
Három éves, 2021. június 30-ig tartó, 51 
települést érintő pályázati projekt 
ünnepélyes nyitó rendezvényére került 
sor július 14-én a város Sport-
centrumában. 

A Létavértes Lakosságáért Sc ’97 Egyesület 
széleskörű együttműködéssel készítette el az 
EFOP pályázatot „Amit ma megtehetsz…” 
– komplex egészségfejlesztés ma 
szabadidősport révén címmel, melyhez a 
Széchenyi Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból több mint 245 millió forintot 
nyertek – mondta köszöntőjében Árva 
Barna, az egyesület elnöke. 
 
Pajna Zoltán, a 
megyei önkormány-
zat elnöke az 
egészséges élet-
módra nevelés fon-
tosságáról beszélt, 
ami az átlagéletkor 
növekedésének fel-
tétele. Ma a felnőtt 
lakosság kb. 15 %-a 
sportol rendszere-
sen.  
Örül, hogy a három megyére kiterjedő 
projekt célkitűzése az egyének szemlélet- 
és tudatformálása, és az életminőség 
javítása.  

Éppen ezért nem az infrastruktúra, hanem 
elsősorban az „emberi oldal” fejlesztése a 
cél.  
A program irányítóit, Létavértes pozitív 
hozzáállását ismerve biztos a sikeres 
kivitelezésben, mivel az erőforrások mellett 
a szakmai hozzáértés is garantált. A megyei 
önkormányzat szerény lehetőségei szerint 
kapcsolódni fog a programokhoz. 
 
Újvári Béla, a projekt rendezvényeinek 
szervezője elmondta, hogy várhatóan 52 
programot fognak megtartani az érintett 
településeken, igazodva a helyi konkrét 
igényekhez és elvárásokhoz. A szakmai 
tapasztalatokat folyamatosan összegzik, és 
hasznosításra tovább adják. 
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Fotó: Turóczi Barnabás

Június 30-án a tervezett programokkal, nagy számú aktív résztvevővel és érdeklődővel 
került megrendezésre a XXII. Városnap                                         (lásd: 5, 6, 11, 13. oldal) 

Komplex egészségfejlesztı program indul 
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Az Alapítvány Létavértesért Kuratóriuma a 
2018. május 17- én megtartott ülésén 
értékelte a beadott pályázatokat (7 db), és 
az alábbi határozatok hozta meg: 
  

Az Alapítvány támogatta: 
� a Létavértesi Arany János Általános 

Iskola Tanulóiért Alapítványt  
                                                 150 000 Ft-tal 
„Egészségnap szervezésére a felső 
tagozatos tanulók részére a DÖK 
bevonásával” 
� a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 

Tagóvodáját                   200 000 Ft-tal 

„Az óvoda udvarának füvesítésre, 
parkosítására.” 

Sajnos a további 5 pályázat a kiírás formai, 
tartalmi követelményeinek nem felelt meg 
így, azok elutasításra kerültek. 
 

Szima György kuratórium elnöke 
 

Simonné Varga Csilla, 
a LÉT.A. MED Non-
profit Zrt. vezérigaz-
gatója, -aki szakmai 
tanácsokkal járult 
hozzá a sikeres 
pályázathoz- úgy 
fogalmazott, hogy az 
egészségügyben dol-
gozók és az emberek 
nyeresége ez az EFOP 
projekt minden érintett 
községben, városban. 
 

 Hétvégi rendezvényekkel, szűrő vizs-
gálatokkal, és egyéb formában. kívánnak 
hozzájárulni a most induló programhoz, a 
beteg egyedek kiszűréséhez.  

Fontosnak tartja, hogy az érintettek 
időben értesüljenek a pályázat kínálta  
lehetőségekről. 

Papp Zoltán, az egyesület szak-
osztályvezetője megköszönte a projekt 
készítésében résztvevő csapat munkáját. A 
három megyére kiterjedő program sok 
háttérmunkát, koordinációt igényel, és bízik 
abban, hogy ez a lelkesedés kitart a 
következő években is. 

Kép és szöveg: Turóczi Barnabás
www.letavertes.hu/ Hírek

 
Pajna Zoltán 
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A 2018. június 28-én tartott soros 
testületi ülés az alábbi napirendeket 
tárgyalta: 
  
    Polgármesteri jelentés  ● 
1. Beszámoló a Mezőőri szolgálat 
munkájáról  ● 
2. Beszámoló a Települési Értéktár 
Bizottság munkájáról ●  
3. Különfélék  
 
 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu 
              ●  = elérhető a város honlapján  
 
 

Bölcsıde kialakításáról döntöttek 

A Képviselőtestület június 28-i ülésén 
tárgyalta a helyi bölcsőde kialakítására 
készített cselekvési terv előterjesztést.. A 
Gyvt.94.§.(3a) bekezdése, valamint a hazai 
bölcsődefejlesztési programról szóló 
1164/2018.(XII.27.) Korm. határozat 
alapján –pályázati kiírás hiányában, annak 
feltételeinek ismerete nélkül – a képviselők 
egyhangúlag úgy döntöttek, hogy saját 
forrás terhére kezdődjön meg a Létavértes, 
Debreceni u.1. szám alatti Gyermeksziget 
Óvoda ingatlan önálló épületszárnyának 
belső átalakítása bölcsődévé.  ● 
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RÖVIDEN 
 

Mezııri pályázat 
 

Létavértes Városi Önkormányzat pályázatot 
hirdetett heti 30 órás mezőőri munkakör 
betöltésére. A pályázat elbírálása során előnyt 
jelent: mezőőri képesítés, lőfegyvertartási 
engedély megléte, helyismeret. 
A pályázatot július 27-én 12 óráig lehet 
benyújtani személyesen, vagy postai-, vagy 
elektronikus úton. 
További részletek a város honlapján: 
www.letavertes.hu / Hírek 

 

Települési Értéktár 
 
A Települési Értéktár Bizottság egy éves 
munkájáról Vályiné Pápai Viola, a bizottság 
elnöke készített beszámolót a június 28 –i 
testületi ülésre. 
 
Külső javaslatra a kulturális örökség 
kategóriában három helytörténeti kiadvány 
került be a Helyi Értéktárba. 
 
A Megye Napja novemberi rendezvény 
kiegészítő programja volt a Hajdú- Bihar 
Megyei Önkormányzat munkatársaival 
közösen előkészített „Az én értékeim” című 
gyermekek számára kiírt pályázati anyagból 
szervezett ideiglenes kiállítás. 
Az Értéktárt Bizottság támogatja az Irinyi 
Jánosról életéről és munkásságáról szóló 
színvonalas kiadvány pályázat segítségével 
történő megjelentetését. 
A bizottság az Év fájának jelölte az Irinyi u. 
7. szám alatt található kb. 300 éves 
japánakácot. 
A beszámoló elérhető: www.letavertes.hu 
Település/ Művelődés/ Értéktár oldal 
 

Városi véradó nap 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Véradóinkat, hogy a 
legközelebbi véradás 2018. augusztus 29- én, 
szerdán lesz a vértesi részen, a Kassai u. 8. 
szám alatti városi könyvtár helyiségében. 

Szalai Ferencné véradásszervező
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A mezıırök munkája az elvárásoknak megfelelı 

Uszoda nyitva tartása 
NYÁRON 

 a lakosság részére : 
 

Hétfőtől - péntekig 
½ 7-től 8-ig és délután 1730-20 óráig 

Szombaton : 
15 órától - 19 óráig 

Vasárnap: 
ZÁRVA 

 

2012-től a mezőőri szolgálat feladata a 
zártkerti teendők mellett kiterjed a 
külterületi ingatlanokra, ezért a 
létszámuk 2 főről 4 főre bővült.  
 
+ Tasnádi Imre júniusi tragikus halála miatt 
jelenleg hárman dolgoznak. 
A működéshez szükséges alapvető 
feltételeket az önkormányzat biztosítja. 
 
A kezdeti időszakban tapasztalt gyakori
vagyon elleni cselekmények (mezei 
lopások, műszaki cikkek, primőr 
zöldségek, torma, fa, stb) a Rendőrséggel, 
Határőrséggel, Polgárőrséggel és Lovas-
járőr Szolgálattal kialakult együtt-
működésnek köszönhetően alább hagytak. 
 
A 2017. évi munkáról készített 
beszámolóban Nagy Dezső mezőőr fel-
sorolásszerűen  összegezte a legfontosabb 
tapasztalatokat.  
 

Dűlőutak állapota 
 
A dűlőutakkal kapcsolatban fontosnak 
tartotta, hogy a Létavértesi Hírekben is 
kapjon nyilvánosságot az a kedvezőtlen 
tapasztalat, miszerint néhány gazda minden 
eső után késztetést érez arra, hogy a 
lehullott csapadékmennyiséget földterü-
letén személyesen ellenőrizze.  
Terepjárójával vagy traktorával olyan mély 
nyomvályut hagy maga után az átázott 
sáros talajon, ami egész évben megmarad.  
A személyes felszólítások eredmény-
telenek. Javasolják az útügyi bírság 
kiszabását, amit a beinduló közterület-
felügyelet foganatosíthat. 

Illegális szemétlerakók 
Továbbra is tapasztalható illegális hulla-
déklerakás. Web kamerákkal több 
elhelyező személyét is sikerült már 
kideríteni. 
 
Az AKSD és a városi önkormányzat 
együttműködésével létrejött zöldhulladék 
lerakó üzemelése óta gally, lomb, stb. 
illegális elhelyezése nem tapasztalható. 
 
A zártkertek biztonságosabbá tétele 
érdekében folyamatos a kapcsolattartás a 
Létavértesi Szőlősgazdák Egyesületének
vezetőivel, tagjaival. Jelzéseik alapján több 
alkalommal intézkedtek.  
 

Őr izetlen szivattyúk 
 
A folyamatos figyelmeztetések és 
felhívások ellenére még mindig előfordul, 
hogy őrizetlenül hagyott szivattyúkkal 
találkoznak a határban. Kérik a gazdákat,  
földhasználókat, hogy vigyázzanak jobban 
értékeikre! 
 
Összességében a mezőőrök az elvá-
rásoknak megfelelően végzik munkájukat.  
Rendszeres heti- és havi kapcsolatban 
vannak a polgármesterrel. Időszakonként és 
szükség szerint közös megbeszéléseket 
tartanak a rendészeti szervekkel. 
 
A beszámoló teljes terjedelmében elérhető 
a város honlapján: 
www.letavertes.hu / Település /Mező-
gazdaság /Mezőőri szolgálat oldalon. 
 

Turóczi Barnabás
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  Előttünk járó 
 pedagóguselődökre emlékeztünk 

 
Júniusban a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület és Létavértes 
város Oktatási Bizottsága közös szervezésben emlékülés keretében 
idézték fel azon egykori Létavértesen szolgáló pedagógusok 
emlékét, akik bekerültek a Pedagógus Arcképcsarnok kiadványaiba, 
és munkásságuk megörökítésre került ezekben a kötetekben. 
 
 A rendezvénynek a Városháza Házasságkötő terme adott méltó 
helyszínt, ahol Menyhárt Károly polgármester házigazdaként, az 
egyesület részéröl pedig Fülöp Mihály elnök köszöntötte a 
megjelenteket. 
 
Az Arany János Általános Iskola nagynevű tanárai közül 
felidéztük Farkas Béla, Kerek Lajos, Nagy József, Plókai Imre, 
Szalay György, Tokai Gyula munkásságát. 
 
Az Irinyi János Általános Iskola mára már legendássá vált tanítói 
közül Dr. Gál Józsefné, Katona Ferenc, Sütő Béláné és Tóth Sándor 
pedagógiai tevékenységére, nevelőmunkájára emlékeztünk. 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A felvételen (balról jobbra)  Csige Józsefné, Farkas Béláné, 
Nagy Józsefné, Kerek Lajosné, Szalay Györgyné 

 
A kötetekben megjelent szakmai életrajzok mellett a jelenlévők 
személyes emlékeikkel egészítették ki a település életében és 
oktatásügyében egykor meghatározó szerepet ellátó pedagógusok 
portréját. 
 
Az emlékülés második felében részletes prezentáción keresztül 
gondoltunk vissza Kerek Lajos igazgató úrra, aki nemcsak a 
települési oktatásügyet alakította és szolgálta évtizedeken át, de 
megyei szinten is ismertségnek és elismertségnek örvendett 
igazgató tevékenysége által. 
 
A program szervezésében Kálmán Antalné egyesületi 
elnökhelyettes és a helyi oktatási bizottság vezetője vállalt 
oroszlánrészt, de nagyban hozzájárult annak sikeréhez Csige 
Józsefné nyugalmazott- és Nagy Józsefné jelenlegi igazgató asszony 
is. 
Köszönetet mondok az oktatási intézmények nyugdíjas és aktív 
tagjainak is, akik nagy létszámmal tisztelegtek megjelenésükkel 
példát mutató elődeink előtt. 

Vályiné Pápai Viola Oktatási Bizottság elnöke
 

RÉGI KÉP 

 

A Létavértesi Arany János Általános Iskolában kb. 1972-ben 
készült fényképen öt tanár is szerepel, akik a Pedagógus 
Arcképcsarnokban is elérhetők. A kép Tanner Béla tulajdona. 

http://www.kspe.hu/pedagogus-arckepcsarnok  
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Az Irinyi Kiállítóterem 12. alkalommal csatlakozott az országos 
múzeumok éjszakájához, karöltve a Rozsnyai Gyűjteménnyel. 
 
Míg a Rozsnyaisok főleg a Mátyás udvarához köthető reneszánsz 
hangulatot idézték meg, az Irinyi János Általános Iskola 
nevelőtestülete e kor népi babonás, hiedelemvilágát próbálta 
felidézni programjaival.  
Az utcai megnyitó keretében Katonáné Szabó Csilla 
igazgatóhelyettes köszöntötte az érdeklődőket és Menyhárt Károly
polgármester nyitotta meg a rendezvényt. 
 
A Dimitrifjak Gyermek Színjátszó csoport tagjai az Óz a nagy 
varázsló című darabjukat mutatták be, melynek betanítója Szilasi 
Zsanett, a csoport tagjai az Irinyi iskola diákjai. 
 
Az Irinyi iskola nevelőtestülete a középkori boszorkányvilágot 
idézte meg hangulatos, vidám táncával. 
 

 
Fotó::  Irinyi János Iskola archívuma

Szálkai Tamás megnyitó beszédet mondott 

A „ Korszerű Iskoláért” Alapítvány támogatásával 12 tablóból álló 
ismertető anyag készült az Irinyiekről. Az anyagot gyűjtötte és 
szerkesztette Dr. Szálkai Tamás, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
munkatársa, aki ezen a napon megnyitó beszédet mondott. 
 
A délután és este folyamán az Irinyi iskola területén a misztikum 
uralkodott. A közönség auraelemzőhöz, kártyajóshoz, net-jóshoz 
mehetett rejtélyes információkért, a gyerekek aszfalton rajzolhattak, 
varázssüveget, varázspálcát készíthettek, a bevállalósak a táncoslábú 
boszorkányok seprűivel ügyeskedhettek. 
Az est zárásakor a színpadon bemutatkozott az Irinyi János 
Általános Iskola 2 néptáncos csoportja Nagy Imre 
táncpedagógus irányításával, aki a Nyíri Művészeti Iskola 
megbízottjaként foglalkozott egész évben a gyerekekkel. 
Az utolsó programunk is varázslatok, misztikumok világába 
vezette az érdeklődőket. Az esti félhomályban Kiss Balázs 
varázsló, illuzionista szórakoztatta a közönséget az utcai 
színpadon. 

Mint minden évben, idén is az Irinyi iskola teljes dolgozói 
közössége szervezte, kivitelezte a programokat önkéntes munka 
keretében nagy lelkesedéssel. Anyagi támogatást a programok 
költségéhez Létavértes Város Önkormányzata, illetve iskolánk 
alapítványa biztosított. Köszönet minden említettnek a program 
létrejöttéért. 

Vályiné Pápai Viola szervező
Összeállítás a rendezvényrıl sok fotóval:  www.letavertes.hu /Hírek 

 
 
Az országos rendezvényfüzérhez csatlakozván a Rozsnyai 
Gyűjtemény is tárt ajtókkal várta a Múzeumok Éjszakájára 
érkezőket. A cudar időjárás ellenére több százan voltak kíváncsiak a 
változatos programsorra, mely a reneszánsz korszak, azon belül is 
főként a Mátyás királyhoz kapcsolódó legendák köré épült.  
 
Az Irinyi Kiállító teremmel közösen tartott megnyitó után a 
Rozsnyai Gyűjtemény, és a Bihari Jurtatábor rendezvényterein a 
Mátyás király lustája című mesejátékkal indult a mulatság az 
Aranyos KoméDiákok előadásában.  

 
Fotók: Rozsnyai I. Muzeális Gyűjtemény

Lovagi bemutató 

Ezt követően Debreczeni Dózsa Gyalogos Bandérium jelmezes 
tagjai látványos középkori lovagi bemutatót tartottak az érdeklődők 
számára. 
 
Az est egyik nemcsak lelket, hanem testet is melengető fénypontja a 
reneszánsz vacsora volt, melyet a Vértesi Református Szeretetház 
konyhai dolgozói készítettek. A cipóban tálalt köles-levest tüzes bab 
követte, majd finom házias rétesek zárták a menüsort.  
Az időszaki kiállítótérben Demeter Anita, és Szakady Kincső népi 
mesterek gyönyörű alkotásaiból berendezett kiállítás megnyitója
után az érdeklődők a neves művészek segítségével belekóstolhattak 
a bőrművesség, a nemezelés, a papírmerítés, Dr. Krajczárné Sándor 
Mária vezetésével a kalligráfia, és a viaszpecsételés, Kozma Botond
vezetésével a mézeskalácssütés rejtelmeibe is.  

Nagy sikernek örvendett a Mátyás király aranya című vetélkedőnk 
is, melyen az induló csapatoknak 7, agyat- és testet mozgató feladat 
megoldásával kellett a lehető legtöbb garast összegyűjteniük. 15 
csapatban 63 fő járta végig a próbákat 3 évestől -67 éves korig.  
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Nagyváradról érkezett 
Continuo Régizene Együttes színvonalas koncertje közben került 
sor. A vetélkedő győztes csapata a „Mátyás király és udvarhölgyei”
volt, akik győztes indulójukat is előadták a színpadon.  
Az átfagyott testeket egy vérpezsdítő reneszánsz táncház várta, 
majd az est zárásaként egészség-, és szerelemvarázsló szertartásos 
tűzugrásra került sor.  

 
Reméljük minden résztvevő jól érezte magát!  
Időszaki kiállításunk augusztus 3-ig megtekinthető. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket! 

Balla Fruzsina
Összeállítás több fotóval: www.letavertes.hu /Mővelıdés /Rozsnyai 
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Beharangozók 
 

2018. június 15-én a létavértesi motorosok egy lelkes kis csapata a 
Sportcentrumból kiindulva végigjárta  a környező településeket 
(Monostorpályi, Hosszúpályi, Pocsaj, Kokad, Álmosd, Bagamér, 
Vámospércs, Újléta) hogy ismét hírét vigyék a június 30-i 
Városnapnak. Köszönet érte minden résztvevőnek! 

Fotó: Magánarchívum

A rendező városi önkormányzat és a szervező művelődési ház 
a XXII. Városnap programját igyekezett a lakosság különböző 
korosztálya igényéhez igazodva összeállítani.  

 
Fotó: Máté József

Már előző nap délután „Álmodom a városom” címmel a 
gyerekek hagyományos kerítésfestő versenye volt. 

 
A szombati napot az ételek és italok, a sport, a zene és a tánc, a 
kötetlen szórakozás uralta.  
A főzőhelyeken reggel 8 órától megkezdődött a csapatmunka. 
A Zumbarátnők csapatának ritmikus táncát az Apacuka 
zenekar gyermekeknek szóló műsora követte a színpadon. 

 
Fotó: Kővári Krisztián

10 órától barátságos labdarúgó mérkőzés volt a focipályán 
Eredmények: 

Létavértes Öregfiúk - Megyei Közgyűlés csapata 2:1 
Létavértes Öregfiúk - Országgyűlési Képviselők csapata 3:3 
Megyei Közgyűlés -Országgyűlési képviselők csapata 1:2 

 

Ebéd előtt még színpadra lépett a Dalma Dance tánccsoport és a 
Dimitrifjak gyermek szinjátszó csoport. 

 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

A megyei bajnok női kézilabdacsapat 
A délutáni események nyitánya a sportolók díjainak átadása volt. 
(lásd: 11.oldal) 
 

Ezt követte a főzőverseny eredményhirdetése. 

 
Fotó: Magánarchívum

A LÉT.A.MED. Zrt csapata 
 

Levesek kategória: 
I.    Létavértes Városi Önkormányzat, II.  Lét.A.Med Zrt. 
III. Villongó Táncegyüttes 
Pörköltök kategória: 
I.   Gyermeksziget Óvoda Tagóvodája, II.  Létavértesi 
Szőlősgazdák Egyesülete, III. Lét.A.Med Zrt. 
Egyéb kategória: 
I.   Lét.A.Med Zrt, II.  Létavértesi Román Kulturális Egyesület 
III. Létavértes Önkormányzati Tűzoltóság 
 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

A Vándorkupa: az Érmelléki Vadásztársasághoz került, 
Tasó László államtitkár különdíja: a „Nyald meg a kanalam” csapathoz. 
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 ERŐS EMBER VERSENY 

 
A délelőtti sportágválasztó program (lásd:13. oldal) mellett a 
Létavértesi Fitness- és Szabadidősport Egyesületnek köszönhetően 
ismét megrendezésre került az Erős ember verseny. 

 
Fotó: Kővári Krisztián

Erős ember verseny legjobbjai: 
1. Lukács Ferenc, 2. Pongor Norbert, 3. Krizsán Róbert 

 
A délutáni zenés színpadi műsorban fellépett Mohácsi Brigi, a 
Kozmix és Fresh., valamint több népdalkör és néptánc csoport.. 
 

 
Fotók: Turóczi Barnabás

A létavértesi Zengő citerakör 
 

 
 

Létavértesi Cserebingó csoport 

 
Színpadon Menyhárt Károly polgármester és a képviselők  

A polgármesteri köszöntőt tombolasorsolás és a Zsongavölgyi 
Hagyományőrző Haditorna csoport bemutatója követte. 

Az este nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadott programja volt a 
Kárpátia zenekar koncertje. A neves csapat tagjai a nap folyamán 
kilátogattak a Cserekertbe. 
 

 
KÁRPÁTIA 

A városnap zárásaként a fiataloknak éjfélig diszkózene szólt. 
 
 

A XXII. Városnapot támogatta, segítette: 
 
Arany János Általános Iskola, Arcfestő óvónők csapata, Bertóthy 
Tamás, Charlie Hűtő Kft, Csizi Frigó Kft, Debreceni Sportcentrum, 
Dorcsin Zoltán, Gyermeksziget Óvoda és Gyermeksziget Óvoda 
Tagóvodája, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Kecskeméti 
Szabolcs, Kertészné Vica (Biobolt), Kővári Krisztián, Léta-Tészta 
Kft, Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Máté József, 
Menyhárt Károly, Nagy József, Pajna Zoltán (tombola - kosár), Sós 
Tibor és családja, Szabó Tibor, Szűcs András és Szűcs Lóránt 
(Pálinkafőző Kft. ), Tamás Henrietta, Tasó László (ajándék kosár -
főzőverseny), Tóth Szilárdné, Vályiné Pápai Viola, Zsíros József, 
 

 

 
 
 
 

Gondolatok a Városnapról! 
 
Második alkalommal volt szerencsénk a családdal részt venni a 
létavértesi Városnapon. Nagy örömmel és izgalommal készültünk 
erre az eseményre, ahol a mi csapatunk (motorosok) 60 fővel 
vettünk részt- a főzőversenyen is.  

 

 
 

Tagjainknak nagyon tetszett a rendezet környezet, a tisztaság, és a 
szervezők segítőkészsége. A programban szereplő fellépők közül 
leginkább a Kozmix és a Kárpátia együttesek dobogtatták meg a 
szívünket. Örülünk, hogy részesei lehettünk a rendezvénynek, ami 
az utóbbi évek legszínvonalasabb városnapja volt. 
Köszönjük a lehetőséget, az önzetlen támogatást a szervezőknek és 
az önkormányzatnak!  

Tisztelettel: a Borók család és a motorosok
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Ballagás és tanévzárás 

Az utolsó tanítási napot követően másnap tartottuk ballagási 
ünnepségünket. 60 nyolcadikos diák búcsúzott ezen a napon alma 
materétől. Diákjaink közül 14-en gimnáziumba, 21-en 
szakgimnáziumba, 25-en szakközépiskolába nyertek felvételt, tehát 
szeptembertől ott folytatják tanulmányaikat. A bensőséges 
ünnepséget sok szülő, rokon, vendég kísérte figyelemmel. 
 
Iskolánkban 484 tanulóval zártuk a tanévet, ami nem akkora 
csökkenés, mint tavaly volt, de még mindig apadunk. Alsó 
tagozaton valamennyi osztályban, ez 12-t jelent, egész napos iskola 
formájában működő csoportban, ebből az első évfolyamon angol 
tagozatos, a másodikon informatika, a harmadikon angol, német, 
informatika, a negyediken angol, német, informatika és testnevelés 
orientációval, 12 felső tagozatos osztályban és 2 napközis 
csoportban dolgoztunk. 55 pedagógus és 3 pedagógiai munkát 
segítő dolgozó koordinálta a nevelő-oktató munkát. 
A rászoruló lassabban haladókkal, akik papíron 67-en voltak tanév 
végére, fejlesztőpedagógus foglalkozott idén is, és két 
gyógypedagógusunk is teljes erővel segítette munkánkat, hiszen 15 
sajátos nevelési igényű tanulónk is volt.  
 
A tantervi követelményeket a diákjaink nagy része teljesítette. 
Kitűnő tanulóink száma: 48, jeles minősítést 31 diákunk szerzett. Ez 
diákjaink 16 %-át jelenti, ami jónak mondható szám. 
 
Az iskola tanulmányi átlaga: 3,74, magatartás: 4.12, szorgalom: 
3,62. E két utóbbi eredmény javulást mutat az előző évihez 
viszonyítva. 4 egész feletti osztályátlagot, ami 4,21 és 4,01 között 
mozog 5 osztálynak sikerült elérnie: a 2.c, 3.b, 4.b, 6.b, és a 4.c  
sorrendben.  
Sajnos 31 diák nem tudta teljesíteni az év folyamán előírt 
követelményeket, ebből 18 tanuló 1 vagy 2 tantárgyból ért el 
elégtelen osztályzatot, ők augusztus végén még próbálkozhatnak, s 
ha a nyár folyamán szépen felkészülnek, tovább léphetnek. 13 
diákunk  évet kell ismételjen azért, mert 3 vagy több tantárgyból 
szerzett elégtelen osztályzatot.  
 
Van azonban, ami még ennél is szomorúbb, 11 tanulónk olyan sok 
hiányzást gyűjtött össze, ami miatt nem volt osztályozható. Ezt a 
tendenciát már az előző tanévekben megfigyeltük, sajnos vannak 
családok, akik nem tudják kézben tartani saját gyermekeiket, 
következetlenek, képtelenek a kötelezettségük teljesítésére rávenni a 
nebulót, s a szülők elhibázott nevelésének köszönhetően a 
családsegítő szolgálat és a gyámügy segítségét igénybe véve is 
sokszor érezzük, hogy szélmalomharcot folytatunk. 
Iskolai, tankerületi, megyei és országos versenyeken szerepeltek 
diákjaink szép számmal, s értek el nagyszerű eredményeket. 
Rengeteg szabadidős programot, kirándulást szerveztünk, 
pályázatokban vettünk részt. 
 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni az iskola valamennyi 
dolgozójának az áldozatos munkájukért!  
A szünetre mindenkinek jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást 
kívánok! 

Nagy Józsefné igazgató
 

Kitűnők névsora 2017/2018-as tanév 
 

 
Alsó tagozat 

 
1. a osztály – kitűnők: Bakó Molli, Balogh Benedek, Hajdú Lídia, 
Menyhárt Csenge, Szatmári Laura, Szőke Léna 
jelesek: Bakro Alexandra, Bereczki Nóra, Csige Mandula, Mezei 
Viktória 
1. b osztály – kitűnő: Szabó Krisztina 
jelesek: Horváth Lili Hajnalka, Mazsu Gergő, Szabó Dominika, 
Szabó Mihály Kevin 
1. c osztály – kitűnők: Harmati Bence, Moldován Lídia 
jelesek: Fangli Viktória, Gyöngyösi Georgina, Kővári Barbara, 
Kővári Kevin, Szabó Attila Kevin 
2. a osztály – kitűnők: Balogh Ernő Patrik, Balogh Nikolett, Bata 
Zsombor, Kecskeméti Szabolcs 
2. b osztály – kitűnők: Kapusi Boglárka, Komlósi Zsófia, Soós 
Boglárka 
2. c osztály – kitűnők: Balogh József Noel, Bartos Imre Kristóf, 
Gyarmati Áron, Jónás Sándor, Kiss Balázs, Sass Levente 
3. a osztály – kitűnők: Pataki Jázmin, Sárosi Regina 
jelesek: Horgos Veronika, Nagy Bianka 
3. b osztály – kitűnők: Lakatos Rebeka, Szabó Mercédesz, Vida 
Szabolcs 
jelesek: Szoták Hunor, Tarnóczki Dorina 
3. c osztály – kitűnők: Pongor Jázmin, Vida Boglárka 
jeles: Szabó Dorina 
4. a osztály . jeles: Kelemen Barbara 
4. b osztály – kitűnők: Balogh Dominik, Horváth Kamilla, Lakatos 
Regina, th Orsolya 
jelesek: Huszti Péter, Kustor Máté 
4. c osztály – kitűnők: Guba Dávid, Iles Dávid, Moczok Ágota, 
Oláh István, Szatmári Gréta 
jelesek: Berthóty Tamás, Kerekes Balázs, Szabó Janka Regina, 
Vásárhelyi Eufrozina Tifani 
 

Fotó: Turóczi Barnabás

Felső tagozat 
 
5. a osztály - kitűnők: Kiss Gabriella,Vlajk Johanna 
jeles: Kovács Hajnalka 
5. b osztály - jelesek: Bartos Eszter, Budai Henrietta, Harmati 
Dorottya, Kontor Sándor 
6. b osztály – kitűnő: Ferenczi Lili 
jelesek: Fekete Barbara, Veres Kristóf 
6. c osztály – kitűnő: Vida Ferenc 
7. a osztály – jelesek: Molnár Veronika, Szatmári Marcell,  Tasnádi 
Ildikó 
7. b osztály – kitűnők: Bozsóky Virág, Kalmár Barbara 
jelesek: Balogh Nóra, Szabó Csongor 
7. c osztály – jelesek: Farkas Dominika, Farkas Dorina 
8. b osztály – kitűnő: Hadházi Panna 
8. c osztály – kitűnő: Gyarmati Zalán 
jelesek: Pénzes Tekla, Tarján Renáta 
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Projektazonosító: HAT-17-01-2017-00250
„Te vagy az, te vagy az gyöngy kis ország, Erdély ”  

 
"Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti 
magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar 
veszett el így, nagyon sok. Gondolj a gyökérre!” írja Wass Albert.  
 
A tanítás mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 
megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, a "gyökereiket". 
Ebben a munkánkban jelent nagy segítséget a „Határtalanul”  
program, mely a hetedikes tanulók számára teszi lehetővé, hogy 
eljussanak a határainkon túli magyarok lakta területekre is. Immár 
harmadik alkalommal állítottuk össze pályázatunkat.  
 
Már a téli időszakban elkezdődtek az előkészítő foglalkozások, 
hogy tanulóinknak bemutathassuk a Partium és Erdély történelmi 
értékeit, földrajzi szépségeit.  
A pályázat programját Arany János születésének 200. 
évfordulójához kapcsolódva igyekeztünk összeállítani, figyelembe 
véve az általános iskolai tananyagot, és építve a gyerekek előzetes 
tudására is.  
 

 
Fotók: Magánarchívum 

Vajdahunyad falainál 

Az Arany emlékévhez csatlakozva a kirándulás fontos színhelye 
volt Nagyszalonta, de bekerültek olyan városok is, melyek a 
történelemórák tananyagát idézték meg: így jártuk be Déva és 
Vajdahunyad várát, Gyulafehérvárt és Csíksomlyót.  
 

 
Fogarasi havasokban, a Bilea tó közelében 

 
A földrajzórákhoz kapcsolódva felkapaszkodtunk a Fogarasi 
havasokban, ahol libegővel jutottunk fel a 2000 méteren található 
Bilea-tóhoz. Itt a júniusi melegből a hideg, havas télbe érkeztünk, 
ahol a méteres hófalra felmászva jót hógolyóztunk. 

 
 
 
 A Szent Anna-tónál és a Mohos tőzeglápnál a valamikori vulkáni m

nyomait és a jégkorszakból maradt növényeket tanulmányoztuk. 
Nagyszalontán, Aradon, Fehéregyházán emlékkoszorút helyeztünk el, illetve 
virágot ültettünk Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál.  
A kirándulás helyszíneire érkezve egy-egy-„kutatócsoport” 
beszámolóját hallgattuk meg. A szerzett tudásunkat a helyszínhez 
kötődő versekkel, dalokkal, mondákkal, történetekkel egészítettük 
ki. Sok érdekes információhoz jutottunk még a kisérő pedagógusok  
és a helyi idegenvezetők előadásaiból is.  
 
Utazásunk legmeghatóbb eseménye június 4-ére esett, amikor az 
Erdély közepén, a mesebeli dombok között található 
Homoródszentpál kicsi iskolájának tanulóival találkoztak 
diákjaink. Rövid műsorral emlékeztünk meg a magyar nemzetet 
megalázó és felszabdaló trianoni békediktátumról, vendéglátóink 
pedig moldvai csángó táncokkal készültek.  
Amikor a közös éneklésben felhangzottak az Ismerős arcok 
zenekar dalából a „…Mint a leszakított, haldokló virág,/ Mint az 
ötmillió magyar, akit nem hall a nagyvilág,/ Mint porba hullott 
mag, mi többé nem ered/- Ha nem vigyázol ránk -, olyanok leszünk 
mi is nélküled” sorai, a teremben mindenfelé könnyes szemek 
csillogtak.  
Jó volt látni, hogy a két iskola gyerekei rövid idő alatt természetes barátsággal, 
vidáman beszélgettek egymással, igazolva az idézett dal szövegét:  „…mint a 
régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk” , hiszen „…
bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk!”  
A tartalmas tanulmányi kirándulásból hazatérve az értékelő órán vidáman 
idéztük fel az öt nap eseményeit és biztattuk a hatodikosokat egy újabb 
„Határtalanul”  kirándulás megszervezésére. 

               Nagy Dezsőné tanár Milotai József tanár 
 

Határtalanul vidám kirándulás 
 

Körülbelül egy hónappal ezelőtt kaptam a feladatot miszerint egy 
fogalmazást kell írnom arról hogy, miért várom a kirándulást. Akkor 
nagyon nehezen sikerült megírnom, most még nehezebb dolgom van, 
mert az átélt élmények írásban visszaadhatatlanok. 
 
 Az öt nap alatt még jobban összekovácsolódott a hetedik évfolyam. Ez 
nem is csoda. Olyan helyekre jutottunk el a pályázat segítségével, ahová 
nem mindenki fog eljutni. Minden egyes napon mesebeli helyeket 
látogattunk meg, mint például Vajdahunyad vára a Balea-tó 
panorámája, melynek láttán úgy olvadoztam, mint a tóhoz felvezető 
szerpentin mellett nyújtózkodó gleccserek.  
A programterv alapján azt hittük, hogy a hosszú út miatt sokat fogunk 
unatkozni, de erről szó sem volt. Minden percben találtunk magunknak 
elfoglaltságot, sosem unatkoztunk.  
Az első nap lassan telt, de az utána következő napok egy pillantás alatt 
elszaladtak. A kirándulás alatt milliószor megállítottam volna az időt, 
hogy még tovább tudjam élvezni azt, hogy a barátaimmal ennyire jól 
érezhetem magam ilyen szép helyeken.  
Az első éjszakát Algyógyon töltöttük, ahol szerintem csak Andrea 
néniék aludtak néhány órát. Vagy talán ők sem tudtak aludni …. 
miattunk?!  A többi éjszakát Székelyudvarhelyen, nagyon kényelmes 
panzióban töltöttük. Megismerkedhettünk sok nagyon aranyos, velünk 
egykorú diákkal, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot.  
 
A kirándulásról későn értünk haza ezért kaptunk másnapra egy 
pihenőnapot. A szabadnapon kipakoltam a bőröndömből és eszembe 
jutott a sok emlék, megnéztem a telefonommal készült képeket. A 
hazautazás után pár órával máris hiányzott a társaság, a programok, 
minden, ami a KIRÁNDULÁS volt. Könnyes, fátyolos szemmel 
emlékeztem a kiránduláson szerzett élményeimre. 
 
Ezek a napok életem egyik legélménydúsabb napjai voltak. Értem már, 
hogy a nővérem miért meséli a sok történetet a mai napig az ő évekkel 
ezelőtti pályázatos kirándulásáról. Az egész utazó hetedikes nevében 
köszönöm Andrea néninek, Jóska bácsiéknak, és természetesen a 
„Határtalanul” programnak is. Köszönjük, hogy részesei lehettünk 
ennek az öt csodás napnak. Minden percét élveztem.  
 
 

Kalmár Barnara 7. b osztály
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Osztálykirándulások 
A tanév utolsó hetében tanulóink hazánk különböző tájaira 
látogattak el osztálykirándulások keretében. Az életkori 
sajátosságoknak megfelelően választottak helyszínt a diákok és az 
osztályfőnökök a kiruccanáshoz. Így a 2017/2018-as tanév 
zárásaként Létavértesen, Debrecenben, Gyöngyösön és Sástón 
kirándultak az Irinyis növendékek. 
 

 
Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma

Alsósaink a Debreceni Református Kollégium  
„Régimódi oskola” c. múzeumpedagógiai foglalkozásán 

 
Tanévzárás 

Végzős diákjaink idén is bolondballagó előadással, majd 
szerenáddal köszöntek el első körben iskolánktól és a vértesi 
közösségtől az utolsó tanítási napon. 

 
Már csak emlék…Bolond ballagás 

 A végső búcsúra június 17-én, vasárnap délután 17 órai kezdettel 
került sor a ballagóval egybekötött évzáró ünnepségen, ahol szívhez 
szóló műsor keretében búcsúztak el ifjoncaink. 

8. osztályos tanulóink továbbtanulási mutatói iskolatípusonként: 
gimnáziumban: 9 fő, szakközépiskola: 9 fő, szakiskola: 6 fő 
Tanévzáró ünnepségünkön a 8. osztályosok műsora után igazgató 
asszonyunk értékelte a 2017/18-es tanévet. 

Legfontosabb statisztikai adatok: 
                              - záró tanulólétszám:             176 fő 
                              - iskolánk magatartási átlaga:   4,29 
                              - iskolánk szorgalmi átlaga:      3,89 
                              - iskolánk tanulmányi átlaga:    4.02 
                              - bukott tanulók száma:                  6 fő 
                              - kitűnő tanulók száma:                30 fő 
                              - jeles (4,8-4,99) tanulók száma: 14 fő  

 

Büszkeségeink névsora 
 

1. osztály - kitűnők:  Cseresznye Flóra, Dajka Máté, Demján 
Liliána, Erdei Botond, Fekete Hunor, Kósa Alexandra Barbara, Vass 
Máté, Zsiros Ábel, Zsiros Rebeka 
2. osztály – kitűnők: Jákób Levente, Kósa Dzsenifer Virág, 
Molnár Anna, Németh Panna Lujza, Pongor Nelli, Szabó Anita 
Júlia. Jelesek: Budai József Renátó, Virág Richárd 
3. osztály - kitűnők: Kovács Renáta, Szima Csenge, Tóth Roland, 
Zsiros András. Jeles: Tóthfalusi Máté 
4. osztály – kitűnők: Gombos Petra, Lakatos Milán, Pongor 
Attila, Zudor Nóra, Zudor Réka 
Jelesek: Csizmazia Gábor, Guba Tibor, Katona Maja 
5. osztály – kitűnők: Belényesi Bence, Nagy Szabina 
Jelesek: Katona Lili Julianna, Miskolci Patrik   
6. osztály – kitűnő: Csikai Sára. Jeles: Fekete József 
7. osztály – kitűnők: Balogh Ágnes Tímea, Katona Dániel 
Jeles: Molnár Fruzsina 
8. osztály – kitűnő: Kádi Péter 
Jelesek: Balogh Patrik Zsigmond, Kerekes Zsuzsanna, Molnár 
Andrea Noémi. Puja Anikó 
 
Tankerületi dicséretben részesült: Csikai Sára /6.o./ 
Az Alapítvány Létavértesért jutalmazottja: Kádi Péter /8.o./ 
A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány jutalmazottja:  
     Balogh Patrik Zsigmond /8.o./ 
Nevelőtestületi dicséretben részesült:  
     Pongor Attila /4. o./, Katona Dániel /7. o./  
 
Közösségi munkáért, versenyeken való részvételért vagy 
kiemelkedő sportteljesítményért könyvjutalomban részesült 
továbbá: 
Kovács Márk /6.o./, Szűcs Alexandra /6.o./, Tóth Zsóka /6.o./ , Joó 
Eszter Ilona /7.o./, Misuta Péter Márk /7.o./, Orvos Panna /8.o./. 
 
A tanulók jutalmazásához idén is hozzájárult az Alapítvány 
Létavértesért, a „Korszerű Iskoláért” Alapítvány, a Berettyóújfalui 
Tankerület, a Méliusz Gyermekkönyvtár és a Matematikában 
Tehetséges Gyermekekért Alapítvány. 
 A kiemelkedően SPORTOLÓ gyerekeket a Megyei 
Gyermeklabdarúgó Szövetség és a helyi Létafit Sportegyesület 
kupákkal, oklevelekkel, illetve ingyenes vízitúrával ismerte el. 
 
Minden Irinyis diáknak kellemes szünidőt kívánunk!  

 

MMMúúúzzzeeeuuummmoookkk   éééjjjssszzzaaakkkááájjjaaa   
A rendezvényről a 4. oldalon olvashatnak 
Képek Irinyis közrem űködőkkel  

 
A Dimitrifjak Gyermek Színjátszó csoport előadása 
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Képek a Múzeumok éjszakájáról 
 

 
Fotók: Irinyi J. Iskola archívuma

Boszorkánytáncosaink 
 

 
Néptáncosaink záróvizsgája 

 

 
 

Kiss Balázs interaktív bűvészshowja 

 
 
 
 NNNyyyuuugggdddíííjjj bbbaaavvvooonnnuuulllóóókkk    

 

Szatmári Károlyné 
Anna tanárnéni 
 
40 éves pedagógusi munka után úgy 
döntött, hogy ez a tanév számára az 
utolsó, melyet matematika-műszaki 
ismeretek- és gyakorlati szakos 
tanárként aktív munkával tölt az Irinyi 
János Általános Iskolában.  
A négy évtizedes szaktanári, 
osztályfőnöki, diákönkormányzati 
munkájáért, kreatív tevékenykedéséért, 
számtalan osztály- és iskolai kirándulás 
szervezéséért ezúton mondunk tiszte- 

lettel köszönetet hosszú, gondtalan nyugdíjas éveket kívánva 
számára. 
 
Kiss Lajosné 
 
Kissné Kati néni 1992-től 26 éven 
keresztül tartotta rendben iskolánkban 
hosszú éveken keresztül először a 
tornaterem és könyvtár épület 
helyiségéit, udvari részét és 
utcafrontját, az utóbbi években pedig 
főépületünk földszinti részének volt a 
felelőse.  
Munkáját mindig nyugodt, csendes 
derűvel látta el, feszültséget soha nem 
keltve maga körül. Kívánunk a 
nyugdíjas évekhez is ilyen 
kiegyensúlyozott napokat és jó 
egészséget, szép, népes családja 
körében. 

 
 
 

Statisztikai adatgy űjtés 
 

A júniusi számban már olvashattak, hogy július 16 – augusztus 16 
között diákok – a szennyvízberuházással összefüggő kötelező 
adatgyűjtést végzik Létavértes teröletén az önkormányzat 
megbízásából. Az adatgyűjtést  a szennyvízbekötéssel jelenleg nem 
rendelkező ingatlanok esetében végzik 
A diákok az önkormányzat címerével és „Létavértes Városi 
Önkormányzat” felíratú kitűzővel igazolják magukat. 
Kérjük segítsék a fiatalok munkáját! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Zárlat feloldása  
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala 
feloldotta azt a települési zárlatot, melyet a méhek körében 
tapasztalt megbetegedések miatt 2018. május 4-én rendeltek el. 
A foganatosított intézkedések a mézelő méhek körében a 
betegséget megszűntették, a zárlat fenntartása szükségtelen. 
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Tornagyőztes öregfiúk 
 
Június 30.-án, a Városnapon, a Létavértes Lakosságáért SC ’97 
Egyesület meghívására ismét városunkba látogattak az 
Országgyűlés- és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat labdarúgó 
csapatai. 
 

 
Fotók: Magánarchívum

A Létavértesi Öregfiúk, a labdarúgó tornán remekül helytálltak. A 
számos országgyűlési- és megyei képviselőt felvonultató 
ellenfeleket legyőzve a torna nyerteseként vonultak le a pályáról. 
 

Díjak átadása 

 
A bajnokságban I. helyen végzett felnőtt és ifjúsági női kézilabda 
csapatunk tagjainak Tasó László, Pajna Zoltán, Tasi Sándor és 
Menyhárt Károly urak adták át az aranyérmeket, a labdarúgó U.16 
és U.19. korosztályos fiúknak pedig a bajnokságokban elért III. 
helyért az ő bronzérem került a nyakukba. 

 
Papp Zoltán szakosztályvezető

 

  Néhány hasznos tanács  
a biztonságos közlekedéshez 

 
A balesetet okozó gyalogosoknál a leggyakoribb 
probléma a hirtelen úttestre lépés, amikor úgy kezdik 
meg az átkelést, hogy előtte a kellő körültekintést
elmulasztják. Szintén nagy veszélyt rejt magában az álló 
jármű, illetve egyéb tereptárgyak (bokor, fa, épületek)  

takarásából történő úttestre lépés. Ilyen esetben a gyalogos felé 
közlekedő járművezető nem, vagy nehezen tudja elkerülni a balesetet. 
Balesetveszélyes lehet, ha a gyalogosok mobiltelefonjaikat használják, 
illetve, ha fülhallgatóval zenét hallgatnak. Mindezek a tevékenységek 
megosztják a figyelmet s balesetveszélyes helyzetben lassabb reagálást 
jelenthetnek. 
 

A mindennapi közlekedésünk során gyakran előfordul, 
hogy a gyalogosok egy része nem veszi igénybe az 
útburkolati jellel és közúti jelzőtáblával jelzett kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyet az úton való áthaladásuk során, 
hanem szabálytalanul, annak közelében – ahol épp ezért 
a járművezetők nem számítanak rájuk, így lényegesen  

veszélyesebb útszakaszon – kelnek át. Fontos megemlíteni, hogy a 
kijelölt gyalogos-átkelőhely önmagában nem garantálja a 
balesetmentességet, természetesen itt is kellő körültekintéssel, 
óvatossággal kell közlekednie a gyalogosoknak. Az elsőbbségi jog 
biztosításáról minden alkalommal meg kell győződni! 
 
Járművezetőként minden esetben várjuk meg amíg a gyalogos fellép 
az úttestről a járdára, és soha ne próbáljanak meg közvetlenül mögötte 
elhaladni, vagy kényszeríteni őt a gyorsabb áthaladásra.  
Fontos, hogy a járművezetők is mindig fokozott óvatossággal, kellő 
körültekintéssel és ha szükséges, a sebességnek akár jelentős 
csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, 
buszmegállókat, illetve azokat a helyeket, ahol a gyalogosok és 
kerékpárosok jelenlétére számítani lehet, valamint az időjárási-, látási-
és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárművüket! 
 

A kerékpárosok a kerékpárúton közlekedve is 
kiemelten figyeljenek az útkereszteződésekben a 
jelzőtáblákra és a jelzőlámpák jelzéseire. A kerékpárút 
úttesten történő átvezetése ugyanis nem jelent 
automatikusan elsőbbséget is, tehát minden esetben 
győződjük meg a forgalmi rendről. Kijelölt gyalogos-
átkelőhelyen szabálytalan kerékpáron fennülve 
közlekedni. Odaérkezve leszállva, gyalogosan kell 
átkelni az úton.  

 
Tapasztalataink alapján a kerékpárosok egy része az 
útkereszteződésekben tilos jelzés ellenére áthajt az úttesten, amely 
azontúl, hogy jogsértő rendkívül balesetveszélyes is. A gyalogos és 
kerékpáros balesetek megelőzésére és visszaszorítására a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít az 
elkövetkezendő időszakban is.  
 
Fontos megjegyezni, hogy a kerékpárral, elektromos kerékpárral
közlekedőknek közlekedésükhöz nem kell Kresz vizsgával 
rendelkezniük, de mégis tisztában kell lenniük a Kresz szabályokkal, 
hiszen mindennapi közlekedésüket ezek a szabályzók irányítják.  
 

A fiatalok körében népszerűségnek örvendő rollerek, 
görkorcsolyák, elektromos sporteszközök használói 
gyalogosnak minősülnek, így rájuk a gyalogos számára 
előírt szabályok vonatkoznak.  
Itt kell megemlítenünk, hogy a kézi vagy elektromos 
meghajtású kerekesszékkel közlekedők is gyalogosnak 
minősülnek, így ők az úttest jobb oldalán csak abban az 
esetben közlekedhetnek, ha az úton például járda, 
gyalogút, vagy kerékpárút nincs, vagy az a 
kerekesszékkel történő közlekedésre alkalmatlan. 

 

Balesetmentes, biztonságos közlekedést kívánunk! 
Sámi Katalin r. alezredes

Létavértes Rendőrőrs őrsparancsnok
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Tisztelt Szülők!  

A 2018/19-as tanévben is igényelhető a 7. osztályos lányok számára 
a női méhnyakrák megelőzésére ajánlott HPV védőoltás.  
 
Szíves tájékoztatásul közlöm az országos tiszti főorvos ez 
alkalomból készült felhívását. 
 
Az oltóanyag igénylésére szeptember első napjaiban lesz 
lehetőség, Minden érintett szülőnek értesítést küldök. 

Janka Sándorné iskolavédőnő

 
 
 
 

           Tisztelt Gazdálkodók! 
 
Az idei tagdíjbevallási és befizetési határidők: 
•   önbevallás: 2018.06.01 – 2018.07.02 LEZÁRULT!  
•   késedelmes bevallás: 2018.07.03 – 2018.07.31 +10% 
késedelmi pótlék 
•   tagdíjfizetési határidő: 2018.08.15 a NAK 11749008-20190244 
számú bankszámlájára vagy a bevallás során igényelt csekken 
•   önbevallás önrevíziója: 2018.07.03 – 2018.09.15 
 
Tagdíjfizetési osztályok: 
I. tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft 
II. tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft 
III.  tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft 
IV. tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft 
V. tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft 
VI. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft 
VII.  tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft 
A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok 
segítségével tehető meg. Az e-Irodába történő belépéshez a tag 
kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. A kamarai 
azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken. 
 

A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségéről a 
Kincstár július 15- éig határozatban értesítette a mezőgazdasági 
termelőt, aki a hozzájárulás összegét szeptember 15-ig 
beérkezőleg köteles maradéktalanul megfizetni.  
Továbbra is fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási 
megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára 
vonatkozik, hanem a megfizetett összeg Kincstárhoz történő 
beérkezésére.  

A kárenyhítési hozzájárulás befizetésének elmaradása vagy a 
határidőn túli befizetés a kárenyhítő juttatás igénybevételére 
vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi, függetlenül attól, 
hogy a termelő használatában levő termőföldön található 
növénykultúra igazoltan károsult-e, vagy sem! 
Az éves kárenyhítési hozzájárulás mértéke:  
– ültetvényművelésre szolgáló terület esetén 3000 Ft/ha;  
– szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló terület esetén 3000 Ft/ha;  
– egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló terület esetén 1000 Ft/ha.  
 

Tisztelt Szülő! 

Ezúton is tájékoztatom, hogy a következő tanévben is lehetőség nyílik 
a 12. életévüket betöltött, és az általános iskola VII. osztályát (7. 
évfolyamát) szeptemberben kezdő lányok önkéntes méhnyakrák 
elleni védőoltására az oktatási intézményben szervezett oltások 
során. 
A HPV elleni védőoltás az Ön lánya számára térítésmentes. A 
védettséghez két alkalommal, hathónapos időközzel beadott 
védőoltásra van szükség. 
A védőoltás kockázata minimális, a beadását követően csak nagyon 
ritkán fordulnak elő kellemetlen tünetek. Mellékhatásként az oltás 
helyén fájdalom, bőrpír vagy duzzanat, esetenként láz, fejfájás, 
izomfájdalom, fáradékonyság jelentkezhet. 
Ezek a tünetek is általában enyhék és gyorsan elmúlnak. 
A védőoltás igényléséhez szükséges szülői nyilatkozattal az 
iskola védőnője a tanév elején, 2018. szeptemberében
megkeresi Önt. 
A méhnyakrák védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető. 
Védje meg gyermekét a méhnyakráktól! Kérje számára a 
térítésmentes védőoltást! 

Dr. Szentes Tamás helyettes államtitkár
 

 
 
 
 Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében 

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

megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK 
felületén. 

Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. 
napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek 
legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy 
elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben 
nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a 
diverzifikációban sem.  
 
Parlagfű: 
Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-
tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet! 
 
Pontosítás történt a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 
Állapot előírásaiban. 
A minimális talajborításra vonatkozó előírásoknál pontosításra 
került a tarló fenntartására való kötelezés esete, miszerint a tarló 
szeptember 30-ig történő fenntartásától a nitrátérzékeny 
területeken a következő esetben el lehet térni: Tavaszi vetésű 
kultúrák esetében a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő 
munkák szeptember 1-től elvégezhetők. 
A rendelet mellékletében a vetésváltásra vonatkozó 
követelmények pontosításra kerültek az alábbi szövegezéssel. 
-    Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető 
növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, 
cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően 
a tökre oltott dinnye sem megengedett;  
-    egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, 
zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés 
hiányában a dinnye termesztése sem megengedett; 
-    egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, 
valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra 
termesztett hibridkukorica sem megengedett; 
-    egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag 
termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése 
sem megengedett. 
 

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
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A Létavértes SC '97 labdarúgó szakosztálya tájékoztatja 
szurkolóit, hogy a Megye II.-es bajnokság augusztus második 
hétvégéjén indul. Várhatóan csak egy Megye II. csoport lesz 18 
csapattal. 
 
A labdarúgó szakosztályunk a bronzérmes ifjúsági csapata 
mellé edzőt keres a következő bajnoki évadtól. 
Várjuk azok jelentkezését (lehetnek szülők is), akik szeretnének 
a labdarúgásban dolgozni, és ifjúsági csapatot irányítani. 
 
A felnőttek -Kontor Gábor irányításával-, valamint az ifjúsági 
csapat július 17 -én kezdődött a nyári alapozást heti két 
alkalommal.  
Várunk minden fiatalt, aki szeretne a fenti két csapatban 
játszani és képviselni városunkat a megyei bajnokságban. 
 
A serdülő csapat Szatmári Róbert irányításával augusztus 1 -
én kezdi meg a nyári alapozást. A serdülő bajnokság 
szeptember első hetében indul. Korosztályuk: 2003-2004-2005, 
és ide is várjuk a sportolni vágyó fiatalokat! 

Árva Barna egyesület elnöke
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

CSALÁDI HÁZ - Létavértes köz-
pontjához közel, a  Batthyány u. 68. 
szám alatt összkomfortos 3 szobás 
családi ház melléképületekkel, 
garázzsal eladó. Irányár: 7 M Ft. 
Érd: 30/ 4718273 vagy 30/ 2933006 
Telefonszámokon.    (2018/28560/13/36) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sziget u. 12. szám alatti 3 szoba, 
konyha, fürdőszobás gház és 
cserépkályha fűtéses családi ház 
1594 m2-es  telekkel eladó.. 
Érdeklődni lehet:06 30 9670 033.  

(2018/28560/13/53)

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Zöldfa u. 24. szám alatti családi ház 
eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 
52 / 251-401           (2018./28560/13/57) 
 
ÉPÜLET. Létavértes, Baross u. 2. 
sz. alatti volt cukrászüzem épülete 
eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 
az (52) 376-262-es telefonszámon. 
 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. Nyolc 
év szerkezeti és 12 év színtartóssági 
garanciával. Kedvező áron! Pontos, 
precíz munka-végzéssel! Érd: ifj. 
Kéki Sándor, 06-20/ 463-57-13  (x) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló 
minőségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 

LAKÓHÁZ.  Létavértes központ-
jában, Új u. 25/a alatt szintes, 180 
m2-es 4 szobás, 2 konyhás, 2 
fürdőszobás, gázfűtéses, pincével, 
melléképülettel, fedett udvarral, 
ipari árammal, félig bebútorozva, 
.eladó. Irányár: 8,5 millió Ft 
Telefon: 06 20 340 9922   

 (2018/28560/11/45)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Katona J. köz  5. szám alatt 10 x 10 
–es családi ház nyári konyhával, 
melléképületekkel  eladó. Irányár: 
6,5 M Ft.  Érd: 06-30-667-2420 

(2018/28560/13/8)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Zöldfa u. 3. szám alatti 2 szobás, 
gáz központi fűtéssel és modern 
cserépkályhával, műanyag nyílászá-
róra kicserélt 75 m2 –es lakóház 500 
öles kerttel eladó.  Telefonszámok:
06 30 353 8090 és 06 30 6549669 . 

(20128/28560/13/1)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi 
utcán lakóház nagy telekkel, 
gazdasági épületekkel, bármilyen 
mezőgazdasági tevékenységre al-
kalmas, telephelynek is megfelel- , 
eladó. Telefon: 06-30/ 502-51-41 

/ 2018/28560/3/37)
 
BOLT, SÖRÖZŐ. Üzemelő élel-
miszerbolt és söröző berendezéssel, 
árukészlettel –saját tulajdonú–
nyugdíjazás végett alkuképesen 
eladó. 18 M Ft. Kokad, Kossuth 
utca 9. Ha kell, céggel együtt is. 
 Telefon: 06 20 340 99 22 

(2018/28560/11/45)
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

                         MEGEMLÉKEZÉS 
 
 
 
 
 
 

 SZABÓ GYULA  
 halálának 10. évfordulójára 

 
SZERETŐ CSALÁDOD

 

 

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

 
 

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

 

Ezúton is köszönetet mondunk  a rokonoknak,   
jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik  

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

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
és mély fájdalmunkban együtt éreztek velünk ! 

                                                                                   A gyászoló család 

 

Megyei Egészség- és Sportágválasztó Nap 
 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

 
A rendezvényt Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és 
Menyhárt Károly polgármester nyitotta meg. 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat EFOP pályázata jóvoltából a 
XXII. Városnap kísérőrendezvényeként az egészséges életmódot 
szolgáló „Sportcentrumban” 8 sportág (atlétika, kézilabda, 
tollaslabda, kosárlabda, labdarúgás, frizbi, jégkorong, petanque) 
megismerését, gyakorlását szolgáló programkínálat volt.  

Kísérő rendezvényként: étrendi tanácsadás, ortopédiai vizsgálat, a 
szív- és érrendszeri betegségek megelőzését szolgáló tanácsadás, 
vércukor- és koleszterinszint mérés, mozgásszervi vizsgálat, 
testösszetétel-mérés, stb. várta az érdeklődőket. 

Turóczi Barnabás
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Örökségünk ápolása 
 

2018. június 28-án a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház 
hagyományőrző csoportjai évadzáró gálaműsoron mutatták be az 
elmúlt év munkájának eredményeit az intézmény színháztermében.  

 
                                                                                     Fotók: Turóczi Barnabás 

Zimberi zenekar 
A családias hangulatú estén számot adtak szakmai fejlődésükről, a 
csoportok közösség-megtartó erejéről, a magyar kulturális örökség 
irántit tiszteletükről, elhivatottságukról. 

 
Csormolya népdalkör 

Felléptek: Villongó tánccsoport, Villongó-kamara tánccsoport, 
Csormolya népdalkör, Zengő citerakör, a Zimberi zenekar három 
korosztálya.  
Művészeti vezetők: Nagy Imre és Szabó László  

 
Villongó tánccsoport 

Vendégek voltak: az esztári Berettyó tánccsoport és a Liliom-duó.  
Nagy Imre

További felvételek: www.letavertes.hu /Hírek 

      Az újságba szánt anyagok , 
      fotók, hirdetések leadása 

 

augusztus 10 - ig : Városháza , Kossuth utca 4. I. emelet 12. 
e-mailen: letahirek@gmail.com  
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