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Fotó: Molnár Péter (HBN)

 

Dr. Seres Géza és felesége 
 
Dr. Seres Géza úr, Nagyléta egykori kör-
zeti orvosa, Létavértes díszpolgára (2001) 
2017. július 2-án ünnepelte 102. születés-
napját.  

Ebből az alkalomból Debrecen város nevé-
ben otthonában köszöntötte Nagy Sándor
képviselő és Siposné Hüse Judit, a polgár-
mesteri hivatal szociális osztályának munka-
társa. Az eseményről a Hajdú-Bihari NAPLÓ 
július 4-i száma tudósított.  

Isten éltesse Géza bácsit jó egészségben, 
boldogságban, szerető Családja körében! 

(Forrás:https://www.naplo.hu/?pub=04.07.2017) 

Lelátót avattak a városnapon 

 
Fotó: Kővári Krisztián

A szalagot átvágták (balról jobbra): Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének alelnöke, Tasó László, országgyűlési képviselő, államtitkár, Menyhárt 
Károly, Létavértes polgármestere, és Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének elnöke  

 

A XXI. Városnapon került átadásra az 50,5 x 6,3 méteres, 300 ülőhellyel megépült lelátó a 
Sportcentrum labdarugó pályájánál. A létesítmény tervezői: Illés Laura, Zsíros Imre, Kiss 
Ernő. Kivitelező: Dryvit Profi Kft. A bekerülési költség közel 19 millió forint volt, mely-
nek 70 %-a TAO forrás, 30 %-a önkormányzati önrész.  / Városnapról:  8, 14. oldalon 
 

Júniusi számunkban olvashattak arról, hogy 
időskorúak egyszeri támogatása néven új 
települési támogatási ellátási formát veze-
tett be az önkormányzat, mely jövedelmi 
viszonytól függetlenül a Létavértesen beje-
lentett lakóhellyel rendelkező, 2017. évben 
70. életévét betöltő, és 70 év feletti időskorú 
személyek részére évente egy alkalommal 
kerül kifizetésre. A támogatás mértéke:  
10. 000 Ft/év, egyedülállók: 12.000 Ft/év.  
A támogatás igénylése formanyom-
tatványon történik, melyet 2017. október 
15-től - november 30-ig lehet benyújtani a 
Közös Önkormányzati Hivatal szociális 
irodáján. Kifizetés december hónapban.  
A formanyomtatvány letölthető 

www.letevertes.hu /HÍREK

A térítésmentes (HPV elleni) védőoltásról 
 
Tisztelt Szülők! 
 

Szíves tájékoztatásul közlöm az országos tiszti főorvos ez alkalomból készült felhívását. 
Az oltóanyag igénylésére szeptember első napjaiban lesz lehetőség, minden érintett szülő-
nek értesítést küldök. 

Janka Sándorné iskolavédőnő
 
„Tisztelt Szülő! 
Ezúton is tájékoztatom, hogy a következő tanévben is lehetőség nyílik a 12. életévüket betöltött, 
és az általános iskola VII. osztályát (7. évfolyamát) szeptemberben kezdő lányok önkéntes 
méhnyakrák elleni védőoltására az oktatási intézményben szervezett oltások során. 
A HPV elleni védőoltás az Ön lánya számára térítésmentes. A védettséghez két alkalommal, 
hathónapos időközzel beadott védőoltásra van szükség. 
 

A védőoltás kockázata minimális, a beadását követően csak nagyoin ritkán fordulnak elő kelle-
metlen tünetek. Mellékhatásként az oltás helyén fájdalom, bőrpír vagy duzzanat, esetenként láz, 
fejfájás, izomfájdalom, fáradékonyság jelentkezhet. 
Ezek a tünetek is általában enyhék és gyorsan elmúlnak. 
A védőoltás igényléséhez szükséges szülői nyilatkozattal az iskola védőnője a tanév elején, 
2017. szeptemberében megkeresi Önt. 
A méhnyakrák védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető. 
Védje meg gyermekét a méhnyakráktól! Kérje számára a térítésmentes védőoltást! 

Dr. Szentes Tamás helyettes államtitkár”
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A 2017. június 27-én megtartott soros 
testületi ülés tárgyalta: 
 
1.  Nagylétai Református Egyházközség 
Szociális Szolgáltató Központjának 
tájékoztatója a 20016. évi tevékenységről 
� /Település /Elérhetőségek./ Szociális intézmények 
      Polgármesteri jelentés 
2.  Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2016. 
évi munkájáról  
� /Település / Mezőgazdaság / Mezőőri szolgálat 
3. Beszámoló a Települési Értéktár 
Bizottság előző évi munkájáról 
� /Település / Művelődés/ Helyi Értéktár 
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata 
� /Önkormányzat/ Testületi ülés 2017 /Határozatok 
 
5.    KÜLÖNFÉLÉK 
5.1. Állami Számvevőszék ellenőrzése 
alapján készült reorganizációs programról
� /Önkormányzat/ Testületi ülés 2017 /Határozatok 

5.   KÜLÖNFÉLÉK 
5.1. Állami Számvevőszék ellenőrzése 
alapján készült reorganizációs programról
� /Önkormányzat/ Testületi ülés 2017 /Határozatok 
5.2. Létavértes Városi Könyvtár és Műve-
lődési ház intézményvezetői pályázat 
eredménytelenné nyilvánítása 
� Új intézményvezetői pályázat / Hírek 
5.3. LÉT.A.MED Zrt. 2016. évi mérleg, 
beszámoló 
� /Település /Egészségügy / Érmelléki Egészségc. 
5.4. Létavértes Városi Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció 
felülvizsgálatának elfogadásáról 
� /Önkormányzat/ Testületi ülés 2017 
/Határozatok 
5.5. Kassai u. 1. sz. alatti vegyes háziorvosi 
körzet praxis jog értékesítésének 
jóváhagyása, feladat-ellátási előszerződés 
megkötése 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu 
                  ● = elérhető a város honlapján  
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Röviden 
 
 

Tanévkezdési támogatás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, az érintetteket, 
hogy a tanévkezdési támogatás 2017. évben 
is biztosított lesz az alap-, közép- és felsőfokú 
oktatásban résztvevők számára.  
Az igények benyújtása formanyomtatványon 
történik a Városháza Szociális Irodáján 2017. 
augusztus 1-től - október 14-ig.  
A kifizetés szeptember közepétől 
folyamosan, ütemezetten történik majd.  
A nyomtatvány (kérelem – adatlap) elérhető 
a www.letavertes.hu /HÍREK oldalon is. 
 
 

Kisgyermekes édesanyáknak 
 

Gyermekorvosi rendelés július 28 –ig: 
Rendel: Dr. Mechler Andrea 

Hétfő: 12.00 – 14.00 
Kedd: 11.00 – 13.00 
Szerda: 12.00 – 14.00 
Csütörtök: 09.00 – 11.00 
Péntek: 11.00 – 13.00 

Tanácsadás: kedden 13.00 – 14.00 óráig 
 

Orvosi csecsemő- és kisgyermek tanácsadás: 
2017. július 31 (hétfő) 11.30. órától 

 

Védőnői szolgálat helyettesítés: 
Janka Sándorné 

2017. július 21 – 28 között 8-9 óráig 
 

Labdarúgás – rajt előtt 
Értesítjük szurkolóinkat, sportolóinkat hogy a 
Létavértes SC'97 elnöksége benevezett a 
2017/2018-as Megye II.-es Hajdú-Bihar 
Megyei Bajnokságba a Felnőtt és Ifjúsági
csapatokkal. Ismét beneveztük az U16-os 
Serdülő csapatunkat is.  
 
Az edzések a Felnőtt és Ifjúsági csapatnak 
július 11 -től (heti két alkalommal) 
elkezdődtek. A Felnőtt csapatot Kontor
Gábor, az Ifjúsági csapatot Papp Zoltán
irányítja, segítője Karászi Ferenc.  
 
Mind a két csapatba várjuk a sportolni 
vágyó fiatalokat.  
 
A Serdülők első edzése július 31-én, hétfőn 
18:00-kor lesz. Várjuk a 2002, 2003, 2004-
ben született fiatalok jelentkezését. A 
Serdülők edzője Szatmári Róbert. Az MLSZ 
új verseny kiírásában minden csapat mellé 
lincencel rendelkező edzőket lehet 
alkalmazni. A Felnőtt bajnokság augusztus 
19.-én indul, a Serdülő szeptember első 
hétvégéjén. 

Árva Barna elnök
 

AAA   kkkééépppvvviii ssseeelllőőőttteeessstttüüüllleeettt    nnnaaapppiii rrr eeennndddjjj ééénnn   

Programajánló a szünidőre 

 
 
Az Irinyi Kiállítóterem a nyári szünidőben 
előzetes bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: az 52/ 250 455-ös, vagy  
52/ 376 055-ös telefonszámon lehetséges. 
Csoportoknak előzetes bejelentkezés 
alapján az idegenvezetés biztosított. 

A belépőjegyek árai: 
Irinyi Kiállítóterem és Vizi Vágóhíd: 

diák, nyugdíjas, csoport 300 Ft,  teljes ár: 
600 Ft 

 

Csak az Irinyi Kiállítóterem:  
diák, nyugdíjas, csoport: 200 Ft, teljes ár: 
400 Ft 

 
Az Irinyi szabadidőpark 

(játszótér, arborétum, sportpálya) 
a hétfői szabadnap kivételével 

reggel 8 órától 20 óráig látogatható. 
 

Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 
ajánlataik a honlapjukon elérhetők 
http://www.rozsnyaigyujtemeny.hu/ 
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IRINYI UTCAI TAGÓVODA 
 

Ballagás és évzáró ünnepség  
 

 
2017. május. 28-án hagyományainkat éltetve megtartottuk az Irinyi 
úti tag-óvoda évzáró és ballagási ünnepségét az óvoda udvarán. 
Ünneplőbe öltöztettük óvodánkat és a szívünket erre a szép napra. A 
gyerekek heteken át szorgalmasan, odaadóan, szívesen készültek 
színvonalas műsoraikkal, melyet a kedves hozzátartozóik és az 
általunk meghívott vendégek, köztük az iskolából tiszteletüket tevő 
tanító nénik hatalmas tapssal és dicsérettel jutalmazott meg. Ezáltal 
is lehetőségük volt arra, hogy megtekinthessék a leendő 1. osztályo-
sokat. 
 
A nagycsoportos gyerekek hangulatos vendég köszöntője után 
Kontor Krisztina tag - óvoda vezető röviden szólt az elmúlt tanév 
eseményeiről. Köszönetet mondott a szülőknek, az önzetlen támo-
gatóinknak a tanév során nyújtott segítségéért, együttműködéséért, 
adományaikért. 
 
Az ünnepi műsor a hagyományaink éltetése jegyében állt össze: 
- Elsőként a Bambi nagycsoport fátyoltáncát láthatták, aztán a leg-
kisebbek, a Cirmi mini csoportosok kisbékái perdültek táncra. Ezt 
követően a Zümi középső csoportos gyerekek mese dramatizációja 
következett. A mese címe: Az állatok nyelvén tudó juhász  
- A fellépők sorát a Szivárvány kis csoportos gyerekek műsora 
zárta, akik Debrecenbe vittek minket a vásárba. 
 

 
Fotó: Boros- Szima Beáta

A csoportok műsorait követően sok szép emlékkel a szívükben és 
a tarisznyájukban elballagtak a Bambi csoportos gyerekek. Kívá-
nunk mindenkinek szorgalmat, kitartást, sok sikert, szüleiknek 
türelmet sok örömöt és mindenhez nagyon jó egészséget. 
 
A nyári szünetre gyermeknek, felnőttnek egyaránt aktív időtöl-
tést és nagyon jó pihenést kívánunk! 
 
 

Családi nap az Irinyi úti tag – óvodában 
 
Az Irinyi utcai tag – óvodában 2017. június 07-én vendégül láttuk 
óvodásainkat, szüleiket, hozzátartozóiakat óvodánk gyermeknapi 
családi rendezvényén.  
 
A délelőttöt zenés mozgással indította a szülőkből, óvónőkből ver-
buválódott lelkes Zumba csapat Tóthfalusiné Bubrik Beáta 
vezetésével.  
Közben lelkes kis kuktacsapat szorgoskodott az ebéd elkészítésén, 
az üstben fortyogott a finom paprikás krumpli.   
 

Mindezek után a szülők színes, változatos programokon vehettek 
részt gyerekeikkel együtt: kézműves műhelyben az újrahasznosítás 
jegyében PET palackból készítettek különböző játékeszközöket és 
udvari díszeket.(szivárvány pálca, kapkodó készítése)  
A kézműveskedés után a következő tevékenységek közül 
választhattak még: célbadobás, amőbázás, arcfestés, tekézés, óriás 
szappanbuborék kergetés, pónizás. 
 

 
 
A nap zárásaként elfogyasztottuk az ízletes ebédet, a hűsítő üdí-
tőt, fagyit és a szülők által felajánlott süteményeket.  
Kora délután kellemesen elfáradva sok-sok vidám élménnyel 
az arcfestők színes munkáinak nyomaival ért véget a napunk. 
Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik részt vállaltak, aktívan 
segítették rendezvényünk sikeres lebonyolítását! Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a felajánlásokat: A szülők közösségének, a 
PP+R Kft-nek, a Létai HH Kft-nek, Bora Zoltán vállalkozónak és 
Szilágyi Katalin hitoktatónak. 

Az Irinyi utcai óvoda munkatársi közössége
 
(Az óvoda anyaga technikai okból nem érkezett meg a júniusi lapszámhoz) 
 

Osztálytalálkozó 
 

 
Július 1-én Létavértesen tartotta meg az 52. évi osztálytalálkozóját a 
Nagylétán 1965-ben elballagott VIII/b osztály. 
A képen hátul: Mezey Tiborné, Szima Sándorné, Mátrai Sándor. 
Előttük : Szabó II. József, Zakota Miklós, Szabó I. József, Szatmári 
László. Suta Barna. Első sor: Zsíros Gyula, Kanál Józsefné (Erdei 
Mária), Pankotai Imréné (Pellei Julianna), Palincsár Sándorné (Tóth 
Ildikó), Bocskai Istvánné (V. Kiss Mária), Mogyorósi Bertalanné 
(B. Kiss Valéria). Legelső sor: Veres Imréné (Pellei Ilona). 
Palincsár Sándorné (Tóth Ildikó), Barna Jánosné (Kacsó Ágnes), 
Kiss Jánosné (György Viola), Fülep János és guggol: Mezey Tibor, 
akinek köszönet a tudósításért! 
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Hasonlóan kellett az évzáróval is eljárnunk. a kezdésre ekkor is 
megérkezett az eső. 
 
489 tanulóval zártuk a tanévet, ami nemcsak azért fájó, mert ez több, 
mint 30 tanulóval kevesebb, mint az előző tanév hasonló időszaká-
ban volt, hanem azért is,  mert ezzel a bűvös 500 alá csökkent a 
létszámunk.  
 
187 tanítási napunk volt. Alsó tagozaton valamennyi osztályban 
egész napos iskola formájában működő csoportban, ebből az első 
évfolyamon informatika, a másodikon angol, német, a harmadikon 
angol, német, informatika és testnevelés orientációval, 12 felső 
tagozatos osztályban és 2 napközis csoportban dolgoztunk.  
A rászoruló lassabban haladókkal, aki 76-an voltak, idén is fejlesz-
tőpedagógus foglalkozott, és két gyógypedagógusunk is teljes erővel 
segítette munkánkat, hiszen 14 sajátos nevelési igényű tanulónk is 
van.  
A tantervi követelményeket a diákjaink nagy része teljesítette. Kitű-
nő tanulóink száma: 48, jeles minősítést 31 diákunk szerzett. Ez 
diákjaink 16 %-át jelenti, ami jónak mondható. 
 

KITŰNÓK, JELESEK – 2016/2017. TANÉV 
ALSÓ TAGOZAT: 

 
Osz-
tály Kit űnők: Jelesek: 
1.a Balogh Ernő Patrik, Balogh 

Nikoletta, Bata Zsombor, 
Kecskeméti Szabolcs 

 

1.b Kapusi Boglárka, Komlósi 
Zsófia, Sós Boglárka 

Guba Áron, Mihucz János 

1.c Balogh József Noel, Bartos 
Kristóf, Jónás Sándor, Sass 
Levente 

Kiss Balázs, Gyarmati 
Áron, Szabó Beáta Leila, 
Szabó Mercédesz 

2.a Pataki Jázmin, Sárosi Regi-
na, Horgos Veronika 

Nagy Bianka 

2.b Lakatos Rebeka, Szabó 
Mercédesz, Vida Szabolcs 

Szoták Hunor, Tarnóczki 
Dorina 

2.c Szabó Dorina, Vida Bog-
lárka 

Pongor Jázmin 

3.a Kelemen Barbara  
3.b Balogh Dominik, Fülöp 

Csenge Flóra, Horváth 
Kamilla, Lakatos Regina 

Huszti Péter Kovács 
Dominik József, Kustor 
Máté, Tóth Orsolya 

3.c Bertóthy Tamás, Guba 
Dávid, Kerekes Balázs, 
Moczok Ágota, Oláh Ist-
ván, Szabó Janka, Szatmári 
Gréta 

Illés Dávid, Vásárhelyi 
Eufrozina, Tifani 

4.a Kiss Gabriella, 
Vlajk Johanna 

Apai Liliána, Balogh Lívia, 
Bozsóky Péter, Flack  Márk 

http ://arany -lvertes.sulinet.hu

AAArrraaannnyyy   JJJááánnnooosss  
ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa

 
 
Az utolsó tanítási napok sem teltek események nélkül. Megtörtént a 
nyolcadikosok búcsúja, több lépésben. Először szerenád, majd 
bolondballagás, ahol a nálunk megszokott módon a „bolondoknak” 
öltözött diákok műsorral búcsúztak eddigi életük színhelyeitől.  
 

 
Fotók: Iskola archívuma

 
A mostani előadás különlegességét a fiú hattyúk tánca adta, s maga 
az egész búcsúzás remekül sikerült.  
 

 
 

 
 
A ballagásunk először történt zárt helyen, a csarnokban, mert az 
időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket 
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Ezt a tendenciát már az előző tanévekben megfigyeltük, de sajnos 
vannak családok, akik nem tudják kézben tartani saját gyermekeiket, 
képtelenek a kötelezettségük teljesítésére rávenni a nebulót, sőt 
segítik az igazolások beszerzésében, s amikor rájönnek, hagy baj 
van, már késő. 
 
Nagyon sok erőfeszítésünkbe kerül a családsegítő szolgálattal, a 
gyámüggyel karöltve ezeknek a családoknak a számonkérése is, a 
jobb belátásra bírásról nem is beszélve. Az a megengedő nevelési 
stílus, melyet nagyon sok családnál megfigyelhetünk, sajnos nagyon 
sok kárt okoz. Az év során több családból emeltek ki gyerekeket a 
szülők feladatának elhanyagolása miatt. Soha még ennyi tanulót (10 
gyereket érintett a dolog az iskolánkból) nem vittek el tőlünk ilyen 
rövid idő alatt. Jövőre még intenzívebben kell dolgoznunk, hogy 
ezekben a közegekben végre megértsék, iskolába járni nem lehető-
ség, hanem kötelesség a gyermek számára. 
 
Továbbtanulási mutatóink: 61 nyolcadikosunkból 11 diákunk 
gimnáziumba, 21 szakgimnáziumba, 29 tanulónk pedig szakközép-
iskolába nyert felvételt. 
 
A nyarat Napközi Erzsébet táborokkal kezdtük. 3 turnusban 226 
diákunknak biztosítottunk tartalmas programokkal teli napokat. 
 
A következő tanévben is készülhetünk szép kirándulásos tervekkel, 
hiszen a Határtalanul és a Testvér településes pályázatunk is nyert. 
 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

A nyár további részére minden diáknak, pedagógusnak tartal-
mas pihenést, kellemes feltöltődést kívánok! 

Nagy Józsefné igazgató

 

KIRÁNDULÁS  
 

 
Fotó: Magánarchívum

A Nagylétai Görögkatolikus Egyházközség nyugdíjas közössége 
autóbusszal kirándulást szervezett. A fényképen a csoport tagjai 
Edelényben a LˇHuillier-Coburg-kastély előtt láthatók 

Osz-
tály Kit űnők Jelesek 
4.b Bartos Eszter, Harmati 

Dorottya, Jónás Réka, 
Kontor Sándor 

Kontor Zsófia, Szabó 
Renáta, Bátori Zita 

4.c    Jenei Kamilla, Brigitta 

FELSŐ TAGOZAT 
5.a  Tarnóczki Milán 
5.b. Ferenczi Lili,  

Fekete Barbara 
Papp Huba, Cseh Kristóf, 
Veres Kristóf 

5.c Kiss Bence, Vida Ferenc Adorján Zsófia 

6.a Molnár Veronika, 
Szatmári Marcell 

Tasnádi Ildikó 

6.b. Bozsóky Virág, Kalmár 
Barbara, Szabó Csongor 

Balogh Nóra 
Szoták Viktória 

6.c  Kovács Sándor, 
Zurbó Benjámin 

7.a . - 
7.b Hadházi Panna  
7.c 
 

 Pénzes Tekla, 
Gyarmati Zalán 

8.a Kelemen Panna 
Tarnai Panna 

 

8.b  Szilágyi Nikoletta 
8.c - - 

 

 
                                                  Fotó: Iskola archívuma 

Az iskola tanulmányi átlaga: 3,75, magatartás: 3,96, szorgalom: 
3,52. Legmagasabb osztályátlagot, ami 4,28 és 4,07 között mozog: a 
3.b, 2.b, 3.c, 4.a, és az 5.b osztályok értek el. Iskolai, tankerületi, 
megyei és országos versenyeken szerepeltek diákjaink szép szám-
mal, s értek el nagyszerű eredményeket. 
 
Sajnos azonban nem vette mindenki sikeresen az akadályokat. 3 
első osztályos diákunknak előkészítő jellegű volt a tanév, ők jövő-
re ismét elsősök lesznek, s hozzájuk társul még egy tanulmányi 
követelményeket nem teljesítő tanuló. 
 
A többi évfolyamban 24 diák nem tudta teljesíteni az év folyamán 
előírt követelményeket, 11 tanuló 1 vagy 2 tantárgyból ért el elégte-
len osztályzatot, ők augusztus végén még próbálkozhatnak, s ha a 
nyár folyamán szépen felkészülnek, továbbléphetnek.  
 
12 diákunk viszont évet kell, hogy ismételjen azért, mert 3 vagy 
több tantárgyból szerzett elégtelen osztályzatot. Van azonban, ami 
még ennél is szomorúbb, 12 tanulónk olyan sok hiányzást gyűjtött 
össze, ami miatt nem volt osztályozható..  
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 BÜSZKESÉGEINK NÉVSORA 

 
Osz-
tály Kit űnők Jelesek 
2.o. Kovács Renáta, Szima 

Csenge, Tóth Roland 
Tóthfalusi Máté 
Zsiros András 

 

3.o Gombos Petra, Lakatos 
Milán, Pongor Attila 
Varga József, Zudor Nóra 
Zudor Réka 

Csizmazia Gábor  
Gudász Ádám 

4.o. Belényesi Bence, Miskolci 
Patrik, Nagy Szabina 

Fekete Szabolcs 
Katona Lili 

5.o. Csikai Sára 
Tóth Zsóka 

Fekete József, Kovács 
Márk, Mázló Evelin 
Puskás Benedek 
Tóth Ádám 

6.o. Katona Dániel  Balogh Ágnes 
Molnár Fruzsina 

7.o. Kádi Péter 
 

Molnár Andrea 
Kerekes Zsuzsa 

8.o.  Csizmazia Réka 
Tóth Lili 

 
Az első osztályosok közül szöveges értékelése alapján a legjobban 
teljesítettek az alábbi tanulók: Pongor Nelli, Szabó Anita, Németh 
Panna, Jákób Levente 
 

 
Tanévzáró ünnepség 

ELISMERÉSEK: 

 
Szolgálati Emlékérem átadása Nagy Károly tanár részére 

 
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Dicséretében részesült 
Csizmazia Réka /8.o./ 
 Nevelőtestületi Dicséretben részesült: Pongor Attila /3.o./, Molnár 
Andrea /7.o./  
 

6www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola

 
 

Osztálykirándulások 
Az utolsó tanítási napokon iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói 
élményekben gazdag tanulmányi kirándulásokon vettek részt. Az 
életkori sajátosságoknak megfelelően hazánk különböző pontjaira 
látogattak el növendékeink /Vekeri-tó, Debrecen, Eger, Szilvásvá-
rad, Aggtelek, Miskolctapolca/ osztályfőnökeik és az őket tanító 
nevelők kíséretében.  
 

 
Fotó: Iskola archívuma

Irinyisek Egerben 
 

Tanévzárás 
Hagyományainkhoz híven vidám hangulatú zenés, táncos bolond-
ballagóval, majd szerenáddal köszöntek el első körben 8. osztályos 
diákjaink társaiktól, tanáraiktól és a vértesi közösségtől az utolsó 
tanítási napon. 
 

 
Búcsúzó nyolcadikosaink 

 
A komoly búcsú napjára június 18-án került sor a ballagóval egybe-
kötött évzáró ünnepségen, ahol megható műsor keretében mondtak 
köszönetet az itt töltött 8 évért a legnagyobb Irinyisek. 
 
Végzős tanulóink az alábbi iskolatípusokban folytatják tanulmá-
nyaikat szeptembertől: gimnáziumban: 5 fő, szakgimnázium: 6 fő 
szakközépiskolában: 5 fő 
 
Tanévzáró ünnepségünkön a 8. osztályosok műsora után igazgató-
asszonyunk értékelte a 2016/17-es tanévet. 
Legfontosabb statisztikai adatok: 
záró tanulólétszám: 172 fő,  iskolánk magatartási átlaga: 4,29 
iskolánk szorgalmi átlaga: 3,75,  iskolánk tanulmányi átlaga: 4.02 
bukott tanulók száma: 7 fő, ebből pótvizsgára bukott: 5 fő, 
évismétlésre bukott: 2 fő. 
Kitűnő tanulók száma: 18 fő, jeles (4,8-4,99) tanulók száma: 15 fő  
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 Erzsébet -tábor  

 

 
Fotók: Iskola archívuma

Irinyisek a Balaton parton 

Erzsébet Program keretében 6 napos nyári táboroztatást nyert isko-
lánk. Ennek köszönhetően június 25-e és 30-a között 33 diákunk a 
Fonyódligeti Erzsébet-táborban pihenhette ki a tanév fáradalmait. 
A strandolás mellett különféle sport, életmód, kultúra, művészet, 
tudomány, ismeretterjesztő, valamint hagyományőrző foglalkozáson 
gyűjtöttek életre szóló élményeket növendékeink.  
 

 
 

Sárkányhajózás 
 

A táborról készült képösszeállítás megtekinthető iskolánk honlapján: 
http://irinyivertes.hu/. 
 

Minden Irinyis diáknak kellemes szünidőt kívánunk! 
 
 
 

Hasznos információk 
Hivatalos ügyek intézése:  ügyeleti napokon: 

július 19, augusztus 02, augusztus 16, augusztus 30. 
az Irinyi utca 8. szám alatti irodában 8 órától 16 óráig. 

 
Tankönyvosztás várható ideje: 

                                augusztus 24-én 8-13 óráig 
                                augusztus 25-én 13-15 óráig 
az Irinyi utca 8. szám alatti iskolaépületben. Ettől a tanévtől vala-
mennyi általános iskolás ingyen kapja a tankönyvet. Az átvételt a 
szülő aláírásával igazolja. 

Egyéb felszerelések listája: 
az Irinyi utca 1. szám alatti épület üveges felületén tekinthető meg. 
 

Ünnepélyes tanévnyitó, (első tanítási nap is) 
Szeptember 1. 8 óra az Irinyi utca 8. szám alatti iskola udvarán. 

 
          Vályiné Pápai Viola  Jákóbné Szilágyi Éva 
    igazgató        iskolai tudósító 
 

A tanulók jutalmazásához idén is hozzájárult az Alapítvány 
Létavértesért. Jutalomkönyvüket kapta Misuta Edina 8. osztályos 
tanuló. A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány jutalomkönyvét kapta 
Tóth Lili 8. osztályos tanuló, a Matematikában Tehetséges Gyer-
mekekért Alapítvány - jutalomkönyvét kapta Kádi Péter 7. osztályos 
tanuló. 
A kiemelkedően sportoló gyerekeket: Pongor Attila, Miskolci Pat-
rik, Máslányi Sándor, Bacsa László- a Megyei Gyermeklabdarúgó 
Szövetség és a helyi Létafit Sportegyesület kupákkal, oklevelekkel, 
illetve ingyenes vizitúrával - Misuta Pétert ismerte el. 

 

Idén 8. alkalommal került megrendezésre a Múzeumok éjszakája 
Létavértesen.  
A 2017-es rendezvény Arany és Irinyi születésének 200. évfor-
dulója jegyében zajlott.  
 

 
Fotó: Kővári Krisztián

Menyhárt Károly polgármester megnyitója 

A település múzeumok utcájának elnevezett részén, két helyszínen 
az Irinyi Iskola és Kiállítóterem területén és a Rozsnyai Gyűjtemény 
környékén várták a látogatókat a különféle, izgalmas programok –
Szabó Gábor fafaragó kiállítása, iskolások színpadi műsora, családi 
vetélkedők, kézműves foglalkozások, aszfaltrajzverseny, néptánc-
bemutató, Hajdúböszörményi Fúvós Zenekar -  . Valamint Szent 
Iván éjszakájára megtudhattuk azt is, hogy kié a település leghety-
kébb bajsza és ki Létavértes Toldija. 

 

Valamennyi Irinyi Kiállítóteremhez kapcsolódó program a település 
két iskolájának összefogásával és szervezésével zajlott. Támogatója 
Létavértes Város Önkormányzata és A „ Korszerű Iskoláért” Ala-
pítvány volt. 

(Képek a rendezvényről: www.letavertes.hu / HÍREK)
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A városnapi rendezvény támogatói: 
 

Szarkaláb Néptáncegyüttes- Biharkeresztes, Nyíló akác népdalkör –
Újléta, Búzavirág népdalkör – Székelyhíd, Csicsikoma és 
Cserebingó néptánc csoport –Létavértes. Charlie Hűtő Kft., Irinyi 
János Általános Iskola (sátrak). 
 Lét-A-Med (tombola), Borostyán Biobolt, Kertészné Vica (tombo-
la), Karczáné Kati (Katalin ajándék bolt), Arany János Általános 
Iskola (tombola), Zsíros József (tombola), Puja György (tombola), 
Moldován Gyuláné (tombola), Beauty Lady szalon -Hosszúpályi 
(tombola), Tasó László (tombola), Tasi Sándor (tombola). 
Gyermeksziget Óvoda óvónői – arcfestés, Malincsák János, Vályi 
Balázs, Tóth Róbert, Tóth Szilárdné, Dorcsin Zoltán, Nagy József 
(Gyár u.), Létavértesi Polgárőr Egyesület. 
Motorosok: Balázs Tamás (Nyárfás u.); Szabó László (Katona J. 
u.); Titkó István (Bács u.); Oláh Mihály, (Halom u.). 
Borók József és neje (Bartók Béla u.), Zagyva Tamás, Szilágyi 
Sándor (Petőfi u.), Kozma Sándor – (Vértes), Kővári Krisztián, 
Kővári Emese és csapata, Pálinkafőző Kft. Szűcs András és Szűcs 
Lóránt, Sváb Gasztro Kft., Ravi Gasztro Kft., PP+R Kft. - Pongor 
Imre, Szilágyi Gyula, Derecske- Létavértes Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulása - Fekete Béla, Menyhárt Károly polgármester 
 

 
 

 
Fotók: K ővári Krisztián

A Városnap alkalmával készült további képek a 14 .oldalon

Jó hangulatú rendezvény volt 
 
Létavértes július 1-jén ünnepelte a várossá válásának 21. évfor-
dulóját.  
Ebből az alkalomból színvonalas programok várták a Sporttelepen. 
A délelőtt esővel indult, ezért a motoros felvonulás és az 'Álmodom 
a városom" rajzverseny elmaradt. A főzősoron a körülmények elle-
nére 14 csapat vállalta a megmérettetést. 
 
A csapatok: családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek 
remek ételeket készítettek.. Délután átadásra került a focipálya lelá-
tója. Az átadásában Tasó László, a Miniszterelnökség államtitkára, 
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei önkormányzat elnöke, és Tasi 
Sándor, az önkormányzat alelnök segédkezett.  
 
Menyhárt Károly, Létavértes polgármesterének avatóbeszéde és az 
államtitkári köszöntőt követően a kivitelezők, a hozzájárulók díjazá-
sa után a lelátó bejárására került sor. 
A lelátó sok kivitelezői hozzájárulással, az önkormányzat szakem-
bereinek és közfoglalkoztatottainak rengeteg munkájával épült meg.  
 
Az ünnepség után az előre meghirdetett programokkal folytatódott a
városnap, azaz a Stihl Timbersports Sportfavágó bemutatóval,  a 
DVSC Öregfiúk - Létavértes Öregfiúk focimeccsel, néptánccso-
portok műsorával, Kökény Attila, az Abba Sisters fellépésével. 
Nagy közönségsikert aratott a Csík zenekar koncertje, amit Roy & 
Ádám muzsikája, és diszkó követett. 
A szép számú érdeklődő jó hangulatához a programokon túl az étel 
– és italkínálat, árusok, és vidámparki attrakciók is segítették. 
 

Kerítésfestés 
A városnapi esőzés miatt elmarad kerítéstáblák festésére július 3-án, 
került sor. Az „Álmodom a városom” projektet lelkes gyerekcsapa-
tok valósították meg Máté József és Joó Henrietta pedagógusok 
vezetésével. A kerítéselemekre a város emblematikus épületei, tájai, 
növényei kerültek. 
 

Főzőverseny eredménye 
Levesek kategória 
1. Létafit SE. - Csángó pacalleves 
2. Érmelléki Vadásztársaság - Vaddisznó gulyás 
Pörköltök kategória 
1. Balogh Gyula - Marhapörkölt 
2. Tűzoltóság – Sertéspörkölt 
3. Aranycsapat – Pacalpörkölt 
Egytál ételek kategória 
1. Létavértes Város Önkormányzat dolgozói - Pincepörkölt 
2. Nagylétai Görög Katolikus Egyházközség – Grillkolbász 
3. Léta-Tészta – Pincepörkölt 
Egyéb kategória 
1. Lét-A-Med - Pusztaragu 
2. Sziti-Misi - Kukoricás töltött káposzta 
3. Gold-Fungi Kft - Gombás tokány 
A Vándorkupát a Lét.A.Med Zrt. vihette haza. 
 
Különdíjat kaptak: 
Irinyi Nyugdíjas Klub - Töltött káposzta 
Csáki - Csülkös pacal 
Szőlősgazdák - Marhalábszár pörkölt 

 

 

XXI. VÁROSNAP – július 1. Létavértes 
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Az esti órákban moldvai táncházzal, elmaradhatatlan Szent 
Iván éji tűzugrással és egy különleges „Nyerő Páros „ Hétpróbával, 
vetélkedővel vártuk a szerelmes és házas párokat, a nyertesek egy-
egy finom és szép Kozma Mézeskalács szívvel gazdagodtak.  

 
 

A Rozsnyai Gyűjtemény munkatársai nevében ezúton is köszönjük 
szépen mindenkinek az érdeklődést, a nyitottságot, a vetélkedőkre 
való nevezéseket, a részvételt, a sok segítséget és a támogatást! 
Kedves Olvasóink! 
A Múzeumok éjszakája rendezvényről gazdag képanyag érhető el a 
www.letavertes.hu /Hírek oldalról 
 

Mi indítottuk a nyári szünetet!  
Idén először került megrendezésre, a Rozsnyai Kézműves 
Tábor.  
A nyáriszünet első hetében, 29 szorgos kézpár munkálkodott a 
Rozsnyai Gyűjtemény és a Bihari Jurtatábor területén. Sok helyi 
gyerek jelentkezett hozzánk, de voltak Monostorpályiból, 
Hosszúpályiból és Székelyhídról is táborozóink. 
 
Az első napot ismerkedős játékokkal indítottuk, majd a múzeum, 
kiállítások  megismerése után agyagból használati tárgyakat 
alkottunk. Másnap egy kerékpártúra keretében, Csontos János 
vendégei voltunk az Álomzugban, aki a Hajdú-Bihar megyei Lovas-
és Huszárhagyományőrző Egyesület elnöke. Az ő vezetésével 
lovagolni tanulhattak a gyerekek, aki pedig már eleget gyakorolt, az 
domborításos technikával, tarsolyt készített Mesi, Szabina és Ildikó 
nénivel.  
 
A hét hátralévő részében megismertük a honfoglaláskori magyarok 
viseletét, lakhelyét a jurtát, írásmódját, illetve a harcmodorukat is, az 
íjászkodás keretében. Elsajátítottuk a festett bútorokon található 
hagyományos motívumok eredetét, jelentését, majd mi magunk is 
festettünk bútorlapokra, kipróbáltuk a pirográfiát és a szövés 
technikáját is.  
Játékra is volt idő. Rengeteget csocsóztunk, ugráltunk a 
trambulinban, fociztunk és ping-pongoztunk is. Az utolsó napokon 
is csodálatos alkotások születtek: színes batikolt pólók, sámándobok, 
tulipános kitűzők, karkötők, nemezelt labdák és mobil tartók, 
gravírozott falapok.  
A tábort egy „Ki, mit tud?”-dal zártuk, majd ünnepélyes táborzárás 
keretén belül, mindenki megkapta az emléklapját. 
A táborban készült alkotásokat a Múzeumok Éjszakáján egy utcai 
kiállítás keretében tekinthették meg. 

Kővári Emese
 
A Rozsnyai Gyűjtemény rendezvényeiről, a táborok életéről fotók és 
további részletek A Rozsnyai Gyűjtemény facebook oldalán. 

  ROZSNYAI ISTVÁN 
  MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY 

 
  Múzeumok Éjszakája 

A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény életében minden 
évben kiemelt és nagyon fontos esemény a Múzeumok Éjszakája, 
amikor délután négy órától éjfélig, próbálunk minden korosztálynak 
olyan programokat ajánlani, ami azontúl, hogy értékközvetítő, 
szívesen részt is vennének rajta úgy a helyiek, mint a közeli 
települések lakói.  

Így volt ez az idei évben is, amikor Létavértes városa 
nyolcadik alkalommal csatlakozott az országos program sorozathoz, 
melynek központi témája az Értékőrzés volt. A rendezvényt a 
hagyományokhoz híven az Irinyi Általános Iskolával, ill. az Irinyi 
Kiállítóteremmel közös szervezésben hívtuk életre.  

 

Fotók: Rozsnyai I. Muzeális Gyűjtemény

A délutáni órákban a gyerekeknek, családoknak 
kedveskedtünk a Debreceni Duo Trio akrobatikus, gólyalábas 
„Cirkusz Bodrikusz” előadásával, majd kézműves foglalkozásokkal 
vártuk az ügyeskedni vágyókat, ahol már már feledésbe merülő 
anyagokat, mesterségeket próbálhattak ki az érdeklődők, pl. 
korongozás, gyékényfonás.  

Kustán Erzsébet székelyudvarhelyi makramé, csomózó 
időszaki kiállítása, ill. a Rozsnyai Kézműves tábor alkotásait 
bemutató kiállításon is nagy volt az érdeklődés.  

 

 
Szintén nagy sikernek örvendett a családi vetélkedő, 

melynek utolsó állomásán a versenyző csapatok az Irinyi Nyugdíjas 
Kör bemutatásában megnézhették a Vértesi Házi kenyér készítését, 
annak folyamatát, majd kitölthették a hozzá kapcsolódó feladatlapot.  
 
A jó hangulat elengedhetetlen része volt a finom kenyérlángos és 
marhapörkölt, melyet a Vértesi Ref. Egyh. Idősek Szeretetházának 
konyhája biztosított.  
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 Emlékeim között lapozgatva  

 
Nyugdíjas napjaimban szívesen emlékezem vissza azokra az évek-
re, amikor 1967-ben megválasztottak tanácstagnak. 
 

 
Ekkor még a Hunyadi-, Bem József utcán nem volt járda, víz, kö-
vesút. A lakosok hozzájárulásával, társadalmi munkával valósíthat-
tuk meg ezeket a létesítményeket. 
Munkánkat segítették: Juhász József, Vida Ferenc Hunyadi utcai 
lakosok. Ma ez már természetes, de 1967-benb nagy dolog volt. 

 
Valamennyi tanácstag sokat fáradozott, hogy körzete fejlődhessen. 
Évente beszámoltunk az elvégzett munkáról. 
Húsz éven át élvezhettem körzetem bizalmát. Büszkék voltunk e 
megtiszteltetésre. Szeretettel lapozgatom a megbízóleveleket, sza-
vazócédulát, és a plakátot is büszkén mutogatom unokáimnak. Ez 
már történelem. De igaz volt. 

Farkas Béláné
volt tanácstag

Marica néni további dokumentumai színesben megtekinthetők a 
Nagyléta és Vértes, Létavértes képeskönyve facebook oldalon. (t.b.) 
 

Harminc + 1 esztendő 
 
Ennyi, 30+1 év telt azóta, mióta a Létavértesi Arany János 
Általános iskola 8.b osztálya elhagyta almamáterét.   
 
Tizenhárom fiú és tizenhárom lány indult el útjára, tarisznyájában 
mindazzal az itt megszerzett tudással, életre szóló erkölcsi intelmek-
kel, amelyek iránymutatást jelenthettek további életünkben. Örö-
münkre tanáraink is elfogadták meghívásunkat, s jó volt hallani, 
hogy ennyi év távlatából is mennyi emlék és élmény élt bennük is 
osztályunkról.  
Kedves meglepetés volt, hogy elsős igazolványképeinkből Erzsike 
néni (Serdült Imréné) tablót állított össze, mellyel megajándékozott 
bennünket.  
 

 
Fotó: Deák Péter

 
Még nagyobb meglepetés volt az a kép, ami régi osztálytermünkben 
örökítette meg az akkor elsős, iskolaköpenyes gyereksereget.   
 
Megemlékeztünk elhunyt kedves tanárainkról és osztályfőnökünkről 
Malincsák Jánosné Emike nénikről, s koszorút helyeztünk el a 
tragikusan fiatalon elhunyt osztálytársunk Albucz Pisti sírjánál 
felidézve az együtt töltött időket.  
Nagy Józsefné iskolaigazgató asszony bemutatta a 30 év óta nagy 
változáson átesett iskolánkat, majd a jó kedélyű beszélgetést terített 
asztal mellett folytattuk. A sok vicces, kedves történet is megerősí-
tett bennünket abban, hogy egy összetartó, vidám csapat voltunk. 
 

 
Fotó:  Magánarchívum

 
Nem gondoltuk volna, hogy 30 év után is ennyit tudunk együtt 
nevetni, hogy még emlékszünk az őrsi indulóinkra, hogy Tarnóczi 
Mityu kezdi el megszervezni az osztálytalálkozót, hogy Kozma Imi
semmire sem emlékszik, hogy mi leszünk a három gyerekesek 
osztálya, hogy még táncra is perdülünk.  
Megállapodtunk, hogy nem várunk újabb harminc évig és azok 
kedvéért, akik most nem lehettek velünk hamarosan újra találko-
zunk. Úgy legyen.  

Bertóthyné Csige Tünde  
 



2017. JÚLIUS             Létavértesi  HÍREK          11. oldal 
 
 

Létavértes Sc' 97 hírei
 

Július 1-én, a városnapon, a lelátó átadását követően  
Létavértes és a DVSC öregfiúk csapatai játszottak barát-
ságos labdarúgó mérkőzést.  

A jó iramú találkozót a rutinosabb gárda nyerte 4-2 arányban.  
 

 
Fotó: Magánarchívum

 
A hazai csapat tagjait vigasztalta, hogy rég nem látott barátok és 
egykori csapattársak körében tölthették a szombat délutánt. 

 
 
 

Nyári programajánló 
 
A nyári szünetben sem áll meg az élet a sportegyesületnél! 
Folyamatos programokat kínálunk az egészségüket a sport által 
megőrizni kívánó lakosok részére. 
  
Labdarúgó edzések (Ifi, felnőtt) korosztályoknak kedden és 
csütörtökön: 18.00-19.30. 
Kézilabda táborok (U-8, U-9, U-11, lány) időpontjai: augusztus 
7-11.-ig; augusztus 14-18.ig és augusztus 21-25.ig. 
Zumba szakosztály foglalkozásai: minden héten, szerdán 18.30-
19.30.ig illetve szombaton: 17.30-18.30.ig 
Meridián  312 torna: minden héten, szerdán:18.00-19.00.ig  
A klub vezetője: Kulcsárné Juhász Judit, a részvétel ingyenes. 
 

A Sporttelep nyitva tartása a  nyári szünetben: 
07.00-21.00 óráig  

 
Papp Zoltán szakosztályvezető

 

A ZUMBA SZAKOSZTÁLY HÁZA TÁJÁRÓL 
 

ZUMBA PARTYK ÉS BEMUTATÓK SORA  
 
2017. május 20-án a létavértesi ZUMBARÁTNŐK csapata két órás 
zumba partyt szervezett, ahová öt külföldi és magyar oktatót is 
meghívtak.  
Vendégek voltak: Kovács Miklós németországi, Irina Sigilda nagy-
váradi és élesdi, Trizsnya Mónika tiszafüredi és tiszaderzsi, Major 
Erzsébet debreceni, és Párványikné Nagy Viktória szintén debrece-
ni zumba oktatók és az Ő vendégeik. A party nagyon jó hangulatban 
telt a több mint 50 fáradhatatlan résztvevő számára.  
A zumba party után a külföldről érkező vendégek nagy része a 
létavértesi Bihari Jurtatáborban töltötte az éjszakát, ahol a helyi 
zumba csapat tagjaival szalonnát sütöttek, beszélgettek, kártyáztak, 
de nem maradhatott ki az éjszakai spontán zumba óra sem. 
A vendégek és a helyi zumbások másnap reggel sem maradtak 
mozgás nélkül, hisz Kovács Miklós nemcsak zumbát oktat Német-
országban, hanem a piloxing nagy mestere is, így közkívánatra a 
korán kelőknek kicsikartunk tőle egy kis ízelítőt ebből a sportágból. 
 
A csapat tagjai május közepétől egészen július közepéig több zumba 
bemutatón is részt vettek, s meg is táncoltathatták a résztvevőket. 
 

 
 
Zumbázhattunk a debreceni Lilla téri Általános Iskola sportnapján, 
a Létavértesi Arany János Általános Iskola alsó tagozatának sport-
napján, a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda mindkét tagintézmé-
nyének családi napján, Székelyhídon, a Gyermek Jézus Gyermek-
otthon gyermeknapi rendezvényén és a Létavértesi János Általános 
Iskola felső tagozatának Erzsébet táborában. 
 
 

 
Fotók: Magánarchívum

                                                                                   A 2017. május 20-i zumba party résztvevői    /Létavértesi ZUMBArátnők csapata a facebookon 
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 TÁJÉKOZTATÓ 

Az „Egyes törvényeknek Magyarország 
versenyképessége javítása érdekében törté-
nő módosításáról” szóló LVII. törvényt 
2017. július 1-től életbe lépett. 

Többen pontatlanul értelmezik a törvényt, és a teljes bekötés össze-
gét ingyenesnek gondolják. A félreértéseket tisztázza és megfelelő 
hiteles információkkal szolgál a lakosság felé a Debreceni Vízmű-
vek Zrt tájékoztatója, mely elérhető a város honlapján:
www.letavertes.hu /HÍREK 
 
Részlet a tájékoztatóból: 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a kö-
vetkező 55/H. §-sal egészült ki 2017. július 1-jétől: 
"Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés 
elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek 
megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési 
vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a 
nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték 
és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése." 
A törvényi módosulás miatt tájékoztatjuk felhasználóinkat a legfon-
tosabb változásokról: 
1.Új víz- és szennyvíz bekötés kiépítése 
Az ivóvíz bekötő vezeték rákötését a fővezetékre, építési-
kivitelezési munkákat kizárólag a víziközmű szolgáltató végez-
heti, díj ellenében. 
A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlako-
záskor történő kivitelezés költségéből a bekötési vízmérő és annak 
felszerelése díjmentes. Aki a bekötést kivitelezi, annak kell végezni 
a geodézia beméréseket is, mely továbbra is díjköteles. „ 
A jogszabály értelmezése a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatallal egyeztetésre került. 

 

 
 

Tisztelt Termelők!   
Felhívom figyelmüket, hogy az Agrár- 

kamarai tagdíj bevallási időszaka július 15-én 
 lezárult, ezt követően 2017. július 31-ig 10 %-os késedelmi pótlék
megfizetése mellett van lehetőség a bevallás megtételére. Azon 
tagdíjbevallásra kötelezett tagok esetében, akik ez utóbbi határidőig 
sem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, a NAK a NAV-tól 
kapott adatok alapján állapítja meg a fizetendő tagdíj összegét, s 
egyúttal 20%-os mulasztási póték is előírásra kerül. A tagdíj befize-
tésének határideje változatlanul július 31-e.  

 
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másod-

vetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatko-
zásában  
o a főnövény betakarítási időpontját, valamint 
o a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül; 
o illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megva-

lósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén. 
Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. 
napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek 
legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfo-
gadható legyen ökológiai másodvetésként. 
Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illet-
ve a diverzifikációban sem. Ökológiai másodvetés esetében nem 
kötelező a fémzárolt vetőmag alkalmazása, azonban ennek hiányá-
ban a 9/2015 FM rendelet szerinti gazdálkodási naplót vezetni kell. 
 

Kárándi Orsolya, Tömöri István NAK falugazdászai
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

KERESEK Létavértesen (busz-
megálló közelében) szoba-konyha 
összkomfortos kis házat 3 M Ft-ig 
megvételre. Telefon: 0670/2680903 

(2017/00345)
 
LAKÓHÁZ . Létavértes, Rákóczi 
u. 64. szám alatti lakóház nagy 
telekkel, gazdasági melléképületek-
kel, bármilyen mezőgazdasági  
tevékenységre alkalmas, telephely-
nek is alkalmas, eladó. Telefon: 
0630/ 502-51-41              (2017/00255) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor u. 39. szám alatti össz-
komfortos lakás eladó.. Érdeklődni: 
06 20 / 228-3942.             (2016/00041) 
 
INGATLAN. Létavértes, Szél u. 
64. szám alatt építési ingatlan eladó. 
Érdeklődni lehet: 06 30 / 329 50 39 

(2017/00350)
NYÁRFÁS ERDŐ. Létavértesen 2 
hektár nyárfás erdő eladó. Telefon 
06 20 334 6845.                (2017/00332) 
 
SZÁNTÓFÖLD.  Létavértes külte-
rületén, a településhez közel, 3 ha 
szántó eladó. Érdeklődni lehet a 
06 30/ 380 2254 számon. 

(2017/00350)
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes déli 
határában 14,4 ha ( 13+1,4 ha) 
egybefüggő szántó eladó. 
Telefon: 06309897521               (x) 
 
INGYEN 6 köbméter föld ingyen 
elvihető. Érd: 06 30 683 1449. 

(2017/00335)
 
SZABÓ TÜZÉPEN TŰZIFA 
kapható. Akácfa, tölgyfa, bükkfa, 
nyárfa.. Minden tűzifa száraz. Érd: 
06 30 /406 49-54.           (2017/00367) 
 
ÜZLETHELYISÉG . Létavértes 
központjában üzlethelyiség kiadó. 
Száraz konyhakész bükkfa 2900 Ft 
akác tűzifa 3200 Ft/q,  Nyárfa 1800 
Ft/q. kapható, megrendelhető. Tele- 
fon: 0630/ 354 8993.        ((201700211) 

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, Rét 
u. 16. szám alatti összkomfortos 
lakás eladó.(víz, gáz, villany, 
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni 
lehet: 06/30 350 66 98     (2017/00073) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,  
Kassai u. 42. szám alatti családi ház 
eladó. 4300 m2 –es telek,  180 m2 –
es ház  dupla garázs, 
melléképületek, gazdálkodásra is 
alkalmas kert, rendezett udvar. Érd:  
30/720-3109.                  (2017//00326) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Baross u. 64. szám alatti családi ház 
eladó. Ipari áram, villany, gáz van. 
Érdeklődni 06 70 9498926 -os
telefonszámon.                (2017/00352) 
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, Szél 
utca 64. szám alatti összkomfortos 
ház eladó (víz, gáz, villany, 
cserépkályha). Érdeklődni lehet:  
06 30/ 329 5039.             ((2017/00350) 
 
TELKEK. Létavértes Hunyadi u. 
8. szám alatti, és  a Baross u. 62. 
szám alatti telkek eladók. Érdek-
lődni: 06 70 9498 926     (2017/00352) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával, 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
GEALAN , műanyag nyílászáró, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év 
teljeskörű garanciával, alacsony 
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy 
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, 06-20/ 463-57-13           (x) 
 
 

HIRDETÉSEK 
LEADÁSA: 

MINDEN HÓNAP  
10. NAPJÁIG 

 

Megemlékezés 
 

"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!" 

 
 

MARTONICZKY  ISTVÁN 
halálának 50. évfordulója alkalmából 

 
 

Szerető családja

 
 

 
 

„Köszönjük, hogy éltél s minket szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él az emléked örökké.” 
 
Köszönetet mondunk mindazoknak a közeli és 
távoli rokonoknak, jó szomszédoknak, 
barátoknak, jó ismerősöknek, akik  
szerették és tisztelték, 

M IKÓ JÓZSEF 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

és mély fájdalmunkban együtt éreztek velünk ! 

 

E régi képpel búcsúzunk 

 
Ezzel az 1947-ben, a nagylétai Gyár utcai óvodában készült 
fotóval emlékezünk hűséges olvasónkra Mihucz Jánosné 
Krizsán Margitra (Batthyány u.) aki több fényképpel 
gazdagította archívumunkat. A 70 éves felvételhez a következő 
kiegészítést mellékelte: 
"Bal oldal alsó sor elején van a két testvérem Gabi és Gyuri. A 
következő ülő sorban (a Gabi hátánál) én vagyok a harmadik." 

Nyugodjon békében! 
 

Íriszdiagnosztika, látásjavító szemtréning, Fülakupunktúra, kínai 
pontmasszázs, pszichológiai szemléletű asztrológia, számmisztika, Tarot.  

Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés szükséges: 06-30-63-43-146. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

ZSÍROS SÁNDOR 
 (1940 – 2016)  
 

Feleséged, gyermekeid és unokáid 
 

 

„ Ne jöjj el sírva síromig,  
Nem fekszem itt, nem alszom itt; 
Ezer fúvó szélben lakom 
Gyémánt vagyok a fénylő havon, 
Érő kalászon nyári napfény, 
Szelíd esőcske őszi estén, 
Ott vagyok a reggeli csendben, 
A könnyed napi sietségben, 
Fejed fölött körző madár, 
Csillagfény sötét éjszakán, 
Nyíló virág szirma vagyok, 
Néma csendben nálad lakok. 
A daloló madár vagyok, 
S minden neked kedves dolog… 
Síromnál sírva meg ne állj; 
Nem vagyok ott, nincs is halál.” 
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KASSAI UTCAI ISKOLA 

 

      Az újságba szánt anyagok , 
      fotók, hirdetések leadása 
 

minden hónap 10. napjáig :  
Személyesen: Városháza , Kossuth utca 4. I. emelet 12.  

E-mailen: letahirek@gmail.com  

Talált tárgy.  A Városnapon, július 1-jén az ön-
kormányzati sátorban találtak egy női ........színű dzsekit. 
A tulajdonosa a színe és jellemzői alapján munkaidőben 
(reggel 8 órától – 16 óráig) átveheti a Városháza I. emelet 
15. irodában.  Telefon:   585 - 055 
(A kép csak illusztráció!)  

XXI. VÁROSNAP – július 1. Létavértes képei 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN
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