
A Képviselő-testület április 28-i ülésén 
tárgyalta és 8/2015.(IV.28.)Ör. sz. 
rendeletével 

1.324.345 eFt költségvetési bevétellel 
1.296.219 eFt költségvetési kiadással 
     28.126 eFt költségvetési többlettel 

elfogadta Létavértes Városi Önkormányzat 
és intézményei 2014. évi költségvetésének 
zárszámadásáról szóló előterjesztést. 
 
Megállapították, hogy az önkormányzat a 
törvényben előírt feladatait 2014-ben is el 
tudta látni, az intézmények folyamatos 
működését biztosította. Mindezek mellett 
az önként vállalt feladatok finanszírozása is 
megoldott volt. 
Sikerült munkabér hitel és likvid hitel 
felvétele nélkül teljesíteni a gazdálkodási 
feladatokat. Átmenetileg évközben halmo-
zódtak ugyan kifizetetlen számlák, azonban 
ez nem veszélyeztette a folyamatos 
működést. 
A Képviselő-testület 2014-ben sem az 
intézményhálózat, sem a szolgáltatások 
csökkentését nem kezdeményezte. 
 
 
 
 
A Képviselő-testület 63/2015.(IV.28.).Öh számú 
határozatával a helyi civil szervezeteket –pályá-
zati eljárást követően- 2015-ben az alábbiak 
szerint támogatja: 
A „Korszerű Iskoláért!” Alapítvány: 90.000.-Ft 
Létavértesi Román Kulturális Egyesület: 
                                                               40.000.-Ft 
Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület 
                                                           100.000.- Ft 
 

A tárgyév pénzügyi mérlege pozitív 
 

Összességében a gazdálkodással kapcso-
latban elmondható, hogy a bevételek 96,5 
%-ra, míg a kiadások 92,8 %-ra teljesültek. 
A költségvetési többlet 28.126 eFt-os 
összegét csökkenti a hitelműveletek 
(89.194 eFt), valamint növeli az előző évi 
pénzmaradvány (97.446 eFt), és a 2015. évi 
finanszírozási előleg (16.042 eFt), így a 
2014. évi pénzügyi mérlege 52.420 eFt 
többlettel zárult. 
 
Az előterjesztő Menyhárt Károly
polgármester összegzésében eredményes-
nek ítélte az előző évi gazdálkodást, 
melyben a korábbi évekhez képest 
kevesebb likviditási gond jelentkezett.  
Az intézményhálózatot érintő pénzügyi 
változásokat a tervezésénél jól mérték fel, a 
feladatellátás biztonságos volt.  
A feladatfinanszírozás kiegészítéseként, 
valamint ÖNHIKI támogatásként kapott 
források a gazdálkodást stabilizálták.     (t.) 
Zárszámadás és mellékletei: http://letavertes.hu  

 
 
 
Létavértesi Polgárőr Egyesület           80.000.-Ft 
Arany János Általános Iskola Tanulóiért  
Alapítvány                                            70.000.-Ft 
A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány  
                                                                60.000.-Ft 
 
Javasolták továbbá, hogy Kelemen Sándor és 
Haja János sportolók 50-50.000.-Ft támo-
gatásban részesüljenek. 
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                     PROGRAM 
• 8-12 óráig  főzőverseny 
• 9-12 óráig  kézműves udvar 
• 9-19 óráig  kézműves vásár 
• 11-12 óráig  vetélkedő 
• 12-13 óráig  ételek zsűrizése 
• 14 órától  eredményhirdetés 
• 14.30 órától színpadi műsor 
                     Fellépők: 
Berettyó NTE kamara csoportja -Esztár 
Bocskai Ált. Isk. néptánccsoport – Álmosd 
Cifra Palota Bábcsoport – Létavértes 
Citerakör – Esztár 
Csillagocska Táncegyüttes – Nagyvárad 
Csormolya Népdalkör – Létavértes 
Egy pillanat Színtársulat – Esztár 
Kisliget Táncegyüttes – Nyíradony 
Létavértesi Citerakör 
Margaréta Táncegyüttes –Hosszúpályi 
Nyíló akác Néptáncegy. – Érmihályfalva 
Rozmaring Táncegyüttes – Monostorpályi 
Szabó Márton mesemondó – Létavértes 
Szederinda Népdalkör – Berettyóújfalu 
Létavértesi Villongó Táncegyüttes felnőtt 
és Minibingó csoportja 
• 18 órától   Máléfaló verseny 
• 21 óráig  TÁNCHÁZ  
• Molnár Miklóssal és a Huza-vona Bandával 

 
Belépő: 

14 éves korig ingyenes, 14 év felett 500 Ft/fı 
Mindenkit szeretettel hívunk, várunk! 

Városi Könyvtár és Mővelıdési ház 
 

Csormolya - újra arany fokozat 

 
 

Április 25-én, a Létavértesen megrendezett népzenei minősítőn immár hetedik alkalommal 
kapott országos arany fokozatú minősítést a Csormolya népdalkör. A Létavértesi 
citerazenekar ezüst minősítést ért el.  További kulturális információk a 4 .oldalon. 

FELSZÓLÍTÁS  
INGATLANTULAJDONOSOK RÉSZÉRE 

 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság szíves figyelmét, 
hogy a 20/2004.(IV.29.)Ör. számú rendelet 
4.§,(3) bekezdése alapján a tulajdonos 
köteles gondoskodni 
”az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda 
hiányában 1 méter széles területsáv, a 
járda melletti zöldsáv és az úttestig terjedı 
teljes  terület, a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek mőtárgyai tisztántartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyatását 
akadályozó anyagok, hulladékok 
eltávolításáról, átereszek  takarításáról” 
Kérjük a rendszeres gyomirtást, vízelvezetı 
árkok, átereszek takarítását!    KÖSZÖNJÜK! 

Eredményes évet zártak 

Civil szervezetek támogatása 
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A Nemzeti Összetartozás Napját – a 
Trianoni szerződés aláírásának 
évfordulójára emlékező június 4-ét-
2010 – ben iktatta törvénybe az 
Országgyűlés 
 

 
2015. június 6 -án, 
szombaton 10 órától 
a Trianon emlékműnél 

(Debreceni - Petőfi utca sarok)  
ünnepi megemlékezést lesz, melyre 
szeretettel várunk mindenkit! 
 

Az ünnepi műsort és Menyhárt 
Károly polgármester megemlékező 
beszédét követően az emlékműnél 
elhelyezhetők a megemlékezés 
koszorúi, virágai. 
  

Röviden 
 
Április 17-én 44 fő tett állampolgársági 
esküt Létavértesen, ezzel összesen 8170 
személy vette át honosítási dokumen-
tumát városunkban. 
 
Április 28-án, a Iosif Vulcan által 1865-
ben alapított Familia irodalmi lap 
alapításának 150. évfordulójára emlé-
keztek Létavértesen. A Nagyváradról 
érkezett népes delegációt dr. Aurel 
Chirjak egyetemi tanár, a Körös 
múzeum igazgatója vezette.  
A Létavértesi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat, és a Létavértesi Román 
Kulturális Egyesület tagjaival kiegészült 
emlékezőket Menyhárt Károly polgár-
mester köszöntötte,  tájékoztatást adott a 
város életéről, és partiumi kapcsolatáról.  
 
A résztvevők felkeresték a Károlyi utcai 
görögkatolikus templomot, az Irinyi-
emlékhelyeket, és megtekintették a 
Rozsnyai - gyűjteményt.  
Erre az alkalomra a Városháza dísz-
termében magyar és román nyelvű 
Vulcan kiállítást rendeztek a 
vendéglátók.                                        (t.) 

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete április 28-i ülésének napirendje 
 
    Polgármesteri jelentés 
1. Beszámoló Létavértes közrendjének és  
    közbiztonságának helyzetéről 
2. Ciklusprogram elfogadása                     ● 
3. Az önkormányzat és intézményei 2014.  
    évi költségvetésének teljesítése             ● 
 
4. Különfélék 
 
4.1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi 
belső kontrollrendszerének  működtetéséről 
4.2.Tájékoztató a belső ellenőrzési tevékeny- 
ségéről 
 
 
 
 
 

A Létavértesi Rendőrőrs2014. évi munkáját a 
korábban meghatározott célok és feladatok, a 
törvényes és szakszerű működés, a szakmai és 
társadalmi elvárásoknak való megfelelés 
szellemében  végezte- írta a beszámoló 
bevezetőjében Sámi Katalin rendőr alezredes, 
őrsparancsnok. 
A regisztrált bűncselekmények száma 
jelentősen csökkent. 2010-ben 184, 2014-ben 
126 bűncselekményt regisztráltak. Kiemelten 
kezelt, korábban a lakosság körében 
közfelháborodást kiváltó bűncselekményt 
nem történt (pl: idős emberek sérelmére 
elkövetett lopás, rablás). 
Tulajdon elleni szabálysértési eljárást 2013-
ban 28 esetben, 2014-ben 24 esetben 
folytattak le. A felderítési mutató 14,29 %-ról 
20,00 %-ra javult. 
A város területén –a 19/24-es programnak 
megfelelőn- folyamatos a rendőri jelenlét. 
Az informatikai rendszer fejlesztésének 
köszönhetően javultak az elfogási, előállítási 
mutatók. 
Létavértesen történt jogsértések miatt 2013-
ban 120, 2014-ben 134 szabálysértési 
feljelentést tettek, a büntető feljelentések  
 
 
 
A Képviselő – testület a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 14.§.(2). Alapján 
kezdeményezte a Hevesi Ákos utcanév 
megváltoztatását, melyet első alkalommal 
március 31-én tűzött napirendjére. 
Az elnevezésre vonatkozó előírás alapján 
hirdetményen, a város honlapján és internetes 
közösségi fórumon jelent meg tájékoztatás és 
felhívás. 

Az április 28-i ülésen a 62/2015.(IV.28.) 
.Öh. sz. határozattal a Víztorony utca 
nevet hagyták jóvá. 

4.3. Városnapi programterv és aktuális fela-
datok, 2015. évi helypénz         /4.oldalon 
4.4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatok ellátása                (folyamatban) 
4.5. Irinyi János Általános Iskola intézmény-
vezetői pályázatának véleményezése 
4.6.Igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendelet-- július 20. – augusztus 02.      ●●●● 
4.7. Hevesi Ákos utca átnevezése            ● 
4.8. Létavértes Városi Önkormányzat 
Fenntarthatósági Terve.                            ● 
4.9. Civil szervezetek 2015. évi támogatása 
4.10. Köztemető fenntartásáról, a temetkezés-
ről szóló rendelet                                       ● 
Jelmagyarázat:  
● = honlapon olvasható - http://letavertes.hu  
 
 
 
 
száma 32-ről 45-re emelkedett. 
Mindkét általános iskolában az Iskola 
Rendőre Programban a közigazgatási 
területen dolgozó körzeti megbízottak 
vesznek részt. A programon túl eseti jelleggel 
is adna szakmai segítséget. 
 
A közbiztonság javítása érdekében a 
Rendőrőrs állománya több szervezettel, 
intézménnyel működik együtt, így az 
önkormányzatokkal (Létavértes, Kokad), 
Létavértesi Polgárőr Egyesülettel, Létavértesi 
Önkormányzati Tűzoltósággal, OMSZ helyi 
állomásával, stb.  
Rendszeresen és szükség szerint 
járőrszolgálatot látnak el a Létavértesi 
Határrendészeti Kirendeltséggel. 
 
A Létavértesi Határrendészeti Kiren-
deltség 2014. évi munkájáról Berde László r. 
százados, mb. határrendészeti kirendeltség-
vezető adott tájékoztatást. Az eredményes 
munkavégzés érdekében a kirendeltség teljes 
személyi állománya alapfeladatának tekinti a 
lakossággal, intézményekkel, szervezetekkel 
való jó kapcsolat kialakítását, fejlesztését. (t)  
     

 
Az érintett utcában élők számára az 
átnevezés azzal a következménnyel jár, 
hogy azokat az okmányokat, melyeken 
lakcímük szerepel, ki kell cseréltetni, amit 
az érintett személyeknek kell 
kezdeményezni az illetékes hatóságok 
felé. 

A közterület elnevezése folytán 
szükséges  okmányok cseréje illeték-
mentes. 
A Hevesi Ákos utca 2015. június 1. nap-
jától Víztorony utca.                             (t) 
 
 

Képviselıtestületi ülés napirendjén 

A közrend és közbiztonság helyzetéről 

Június 1-től Víztorony utca 
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 GYERMEKSZIGET  
 ÓVODA 

 
A tavasz beköszöntével tovább zajlott az izgalmas és mozgalmas 
élet az óvodánkban. Igazi élményt nyújtott a gyermekeknek a 
debreceni Állatkerti látogatás, ahol sok különleges és ritkán 
látott állattal ismerkedhettek meg. Lehetőségük nyílt 
megsimogatni őket és megfigyelhették a látványetetést is, így 
kissé fáradtan, de annál több ismerettel tértünk vissza az 
óvodába. 
  
Egyik legszebb és legmeghatóbb ünnep az Anyák napja. Május 5-
én és 6-án délután várakozással telve és izgatottan érkeztek meg az 
édesanyák és a nagymamák a csoportokba. A gyermekek szívhez 
szóló műsorral és az általuk készített kedves kis ajándékokkal lepték 
meg a vendégeket, akik örömkönnyekkel telt szemekkel , boldogan 
ölelték magukhoz gyermekeiket.  
 
Pótbeiratkozás 
Óvodánkban május 4 - 8 között volt lehetőségük a szülőknek, hogy 
beírassák gyermekeiket. Akik ezt elmulasztották, nekik lehetőségük 
lesz május 12-től a nevelési év végéig a beíratást megtenni.  
 
Óvodások sikere a Megyei Bábfórumon 
 

 
Fotó: Magánarchívum

2015 áprilisában a Vértesi Déli-Báb csoport tagjai előadták a Szélike 
királykisasszony című bábjátékukat a Vojtina Bábszínházban. A 
gyerekek nagy élvezettel és felkészülten játszottak. Az előadásnak 
nagy sikere volt, a zsűri Arany minősítéssel jutalmazta a produkciót. 
A felkészítő óvodapedagógusok: Pappné Győri Tünde és Kalmár 
Szabina. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők összefogását, 
és a bábcsoport támogatását!! 
 

Konfirmáció  
a Nagylétai Református Egyházközségben 
 
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: 
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok 
nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, 
akkor meghallgatlak benneteket.” (Jeremiás 29: 11-12.) 
 
Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor április 26-án, 
amikor is 16 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat 
gyülekezetünk és a Mindenható Isten színe előtt.  
Úrvacsorát Pünkösd ünnepén vesznek majd először szüleikkel és 
gyülekezeti tagjainkkal közösen. 
 

Fotó: Boros Szima Beáta 
Konfirmált ifjaink  

 
Chromcsik Bettina, Árok u., Hermeczi Emese, Új u., Kalmár 
Gabriella, Teleki u., Lukács Petra, Teleki u., Pankotai Enikő, Petőfi 
u., Suta Petra, László u., Belényesi Sándor, Debreceni u., Fehér 
Dániel, Árpád u., Horváth László, Kossuth u., Papp Levente, Kert 
u., Pongor József, Sándor u., Pongor Norbert, Sándor u., Sós Bence, 
Baross u., Sós Levente, Vezér u., Tasnádi Attila, Csokonai u., Tóth 
Zalán, Debreceni u. 
 
Kálvin János nagy reformátorunk gondolataival kívánunk életükre, 
tanulmányaikra, családjukra Istenünk gazdag áldását ebben az 
esztendőben is: 
 
„Ne cselekedj olyat, amit az Isten ne láthatna! 
Ne beszélj semmi olyat, amit az Isten nem szívesen hallgatna meg! 
Ne írj le olyat, amit Isten nem olvasna el! 
Ne menj soha olyan helyre, ahol Istennel biztosan nem 
találkozhatnál! 
Használd fel mindig úgy az idődet, hogy ha Isten megkérdezné 
tőled: »Mit csinálsz gyermekem?«, tiszta lelkiismerettel, nyugodtan 
tudj felelni: »Íme, itt vagyok: szólj, Uram, hallja a te szolgád!«” 
 
Konfirmációi istentiszteletünkön megemlékeztünk az 50 és 25 
évvel ezelőtt konfirmáltakról is, akik közül többen jelen voltak 
istentiszteletünkön. 

Hadházi Tamás lelkipásztor
(További képek: http://letavertes.hu )

HIRDETÉSEK 
 

Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása 
minden hónap 10-ig: 

Városháza, I. emelet 12. ajtó, e-mail: letahirek@gmail.com 

A Rozsnyai Győjtemény májusi programjai 
 

Május 25. pünkösdhétfő 15–18 óráig: 
Pünkösdi „játszó” 

Nép játékok készítése, kipróbálása. Hárompróba: pünkösdi 
király és királykisasszony megválasztása az ügyességi játékok 
versenyével. Nevezés a helyszínen 15 és 16 óra között. 
A rendezvényen közreműködnek a Gyermeksziget Óvoda Irinyi 
utcai tagóvodájának nagycsoportosai. 
 

Május 29., péntek 15 óra: 
Nagyanyáink tűvel írt üzenete – 

Nagylétai és vértesi falvédők c. kiállítás megnyitója. 
A kiállítást megnyitja Dr. Bihari-Horváth László
múzeumigazgató (Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló).  
Rendezvényeink díjtalanul látogathatóak, mindenkit szeretettel 
várunk!  

Dr. Krajczárné Sándor Mária
muzeológus, múzeumpedagógus
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XIX. Városnap - 2015. július 4. 
 
 

Délelőtt 
  9.30  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   Érmihály- 
           falva, Villongó Táncegyüttes Létavértes, Búzavirág Népdal- 
           kör Székelyhíd, és a Csormolya Népdalkör és Citerazenekar  
18.00  Magyarnóta műsor Újszentmargitai borisszák 
18.45  Polgármesteri köszöntő,  
19.00 Tombolasorsolás (nagy értékű tárgyak kerülnek kisorsolásra: 
           LCD tv, mosógép, stb. 
19.30  Fábián Éva koncert 
20.00  Auth Csilla koncert 
21.00  Hangfogó együttes koncert és bál 
 

Egész nap mutatványos, gyermekjátékok, kirakodóvásár, 
étel- ital árusítás. 

Belépődíj: 500 Ft, amelyhez 1 db tombolajegyet adunk, 14 éves 
korig ingyenes 
 

 

FFFŐŐŐZZZŐŐŐVVVEEERRRSSSEEENNNYYY      
A főzőversenyhez a résztvevőknek biztosítjuk a helyszínt árammal 
és a tűzifát. 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. 
 
 

A zsoltáros költı ébresztése 
Wass Albert-műsor Vértesen 

 

Fotó: Andics Árpád
 
2015. május 10-én, a vasárnapi istentisztelet keretében, műsorral 
tisztelegtek Wass Albert író, költő emléke előtt a Vértesi 
Református Egyházközség templomában, Erdélyi Márta
tolmácsolásában. A Sesztina Jenő-díjas versmondó Látható az Isten 
címmel válogatott az erdélyi magyar irodalom nagy alakjának 
hazafias, hitvalló költeményeiből, prózai műveinek részleteiből egy 
színes csokorra valót. Az összeállítást Dalmi Dóra megindító 
fuvolajátéka tette még emlékezetesebbé. 

Dr. Krajczárné Sándor Mária
 

 
 

 

  Városi Könyvtár és 
  Művelődési ház 

 
        Népzenei minősítő 

Április 25.-én másodszor lehettünk házigazdája a Nemzeti 
Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei irodájával közösen 
megrendezett térségi és országos népzenei minősítőnek.  
 
14 csoport és szólista 
mérettette meg magát a 
Bencze Lászlóné népzene-
kutató, dr. Joób Árpád 
népzenekutató, főiskolai 
tanár, és Molnár Miklós 
népzenész alkotta szak-
mai zsűri előtt. 
 
Mindkét népzenei csoportunk országos szinten indult, és szépen 
szerepelt. A citerazenekar a második ezüst minősítését, a Csormolya 
népdalkör pedig a 7. arany minősítését kapta meg. 
 
                  Decoupage kiállítás 

Május 5-én nyílt meg a Városi Könyvtár és 
Művelődési házban Adomán Mónika munkáiból 
rendezett kiállítás „Lélekműhely két év távlatából” 
címmel, melyet május 22-ig tekinthetnek meg az 
érdeklődők az intézmény nyitva tartása idején. 

 

                                                                                                Fotó: Városi Könyvtár és Mőv. Ház 

A megnyitó ünnepség egy pillanata 
 

Júniusi programelőzetes 
 Kézműves foglalkozás: június 13. szombat  9-12 óráig 

 Z generáció program:    június 13. szombat 17-21 óráig 
Létavértesi Villongó Táncegyüttes 

évadzáró műsora június 17-én, szerdán 17 órától lesz. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az OTP Bank 
csütörtökönként 9 - 13 óráig  ügyintézést tart a Város-
háza emeleti tanácstermében, a Kossuth u. 4. szám alatt. 
 

A Profi Autós és Motoros Iskola  
gépjárművezetői tanfolyamot indít  

2015. június 12-én 17 órai kezdettel 
 a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt. 

Kezdés a következ ő héten !!! 
• 10.000 Ft-tal is elkezdhető, részletfizetés,  
• ingyenes KRESZ-könyv,  

Jelentkezés és tájékoztatás: 
Kertész József iskolavezetőnél: 06-30/9855-935 

www.profiautosiskola.hupont.hu 
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 Arany János  
 Általános Iskola 
 
 

Alapműveleti Matematikaverseny 
2015. április 15-én iskolánk adott otthont a körzeti Alapműveleti 
Matematikaversenynek.  
8 iskola 88 legjobb matekos diákja vett részt a megmérettetésen 4-8. 
évfolyamig. 
 A központilag kiküldött feladatlapokat a 30 létai diák is jó 
eredményekkel töltötte ki. 
Gratulálunk az évfolyamonként legjobb 6 közé jutóknak, akik 
eredményeit továbbküldtük a megyei fordulóra is. 
4. évfolyam: 1. Zurbó Benjámin (Felkészítője: Albert Mártonné), 3. 
Jónás Jázmin, 6. Szatmári Marcell (Felkészítőjük: Fodor Józsefné) 
5. évfolyam: 3. Hadházi Panna 4. Kontor Balázs, 5. Bora Patrik 
(Felkészítőjük: Fodor József) 
6. évfolyam: 1. Turucz Szabolcs, 2. Tarnai Panna, 5. Katona Tibor 
(Felkészítőjük: Zsíros József) 
7. évfolyam: 1. Suta Petra, 2. Pongor József, 3. Chromcsik Bettina, 
5. Kalmár Gabriella (Felkészítőjük: Létai Ilona) 
8. évfolyam: 1. Hadházi Zsófia, 3. Mihucz Kristóf, 5. Czibere 
Balázs  (Felkészítőjük: Tarnainé Papp Anita) 
 

 
A versenynek megyei fordulóját Hajdúszoboszlón rendezték, 
ahová tovább jutottak: 
4. évfolyam: Zurbó Benjámin 5. hely; Jónás Jázmin 14. hely; 
Szatmári Marcell 49. hely 
6. évfolyam: Turucz Szabolcs 6. hely; Tarnai Panna 19. hely; 
Katona Tibor 51. hely 
7. évfolyam: Suta Petra 22. hely; Pongor József 28. hely; Chromcsik 
Bettina 35. hely; Kalmár Gabriella 42. hely 
8. évfolyam: Hadházi Zsófia 30. hely; Mihucz Kristóf 39. hely; 
Czibere Balázs 46. hely 
 

Íródeák Kistérségi Helyesíró Verseny 
Iskolánkban 2015. április 29-én rendeztük meg az Íródeák 
Kistérségi Helyesíró Versenyt. A megmérettetésen tollbamondást 
írtak és feladatlapot töltöttek ki a tankerület 8 iskolájából érkező 
diákok. 
Eredmények: 
3. évfolyam: 1. Adorján Zsófia, 2. Papp Huba 
4. évfolyam: 1. Kalmár Barbara, 6. Jónás Jázmin 
5. évfolyam: 6. Pankotai Zoltán (Kissné Medve Anita), 7. Tarján 
Renáta (Molnárné Pelei Andrea) 
6. évfolyam: 3. Katona Tibor (Nagy Enikő), 4. Herczeg Kinga 
(Kissné Medve Anita) 
7. évfolyam: 6. Suta Petra (Kissné Medve Anita), 7. Kalmár 
Gabriella (Nagy Enikő) 
8. évfolyam: 4. Hadházi Zsófia (Nagy Józsefné), 6. Kovács Lili 
(Molnárné Pelei Andrea) 
További iskolai hírek: http://arany-lvertes.sulinet.hu/  

Anyák napi Bütykölde 
Április 27-én, az édesanyák napja előtti hétfőn az iskolai 
könyvtárban gyűltek össze a kézműveskedni vágyó 5-6. 
évfolyamosok. 
Sokszor hangoztatják a szülők és pedagógusok, hogy a legszebb 
ajándék az, amit a gyerekek maguk készítenek - persze az 
elkészítésben elkelhet egy kis segítség. A vértesi Rozsnyai 
Gyűjtemény múzeumpedagógusát, Krajczárné Sándor Mária, 
Marcsi nénit kértük meg, hogy segítsen az ötletelésben.  
 

 
Nagy örömünkre Marcsi néni nem érkezett egyedül: elhozta 
közénk Forgách Irénke nénit, akinek már az édesanyja is 
foglalkozott élethű krepp-papír virágok készítésével. Irénke néni 
segítségével mi is megtanulhattunk papírból jácintot készíteni -
reméljük, az édesanyák nem kis örömére! 
Köszönjük a szintén a Rozsnyai Gyűjteményből érkezett Vargáné 
Erika néninek is az elkészítésben való segítségnyújtást! 
 

Rendhagyó irodalomóra 
„Aki szülőföldjét nem ismeri, az hiába járja a világot is, bírni soha 
sem fog véle.” – tartja egy régi mondás. A Rozsnyai Muzeális 
Gyűjtemény megnyitása óta szoros kapcsolatot tart fenn iskolánk az 
intézménnyel. Rendhagyó órákra is mindig szívesen látogatunk át a 
múzeumba, de külön ünnepség számunkra, ha ők látogatnak el 
hozzánk.  
Március 27-én az 5.c és 6.a osztályhoz dr. Krajczárné Sándor Mária 
és Éles Gergő néprajzosok egy kihelyezett múzeumpedagógiai 
foglalkozás megtartására. A diákok játékos formában 
megismerkedhettek a dédszüleik konyhájával: milyen 
alapanyagokat használtak Biharban - így Nagylétán is - 100 évvel 
ezelőtt, és milyen edényeket használtak a régi háztartásokban. A 
rendhagyó órát találós kérdések, népdal-éneklés furulyakísérettel, 
illetve tapintásos felismerő játék tették élményszerűvé. 
 

Megyei rajzverseny döntő, 2015. április 25. 
Rajzszakkörön idén is készítettünk rajzokat a megyei rajzversenyre. 
Témaként a természet volt megadva. Arról kellett rajzolni, hogy ki 
milyennek látja a minket körülvevő világot. A több mint 1300 
pályázó közül iskolánkból 8 tanulót hívtak be a zárthelyi fordulóra. 
A Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában a rövid megnyitó 
után 2 és fél óra állt rendelkezésre, hogy a rajzot elkészítsük.  
Az 5-6. évfolyamosok Weöres Sándor és Donászy Magda verseihez 
készítettek illusztrációt; míg a nyolcadikosok feladata az volt, hogy  

a megadott szavakat jelenítsék 
meg egy rajzon belül. 
A rajzokat idén is közösen 
zsűrizték a felkészítő tanárok. 
  
Nyolcadikos kategóriában 
Molnár Laura 8.c osztályos 
tanuló  3. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Máté József 
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Irinyi János
Általános Iskola

 

Tankönyvrendelések 
Április hónapban megrendelésre kerültek a 2015/2016-os tanévben 
szükséges tankönyvek. A következő iskolai évben egyre több 
osztályunk dolgozhat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kísérleti 
tankönyveiből, melyek amellett, hogy érdekes feladatokat 
tartalmaznak, folyamatos ellenőrzés és fejlesztés mellett kerülnek 
kiadásra és árban is kedvezőbb feltételeket teremtenek. Köszönjük 
Vályi Imréné iskolatitkár munkáját, aki a tankönyvrendelés 
lebonyolítója iskolánkban! 
 

A Föld napja 
Április 22-én Lukács Mihályné Piroska néni irányításával hívtuk fel 
tanulóink figyelmét Földünk természeti környezetének megóvására.  
 

Fotók: Irinyi J. Ált. Iskola archívuma
Vigyázzunk a Földünkre! 

 
ÖKOISKOLA lévén úgy érezzük, kiemelten fontos feladatunk, 
hogy tanulóink megismerjék a természet szépségeit és tanulják meg 
azt kellő módon tisztelni és óvni. 
 

Óvónénik látogatása 
Április 22-én látogatták meg az óvó nénik a tavaly még izgő-mozgó, 
mára már komoly iskolássá cseperedett első osztályosainkat. 
Legkisebb diákjaink magyar és matematika tantárgyakból mutatták 
meg, hogy milyen messze jutottak a szeptember 1-jén elindult 
varázslatos kalandozásoknak köszönhetően a betűk és számok 
birodalmába, Magyar Jánosné Aranka néni és Tóthfalusiné Bubrik 
Beáta  tanító néni kalauzolásával.  
 

Sportversenyek: 
Körzeti kézilabda:  III. korcsoport lányok 2. hely, IV. korcsoport 
lányok 3. hely, III. korcsoport fiúk 3. hely, IV. korcsoport fiúk 3. 
hely. 
Körzeti atlétika: II. korcsoport lányok 2. hely 
Egyéni eredmények: II. korcsoport lányok: Mázló Evelin 2. hely, 
Haga Zsanett 3. hely, II. korcsoport fiúk: Misuta Péter 1. hely. 
Felkészítő: Nagy Károly. 
Bozsik Intézményi Labdarúgó Torna -  tavaszi utolsó fordulóján a 
IV. korcsoportos fiaink (7-8.o.) 1 helyen végeztek. 
Felkészítő: Kontor Gábor  
Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő nevelőiknek! 
 

További iskolai hírek www.irsulilvertes.t-online.hu  
 

Körzeti Atlétikai verseny 2015. május 6. 
Az iskolák nagy létszámmal képviseltették magukat az idei versenyen. 
Visszatért monostori, a pocsaji és a bagosi iskola is. Utóbbiak nem is 
szerepeltek rosszul.  
A másik fontos hír, hogy diákjaink újra elfoglalták a dobogó legfelső fokát.  
A létavértesi iskola -mind az alsó, mind a felső tagozat- kiegyensúlyozott 
teljesítményt nyújtott, így összetettben megérdemelten utasította maga mögé 
a körzet összes iskoláját. 

ÖSSZESÍTÉS 
 A E B  CSAPATOK SZÁMA/ ÉRMEK  
1. Létavértes Arany 4 4 2  8/10  
2. Hajdúbagos 3 3 3  5/9  
3. Sáránd 3 3 0  7/6 
4. Hosszúpályi 2 3 6  8/11 
5. Derecske 2 1 3  8/6 
6. Létavértes Irinyi 1 2 1  8/4 
7. Monostorpályi 1 0 1  8/2 
8. Pocsaj 0 0 0  8/0 
 

 
Fotók: Arany J. Ált. Iskola archívuma

Alsós atlétikások 
 

Egyéni eredmények: 
1.hely:  Papp Kira, Pongor Norbert     2. hely: Szabó Laura, Orvos Vanda 

Csapat eredmények: 
1. helyezett  Lány II. korcsoport: Papp Kira, Vásárhelyi Amanda, Szabó 
Kamilla, Varga Ramóna, Balogh Nóra, Kovács Krisztina 
Fiú IV. korcsoport:  Pongor Norbert, Mihucz Kristóf, Mezei Kálmán, Lázók 
Roland, Mezei Szilveszter, Pongor József 
2. helyezett: Fiú III. korcsoport: Oláh Mihály, Veress László, Pankotai 
Zoltán, Mezei Benjámin, Szabó Dániel, Bodnár Levente 
Lány III. korcsoport: Szabó Laura, Papp Kira, Borbély Evelin, Pósa Mónika, 
Szilágyi Nikolett, Szabó Virág 
3. helyezett: Fiú I. korcsoport: Szima Gergő, Huszti János, Bora Dávid, 
Horváth Sándor, Hermeczi Balázs, Zámbó Márk) 
Lány I. korcsoport: Orvos Vanda, Orvos Kitti, Laczkó Fanni, Jenei Kamilla, 
Bartos Eszter, Balogh Livia 
Lány IV. korcsoport: Rost Dorka, Hadházi Zsófia, Kalmár Gabriella, Szima 
Panna, Szabó Brigitta, Kovács Nikolett 
4. helyezett: Fiú II. korcsoport: Ágoston Ákos, Zurbó Benjámin, Vida 
Csaba, Tarnóczki Milán, Mezei Roland, Tóth Imre 
Felkészítők: Balogh Józsefné, Nyakné Hevesi Judit, Bertóthy Tamás, 
Kőszegi Péter, Pongor Péter 
 

Mesés Tornácgaléria 
Ezzel a  címmel került meghirdetésre az iskolai könyvtár 
rajzpályázata, ahol a gyerekek kedvenc olvasmányélményüket vagy 
Szép Ernő: Könyv c. versét illusztrálhatták. Diákjaink több,  mint 30 
rajzban tettek tanúságot arról, hogy valóban szeretnek különböző 
történeteket, meséket olvasni. 

 
A legjobbakat jutalmazták 

Nagy Józsefné igazgató
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 Anyák napja Irinyis módra 
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is nyílt órák 
megtekintésének lehetőségével, versekkel és dalokkal köszöntöttük 
az édesanyákat, nagymamákat Anyák napja alkalmából. Örömmel 
tölt el bennünket, hogy 1-7. osztályig mindenhol nagy szülői 
érdeklődést tapasztalunk. 

Édesanyák köszöntése 
 

Versenyek és eredmények 
 
A 2014-2015-ös év sikereit tovább folytatva tanulóink ismét sok 
versenyen szerepeltek eredményesen. 
 
Április 14-én, kedden Debrecenben a Szivárvány megyei 
mesemondó versenyen Zagyva Tibor 1.o. és Szabó Dávid Gyula 
4.o. tanulók képviselték iskolánkat. Felkészítőik: Magyar Jánosné 
és Vályi Éva. 
 
Megyei szaktárgyi versenyen vett részt az 5. osztály 3 fős csapata: 
Adorján Krisztián, Balogh Zsigmond Patrik és Kádi Péter
történelemből, akik 4. helyezést értek el Tamás Henrietta 
irányításával. 
 

Ugyanezen a 
megyei verse-
nyen a 4. osz-
tályosok 3 tagú 
közössége: Mol-
nár Fruzsina, 
Misuta Péter és 
Katona Dániel
informatika tan-
tárgyból 3. 
helyen végzett. 

 

  A dobogós csapat felkészítője Szentmiklósi Miklós tanár volt. 
 
Alapműveleti matematika 
versenyen  
 
2. hely: Adorján Krisztián (5. o.),  
5. hely: Balogh Ágnes (4.o.) 
Felkészítőik: Csizmaziáné Török 
Boglárka és Lukács Mihályné  
 
 

Megyei Angol Vers- és Prózamondó Versenyen Debrecenben, a 
Hatvani István Általános Iskolában Puja Anikó (5. o.) 
kategóriájában negyedik helyezést ért el, Kádi Péter (5. o.)  tanulónk 
ötödikként végzett. Felkészítő: Tóthné Ujvárosi Andrea. 
A hatodikos Gudász Renáta és Tóth Lili 5. helyezéssel tért haza. 
Felkészítő: Némethné Csuka Ágnes. 
 

Angolul szavaló növendékeink 
 
Kistérségi Helyesíró versenyen mutatták meg növendékeink 
mennyit tudnak nyelvünk szabályrendszeréről. 
Helyesíróink: Tóth Ádám és Csikai Sára  (3.o.), Molnár Fruzsina és 
Föőr Tamás (4.o.), Adorján Krisztián és Kerekes Zsuzsanna (5.o.),  
Misuta Edina és Nagy Gergő (6.o.), Bíró Márk (7.o.), Fehér Letícia
(8.o.) 
Legjobb íródeákjaink: 1. hely: Adorján Krisztián (5.o.), 3. hely: 
Tóth Ádám (3.o.) 
Felkészítőik: Nagyné Kiss Etelka, Vályi Éva, Vályiné Pápai Viola, 
és Jákóbné Szilágyi Éva 
 
Intézményvezetői pályázat iskolánkban 
Intézményvezetőink 5 éves megbízatása a 2014/2015-ös tanévben 
lejár.  
Nagy örömünkre szolgál, hogy Vályiné Pápai Róza Viola
igazgatóasszony és Katonáné Szabó Csilla igazgató-helyettes 
asszony ismételten benyújtotta pályázatát a meghirdetett állásra. Az 
elmúlt napokban, hetekben megtörtént az iskolai közösségek, a 
szülői munkaközösség, az intézményi tanács és a működtető 
önkormányzat véleményezése a beadott munkákat illetően.  
Minden véleményezésre jogosult szervezet és egyén 100 %-ban 
támogatja mindkét pályázó személyét és jövőbeli terveit.  
Bízunk benne, hogy a több éves tapasztalatuk, az eddig elért 
eredményes munkájuk, a jól átgondolt és esztétikusan kivitelezett 
pályázatuk, valamint egyöntetű pozitív véleményünk 
figyelembevételével az Emberi Erőforrások minisztere, valamint a 
fenntartó KLIK Derecskei Tankerülete is úgy dönt, hogy továbbra is 
ők irányíthatják iskolánkat. 
Gratulálunk eddigi munkájukhoz, további sikereket kívánunk! 
 

Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
 

 

Értéktár 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy Az 
Országos Hungarikum Bizottság 2015. április 23-
án, Szentendrén megtartott ülésén  
- a Létavértesi Önkormányzat Értéktár 
Bizottságának felterjesztése alapján először a 
Települési-, majd a Megyei-, most pedig- az 
Országos Értéktárba is bekerült Irinyi János 
munkássága és találmánya, a zajtalanul és 
robbanásmentesen gyulladó gyufa. 

A júniusi lapszámban részletesen beszámolunk a Települési-, Megyei 
Értéktárban, különböző kategóriákban szereplő létavértesi értékeinkről. 

Vályiné Pápai Viola
Települési Értéktár Bizottság elnöke
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Tisztelt Termelők! 
 
Az MVH 45/2015. (IV. 8.) számú közleménye (a 2015. évi egységes 
kérelem benyújtásáról) alapján az egységes kérelem benyújtási 
határideje 2015. május 22. E határidőt követően, 2015. június 9. 
napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási 
összeg – minden támogatási jogcím tekintetében –
munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. A 2015. június 9. 
napját követően benyújtott egységes kérelmet az MVH érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. 

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

lucerna), illetve szemes fehérjenövény (pl.: borsó) támogatási 
igényüket jelezték, azok ne feledkezzenek meg, hogy 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 meg 
kell küldeni. A nyomtatvány elérhető a Városi Könyvtárban. 

 
- másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek 

vonatkozásában a főnövény betakarítási időpontját, a másodvetés 
ténylegesen megvalósuló időpontját is be kell jelenteni, annak 
megtörténtét követő 15 napon belül az egységes kérelem elektronikus 
felületén. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-
ként illetve a diverzifikációban sem. 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 utóbbi a falugazdász irodában elérhető. 

 
    FONTOS!  
- Szemes fehérjenövény esetében a minimális hozam elérése és 

igazolása: 
- Szója, lóbab, édescsillagfürt termesztés esetén 1 t/ha; 

szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztés 
esetén 2 t/ha. 
A betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb 2015. november 
1-jéig meg kell küldeni az MVH részére: 
- a Gazdálkodási Napló másolatát és 

 
 

 Mezııri tájékoztató 
 
Az előző lapszámokban a Létavértesi Hírek hasábján keresztül is 
többször kértük a gazdákat arra, hogy a tavaszi munkák végzése során 
ne szántsák fel a dűlőutakat, mert ez jogszabályba ütközik, ezen 
túlmenően akadályozza mások közlekedését, munkavégzését, esetleg 
kárt okoznak a vétlen gazdáknak azzal, hogy az ott közlekedők az ő 
területükre hajtanak rá.  
Ennek ellenére járőrözéseink során gyakran tapasztaljuk, hogy a gazdák 
számos esetben nem tesznek eleget ennek a kérésnek, amit sokan szóvá 
tesznek, jeleznek felénk.  
Arra kérünk mindenkit, hogy aki ilyet észlel és tudja a terület helyrajzi 
számát vagy ismeri a szabálysértőt, hogy a konkrét esetekben az 
önkormányzat a szükséges intézkedést megtehesse. Ezeket a 
szabálysértéseket elsősorban a tormatermelőknél tapasztaljuk. 
Kérünk minden földtulajdonost, amennyiben a dűlőutat elszántotta, a 
földhivatali nyilvántartásnak megfelelően azt állítsa helyre. A dűlőutak 
rendbetételére, karbantartására az önkormányzat is komoly összeget 
fordít. 
 Mint már többször megjelent a Hírekben 2015. március 31 -el az újlétai 
út melletti dögtér bezárásra került, állati tetemek lerakása tilos! 
Aki ezt megszegi 15.000 Ft-tól 15.000.000 Ft-ig terjedő bírsággal 
sújtható. 
Ettől kezdve az állati tetemek elszállítása az ATEV gyűjtőjáratának 
igénybevételével közvetlenül az állattartótól történik. 
Bejelentést az önkormányzat településszervezési irodáján lehet tenni az 
(52) 585 300-as telefonszámon,  vagy személyesen. 
 

 
A tavaszi járőrözések során szabálytalan tormatallózás miatt négy 
esetben került sor szabálysértési bírság kiszabására 
 
A tavasz folyamán a Kossuth Szőlőskerten rejtélyes pajtatüzek zavarták 
meg a gazdák nyugalmát. Ennek felderítésére fokozott nappali és 
éjszakai mezőőri szolgálatot szerveztünk. Sajnos a tűz okát, esetleges 
gyújtogatók kilétét nem sikerült kideríteni.  
 
Továbbra is kérjük, vigyázzunk egymás értékeire, bármilyen 
rendellenességet észlelnek, jelezzék a mezőőri szolgálatnak vagy a 
rendőrségnek. 

Papp Sándor mezőőr

- betárolás esetén: tárolási napló vagy a tárolást és a betárolt 
mennyiséget igazoló egyéb dokumentum másolatát, 

- betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén számla 
vagy felvásárlási jegy másolatát. 

 
Megjelent az MVH 52/2015. (IV.20.) számú közleménye a fiatal 
mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető 
támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.  
 
Az igénylés feltételei: 
A 2015. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási 
kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó 
határozattal rendelkező ügyfél a megítélt összeg fennmaradó 10%-ának 
kifizetésére kifizetési kérelmet nyújthat be. A kifizetési kérelmet 2015. 
május 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVH által
rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes 
MVH megyei kirendeltségéhez postai úton egy példányban, javasoltan 
tértivevényes küldemény formájában. A benyújtás napja a borítékon 
szereplő postai bélyegző dátuma. 
 
Megjelent a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági 
termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes 
feltételeiről. 2015. május 18. és június 1. között támogatási kérelem 
nyújtható be azon természetes személy részéről, aki: 
 
- 18. életévét már, 40. életévét még nem töltötte be 
- rendelkezik a támogatási kérelemben meghatározott 

szakképesítések, végzettségek legalább egyikével, 
- SFH betétlapot és pénzügyi tervet tartalmazó üzleti tervet nyújt be, 
- első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság 

vezetőjeként gazdálkodik. 
A támogatás keretösszege 31 692 000 eurónak megfelelő forintösszeg, 
de legalább 10 milliárd forint. A támogatás összege, a működtetési 
időszak 4. évének végére vállalt üzemméret függvénye. Amennyiben a 
vállalt üzemméret: 
- legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 

000 eurónak, 
- legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 

000 eurónak, 
- legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak 

forintösszeg. 
 

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
 

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY AZ ÁLLATI HULLA LERAKÓHELY 
2015. ÁPRILIS 01. NAPJÁTÓL BEZÁRT. 

ETTİL AZ IDİPONTTÓL ÁLLATI HULLÁK, HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE 

TILOS ! 
A TILTÁS ELLENÉRE ELHELYEZETT HULLADÉK ESETÉN 

AZ ÉLELMISZERLÁNCRÓL ÉS HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRİL SZÓLÓ   
2008. ÉVI XLVI. TÖRVÉNY SZERINT 15.000 – 15.000.000 FORINTIG TERJEDİ 

FELÜGYELETI BÍRSÁG KISZABÁSÁRA KERÜL SOR . 
A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁT HÁZTÓL MUNKANAPOKON 

MUNKAIDŐBEN A VÁROSI ÖNKORMÁNYZATNÁL 
LEHET KÉRNI.  TELEFON : 52/ 585 300 

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 



HÁZAS INGATLAN. Létavértes, 
Hunyadi u. 1/a. alatt 1500 m2 –es 
telekkel eladó. Ár megegyezés 
szerint. Telefon: 0620 213-9242, 
0630 4674-979              (2015/00188 
 
VYMCO ROBOGÓ  kevés kilo-
méterrel, nagyon jó állapotban 
eladó. Érdeklődni: 06-30/502-5141 

(2015/00421)
 
ELEKTROMOS BETEGÁGY 
80 ezer forintért eladó. Érdeklődni 
lehet: 06-30/ 327 5952 telefon-
számon.                             (2015/00398) 
 

CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, ren-
dezett lakóház Létavértes, Halom u. 
5. szám alatt eladó. Érdeklődni: 
lehet: 06 30/ 655 1061 vagy 376 700

(2015//00311
 
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) 
 
CSALÁDI HÁZ Létavértes, 
Rákóczi u. 64. szám alatt nagy 
telekkel (2 ha), és gazdasági 
melléképületekkel eladó. Érdeklődni: 
06-30/5025141                      
(2005/00421) 
 
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, 
Széchenyi u 50. szám alatt, és 
Létavértes, Rákóczi u. 85. szám 
alatt családi házak eladók. 
Érdeklődni lehet: 06 30/ 986 3112. 
(2015=00407) 
 
LAKÓHÁZ  eladó a Baross u. 55. 
szám alatt. Kívül-belül felújításra 
szorul. A lakásban 2 - 2 gáz-
konvektor és cserépkályha. Villany, 
vezetékes telefon, víz az udvarban, 
fúrott kút a kertben van. Ugyanitt: 
gáztűzhely, mosógép, centrifuga, 
benzinmotoros fűnyíró. Érdeklődni 
lehet:  30/ 5852 569          (2015/00422) 
 
TELEK ELADÓ. Létavértes, 
Szabadság u. 23. szám alatti telek 
eladó.  Érdeklődni lehet telefonon: 
52/251-805                   (fizetett hirdetés 
 

ÉPÍTÉSI TELKEK. Létavértes, 
Hunyadi u. 8. szám alatt 5000 m2

területű, valamint a Baross u. 62. 
szám alatti 1200 m2 építési telek, 
ugyanitt konyhabútor  eladó. Érdek-
lődni: 36 70/ 949-8926      (2015/00470)
 
GARÁZS-RAKTÁR, ÉS ERDŐ. 
Eladó fém garázs-raktár, valamint 
erdő terület. Érdeklődni lehet: Léta-
vértes, Temető u. 4. szám. Telefon: 
0630 / 2280310                (2015/00288) 
 
TORMATERMESZT ŐKNEK . 
Tormahúzató kapa, gépi permetező 
és torma kiemelő eladó. Érdeklőd-
ni: 06 30/ 438 6330 
 

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

 

Régi kép 

 
 

A felvételen szereplő fiúk már komoly felnőttek, családos emberek. A 
facebookon történő beazonosításuk csak részben sikerült.  
Elől: (balról) Papp Gyula, Fehér….Középső sor: Novotni…., ,Győrfi…, 
Soós…., Szima György, Zurbó Péter. 
Hátsó sor: Puja János, Solymosi József, Fehér Tibor, Kelemen Sándor, …. 

A fénykép tulajdonosa:  Nagy József,  Gyár utca

Régi képek 
Volt egyszer egy Létavértes és Vidéke ÁFÉSZ 

 
Volt egyszer egy étterem presszó, cukrászműhely 

 

 
Volt egyszer egy zenekar 

A fényképek tulajdonosa Szabó István, Új utca 

 

PAPÍR – ÍRÓSZER BARLANG 
nyílik  Létavértes, Árpád tér 10. szám alatt 

(Nemzeti Dohánybolt mellett) 
2015. június 8 – tól 
Iskolakezdéshez 

 füzetcsomagok, írószerek, körző, vonalzó, stb. 
Kaphatók továbbá kreatív hobby – és dekorációs termékek 

Vállalok: 
Fénymásolást (színeset is), scannelést, laminálást, iratfűzést 

(2015/00414)

 

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 
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Diákolimpia - kézilabda 
 

Áprilisban az Arany János Általános Iskola tornatermében 
bonyolítottuk le a Diákolimpia kézilabda körzeti döntőit . A fiúk 
mindkét kategóriában másodikok lettek, míg a lányok első helyezést 
értek el. Felkészítők: Bertóthy Tamás, Kőszegi Péter 
III. korcsoport fiú: 1 . hely Hajdúbagos, 2. Létavértes Arany J., 
3. Létavértes Irinyi J. 
IV. korcsoport fiú: 1 . hely Hajdúbagos, 2. Létavértes Arany J.,  
3. Létavértes Irinyi J. 
III. korcsoport lány : 1. hely Létavértes Arany J., 2. Létavértes Irinyi J.,  
3. Derecske Bocskai 
IV. korcsoport lány: 1. hely Létavértes Arany J., 2. Pocsaj Lorántffy,  
3. Létavértes Irinyi J. 

Fotó: Magánarchívum
 

A III. korcsoportos kézilabda bajnokság győztesei 
Állnak: Szabó Vivien, Szabó Ilona, Szabó Laura, Gaál Bernadett, Balogh 
Piroska, Horváth Klaudia, Budai Fruzsina, Bertóthy Tamás testnevelő 
Ülnek: Papp Kira, Szabó Virág, Balogh Erika, Baranyai Lili, Balogh 
Eleonóra 
 

Kirándulás a Vekeri tónál 
 
Az Arany János Általános Iskola 5.a osztályos tanulói, április első 
igazi tavaszi napján kerékpárra ültek és elbicikliztek a 20 km-re lévő 
Vekeri tóhoz. A megérkezést követően a lányok rögtön hozzáfogtak 
a kakas pörkölt (!) elkészítéséhez, míg a fiúk előbb a rőzsét 
gyűjtötték össze, majd ők is hozzáláttak a legényes slambuc 
elkészítéséhez. A horgászat szerelmesei leültek pecázni, a 
kincskeresők pedig megkeresték az elrejtett geoládát.  
Ebéd előtt az év focimeccsét játszották a fiúk a lányok ellen, majd a 
szülői segédlettel elkészült ételt gyűrték be az „éhenkórászok”.  
 

 
                                                                              Fotó: Magánarchívum 
Hazafelé csak arra kellett vigyázni, hogy a temérdek törpeharcsa ne 
szökjön meg a vizes zacskókból. 
Az osztály ezúton is köszönetet mond dr. Illés Árpádnak, a Vekeri 
tó tulajdonosának a szíves vendéglátásért és az ingyenes horgászási 
lehetőségért! 

Bertóthy Tamás

Roma Majális a Sporttelepen. 
 
Május 8.-án, a Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében majálissal egybekötött sportnap került 
megrendezésre. A létavértesi csapatokhoz a megye számos 
településéről, így Bagamérból, Balmazújvárosról, ,Hajdúhadházról, 
,Hosszúpályiból, Nyíracsádról érkeztek kispályás labdarugó 
vendégcsapatok. A torna több csoportban zajlott. 
A győzelmet Hosszúpályi fiataljai szerezték meg. A képzeletbeli 
dobogó második és harmadik fokára helyi csapatok állhattak.
 

 
                                                                                  Fotó: Magánarchívum 

A második helyezett létavértesi  "Farhát Fc" 
Az eredményhirdetés után ebéd várta a játékosokat, és minden 
kilátogató szurkolót, résztvevőt. . 

Papp Zoltán képviselő
 

Az U 15 labdarugó válogatott tagja 
 
Több létavértesi fiatal edz és szerepel eredményesen a DVSC 
focisuli különböző korcsoportos csapataiban. 
 

A DVSC – DLA -ból három játékos, közöttük 
Újvárosi Ádám is tagja az U15-ös labdarúgó 
válogatottnak. 
A közelmúltban Telkiben rendezett 
edzőtáborozás keretében Macedónia ellen 
játszottak.  

Újvárosi az első félidőben bizonyíthatott. A válogatott az ő 
góljával szerzett vezetést, ami végül 5:1-es kiütéses 
győzelemmel zárult. www.dvsc.hu (T.B.) 
 

VIZITÚRA A KETT ŐS KÖRÖSÖN 2015 
 

KEZDŐ TÚRA július 21 - 26 
Útvonala: Szanazug, Békés, Dánfok, Köröstarcsa, BHSE, Gyomaendrıd 

HALADÓ TÚRA: július 26- 31. 
Gyomaendrőd – Szarvas - Csongrád 

Kik jelentkezhetnek? 
Minden olyan tanulót szívesen várunk, aki legalább kezdő szinten 
tud úszni, szereti a vizet, a kalandot, a sátortáborozást.  

PROGRAMOK: 
Megtanulják a kenu kormányzását, folyóvízi úszást, társ mentését 
vízből, , megismerik több szabadtűzi parasztétel elkészítését, a folyó 
növény és állatvilágát. Pecázási és horgászási lehetőség, vízilabda, 
foci, strandröplabda, stb. A tábor elméleti és gyakorlati vizsgával 
zárul. 

Mennyibe kerül? 
27.000 Ft, ami tartalmazza az utazás, szállás, napi háromszori 
étkezés, kenu- és mentőmellény bérleti díjait, a szanazugi, dánfoki, 
gyomaendrődi strand belépőjegyeit + vízitáboros ajándék pólót. 
 
Jelentkezni: BERTÓTHY TAMÁS és NAGY KÁROLY 
testnevelőknél lehet 5000 Ft előleg befizetésével lehet. 
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