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Júniusban az Arany János Iskola 50 tanulója pályázati támogatással a Balatonnál töltött öt jutalomnapot.

Iskolakezdés
Tankönyvosztás
Arany János Iskola
augusztus 27-én, kedden
délelőtt 8-12 óráig, délután 13-17 óráig
Irinyi János Iskola
Augusztus 28- án, szerdán
délután 13 – 17 óráig

Tanévnyitó ünnepségek

A Városi Könyvtár és Művelődési ház
szeretettel és várja Önöket

2019. szeptember 7 – én
a Kossuth kerti Tájháznál

Program:
11.45: Cserebingó nyitótánca
a Reál ÁBC parkolóban
12.00: Szüreti felvonulás indulása
További táncos pontok:
- Szilágyi Barkácsbolt (Petőfi utca),
- Szél Cafe (Arany János utca)
15.00: TÁJHÁZNÁL
Színpadi műsor
Fellép –többek között –
az Érmelléki Vadásztársaság dalköre
16.00: Biciklis bemutató
16.30: Íjász bemutató, íjászkodás

Kerékpár szépségverseny
Vásári forgatag

Arany János Iskola:
Irinyi János Iskola:
szeptember 2 -án,hétfőn 8 óra

TÉRÍTÉSMENTES
HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS
Tisztelt Szülők!
A 2019/20-as tanévben is igényelhető a 7.
osztályos lányok számára a női
méhnyakrák megelőzésére ajánlott HPV
védőoltás.
Az Országos Tisztifőorvos tájékoztató levele a térítésmentes HPV elleni védőoltásról olvasható a város honlapján:
www.letevertes.hu /Hírek.
Az oltóanyag igénylésére szeptember első
napjaiban lesz lehetőség.
Minden érintett szülőnek tértivevényes
tájékoztatót küldök, amelyet 2019. szeptember 12-ig minden esetben (ha nem
kéri, akkor is!) szíveskedjenek visszajuttatni az iskolába a védőnőnek!
Janka Sándorné iskolavédőnő

/7.oldal

FELHÍVÁS
helyi adó,
gépjárműadó befizetésére !
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a 2019. II. félévi helyi adókat
(kommunális adó, iparűzési adó), a mezőőri járulékot és a gépjárműadót szeptember 16-ig lehet késedelmi pótlék mentesen
befizetni..
A befizetésre szolgáló csekkek az első félévben már kiküldésre kerültek, azonban
akinek nincs meg, elveszett az másik csekkért keresse fel Adóügyi Irodánkat.
Kérjük a lakosságot, hogy saját érdekükben
a fizetési határidőt tartsák be, mivel annak
elmulasztása többlet költséggel, illetve
kellemetlenségekkel járhat.
Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

Városi véradónap
Kedves Véradóink!

Véradás 20189. augusztus 28- án,
szerdán a Vértes Könyvtárban, a
Kassai u. 8. szám alatt.
Mindenkit várunk, aki egészségesnek érzi magát!
Szalai Ferencné véradásszervező
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRÓL
A köztársasági elnök 2019.
október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki
a helyi önkormányzati általános választásokat.

•

Kik jogosultak részt venni a helyi
önkormányzati
képviselők
és
polgármesterek választásán?
Magyarország
Alaptörvénye
alapján
minden,
Magyarország
területén
lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és
európai uniós állampolgárt megillet az a
jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán választó
legyen (ez az úgynevezett aktív
választójog). Részt vehetnek a választásban
a magyarországi lakóhellyel rendelkező,
menekültként,
bevándoroltként
vagy
letelepedettként
elismert
nagykorú
személyek is.
A
passzív
választójog
(azaz
a
választhatóság
joga)
a
magyar
állampolgárokat és a magyarországi
lakóhellyel rendelkező európai uniós
állampolgárokat illeti meg.
Nincs választójoga annak, akit a bíróság a
választójogból
kizárt
bűncselekmény
elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.

•

Mikor kapok értesítőt, hogy hol
tudok szavazni?
A Nemzeti Választási Iroda a 2019.
augusztus 7-i névjegyzéki adatok alapján
legkésőbb augusztus 23-ig (péntek) küldi
meg az értesítést, hogy a magyarországi
lakcímmel
rendelkező
választópolgár
szerepel a névjegyzékben, illetve arról is,
hogy hol és mikor szavazhat.
• Mit kell tenni, ha valaki nem kapta
meg az értesítőt?
A választópolgár – ha nem kapja meg
az értesítőt, vagy ha az megsemmisül vagy
elvész –a helyi választási irodától (a
jegyzőtől) új értesítőt igényelhet. Az
értesítő bemutatása nem feltétele a
szavazásnak.
• Mikor kezdődik a kampány?
A hivatalos kampányidőszak augusztus 24én kezdődik és a szavazás napján (október
13.) 19 óráig tart.
• Mettől meddig gyűjthetik a jelöltek
az ajánlásokat?
Ajánlást gyűjteni augusztus 24-től
(szombat) szeptember 9-én 16 óráig (hétfő)
lehet. Megyei listára szeptember 10-én 16
óráig (kedd) gyűjthető ajánlás.
• Lehet-e több jelöltet ajánlani?
Igen, egy választópolgár akár több jelöltet,
ill. megyei listát is ajánlhat, de egy jelöltet,
ill. megyei listát csak egyszer.

•

A
polgármester-jelöltséghez
mennyi
ajánlás kell?
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy
annál
kevesebb
lakosú
település
választópolgárainak legalább 3 százaléka
jelöltnek ajánlott. A augusztus 7-i
névjegyzéki adatok alapján az ajánlások
számát a jegyző közleményben teszi közzé.
Létavértesen a polgármesterként indulni
szándékozó jelöltnek 175 ajánlást kell
összegyűjtenie.
A
polgármesterjelölt
nemzetiségi jelöltként is indulhat.

•

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOKRÓL

Mely szervezetek lehetnek jelölő
szervezetek?
Jelölő szervezet lehet a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán a
választás kitűzésekor a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő
párt, valamint egyesület (a szakszervezet
kivételével).
A jelölő szervezet bejelentése megtehető
bármelyik területi (vagyis megyei ill.
fővárosi) választási bizottságnál, illetve
a Nemzeti Választási Bizottságnál.
Hogyan választjuk az önkormányzati
képviselőket?
A 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú
településen
a
helyi
önkormányzati
képviselőket a település választópolgárai
egyéni
listás
választási
rendszerben
választják meg, ahol a település egy
választókerületet alkot. A képviselőtestület
tagjainak száma 2,4,6 vagy 8 fő lehet, a
település
lakosságszámától
függően.
Létavértesen 8 fő.
A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre
szavazhat, amennyi a megválasztható
képviselők száma. Az egyéni listán
képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselők száma szerint a
legtöbb
érvényes
szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell
megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez
mandátumot.
• Mennyi ajánlás szükséges az egyéni
listás képviselő-jelölt és az egyéni
választókerületi jelölt indításához?
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi
képviselőjelölt az lehet, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább
1 százaléka jelöltnek ajánlott. Az egyéni
listás és az egyéni választókerületi jelölt
nemzetiségi
jelöltként
is
indulhat.
Létavértesen
59
ajánlást
kell
összegyűjteniük a jelölteknek.

•

Hogyan
választjuk
a
megyei
közgyűlés tagjait?
A megyei önkormányzati képviselőket a
választópolgárok megyei listán választják.
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet. A
választás tekintetében minden megye egy
választókerületet alkot, melynek nem része a
megyei jogú város, valamint a főváros.
• Hogyan választjuk a polgármestert?
A
polgármestert
a
települések
választópolgárai közvetlenül választják.
Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre
lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Mely nemzetiségek vonatkozásában kerül
sor választásra Létavértesen?
Települési nemzetiségi önkormányzati
választást ott lehet kitűzni, ahol a legutóbbi
(2011-es) népszámlálás során legalább 25en az adott nemzetiséghez tartozónak
vallották magukat. A Nemzeti Választási
Bizottság 183/2019. NVB határozatában
Létavértes vonatkozásában roma és román
önkormányzati képviselők választását tűzte
ki.
• Szükséges ajánlások száma
Létavértesen a roma nemzetiségi jelöltséghez szükséges ajánlások száma 21, a
román esetében 5.
• Hogyan adhatom le a szavazatomat
a
nemzetiségi
önkormányzati
választáson?
Az általános választáson nincs külön
nemzetiségi szavazókör: ugyanabban a
szavazóhelyiségben lehet szavazni a
települési, területi (megyei, fővárosi),
illetve országos nemzetiségi önkormányzatokra is, ahol a polgármesterre és a
képviselőkre Ennek címét az értesítő
tartalmazza.
A nemzetiségi választáson az szavazhat,
aki a kinyomtatott nemzetiségi névjegyzéken szerepel (ezen akkor szerepelhet, ha
legkésőbb szeptember 27-ig felvetette
magát a nemzetiségi névjegyzékbe), és a
szavazólapok átvételekor alá is írja azt.
További részletes választási információk a
város honlapján olvashatók.
Bertóthyné Csige Tünde
jegyző, a HVI vezetője

Tájékoztató
Tájékoztatjuk olvasóinkat, és az
érintetteket, hogy a Létavértesi Hírek
választáshoz kapcsolódó anyagokat,
fizetett hirdetés formájában sem
jelentet meg. Megértésüket köszönjük!
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POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ
Szennyvízberuházás

A település utcáiban a gerincvezetékek elkészítése miatt és a
szennyvíztelepen a 32. és a 33. héten is sokat dolgoznak a beruházás
kivitelezői. Ebben az időszakban korlátozások is életbe léptek a
Rákóczi utca egyirányusítása miatt, illetve több esetben útszűkület,
illetve csőátvezetés miatt egyfajta „fekvő rendőr” is akadályozhatja
a közlekedést.
Ezért Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az alábbi helyeken a balesetek és a gépjárművek károsodásának megelőzése érdekében
körültekintően közlekedjen:
Sándor utca, Aradi utca, Bács utca, Rákóczi utca, Szél utca, Gagarin
utca, Baross utca vége, a Temető utca és a Vörösmarty utca egyes
szakaszai, valamint a Halom utca, Diószegi utca, Táncsics utca,
illetve ezek csomópontjainál érintett közterületeken. Megértésüket
ezúton is megköszönöm!

Hitelfelvétel nélkül

Létavértes Város Önkormányzata a 42/2019.(IV.16.) Öh. számú
határozattal döntött arról, hogy a folyamatban lévő pályázatok többletforrás igényére kérelmet nyújtson be a Magyar Államkincstáron
keresztül a Pénzügyminisztériumhoz, illetve a Miniszterelnökséghez.
Ehhez szükséges volt Hajdú-Bihar megye önkormányzatának támogató döntése a keret növeléséhez is. A többletforrásra a
geotermális energia hasznosítására elindított pályázatunk kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatása során beérkezett ajánlattételi
felhívás összege miatt lett szükség.
Az 1455/2019.(VII.26.) Korm. határozat értelmében a közlönyben
megjelent adatok szerint a szükséges összeget 42.638.526 Ft öszszegben jóváhagyták, így szerencsére a város önkormányzatának
hitelfelvétel nélkül lehet megvalósítani ezt a beruházást. Ezzel elhárult minden akadály a kiviteli szerződés aláírása, a munkaterület
átadása, valójában a kutak fúrása és a vezetéképítés elől. Köszönet
érte a támogatóknak!

Ipari park

A létavértesi vasúti átjáró melletti ipari terület fejlesztése pályázatunk kivitelezése elől is elhárult minden akadály. A természetvédelmi hatóság számára benyújtott második környezeti hatástanulmány igazolta azt, hogy a területen védendő élőhely nincs, ezért
hozzájárultak ahhoz, hogy több mint öt hektár terület visszakerüljön
az ipari terület részéhez.
A jóváhagyó határozatban leírt különböző előírások teljesítése
mellett a vízjogi engedély módosítását kezdeményeztük, melynek
megérkezése napok kérdése. Így reményeink szerint még szeptember közepéig a kivitelezői közbeszerzési eljárás megindulhat. A
kivitelezői érdeklődés erre is folyamatos.

Egyezség
Talán nem mindenki előtt ismert, de a korábbi ivóvíz szolgáltatónk
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. két éve pereli városunkat
2.210.390 forint közkifolyós vízfogyasztás, illetve 11.473.880 Ft
plusz ÁFA összegű települési víziközmű vagyon értékbecslésének
elkészítése miatt.
A per öt elsőfokú tárgyalását követően a felsorakoztatott tanúk és a
becsatolt jegyzőkönyvek, nyilatkozatok ellenére elsőfokon a TRV
Zrt. nyert. A másodfokú eljárás bírói testületének javaslatára peren
kívüli megegyezést kezdeményeztünk a társaság menedzsmentjénél.
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Az első egyeztetőn az álláspontok nagyon kevéssé közeledtek,
hiszen a Zrt. nyertesként, illetve annak magabiztosságával kezelte a
folyamatot. A második egyeztető megbeszélés előkészítésére ügyvéd úrral és a gazdasági igazgató asszonnyal többször egyeztettünk.

Az új alkalmat ezt követően jelöltük ki augusztus 7-ére, melyen a
fentieken kívül a jogi irodavezető, illetve a vezérigazgató főtanácsadó is részt tudott venni. A megbeszélésen ismét elhangzottak részünkről azok az érvek, melyek azt igazolják, hogy milyen módon
üzemeltettek és hány alkalommal nem tartották az ígéretüket a cég
akkori irányítói. A Zrt. által az értékbecslésre bemutatott ajánlatuk
még közel 10 millió forint összegű volt. A pro-kontra indokokat
felhozva egyeztetésre vonultak ki a jelenlevők, mely után az alábbi
egyezségi ajánlatot sikerült kialkudnunk.
Az önkormányzat az egyezségi megállapodás bírósági jóváhagyását
követő 15 napon belül megfizet a Zrt. részére közkifolyós fogyasztásra bruttó 2.210.390 forintot, valamint a vagyonértékelés költségeként és a rendelkezésre bocsátása, valamint felhasználása miatt
bruttó 4.000.000 forintot. A költségek viselése tekintetében az eljárási díj és illeték 50 %-át a cég átvállalta.

Állati tetemek elhelyezéséről

Az újlétai út mellett évekkel ezelőtt megszüntetett állati hulladék
elhelyezésére használt terület bezárást követően sokáig nem volt
probléma. Azonban mezőőreink néhány hete ismét azt tapasztalják,
hogy a külterületen különböző helyeken dögök kerülnek elhelyezésre (sertés, baromfi, kutyák).

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy az elhullott háziállatok bejelentésére az önkormányzat Településszervezési Irodájában van
lehetőség az 52/585 300 -as számon, illetve az önkormányzati központi számokon hívható 116-os melléken kell bejelenteni.
A bejelentőnek az alábbi adatai szükségesek: név, pontos cím, telefonszám, elhullott állat súlya, fajtája. A bejelentést követően kollégáim soron kívül gondoskodnak arról, hogy a megjelölt helyről az
ATEV 72 órán belül az állatokat lakossági hozzájárulás nélkül (ingyenesen) elszállítsa.
Abban az esetben, ha a bejelentő ENÁR kóddal rendelkezik (állattartó, őstermelő, stb.), akkor neki közvetlenül az ATEV ügyfélszolgálatára kell telefonálnia az alábbi telefonszámon: 06 80 820 024
Ebben az esetben a szállítással felmerült költségét az állattartó viszszaigényelheti az MVH-tól.
Ismételten szeretném mindenkitől kérni, hogy amennyiben a
településen valamilyen rendellenességet, közműszolgáltatásban való
hiányosságot, vagy csak problémának érzett jelenséget látnak, ne a
facebookon, hanem a szolgáltatók számláin levő hibabejelentőn,
illetve az Önkormányzat telefonszámain:
06 52/ 376 345, 06 52/585 300 - vagy akár személyesen is bármely
időpontba az Önkormányzat felé jelezzék. Segítségüket előre is
tisztelettel köszönjük!
Menyhárt Károly polgármester

„Maradj Hajdú – Biharban!” pályázat
A „Maradj Hajdú-Biharban! - Megyei Ösztöndíjprogram” pályázaton
az alábbi létavértesi fiatalok részesültek támogatásban:
Andirkó Renáta, Bacsa Vivien, Balogh Adél, Bodnár Gergő, Budai
László, Budai Szabolcs, Demján Hajnalka, Derecskei László,
Herczeg Kinga, Horváth Sándor, Mázló Dávid László, Nagy Gergő
László, Pénzes Fanni, Pongor József, Sós Bence, Szűcs Anett
Tallódi Krisztián, Tóháti Beáta, Vida Krisztián, Zakota Gábor, Zolnai
Fruzsina,
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XVIII. Alkotótábor
Augusztus 4 - 11 között került megrendezésre a Létavértesi
alkotótábor, ahol idén 15 művész vett részt itthonról és a
Partiumból.

Kézműves tábor 2019.
A Magyar Művészeti akadémia 4 éve rendezi kézműves táborait
Létavértesen, amelynek helyszínadója és lelkes támogatója a Vértesi
Református Egyházközség, a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, és az annak szomszédságában található Bihari Jurtatábor. A
lebonyolítást 2 éve a Família Családsegítő Alapítvány koordinálja.

Közös célunk, a népi kismesterségek visszatanítása, az azokban a
térségekben élő fiatalok részére, ahol ezek a hagyományos tevékenységek eltűnőben vannak; a magyar népi kultúra továbbadása a
következő generációknak; a fiatalok identitástudatának fejlesztése, a
közösségépítés, valamint a fiatal és tehetséges népi iparművészek és
zenészek munkájának segítése.

Fotók: GONDA ZOLTÁN

A tábor résztvevői egy közös fényképen

Balról jobbra: Rácz Anita (Kaba), Csics Emese (Budapest), Király
Antal (Hajdúszovát), Vermes Marianna (Debrecen), Máté Anna
(Létavértes), Bődi Ildikó (Hosszúpályi), Juhász Imre (Székelyhíd),
Pénzes Sándorné (Létavértes), Buka László (Debrecen), Lukácsné
Murányi Terézia (Szeged), Máté József (Létavértes), Makai Gyula
(Debrecen), Fenyvesvölgyi Tamás (Debrecen) Gonda Zoltán (Debrecen), Benkóczy Péter (Érd).. Nem szerepel a képen Guba Kerekes
Zsuzsa (Székelyhíd).
A táborban olaj, akril, grafika, batik és vegyes technikákkal közel
30 új alkotás született, melyek egy részén Létavértes épített- és
természeti környezete került megörökítésre.

Az érdeklődők 10 műhelyben ismerkedhettek a mesterségekkel.
Az ország kiemelkedő tehetségű, jól felkészült mesterei segítettek
céljaink megvalósításában.
Fafaragó és a tábor fő szervezője: Galánfi András, Kossuth-díjas
népművész, fafaragó népi iparművész, a népművészet mestere.
Fazekas: Fazekas Lajos, a népművészet mestere. Nemezes:
Szakady Kincső, népi kézműves, nemezkészítő szakoktató. Kovács:
Vajda László, népművészet mestere, MMA tagja, népi iparművész.
Szövők: Galánfiné Schmidt Teréz, népművészet mestere és Lőrincz
Péter takácsmester, szövőszékkészítő. Kályhacsempe készítő: Győri
Virág, népzenész. Gyöngyfűzők: Szeitz Ágnes és Dr. Szeitz Anikó
Kazettásmennyezet festő: Gaál János, a népművészet mestere, bútorfestő, restaurátor. Batikoló: Túriné Makoldi Gizella, festő, illusztrátor, batikoló. Üvegműves: Cseresznyés József, üvegművész
Játékkészítő: Csíki Lóránt, népi játszóház vezető.

Alkotás közben

Fotó: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény mellett található
napelempark alatt kerültek berendezésre a „kézműves utcák”.
A múzeumkert és az állandó kiállító tér fogadta az akadémia neves
előadóit, illetve az előadásokra érkező vendégeket.
Guba – Kerekes Zsuzsa

Benkóczy Péter

Az alkotók munkáiból ősszel kiállítás nyílik a Városi Könyvtár és
Művelődési házban.
A művészek egy-egy munkájukkal viszonozták a vendéglátást,
gyarapítva ezzel a város közel két évtizedes gyűjteményét –
tudtuk meg Pénzes Sándorné és Máté József táborvezetőktől.
Turóczi Barnabás
A táborról további képek a város honlapján:
www.letavertes.hu/Hírek

A kézműves utcákban napközben műhelymunka folyt, majd esténként az előadásokat népdaltanulás és táncház követte. Közreműködtek: Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós és Gyönyörű Zsigmond.
Jenei Szabina

BÁBOS TÁBOR
A Debreceni Hittudományi Egyetem Katechetikai Központja által
szervezett bábos tábor záró rendezvényére augusztus 16-án volt. A
táborlakók az egy hét alatt létrehozott három nagyszerű előadását
díjtalanul tekinthették meg az érdeklődők.
További információk: a Rozsnyai Gyűjtemény facebook oldalán
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A VÁROS- ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGÉNEK
DELEGÁCIÓJA LÉTAVÉRTESEN
Rangos esemény helyszíne volt a város
2019. július 24-27-ig Debrecen adott otthont a Ráday Mihály
elnökletével működő Város- és Faluvédők Szövetsége Országos
Találkozójának és Szakmai Konferenciájának.
A négynapos programsorozatban Létavértes is kiemelt szerepet
kapott. A szakmai konferenciák témái között szerepelt a Népi építészeti tagozatban Pataki Emőke előadása a Létavértesi szőlőspajták
címmel.
A találkozó negyedik napján Hajdú-Bihar megye kiemelt értékeivel
ismerkedtek az ország minden pontjáról érkező szakemberek, és
nagy örömmel töltött el bennünket, hogy Hajdúböszörmény, Balmazújváros és Hortobágy települések mellett Létavértest is érdemesnek találták a szervezők arra, hogy egynapos kirándulás keretében ismerkedjenek meg településünk értékeivel.

Kedves Szülők!
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde szeptember 2-án,
hétfőn nyitja kapuit és várja a kisgyermekeket.
Kívánunk a nyári szünet még hátralévő napjaihoz sok szép élményt,
és kellemes pihenést!

Az óvoda munkatársi közössége

Tájékoztatása a tanévkezdésről

Ráday Mihály VFSZ elnök urat, Kovács Imrénét, a Debreceni
Városvédők alelnökét és a közel 40 fős delegációt az Irinyi János
Általános Iskola ebédlőjében fogadtuk.
Menyhárt Károly polgármester köszöntője után filmvetítésből,
illetve polgármester úr előadásából ismerkedtek kis városunk természeti, épített és társadalmi sajátosságaival.

Ezt követően a Települési Értéktár Bizottság eddigi tevékenységéről
és a helyi értéktárban szereplő értékekről tájékoztattam a jelenlévőket.
A nap további részében megtekintették az Irinyi Jánoshoz kapcsolódó emlékeket, a Vízi Vágóhidat, kiszekereztünk a szőlőskerti
tájházhoz, ahol a szőlősgazdák borkóstolóval, Balla Fruzsina csoportja pedig néptáncbemutatóval fogadta vendégeinket .
A Vértesi Szeretetház étkezőjében fogyasztott ebéd után megtekintették a Rozsnyai Gyűjtemény anyagát és a jurta tábort, majd a
Nagylétai Görögkatolikus Templom ikonosztázionjában gyönyörködhettek.
A csoport vezetői és tagjai elismeréssel köszönték meg a nap programját, és őszinte gratulációjukat fejezték ki a városnak az itt található számos értékért, annak megőrzéséért és gondozásáért.
Ezúttal is köszönetet mondunk azoknak, akik hétvégi munkájukkal
hozzájárultak a nap sikeréhez, Létavértes jó hírének erősítéséhez.
Vályiné Pápai Viola
Értéktár Bizottsági elnök
A rendezvényről további képek: www.letavertes.hu

I. A tankönyvosztás időpontja
Augusztus 27-én, kedden délelőtt 8-12 óráig, délután 13-17 óráig
II. Ingyenességre jogosultak
Valamennyi általános iskolás diák ingyenesen kapja meg a tankönyvet, így a tankönyvcsomag átadásakor nem lesz szükség igazolásokra, de az étkezéshez igen.
III. Rajz- és technika eszközök
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően diákjaink számára tanítási órán használatos bizonyos eszközöket a kedvezőbb árak és
használhatóság miatt az iskola szerez be, így például 3-4. évfolyamosok és felső tagozatos diákok számára rajzból és technikából
bizonyos tanszereket nem kérünk megvásárolni, nem szerepeltettük
a kiadott listákon. Ezekre a dolgokra a következő összegeket kérjük:
1-2. osztály:
300,-Ft
3-4. osztály:
1.000,-Ft
5-8. osztály:
2.200,-Ft
Ezeket a tételeket a tankönyvosztással egy időben szedjük be tanulónként. Kérjük, mindenki hozzon erre is pénzt magával! Az ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó!
IV. További fontos időpontok
Időpont
Kezdés
Esemény
augusztus 23. péntek 8:00
Javítóvizsgák
augusztus 27. kedd
8:00
Tankönyvek osztása, étkezéshez igazolások leadása
szeptember 2. hétfő
8:00
Évnyitó
ez után
Első tanítási nap

A megye legjobb olvasói pályázaton

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében 40. alkalommal
került megrendezésre a Barátunk a könyv olvasónapló pályázat. A
verseny során két fordulóból állt. Az ünnepélyes díjátadásra június
15-én került sor. Iskolánk „Léta vezér” csapata (Guba Dávid 5.c,
Lakatos Regina 5.b, Oláh István 5.c, Szabó Anna 5.b) az 5. helyezést érte el. Gratulálunk!
Milotai-Kiss Ildikó felkészítő pedagógus
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NYUGDÍJBA VONULTAK
Ignáthné Weszelowszki Györgyi
40 éves munkaviszonnyal a tarsolyában a nyugdíjasok táborát gazdagítja. 1994-ben gyógypedagógusként kezdett el dolgozni iskolánkban.
Feladata nem volt egyszerű, merrt a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozás teljesen egyénre szabott, különleges bánásmódot,
sokoldalúságot igénylő fel
adat. Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók mellett autista, hallássérült, mozgássérült és beszédfogyatékos gyermekekkel is foglalkozott.
Kezdetekben az iskola eltérő tantervű tagozatát vezette. Munkája sikeressége érdekében folyamatosan fejlesztette pedagógiai eszköztárát,
hogy sikerüljön az általa fejlesztett tanulóknak az iskolából kikerülve
megállni a helyüket az életben. Ezért a tevékenységéért 2016-ban
Létavértes Gyermekeiért díjban részesült.
Nagy törést jelentett számára, és számunkra is, hogy az idei tanév elején
a Tankerületben egy iskolába vonták össze a gyógypedagógusokat, a
sajátos nevelési igényű tanulók mindenhol ellátására Így formailag már
nem iskolánk dolgozója volt, de helyileg a két létavértesi iskolájában
dolgozott. Mi változatlanul saját pedagógusunknak tekintjük.
Nyugdíjba vonulása alkalmából megkapta a Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet.
Köszönjük a sok türelemmel, kitartással végzett munkáját! Kívánunk
Neki jó egészséget, sok boldogságot, tartalmas nyugdíjas éveket!

HÍREK
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Hagyományőrző jutalomtáborok
Alsó tagozatosok
A Létavértesi Arany János Általános Iskola alsó tagozatos diákjai
immár második éve vehettek részt az EFOP 3.3.5- 2017-00048 számú
Kicsi nékem ez a ház, avagy Hogyan éltek elődeink címet viselő hagyományőrző jutalomtáborban.
Az egész évben kitartó, becsületes munka gyümölcseként ötven kisdiák
élvezhette a hét programjait, melyek igen változatosak voltak.
A bőséges heti ellátás mellett nem volt hiány élményekben sem. A
gyerekek a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény és Jurtatábor lelkes
vezetőivel kalandos mesetúrán, kézműves foglalkozáson vettek részt
majd a helyi nyugdíjas kör tagjaival karöltve kenyérlángost készíthettek.
Régen is használt közlekedési eszközökkel biciklivel és lovasszekérrel
térképezhették fel városunk nevezetességeit a Vízi vágóhidat és a Daruláp tanösvény buja, vadregényes tájait. Nagy Imre kiváló táncpedagógus segítségével népi hangszerekkel, dalokkal ismerkedtek diákjaink..
Ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba,. hazafelé pedig megebédeltünk egy hangulatos vendéglőben.
A tábor zárónapja is mozgalmas volt. Időutazást tettünk a mozi világában egészen a 3D-s filmekig. A Debreceni Cinema Cityben megtekintettük Aladdin csodálatos történetét.
A tábor programjainak összeállítói, a jó hangulat állandó felügyelői alsó
tagozaton voltak: Menyhártné Bora Edit, Belényesiné Kiss Edit, Oláh
Csabáné, Balogh Réka és Herczné Egri Hajnalka tanítók.

Pongor Sándor
1978- tól dolgozik iskolánkban. Tanítói diplomája mellé technika tanári oklevelet is szerzett.
Több területen is kipróbálhatta magát, tanított alsós napközis csoportokban, majd gyakorlati oktatást, illetve technika tantárgyat.
Szakját kiemelkedő hozzáértéssel és rátermettséggel oktatta. Az
anyagok, eszközök gondos előkészítésével biztosította a színvonalas tanulói munkáltatást. Az iskola gyakorlókertjében folyó
tevékenységet példásan tervezte, szervezte.
Szakkörein a barkácsolástól, a kerékpár- és motorkerékpár szereléstől a közlekedési ismeretekig rengeteg dologgal ismerkedhettek, foglalkozhattak tanítványai. A diákoknak üzemlátogatásokat
szervezett, s szívesen vettek részt az iskola, a település parkjainak,
tereinek gondozásában is.
A tanulók szerették csendes, szerény viselkedéséért, amivel ugyanakkor
megfelelő fegyelmet is tudott tartani. Munkáját a kitartás, megbízhatóság jellemezte.
Kollegáival való kapcsolata a kölcsönös megbecsülésen, őszinteségen
alapult. Empatikus, barátságos viselkedésének köszönhetően évtizedeken keresztül volt az iskola Közalkalmazott Tanácsának vezetője.
Elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, és ősztől már nem kezdi el a tanévet. Megérdemelt pihenéséhez jó egészséget, családjában, unokáival
eltöltött sok időt, boldogságot kívánunk

Horváth Imréné
1996-ben kezdett el iskolánkban dolgozni az
akkori meghatározásnak megfelelően hivatalsegéd munkakörben.
Tevékenysége az iskolai technikai dolgozói
munkaköri leírásnak megfelelően szerteágazó
volt.
A takarításon kívül a pedagógiai munkánkat, napi teendőinket, segítő
tevékenységeket: üzenetek továbbítása, átadása, tízórai uzsonna szortírozása, portaszolgálat, esetleg tanulók kísérése, ünnepségek előkészítése, stb. végzett.
Nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel köszöntjük ! Köszönjük az
együtt töltött éveket! Továbbra is nagyon jó egészséget, hosszú, aktív
nyugdíjas éveket, és sok boldogságot kívánunk!

Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

Tanulóink a kisvonaton, a Hortobágyon

Felső tagozatosok
Ugyanennek a programnak köszönhetően 30 felsős diákunknak is
lehetősége volt egy programokban gazdag napközis táborban részt
venni. Diákjainknak egész éves munkájuk jutalmául ajánlottuk fel a
táborozás lehetőségét, amivel, örömmel éltek.
Központi témák: a hagyományőrzés, a szűkebb és tágabb környezetünk
megismerése, és a meglévő tudás elmélyítése volt tematikus programok
segítségével.
Az első nap drámapedagógiai játékok, ismerkedés a népi hangszerekkel. Másnap a tudomány titkait kutattuk az Agóra Tudományos Élményközpontban, aztán megnéztük a Men in Black film - Sötét zsaruk
a Föld körül című részét.
A harmadik napon buszunkkal meg sem álltunk a Tiszáig. Ismerkedtünk a természetes élővilággal, egy kellemes sétahajózáson vehettünk
részt. Elutaztunk Poroszlóra az Ökocentrumba, jártunk a tutajos kalandparkban.
Negyedik napon úticélunk a Hortobágy volt, ahol a kisvonattal indultunk felfedezni a puszta világát, aztán a Hortobágy Nemzeti Park Látogatóközpontjában jártunk, a híres Hortobágyi Csárdában ebédeltünk.
Az utolsó napon együtt zártuk a tábort. is bezártuk. Megnéztük Gyarmati Zalán több száz képből készült válogatását, aki közösségi munkáját tel jesítette nálunk.
A tábor vezetői Létai Ilona, Ica néni és Nagy Zsolt, Zsolti bácsi nevében,
Molnárné Pelei Andrea, Andrea néni.
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Nyári tábor a Balatonnál
A tavalyi év EFOP 3.3.5-17 pályázat keretében megvalósult Duna
kanyari egyhetes bentlakásos tábor után, az idei évben a pályázat
megvalósítása a Balaton felvidéken folytatódott.
50 gyermek táborozott június 24-29 között a Balaton partján.
Azokból a tanulókból állt össze a csoport, akik egész éves teljesítményükkel kiérdemelték ezt a jutalmat.
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A harmadik nap délelőttjén a Tapolcai-tavasbarlangban csónakáztunk. Délben Sümegen egy középkori lakomán maszatoltuk össze
kezünket és arcunkat. Megújult erővel másztuk meg a várhoz vezető
meredek ösvényt.

A Sümegi vár udvarán
A Sümegi várban rengeteg látnivaló és játék várta a kikapcsolódásra
vágyó melegtől kitikkadt társaságot.
Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

Látogatóban a Liszt Ferenc repülőtéren

A tábor első napján rögtön egy igazán különleges élményben volt
része a gyerekeknek, hiszen a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi
repülőtéren tettünk egy látogatást. Utunk során eljutottunk a repülőtér olyan területeire, ami nemcsak az utasok, de még a reptéri dolgozók jelentős része elől is elzárt. Ezen a napon Székesfehérváron a
pazar környezetű Bányató Vendéglőben ebédeltünk. Délután végre
megpillantottuk a Balatont és hosszabb időt töltöttünk el a badacsonyi kikötőben.

A lovasjáték helyszínén

A Tihanyi apátság temploma előtt
A második napon a tihanyi Levendula Ház Látogatóközpontban
látványos mozifilmet tekintettünk meg a levenduláról, interaktív
kiállítás keretén belül ismerkedtünk meg a Tihanyi-félsziget múltjáról és jelenéről valamint vulkánokkal és hévforrásokkal. Ezen kívül
3 kézműves foglalkozáson szappangolyót, hűtő mágnest és levendula párnát készítettünk. A ViktóriaI NN-ben elfogyasztott fenséges
ebéd után úti célunk a 964 éves Tihanyi Bencés Apátság volt. Természetesen megcsodáltuk a csodálatos kilátást is. Késő délután a
fürdőzésé volt a főszerep.

A nap csúcspontja a földalatti Történelmi Rendezvénycsarnokban
bemutatott Történelmi Lovasjáték volt.
A negyedik nap a Herendi Porcelánmanufaktúrában jártunk. De
nemcsak a Látogatóközpontban ámultunk és bámultunk, hanem
saját kezünkkel elefántot és rózsát is készítettünk. Ezután a kávézóban eredeti herendi porcelánból kávézhattunk és teázhattunk. Délután az Iharkúton felhagyott külszíni bauxitbányában túráztunk.
Este ismét a fürdőzésé volt a főszerep.
Az utolsó előtti nap kora reggeli fürdőzéssel kezdődött. Reggelit
követően ismét egy látványos állomásunk következett Keszthelyen.
A lenyűgöző Festetics-kastély és hozzá tartozó múzeumok mindenkit lenyűgöztek. A nap második felében megmásztuk a Badacsonyt.
Ezen a napon került sor az éjszakai fürdőzésre is.
Utolsó napra Budapesten, Magyarország legpatinásabb épülete, az
Országház meglátogatása és a hazaút maradt.
A táborozók életre szóló élményekkel gazdagon tértek haza.

Aktuális települési információk
a város közigazgatási honlapján

www.letavertes.hu / HÍREK
További menüpontok:
TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK ÉLETHELYZETEK

Csoportunk a vízpart köuzelében
Kõszönjük a szervező és kísérő pedagógusok,
Nagy Dezsőné Andrea néni, Zsírosné Böbe néni, Milotai Jóska
bácsi, Zsíros Jóska bácsi munkáját!

Létavértesi
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Tanévkezdéshez kapcsolódó lényeges dátumok

Időpont
08. 28. (szerda) 8 óra
08. 28. (szerda) 13 óra-17 óra
08.29. (csütörtök) 8 óra-12óra
09.02. (hétfő) 8 óra
09.02. (hétfő)

Esemény
Javítóvizsgák
Tankönyvosztás -Irinyi u. 8.sz
Minden diák számára ingyenes!
Tanévnyitó ünnepség
Első tanítási nap

A tanévkezdéssel kapcsolatos minden információ iskolánk honlapján, facebook-oldalán, valamint az Irinyi utca 1. sz. alatti iskolaépület üveges ajtaján olvasható.

Vezetőváltás
Vályiné Pápai Viola igazgató asszony nyugdíjba vonulása miatt a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ pályázatot írt ki iskolánk intézményvezetői feladatainak ellátására.
A Szentmiklósi Miklós által benyújtott
vezetői programot a nevelőtestület, a
képviselőtestület, a szülői munkaközösség, Kapornai Judit tankerületi
igazgató asszony és az oktatásért felelős államtitkár is támogatta, így 2019.
augusztus 16-tól Szentmiklósi Miklós
látja el a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola intézményvezetői feladatait.
A megbízásról szóló okiratot Prof. Dr.
Kásler Miklós miniszter úr, valamint
Prof. Dr. Bódis József oktatásért felelős
államtitkár úr ünnepélyes keretek között adta át 2019. augusztus 22-én az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Fotó: ISKOLA ARCHÍVUMA

A változatos programok helyszínei

A Balatonnál
Iskolánk idén is pályázott az Erzsébet Tábor Nyári Élménytáborára, ennek köszönhetően 2019. július 28. és augusztus 2-a között
46 gyerek és 5 kísérő élményekkel teli napokat tölthetett Zánkán.

A hosszú utazás után, elfoglalva táborhelyünket, este látványos
altábori (pirosak) és tábornyitó ceremónián vehettünk részt a Fricska együttes és a TESO-k jóvoltából.

Szentmiklósi Miklós 1983-ban tanítóként kezdte pályafutását a
vértesi iskolában, majd fizika, később informatika szakos tanári
diplomáinak megszerzése után nagy vehemenciával, a maximalizmusra törekedve tanította ezeket a tantárgyakat.
Több éven keresztül osztályfőnöki, majd munkaközösség-vezetői,
rendszergazdai feladatokat is ellátott.
Az iskola életének minden területén „otthon” van, a jóindulat, segíteni akarás, jobbító, újító szándék, az új iránti fogékonyság, az
állandó tanulás, hivatása iránti alázat jellemzi eddigi pályafutását.
Vezetői megbízásához szívből gratulálunk, a feladatokkal együtt
járó felelősségteljes munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége

Táboroztunk….
Július elején a Derecske Város Önkormányzat EFOP-1.4.2.-162016-00027 „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” című
pályázatának keretében került megszervezésre két egyhetes turnusban helyi pedagógusok bevonásával a nyári napközis tábor.
A gyerekek az iskolában szervezett változatos, színes programokkal
töltötték a hetet. A foglalkozásokhoz szükséges alapanyagok, eszközök mellett a Derecskei Gyerekesély Iroda napi háromszori étkezést is biztosított a táborban részt vevő tanulóknak.

Minden reggel tornával kezdtük a napot, majd változatosabbnál
változatosabb programok szórakoztatták a gyerekeket: sárkányhajózás, sétahajózás, vízi kalandpark, éjszakai akadályverseny, Hősök
napja, íjászat, könnyűzenei koncert – Freddie - ,LEGO Robotika és
3D-s tárgyalkotás, színházi előadás, tábortűz, trambulinozás, „1
perc és nyersz!” vetélkedő.
Az időjárás is kedvezett, így minden délután fő programja volt a
lubickolás a Balatonban.
A táborozás során készült fotók: az Irinyi János facebook oldalán
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A parton azok is találhattak kikapcsolódási lehetőséget, akik nem
akartak fürdőzni: ásványbemutató és kincsvadászat, kincsmosás,
„Bogárháton”,
Kalando….zoo!,
Langaléta
Garabonciások,
„Zánkatlon” sportágválasztó. Tanulóink nagyon aktívan bekapcsolódtak a Tábori Olimpiába és a bajnokságokba, sikereiknek (lásd az
iskola facebook oldalán) köszönhetően a piros altábor lett a legeredményesebb a 7. turnusban.

A legnagyobb élmények mégis a más településről érkezett táborlakókkal való ismerkedés és a mogyorós pele „látogatásai” voltak. A
hét közös tánccal, énekléssel zárult, ahol minden zánkai táborlakó a
saját színében jelent meg, majd másnap emlékekkel telve, boldogan
és diákjainkra büszkén szálltunk fel a hazafelé induló vonatra.
Vályi Éva szervező tanár

Bővül digitális gépparkunk
Az EFOP-3.2.4 projekt keretében egy interaktív panel került felszerelésre július közepén, így tantermeink háromnegyede digitális
eszközökkel ellátott.

9. oldal

Vezetése alatt nagymértékben javultak az iskola tárgyi feltételei,
bitumenes sportpálya épült, megnyílt a játszótér, az Irinyi
Kiállítóterem, ismertebbé vált az Irinyi Arborétum, megújult az
intézményi világítás, korszerűsödtek az épületek.
A szervezeti struktúra kiegyensúlyozottabb lett, a pedagógusok
módszertani kultúrája színesebbé vált, megújult.
Fejlődött az informatikai infrastruktúra. Ma 3 informatika terem áll a
tanulók rendelkezésére, és a tantermek nagy része digitális táblával
ellátott. Számos tanulói laptop szolgálja a tanulók tanórai és tanórán
kívüli ismeretszerzését.
A tartalmi fejlesztések következtében 2008 óta „birtokoljuk” az
ÖKOISKOLA, 2016 óta az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.
Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” titulus 2010 óta az
iskola tulajdona.
Innovatív hozzáállása tette lehetővé az egésznapos oktatás, az erdei
iskolai program megvalósítását. Bevezetésre került az úszásoktatás
2. osztálytól, az informatika oktatás 3. osztálytól.
A pedagógusok képzését, továbbtanulását a lehetőségekhez mérten
támogatta, ebben személyes példamutatással járt elől.

Elsők között végezte el a pedagógus – életpályamodell
bevezetésekor a szakértői és szaktanácsadói továbbképzést.
Mesterpedagógusi minőségében is magas színvonalon segítette
kollegáit, támogatta őket a magasabb fokozat elérésében.

Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

NYUGDÍJBA VONULTAK
Vályiné Pápai Róza Viola
35 évig volt iskolánk dolgozója, 14 évig intézményvezetője.
1983. szeptember 1-jén állt munkába a vértesi iskolában, ahol alsó tagozaton tanított.
Munkáját áthatotta a szakmai igényesség, a
gyermekek iránti szeretet, a lelkesedés.
Általános iskolai tanítói diplomájának
megszerzése után magyar szakos tanári képesítést is szerzett, az 1989/1990-es tanévtől magyar nyelvet és irodalmat oktatott magas szakmai színvonalon, amit a mérési eredmények, és az általa felkészített gyerekek
versenyeken elért helyezései is igazoltak.
Munkáját a változó elvárásoknak megfelelően, számtalan továbbképzés elvégzésével tökéletesítette a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a digitális kompetencia fejlesztés területén.
A három és fél évtized alatt több osztály útját egyengette
osztályfőnökként, volt munkaközösség-vezető, a Sulifigyelő c.
iskolaújság szerkesztője, a közalkalmazotti tanács vezetője, iskolai-,
települési ünnepségek szervezője, műsorok összeállítója, betanítója.
2005-ben, a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga birtokában
megpályázta az Irinyi János Általános Iskola vezetését, melyet a
nevelőtestület, és a városi képviselőtestület 100%-ban támogatott.
2005. augusztus 1-je óta volt igazgató, aki az intézmény fejlesztését
szívügyének tartotta.

Mindig segítő szándékkal fordult munkatársai felé, empatikus
magatartást tanúsított a gyermekekkel és családjaikkal. Korrekt
kapcsolatot ápolt az intézmény partnereivel.
Kiemelten kezeli az Irinyi emlékek ápolását, az Irinyi Kiállítóterem
és az Irinyi Arborétum népszerűsítését. Jó szervezőkészsége,
munkabírása a 12 éve végzett képviselői munkájára is jellemző,
melyet intézménye és a városrész fejlesztésének szolgálatába állított.
Ez idő alatt fellendült a településrész kulturális élete, a vértesi
lakosok együtt emlékezhetnek a nemzeti ünnepeken, és közösen
várják Karácsony ünnepét. Nevéhez kötődnek a Családi nap, az
Őszi gyümölcsbuli, a Múzeumok éjszakája programok.
Sokat tett és tesz a pedagógus pálya presztízsének elismeréséért.
Elismerte a dolgozók munkáját, fontosnak tartotta a Városi
Pedagógusnap rendszeres megszervezését. Hozzá kapcsolódik a
„Létavértes Gyermekeiért” cím megalapítása, melyet évenként a
Létavértesi Városi Önkormányzata adományoz Pedagógus napon a
közoktatásban kimagasló munkát végző dolgozóknak.
Vályiné Pápai Viola mind a Létavértesi Irinyi János Általános
Iskola, mind a település életében vitathatatlan érdemekkel
rendelkezik.
Kívánunk neki hosszú, boldog nyugdíjas éveket családja körében!
Mivel tudjuk, hogy a munka élteti, reméljük, talál új kihívásokat, s
ezek a változások friss lendületet adnak munkájának.

Szabó Lászlóné
1987 óta, 32 éven át dolgozott a vértesi általános iskolában takarító néniként.
Munkaidejét maximálisan kihasználva szépítette a gyerekek, felnőttek környezetét, jó
háziasszonyként csinosította területét.
Munkája nyomán tiszták lesznek a tantermek, csillogtak az ablakok, a tükrök, illatoztak a függönyök, terítők, pompáztak a virágok, melyekről nagy hozzáértéssel, szeretettel gondoskodott.
A gyerekekkel, munkatársaival mindig segítőkész, kedves volt, de
ha szükségesnek látta, akkor kitartott véleménye, mellett.
Intézményünk rendezvényeinek háttérmunkájában felelősséggel
vállalt szerepet, ha kellett, munkatársai tevékenységét is összefogta.
40 munkában töltött év után elérkezett a jól megérdemelt nyugdíj
ideje, melyet kívánunk, hogy sokáig, jó egészségben, aktívan, jókedvűen töltsön!
Köszönjük odaadó munkádat, az együtt töltött éveket!
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Tisztelt Gazdálkodók!
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez
igénybe vehető csekély összegű támogatásról
A támogatás célja, mértéke

2. § (1) E rendelet alapján a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelmező vissza
nem térítendő - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti - mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a tenyészetében lévő méhállomány
egészségügyi kondíciójának megőrzése céljából.
Az e rendelet alapján nyújtható támogatás 2019. évre meghatározott keretösszege 600 millió forint.
A támogatás mértékét a kérelmező tenyészetében lévő méhállományban a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a
továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerinti Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a támogatási időszak november 15. napján - nyilvántartott méhcsaládszám alapján kell meghatározni.
A támogatás összege méhcsaládonként 500 forint azzal, hogy a támogatás
nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű
támogatási keret mértékét.

A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatás igénybevételére az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes
vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely
a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján
vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre
nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;
b) a támogatási időszak november 15. napján a TIR-ben nyilvántartott méhállománynyal rendelkezik;
c) a támogatási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette a támogatási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM
rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz;
d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
da) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,
db) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)
és c) pontjában foglalt követelményeknek, és
dc) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek; valamint
e) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a c) és d) pontban
foglaltakról, valamint arról, hogy a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján mekkora összegű általános csekély
összegű támogatásban részesült a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő
üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben.
(2) A kérelmező a támogatási időszakra vonatkozóan egy támogatási kérelmet nyújthat
be.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelem tárgyév július 15. és augusztus 31. között elektronikus úton
nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), az erre a célra
rendszeresített űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)
keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(2) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a bírósági felülvizsgálat, valamint a
felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat
is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül
kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál
nem vehető figyelembe.
(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező azonosító adatait (név, ügyfélazonosító) és a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatait.
(4) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus
kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a
döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.
(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő
teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meg-
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hatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető
elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A
meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból,
valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra
- kivéve kamarai meghatalmazásra - vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de
legkésőbb az (1) bekezdésben rögzített határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő
felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell
elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem
benyújtásának időpontja.

Ökológia célterület fenntartása, ökológia másodvetés
Létavértes és környékén befejeződtek az őszi kalászosok betakarítása.
Sok esetben az ökológiai másodvetések az őszi kalászosok tarlójába
kerül elvetésre. Azon gazdálkodok, akiket érint ez a dolog, azokat tájékozatjuk, hogy a vetés időpontjától számítva 15 nap áll rendelkezésükre,
hogy arra a napra mikor történt a vetés, be tudják jelenteni az agrotechnikát. A bejelentéshez elég, ha csak az őstermelői illetve a kamarai
kártyájukat hozzák magukkal. Továbbá azon földterületek helyrajzi
számát, blokkazonosítóját, amibe másodvetés került.

Fontos információ!

Azon gazdálkodók figyelmébe ajánlom, az alábbi információt, akik
olyan helyzetben vannak, hogy a őszi kalászosok tarlójába vetett másodvetésükkel nem tudják teljesíteni a ökológia célterületüket.
Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából
elvetett másodvetés, amely a tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő
év február 15-e között kerül elvetésre. (ökológiai jelentőségű másodvetések esetén a vetési határidő továbbra is október 1-e!)
Az elmúlt időszakban tapasztaltuk a szeszélyes időjárás következményeit. Többször pusztított heves viharok, amik orkánerejű széllel és
jégesővel érkeztek. Nagy területekben keletkezett viharkár illetve jégkár.
Azon területek, amikben legalább 30%-os kár történt feltétlen be kell
jelenteni a Magyar Államkincstár felé. A kárbejelentés, elektronikus
úton nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz, az erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen keresztül a Kincstár honlapján közzétett
közleményben foglaltaknak megfelelően. Biztosítással rendelkező
gazdálkodók, a Biztosítójuk felé is jelezze a káreseményt.

Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér
A kárenyhítési rendszer I. pillér tagsági körének megállapítása az egységes kérelemben bejelentett területadatok alapján (kötelező jelleggel,
illetve önkéntes csatlakozás alapján) történik.
1. Kötelezően csatlakozó tag: minden mezőgazdasági termelő aki
egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent
be:
• legalább 10 ha szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló terület,
vagy
• legalább 5 ha szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló terület,
vagy
• legalább 1 ha ültetvényművelésre szolgáló terület, vagy
• együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra, szántóföldi zöldség
és ültetvényművelésre szolgáló terület, vagy
• együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvényművelésre szolgáló terület.
A fenti feltételek teljesülése esetén a termelő automatikusan az I. pillér
tagjává válik. A felületen erre vonatkozó információk jelennek meg,
nincs kitöltendő mező.
2. Önként csatlakozhat: minden mezőgazdasági termelő, aki az egységes kérelmében bejelentett területek alapján kötelezően, vagy 3 éven
belül tett csatlakozási nyilatkozata alapján nem tag, de van olyan bejelentett területe, amellyel a kockázatközösség tagjává válhat.
Az ebbe a csoportba tartozó mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben kell, hogy nyilatkozatot tegyen a csatlakozási szándékáról. A
csatlakozást választók hároméves időtartamra vállalnak tagságot,
tehát a tárgyévet követő két évben nem mondhatják fel tagviszonyukat.
Amennyiben a termelő nem nyújt be a következő évben EK-t, abban az
esetben passzív tagja lesz a kockázatközösségnek. Az önkéntesen csatlakozó mezőgazdasági termelők kockázatközösségi tagsága a tárgyévet
megelőző év november 1. napjától kezdve fennáll, a hároméves időtartam tehát ekkor kezdődik.
Amennyiben az önkéntes csatlakozás lehetősége fennáll, kötelezően
kitöltendő nyilatkozatban kell dönteni a csatlakozásról.
Zilahi Kristóf és Tótin Zsófia falugazdászok
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A harcok befejezése után a falu papja és a hívők gyűjtötték össze a
holttesteket. Akiknél találtak azonosításra alkalmas dokumentumokat, azokat deszkakoporsóban eltemették, fejfát állítottak a sírjukra.
A többieket, köztük Nagy Bélát is közös sírba tették.

Májusban új rovatot indított útjára az újság.. Várjuk a település múltjából
származó érdekes írásokat, dokumentumokat, régi képeket, hogy a véges
emlékezetből átmentsük azokat egy újabb települési monográfiának.

Nagy Béla emlékezete IV. rész
Béla egyelőre nem akart nősülni.
Nagy tervei voltak. Egy olyan üzletházról álmodott, ahol mindent
meg lehet vásárolni: fűszert, csemegeárut, cipőt, ruházatot, méterárut, papír-írószert, könyveket,
szerszámokat, gépeket, mezőgazdasági cikkeket, stb.
Már a 36 méter széles telek is
megvolt hozzá a Kistemplom közelében. Úgy tervezte, hogy a bolt
mellett épülne fel a testvérek családi háza is. Béla foglalkozna az
árubeszerzéssel, József végezné a
könyvelést, az adminisztrációt.
Az álmok valóra váltását a háború tette lehetetlenné. 1938-tól minden évben behívták 2-3 hónapra katonának. Debrecenben szolgált
számvivő szakaszvezetőként.
Szerencsére az üzletet nem kellett bezárni, mert távollétében Böske
és Jóska öccse tudták helyettesíteni.

1944 végén az ő
csapatát is a frontra
irányították, de csak a
határig mentek, onnan visszafordí-tották
őket. A nyugati határ
felé tartott velük a
vonat. Amikor Mosonmagyaróvárnál
vesztegelt a szerelvény, Béla 17 emberével leszállt, és elindultak gyalog hazafelé.

Fotók: Máté József

Így emléke a családtagjai szívében, a Hősök könyve című kiadványban, meg a városunk központjában emelt Hősi emlékmű feliratán él
tovább.
Nagy Józsefné Suta Ilona rubint diplomás nyugdíjas tanítónő,
Nagy Béla sógornője elbeszélése és korabeli dokumentumok alapján írta
Csigéné Fehér Magdolna.

Bár Nagy Béla egyedül vállalkozott erre a
vakmerő tettre, társai
mind vele tartottak,
annyira
megbíztak
bátorságában, talpraesettségében.
Egyikőjük sem akarta
elhagyni Magyarországot, és hadifogoly
lenni ki tudja hol és
kiknek a fogságában.

1945. január 27-én a katonai hatóságok halottnak nyilvánították.
Családja még évekig reménykedett, hogy egyszer hazatér. Ellátogattak eltűnésének feltételezett helyszínére, beszéltek a pappal, aki
megerősítette, hogy nem találtak Nagy Bélára vonatkozó dokumentumokat.
Később a család a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár kutatóinak
segítségét kérte a kereséshez, de azt a választ kapták, hogy Nagy
Béla személyére vonatkozó adatot nem találtak sem a magyar, sem
az orosz levéltárakban.

Fotók: Magánarchívum

Mindenkinek szerzett civil ruhát, úgy próbáltak a harcokat kikerülve átkelni a Bakonyon. Vértesszőlősnél egy pajtában húzták meg
magukat, de az oroszok rájuk találtak.
Hiába tűzték ki a megadás jeleként a fehér zászlót, nem ejtették
őket fogságba, hanem mindnyájukat agyonlőtték.
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„Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen a világot,
elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk,
Kegyetlen sors, miért vetted el tőlünk?
Nélküled életünk boldogtalan sivár,
Hiába díszíti sírodat virág
Megállunk a sírod előtt, könnyezünk,
Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk

SZIMA JÁNOS

1949.10.28. - 2017.08.30.
Emlékezek szeretett jó férjemre, halálának 2 éves évfordulóján
Örökké szerető feleséged Eszter, gyermekeid, unokáid
vejeid és testvéreid.
Hiányod nagyon érzem, megszokni nem tudom.

MEGEMLÉKEZÉS
„Váratlan percben az életed véget ért,
Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét
Nélküled semmi sem olyan mint régen,
Hulló könnycsepp lettél a szívünkben.
Az életünk fájdalmas, csendben megy tovább,
Drága emléked őrizzük egy életen át”

SZABÓ GYULÁNÉ (KISS ARANKA)
1948. október 01 –2018. június 28.)

halálának 1. évfordulójára

SZERETŐ CSALÁDOD

13. oldal

Apróhirdetés
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft
LAKÓHÁZ. Létavértes, József
Attila u. 3. szám alatt 800 -öl
megosztható telekkel, 2 szobával,
fürdőszoba,,
folyosó,
kamara,
cserépkályhák, gázkonvektorok +
nyári konyha, melléképületek, pince
eladó. Érd: 06 30 834 3314 –es
vagy 0652/495-080 telefonszámon.

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

(B-2019/28560//15/37)

(B-2019/28560/13/56)

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, 0620/ 463-57-13
(x)

INGATLAN. Létavértes Kossuth
kertben az 5454 hrsz. alatt eladó
2399 m2 területű ingatlan 25 m2 –es
pajtával (villany bevezetve), 4 sor
betonoszlopos szőlővel. Irányár 550
ezer forint. Érd: 06 30 834 3314 –es
vagy 0652/495-080 telefonszámon.

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)

(B-2019/28560//15/37)

TERMŐFÖLD. Létavértesen a
Dohánybeváltónál a 0780/13 hrsz.
alatt 21,23 AK értékű termőföld
eladó. Telefon: 06 30 353 8090
(B-2019./28560/15/49)

ERDŐ. FÓLIAVÁZ. 2 hektár
nyárfás erdő akácossal együtt
eladó.. Ugyanitt 15 méter hosszú
fóliaváz. Érd: 0620 334 6845
(B-2019./28560/15/1)

MEGEMLÉKEZÉS

Hirdetések leadása szeptember 10 -én, kedden 12 óráig
Városháza I. emelet 12. letahirek@gmail.com

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk
de az emléked itt maradt velünk.
A halál nem jelent feledést és véget,
Amíg élnek azok, akik szerettek Téged.”

SZABÓ GYULA

halálának 11. évfordulójára
SZERETŐ CSALÁDOD

Megemlékezés
LAKATOS NIKOLETT
Hét éve nem vagy velünk

Drága Kislányom!
Nem tudom Kincsem, hogy a ragyogó
csillagokon át eljut e hozzád levelem.
De minden egyes szó utánad, hervadt lelkemből való. Szeretném
megkérdezni Tőled, hogy van e aki átöleljen helyettem, van e,
aki azt mondja: Te vagy az életem?
Hiszek benne, hogy van ki Neked ezt a pár sort elolvassa, és
üzenetem átadja.. Végtelen szeretettel és kínzó fájdalommal
minden nap gondolunk Rád. Bárcsak velünk lehetnél!
Anya, Gina, Milán, Mama, Papa

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

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV)
a város honlapján: www.letavertes.hu
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A kiosztás tervezet rendje: a DHK Kft. egy adatlapot juttatott az
önkormányzathoz, melynek kitöltése minden szolgáltatást igénybe
vevőnek kötelező.
Az Adatlap az oldal alsó részén található. (Letölthető a város honlapjáról is)

Tájékoztató
Tisztelt Létavértesi Lakosok!
Településünkön a hulladékgyűjtést -közszolgáltatási szerződés
keretében, a törvényi előírásoknak megfelelően– a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft (DHK Kft) végzi.
A szolgáltató működési területén, így Létavértesen is, pályázati
támogatásból megújítja a szemétgyűjtő edényzetet.
Valamennyi eddig használt kék színű, önkormányzati 120 literes kuka
DÍJMENTES cseréjére
sor kerül. A régi kék kukákat a csere alkalmával
tisztán kell vissza szolgáltatni az önkormányzatnak.

Kérjük a Tisztelt létavértesi lakosokat, hogy az ADATLAPOT
kitöltve, 2019. augusztus 31-ig, a „GAMESZ” udvarban (Kossuth
u. 4.) levő raktárhoz szíveskedjenek eljuttatni Horváth Zsuzsanna,
vagy Szána Lilla munkatársunkhoz.
NAGYON FONTOS!
Az adatlapra annak a személynek az adatai kerüljenek, akivel
jelenleg is szerződése van a szolgáltatónak. Az esetleges névátírást kérjük más alkalommal végezzék el!.
A beérkező adatokat kollégáink feldolgozzák, és ezt követően szeptemberben - októberben kerül sor a kukák kiszállítására, cseréjére.
A kukákat az újságban előre meghirdetett ütemezésben, a délutáni, esti órákban illetve hétvégén
minden házhoz egyszer szállítjuk ki. Amennyiben az átadás nem sikerül, úgy az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia annak cseréjéről.

Aki otthoni használatra meg kívánja tartani a régi edényzetet, azt
2 000 Ft ellenében megvásárolhatja.

Terveink szerint a szemétgyűjtő edényzetek cseréjének szeptember – október hónapban meg kell
történnie, így novembertől a szolgáltató csak az
új kukákban gyűjtőt hulladékot szállítja el!

Megszűnik a sárga zsákos szelektív gyűjtő is. Erre a célra a jövőben a szintén kiosztásra kerülő 120 literes sárga tetejű kukát kell
használni.
Azok, akik az önkormányzati rendelet értelmében az utóbbi időben
áttértek a kisebb űrmértékű kommunális edényzetre (saját részükre
megvásárolták), azok is díjmentesen új, kisebb űrmértékű kukát
kapnak és nekik is kötelezően azt kell használják.

Megértő és segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Létavértes, 2019. augusztus
Tisztelettel:
Menyhárt Károly polgármester

----------------------------------------------- itt levágandó ---------------------------------------------

ADATLAP
Hulladéktároló cseréhez szükséges adatok
Szerződött fél neve: ……………………………………………………………………………………………………………..
Létavértes,………………………………………………….. utca ………………………… szám alatti lakás adatai.
Levelezési címe:…………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele: …………………………………... .
Csak a szerződött fél töltse ki.

Létavértes, 2019. ………………………. hónap …………………….. nap

…………………………………………………………
aláírás
Az ADATLAPOT kitöltve 2019. augusztus 31-ig, a „GAMESZ” udvarban (Kossuth u. 4.) levő raktárhoz szíveskedjenek eljuttatni
Horváth Zsuzsanna, vagy Szána Lilla munkatársunkhoz.

