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Fotók: Városi Könyvtár és Művelődési ház

A magyar forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából -a hűvös, esős idő ellenére- a meghirdetett időpontokban
került sor a városi koszorúzási ünnepségekre. Az ünnepi beszéd és kulturális műsorok helyszínei a Városi Könyvtár és
Művelődési ház, illetve az Irinyi János kiállítóterem voltak. Az eseményen készült további képek elérhetők www.letavertes.hu
/Hírek oldalról

Eboltás
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
a 2016. évi kötelező veszettség elleni eboltás
az alábbi időpontokban történik:

Német nyelvi tábor

Árok - és Batthyány utca. Sarok

Tájékoztatjuk a Kedves Érdeklődőket,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét
lehetőség nyílik a testvérvárosok nyelvi
táborán való részvételre az alábbiak szerint:

Sertésvásártér (Baross utca végén)

Grenzach-Wyhlen

Gagarin – és Szél utca sarok (bolt mögött)

A németországi
Grenzach-Wyhlen
testvértelepülés német
nyelvtanfolyama
2016. július 10-17
között kerül megszervezésre,
melyre
Létavértesről 5 fő 1417év közötti fiatal + 1
kísérő részvételére van lehetőség. Az
elszállásolás családoknál történik.

Április 11. (hétfő ) 8-11 óráig
Április 12. (kedd )8-11 óráig
Április 13. (szerda) 8-11 óráig
Kérjük, hogy az Egészségügyi (oltási) könyvet.
mindenki vigye 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.” A rendelet
értelmében oltásra már csak mikrochippel ellátott
ebet lehet vinni, az oltás helyén mikrochipezni
nem lehet! Kérjük, hogy azt az oltás előtti
napokban állatorvosával 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.
Az oltás díját, 4.000.-Ft/eb, az oltás helyén
kell megfizetni, illetve a korábbi éveknek
megfelelően az oltás előtti héten, 2016. április
5-6-7-én délután 13 és 16 - óra között, a
Városháza épületében Szabó Lászlónál
(földszint 4.) befizethető. A befizetéshez a
kisállat egészségügyi könyvet feltétlenül
vigye magával!
Dr. Tóth László és Dr. Gál József
állatorvosok

A tanfolyam délelőtt kerül megtartásra,
délutánonként
kulturális,
sport
és
szabadidős tevékenységeken vehetnek részt
a diákok. A nyelvtanfolyam 70 €/fő. Az
útiköltség a táborozókat terheli.

Jelentkezés: 2016. május 20-ig az
Arany János Általános Iskolában Nagy
Józsefné igazgató asszonynál, az Irinyi
János Általános Iskolában Vályiné Pápai
Viola igazgató asszonynál és a Létavértes
Közös Önkormányzati Hivatalban, Kossuth
u.4.sz.I. emelet 15. ajtó Kulcsárné Juhász
Juditnál
Menyhárt Károly polgármester

Tájékoztató a hálózati
ivóvíz minőségéről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az ivóvízjavító beruházás befejeződött.
Ennek köszönhetően az itt élők az un.
REDO technológiával (sóval) tisztított,
vegyszermentes ivővizet fogyaszthatnak.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Vizsgálólaboratóriuma
2016.
február
hónapban elemezte Létavértes vezetékes
hálózatába menő ivóvizének minőségét.

A tételes vizsgálat eredménye minden
tekintetben megnyugtató. A mért értékek
„0”, vagy jóval a megengedett határérték
alattiak.
A vizsgálat jegyzőkönyve olvasható a
város honlapján: www://letavertes.hu

2. oldal

Létavértesi

Röviden
Állampolgári eskü
2016. március 11-én 68 személy tett esküt a
Városházán. Ezzel eddig összesen 8587
személy vehette át magyar állampolgárságról
szóló papírjait Létavértesen

A hulladékszállításról
A híradásokban hallható hulladékszállítási
változások lényege Létavértes vonatkozásában az alábbiakban foglalhatóak össze:
Jogszabályváltozás miatt a Közszolgáltató
(Debrecen Hulladék KHT – AKSD Kft)
kötelezettsége az eltérő űrmértékű gyűjtőedény (60-80 literes kuka) biztosítása.

HÍREK

2016. március

A Képviselő-testület napirendjén
A február 15-i soros ülés napirendjén :
Létavértes Városi Önkormányzat
intézményei 2016. évi költségvetése
2.) Különfélék
2.1. Óvoda nyári zárva tartása
2.2. Indítható óvodai csoportszámok
2016/2017. tanévben
2.3. Óvodai beíratás
2.4. Gyermeksziget Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása

és

2.5. Kimutatás a játékos angol nyelvi
fejlesztés támogatásáról
2.6. Közbeszerzési Bíráló Bizottság
tagjainak megválasztása a villamosenergia beszerzése tárgyában
2.7. Szünidei étkeztetés biztosítása
élelmezési nyersanyag norma
megállapítás

= olvasható a város honlapján
www.letavertes.hu

2016. évi költségvetés
A Képviselő-testület 3/2016.(II.15.) Ör számú rendelete

Településünkön jelenleg erre nincs lehetőség,
mert a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése alapján a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. látja
el a kötelező közszolgáltatást.
Az önkormányzat azért kényszerült a
szerződéskötésnek ezt a módját választani,
mert a hagyományos szolgáltatási szerződés
megkötése esetén a szolgáltató további 10-12
millió Ft kompenzációt kérne az árbevétel
kiesésének finanszírozására.
Ez az összeg a rezsicsökkentésből, valamint a
lakossági díjhátralékból adódott.
Az eltérő űrmértékű edényzet biztosítása,
valamint a szelektív hulladék háztól történő
szállítása jelenleg más Hajdú-bihari településeken sem indult meg, mert nincs egységes
állásfoglalás arra vonatkozóan, milyen
forrásból biztosítsa a szolgáltató a kukák
beszerzésének költségét.

Kormánydöntés alapján 2016. április 1-től
kezdi meg a működését az állami
hulladékgazdálkodási holding. A lakossági
fogyasztók a jövőben nem a szolgáltató
cégnek, hanem a holdingnak fizetik meg a
szemétszállítás díját.

Szemetelés
A kihelyezett gyűjtőedények és a naponta
történő szemétgyűjtés ellenére az Árpád
téren, a boltok előtt, valamint a Nagyváradi,
és Árpád utcák teljes vonalán nagyfokú
szemetelés tapasztalható.
Felhívjuk az érintették figyelmét, hogy aki
települési hulladékot a közterületen engedély
nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt
lerakóhelyen rak le szabálysértést követ el A
helyszíni bírság összege ötezer forinttól
ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb
szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer
forintig terjedhet!
Az Önkormányzat kérte a Rendőrséget, hogy
kiemelten kezelje a problémát, s fokozottan
éljen a helyszíni bírságolás lehetőségével.
.

Sarokszámai:
3.406.443 E Ft
költségvetési bevétel
3.847.254 E Ft
költségvetési kiadás
-440.811 E Ft
költségvetési egyenleg
-80.405 E Ft
ebből működési hiány
- 360.406 E Ft
felhalmozási hiány

A felhalmozási hiány finanszírozása belső
finanszírozási bevételként előző évi
költségvetési maradványból 48.406 e/Ft,
külső forrásból hosszúlejáratú fejlesztési
hitel felvételként 312.000 e/Ft összegben
valósul meg.

A működési hiány belső finanszírozási
bevétele előző évi költségvetési maradvány
igénybevételével történik 80.405 e/Ft
mértékben. Külső finanszírozás bevétele az
államháztartáson belüli megelőlegezés
18.896 e/Ft.

A 2016. évi költségvetés és összes
melléklete elérhető:
● a város honlapján: www.letavertes.hu
/Önkormányzat /Helyi rendeletek,
● 2016. február 16-tól megtekinthető a
Városháza hirdetőtábláján.

Faültetés

A közvilágításról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Gazdasági Bizottság által 2015-ben
elfogadott fásítási program szerint
kezdődött meg elsőként a Debreceni utcán
lévő vérszilvafák kiváltása, melyet gombabetegsége tett szükségessé. Helyükre 100
db galagonya kerül kiültetésre.

Kérjük a lakosságot, hogy a közvilágítás
meghibásodását haladéktalanul jelezzék
a Városházán Juhász Zoltánnénál, I.
emelet 12, telefon 376-101.
A hiba elhárítása: szakasz és átkelő hibák 3
nap, egyéb égőhiba 14 nap. Mindannyiunk
érdeke a hiba mielőbbi jelzése.

A Rozsnyai Gyűjtemény hírei
Február 26-án megnyílt új időszaki kiállításunk, Szűrrózsa, szűrvirág
címmel, Gyönyörűné Erdei Judit sárándi szűrrátét-készítő népi iparművész, a
Népművészet Ifjú Mestere és tanítványai munkáiból.
A kiállítást V. Szathmári Ibolya etnográfus nyitotta meg, aki elmondta, hogy ez egy olyan
sajátos díszítési technika, mely ebben a formájában sehol máshol nem található meg, csak a
bihari térségre jellemző. Elterjedése a varrógép megjelenésével egyidős. Beszédében
hangsúlyozta, hogy Gyönyörűné Erdei Juditnak és tanítványainak rendkívül sokat
köszönhetünk abban, hogy ez a különleges kézműves mesterség még ma is él, országosan is
egyre szélesebb körben vált újonnan ismertté és közkedveltté.
A megnyitón közreműködött a Gyönyörű család, akik Hortobágy melléki népdalokat énekeltek,
valamint az Aranyos KoméDIÁKOK színjátszó csoport tagjai Molnárné Pelei Andrea
drámapedagógus vezetésével rövid jelenetben elevenítették fel a Kiteszik a szűrét- mondás
jelentését.
A kiállítás április végéig tekinthető meg a Rozsnyai Gyűjteményben, mindenkit szeretettel
várunk.
Március 25-én, pénteken délelőtt 10 órától nagy szeretettel várunk mindenkit a húsvéti
családi délelőttünkre, ahol közösen hagyományos tojásfestéssel, Fű Benő készítéssel és
játékkal hangolódhatunk az ünnepre.

Kővári Emese
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Létavértesi HÍREK

Tisztelt létavértesiek, kedves barátaim!
Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási
ciklus első évének, és így leghosszabb időszakának zárásakor
magam és a képviselőtársaim nevében számadást kell tenni, melyet
kiemelt fontosságúnak tartok.
Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése,
melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy
azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják.
Tettük ezt a kezdeti huzavonák és a bizottságalakítási metódusok
után, szinte minden esetben.
Ebben a munkában talán mindannyian még mindig vezérfonalnak
gondoljuk Hajdú-Bihar megye jeles személyisége, Szabó Magda
írónő szavait a Kiálts város című művéből:
„A város az első te csak a huszonötödik lehetsz!”
Munkánk zsinórmértéke ezen kívül választási programban
körvonalazódott és az 54/2015. (IV.28.) Öh. számú határozattal
elfogadott Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában
a 2014-2020-as időszakra, amikhez a pályázati elképzeléseket kellett
megfogalmazni. E mentén egyeztettünk az új forráskezelő
szervezettel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával a TOP
források miatt, a korábbi Dél-Nyírségi LEADER Egyesülettel, a
KEOP források kezelőjével és a KEHOP előkészítőivel, Európakapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás.
Mindhárom esetben a képviseletek felelőseinek lehetőséget adtunk
arra, hogy a várható dolgokról a vállalkozásoknak, civil
szervezeteknek Létavértesen is tartsanak ismertetőt. Az egyéb
alapok tekintetében is próbáltuk a pályázati elképzeléseinket a
várható forrásokhoz igazítani (Norvég Alap, EU2020 fejlesztési
programba levő GINOP, EFOP stb.).
A pályázati lehetőségek november végével és 2016.januárjától - bár
lassabb mértékben – konkrét kiírás formájában elkezdtek
megjelenni.

A Létavértesi Hírek 2015. évfolyamának több számában is
tájékoztatást adtunk az aktuális pályázatainkról. Egy rövid
összefoglalót mégis engedjenek meg!

Elsőnek azokról, amelyek elkészültek:
KEOP 7.1.0/1149 699 500.-Ft
Derogációs vízi közmű projektek előkészítése, mely során elkészült
a szennyvízhálózat kiviteli terve a geodéziai felmérésekkel, illetve
az új szennyvíztelep engedélyes terve is.
TÁMOP 5.4.9-11/134 918 140.-Ft
Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására, mely során négy település Létavértestől Bagamérig
szociális módszertani program kidolgozása történt internetes felület,
nyilvántartó rendszer és eszközök biztosítása mellett
ÁROP 1.A.5-2013
21 996 400,-Ft
Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok
számára, mely során az önkormányzat minőségbiztosításának
előmunkálatait is tartalmazta.
KEOP 4.10.0/N/14
35 655 250.-Ft
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Létavértes, mely során 200
darab napelem került elhelyezésre az uszoda és tornacsarnok,
valamint a keresztépület tetőszerkezetén.
KEOP 5.7.0/15
149 940 135.-Ft
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése, mely
során az iskolákhoz és az óvodához tartozó tagintézmények, mind a
hét működő épület külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje és födém
szigetelése történt.

3. oldal

ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001
59 242 868.-Ft
"Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése
Biharban", melynek keretében az Árpád téri buszmegálló, parkolórész, járda, utastájékoztató rendszer és két külső buszmegálló
pár újult meg.

ÉAOP 5.1.2/D2-11
225 610 981.-Ft
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések, mely során a
létai és a vértesi rész leghosszabb és funkcióiban legfontosabb
főgyűjtő csatornái újultak meg és kaptak betonmeder burkolatot
6338 méter hosszban.
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029
451 917 903.-Ft
Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőség-javító program keretében
ivóvízhálózati rekonstrukció közel két kilométer hosszon,
kezelőegységek, tolózárak cseréje, új vízműtelep a nyersvíz
kezelésére és egészségügyi határérték okán megfelelő mértékű és
számú ülepítő kezelő medencék, gépház és a végfertőtlenítésre
REDO technológia került kialakításra.
Művelődési Ház felújítása,
9 999 998.-Ft
mely során külső, belső burkolatok, homlokzati felújítások,
fűtésrendszer átalakítása, kazáncsere, mérőhelyek kialakítása és
nyílászáró csere történt.
Első világháborús emlékmű felújítása,
5 000 000.-Ft
mely során a műkőszobor alakok felújítása, a hiányok pótlása, a víz
elleni impregnálása, a talapzat teljes egészének kijavítása, a járó- és
homlokfelületek gránitburkolása, valamint kettő darab kandeláber
elhelyezése történt a kiemelt földfelület teljes kerületének
virágtámfallal kialakított megerősítése.
Kamerarendszer kiépítése,
816 225.-Ft
mely során a város kivezető szakaszainak mindegyikén térfigyelő
kamerák a szükséges adatrögzítő berendezéssel, és a rendőrség
épületében elhelyezett informatikai és figyelőháttérrel együtt került
kialakításra.

Másodszor azokról, amik korábban megvalósultak:
Új települési honlap.2015. júniusában aláírásra került a Képviselőtestület döntése alapján az eKözig Zrt. Regionális Informatikai
Szolgáltatóval a szerződés, mely alapján 600 ezer forint+ÁFA
bevezetési díjjal, havi 30.000 forint követési (support) díjért új
honlapon, változatlan domain névvel – www.letavertes.hu - új
települési-közigazgatási portál kezdte meg működését a 2015.
október 23-i átállást követően. Ezzel egyidőben az UniWeb Plusz
Kft-nél 2007-től igénybe vett ezirányú szolgáltatást megszüntettük.
Mind a testület, mind a bizottságok, mind az egyes képviselők,
valamint a hivatal szakelőadói számára egy teljesen új szolgáltatást
kínál a honlap. A megvalósult portál 2 részből áll: egy nyilvános
mindenki által elérhető, valamint egy adminisztrációs részből. Az öt
főmenüből négy naprakészen tartása az önkormányzat által
megbízott két adminisztrátor: Kulcsárné Juhász Judit és Turóczi
Barnabás feladata. Ez az eKözig Zrt. döntéstámogatási rendszere,
mely megoldást kínál arra, hogy az önkormányzat megfeleljen az
elektronikus információszabadságról szóló törvényben leírtaknak.
Az önkormányzatiság egyik alapvető intézményes garanciája a
döntéshozatal rendszere. Jelenleg a legtöbb településen a testületi
döntési folyamat jellemzően papíralapon zajlik, a folyamatot lassítja
a manuális adatfelvitel, másolás. Turóczi Barnabás által közölt
információk alapján a letavertes.hu portál hét év alatt egyre
gyarapította látogatói számát. Az utóbbi évben 4,5-8,1 ezer fő/hónap
látogatottságot mért a statisztikai elemző program. Reméljük, hogy a
szolgáltatónak és a többlet információs jellegnek köszönhetően ez a
szám gyarapodni fog.
Útfelújítás. Ösztönzésünkre a 4814. jelű Debrecen – Bánk Létavértes összekötő út teljes hosszának a felújítása egy ütemben
megtörtént. 2013-ban a létai szakasz 2,3 kilométere felújítását
követően sikerült elérni, hogy a megyei fejlesztési tervben az /4.o.
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elmaradt részek munkanemei bekerüljenek, majd 2015. év elején
Tasó László államtitkár úrral történt egyeztetés után a teljes hossz
együteművé válhatott a forgalomlassítás elkerülésére kialakított
buszöblökkel együtt. A műszaki átadás év végére megtörtént.

A hulladéktelep rekultiváció I. üteme a korábbi évek előkészítését
követően 2013.évben elkészült. A Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulásának koordinálásával a térség
települései -vagy részben vagy teljes egészében- befejezhették a
beruházást. Néhány település azonban a környezetvédelmi hatóság
határozata értelmében második ütemre is kötelezett volt. Így év
végével az erre a célra kiírt forrás felhasználására csatlakozhattunk a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz, akik
koordinálásával Hajdúböszörmény gesztorságával a pályázat
előkészítését és benyújtását rövid idő alatt sikerült elvégezni. A
nyertes pályázatot kivitelezés is követte, mely során a kivitelező
Fight Kft. 2015.december végére a földtakarás visszabontását a
háromrétegű fólia elhelyezését, a plusz földréteggel együtt történő
visszatöltést és a környezet teleprendezését elvégezte. Ennek
keretében sikerült a Petőfi, Széchenyi és a Temető utcák padka
rendezésével közel 1000 köbmétert elszállíttatni. Hajdúböszörmény
gesztorságával a beruházás II. ütemére nettó 125 millió forint
fordítódott.
A szennyvízberuházás előkészítésére 2013. év végével nyílt
lehetőségünk, amikor a Kormány rendelettel jelölte meg azokat a
településeket, akik úgynevezett derogációs lista keretében ezen
beruházásokra pályázhatnak. Az előkészítés során 2014. év végére a
csatornahálózat kiviteli tervei elkészültek az új szennyvíztelep
engedélyes terveivel együtt. Tekintettel arra, hogy 2015-ben a
Kormányzat az ilyen nagy forrásigényű pályázatok megvalósítását
magához vonta, így az előkészítés anyagait a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda részére átadtuk. Időközben a korábbi uniós pályázati
lehetőségek lezárultak, az újak 2014/2020 évekre előkészítés és
Brüsszellel történő jóváhagyás után most indulhatnak. Az új
közbeszerzési törvény is novemberben lett hatályos. Az általunk
előkészített anyagok átadása óta a Programirodával folyamatosan
kapcsolatban vagyunk, hetente tájékozódunk az előrehaladásról.
Legújabb fejlemény, hogy 2016. január 13-án kaptuk kézhez a
nevünkben, de általuk aláírt Támogatási Szerződést, mely arról szól,
hogy 2.913.275.883.-Ft támogatást használhatunk fel Létavértesen
uniós forrásból. Az ehhez szükséges önerőt (242 millió forint) a
Magyar Államtól szintén rajtuk keresztül igényeljük. A beruházást
2017. december 31-ig be kell fejezni és a forrással 2018.január 31-ig
el kell számolni. Most a közbeszerzés, a műszaki és pénzügyi tervek
részletes egyeztetése és a szennyvíztelep bővítéséhez szükséges
területvásárlás következik.
Kormányablak. Eredményként tarthatjuk számon azt is, hogy bár
jelentős erőfeszítéseink ellenére a korábbi években a járási székhely
pozíciót nem érhettük el, de ösztönzésünkre és folyamatos
kezdeményezésünkre a térség szolgáltatása az új átadott kormányablakban – volt rendőrség épületében – tovább folyhat. Az
épület felújítására a Munkaügyi Központ pályázatán 88 millió
fordítódott, melyhez két évvel ezelőtt a külső homlokzat hőszigetelésével és nyílászáró cserével az önkormányzat 12 millióval
járult. Várható a szolgáltatás további kiteljesítése és a feladatellátás
növelése, melyhez más helyiségeket tudunk adni és kezdeményeztük a létavértesi munkavállalók előnyben részesítését is.
Önkormányzati vagyongyarapítás. A polgármesteri hivatal
gépkocsi cseréjével, a kistérségi busz és az ügyeleti gépjármű
megvásárlásával tizennégymillió forint értékben növeltük az
önkormányzat vagyonát, mindezt saját bevételből.
Az általunk előkészített és egyeztetett pályázatok, melynek
várható kiírása a ciklusban pályázható:
Napközi Konyha bővítése, korszerűsítése
közel 300 millió forint
Piac zárt és nyitott épületének létrehozása
60 millió forint
Zöld város program
közel 200 millió forint
Ipari terület közművesítése
közel 200 millió forint
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Ezek a pályázatok tervezés, előkészítés és térségi egyeztetés útján
rövid időn belül beadásra kerülnek.

Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete –
amiben az önkormányzatok működnek, különösen a 2015. évet
tekintve – kedvezőbbnek tűnt. A stabil gazdálkodáshoz nem kellett
költségvetési tételeket zárolni. Az odafigyelés mellett minden
kiadási terület tervezhető és végrehajtható volt. Szinte az egész év
úgy teljesült, hogy nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős
teljesítések mellett sok plusz dolgot sikerült megoldani. A pályázati
önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre teljesítettük. Sikerült
néhány állami tulajdonú ingatlant is megszerezni úgy, hogy semmit
nem értékesítettünk. Létszámleépítés nélkül csak nyugdíjazás és
Prémium Éves program miatt, illetőleg a közigazgatás 2013-ban
indult átszervezése okán – aminek sajnos 2016-ban is várható
folytatása – lettünk kevesebben. A költségvetés kiegészítésére 7 M
Ft plusz forrást kaptunk. Pénzügyi nehézségek annak ellenére nem
voltak, hogy a közoktatási intézményeket nem adtuk át állami
üzemeltetésre, illetőleg a közigazgatás átalakításával a gépjárműadó
60%-át az állam elvonta. Az önkormányzat új adónem
bevezetésével és adóemeléssel nem tervezett és nem is tervez. A
normatívák a csökkentett feladatellátásnak megfelelően lettek
megállapítva
2015-ben új üzemeltetője lett a települési víziközmű vagyonnak. Az
önkormányzati vízmű végelszámolása okán a Tiszamenti Regionális
Vízmű szolgáltat. Folyamatos a párbeszéd – főként a reklamáció –
mind a lakossági számlázás, mind a fizetendő bérleti díj mind a cég
által végzett indokolt és indokolatlan javítási költségei okán.
Mindezek mellett nem intézkedtek a Debrecen, Hét vezér utcai
ingatlanvagyon megvásárlásában sem, ami az üzemeltetési
szerződés megkötésének legfőbb indoka volt. Ezt 2016-ban új
alapokra kell helyezni, ezért a szerződést felmondtuk.
A közfoglalkoztatásban hosszabb rövidebb idejű kiírásokban 15
programban 320 főnek, a Kistérségi Társulás 4 programjában 56
főnek adunk munkát. Diákmunka programban 15 fő vett részt az
iskolai nyári szünetben.
Önkéntes munka keretében 80 főnek tettük lehetővé, hogy
rendszeres segély folyósításához szükséges napokat megszerezze.
Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a
piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát.
Megszüntettük -sajnos csak egy időre- több illegális hulladéklerakót, fuvaronként mintegy 200.000 forintért. Amiért ez
folyamatosan újratermelődik, hathatós intézkedés szükséges,
komoly összegű bírsággal. Hasonló a helyzet a dűlőutak állapotának
és szélességének megőrzésében is. Ennek a hatósági megoldásait
kell előkészíteni minél előbb, annak érdekében, hogy az
önkormányzatnak más gondatlansága miatt ne kelljen forrást kiadni.
Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó és
bérleti díj bevételeket jelentős mértékben realizálni. A takarékos,
odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden intézményére
jellemző volt. A korábbi évekkel ellentétben a december 31-i
pénzmaradvány 128 millió forint összegével és így pozitív
mérleggel zártuk a költségvetést 2015. évben.
Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az
ebben megjelenő segítő szándékát.
Azt gondolom, mindenki látja, hogy a napjainkban tapasztalható
közigazgatási változások az ehhez kapcsolódó pénzügyet érintő
elképzelések miatt nem látható előre az önkormányzatok helyzete és
a feladatellátás végleges struktúrája sem.
Talán várható, hogy a törvényhozás figyelembe veszi azt az igényt
és a hozzá kialakított takarékos szolgáltatási rendszert, amivel egy
ilyen kisváros fémjelezheti a térségben elfoglalt pozícióját és
maradnak ehhez feladat-ellátási pillérek is.
2015.évben a hagyományos nagyrendezvényeinket, ünnepeinket,
évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi kapcsolatainkat ápoltuk
azzal a veszteséggel is, ami Ecaussinnes részéről Jean Dutrieux,
volt polgármester halálával egy korszakot zár le.
/5.o.

Létavértesi HÍREK

2016. március

2015-ben került megtartásra a XIV. Alkotótábor (művésztelep)
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.
A Létavértesi Híreken keresztül, és többször levélben is a
mezőgazdaságban vállalkozói területen dolgozókat, magánszemélyeket igyekeztünk a pályázati lehetőségekről tájékoztatni.
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Gyermeksziget Óvoda
Télbúcsúztatás az óvodában
Február 26-án vidám farsangi mulatság volt az óvodánkban.
Reggel már változatos jelmezekben érkeztek a gyermekek a
csoportokba, ahol színes programok vártak rájuk.

Feltétlen hittel megyünk előre, mert hiszünk abban, 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 2016-os év vélhetően pályázatok előkészítéséről és részben
történő megvalósításáról szólhat, már a Széchenyi 2020 források
elérése okán. Ehhez kérem mindnyájuk további segítségét,
támogatását.
Végezetül tisztelettel megköszönöm azon létavértesiek segítségét,
anyagi támogatását, akik az önkormányzat, a közös önkormányzati
hivatal, és városi rendezvényeink számára nyújtottak!
Köszönöm mindenkinek az év során tanúsított türelmét, tiszteletét,
megértését, és az összes jó szándékú kritikát, a bátorító jó szót is,
mert a munkánkhoz mindezekre szükség van.

Menyhárt Károly polgármester

ÓVODAI BEÍRATÁS
2016. április 20-tól /szerdától/ - 2016. május 03-ig /keddig/
a délelőtti órákban
Beíratás helye: Debreceni u. 1, és Irinyi u. 6. – Vezetői iroda.
Beíratható a 2013. szeptember 01 –2014. augusztus 31. között
született gyermek.
A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcím igazoló kártyája,
- a gyermek oltási könyve,
- a szülő személyi igazolványa,
- a szülő lakcím igazoló kártyája, telefonszáma, e-mail címe
- magasabb családi pótlékról szóló igazolás (ha van)
- sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény (ha van)
- tartós betegségről orvosi igazolás (ha van)
Kérjük hozza magával kisgyermekét ismerkedés céljából
ÓVODA VEZETŐSÉGE

Óvodai nyári szünet
Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő
Gyermeksziget Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet
ideje 2016. augusztus 1-től 2016. augusztus 31-ig tart.

Óvodavezetői pályázat
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2016.
(II.15.) Öh. számú határozatával a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet a
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama: 2016. november 1-től - 2021. július
31-ig szól.
A pályázati kiírás olvasható az Oktatási és Művelődési Közlönyben,
és a város honlapján: www.letavertes.hu /Település /Oktatás/Óvoda

Fotó: Óvoda archívuma

Ilyenek voltak a tréfás ügyességi vetélkedők, a játékos, jelmezes
felvonulás, a nap fénypontjaként a Bakator zenekar hangulatos és
vidám táncházzal egybekötött műsorán vehettünk részt. Egy
fergeteges hangulatú nappal búcsúztattuk a telet és immár várjuk a
napfényes tavaszt.
Szabó Anita Éva

Farsang az Irinyi úti Óvodában
Február 18-án az Irinyi János Általános Iskola tornatermében, vidám
hangulatú, télkergető, tavaszhívogató farsangi mulatságon vehettek részt
óvodánk gyermekei szüleikkel és mindazokkal, akik elfogadták
meghívásunkat erre az alkalomra.

Fotó: Boros –Szima Beáta

A Cirmi nagycsoportos gyerekek farsangi vendég köszöntője nyitotta
meg rendezvényünket.
Az óvó nénik megtalálták a gyermekekhez közel álló és szerethető
műsorszámot. A fellépő csoportok színvonalas, vidám, zenés műsorral
szórakoztatták a közönséget.
A vállalkozó szellemű anyukák, apukák, idejüket nem sajnálva a
Kisködmön című mesével készültek erre a nagy napra.
A tombola ajándékaival mosolyt csaltunk a gyerekek arcára,
tombolasorsolásunk fődíja egy torta volt.
Sok ötletes jelmezbe öltözve változhattak át a gyerekek kedvenc
mesehősükké.
A fellépések után a délutánt tovább színesítette, az arcfestés lehetősége
és a szerencsekerék pörgetése.
Büfé is várta vendégeinket.
Köszönjük a szülők, vendégek adományait, segítségüket, az SZMK
tagjainak munkáját. A mesében szereplő szülők közreműködését!
Támogatóink önzetlen felajánlásait: Nagy Tibor, Demeter Józsefné,
Zsíros család, Pongor család
Az Irinyi úti Óvoda munkatársi közössége
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Március 15 –i ünnepségünk
Az Arany János Általános Iskola negyedikesei színpadi műsorral
készültek a nemzeti ünnepünkről való megemlékezésre. Nem kis
feladat évről-évre megújulva, új ötletekkel, elemekkel gazdagítva,
az aktuális gyerekcsoport képességeihez igazítva igazi előadást
alkotni.
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Zrínyi Ilona matematika verseny2016.
A Zrínyi Ilona matematika versenyen az idei évben is részt vettek
iskolánk tanulói, ahol igen szép eredményeket értek el.

Minden évfolyamból a legjobb húsz
versenyzőt behívták a megyei
eredményhirdetésre, Derecskére.
A mi iskolánkból Fach Márkot érte ez
a megtiszteltetés, hogy ott lehetett. Így
ő lett iskolánk legeredményesebb
versenyzője. Gratulálunk neki és a
többi versenyző gyereknek, valamint a
felkészítő pedagógusoknak is.
Eredmények:
3. évfolyam: Flach Márk 14. (Fazokán Jánosné), Kontor Sándor 61.
(Nyakné Hevesi Judit)
4. évfolyam: Vida Ferenc 171. (Balogh Réka)
5. évfolyam: Szoták Viktória 105. (Létai Ilona)
6. évfolyam: Hadházi Panna 114. (Fodor József)
7. évfolyam: Tarnai Panna 33. (Zsíros József)
8. évfolyam: Suta Petra 38., Pongor József 89., Chromcsik Bettina 136.
(Létai Ilona)

Tánciskola
Fotók: Iskola archívuma

Természetesen, ahogyan az lenni szokott, most is remekül sikerült a
dolog: nagyon tartalmas műsort láthattunk, sok ügyes tanulóval,
szép versekkel, jól kigondolt színpadi mozgással, zenével.

Idén is járhattak tánciskolába a 8. osztályos tanulók. Sajnos egyre
kevesebb családnak van igénye arra, hogy gyermeke alapvető
tánclépésekkel és illemszabályokkal ismerkedjen, pedig bizony
mindenkire ráférne ezen tanok megléte.

Ebben az évben a 7. és 8. osztályosok együtt jártak a tanfolyamra,
melynek végén 12 pár vizsgázott a szép számú közönség előtt. A
szokásos versenyen a következő eredmény született:
1. Tarnai Panna-Jónás Péter, 2.Kelemen Panna -Pongor Norbert, 3. Nagy
Krisztina- Hajdú Imre

A bál nagyszerű hangulattal, mindenki számára kellemes
élményekkel zárult.

Új színfoltot Szatmári Imi "bácsi" éneklése és gitározása jelentett a
produkcióban (ezért hálás köszönettel tartozunk neki /), melyhez
nagy lelkesedéssel kapcsolódtak a diákok is.
A nézők: iskolánk tanulói, pedagógusai, a nagycsoportos óvodások
és óvónénik, a szülők és meghívott vendégeink, akik szinte
elvarázsolva, ünnepélyes hangulatban állhattak fel a műsor
befejeztével.

Farsangi álarckészítő verseny
Az iskolai könyvtár idén is meghirdette farsangi álarckészítő
pályázatát. Főként az alsós diákjaink körében aratott nagy sikert, és
közel 80 színes és változatos alkotás készült a legkülönfélébb
technikákkal.
Az alábbi alkotók kerültek díjazásra:
Velencei stílusú álarcok: megosztott 1. hely: Moczok Ágota 2.c, MilbikLantos Péter 2.c, Harmati Dorottya 3.b, Tarnóczki Milán 4.a
Kasírozott (papírmasé) álarcok: megosztott 1. hely: Oláh István 2.c, Balogh
Attila 2.c. Kerámia álarcok: 1. hely: Apai Liliána 3.a
Papírálarcok: 1. hely: Serdült Kitti Nikolett 4.a
A felsőben készült álarcok közül a legsikerültebbek:
1. Dienes Dóra 7.a: Jegesmedve, 2. Lakatos Kornél 6.c: Joker, megosztott 3
hely: Pénzes Tekla 6.c: Krokodil és Kovács Alex 5.c: A koporsó őrzője.

Köszönjük a zsűrizésben nyújtotta segítséget Máté József
rajztanárnak! A művek az iskola aulájában kerültek kiállításra.

Farsang az alsóban
A műsor megálmodói és összeállítói: Balogh Réka, Herczné Egri
Hajnalka, Kónya Sándorné, Szatmári Erika, Szima Sándorné, Tóth
Zoltánné tanító nénik voltak.
Nagy Józsefné igazgató

Február végén, március elején elűztük a telet. A három első osztály a
hagyományokhoz híven farsangi műsor keretében mutatkozott be
iskolánk diákjainak. Az 1.a osztály a RIÓ című produkciójával
karneváli hangulatot varázsolt a színpadra.
Az 1.b osztály Zelk Zoltán: A három nyúl című verses mesét
elevenítette meg.

Létavértesi HÍREK

2016. március

7. oldal
www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola
„Cirkusz az egész”

Fotók: Arany János Általános Iskola archívuma

Az 1.c osztály Sün Balázs történetét állította színpadra. Felkészítők:
Fodor Józsefné, Gáspárné Pankotai Erika, Belényesiné Kiss Edit,
Menyhártné Bora Edit, Oláh Csabáné, Pongorné Hosszú Tünde

Iskolánk február utolsó péntekén tartotta télűző mulatságát. Idén a
farsangi dínomdánom a cirkusz jegyében zajlott. Erőművészek,
bohócok, bűvészek, artisták, akrobaták szórakoztatták a népes
közönséget. Mókában, nevetésben, örömteli pillanatokban nem volt
hiány. A csapatok fellépését a nyolcadik osztályosok megható éneke
zárta, mellyel az itt töltött éveket köszönték meg.

Mesemondó verseny az alsóban
A versenyt évfolyamonként tartottuk.
A legeredményesebbek:
2. évfolyam: I. Szabó Gergő 2.c (Nagy Tamásné), Nagy Eszter 2.b
(Tompáné Krizsanyik Orsolya). II. Bertóthy Tamás 2.c (Nagy
Tamásné), III. Szatmári Gréta 2.c (Nagy Tamásné)
3. évfolyam: I. Harmati Dorottya 3.b (Baloghné Janka Tímea), II.
Apai Liliána 3.a (Bora Istvánné), III. Szabó János 3.a (Bora Istvánné)
4. évfolyam: I. Tóth Tibor 4.c (Szatmári Erika), II. Ágoston Dorottya
4.b (Tóth Zoltánné), III. Seress Gergő 4.a (Szima Sándorné)
A konyári „Égig érő mesefa” mesemondó versenyen iskolánkat
Harmati Dorottya 3.b és Tóth Tibor 4.c osztályos tanulók képviselik.

Arany-nap
Március 5-én rendeztük meg iskolánkban a hagyományos Arany-napot,
amikor hagyományosan Arany János születésére emlékezve töltünk el egy
kötetlen délelőttöt az iskolai falai között.

Fotók: Irinyi János Általános Iskola

Mesélők az Arany napon
Ebben az évben is színes programok közül választhattak diákjaink:
pingpongverseny, kosárlabda, foci, sakk, sudoku- és amőba, Arany János
vetélkedő, Karaoke, Legyen Ön is milliomos, kézművesség, filmvetítés,
gitároktatás
Köszönjük a programokat szervező és azokban közreműködő pedagógusok,
valamint a diáksegítők munkáját! Szervező: Diákönkormányzat

Farsangi montázs
A csoportprodukciókon kívül az egyéni jelmezes felvonulók és a
kiszebábok elégetése ismét nagy sikert aratott. A műsorszámok
közötti szünetekben a 7. osztályos szülők gazdag büfékínálatából
kedvére ehetett és ihatott mindenki.
Jövőre is szeretettel várjuk a jókedvre, vidámságra vágyókat!

Szóbeli megmérettetés 8. osztályosoknak
Szülői kérésre idén is tartottunk szóbeli próbavizsgát február
hónapban végzős diákjaink számára.

„Kiteszik a szűrét”
A hagyományok örökítése mai modern világunkban talán még fontosabb,
mint régen. Dráma szakköröseinkkel a Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény
"Szűrrózsa, szűrvirág" időszaki kiállítás megnyitóján vehettünk részt.
Műsorunkban
a
Kiteszik a szűrét
szólásunk
eredetét
jelenítettük meg.
Örömmel szerepeltünk a Nagylétai
Református Otthon
idős lakóinak és a
Gyermeksziget
óvodásainak is.
Szereplőink: Bozsóky Virág, Kalmár Barbara, Kovács Krisztina, Gyarmati
Zalán és Szabó Márton.
Felkészítő: Molnárné Pelei Andrea

Nagy Józsefné igazgató

Az értékelés pillanatai
A középiskolai meghallgatások előtt nagy segítséget nyújtott a
gyerekeknek, hogy megszokott környezetben, az őket mindennap
tanító
nevelők
körében
tehették
próbára
tudásukat,
beszédkészségüket magyar, matematika és angol tantárgyakból. A
vizsgaeredményekről a szülőket írásban tájékoztattuk, és aki kérte,
annak az éves tanulmányi munkájába érdemjegyként is beírásra
került itt nyújtott teljesítménye.
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„Mert megérdemlem”

Versenyek és eredmények

A legjobban teljesítető és önmagukhoz képest legtöbbet javító
tanulóinkról a félév zárását követően ebben a tanévben sem
feledkeztünk meg.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE)
Alapítvány az idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona
matematikaversenyt, melynek megyei fordulóján iskolánkból a
legjobb eredményt elérő tanulók:
Adorján Krisztián 6.o, Miskolci Patrik 3.o, Kádi Péter 6.o, Belényesi
Bence 3.o, Katona Dániel 5.o, Kerekes Zsuzsanna 6.o. Felkészítő
nevelők: Lukács Mihályné, Szatmári Károlyné, Ujvárosiné Slifka
Mariann
A Hevesy György országos kémia verseny iskolai fordulóján
továbbjutott 7. osztályos tanulóink Csizmazia Réka és Tóth Lili március
19-én képviselik intézményünket Debrecenben a Tóth Árpád
Gimnáziumban megrendezett megyei megmérettetésen.
Felkészítő nevelő: Lukács Mihályné
Tankerületi Idegen Nyelvi Rejtvényfejtő Versenyen vettek részt 5-8.
osztályos növendékeink február 29-én a Hosszúpályi Irinyi József
Általános Iskolában.

Ajándék délelőtt a legjobbaknak
Ismételten egy tanításmentes délelőttel jutalmaztuk őket. A „görbe”
délelőtt programjai között volt filmnézés, kézműves foglalkozás,
sportverseny és kerékpáros ügyességi játék. A tanév végéig
folytatódik a versenyfelhívás, reméljük minél több tanuló,
csatlakozik a pályázathoz.

Tárgyi feltételek további javulása
TIOP pályázat keretében 46 asztali számítógéppel és 20 modern
monitorral bővült intézményünk digitális eszközparkja.
A Sport Legyen a Tied! programnak köszönhetően 50 db Tatami
sportszőnyeget és 20 db dzsúdóruhát kapott iskolánk összesen 680
ezer forint értékben.

Legjobb angol rejtvényfejtőink
Molnár Fruzsina- Katona Dániel /5.o./ és Puja Anikó- Kádi Péter /6.
o./ párosaink 3. helyezést értek el, míg Csizmazia Réka- Tóth Lili /7.o./
és Mázló Attila- Ujvárosi Máté /8. o./ tanulóink az 5. helyen végeztek.
Felkészítő nevelők: Tóthné Ujvárosi Andrea és Némethné Csuka Ágnes

SNI-s és BTM-es tehetségek számára idén 5. alkalommal szerveztek
Szépíró Versenyt. Az iskolai megmérettetésen legszebb írásbeli
munkát nyújtó / Hajkai Richárd, Kovács Zsombor, Pető Bettina,
Kerekes Henrietta, Szabó Jutka és Rézműves Lőrinc / 5-8. osztályos
diákjaink vettek rész március 5–én a Debreceni József Attila Általános
Iskolában megrendezett megyei versengésen.

Március 15.
Az 1848-49-es Szabadságharc történéseire március 11-én, pénteken
14 órai kezdettel emlékeztünk meg iskolai kereteken belül.

Szépíróink a megyei verseny után
Mindkét kategóriában közel negyven versenyző közül különdíjat
érdemeltek Hajkai Richárd 5.o. és Rézműves Lőrinc 8. o. szépíróink.
Felkészítő nevelők: Vályiné Pápai Viola és Jákóbné Szilágyi Éva

Az események felidézését a 7. osztályosok műsora és iskolánk
pedagógusainak szavalatai biztosították.
Az iskolai megemlékezésen túl műsoruk egy részét a városi ünnepi
rendezvényen is bemutatták.
Az ünnepi gondolatokat összeállította: Némethné Csuka Ágnes és
Jákóbné Szilágyi Éva pedagógusok

Szintén március 5-én, szombaton délután tartották Mikepércsen a Wass
Albert Kultúrházban a Béres András Néptáncversenyt, ahol a
táncosok élőzenei kísérettel mutatták be produkcióikat. Iskolánkat
Misuta Zoltán / 3.o./, Misuta Péter /5.o./,Varga Ivett /3.o./ és Rézműves
Lőrinc /8.o./ tanulók képviselték. A Misuta testvérek arany minősítéssel,
a fiú-lány párosunk bronzminősítéssel tért haza.
Felkészítő nevelő: Nagy Imre táncpedagógus
Gratulálunk a versenyeken résztvevő minden tanulónknak és
felkészítő nevelőiknek!

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
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Városi borverseny
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Szőlősgazdák
Egyesületének szervezésében március 5.-én került sor a 14.
Létavértesi borverseny megrendezésére. 32 hazai (Létavértesen
termett) és 33 vendég (Székelyhídról, Bihardiószegről,
Hegyközszentmiklósról) bort neveztek a gazdák.

Fotók: Városi Könyvtár és Művelődési ház

Munkában a zsűri
A szakértő zsűri Szász József elnökletével, Pakó István, Magyar
György, Czapp Árpád tagokkal, nemcsak értékelte a borok
minőségét, de hasznos tanácsokat is adott a borok kezelésére
vonatkozóan.

Hazai vörös borok
Tulajdonos

Nyak György
Guba Csaba
Nagy Róbert
Dr. Kovács István
Karcza József
Mikó Zoltán
Nyak Csaba
Mihucz Csaba
Nagy Dezső
Mikó Zoltán
Barna Péter
Dr. Tóth László
Puja János
Major Imre
Vásárhelyi Szilárd
Krizsán Gábor
Vásárhelyi Ferenc
Szána Sándor
Barna Róbert
Huszti Imre

Guba Csaba
Dr. Barna Sándor
Dr. Tóth László
Barna Sándor
Nagy Imre
Vásárhelyi Ferenc
Mikó Zoltán
Árva Sándor
Huszti Imre
Dr. Kovács István
Papp Sándor
Huszti Imre

Lévai József

Citerazenekar
Az eredményhirdetést követően boros dalokból összeállított
csokorral fellépett a Zengő citerazenekar, majd vacsora után a
Szeredás népzenei együttes muzsikájára mulattak a résztvevők.

Tóth József
Lengyel Csaba
Kovács Károly
Vásárhelyi Szilárd
Balogh József
Lévai József
Nagy Imre
Preku Gyuláné

Fábián Tibor

A művelődési ház és az egyesület nevében is köszönöm a
támogatást a Vadásztársaságnak és Szilágyi Gyulának, valamint
Dorcsin Zoltán segítségét, a Napközi konyha dolgozóinak és
mindazon barátoknak, rokonoknak közreműködését, akik segítették
a rendezvény lebonyolítását!
Dutkáné Papp Katalin
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Körtvélyesi Barna
Fábián Tibor
Kalmár József
Kovács Lajos
Buda Gábor
Lengyel Csaba
Béldi Lajos
Preku Gyuláné
Tóth József
Preku Gyuláné
Szabó Szabolcs
Kovács Lajos
Balogh József
Gáspár Mihály
Hasznosi Sándor
Buda Gábor
Lengyel Csaba
Nagy Károly
Hasznosi Sándor
Nagy Imre
Kalmár Ákos
Dr. Soós Imre
Kovács Károly

Bor neve

Otelló
Kékfrankos Pannon Rosé
Merlot - Otelló
Otelló
Otelló
Otelló - Kékfrankos
Otelló
Vegyes vörös
Otelló
Otelló
Otelló
Vegyes vörös
Otelló
Otelló
Kadarka
Otelló
Kadarka rosé
Otelló
Otelló Kékfrankos
Otelló
Hazai fehér borok
Rizling
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Vállas erdei
Csábító muskotály
Vállas erdei
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Vállas erdei
Delaware
Bianca
Vállas erdei
Vendég vörös borok
Sauvignon - cabernet
Pannonfrankos
Kékfrankos
Otelló
Cabernet - sauvignon
Feketeleányka
Sauvignon - cabernet
Telivér turán
Nemes vörös
Vendég fehér borok
Sauvignon petit
Királyleányka
Traminer
Királyleányka
Ottonel muskotály
Rizling
Vegyes fehér
Olasz rizling
Muscat ottonel
Fehér leányka
Vegyes fehér
Szürkebarát
Tramini
Sauvignon blanc
Leányka
Tramini
Leányka
Saszla
Vegyes fehér
Királyleányka
Vetkőző leányka
Olasz delaware
Tramini királyleányka
Vegyes fehér

Minősítés

Pontok-

arany I.
arany II.
arany III.
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
-

18.75
18.7
18.675
18.6
18.575
17.675
18.375
18.325
18.2
18.25
17.625
18.025
17.575
18.05
17.05
17.35
16.975
17.225
17.025
16.5

arany I.
arany II
arany III
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz

18.875
18.63
18.575
17.725
17.9
18.275
17.9
16.58
17.3
16.862
17.4
17.35

arany I.
arany II.
arany III.
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst

19.1
18.7
18.6
18.525
18.1
18.5
18.475
17.65
18.5

arany I.
arany II.
arany III.
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
-

19.6
19.125
19.075
18.725
18.55
18.737
18.7
18.675
18.675
18.7
18.825
19.025
19
18.9
18.65
19.05
18.025
17.85
18
18.325
18.075
17.55
17.1
16.45
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Teremfoci
Február 19.-én nagy számú érdeklődő előtt Vályiné Pápai Viola
képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke nyitotta meg a rajzkör
idei kiállítását, Csige Medve Mária, Szászné Rizán Erika, Szilágyi
Fruzsina, Szilágyiné Nagy Piroska, Tarnóczki Zsoltné, Vlajk Anikó
alkotásaiból. Tanítómesterük Máté József művésztanár.

Befejeződött a 2015-2016. évi Létavértesi Teremlabdarúgó
bajnokság, melyet 100 %-os teljesítménnyel, immár második
alkalommal, Paptamási csapata nyerte meg.

Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési ház

A rendezvényen közreműködött a Tündér majorettcsoport, és
Misuta Péter, Misuta Zoltán, a létavértesi Villongó Táncegyüttes
táncosai.
A kiállítás megtekinthető 2016. március 31-ig a Városi Könyvtár és
Művelődési ház nyitva tartási idejében (Rózsa u. 1. szám).
Képek a megnyitóról: http://letavertes.hu/ Művelődés

Létavértesi Villongó Táncegyüttes
Február 27-én került megrendezésre a IV. Országos Nagyecsedi
Verbunkverseny, melyre az ország különböző településeiről és a
határainkon túlról 135 felkészült versenyző érkezett, és mérte össze
a nagyecsedi verbunkból szerzett tánctudását. Együttesünk 13 éves
fennállásának történetében első ízben indított országos
megmérettetésen 2 táncos lábú tehetséget, Misuta Péter Márk (11
éves), és Misuta Zoltán Tamás (9 éves) tanulókat. A 2 hónapos
intenzív felkészülést követően -bár a versenyben nem értek el
helyezést- kiemelkedő pontszámmal, és méltó módon képviselték
Létavértes táncos közösségét.

Fotó: Magánarchívum

A tavalyi bajnok MSE csapata csak az ötödik helyen végzett. A
játékszabályzat miatt (távolmaradások) több csapat is kizárására
került.
Az „Öregeknél” kevés balhés meccsvolt. Kultúrált, élvezhető
csatározásukat a tavalyi bronzérmes, a United csapata nyerte.
Sportszerű játékból a Léta OB, a DRSE és a Székelyhíd is
kimagaslót produkált, azonban a flair play díjat a mindvégig vezető
Vértes 529 –el szemben a Young Boys szerezte meg. Az Öregfiúk
bajnokságában fair play díjas a NyilasFa lett.
Az utolsó játéknapon megrendezett LÉTAFIT KUPA final fourját
kisebb meglepetésre a Diószeg csapata nyerte, melyhez Paptamási
legyőzésével sokat segített Csokaly csapata.
Bár az elmúlt évekhez képest kevesebb csapat lépett pályára, de a
játék színvonala kétségtelenül jobb volt. A bajnokság meghatározó
csapatai javarészt határon túliak voltak, de a mi fiainknak sem kellett
szégyenkezni!
Bertóthy Tamás
A bajnokságról részletesen olvashatnak a www.letafitse.extra.hu honlapon,
illetve Bertóthy Tamás záróforduló utáni értékelését, a végeredményt
tartalmazó tabellákat, és a különdíjasok listáját megtalálják a
www.letavertes.hu /Település /Sport/ Tömegsport oldalon.

2016. március 24-én, a Tavaszi szünet első napján, a Húsvétot
megelőző csütörtökön 10 órától szeretettel várjuk azokat a
leányokat, és ifjú legényeket, akik ki szeretnék próbálni a
hagyományos tojásdíszítő technikákat, és azokkal míves ajándékot
készítenének a locsolóknak, vagy éket az ünnepi asztalra.
A résztvevők megismerkedhetnek a berzselés, írókázás, és a maratás
technikájával. Az elsajátított tudást bátran felhasználhatják otthon is!

Két szólistánk március 5-én anyaiskolájuk, az Irinyi János
Általános Iskola színeiben indult a II. Mikepércsi Béres András
Szóló Néptáncversenyen, és a nagyecsedi verbunkkal magabiztosan
hozták el az első helyezést, és a különdíjat is. Felkészítőjük Nagy
Imre néptáncpedagógus, együttesünk művészeti vezetője. További
kitartó munkát, és hasonló sikereket kívánunk Nekik!
Balla Fruzsina

Részvételi díj: NINCS, azonban mindenki hozzon magával:
- 3 db lehetőleg hagymahéjban főtt, és színezett tojást
- 3 db festetlen főtt tojást
- papír zsebkendőt, tojástartót
A tojásokat főzés előtt zsírtalanítsuk (például kevés ecettel), és főzés
után is igyekezzünk zsírtalanul tartani. (Ekkor már ecetezni nem
érdemes, mert az a később felhordott rétegeket is lemarhatja).
Szeretettel várjuk az alkotókedvű gyerekeket!
Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési Ház
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Létavértes Sc 97 hírek
Labdarúgó felnőtt és ifjúsági csapatunk március 6-án
megkezdte a tavaszi szezont a Megye II. bajnokságban.
A felnőtteknél nagyobb változás nem történt. Van egy-két távozó
játékos, és van, aki újra kezdte a munkát.

Újabb siker
Február 19 - 21 között, három
nap alatt két jelentős sikert
könyvelhetett el Kelemen Sándor
létavértesi íjászversenyző.
Az IFAA terem (táblás) egyéni
versenyen Országos Bajnoki
címet , míg a HDH-IAA 3D
indoor teremíjász versenyen
Európa Bajnoki címet szerzett.
Gratulálunk!

KÉZILABDA

Fotók Magánarchívum

Az edző továbbra is Kontor Gábor. Az ifi csapat játékos állománya az
előző évadhoz képest teljesen kicserélődött. Az új csapatot Horváth
János edző irányítja. A cél: egy "ütőképes gárda" kovácsolása.
Az NBII- es kézilabda csapatunk a várakozásoknak megfelelően
szerepel, ami azt jelenti, hogy a Kesjár András irányította gárda a
középmezőny meghatározó tagja.

11. oldal

Női NB II. felnőtt Északkeleti csoport
február 21 vas
február 27 szo
március 06 vas
március 12 szo
március 19 szo
április 03 vas
április 17 vas
április 24 vas
április 30 szo

19.00
13.00
17.00
17.00
17.00
18.00
15.00
17.00
11.00

Létavértes
Lóci DSE
Létavértes
Bőcs KSC
Létavértes
Balmazújváros
Szepa AKSE
Létavértes
Miskolci VSC

- DVSC TVP
- Létavértes
- Nyíregyháza Kölcsey
- Létavértes
- Mátészalka
- Létavértes
- Létavértes
- Hajdúböszörmény
- Létavértes

Forrás: MKSZ www.kézilabdaeredmények.hu

LABDARÚGÁS
Megye II. osztály – Északi csoport

Létavértes felnőtt csapat tavaszi sorsolása

Kézilabda U 10
Utánpótláskorú kézilabda csapataink közül az U-10. korosztály hazai
környezetben a Berettyóújfaluval, majd idegenben a Hajdúnánás
otthonában játszott színvonalas mérkőzést.

Március
Március
Március
Március
Április
Április
Április
Április
Május
Május
Május
Május
Május
Június
Június

06
13
20
26
03
09
17
24
01
07
15
21
29
04
12

vas 18.00
vas 14.30
vas 15.00
szo 15.00
vas 15.30
szo 15.30
vas 16.00
vas 16.00
vas 16.00
szo 16.30
vas 16.30
szo 17.00
vas 17.00
szo 17.00
vas 17.00

DASE
Létavértes
Létavértes
Józsa
Létavértes
Tiszacsege
Létavértes
Nyírábrány
Létavértes
Görbeháza
Létavértes
Létavértes
Létavértes
Hajdúhadház
Létavértes

- Létavértes
- Fülöp
- Álmosd
- Létavértes
- Egyek
- Létavértes
- Nyíracsád
- Létavértes
- Nyírmártonfalva
- Létavértes
- Ebes
- Polgár
- Le Petit DSC
- Létavértes
- Vámospércs
Forrás: MLSZ adatbank

Kézilabda U 8
Az U-8. korosztály tagjai Nyíregyházán léptek pályára a hazaiak és
Debrecen csapataival szemben.
A mérkőzésekre továbbra is hívjuk és várjuk a szurkolókat! Biztassuk
csapatainkat:
Papp Zoltán szakosztályvezető

Tisztelt Vállalkozók!
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme: max. 1
gépelt oldal és 1-2 kép, logó. A tartalom nem lehet kizárólagosan árú- és
szolgáltatás reklám. A szerkesztésben segítünk.
Várjuk írásukat: Városháza, I. em. 12. vagy letahirek@gmail.com

12. oldal
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Mezőgazdasági szakvizsga

Tisztelt Termelők!
A 2015-ben termeléshez kötött húshasznú anyatehén
támogatást igénylő gazdálkodókat értesítem, hogy a támogatás
kifizetésének feltétele a termékenyítések és fedeztetések megfelelő
rögzítése és annak beküldése az ENAR-ba. Ez az ENAR felelős,
vagy az állatorvos dolga. A beküldendő nyomtatványok a 2015.
évi termékenyítésekhez kapcsolódó 2201-es Termékenyítési napló,
2202-es Termékenyítési jegy, fedeztetés esetén pedig a 2203-as
Fedeztetési jegyet és a 2204-es Háremszerű és szabad pároztatások
bejelentőlapját. Az MVH csak ezeknek a nyomtatványoknak a
beérkezését követően tudja kifizetni a 2015. évi támogatásokat.
Mint már ismert, 2014. szeptember 1-jétől a nitrátérzékeny
területeken évente kötelező talajvizsgálatra alapozott tápanyaggazdálkodási tervet készíttetni. Aki rendelkezik talajminta
vizsgálati eredménnyel, de még tápanyag-gazdálkodási tervet nem
készített, az az erre rendszeresített a falugazdász irodában elérhető
nyomtatványt 2016. március 22-ig szíveskedjen visszajuttatni, mivel
a talajlabor március végén elkészíti a tápanyagterveket. A megadott
időpont utáni megkereséseket nem tudjuk fogadni a labor
terheltsége miatt.
Március végén ADR tanfolyam indul Létavértesen.
Jelentkezni március 22-ig a falugazdász irodában személyesen vagy
telefonon névvel és elérhetőséggel együtt.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadóvisszatérítés továbbra is 97 liter/hektár; 2011.11.01-től változatlanul
90,487 Ft/liter igényelhető vissza.
Az egységes kérelem (területalapú támogatás) benyújtási
időszaka 2015. április 1-május 15.-éig tart. Az idei évben is
szükséges az ügyfelek MVH regisztrációs száma és az ahhoz
tartozó jelszó megléte.
Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági szektorban
dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes
feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban
részesített hitelkonstrukció. Az Agrár Széchenyi Kártyához
kapcsolódó hitelkeret 500 000 Ft és 50 millió Ft* között
százezrenként emelkedő lehet. A hitel futamideje egy, kettő vagy
három év lehet. Az egy évet meghaladó futamidő esetén a Bank
évenkénti felülvizsgálatot ír elő. Az Agrár Széchenyi Kártya
igényléséhez szükséges dokumentumok letölthetőek az internetről
(www.kavosz.hu).
Február 2-ától új kollegával bővült hálózatunk Verpelétiné
Nagy Edina személyben, aki a Debreceni Egyetem Gazdasági és
Vidékfejlesztési Karán végzett gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnökként. Létavértesen és Monostorpályiban fogja segíteni
az ügyintézést falugazdászként.
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

A Transzport Studium Kft. által szervezett vegyszerszálíltási
tanfolyamon 58 fő (zömmel létavértesi) vett részt, akik 2016.
február 28-án vizsgáztak a Városi Könyvtár és Művelődési házban.
Az un. „kis” ADR vizsga mezőgazdasági vegyszerek, üzemanyagok
mezőgazdasági vontatóval, vagy lassú járművel vontatott
pótkocsival történő közúti szállítására jogosít.

Joó Lajos faiskolája
Egyéni vállalkozóként és őstermelőként működöm településünkön
immár harmadik éve. Egy gyermekkorom óta végigkísérő hobbim
és álmom valóra váltásába kezdtem bele pár éve. Debrecenből
kiköltözve tért vissza életembe a kertészkedés, amivel
szabadidőmben
szívesen
foglalkoztam.
Szerencsémnek
köszönhetően a településen élő Barcsa Gyula bácsi útmutatásával
és támogatásával sikerült a hobbim egyfajta kiegészítő munkává
változtatnom.
Kezdetben egyéni vállalkozóként gyümölcs- és díszfák, valamint
cserjék és egyéb kerti növények piaci értékesítésével foglalkoztam,
de lassan beletanultam a „szakmába”, így őstermelőként
beindítottam saját kis faiskolámat.
Az évek alatt sikerült megismernem és jó partneri kapcsolatot
kiépítenem számos megyei és országos kertészettel és faiskolával.
Partneri kapcsolataimban megbízom- s tisztességes üzletszemléletem miatt büszke vagyok arra, hogy ez kölcsönösnek mondható,
hiszen ma már sokszor ajánlanak engem mások figyelmébe.

Elsősorban egyéni ügyfelek kiszolgálását tekintem célomnak.
Visszatérő vásárlóim tudják, hogy ha készletemben nem lelhető fel a
keresett növényfajta, azt rövid határidővel igyekszem beszerezni.
Aki ismer jól tudja, hogy számomra a haszonszerzést megelőzi,
hogy vásárlóimat lelkiismeretesen és becsületesen kiszolgáljam, és
lokálpatriótaként igyekszem előnyben részesíteni a környékbeli
kisvállalkozások és faiskolák termékeit.
Igazi pozitív visszajelzésként éltem meg, hogy tavaly városunk
engem bízott meg egy kisebb beszerzés lebonyolításával.
Büszkeséggel tölt el, hogy ezzel is jelezték felém Létavértes
támogatását, és hogy immár engem is létavértesi vállalkozónak
tekintenek.
Telephely és elérhetőség: Joó Lajos Vilmos, Létavértes,
Bartók Béla utca, tel: +36/ 20 964 9155

Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központjának szolgáltatásai 2016-ban
Szolgáltatás
megnevezése

2016. évi megállapított
intézményi térítési díj

Személyi térítési díj számítása

Szociális étkeztetés

házhoz szállítással: 500 Ft/nap Max. jövedelem 30%-a
elvitellel: 475 Ft/nap

Házi segítségnyújtás

térítésmentes

Idősek nappali ellátása

térítésmentes

Idősek otthona

79.500 Ft/hó,
2.650 Ft/nap/fő

Max. jöv. 80%
kivéve a térítési díj vállalása

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

1000 Ft/ hó/ készülék

Max jövedelem 2 %-a

A szolgáltatásokról
érdeklődni lehet az alábbi
telefon-számokon:
376-059 és 585-071

Támogató szolgálat
(szállítási szolgáltatás helyben
és egyéb helyszínekre) igénybe

vehető az alábbi
telefonszámon:

06-30/834-0500
Katonáné Becsi Beáta
intézményvezető

2016. március
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”

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, bennünket szerettél,
Nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

BECSI SÁNDOR
1948 – 2014
Szerető családod

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

A pr óhi r det és
LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes,
180 m2-es, 3 szobás, parkettás, gázés vegyes tüzelésű központi fűtéses
lakóház garázzsal, gazdasági- és
melléképületekkel, ipari árammal,
pincével eladó,. Érdeklődni lehet
06-30 / 252-6375.
(2016/00060)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, István u. 20. szám alatti, 1436 nm
nagyságú telken lévő, 2 szobás,
fürdőszobás, családi ház nagy kerttel, melléképülettel eladó.
Érdeklődni: 06-20-331-3179, vagy
06 20 580-4434.
(2016/00219)

Pályázat civil szervezeteknek
Létavértes Városi Önkormányzat a helyi programok bővítése,
színesítése, tartalmasabbá tétele érdekében pályázatot írt ki helyi
civil szervezetek részére.
Pályázni lehet az alábbi témakörökben:
A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,
B.) Kapcsolódás városi rendezvények szervezéséhez (pl: Szüreti
nap, Advent, Városnap)
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, népi kulturális értékek
ápolása, bemutatása,
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős tevékenység segítése
E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek
javítása, karbantartása)
F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidős
tevékenységek, programok segítése.

Rendelkezésre álló forrás: az önkormányzat költségvetésében
elkülönített keretösszeg 440 000 forint.
3. Támogatottak köre: Pályázatot nyújthatnak be az 1989. évi II.
tv (3-21.§) előírásainak megfelelő társadalmi szervezetek, az 1997.
évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó közhasznú szervezetek
a.) a bíróságon 2015. január 1 előtt bejegyzésre kerültek,
b.) az alapító okiratuknak megfelelően ténylegesen végzik
tevékenységüket,
c.)hiánytalanul elszámoltak az önkormányzati támogatással.
4. Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.
Benyújtási határidő: 2016. április 14-én 16 óra
Pályázati kiírás további részletei, igénylőlap: http://letavertes.hu /Hírek
Információk:
Vályiné Pápai Viola, Művelődési Bizottság elnöke: 585 062
Kulcsárné Juhász Judit Városháza, I. emelet 15. tel: : 585-055

CSALÁDI HÁZ Létavértes, Rét u.
2. szám alatt beépített tetőteres 104
m2 alapterületű, 2+3 szobás, 2
fürdőszobás, gáz+ vegyes tüzelésű
központi fűtéses, külső szigeteléssel,
garázzsal,
gazdasági
épületekkel eladó. Érdeklődni lehet
a 20/551-8619 számon. (2016/00127
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Széchenyi u 50. szám alatti, és
Rákóczi u. 85. szám alatti családi
házak eladók. Érdeklődni lehet telefonon: 06 30/ 986 3112. (2016/00135)
MŰSZAKI CIKKEK. Eladó 2 db
seb.váltós ffi -női kerékpár,
felültöltős automata mosógép,
gyógyszer nélküli gyógyításhoz
infravörös terápiás lámpa (több
mint 15 gyakori betegséget gyógyít.
Érd: 06-30-425-96-42 (2016/00220)

MŰSZAKI CIKKEK Gáztűzhely, mosdókagyló, kludi mosdó csaptelep, zuhanykabin, fehér íróasztal, több funkciós
kondigép, szobakerékpár. Érdeklődni lehet: Árva Barna
06-70-778-2595
(2016/00215)
GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű
garanciával, alacsony árakon.
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor,
20/ 463-57-13
(X)

LAKÓHÁZ. Létavértes, Katona
József u. 1/A. szám alatti lakóház
eladó. Érdeklődni lehet a fenti
címen.
(2016/00205)

CSEREKERTI INGATLANOK
Cserekerti iskola 1 ha, 22,5 AK
szántóval, és Cserekert, Hajnal utca
16. sz. alatti lakóház 0,5 ha, 15 AK
szántóval eladó. Tel: 52/ 376-051
(2016/00104)

ÉPÍTKEZŐK
FIGYELEM!
Létavértes, Bem József u. 5. szám
2
alatt 1024 m építési telek eladó.
Érdeklődni lehet: 30/907-3471
(2016/00111)

ELADÓ: Létavértes Cserekertben
zártkerti 0,6 ha szántó ingatlan 13,7
AK értékben. Érdeklődni lehet: 06
30 / 384 6410.
(2015/1052)
SZŐLŐ PAJTÁVAL. Az Öregkertben 600 négyszögöl jó fekvésű,
kordonművelésű szőlő, vegyes
gyümölcsössel, pajtával, kúttal
eladó. Telefon: 30-206-7144
(2016/00212)

NYÁRFA. Olasz nyárfa 2-3
méteres csemete, másfél éves több
ezer darab eladó. Kiváló ipari
alapanyag. Szélfogónak, határsávnak, árnyékolónak, gyenge termőföld hasznosítására jövedelmező. Érd: 06-30-425-96-42. (00220)
HASZNÁLT AUTÓK készpénzes felvásárlása! Lehet öreg, lejárt
vizsgás is. Díjmentesen házhoz megyünk. Helyszínen készpénzben
fizetünk. Érd.: 0630/831-65-20
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését vállalom. Kiváló minőségű anyagok felhasználásával
reális áron, rövid határidővel. Ezen
túl UV álló műanyag párkányát is
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13

APRÓHIRDETÉS
670.- Ft (ÁFA - val)

14. oldal
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Szakács Andrásné tanár néni 90 éves
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180 éve lobbantotta lángra Irinyi János
a robbanásmentesen gyulladó gyufát.

Varga János:

Amit Irinyi Jánosról mindenkinek tudni kell 3.
(folytatás)

Politikai tevékenysége
1848-ban a '48-as ifjúság vezetői
közé tartozott, többek között Ő és
József nevű öccse is részt vett a
híres 12 pont megfogalmazásában. A hagyomány szerint a 12
pontot ő szövegezte Vértesen, és
küldte Pestre. (Tehát a 12 pont az
Irinyiek, és nem Petőfi alkotása!)

Fotó: Zsíros Sándor

Szakács Andrásné és Berényi András
Február 18-án születésnapi ünnepségen voltunk a Hosszúpályi
Idősek Otthonában. Szakács Andrásné – Juci néni volt az ünnepelt.
A köszöntők, fia András, menye Marika, egykori tanítványai
Sápiné Pongor Viola, Zsirosné Pongor Magdolna.
Megható, bensőséges ünnepség keretében Hosszúpályi polgármestere Berényi András és Szemesné Szabó Ágnes
anyakönyvvezető köszöntötte az ünnepeltet, majd az otthon vezetője
Demeter Imréné Erzsike olvasta fel versét.
Ezután a régmúlt történéseit idéztük fel. A Svetits Intézetben
szerzett diplomától a nyugdíjazásig eltelt hosszú időt, közös
emlékeinket. Szeretettel gondoltunk vissza a régi dolgainkra,
értékeltük azt a sok jót, amit szeretett tanárnőnktől, osztályfőnöktől
kaptunk, és ami tarsolyunkban volt életünk során.
Zsíros Sándor, egykori tanítványa

Gyula bácsi virágai

Egyre közelebb került Kossuth
Lajos köréhez, aki később
kinevezte az állami gyárak
főfelügyelőjévé. A 1849- es
szabadságharc idején a forradalmi
hadsereg őrnagyaként Kossuth
megbízásából Nagyváradon lőporés ágyúgyárat hozott létre és annak biztosa lett. (Neki, s Lukács
Dénesnek köszönhette Nagyvárad a „magyar Birmingham“ nevet.)
A szabadságharc bukása után vértesi birtokán gazdálkodott. Élete
utolsó szakaszában a debreceni István malom igazgatója volt.
1895. december 17-én hunyt el Vértesen.
Sorsa nagyon hasonlít Bolyai Jánoséra abban, hogy leghíresebb
munkáját ő is saját pénzén jelentette meg, élete jelentős részét
szintén magányosan, tudományos kapcsolatok nélkül élte le, de
ennek ellenére ő is jelentős életművet hagyott hátra, mégis
szegénységben, ismeretlenségben halt meg. Magyarországi,
romániai - főleg a nagyváradi- levéltárban lappangó tudományos
hagyatéka még olyan szinten sincs feldolgozva, mint Bolyai Jánosé.
Ez a feladat még egy kémiához és tudománytörténethez egyaránt
értő tudós szakemberre vár. Csak remélhetjük, hogy előbb-utóbb
magyar honban akad majd ilyen szaktudós, aki ehhez a feltáró
munkához megfelelő támogatást is kap.
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Hosszú Gyula, Létavértes, Széchenyi utcai lakos kedvenc
időtöltése hímzőfonalak és vékony rézdrótok felhasználásával az
úgynevezett „cérna virágok” készítése.
Ezek a színes alkotások lehetnek egyszálasak, csokrok.
Formaviláguk is igen változatos. Gyula bácsi évek óta készíti
különös alkotásait. Már megajándékozta népes családját, a
szomszédokat, jó ismerőseit, orvosait, az egyházi dolgozókat, a fél
várost. A jótékonysági bál tombola sorsolására is szép ajándékot
készített.

80 évesen türelemmel és szeretettel készíti ritka virágait. A
kézműves remekek előállításának fortélyaira szívesen megtanítja az
érdeklődőket.
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