
Május 30-án tartották meg találkozó-
jukat a Nagylétai Állami Általános 
Iskola  8. c. osztályában (osztályfőnök: 
Szakács Andrásné) 1965-ben végzett 
tanulók. 
Felső sorban: Szabó József, Suta Barna, 
Kőszegi László, Zakota Miklós, Fülep 
János, Mátrai Sándor, Mezey Tibor 

Középső sorban: Palincsár Sándorné (Tóth 
Ildikó), Bocskai Istvánné (V Kiss Mária) 
Szatmári László, Karika Józsefné (Szima 

 

Erzsébet), Zsíros Gyula, Szima Irén, 
Mogyorósi Bertalanné (B Kiss Valéria), 
Szima János, Szima Sándorné (Pongor 
Julianna) 
Első sorban: Kántor Miklósné (Belényesi 
Erzsébet), Kanál Józsefné (Erdei Mária 
Ibolya), Csarnai Károlyné tanárnő, Kerek 
Lajosné tanárnő, Kerek Lajos volt igazgató, 
Piroska Zoltánné (Nyitrai Katalin), 
Dombrádi Imréné (Árva Olga)  

Mezey Tibor
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Délelőtt 

09.30 Köz Pont Egyesület fellépői 
gyermekműsor (táncos, zenés) 
10.00 Hangfogó együttes 
zenés gyermekműsora bohóccal 
 

Kézműves játszóház, arcfestés. 
 

Futballmérkőzés 
DVSC öregfiúk – Létavértes öregfiúk 

 
Délután 

15.00 Kisgrofo koncert 
15.45 Animal Cannibals koncert  
16.15 Népzene, néptánc – Nyíló Akác 
Néptáncegyüttes Érmihályfalva, Villongó 
Táncegyüttes Létavértes, Búzavirág 
Népdalkör Székelyhíd, Csormolya 
Népdalkör és Citerazenekar Létavértes 
18.00 Magyarnóta műsor Újszentmargitai 
borisszák 
18.45 Polgármesteri köszöntő,  
 
19.00       Tombolasorsolás   
nagy értékű tárgyak kerülnek kisorsolásra: 

(LCD tv, mosógép, mikrohullámú sütő 
magasnyomású mosó stb.) 

 
19.30 Fábián Éva koncert 
20.00 Auth Csilla koncert 
21.00 Hangfogó együttes koncert és bál 

Kapcsolódó program egész nap: 
mutatványos, gyermekjátékok, 

kirakodóvásár, étel- és italárusítás. 
 

Belépődíj: 500 Ft, 
amelyhez 1 db tombolajegyet adunk, 

14 éves korig ingyenes 
 

 

VÁROSNÉZŐ KISVONAT 

 
Reggel 9 órától 16 óráig 

Ingyenes kisvonat közlekedik 
Részletek: a 10. oldalon . 

 
 

A főzőversenyhez a résztvevőknek 
biztosítjuk a helyszínt árammal és tűzifával, 
valamint 10 db ingyenes belépőt.  

Jelentkezni lehet 
az 52/ 376 055,   06 30 5392 563 

telefonszámokon, 
 letavlib@freemail.hu, vagy személyesen a 
Városi Könyvtárban, illetve a verseny 
koordinátorainál, Nagy Józsefnél és  
                              Soós Tibornál. 

Díjat alapított az önkormányzat 

2015. június 8-án, a 20. városi Pedagógus napon tíz személy vehette át első alkalommal az 
önkormányzat által alapított „Létavértes Gyermekeiért” díjat. A képen (balról) Tarnainé 
Papp Anita, Albert Mártonné, Balogh Józsefné, Fodor Lászlóné, Papp Imréné, Kozák 
Pálné, Nagy Dezsőné, Vályi Éva, Jákóbné Szilágyi Éva. Milotai József (Arany J. Általános 
Iskola) nem szerepel a képen.                                                            A Pedagógus napról / 3. oldal  
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KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA 
A Képviselő-testület 3/2015.(II.16.) Ör. 
számú rendeletével 6.988.390.000.- Ft 
bevételi és kiadási előirányzattal hagyta 
jóvá a Létavértesi Városi Önkormányzat 
és intézményei 2015. évi költségvetését. 
Az elmúlt időszakban különböző 
jogcímeken (pl: könyvtári érdekeltség-
növelő támogatás, bérkompenzáció, 
ágazati pótlék, stb.) összesen 28.146 eFt 
bevétel érkezett, ezzel a kiadási és 
bevételi főösszeg 7.016.536.000.- Ft-ra
módosult. 
A 12/2015.(V.26.) Ör. számú módosító 
rendelet olvasható a város honlapján. 
 
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
az alkalmazási feltételekre vonatkozó 
rendelkezések megtartását hatósági 
ellenőrzés keretében vizsgálta a Léta-
vértes Gyermeksziget Óvodában. A 
végzettség, szakképzettség, foglalkozta-
tás, alkalmazotti létszám tekintetében az 
előírás szerinti tényeket rögzítettek.
Javasolták az Alapító okirat módosítását 
–igazodva a jogszabályi változásokhoz-, 
mely a május 26-i ülésen megtörtént. 
Az intézményvezető- helyettesek számát 
a gyermeklétszámnak megfelelően 2 
főre kell emelni. 
A jogsértés megszüntetésére megoldás, 
ha a tagintézmény vezető (Irinyi utcai 
óvoda) egyidejűleg intézményvezető-
helyettesi megbízást is kap. A döntést az 
intézményvezető saját hatáskörben is 
meghozhatja. 
 
ÁLLAMPOLGÁRI ESK Ű 
Május hónapban újabb 30 személy tett 
állampolgársági esküt a Városházán, 
ezzel a Létavértesen állampolgárságot 
szerzett személyek száma 8200 fő. 
 

VÉRADÓNAP 
Május 22.-én, a Sporttelepen megtartott 
kiszállásos véradáson 65 fő jelentkezett 
véradásra. Szűrést követően 57 ön-
kéntes összesen 25 650 milliliter vért 
adott Első véradóink: Botos Imréné, 
József A. u. 22, Horváth Adrienn, 
Tulipán u. 18, Máté Enikő, István u. 3,  
Mázló Ferenc, Aradi u. 25/a, Oláh 
Csabáné, Vasvári P. u. 21. 
Köszönet mindenkinek! 

Szalai Ferencné véradásszervező
 

KÖSZÖNET 
Létavértes Városi Önkormányzat ezúton 
is köszönetet mond Lévai Árpád úrnak 
(Széchenyi utca), az önkormányzat
burgonyaföldjén térítésmentesen végzett 
ekekapázási munkáért! 

A Képviselőtestület május 26--i ülésének
napirendjén  
    Polgármesteri jelentés 
1. Beszámoló a Létavértesi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás működéséről 
2. Tájékoztató a Létavértes-Kokad Család-
segítõ - és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. 
évi tevékenységéről. 
3. Beszámoló az önkormányzat gyermek-
védelmi feladatainak ellátásáról. 
 
4. Különfélékben 
- Létavértes Napközi Konyha felújításának 
pályázaton való részvételéről 
�- Etikai kódex (köztisztviselői) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015. június 6-án, trianoni békediktátum 
aláírásának 95. évfordulója alkalmából 
megemlékezés volt a Petőfi utcai Trianoni 
emlékműnél.  
A rendezvényen részt vett Tasi Sándor, a 
 
 
 
 
Az önkormányzat 2015. évi sürgős 
fejlesztései között szerepel a Kossuth u. 
10. szám alatti Gyermekorvosi rendelő, 
Védőnői Szolgálat és Fogászat 
áthelyezése a Kossuth u. 6. szám alatti 
volt óvoda épületbe.  
 
Az ingatlanon, a kötelező önkormányzati 
feladatellátást biztosító átalakításokat, fel-
újításokat és fejlesztéseket pályázati 
forrásból kell elvégezni, melyhez a kiírás 
alapján Létavértesnek 5 % önerőt kell 
biztosítani. 
 

- Létavértesi önkormányzati kötelező fela-
datokat ellátó egészségügyi intézmény 
felújítása, új helyen történő kialakítása 
(Gyermekorvosi rendelő, Védőnői Szolgá-
lat és fogászat) 
- Gyermeksziget Óvoda hatósági ellenőrzé-
séről 
- Gyermeksziget Óvoda Alapító okiratának 
módosítása 
� Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2015. évi költségvetésének 
módosításáról 
 
Jelmagyarázat: 
�= honlapon olvasható http://letavertes.hu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének alelnöke. Beszédet mondott 
Menyhárt Károly polgármester. . 
Szavalatok: Harmati Fatime és Csatári 
Viktor.          További képek: http://letavertes.hu  
 
 
 
 
Az egészségügyi intézmény áthelyezésé-
vel lehetőség nyílik arra, hogy a szom-
szédos ingatlanon, szintén pályázati 
forrásból, megújítható, bővíthető és 
korszerűsíthető legyen az 1000 adagos 
Napközi Konyha. A Nermzetgazdasági 
Miniszter által meghirdetett gyermekélel-
mezés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására kiírt pályázathoz szintén 5 %-
os önkormányzati önerő szükséges  
 
A pályázati dokumentációkat az önkor-
mányzat elkészíttette és benyújtotta. 
 

Képviselıtestület napirendjén 

Megemlékezés 

Pályázatokról 
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 GYERMEKSZIGET  
 ÓVODA 

 
Ballagás és tanévzáró az Irinyi úti tagóvodában  

 

Hagyományainkat megőrizve 2015. május 31-én megtartottuk az 
Irinyi úti tagóvoda tanévzáró és ballagási ünnepségét.  
Ünneplőbe öltöztettük óvodánkat és a szívünket erre a szép napra. 

A nagycsoportos gyerekek vendégköszöntője után Gellei Gyuláné 
tagóvoda vezető röviden szólt az elmúlt tanév eseményeiről, 
eredményeiről, köszönetet mondott a szülőknek, támogatóinknak az 
évközi rendezvényeinkre felajánlott segítségükért és adományaikért. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte Fodor Lászlónét a 
gyerekek Erzsike óvó nénijét, aki megkezdi nyugdíjas életét. 
Az ünnepi műsorok sorát a Szivárvány csoportos gyerekek a 
szivárvány színeibe öltözve rock and roll tánccal nyitottak. Ezután a 
Zümi csoport pöttyös katicái tettek vidám sétát. Majd „Szita, szita 
bóbita” címmel játékfűzést láthattak a Bambi csoportosok
előadásában. A Cirmi csoportosok a mesék világát idézték, műsoruk 
címe „A széttáncolt cipellők”.  
 

Fotók: Boros Szima Beáta
A gyermekcsoportok műsorát követően sok-sok közös emlékkel a 
tarisznyájukban elballagtak a nagycsoportos gyerekek. Megható 
ünnepségnek lehettünk részesei. 
A szülők, vendégeink jól érezték magukat, elismerő szavakkal illették 
óvodánk közösségének munkáját. Vidám nyarat kívánunk 
mindenkinek! 

 Az Irinyi úti tagóvoda munkatársi közössége. 
 

Debreceni utcai óvoda 
 

2015. június 7-én hagyományainkhoz híven tartottuk meg a ballagói 
ünnepséget a Városi Művelődési Házban. 
Az Eperke, a Katica és a Szívecske nagycsoportos gyermekek 
ünnepélyes keretek között intettek búcsút az óvodának. Mindhárom 
csoport színvonalas műsort adott elő. Kívánunk nekik sikerekben és 
eredményekben gazdag tanulmányi éveket. 

 

 

Folytatás a 4. oldalon

Díjat alapított az önkormányzat 
a létavértesi gyermekek érdekében kiemelkedő munkát végző 

pedagógusok elismerésére 
 

„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, 
mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel, hogy az 
emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél 
többre) taníthatók.” (Németh László)  
 
A társadalomban végbemenő negatív tendenciák, a gyerekek egyre 
mélyülő szociális háttere, ingerszegény környezete, a tudás, a 
tanulás, a becsület, az igaz szó, az alázat, a tisztelet, a 
kötelességtudat értékvesztése egyre nehezebbé teszi a gyerekek 
nevelésével-oktatásával foglalkozó szakemberek napi munkáját. Így 
van ez a mi településünkön, Létavértesen is. 
A sokszor reménytelennek, helyben futásnak tűnő munka ellenére 
sok pedagógus teszi hittel, elhivatottan és lelkesen a dolgát, túl a 
munkaköri leírásában szereplő feladatokon is szervezi a létavértesi 
gyerekek tehetséggondozását, hátrányaiknak kompenzálását, 
kirándulását, kulturális értékközvetítő programjait. 
Ezen tények hívták életre a települési Oktatási Bizottság azon 
gondolatát, hogy a Létavértes gyermekeiért töretlen hittel, 
megújulással, munkafegyelemmel tevékenykedő pedagógusok 
munkáját minden évben pedagógus napon ismerje el a város egy e 
célra alapított „A Létavértes Gyermekeiért” díjjal. 
A bizottság javaslatát a képviselőtestület nagy egyetértéssel és 100 
%-os támogatással fogadta el, és alkotta meg erről rendeletét, mely 
visszavonásig érvényes. 
A díjak először a 20. létavértesi pedagógus napon június. 08-án 
kerültek átadásra Menyhárt Károly polgármester és az 
intézményvezetők által. 
 

Díjazott pedagógusok: 
Köszöntő verset mondtak a Gyermeksziget Óvoda kis lakói. 

Irinyi János Általános Iskola: Jákóbné Szilágyi Éva, Vályi Éva 
Gyermeksziget Óvoda: Fodor Lászlóné, Kozák Pálné, Papp Imréné 
Arany János Általános Iskola: Albert Mártonné, Balogh Józsefné, 
Milotai József, Nagy Dezsőné, Tarnainé Papp Anita 
 
A polgármesteri ünnepi köszöntőt, díjazást a három oktatási intéz-
mény által delegált színpadi produkciók követték. 
- Karneváli forgatag című tánccal léptek fel az Irinyi iskola 4. 

osztályosai. 
- Fekete-fehér című zenés produkciót mutattak be az Arany 

János Iskola 8. osztályosai. 
- Fergeteges csa-csa-csa táncukkal szórakoztatták az ünnepel-

teket a vértesi óvoda szülői közösségének táncos lábú anyukái 
és apukái. 

 
A műsor után ünnepi vacsorával kínálta az ünnepelteket Létavértes 
Város Önkormányzata, melyhez hozzájárult Huszti Sándor és 
felesége, RAVI GASZTRO Kft, Szilágyi Gyula és felesége, Sváb-hús 
Kft, az oktatási intézmények alapítványai, melyért ezúton is 
köszönetet mondunk, valamint megköszönjük Menyhárt Károly
polgármester úrnak, aki a velük való egyeztetésről, 
kapcsolatfelvételről gondoskodott. 

Vályiné Pápai Viola
Oktatási Bizottság elnöke

 

Köszönjük! 
Létavértes város közoktatásában dolgozók nevében köszönetet 
mondunk Menyhárt Károly polgármester úrnak, településünk 
Képviselő-testületének, az Oktatási Bizottság tagjainak és 
elnökének, Vályiné Pápai Violának a Pedagógusnap 
megszervezéséért. Jóleső érzés az intézmények dolgozói számára, 
hogy – bár az iskolák életében az önkormányzat „csak” 
működtetőként van jelen – továbbra is fontosnak tartják a gyerekek 
nevelésével, oktatásával foglalkozók munkájának megbecsülését, a 
kiemelkedő munkát végzők jutalmazását, és a nyugdíjba vonulók 
több évtizedes tevékenységének elismerését. 
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  Városi Könyvtár és 
  Művelődési ház 
 

 
                                        2015. május 23-án nagy sikerrel 
bonyolítottuk le az V. Májusi Málé Fesztivált.   
 
A délelőtt folyamán 10 főzőcsapat 22 ételkülönlegességgel mérte 
össze tudását a kukoricás-, hagyományos málé-étel, illetve kreatív 
főzőhely kategóriákban.  

Kukoricás ételek:: 1. Pink csapat,  2. CSBK,. 3. Z -generáció  
Málés ételek: 1. Sajtmester, 2. Chili boys, 3. A konyha angyalai 
Kreatív főzőhely: 1. Szende szüzek, 2. Hárman párban Esztár,  
Különdíj: Nagy Imréné, Kovács Sándorné 

A főzőversennyel egy időben az érdeklődő gyerekek számos népi 
kézműves-technikával és népi játékkal ismerkedhettek, a Köz-Pont 
Egyesület, és a Rozsnyai Múzeum munkatársainak vezetésével.  
 
A délelőtt fénypontja a Kukorica János 
és Serény Iluska címekért folytatott 
vetélkedő volt, melyre több mint 50 
gyermek nevezett. Az idei év vitéz 
Kukorica Jánosa Bíró Levente, míg 
legserényebb Iluskája Rost Dorka lett.  
 
A fesztivál további része a változékony időjárás miatt a 
színházteremben zajlott, ahol a kitartó közönség 350 fős fellépő 
tömeg 20 változatos produkciójából álló műsorában 
gyönyörködhetett.  
 

Fotók: Városi Könyvtár és Művelődési ház

Az estet fergeteges táncház zárta a helyi és vendég csoportok 
részvételével, melyhez a talpalávalót a Huza-vona Banda 
szolgáltatta. Aki az esős idő ellenére is kitartott, igazán tartalmas, 
élményekben gazdag napot tölthetett el a platán „árnyékában”.  

Jövőre folytatjuk! 

 
 

Szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény támogatóinak! 
100.- Ft-os Bolt, Agricorn Kft., Arany János Általános Iskola fizikai 
dolgozói, Bertóthy Tamás, Bihar Megyei Kulturális, Hagyományőrző és 
Népszerűsítő Központ, Bíró István, Dorcsin Zoltán, Gecse Lászlóné, Kontor 
Sándor, Korona Presszó, Létavértes Város Közös Önkormányzati Hivatala, 
Nagy József, Oláhné Marika néni, Pánya Virágbolt, Puskás Róbert, Reál 
Élelmiszerbolt, Rozsnyai Gyűjtemény, Sós Tibor, Tatos István 

Létavértes Város Könyvtár és Művelődési Ház

 
Fotók: Boros Szima Beáta

 
 

Óvodánkban 2014. június 22-26-ig ráhangoló hetet tartunk, ahol 
a gyermekek és szüleik betekintést nyerhetnek az óvodai életbe, 
megismerkedhetnek a leendő óvodapedagógusokkal és az 
óvodásokkal.  
 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda vezetősége a több évtizedes 
elkötelezett nevelő- oktatómunkáért mondott köszönetet a városi 
pedagógus napon Kozák Pálné nyugdíjas óvodapedagógusnak, 
Papp Imréné óvodapedagógusnak és Fodor Lászlóné
óvodapedagógusnak. Köszönjük a gyermekekért végzett áldozatos 
munkájukat. 
 
2015. július 1. és július 31. között nyári tábort szervezünk. Egész 
napos és félnapos programokkal várjuk a gyermekeket. 
A fél napos tábor díja: 200 Ft/ fő / nap + otthonról tízórai 
Az egész napos tábor díja: 700 Ft / fő /nap - egész napos ellátást 
(háromszori étkezés) foglal magába. 
Megerősítésképpen jelentkezzenek csoportvezető óvodapedagó-
gusoknál. 

Gyermeksziget óvoda dolgozói

Május 30-án népes 
vendégkörben, család-
tagjai, rokonai, barátai 
és kedves ismerősei 
között ünnepelte 80. 
születésnapját  

Hosszú GyulaHosszú GyulaHosszú GyulaHosszú Gyula, 
aki 1935. május 29-én 
született Nagylétán.  
 
Gratulálunk, és még 
sok hasonló szép 
ünnepet, jó egészséget 
kívánunk! 
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Arany János  
Általános Iskola 
 
 

Az alsó tagozaton történt 
Május elején, osztálykereteken belül megünnepeltük az év 

legkedvesebb eseményét az ANYÁK NAPJÁT. 
Május 20-án az Óvoda - Iskola átmeneti program

keretében leendő első osztályosok ellátogattak iskolánkba, ahol 
találkoztak a tanító nénikkel, valamint közösen egy jó hangulatú 
délelőttöt töltöttünk el. 

Május végén, június elején megtörténtek a tanulmányi 
kirándulások, ahol az 1. évfolyamosok Nyíregyházára, a 2. 
évfolyamosok Hortobágyra és Gyulára, a 3-4. évfolyamosok Eger 
városát és annak nevezetességeit járták körbe. A 4. évfolyamosok 
kerékpártúra keretében a Rákóczi-emlékműnél felidézhették a 
csata képeit, valamint Álmosdon meglátogatták a Kölcsey 
család kúriáját. 

A Diákönkormányzat gyereknapot szervezett, melynek 
keretében izgalmas vetélkedők, rajzversenyek és szabadidős 
programok résztvevői voltak az alsós gyerekek. A nap zárásaként 
jégkrémet kapott minden résztvevő. 

A 4. évfolyamos tanító nénik meghívást kaptak a 
nagycsoportosok ballagási ünnepségére, ahol az óvodai csoportok 
egyéni zenés-táncos műsorral, majd közös ünnepi hangulatban 
vettek búcsút az óvodától.  
 

"Szökőév" pályázat - országos 1. hely 
 
2014 őszén a Móra Kiadó és a szegedi Agóra Gyermekkuckó 
levelezős kreatív olvasási pályázatot hirdetett. Az elolvasandó 
könyv Váradi Z. Ferenc Szökőév című könyve volt, ami a 
holokauszt nehéz témáját dolgozza fel.  
Az 5 fordulós verseny minden feladata ehhez a XX. század 
közepének életmódjához, kultúrájához kapcsolódott.  
A csapatok tagjai készítettek korhű heti étrendet; tanulmányozták az 
azokban az időkben előforduló betegségeket és gyógymódokat; a II. 
világháború repülő fegyverzetét; készítettek plakátot a könyv egyik 
helyszínéről, a bajai állomásról és idegenvezető-prezentációt a Dóm 
tér épületeiről. Azt is kiszámították, hogy mennyi üveg lett volna 
szükséges a  háború alatt tönkretett Nyugati pályaudvar tetejének 
újraüvegezéséhez, s ez akkoriban hány pengőbe került volna. 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

 

A lelkes és kitartó munka jutalma ezúttal sem maradt el: A pályázat 
országos 1. helyezettje a Létavértesi Arany János Általános Iskola 
"Móra Hősnői" csapata lett.: Hadházi Zsófia 8.b, Molnár Laura 
Eszter 8.c, Szilágyi Réka 8.b 
Felkészítőik: Molnárné Pelei Andrea és Tóth Zsuzsanna 
Jutalmuk egy könyvcsomag és egy Holokauszt - emlékséta volt 
Budapesten idegenvezető kalauzolásával. 

További iskolai hírek: http:// arany-.lvertes.sulinet.hu  

Barátunk a könyv 2015. 
Idén is képviseltette magát iskolánk a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár olvasónapló pályázatán. Alsóban 5, míg felsőben 6 
könyvet kellett elolvasnia a résztvevő csapatoknak, s megoldaniuk a 
hozzájuk kapcsolódó feladatokat.  
Mind az alsós, mint a felsős csapatokat behívták a megyei 
eredményhirdetésre, ahol valamennyien könyvjutalomban 
részesültek. A meghívott vendégek között volt Kovács Béla Lóránt, 
a Méliusz Könyvtár igazgatója és Nyulász Péter író.  
 

 
PaPaKiBi és Okos TK-sok(k) tagjai 

 
Eredményeink: 

Alsóban17. hely Okostojások" 4.b: Bozsóky Virág, Kalmár 
Barbara, Szabó Csongor, Szoták Viktória. 
24. hely "Kis Könyvkukacok": Adorján Zsófia 3.c, Kiss Bence 3.c, 
Ferenczi Lili Gyöngyi 3.b, Papp Huba 3.b,  
Felsőben: 4. hely  "PaPaKiBi": Herczeg Kinga 6.b, Justyák Brigitta 
6.a, Kelemen Panna 6.a, Tarnai Panna 6.a. 
"A legszebb blog" különdíj: Okos TK-sok(k): Adorján Dávid 8.b, 
Hadházi Zsófia 8.b, Molnár Laura Eszter 8.c, Szilágyi Réka 8.b. 
 

Papírgyűjtés 2015. 
Idén is megrendeztük iskolánk felső tagozatában a papírgyűjtést. 
Célunk a gyerekek környezettudatosságra és takarékosságra 
nevelése volt. A gyerekek egyéni gyűjtögetésein kívül számos 
szervezettől és magánszemélytől érkeztek felajánlások, amit ezúton 
is köszönünk szépen mindenkinek! 

Összesen 4 800 kg papírt 
gyűjtöttünk, amiért 52 800 
Ft-ot adott a debreceni 
AKSD Városgazdálkodási 
Kft. A legaktívabb papír-
gyűjtők jutalmul ellátogat-
hatnak Debrecenbe egy 
mozifilm megtekintésére. 
Köszönjük a papír-
gyűjtésben segítő pedagó-
gusok munkáját is! 

 
Felsős sportnap 2015. június 09. 

Az idei felsős Sportnapon igazán jó időnek örvendhettünk. Az 
akadályverseny állomásai (menetlevél és zászló bemutatása és a csatakiáltás 
elmondása, gránátdobás, lajhármászás, célbalövés, szókereső játék, 
iskolaismereti kvíz) a nagy meleg ellenére sem okoztak gondot a felsős 
csapatoknak. 

Minden osztály két csapatra 
osztva vett részt a 
megmérettetésen, ahol a 
legügyesebbnek bizonyultak: 
5-6. osztály: 1. Red Bull 
csapat 6. c:, 2. Gengszterek 
csapata 6. a, 3. Szupercsajok 
csapata 5. a. 7-8. osztály: 1. 
Ratyi Kommandó 8.a, 2. Léta 
Ördögei 7.a, 3. Tini Ninja 
Teknőcök 8.b  
 

A győztesek jutalma egy-egy ajándékutalvány volt a Stefánia Cukrászdába. 

Folytatás a 6. oldalon ����

 
Második hely: 7.a  
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Irinyi János
Általános Iskola

 

„TE SZEDD!”  
2009. június 6-a óta büszkén mondhatja el minden Irinyis diák, 
tanár és intézményi dolgozó, hogy ÖKOISKOLAI tag. 
 
Ebben a tanévben a 
„Te Szedd! – 
Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért! 
akcióhoz  csatlakoz- 
tunk, melynek kere-
tében május 15-én 
délután iskolánk 
apraja nagyja azon 
munkálkodott, hogy 
még szebbé vará-
zsolja intézmé-
nyünk telephelyei-
nek külső területeit, 
 és a vértesi településrész központi térségét. A program 
keretében hulladékgyűjtés, virágosítás és szemétszedés történt.  
 
Bízunk benne, hogy nemcsak számunkra jelent örömöt az 
esztétikus környezet, és minden ember kötelességének érzi 
megóvását. 
 

Emlékezés iskolánk névadójára 
 
Május 18-án délután ünnepélyes keretek 
között emlékeztünk meg iskolánk 
névadójáról, Irinyi Jánosról,  akit a 
zajtalanul gyulladó foszforos gyufa 
feltalálójaként tartanak számon.  
 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta tanító néni 
előadásában idéztük fel Irinyi életének 
legfontosabb eseményeit, találmányait, 
majd Kerekes Zsuzsanna és Kádi Péter 5. 
osztályosok szavalatát hallgattuk meg.  
Ez után a Diákönkormányzat képviselői virágcsokrot helyeztek el 
Irinyi  János sírjára.  
 

Fotók: Iskola archívuma 
A felsorakozott osztályok előtt Vályiné Pápai Viola, iskolánk 
igazgatója, igazgatói dicséretben részesítette azon tanulóinkat, 
akik ebben a tanévben a legtöbb versenyen a legeredményesebben 
szerepeltek, és Irinyi János nevéhez méltó módon képviselték 
iskolánkat. 
Igazgatói dicséretben részesültek: Katona Dániel 4.o, Misuta 
Péter 4. o, Adorján Krisztián 5.o, Kádi Péter 5. o, Tóth Lili 6.o, Pető 
Panna 8.o. 
 

További iskolai hírek, információk a honlapon: 
www.irsulilvertes.t-online.hu  

 

100 éves Létavértes díszpolgára  
Dr. Seres Géza 

 
                           Fotó: Seres Géza (2015) 

1915. július 2-án született Derecskén. Példaképének szülőföldje 
orvosát, Mustó Sándort tekintette.  
1947 telén érkezett Nagylétára, és májusban kötött házasságot 
Grósz Terézzel. Mind a négy gyermekük Nagylétán született. A 
kezdeti küzdelmes éveket szorgos évtized követte. A 600 fős 
cigánytelep gondozása mellett -lelkes Vöröskeresztes 
aktivistákkal- a személyi- és környezeti higiéné javításáért 
dolgozott. 1952 -ben indította útjára a „Tiszta udvar, rendes 
ház!”  mozgalmat, ami fokozatosan országos méretűvé 
terebélyesedett. 
Körzeti orvosi teendői mellett motorja lett a település kulturális 
– és közéletének. Önkéntes hálózat megszervezésével, 
előadássorozatokkal segítette az egészségügyi felvilágosító 
munkát. 
Gyermekei továbbtanulása érdekében, –amikor intenzív 
szakaszához ért a termelőszövetkezetek szervezése-
Debrecenbe költöztek. A létaiak büszkén olvastak további 
sikereiről, és nagyon sokan jártak be szakrendeléseire. 
Az ezredforduló után, egy beszélgetésünk alkalmával így 
fogalmazott: „ …Érdekes, de érzelmileg máig erősen 
kötődöm Nagylétához. Vissza tudnék menni, ha egy kicsit 
megfiatalodnék!” 
2014. őszén találkoztunk újra, itt, a Városházán tartott ünnepi 
testületi ülésen, ahová családtagjaival jött el. Mosolygós, élénk 
érdeklődő tekintet, hat évtizeddel korábbi epizódok, nevek 
pontos felidézése jellemezte. 
 
Tisztelt Doktor Úr! Kedves Géza bácsi! 
Szeretettel köszöntjük ezen a szép kerek születésnapon! Isten 
éltesse sokáig jó erőben és egészségben, Kedves Családja és 
tisztelői nagy - nagy örömére, hogy sokáig megőrizhessen 
bennünket jó emlékezetében!  

A Létavértesen élők nevében:  Turóczi Barnabás
 

Rendhagyó fizikaóra 
2015. május 11-én Hideg-meleg címmel rendhagyó fizikaórát 
tartottak iskolánkban a Debreceni Atommagkutató Intézet 
munkatársai: Molnár József igazgatóhelyettes és Király Beáta. 80 
gyerek vett részt az eseményen, ahol kísérleteket figyelhettek meg a 
témában. Molnár József egykor iskolánk tanulója volt, és itt 
szerettették meg vele a fizikát. Reméljük, a jövőben is sok ilyen 
különleges rendhagyó órát tekinthetünk meg iskolánkban.  
Szervező: Fodor József  

Nagy Józsefné igazgató
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Nemzeti Összetartozás Napja 
Idén osztálykereten belül emlékeztünk meg a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról. Az 1920-as trianoni békeszerződés 
aláírásának évfordulója alkalmából június 4-én felhívtuk a gyerekek 
figyelmét arra, hogy miért volt ez a nap a XX. századi magyar 
történelem legnagyobb tragédiája és hogyan került több mint 3 
millió magyar ember idegen országba, teljesen kiszolgáltatottan. 
 

Kompetenciamérés 
Országos kompetenciamérés keretében május 27-én adtak számot 
szövegértési és matematikai készségeikről, képességeikről 6. és 8. 
évfolyamos tanulóink. A négyszer 45 perces mérést követően a 
gyerekek otthon pihenték ki a nagy koncentrációt igénylő munkát. 
 

Osztálykirándulások 
Magyarország különböző településeire /Debrecen, Nyíregyháza, 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Miskolctapolca, Lillafüred, Csillabérc/ 
látogattak diákjaink egy vagy két napos osztálykirándulás keretében 
június 5-6-án.  

 
Lillafüreden a 6-7. osztályosaink 

Maradandó élményt nyújtott tanulóinknak a különböző múzeumok, 
várak, csodás tájak megtekintése.  
 

„Tanulni érdemes” 
Jutalomkiránduláson vett részt iskolánk 39 tanulója 
Hármashegyalján, a Koppány Kalandparkban június 9-én. Azok a 
diákok vehettek részt, akik  a félévkor meghirdetett iskolai pályázat 
kiírási feltételeit teljesítették, és példamutató magatartású gyerekek. 

 
Indul a kaland 

Örömünkre szolgál, hogy ilyen sok gyerek érzi motiváltnak magát a 
tanulás iránt, és bízunk benne, hogy a jövő tanévben még több 
tanulót jutalmazhatunk hasonló módon.  
 

Családi nap 
Június 3-án a szülők kérésre immár 4. alkalommal került 
megrendezésre az Irinyis Családi nap. Vályiné Pápai Viola
igazgatóasszony és Katonáné Szabó Csilla igazgató-helyettes 
asszony nyitotta meg a programot.  
 

A rendezvény kezdetén iskolánk minden tanulója és dolgozója 
nevében intézményvezetőnk köszönetet mondott a „Korszerű 
Iskoláért” Alapítvány tagjainak az alapítványban végzett önzetlen 
tevékenységért, és megragadta az alkalmat, hogy nagyközönség 
előtt üdvözölje a kuratórium új tagjait. 
 

Fotók: Iskola archívuma

 A nap folytatásában zumba partyn mozgathatta át magát az 
összegyűlt társaság apraja, nagyja. Később a rendvédelmi szervek: 
rendőrség, tűzoltóság bemutatói következtek. A délelőtti 
programból idén sem maradhatott ki a Csodakutya Alapítvány 
műsora, mely ismételten óriási sikert aratott gyerekek és felnőttek 
körében egyaránt. A gyerekek számára egész nap ingyenesen 
használható volt az ugráló-vár és az óriáscsúszda, emellett az íjászat 
fortélyait is elleshették az arra vágyók. A vidám hangulatú nap az 
iskolai néptáncos csoportok bemutatójával és a szülők-diákok 
sportmérkőzésével zárult.  

Köszönetet mondunk a rendezvény támogatóinak: 
A „ Korszerű Iskoláért” Alapítvány, Reál élelmiszerbolt/(Irinyi u.2.), /Papp 
Zoltán vállalkozó, - Demeter Józsefné vállalkozó, Kovácsné Krasznai 
Andrea szülő,  Napközi Otthon konyhája. 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

A Megyeházán is bemutatták  
 

2015. június 10-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „Hajdú-
Bihar megye az értékek otthona” címmel konferenciát rendezett a 
Megyeháza Árpád-termében, melynek kísérő rendezvényeként 
kiállításon mutatták be a megye értékeit, többek között Irinyi Jánost 
és munkásságát.  

A kiállított anyagok között szerepelt az Irinyi család fotóalbuma, a 
tudós íróasztalának eszközei, az általa készített időjós házikó. 
Ott jutott tudomásunkra, hogy Hajdú-Bihar megyéből a debreceni 
páros kolbász és Irinyi János munkássága bekerült az Országos 
Értéktárba. 
A tárgyakat a Létavértesi Irinyi Kiállítóterem kölcsönözte Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat számára.  

Vályiné Pápai Viola 
Települési Értéktár Bizottság elnöke
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ORSZÁGOS ÉRTÉKTÁR 
 

Amint az előző lapszámában olvasható 
volt, az Országos Hungarikum Bizottság április 
23-án, Szentendrén megtartott ülésén az 
Országos Értéktárba felvette Irinyi János 
munkásságát és találmányát, a zajtalanul és 
robbanásmentesen gyulladó gyufát. 
 
Az eljárás útja: a Létavértesi Önkor-
mányzat Értéktár Bizottságának felterjesz-  

tése alapján először a Települési-, majd a Megyei-, ezt követően a 
Magyar Értéktárba került be a tudós hazafi munkássága, és ezentúl a 
„kiemelkedő nemzeti érték”  címet viseli. 
 
Szülőföldünk egykori jeles személyisége ezáltal még szélesebb 
körben lesz ismert, és reméljük még többen keresik fel az Irinyi 
kiállítótermet, a család sírkertjét. 
 
A Települési Értéktár Bizottság 2015. áprilisi ülésén újabb 
értékek felvételéről döntött, és a Települési Értéktárba felvette a 
külsősök és részben bizottsági tagok felterjesztése alapján az alábbi 
(összesen 8) helyi értéket: 
 

KATEGÓRIÁK:  
  

Kézilabda utánpótlás torna. 
 
Május utolsó hétvégéjén Hajdúböszörmény, Létavértes, 
Nyíradony és a Téglás csapatainak részvételével a lányok U-9 
korosztályban kézilabda torna megrendezésére került sor az 
iskolai torna-csarnokban. Jó hangulatú, színvonalas mérkőzéseket 
láthattak a szurkolók. A létavértesi hölgyek most is kitettek 
magukért. Mindhárom mérkőzésüket megnyerve végeztek az 
első helyen. 
 

 
Fotók: Magánarchívum

Gratulálunk a csapatnak, és felkészítőjüknek Németh Petra
edzőnek. A szülőknek köszönet az egész napos rendezvény 
lebonyolítását segítő munkáért! 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

A Helyi Értéktárba felvettek közül a bizottság a Megyei Értéktárba 
való felvételre küldi tovább: 
a Vízi Vágóhidat, a Református Szeretetház épületegyüttesét, a 
Japán akácot, és az Egyhajúvirágot, a Rozsnyai István 
Muzeális Gyűjteményt és az Irinyi Arborétumot.  
Országos Értéktárba való felvételre javasolja: A Vízi Vágóhidat 
 

Létavértes fent felsorolt értékeiről a 2015. június  27-én tartandó 
Múzeumok Éjszakája -című rendezvényen kaphatnak az érdeklődők 
részletes információkat az Irinyi Kiállítóterem időszakos kiállításán. 
 

Köszönetet mondunk a felterjesztőknek, és továbbra is várjuk a 
lakosság javaslatait, melynek megtételéhez adatlap Létavértes 
honlapján található. http://letavertes.hu /Látnivalók 

Vályiné Pápai Viola
Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

Kézilabdásaink helytállása az NB II -ben 
 

Befejeződött a 
2014/15.-évi női 
bajnokság az NB 
II. Észak - Keleti 
csoportjában. 
Létavértes csapata 
az elmúlt ősszel 
újoncként vágott 
neki a küzdelem-
sorozatnak.  

       A kitűzött cél a tisztes helytállás és a bennmaradás volt. 

A Balogh Sándor által edzett csapat nagy elánnal kezdett, meglepve magasan 
kvalifikált ellenfeleit, és értékes pontokat gyűjtött. Ezt átmeneti megtorpanás követte-
részben sérülések miatt, illetve az ellenfelek is jobban odafigyeltek a létavértesiekre. A 
végjátékban újra jöttek a sikerek, így összességében a középmezőnyben, a nyolcadik 
hellyel zárult az induló évad. Ez reálisnak mondható. 
A folytatás eredményessége függ attól, mennyi támogatást kapnak a lányok a várostól, 
a képviselőtestülettől. Az első félévben beadott kérelem nem kapta meg a szükséges 
támogatottságot! 
Köszönetet mondunk a csapat játékosainak, az edzőnek, a segítőknek, és 
mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal és szabadidejük feláldozásával, tiszteletdíj 
nélkül, hétről-hétre, több megyei jogú városban képviselték Létavértest, és öregbítették 
hírnevét!   

 Képek nagyobb méretben: http://letavertes.hu  / Városunk /Sport

 

Ipari és műszaki 
megoldások  

 
Vízi Vágóhíd 

Ipari és műszaki 
megoldások  

Természeti környezet  
 

 
Japán akác 

Vértesi Református 
Egyház udvarán 

Természeti környezet  

 
Egyhajú virág 

Védett virág Létavértes 
északi határában 

Természeti környezet 

 
Irinyi arborétum  

1200 féle fa és cserje 

Kulturális örökség 
 

 
Nagylétai 

Görögkatolikus 
Egyház ikonosztáza 

 

Épített környezet 

 
Vértesi Református 

Szeretetház 
épületegyüttese 

Kulturális örökség  
 

 

Rozsnyai Muzeális 
Gyűjtemény 

Sport  
 

 
Irinyi  

teljesítménytúra 
 



2015. JÚNIUS            Létavértesi HÍREK           9. oldal  
 
 
  
 

Megyei Atlétikai Verseny 
 
Idén május 19-én rendezték meg Debrecenben a Gyulai István 
stadionban, a megyei atlétikai versenyt.  
 

 
                                               Megérkeztünk      Fotó: Magánarchívum         
 
Az Arany János Iskolát négy tanuló képviselte az egyéni 
küzdelmekben.  
A sok versenytárssal szemben szép eredményeket értek el. A 
dobogó harmadik fokára Pongor Norbert állhatott fel kislabdában 
elért eredményével. 

Eredmények: 
III. korcsoport fiú: 600 méter: Bodnár Levente 6. hely, 60 méter: 
Mezei Benjámin 10. hely. IV. korcsoportos fiú: 100 méter: Mihucz 
Kristóf  9. hely, Kislabda: Pongor Norbert  3. hely 

Pongor Péter testnevelő
 
 

Judo verseny Létavértesen 
 

 
Fotó: Magánarchívum

 
A Létavértes Sc. ’97 június 06.-án cselgáncs versenyt rendezett, ahol 
a hazaiak mellett a Berettyóújfalu és a Debrecen két egyesülete is 
képviseltette magát. Az egész napos küzdelemsorozatban 44 
versenyző küzdött a tatamin. 
A létavértesi sportolók a következő helyezéseket érték el: 
- 45 kg súlycsoportban Mezei Demeter I. hely 
- 48 kg súlycsoportban Kádi Péter II. hely 
- 32 kg súlycsoportban Lakatos Martin III. hely 
- 35 kg súlycsoportban Fekete József III. hely   

Papp Zoltán szakosztályvezető

 
 

Tisztelt Termelők! 
 

Lezárult az egységes kérelemben a legtöbb gazdálkodót érintő 
területalapú támogatás (SAPS). A közel 6 hét leforgása alatt 
Létavértesen és Kokadon és Monostorpályiban mintegy 600 termelő 
vette igénybe a falugazdász-hálózat szolgáltatásait. 
 

2015. június 4-től az egységes kérelemhez kapcsolódó vis 
maior bejelentéseket csak elektronikus felületen lehet benyújtani. 
Vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha a 2015. évi egységes 
kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény 
(például belvíz, jégkár, állatbetegség stb.) történt, és emiatt az ügyfél 
nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges 
valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény 
található meg az adott táblán, illetve a bejelentett állat elpusztult és 
pótlására nincs lehetőség. A bejelentést a vis maior esemény 
bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül kell benyújtani. 
A bejelentés elektronikus formában egész évben megtehető, az 
egységes kérelmek benyújtási határidejének lezárulta (június 16.) 
után is. 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Agárgazdasági Kamara 

elérkezett a 2015-ös tagdíjbevallási időszakához. A tagdíjfizetés 
önbevalláson alapul, amelyet kizárólag elektronikusan az 
ügyfélkapura belépve (http://ugyfelkapu.nak.hu) 2015. június 30-ig
tehetnek meg. Ebben a falugazdász-hálózat segítségét kérhetik.  

A 2015. évre vonatkozó tagdíjat a 2014. lezárt üzleti év nettó 
árbevétele alapján kell megállapítani. A nettó árbevételbe, mint 
tagdíjalapba a kapott támogatások, valamint a megfizetendő és a 
vissza nem térített vagy meg nem térülő jövedéki adó 
különbségének összege nem tartozik bele. 

 
A kitöltéshez szükséges dokumentumok: 

• őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, 
lakcím kártya, adóazonosító kártya, őstermelői/egyéni vállalkozói
igazolvány, 2014-re folyósított MVH–s és egyéb támogatások 
igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás. 

• cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, 
2014-re folyósított MVH-s és egyéb támogatások igazolása, 2014. 
évre vonatkozó adóbevallás. 

 
Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok: 

• elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az azonosító kód, 
tagjainak NAK nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/TCS 
számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék 
nettó árbevételének összege. 

• árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele 
nem haladja meg a 20%-ot, illetve külön kérelemre a 25%-ot), az ezt 
igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés, 

• egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételéhez 
a szükséges igazoló dokumentumok (jövedéki adó igazolás, stb.) 

 
Azon tagok, akik késedelmesen (2015. június 30-át követően), 

de legkésőbb 2015. július 31 -ig elkészítik bevallásukat, a fizetendő 
tagdíj 10 %-ának megfelelő késedelmi pótlékot is kötelesek fizetni a
tagdíj mértékén túl. Bevallás hiányában a Kamara ügyintéző 
szervezete a természetes személyeknél 10.000Ft, szervezetek 
esetében pedig 50.000Ft tagdíjat állapít meg, továbbá pótlék 
kivetésére is sor kerülhet. 

 
A tagdíjat a NAK 11749008-20190244 számú bankszámlájára 

banki átutalással, illetve amennyiben a bevallási felületen igényelt 
csekket – a bevallást követően postán fog érkezni, azon lehet 
teljesíteni.  
Átutaláskor kérjük, hogy ne felejtse el feltüntetni a közlemény 
rovatban kamarai nyilvántartási számát. A tagdíj megfizetésének 
határideje 2015. július 31. 

Folytatás a 10. oldalon  ����
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Városnéző kisvonat a Városnapon! 

Július 4-én délelőtt 9.00 - 16.00 óra között városnéző kisvonat 
jár a településünkön, amelyre a közbeeső buszmegállóknál 
ingyen lehet felszállni. 
Útvonal 1 : Sporttelep - Árpád tér - Kossuth utca - Széchenyi utca -
Nagyváradi utca - Sporttelep 
Útvonal 2 : Sporttelep - Debreceni utca -Szél utca - Kassai utca - Aradi 
utca - Jurta tábor parkolója - és vissza ugyanezen az útvonalon 
Menetrend : páratlan órákban az 1. kör útvonala,  
                      páros órákban a 2. kör útvonala indul. 

 
 
 
 Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében; 
- termeléshez kötött zöldségnövény (pl.: torma), szálas- (pl.: 

lucerna) támogatási igényüket jelezték, azok ne feledkezzenek 
meg, hogy – fémzárolt vetőmag hiányában – a ténylegesen 
felhasznált szaporítóanyag mennyiség felhasználás igazolására 
a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerint 
gazdálkodási naplót 2015. július 31. napjáig az MVH 
részére ajánlott levélben meg kell küldeni. A nyomtatvány 
elérhető a Városi Könyvtárban. 

- Ökológiai másodvetés esetében nem kötelező a fémzárolt 
vetőmag alkalmazása, azonban ennek hiányában a 10/2015 FM 
rendelet szerinti gazdálkodási naplót vezetniük kell, és 
szintén július 31-ig meg kell küldenie az MVH részére. Ez a 
falugazdász irodában elérhető. 

 
A 65/2015. (V.12.) számú MVH Közlemény tartalmazza a 

havi és összesített tejértékesítési jelentésekre vonatkozó 
kötelezettséget, mely az anyatehéntartás termeléshez kötött 
támogatást igénylő mezőgazdasági termelőknek van.  
A 2016. támogatási évtől kezdődően a termeléshez kötött 
anyatehéntartás támogatás feltétele a támogatási évet megelőző év 
április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakokra 
vonatkozóan havi és összesített tejértékesítési jelentés benyújtása az 
MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett 
nyomtatványon (K8020).  
A jelentéseket postai úton, egy példányban kell benyújtani az MVH 
Közvetlen Támogatások Igazgatóságához az alábbi címre:  

1476 Budapest Pf.: 407. 
A benyújtási határidő: 

- havi tejértékesítési jelentés: a tárgyhót követő hónap 15. napja 
- összesített tejértékesítési jelentés esetén a támogatási évet 

követő év május 15. napja 
 

Azok a gazdálkodók, akik a NAK Nonprofit Kft. szervezésében 
támogatott 80 órás növényvédelmi képzésen vettek részt, azok 
2015. június 30.-áig visszaigényelhetik a képzés díját.  
A képzési díj visszaigényléséhez az alábbi adatok és 
dokumentumok szükségesek: 
• Ügyfélkapus felhasználónév és jelszó (az egyszerűbb, gyorsabb 

ügyintézés érdekében) 
• MVH regisztrációs száma 
• Adóazonosító jel 
• Adószám (ha van) 
• A Képző Szervezet által kiállított számlák Ön által is aláírva 

(előlegszámla-végszámla, vagy számla), valamint a befizetési 
bizonylatok jól látható, egyenként fénymásolt másolta. 

• Amennyiben Ön átutalással fizetett, a sikeres átutalás 
igazolására, vagy a hó végi folyószámla kivonat hitelesített 
másolatára van szükség. 

A HITELESÍTETT számlamásolatot és a pénztár befizetési 
másolatot postai úton a lakcíme szerint illetékes MVH Kirendeltség 
címére postai úton, ajánlott levélben kell benyújtani a
visszaigénylési időszak alatt  -2015. június 30-ig. 
 

Kárándi Orsolya                          Máté József Máté 
NAK falugazdászai 

 

 

KÖZTEMETİ NYITVA TARTÁSA 
június 1 -t ől– augusztus 31 -ig 
7.00 órától – 20.00 óráig 

 
 

Kinek emléke szívünkben él, 
Az csak hiányzik, de bennünk örökké él. 

Megemlékezés 
 

 FEHÉR LAJOSNÉ 
Mikó Ilona 1947. 03.18. – 2010. 06.04. 

halálának 5. évfordulóján 
 

Drága Édesanya, hiányzol  nagyon  

             Férjednek, gyermekeidnek és drága unokáidnak 
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
MOLNÁR JULIANNA 

volt cserekerti lakos 2015. június 1- én elhunyt. 
Június 10-én kísértük utolsó útjára Debrecenben. 

                                                               A gyászoló család 

HIRDETÉSEK 
Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása 

minden hónap 10-ig: 
Városháza, I. emelet 12. ajtó, e-mail: letahirek@gmail.com 



CSALÁDI HÁZ  Létavértes, Rákó-
czi u. 40/a  sz. alatt 120 m2 –es, új 
külső szigeteléssel, új nyílászárók-
kal, garázzsal, melléképülettel, 
művelhető földterülettel eladó. 
Irányár: 6,7 millió forint. Érdeklődni 
06 70 300 1377                 (2015/00505) 
 
SZŐLŐ. A létavértesi Öregkertben 
600 négyszögöl kordonos művelésű 
szőlő vegyes gyümölcsössel, 
pajtával, villannyal, ásott és fúrott 
kúttal eladó. Érdeklődni lehet:  
06 30-206-7144.              (2015/00510) 
 
VEGYES. 1 db gyerek íróasztal 
(fehér), 55 cm-es színes TV,  
zuhanykabin, 2 mosdókagyló, 170-
es öntvény fürdőkád , valamint  épí-
tési bontott deszka 6 méteres eladó.  
Árva Barna 70/ 778-2595  (2015/502) 
 

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth 
Árpád u. 26. szám alatt, város-
központ közelében, csöndes helyen 
lévő családi ház eladó. Érdeklődni 
lehet: 52 /250 – 227        ((2015/00319) 
 
LAKÓHÁZ  Létavértes, Zöldfa u. 
12. szám alatt 2 szoba össz-
komfortos tégla kockaház eladó. 
Ár: 3,9 M Ft. Telefon: 30/ 6407161         

(2015/00483)
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Széchenyi u 50. szám alatti, és 
Rákóczi u. 85. szám alatti családi 
házak eladók. Érdeklődni lehet:  
06 30/ 986 3112.            (2015%00407) 
 
OLCSÓN ELADÓ az Öreg-
kertben 3000 m2 szőlő gyümölcsös 
két pajtával, borászati felszereléssel. 
Víz, villany van.  Érdeklődni lehet 
telefon: 52/ 418-426       (fizetett hirdetés)
 

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
István u. 20. szám alatti, 1436 nm 
nagyságú telken lévő, 2 szobás, 
fürdőszobás, családi ház nagy 
kerttel, melléképülettel eladó. 
Érdeklődni lehet: 06-20-331-3179,  
06 20 580-4434.           (fizetett hirdetés)) 
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Vasút u. 1. szám alatt eladó. Kül-
lterület, erdő mellett, kaszálóval. 
Érdeklődni lehet: 06 30/ 287-0805 
(délután).                           (2015/00514) 
 
CSALÁDI HÁZ Létavértes, 
Rákóczi u. 64. szám alatt nagy telek-
kel (2 ha), és gazdasági mellék-
épületekkel eladó. Ugyanitt egy 
Kymco robogó kevés kilométerrel 
eladó. Érdeklődni: 06-30/5025141   

                    (2005/00517))
 
HÁZAS INGATLAN. Létavértes, 
Nyárfás u. 11. szám alatt 1232 m2 –
es ingatlan, házzal eladó. Érdek-
lődni lehet személyesen: Sziget u. 
46.. szám. Telefon: 06 20 984 4246   

(2015/00475)
 

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 , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érd: ifj. Kéki Sándor, 20/ 463-57-13       
 
KÖSZÖNET! Május 26-án 
ellopták a kerékpáromat. A 
bejelentést követően az elkövetőt 
még aznap megtalálta a rendőrség. 
Köszönöm a szakszerű, gyors 
intézkedést!              Gecse Lászlóné 
 

HIRDETÉSEK LEADÁSA 
2015. július 10-én 12 óráig  
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Apróhirdetés 
Hirdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val) 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT Kuratóriuma 

pályázatot hirdet az alábbi témakörökben: 
 

 Az egészséges életmóddal, sporttal (pl. úszás, kézilabda) 
       kapcsolatos rendezvények támogatása, 

 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység,  
 Művészeti tevékenységet folytató egyének, csoportok,  

       egyesületek támogatása 
Pályázók köre: 
Civil szervezetek, intézmények (olyan szervezetek, akik az adott 
intézmény keretei között működnek), valamint magánszemélyek 
önálló közérdekű programmal! 
Rendelkezésre álló keret: 500 000 forint. 

Nem támogatjuk az eszközbeszerzést, vendéglátást. 
A pályázatokat írásban, a Városháza II. emelet 21. irodából 

beszerezhető Adatlapon kell benyújtani 2015. szeptember 11 -ig 
levélben a kuratórium elnökéhez. 

Nemes János, Létavértes, Batthyányi u. 47/b., telefon: 376-169. 
 

 

      

2015. június 27, szombat 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját rendezvényünkre, 

melynek fő témája 
LLééttaavvéérr tteess  ÉÉrr ttéékkttáárráábbaa  ffeellvveetttt  éérrttéékkeekk  ééss  aazz  ÉÉrrmmeelllléékk  éérrttéékkeeii  

 
Színpadi programok 

� 16 00   A rendezvény megnyitója 
� 16 15   Az Irinyi utcai óvodások,  iskolások és az  
                       Álmosdi Bocskai iskola táncprodukciói 
� 16 45   Az Irinyi Kiállítóterem és a  
                       Rozsnyai Gyűjtemény  
                      időszaki kiállításainak megnyitója, megtekintése. 
� 20 00   Különböző versenyek eredményhirdetése,  
� 20 30 Székelyhídi férfikórus 
� 20 45  Ezüstperje néptánc együttes Érsemjénről 
� 21 00  Sárkánylányok tűztánca 

Az éjszaka műtárgya Létavértes város kulcsa. 
 

Kísérő programok 
Kézműves foglalkozások, aszfaltrajz-verseny,  

családi kvízjáték, színjátszó csoport bemutatója,  
kulinális élmények, élő zene,  

az Érmellék kincsei: bor utca és kézműves bemutató, 
az Érmellék halai 

 

A rendezvény helyszíne: 
Létavértes, Irinyi utca 

A Rozsnyai Gyűjtemény és az Irinyi Kiállítóterem udvara 
 

 
A műsor változtatásának jogát fenntartjuk! 

Szervezők: 
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 

Irinyi János Kiállítóterem 
 

A település eseményeir ől hónapról-hónapra tájékozódjon a 

    Létavértesi    HHHÍÍÍRRREEEKKK    ----            ben 
http://letavertes.hu , - http://letahirek.blog.hu   
Helyi hírek a facebook-on és a  Twitteren is 

RÉGI KÉP 

A nagylétai Gyár utcai régi óvodában, 1950-ben készült ez a 
csoportkép.  Középen Szabó Micike óvónő, mellette Szabó Lajosné.
A fotó tulajdonosa Oláh Vincéné (Keleti utca). Megtekinthető a 
Létavértesi Hírek facebook oldalán is.  
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Projektazonosító: HAT-14-01-0279
Projekt címe: 
 

„Én Erdélyt szívemben magammal viszem” 
 

Petőfi és Jókai erdélyi utjait, leírásait követve a Létavértesi 
Arany János Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai június 2-6 
között a Határtalanul pályázat keretében egy dél-erdélyi és 
székelyföldi tanulmányi kiránduláson vettek részt.  
Az öt napos programsorozat által megismerték Arad, 
Vajdahunyad, Déva, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Brassó, 
Csíksomlyó, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, 
Marosvásárhely, Kolozsvár nevezetességeit és hagyományait. 
Túráztak a Szent Anna tónál, a torjai Büdös barlanghoz, illetve 
megismerhették a Mohos láp rejtett természeti értékeit, 
jégkorszakbeli növényritkaságait. 

 
Fotó: Iskola archívuma

Nyergestet ő kopjafái között 
 

Emlékműsor keretében koszorúztak az aradi Szabadság 
szobornál, virágot ültettek a nyergestetői 1848-49-es 
emlékműnél. A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum 7. 
osztályos tanulóival a Magyar Összetartozás Napja alkalmából 
közös műsort adtak elő, felidézve a kilencvenöt évvel ezelőtti 
trianoni diktátum okozta nemzeti tragédia következményeit. Az 
öt nap alatti tartalmas kikapcsolódás és a tanult tárgyi 
ismeretek bővítése mellett a program lehetőséget nyújtott az 
erdélyi magyar kultúra, az erdélyi magyarság mindennapjainak 
jobb megismeréséhez, a közös nemzeti értékek feltárásához, a 
határokkal szétszabdalt nemzetrészek közötti összetartozás 
tudatának erősítéséhez.           http://arany-lvertes.sulinet.hu  

 

 
 

A Rozsnyai Gy űjtemény hírei  
 
Május 25-én , pünkösd hétfőjén ismét megtartottuk évek óta 
hagyományos családi délutánunkat . A programot az Irinyi utcai 
Tagóvoda nagycsoportosainak műsora nyitotta, majd – az esős idő 
ellenére szép számmal jelentkező – fiatalok különböző 
versenyszámokban mérhették össze ügyességüket: a lányok karika-
ás kötélhajtásban, célba dobásban, a legényeknek pedig célzásban 
íjjal, és ostorral, illetve patkótartásban. A pünkösdi királylányunk ez 
évben is Rost Dorka  lett, a pünkösdi király címet pedig Rézműves 
Lőrinc  nyerte el. 

� 
Május 29-én , a Rozsnyai Gyűjtemény állandó kiállítása 
megnyitásának 5. évfordulóján nyitotta meg kapuit a múzeum 
galériatermében a Nagyanyáink t űvel írt üzenete  c. tárlat. A 
megnyitó beszédet Dr. Bihari-Horváth László tartotta, műsorral a 
Létavértesi Citerazenekar működött közre.  
 

 
A város lakói által őrzött feliratos falvédőket és egyéb hímzett 
textíliákat bemutató kiállítás július 12-ig látogatható.  

� 
Június 6-án  a Vértesi Református Egyház Idősek Szeretetháza 
mögött felállított polikristályos naper őmű felavatására hálaadó nap 
keretében került sor. 
Az ünnepségen – mely az integrált intézmény fennállásának 15. 
jubileuma  is volt egyben – köszöntőt mondott Czibere Károly, 
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, 
illetve Menyhárt Károly polgármester.  
Az egyházi szolgálatot Szabó János, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöki titkára végezte. A svédasztalos vendég-
fogadást a Szeretetház konyhája biztosította. Színes műsorral a 
Villongó Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai, illetve a Csormolya 
Népdalkör működött közre. 
 

Fotók: Magánarchívum

A naperőmű az intézmény áramszükségletének kb. 85%-át fedezi. A 
napelemek közötti részek befedése és a talaj térkővel való borítása 
révén egy 600 négyzetméteres fedett rendezvénytér jött létre, amely 
a Szeretetház és a Rozsnyai Gyűjtemény programjainak kiváló 
színteret biztosít. 

Dr. Krajczárné Sándor Mária

     

 

        

GYERMEKORVOSI RENDELÉ S IDEJE -, Kossuth utca 10. 
Júl ius 06-tól  -  jú l ius 31- ig 

Rendel: Dr. Mechler Andrea 
HÉTFŐ 12:00 – 14:00 
KEDD 11:00 – 13:00 
SZERDA 12:00-14:00 
CSÜTRÖTÖK 09:00 – 11:00 
PÉNTEK 11:00 – 13:00 

Orvossal tartott csecsemő és kisgyermek tanácsadás ideje:  
KEDD 12:30 –tól 14:00-ig   

(Érkezési sorrend szerint 12:15-től-12:30-ig) 
Mosek Xénia
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