ugyanitt 15
méter fóliaváz eladó. Érdeklődni
lehet: 0620 334 6845

TERMŐFÖLD.
Létavértes,
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz.
alatt 21,23 AK értékű termőföld
eladó. Telefonon: 06 30 353 8090
(B-2019./28560/1/6)

(B-2019/28560/5/11)

VÁGOTT TORMADUGVÁNY
eladó. Telefon: 0630 72 45 587
(B-2019/28560/5/48)

SZÁNTÓFÖLD. A vértesi határban a 0549//1 hr. számon 4 ha88,51 AK értékű szántó eladó..
Érdeklődni lehet: 06 (52) 556-822
(B-2019/28560/2/14)

BÚTOROK, EGYÉB. Eladó 1 db
heverő, 2 db fotel, 2 db csillár, 1 db
szőnyeg (110x220), 2 db dohányzóasztal, 1 db kétszemélyes rekamié,
egy ablak (160x150-es) redőnnyel.
Érdeklődni: 06/20/ 577-1702
(B-2019/28560/3/53)

SZŐLŐ. Létavértesen a Kossuth
kertben 13 sor kordonos Otelló
szőlő eladó. Pajra, áram, szűrős
fúrott kút van. Érdeklődni lehet:
30/2063655.
(B-2019/28560/5/52)

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel,
Roto vasalattal, acélmerevítéssel.
8év szerkezeti és 12 év színtartóssági garanciával, Kedvező
áron, pontos, precíz munkavégzéssel! Érdeklőd-ni: ifj. Kéki
Sándor, 06-20/ 463-57-13
(x)

(B-2019/28560/5/44)

Hirdetések leadása
Április 10-én 12 óráig
Városháza I. emelet 12.

SZŐLŐ. Kossuth kertben 9 sor
kordonos szőlő teraszos pajtával,
nyárfással
eladó.
Érdeklődni:
Moldovánné 06-30/431-40-16.
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!
Érdeklődni: ifj. Kéki Sándor,
Telefon: 06 20/ 463-57-13
(x)

FOTÓ:: ARANY J. ISKOLA ARCHIVUMA

Március 4-én a Szent Korona másolatokat kiállítása volt, melyet
Csontos János rendhagyó történelem órája követett. A könyvtár falán
elhelyezett emléktáblánál megemlékeztünk báró vitézvári Simonyi
József óbesterről., majd a Kossuth szobornál az 1848/49-es huszárokról.
A program koszorúzással, a Himnusz közös éneklésével zárult.
Délután a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumot
mutatta be iskolánk három volt diákja.
Az ötödik-hatodik osztályos tanulók a Rozsnyai István Muzeális
Gyűjteménybe látogattak, ahol ta lányok tulipánkokárdát, illetve
zsinórdíszes pártát varrtak, a fiúk zsinórdíszes huszárcsákót készítettek.
Másnap tanulmányi kirándulásra került sor Szolnokra és Kenderesre.
A hónap során még két tanulmányi kirándulás, iskolai verseny, sportnap
vár az iskola diákjaira.

PROGRAMELŐZETES - RUHABÖRZE
Bármilyen méretű ruháját megunta,
frissíteni szeretné ruhatárát, akkor itt a helye nálunk!
A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési házban
újra lehet ruhát árusítani, ruhát cserélni egymás között.
Lehet ez baba, kisgyermek, kamasz, vagy felnőtt méretű darab,
hozza el és cseréljen vagy árusítson.

Április 27-én szombaton 9-13 óráig
(vagy igény szerint)

16. oldal

Létavértesi

Aktuális települési információk a város közigazgatási honlapján
www.letavertes.hu / HÍREK
TELEPÜLÉS
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