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Létavértes, Rózsa u. 1-3 
 

� 8-13 óráig FŐZŐVERSENY 
� 9-11 óráig kézműves foglalkozások , 
                kukoricapattogtatás 
� 9-19 óráig kézműves kirakodóvásár  
� 9-17 óráig kisállat-simogató 
� 11-12 óráig Kukorica János viadal,  
                 Serény Iluska vetélkedő 
� 14 óra Köszöntő, eredményhirdetés  
 

14.30 órától Színpadi m űsor  
• Cifra Palota Bábcsoport  - Létavértes 
• Csillagocska Táncegyüttes  Nagyvárad 
• Csormolya Népdalkör  - Létavértes 
• Kisliget Táncegyüttes  - Nyíradony 
• Margaréta Néptánccsoport  –  
                                          Hosszúpályi 
• Péterszegi Rozmaring   
           Néptánccsoport -   Szentpéterszeg 
• Villongó Táncegyüttes - Létavértes 
• Zengő Citerazenekar  - Létavértes 
• Máléfaló verseny – gyermek, felnőtt 
18 órától Táncház  
     a nagyváradi Soroglya zenekarral 

 

 

 
 

A belépés INGYENES . 
Szeretettel várunk minden kedves 

gasztronómia, és népi hagyományok iránt 
érdekl ődő Vendéget, FŐZŐCSAPATOT 

www.letavertes.hu /Hírek 

 
 

2016. május 6-án újabb 91 fő tett állampolgársági esküt a városházán. Közöttük volt 
Sift Erzsébet, 1936-os születésű érkeserűi lakos, aki 9 000. személy volt, aki 
Létavértesen vette át magyar állampolgárságáról szóló okmányait. 

díját és az ARANY fokozatot, amit ebben 
az évben csak ez az egy csoport kapott 
meg!  
A bábcsoport bérletet is kapott a Vojtina 
Bábszínháztól. Ezúton is gratulálok a 
nagyon ügyes gyerekeknek, és felké-
szítőjüknek, Nagyné Bodácska Évának, aki 
a mesét  dramatizálta, rendezte, a bábokat 
és díszleteket elkészítette! Biztos vagyok 
benne, hogy a gyerekeknek ez egy életre 
szóló élmény volt! 
Éva köszönetét tolmácsolom a büszke 
szülők felé, akik segítették a csoportot az 
utaztatásban és az élő népzene 
biztosításában is.     

Pappné Győri Tünde
Báb-dráma munkaközösség vezető

 

2016. április 23-án rendezték meg a 
Vojtina Bábszínházban a Megyei Báb-
fórumot, ahol a megyében működő 
gyermek bábcsoportoknak van lehetőségük 
a bemutatkozásra. 
Immár tíz éve minden évben egy létavértesi 
bábcsoport is rész vesz ezen a rangos 
rendezvényen. Idén Nagyné Bodácska Éva
és Sivák  Zsuzsanna Nóra által vezetett 
Maci  nagycsoportosokból nyolcan 
képviselték városunkat. A gyerekek a 
Kígyós Jancsi című népmesét adták elő, élő 
szereplőkkel és bábokkal vegyesen. A 
humorral átszőtt, élő zenével kísért előadást 
a közönség és a szakmai zsűri egyaránt 
hatalmas tapssal jutalmazta. 
Az értékes előadás elnyerte a zsűri Külön- 
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JAVASLATÉTELI  FELHÍVÁS 
DÍSZPOLGÁRI CÍM  

ÉS LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT DÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁRA 

 
Létavértes Városi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 
 a 65/2016.(IV.26.)Öh. számú határozatában 

2016.  évi Díszpolgári Cím és  
Létavértes Városért Díj adományozását 

határozta el 
 a várossá válás 20. évfordulója 

alkalmából.  

 
A  VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ 

DÍJ, VALAMINT  A DÍSZPOLGÁRI CÍM 
ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ  

16/2004 (IV.29.) Ör. számú rendelet értelmében 
 

A DÍSZPOLGÁRI CÍM  
annak a természetes személynek ado-
mányozható, aki a tudományban, a 
társadalmi, gazdasági, vagy kulturális életben 
hosszabb életszakaszon át kiemelkedően 
tevékenykedve maradandót alkotott, amellyel 
öregbítette a város hírnevét. A díj posthumus 
címként is adományozható. 

 
A LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT DÍJ  

azoknak a személyeknek és közösségeknek 
adományozható, akik a város közéletében 
hosszabb időn át kiemelkedő munkát 
végeztek, vagy valamely jelentős szellemi 
alkotással járultak hozzá a város 
fejlődéséhez. 

 
Az adományozásra indoklással ellátott 
javaslatot a polgármesternek címezve bárki 
tehet. 
A díjak adományozásáról az erre a célra 
alakított ideiglenes bizottság javaslata alapján 
a Képviselőtestület dönt. 
A javaslatokat zárt borítékban – fentiek 
szerint indoklással ellátva, polgármesternek 
címezve – postai úton, vagy személyen a 
Városháza I. em. 15. számú irodájában 
(titkárság) lehet leadni 2016. június 15–ig. 
 
 

 
Az újságba szánt anyagok,  
fotók, hirdetések leadása 
minden hónap 10-ig 

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

  
 

A testület április 26-án az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
Polgármesteri jelentés 
1.) Az önkormányzat és intézményei  
2015. évi költségvetésének teljesítése 
(zárszámadás) (Rendelet: lásd 9. oldal) 
2.) Beszámoló a 2015. évi pénzügyi 
ellenőrzésekről 
3.) Beszámoló a folyamatba épített előzetes 
és utólagos vezetői ellenőrzésről 
4.) Tájékoztató a belső ellenőrzési 
tevékenységről 
5.) Különfélék 
5.1.Egészségügyi alapellátás felülvizsgá--
lata 
5.2.Javaslat a civil szervezetek 2016. évi 
támogatására 
5.3.Nehéz körülmények között végzett 
munka után pótlékra jogosultság pénzügyi  
feltételeinek megteremtése 
5.4.Létavértes 1019. hrsz-ú ingatlan 
bérbeadása 
5.5.Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társulás Local Agenda 21  
Fenntartható Fejlődés Helyi Programja  
 

5.6.Kovács Jánosné 01043/11 hrsz-ú 
ingatlan vásárlási kérelme   
5.7.Katona János részletfizetési kérelme 
5.8.Kokad Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének szünidei  
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
határozatának véleményezése 
5.9. Létavértes közterületein működő 
közkifolyók felülvizsgálata 
5.10.Önkormányzati földterületek vadászati 
jogának hasznosítása 
5.11. A pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról, valamint a  
személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.)Ör. számú 
rendelet  
módosítása 
5.12. Földbizottság állásfoglalása ellen 
benyújtott kifogás – ZÁRT ÜLÉS 
 
A Képviselőtestület üléseinek jegyzőkönyvei 
megtalálhatók a Városi Könyvtár és 
Művelődési Házban (Rózsa u. 1.) 
A félkövér betűvel kiemelt rendeletek,  
anyagok a város honlapján elérhetők: 

www.letavertes.hu

A Képviselő-testület napirendjén 

Civil szervezetek 2016. évi támogatása  
 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 55/2016.(IV.26.) Öh.sz. határozata 
alapján 2016-ban a helyi civil szervezeteket –pályázati eljárást követően- az alábbi szerint 
részesíti támogatásban: 

- A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány    95 000 Ft 
- Létavértesi Fitness- és Szabadidősport Egyesület    90 000 Ft 
- Létavértesi Polgárőr Egyesület  100 000 Ft 
- Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány    50 000 Ft 
- A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány    45 000 Ft 
- Sugalló Kulturális Egyesület    60 000 Ft 
                                                                    Összesen:                 440.000 Ft 

 

Gyümölcsfák ültetése  
 

Áprilisban, a Létavértes Sc ’97 
vezetőségének köszönhetően egy 
debreceni faiskolából térítésmentesen 
több száz meggy, barack, cseresznye, 
alma és körte csemetefa érkezett 
Létavértesre.  
 
A Vértesi Református Szeretetház 50, 
a Létavértesi Szőlősgazdák Egye-
sületének tagjai 200 darabot ültettek 
el. Az önkormányzat a gyermek-
étkeztetés jövőbeni segítését szem 
előtt tartva, a szőlőskertbe 110 db 
meggyfát ültetett. Sajnos a ültetést követő reggelre a fagy a barack-, körte- és szilvafákban –
és a környező szőlők jelentős részében is - komoly károkat okozott. Köszönet a 
polgármester úrnak a szállítás, a kiültetés gyors megszervezéséért  

Papp Zoltán képviselő
 

Fotó: Magánarchívum
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              Óvodai hírek 
 

Anyák Napja 
Egyik legszebb és legmeghatóbb ünnep az Anyák napja.  
Május 3-án és 4-én 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 gyer-
mekeiket. 
 

Így Tedd Rá! Létavértesen  
Létavértesre érkezett az Így Tedd Rá! pedagógus továbbképző 
programja, ahol szakmai előadás keretében új játékok, dalok, 
táncok, módszerek megismerésére került sor.  
 

 
                                                                              Fotó: Óvoda archívuma 

Az Így Tedd Rá! Integrál program elsődleges célja a 
hagyományőrzésen túl, hogy megismertessen egy új néptánc-
pedagógiai módszert melynek fontos elemei a zene, a mozgás és a 
hozzá énekelt magyar népdalok. A foglalkozások ideje alatt 
rengeteg eszköz is előkerült a kalapból (babzsák, kendő, kötél, és 
tulipán). A képzés remek hangulatban telt, s játék közben 
tanulhattuk meg a néptánc alaplépéseit. Ezeket a népi játékokat a 
résztvevők felhasználhatják a mindennapjaik folyamán, melyek 
segítségével rengeteg örömet adhatnak a gyermekek számára.  
 

Ráhangoló hét az óvodában 
Óvodánkban 2016. június 6-10-ig délelőtt 10:00-11:45-óráig 
ráhangoló hetet tartunk, ahol a gyermekek és szüleik betekintést 
nyerhetnek az óvodai életbe, megismerkedhetnek a leendő 
óvodapedagógusokkal és az óvodásokkal. 
 
 
 
 

Búcsú az óvodától 
2016. június 5-én (vasárnap) du. 16:00-órától a Művelődési 
Házban veszi kezdetét a Delfin, és a Maci nagycsoportos 
gyermekek ballagási ünnepsége, melyre sok szeretettel várjuk a 
Kedves hozzátartozókat! 

Családi nap 
Hagyományainkhoz híven, idén június 9-én is megrendezésre kerül 
a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában a Családi nap, melyre 
minden óvódás gyermeket, és a hozzátartozóikat sok szeretettel 
várunk. 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 
munkatársi közössége

 

Konfirmáció  
a Nagylétai Református Gyülekezetben 
 
„Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus 
Krisztusunk ismeretében.” (2 Péter 3: 18.) 
 

Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor május 8-án, 
amikor is 13 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat 
gyülekezetünk és a Mindenható Isten színe előtt.  
Úrvacsorát Pünkösd ünnepén vettek először szüleikkel és 
gyülekezeti tagjainkkal közösen. 
Konfirmációi istentiszteletünkön megemlékeztünk az 50 és 25 évvel 
ezelőtt konfirmáltakról is. 50 éve, 1966-ban összesen 66 (!) fiatal 
konfirmált a nagylétai gyülekezetben, közülük 16-an vettek részt 
istentiszteletünkön. 25 éve, 1991-ben már jóval kevesebben, 
mindösszesen 9 fő konfirmált és közülük ketten tudtak itt lenni 
mostani ünnepi alkalmunkon. 
 

 
Fotók: Boros Szima Beáta

2016-ban konfirmált ifjaink: 
Balogh  Eleonóra, István u., Bun Ágnes, Liget tanyák, Földi Judit 
Szilvia, Árpád tér, Herczeg Kinga, Batthyány u., Hosszú Viktória ,  
Virág, Széchenyi u., Justyák Brigitta, László u., Kelemen Panna,  
Árok u., Szabó Kitti, Sziget u., Szilágyi Nikoletta, Sándor u., Tarnai  
Panna, Rózsa u., Bodnár Gergő Lajos, Kinizsi u., Gáspár Zoltán, 
Petőfi u., Jobbágy Martin, Zöldfa u. 
 

 
 

25 éve konfirmáltak 
 

 

50 éve konfirmáltak 
Hadházi Tamás, lelkipásztor

 

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

 
Fellépéseink: 

·         Együttesünk felnőtt Villongó, és Cserebingó csoportjai 2016. 
május 7-én öt másik település fellépői mellett nagy sikerrel 
képviselték a várost a Monostorpályiban tartott Tavaszköszöntő 
Fesztiválon. 
 
·         Május 14-én Minibingó, és Cserebingó csoportjaink részt 
vettek a Hajdúszoboszlói Pünkösdi Sokadalom című 
néptánctalálkozón, ahol szakmai zsűri előtt mérettették meg 
tudásukat.  
 
·         A május 28-án tartandó IV. Májusi Málé Fesztivál táncos 
házigazdáiként Ingó-bingó, Cserebingó-, és Villongó csoportjaink 
produkcióiban gyönyörködhetnek az érdeklődő vendégek. 
 
·         Minibingó csoportunk június 9-én a Gyermeksziget Óvoda 
családi napján szórakoztatja az óvodásokat, dolgozókat, és 
családjaikat. 

Évadzáró gálaműsor 

 
 
·         Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a június 11-én
(szombaton) 17 órától tartandó Évadzáró Gálaműsorunkra, ahol 
minden csoportunk (Fuszulyka, Csintekerentő, Csicsikoma, Ingó-
bingó, Minibingó, Cserebingó, Villongó, Villongó Kamara Műhely, 
Cserebingó Banda) bemutatja a 2015/16-os évadban szerzett 
tudását! A belépés ingyenes. 
 

Az együttes művészeti és csoportvezetői: 
Balla Fruzsina – Nagy Imre

Régi kép 

 
 
A fényképkép Nagylétán, az Új utcán kint ülő embereket ábrázolja. 
Hátoldalán olvasható: ”Készült Nagylétán 1960. júl. 31. Emlékül – 
Miskolcról Dani bátyámnak. Kiss Imre bv. hdgy." 

A felvételen szereplő személyek: Balogh Dániel, Máslányi Sándor, 
Pongor Dániel, Solymosi Mihály, Pongor Imre, Papp Zoltán, Tóth 
László, Papp Sándor. 

Köszönet a fotóért Balogh Dánielnek (Új utca) !

Földön, vízen, …Budapesten! 
 
2016. április 20-án hajnalban, izgalommal túlfűtötten indult az 
Arany János Általános Iskola 6. évfolyama budapesti 
osztálykirándulásra, ahol muzeológiai foglalkozáson vettek részt a 
Néprajzi Múzeumban. 
Már az utazás is sokak számára meghatározó élmény volt, hiszen 
legtöbben még nem ültek vonaton. Most mindjárt utazhattak a föld 
felett vonattal, trolibuszon, föld alatt metrón, „kisföldalattin”, s 
hajózattak a Dunán. 

A kísérők számára is kihívásnak bizonyult a 40 gyerek terelgetése a 
városi forgatagban. Ezért jó, ha Fodor Jóska bácsi jelző toronyként 
a metró kocsi végéből is látható és Bertóthy Tamás bácsi jól tud 
fütyülni, s bár Molnárné Andi néninek jól megy a számolás, de az 
osztályának nem! 
 

 
Fotók: Magánarchívum

A Néprajzi Múzeum előtt 
Az eredetileg igazságügyi palotának épült Néprajzi Múzeum 
szépsége lenyűgözte a gyerekeket, csakúgy, mint a Parlament, s a 
Kossuth tér monumentalitása, s a Duna-part légiessége. A 
muzeológiai óra keretében Szinte Gábor rajztanár, gyűjtő, 
fényképész tevékenységét ismerhették meg gyerekek, akinek úttörő 
szerepe volt a székelyföldi háztípus, a székelykapu, a fejfa (kopjafa), 
és az erdélyi fatemplomok kutatásában.  Az élvezetes, rendhagyó 
óra keretében játékosan ismerhették meg e rég múlt idők – a mai 
gyermekek számára fényévnyi távolságban lévő - értékeinek 
jelentőségét, szépségét. 
 

 
 

A dunai hajóút alkalmával megtudhattuk, hogy térdnadrágban és 
szélben nem olyan élvezetes, s hogy minden tiszta fizika! 
Az állatkert mindig tud újat és újat mutatni a látogatóknak. 
Élvezetes volt a VARÁZSHEGY Vizivilág kiállítása a bálna 
gyomrában, s bár nem biztos, hogy újra vállalkoznánk a 
görénysimogatásra, de sokat tanultunk a ragadozó madarak 
szokásairól.  
Élményekben gazdagon, kürtős kaláccsal jóllakottan, s facebook 
gyanús képekkel telített telefonmemóriával vettük az irányt 
Debrecen felé. A hazafelé vezető úton sem sikerült kiigazodnunk a 
MÁV helyjegy számozásán, s a vasúti kocsi utasai is tudják már: 
kevés kell a boldogsághoz, elég, ha 40 gyerek 2 óra közös utazás 
után távozik onnan.  

Bertóthy Tamás



2016. május      Létavértesi HÍREK           5. oldal  
 
 

  
 

A kitűnő előadó nagyon sok érdekes és tanulságos történettel 
átszőve juttatta megfelelő ismerethez a résztvevőket, motiválva őket 
az életmentésre, segítségnyújtásra.  
 

Gyakorlati bemutató 
 

A frissen megszerzett tudásukat a gyerekek gyakorlatban is 
alkalmazhatták, ezáltal megtanulták, hogyan is tudnak társikon 
segíteni vészhelyzet esetén. Ezúton is köszönjük az oktató munkáját, 
remélve, máskor is lesz lehetőségünk ilyen képzésre! 
 

Anyák napja 
 

Anyák Napja az első osztályban 
Iskolánkban minden évben megtartjuk osztályonként az anyák napi 
ünnepségeket. Ez az alsó tagozaton minden osztályt, a felsőben az 5. 
és 8. évfolyamot érinti, ezért az ünnepségek sora akár két hétig is 
eltarthat, hiszen igyekszünk úgy kiválasztani az időpontokat, hogy 
ne legyenek ütközések, az anyukák és nagymamák mindegyik 
gyermeküket láthassák. 
Most is meghitt, igazi ünnepek részesei lehettek a köszöntöttek. 
 

Nevelj saját palántát egy hónap alatt! 
 

http ://arany -lvertes.sulinet.hu

AAArrraaannnyyy   JJJááánnnooosss  
ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa

 
 

Költészet napja 
Az iskolai könyvtár a hagyományokhoz hűen idén is meghirdette a 
Vidám Versek Versmondó Versenyét. A megmérettetést a magyar 
költészet napján, április 11-én tartottuk meg.  Az 5—8. osztályos 
diákjaink vicces, humoros versekkel szórakoztatták társaikat és 
tanáraikat. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen minél több tanulót 
szerettünk volna jutalomban részesíteni. 
Eredmények: 1. Hadházi Panna 6. b, 2. Kalmár Barbara 5. b, 3. 
Mezei Roland 5. a és Gyarmati Zalán 6. c, Különdíj: Jónás Jázmin 
5. a, Szoták Viktória 5. b, Szabó Kamilla 5. c. Gratulálunk a 
helyezetteknek és köszönjük a zsűrizésben részt vevők segítségét! 

 
Angolverseny 

Iskolánkban 5-6. és 7-8. évfolyamon a Nemzetközi Fox Versenyen 
vettek részt tanulóink. Ennek a helyi egyfordulós angolversenynek 
ebben a hónapban hirdették ki az eredményét: 
5-6. évfolyamon: Balogh Nóra (5. b) 18. helyezett az 1002 
versenyzőből 
7-8. évfolyamon: Mezei Benjámin (7. c) 8. helyezett és Zurbó Csaba 
(7. c) 21. helyezett a 816 versenyzőből. 
Gratulálunk az eredményekhez! Felkészítőjük: Lakatos Éva 
 

Alapműveleti Matematika Verseny 
megyei forduló 2016. 

Az Alapműveleti Matematika Verseny megyei összesítésben is jól 
szerepeltek tanulóink. Gratulálunk minden diáknak és felkészítő 
pedagógusaiknak.  
 

 
Fotók: Iskola archívuma

Legjobb  matekosaink 
Eredmények:  
4. évfolyam: Veres Kristóf 31. (Felkészítő Kónya Sándorné), 5. 
évfolyam: Zurbó Benjámin 19. (Létai Ilona), 6. évfolyam: Pankotai 
Zoltán 40., Bora Patrik 44. (Fodor József) 8. évfolyam: Suta Petra 
25., Kalmár Gabriella 28., Pongor József 36. (Létai Ilona)  
 

Elsősegélynyújtó tanfolyam 
Április 20-án az iskola keretein belül a 8. osztályos diákoknak 
alkalmuk nyílt részt venni egy elsősegélynyújtó foglalkozáson, ahol 
alapszintű újraélesztési ismeretek elsajátítására kerülhetett sor 
félautomata defibrillátor használatával. Mindezt köszönhettük Tóth 
Gábornak, aki az Országos Mentőszolgálat Budapest XVI. kerületi 
mentőápolója és elsősegélynyújtás oktatója, valamint a 
Honvédkórház sürgősségi szakápolója, aki hivatásának tekinti az 
egészség védelmét és az emberi élet megmentését, s aki 
szabadidejében, egyéni kezdeményezésből, a közösség javát 
szolgálva végzi tevékenységét, anyagi érdektől függetlenül  
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www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola

 
 

Nyílt órák az Irinyiben 
Az elmúlt hónapban két alkalommal is lehetőség nyílt az 
iskolánkban folyó oktató-nevelő munkába való betekintésre. 
 
Április 20-án a legifjabb Irinyisek mutatták meg az őket évekig 
dédelgető óvó néniknek, intézményünk vezetőségének és az 
érdeklődő pedagógusoknak, hogy az iskolában eltöltött 8 hónap alatt
hogyan váltak igazi kis diákokká.  
A jelenlévők egy matematika és egy magyar órán nyerhettek 
bepillantást az első osztály életébe. A gyerekek Csizmaziáné Török 
Boglárka és Vályi Éva tanító nénik irányításával kiválóan 
teljesítették az első „nagy próbát”, fegyelmezetten és nagy 
szorgalommal végezték feladataikat, amiért a tanórák végeztével 
jutalmat is kaptak. 
 

Fotók: Irinyi iskola archívuma
Anyák napi montázs 

 

Anyák napja alkalmából április 29-én, délelőtt bemutató órákkal, 
kedves műsorokkal, versekkel, meghitt dalokkal, idézetekkel 
köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat. 1-8. osztályig szülői 
igény szerint különböző tanórákon volt lehetőség megfigyelni a 
gyerekek munkáját, az oktatási módszereket, a változatos 
munkaformák és a korszerű interaktív eszközök használatát.  
Örömmel tapasztaltuk, hogy ismét sokan vettek rész ezen a 
rendezvényünkön is! 
 

Rajzversenyek  
Rajzversenyek sorozata folytatódott ebben a hónapban is a 
tehetséges gyerekek számára alsó és felső tagozaton egyaránt.  
 
Országosan meghirdetett pályázatokra készültek növendékeink. Az 
ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság által kiírt 
rajzversenyre 12 Irinyis diák adta le munkáját. A verseny 
témája: „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel”. 
A PlayKID-Minimax meghirdetett versenyére 19 tanulónk rajzolta 
le „kedvenc állatát". Az elkészített képek közül internetes 
szavazáson választják ki megyénként a 10 legjobb munkát.  
Minkét verseny értékelése folyamatban van. 
 

 
 
A Derecskei Gyümölcsös „Nevelj saját palántát egy hónap alatt!” c. 
pályázatán iskolánk  5. a osztályos tanulói II. helyezést értek el. 
Jutalmuk: ajándékcsomag és almalé. Felkészítő: Oláhné Kiss Emma 
 

SzékelyKapuk-ZöldKapuk 
Iskolánk dráma szakkörösei idei évben először vettek részt a 
SzékelyKapuk - ZöldKapuk Betlehemes játékok minősítő pályázaton, 
ahol bronzminősítést értünk el. 
 

 
Betlehemező gyerekcsoport 2013 -ból 

Jutalmul 4 napos táborozási lehetőséget kaptunk Mórahalomra. A 
gyerekeknek csak az oda-és a visszautazás költségeit kell fizetniük. A 4 
napos táborban gazdag program várja a gyerekeket, megismerkedhetnek 
a környék nevezetességeivel, környezettudatos programban vehetnek 
részt. 
Résztvevő tanulóink:  Bartos Eszter, Laczkó Fanni, Bátori Zita, 
Kalmár Barbara, Kovács Krisztina, Bozsóky Virág, Szoták Viktória, 
Gaál Bernadett, Papp Kira Leila, Tarnai Panna, Gáspár Zoltán, 
Gyarmati Zalán, Gyarmati Máté,  
Szabó Márton. Felkészítő tanár: Molnárné Pelei Andrea 
 

Lomtalanítás a Vojtinában 
A Lomtalanítás című színházi nevelési előadáson vettünk részt a 
hetedik évfolyamos diákokkal a Vojtina Bábszínházban. A színházi 
nevelési előadás pillanatfelvételeket mutat be két család életéből. Egy 
kamasz lány és egy kamasz fiú szemszögéből foglalkozik azzal, hogy 
milyen nehézségeket okozhatnak a generációs és kommunikációs 
problémák. 
 A történet gyerek és felnőtt szereplői egyaránt nem értenek szót 
egymással, nem értik egymás viselkedését, úgy érzik, nem számíthatnak 
egymásra. A családi válságok pedig legyűrűznek a kamaszok életébe is. 
Az előadás fókuszában az a kérdés áll, hogy mit tegyen egy kamasz és 
mit ne a saját szabadsága érdekében. 
Az előadás műfajából adódóan zárt színházi részekből és nyitott 
drámamunkából áll – ez utóbbiakat a színészek, Hell Krisztina és Hajdú 
Péter, közreműködésével egy drámatanár, Láposi Terka vezeti. 
A diákok a drámamunka során nézőből résztvevővé válnak, a közös 
gondolkozás és játék segítségével véleményt mondhatnak, álláspontokat 
ütköztethetnek, foglalkozhatnak a felvillantott helyzetek és a történet 
alakulásával. 
Köszönjük az elgondolkoztató, mai világunkról szóló előadást! 
Reméljük, hogy lesz folytatása is! 
Kísérő tanárok: Tarnainé Papp Anita és Molnárné Pelei Andrea 
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Egyéni eredmények: I.hely: Tóth Zsóka 4.o., II.hely: Szabó Dániel 
4.o. III.hely: Balogh Tünde 8.o.. 
 

 
Dobogón 

Gratulálunk az elért eredményekhez növendékeinknek és felkészítő 
nevelőiknek: (Némethné Csuka Ágnes, Tóthné Ujvárosi Andrea, 
Tamás Henrietta, Nagy Károly, Kontor Gábor, Nagyné Kiss Etelka, 
Kissné Frank Csilla) 
 

Osztálytalálkozók 
 

Örömmel tapasztaljuk, hogy az öreg diákok egyre gyakrabban 
szerveznek találkozókat, és látogatnak vissza az almamáterbe. 
Április és május hónapban két osztálytalálkozó volt. A rendhagyó 
osztályfőnöki óra mellett a diákok tájékoztatást kaptak az elmúlt 
évtizedek változásairól, és az intézményvezetés segítségével 
megtekintették az újabb iskolaépületeket és a vértesi településrész 
minden nevezetességét. 
 
 

35 éves találkozó 

 
 

Az 1981-ben végzett 8. b. osztályból jelenlévők névsora: 
alsó sor balról jobbra: Mázló Ferenc – Balla Mária – Balkné Gál 
Ibolya – Filimonné Szabó Erzsébet 
Középső sor balról jobbra: Horváth László – Kornya László – Szűcs 
József – Üregi Éva osztályfőnök – Hudákné Szathmári Éva – 
Somogyi Edit Ilona 
Felső sor balról jobbra: Kiss László – Takár József – Varga János – 
Szilasiné Tarnóczi Mária – Molnárné Szabó Anikó 
Nem szerepelnek a képen, de a találkozón megjelentek: Szabó Imre, 
Barta József 
A találkozó szervezői:  Mázló Ferenc és Filimonné Szabó Erzsébet 
 
 

BEHARANGOZÓ 
2016. május 27-én  többéves hagyományunknak megfelelően  
CSALÁDI NAPOT  tartunk az  Irinyi Szabadidőparkban, melyre 

szeretettel várunk minden tanulónkhoz tartozó családtagot. ! 
 

Újabb versenyek és sikerek 
A tanév végének közeledtével sem csökkent diákjainkban a 
lelkesedés. A megmérettetések izgalmas pillanataiban az elmúlt 
napokban sem volt hiány. 
 

Képek Irinyi iskola archívuma

Megyei Angol Prózamondó és Felolvasó Versenyen vett részt 
Debrecenben a Hatvani István Általános Iskolában Molnár Fruzsina
és Katona Dániel 5. osztályos, valamint Adorján Krisztián és Kádi 
Péter 6. osztályos tanulónk. Minden diákunk saját kategóriájában a 
legjobb 10 tanuló között volt. A legeredményesebb versenyzőnk 
Kádi Péter, 4. helyezést ért el. 
 

Iskolagyümölcs kihívás 
A HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Zöldség- Gyümölcsértékesítő 
Szövetkezet 2 fordulós pályázatot hirdetett, melynek címe „Nevelj 
saját palántát egy hónap alatt!”, „A gyümölcs útja”. Ennek  keretén 
belül palánták ültetésével foglalkoztak a gyerekek, és a „gyümölcs 
útjáról” különböző technikával készítettek rajzokat. A versenyen 
részt vevő tanulóink közül a 4. osztályos csoport különdíjas lett, 
jutalmul 5 darab 5 literes gyümölcslét kaptak, és minden csapattag 
Derecskei Gyümölcsös ceruzakészlettel gazdagodott.   
 

 
Jutalmak átadása 

4 növendékünk kiemelkedő rajzaival egyéni díjazásban is részesült: 
Mázló Evelin, Szűcs Alexandra, Moczok Csenge,  
Vásárhelyi Bianka. A jutalmuk egy-egy Derecskei Gyümölcsös 
tolltartó és fejenként 5  liter 100%-os ivólé volt.   
 

Körzeti atlétika verseny 
Sok diákunk éremmel a nyakában tért haza. 

 
Csapatok: II. korcsoportos lányok III. helyezést értek el. 
Tagjai: Katona Lili,  Magyar Réka, Nagy Szabina, Tóth Zsóka,  
Varga Boglárka,  Varga Ivett.  
IV. korcsoport lányok II. helyezést értek el.  Tagjai: Balogh Tünde, 
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IRINYI JÓZSEF 
 
A közelmúltban Irinyi Józseffel kapcsolatos anyagot küldött az 
újság részére Farkas Béláné tanárnő, jelezve, a tudós – feltaláló 
mellett emlékezzünk meg a nem kevésbé ismert testvérről, a 
forradalmár, politikus, újságíró, műfordító Irinyi Józsefről is. 
 
1822 –ben született Albison. 
Nagyváradon és Debrecenben 
jogot tanult, és már itt megkezdte 
írói munkásságát. A kéziratban 
maradt Orlay ház című drámája 
Vörösmarty Mihály azonos című 
elbeszélése alapján született. Egy 
évi joggyakorlat után, az ügyvédi 
vizsga letétele miatt Pestre 
utazott. Ügyvéd azonban nem 
lett. 
Megismerkedett az Aurora kör 
íróival, munkatársa lett az 
Atheneumnak, melynek Toldy, 
Bajza és Vörösmarty voltak a 
szerkesztői 
1842-ben külföldre utazott. Járt 
Németországban, Franciaország- 
ban, Angliában.  
Hazatérve, a francia mintájú központosítási rendszer, a 
centralisztikus eszmék buzgó apostola lett. 

 
Nagy figyelmet keltett ebben a 
szellemben megírt kétkötetes 
munkája, mely Német-,francia- és 
angolországi útijegyzetek címmel a 
cenzúra miatt 1846-ban Halleban 
jelent meg. 
1843-ban, a pozsonyi országgyűlés 
ideje alatt tette le ügyvédi vizsgáját. 
 
1844-ben a centralisták irányítása alatt 
álló Pesti Hirlap munkatársa lett, s 
abban a külföldi rovatot egészen 
1848-ig szerkesztette.  
 
A 40-es évek folyóirataiban több 
feltűnést keltő, haladó szellemű cikke  

jelent meg. Ezek közül figyelmet érdemel az 1845-ös A táblabíró  
című írása, a Páris rajza című kritikája, mely az Életképekben 
jelent meg. 
 
1848. évi pesti országgyűlés előtt röpiratot jelentetett meg az 
Országgyűlés megrendezéséről. 
 
A nemzetgyűlés megnyitása előtt tagja lett a belügyminiszter által 
felkért, báró Kemény Zsigmond, Lónyai Gábor, Bónis Samu, 
Csengery Antal mellett annak a bizottságnak, mely a képviselőházi 
szabályokat készítette elő. Az országgyűlésnek a feloszlásig tagja 
1848-ban a Hosszúpályi kerület országgyűlési képviselője lett. 
 
A Márciusi Ifjak meghatározó személyiségeként részt vett a 
Tizenkét pont megszövegezésében. A tartalmi előkészítésben a 
hasonló gondolkodású testvérbátyja, Irinyi János is részt vett.  
 
1848 október 8-án a kormány Párizsba küldte, ahol a magyar 
követségen gróf Teleki László mellett, mint követségi tanácsos 
dolgozott.  
1849. április 14-i függetlenségi nyilatkozat hírére hazatért, és részt 
vett a kormány két debereceni, majd szegedi ülésén. 
 
A szabadságharc bukása után külföldre akart menekülni, de 
Grazban elfogták, és a pesti „Újépület”-be zárták.   (folytatjuk) 

(Turóczi) 

30 éves találkozó  
 

 
Fotó: Boros-Szima Beáta

Az 1986-ban végzett 8.osztályból jelenlévők névsora: 
Felső sor balról jobbra: Pardi Sándor, Kövér György, Hajkai István, 
Farkas Csaba, Szentmiklósi Attila, Hajdu Sándor. 
Középső sor balról: Zúdor Sándor, Magyarné Karcza Erika, 
Molnárné Lukács Ibolya, Balázsné Fekete Judit, Hőgyéné Albert 
Enikő, Kertészné Ferenczi Viktória, 
Alsó sor balról: Pósán Ferencné (Brisz Éva), Szilágyiné Magyar 
Éva, Zsírosné Pongor Magdolna pedagógus, Puskásné Tarnóczi 
Judit, Horváth Csilla. 
A találkozó szervezői: Szilágyiné Magyar Éva és Puskásné Tarnóczi 
Judit 
 
Iskolánkban az évzáróval egybekötött ballagási ünnepség 
időpontja, a búcsúzó diákok szüleinek kérésére:  

2016. június 19. (vasárnap) 8,30 óra 
a  Kassai u. 16. sz. alatti iskolaépület udvarán. 

 
Jákóbné Szilágyi Éva

iskolai tudósító
 

Tájékoztató 
 
Létavértesi lakos (immár többszöri) bejelentése kapcsán a 
Miniszterelnöki Hivatal felhívására a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal, további hatóságok bevonásával vizsgálatot 
folytatott le.  
A bejelentés engedély nélküli építkezések, vállalkozások 
engedélyezését, működését sérelmezte és szinte valamennyi a 
településen újonnan épült ingatlan, abban folyó vállalkozás 
vonatkozásában kifogást emelt és az önkormányzat vezetőit, 
munkatársait korrupcióval vádolta meg.  

A vizsgálat eredményeként egyetlen esetben sem állapítottak 
meg szabálytalanságot, visszaélést.  
Bejelentő több esetben kezdeményezett eljárást az 
önkormányzattal szemben különböző hatóságoknál, valamint 
két esetben indított pert az önkormányzattal szemben, 
eredménytelenül.  
 
Az ehhez hasonló magatartás sem a lakosság, sem a 
vállalkozások, sem a feladatellátás érdekeit nem szolgálja, 
Létavértes megítélését mind a közvélemény, mind a hatóságok 
előtt rontja.  

 
A Lovas Jár őrszolgálat 

működésének segítésére a Létavértes – Kokad - 
Monostorpályi Közbiztonságáért Közalapítvány köszönettel 
vesz minden természetbeni (kukorica, széna) és pénzbeli 

támogatást. A felajánlásokat a Városháza titkárságán 
 lehet jelezni. Telefon (52) 376-345 
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8/2016. (IV.26.) Ör. számú rendelet  
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
 

Az önkormányzat képviselő -testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról az 
alábbiakat rendeli el  

1. § 
(1) Az önkormányzat képviselő -testülete a 2015. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást  

1.289.063 E Ft Költségvetési bevétellel 
1.209.374 E Ft Költségvetési kiadással 
79.689 E Ft Költségvetési többlettel hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit 
önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 
1.2., 1.3., 1.4.mellékletekszerint fogadja el. 
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű 
bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint 
fogadja el. 

2. § 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását 
részletesen a következők szerint fogadja el: 
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. 
melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, 
valamint az önkormányzaton kívül 
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 
az 5. melléklet szerint fogadja el. 
 
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 6. 6.1, 6.2, 6.3,, 7.1. 7.2, 7.3, 7.4. mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
(4) Az közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 8., 8.1, 8.2, 8.3 mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. 
(5) A költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését a  
9. 9.1, 9.2, 9.3, és 10., 10.1., 10.2, 10.3, mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési 
maradványát a 11.. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá. A kötött felhasználású támogatások 
elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(7) A Képviselő-testület a költségvetési szervek eredmény 
kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.  

3. § 
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 
költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését 
biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a 
költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő 
átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 
költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány 
jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezet 
őit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

5. § 
Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba. 
 
Létavértes, 2016. április 13. 

Bertóthyné Csige Tünde            Menyhárt Károly 
Jegyző                                 polgármester 

 
A rendelet –a hivatkozásokban szereplő mellékletekkel-
elérhető a város honlapján 

www.letavertes.hu  /Önkormányzat/ Helyi rendeletek 

Körzeti atlétikai verseny  
Taroltak a Létavértesi Arany J. Iskola tanulói  

 
Május 3-án Létavértesen rendezték meg a Körzeti Atlétikai Többpróba 
versenyt, ahol a gyerekek 3-4-5 versenyszámban is összemérték 
erejüket.  
Kilenc iskola 30 felsős és 27 alsós csapattal, összesen 346 (163 lány, 
183 fiú) tanulóval vett részt. Üde színfolt volt a tépei 8 fős csapat, hiszen 
nálunk első alkalommal vettek részt atlétikai versenyen. A mezőnyből 
kiemelkedett a Létavértesi Arany J. és a Derecskei Bocskai iskola 
csapata. Ki kell emelni a III. korcsoportos létai lányok és Pongor 
Norbert teljesítményét, akik új pályacsúccsal nyerték meg versenyüket.  
Az alsósok között Szatmári Gréta kislabdadobó teljesítménye (25 
méter) szintén új pályacsúcs. 

 
Fotók: Magánarchívum

Papp Kira, Szabó Laura, Szabó Kitti 
Az első három helyen az Arany J.  Általános Iskola diákjai 

 
Eredményeink: 
1. helyezettek: Oláh Mihály (III. kcs. egyéni összetett), Szabó Laura (III. 
kcs. egyéni összetett), Pongor Norbert (IV. kcs egyéni összetett).  III. kcs 
lány csapat: Szabó Laura, Papp Kira, Szabó Kitti, Séber Bianka, Bun 
Ágnes, Tarján Renáta, Fehér Ágnes IV. Kcs. fiú csapat: Pongor Norbert, 
Pongor József, Vásárhelyi József, Lázók Roland, Mezei Benjámin, Kovács 
János. 
2. helyezettek: Vásárhelyi Norbert (III. kcs. egyéni összetett), Papp Kira 
(III. kcs. egyéni összetett), III. kcs fiú csapat: Oláh Mihály, Vásárhelyi 
Norbert, Pankotai Zoltán, Pósa Zoltán, Gyarmati Zalán, Papp Zétény. 
3. helyezettek: Szabó Kitti (III. kcs. egyéni összetett), I. kcs lány csapat: 
Szabó Janka, Szatmári Gréta, Vásárhelyi Eufrozina, Apai Zsófi, Szabó 
Renáta, Laczkó Fanni. 
Felkészítők: Koroknai Tibor, Hadházi Mónika, Bertóthy Tamás, 
Nyakné Hevesi Judit, Herzné Egri Hajnalka 
 

 
Erősségeink Pongor Norbert és Lázók Norbert  

 
ÖSSZESÍTÉS 

 A E B   Érmek/csapatok sz.  
1. Derecske 6 2 2  10/8 
2. Létavértes Arany 5 3 2  10/8 
3. Monostorpályi  1 3 2  6/8 
4. Hajdúbagos 1 2 4  7/8 
5. Létavértes Irinyi 1 2 2  5/8 
6. Hosszúpályi 1 1 4  6/8 
7. Sáránd 1 1 0  2/7 
8. Tépe 0 1 0  1/1 
9. Pocsaj 0 0 0  0/1 

 

Bertóthy Tamás
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Tisztelt Termelők! 
 

Az Egységes kérelmek (területalapú támogatások) 
beadási határideje idén május 17.  

Az egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2016. 
május 31-ig lehet módosítani. A 2016. május 17-e után, de 
2016. június 9-éig benyújtott egységes kérelem esetében a 
támogatási összeg munkanaponként egy százalékkal 
csökkentésre kerül. Az egységes kérelem 2016. június 9-éig 
nyújtható be, amely benyújtási határidő jogvesztő. 

 
Várhatóan meghosszabbítják a gazdálkodók számára az 

egységes kérelem benyújtási határidejét, így egy héttel tovább, 
május 23-ig nyújthatják be szankciómentesen a MVH-hoz az 
idei kérelmeiket. 
A falugazdász-hálózat a kérelmek benyújtásában teljes körű 
segítséget nyújt, melyhez szükséges a 2009-ben MVH-től 
kapott jelszó és regisztrációs szám. 
 
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében; 
másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett 
területek vonatkozásában  
o a főnövény betakarítási időpontját, valamint 
o a másodvetés tényleges vetést követő 15 napon belül, 
o a beforgatást 5 nappal megelőzően, 
o a beforgatást követő 15 napon belül be kell jelenteni az 

elektronikus felületen. 
o 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 vezetni kell. 

 
- FONTOS! Szemes fehérjenövény esetében a kérelemhez 

csatolandó dokumentumok: 
 
Saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a 
fémzárszámra vonatkozó adatokat tartalmazó számla. Ha a 
saját névre szóló érvényes számla nem tartalmazza a fajra, 
fajtára, mennyiségre és a fémzárszámra vonatkozó adatokat, 
akkor beküldendő a saját nevére szóló érvényes számla mellett 
- a minősített szaporítóanyag címke! 
- A minimális hozam elérése és igazolása: 
Szója, lóbab, édescsillagfürt termesztés esetén 1 t/ha; szárazborsó, 
csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztés esetén 2 t/ha. 
 
 

Helyreigazítás 
A márciusi számban adtunk hírt arról, hogy vegyszerszállításhoz 
kötelező un. „kis ADR” vizsgát tett 58, zömmel létavértesi 
gazdálkodó Létavértesen, mely mezőgazdasági vegyszerek, 
üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval, vagy lassú járművel 
vontatott pótkocsival történő közúti szállítására jogosít. 
 
Pontatlan információ alapján tévesen közöltük a két turnusban 
tartott tanfolyam és vizsgák szervezőjét.  
Belgyár András, Létavértes, Kölcsey utcai lakos volt az, aki a 
jogszabályi változás miatt kötelező ADR vizsgaokmány 
megszerzése érdekében interneten megkereste a gazdák számára 
legelőnyösebb, legolcsóbb képzést nyújtó vállalkozást, személyesen 
és telefonon szervezte a résztvevőket, értesítette őket az 
időpontokról, termet bérelt az előadásoknak és vizsgáknak, melyért 
a gazdák nevében is köszönetet mondunk!  
A téves információért Tőle, és olvasóinktól ezúton is elnézést 
kérünk!                                                                                     (Turóczi) 
 

A betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb 2016. 
november 1-jéig meg kell küldeni az MVH részére: 
 
- a Gazdálkodási Napló másolatát ÉS 
- 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 23/2016. (IV. 11.) számú 

közleménye a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 
2012. évben igényelhető támogatások keretében a 
támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési 
kérelem benyújtási feltételeiről.  

 
A közlemény értelmében a 2012. július 16. és augusztus 16. 
között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan
támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező 
ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának 
kifizetésére kifizetési kérelmet nyújthatnak be 2016. május 1. 
és 31. között az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, 
az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei 
kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) tagjai számára a 2016. évi tagdíjbevallási 
időszak 2016. június 1-től 2016. június 30-ig tart. Későbbi 
bevallásra csak pótdíj befizetése mellett, 2016. július 31-ig lesz 
lehetőség. A tagdíj befizetésének határideje 2016. július 31.  A 
tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan, a NAK ügyfélkapuján 
keresztül tehető meg (www.nak.hu). 
 

Kárándi Orsolya
NAK falugazdásza

Mezőgazdasági összeírás 
 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az agráriumban 
tevékenykedő gazdaságok helyzetének feltárása érdekében 
gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre 2016. június 1-jei 
időponttal „Agrárium 2016” címmel.  
Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság 
szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles 
adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, a gazdálkodók és az 
Európai Unió részére.  
Az adatfelvétel két szakaszban történik elektronikus úton, 2016. 
május 15-29-e között van lehetőség a válaszadásra egy online 
felületen, majd ezt követően a kérdőívek összeírók 
közreműködésével − tablettel vagy laptoppal − történő kitöltésére 
2016. június 1. és július 15-e között kerül sor. A felmérés az ország 
1442 településének kijelölt mintakörzeteiben található mintegy 600 
ezer címre terjed ki. 
 
Az idei összeírásnak egyik újdonsága, hogy a kiemelt jelentőségű 
mezőgazdasági termelést végző egyéni gazdaságok kizárólag 
elektronikusan szolgáltathatnak adatot. Mintegy 50 ezer 
támogatásban részesülő, mintakörzetbe került egyéni gazdaságnak 
ugyancsak lehetősége lesz az adatszolgáltatás ezen formájára. Aki él 
ezzel a lehetőséggel, ahhoz már nem látogat el összeíró. Az 
internetes adatszolgáltatás május 15-e és 29-e között lehetséges, 
melynek tudnivalóiról előzetesen tájékoztatást kapnak az érintettek. 
Az elektronikus kérdőív csak ebben az időszakban érhető el a 
www.ksh.hu weboldalon.  
 
A 2013. évi gazdaságszerkezeti összeírás alapján Hajdú-Bihar 
megyében 634 gazdasági szervezet, valamint 40 ezer egyéni 
gazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet. 
További információ az Agrárium 2016 mezőgazdasági összeírásról 
a következő linken érhető el: http://www.ksh.hu/agrarcenzusok 

(Turóczi)



LAKÓHÁZ. Létavértes, Katona 
József u. 1/A. szám alatti lakóház 
eladó.                                 (2016/00391) 
 
LAKÓHÁZ . Létavértes, Rákóczi 
u. 10. szám alatti ház  nagy telekkel, 
nagy kerttel eladó. Érdeklődni lehet 
06-30-429-23-09  vagy  
06-30-481-66-255         (2016/00278) 

LAKÓHÁZ Létavértes, Vezér u. 9. 
szám alatt eladó. Érdeklődni lehet:  
30/553-4417  19 óra után. 

 (2016/00250
 
LAKÓHÁZ.  Petőfi utcán 50 m2-es 
lakóház 2367 m2-es területen eladó. 
Irányár: 2,5 M. Érdeklődni lehet: 
30/ 384 64-10, 06/20 407 37-15 

(2016/00390)
 
ASZTROLÓGIA , Számmisztika, 
Symbolon- és Tarot kártya. Előze-
tes bejelentkezés és időpont egyez-
tetés szükséges: 06-30-63-43-146  

(2016/00414)
 
EGYEDÜLÁLLÓ  nyugdíjas höl-
gyet keresek társnak, vagy ingyenes 
albérletet ajánlanék saját kertes 
otthonomban Debrecenben. Érdek-
lődni: 20/ 982 3204             (2016/00356) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13  
 

 

Apróhirdetés 
670.- Ft (ÁFA-val) 
Feladás határnapja: 

Minden hónap 10. nap 
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Apróhirdetés 
 
CSALÁDI HÁZ. Debrecenben a 
Szabadság telepen 100 m2 –es 
családi ház 600 m2 –es parkosított 
kerttel, felújított garázzsal eladó. Új 
műanyag nyílászáró, tető és fűtés-
rendszer, csendes környék, iskola, 
óvoda, boltok a közelben. Irányár: 
22,9 M Ft. Tel: 06 30 644 9048 

(fizetett hirdetés )
 
LAKÓHÁZ.  Létavértes, Nap u. 2. 
szám alatti kertes családi ház  3 
szoba összkomfortos (víz, gáz, 
villany, 2 cserépkályha) beren-
dezéssel eladó. Irányár 6 millió Ft 
(alkuképes). Telefon: 52/ 787-231, 
vagy 52/ 413-140.            (2016/00304) 

 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, Al-
kotmány u. 11. szám alatti össz-
komfortos családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Érdeklődni lehet a 
0670 234 7477 és 0670 235 4008
telefonszámokon.             (2015%00280) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor utcán 2 szoba 
összkomfortos családi ház,  
gazdálkodásra alkalmas épületekkel 
eladó. Ugyanitt: motoros 
permetező, Thomas-, Honda 
szívattyúk, nagy teljesítményű 
termékdaráló, csirke előnevelő 
ketrec, valamint pótkocsi, eke, 
kombinátor, gabonavetőgép, 
altalajlazító, szárzúzó, tárcsa eladó. 
Érd: 30/960-4363             (2016/00349) 
 
LAKÓHÁZ.  Létavértes Rákóczi 
utcán lakóház nagy telekkel (2 hek-
táros) állattartásra, tárolásra alkal-
mas melléképületekkel eladó. Tel: 
30/ 502-51-41.                  (2016/ 00307) 
 
GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor, 
20/ 463-57-13                             

 

 
 

 
A keretes hirdetések elérhet ők a város honlapján is!  

Napközis néptánc és népm űvészeti  
alkotótábor  

6-14 éves gyermekek számára 
 
A tábor folyamán a résztvevő gyerekek tartalmasan tölthetik el  
nyári szünidejük egy részét, hagyományos népi játékokkal, 
hangszerekkel, táncokkal, dallamokkal ismerkedhetnek, népi 
kézműves technikákat sajátíthatnak el, és az elkészült 
alkotásokat hazavihetik.  
 

 
 

A tábor során a résztvevők közösségi élmény keretein belül 
ismerkedhetnek a hagyományos paraszti kultúra értékeivel, 
ezzel szélesítvén ismereteiket, erősítvén magyarságtudatuk 
fejlődését. 

Jelentkezés, bővebb információ:  
személyesen,  telefonon (+36 70 360 6319), 

e mailben: ballafruzsinam@gmail.com 
5000.-Ft előleg befizetésével 2016. június 11-ig. 

Részvételi díj: 12 000.-Ft/fő 
(testvérkedvezmény: 10 000.-Ft/fő), 

mely magában foglalja a szakmai (táncos és kézműves) 
foglalkozások anyag és szakemberköltségét, a napi háromszori 
étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), folyadék és a szekeres 
kirándulás költségeit. 

Jelentkezés 2016. június 11-ig. 

Balla Fruzsina – táncoktató, népi játszóházvezető
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U-11: Zurbó Benjamin, Oláh Szabolcs, Mihók Patrick, Kiss Bence. 
Edző: Szatmári Róbert 
 
Judo szakosztály: Bartos Kristóf, Mezei Demeter, Tordai Jenő. 
Edző: Haja János 
Kézilabda szakosztály:  
U-8: Molnár Zsófia, Tóth Orsolya, Szatmári Gréta, Joó Panna. 
Edző: Bakonszegi Tímea 
U-10: Jenei Kamilla, Laczkó Fanni, Balogh Mercédesz, Bartos 
Eszter. Edző: Németh Petra 
Úszó szakosztály: Harmati Dorottya, Fülöp Csenge, Balogh 
Dominik. Edző: Mányi Csaba  

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

Május 11-én egyesületünk utánpótláskorú, különböző 
szakosztályokban versenyző sportolói az edzők javaslata 
alapján elismerésben részesültek. 
 
A legjobbak a „2015/2016. év Kiváló sportolója” díjat az egyesület 
vezetőitől és Menyhárt Károly polgármestertől vehették át. 
 
Labdarúgó szakosztály: 
U-7: Kontor Milán, Barta Kristóf, Karcza Dávid, Virág Richárd, 
Jákób Levente. Edző: Katona István 
U-9: Zagyva Tibor, Vida Szabolcs, Pongor Attila, Gudász Ádám
Edző: Árva Barna 
 
 

Megyei egyéni atlétikai verseny 
Átlagon felüli teljesítményt nyújtottak az „Aranyosok” 

  
Áprilisban megyei egyéni atlétikai versenyen az Arany János 
Általános Iskolából a különböző versenyszámokban csak a 
legjobbak álltak rajthoz. A 20 tanuló várakozáson felüli teljesített: 
Egy arany, két ezüst, és három bronz éremmel tértek haza.  
 

 
Fotó: Magánarchívum

Pongor Norbert  2014-ben már volt diákolimpián 
 

A legfényesebben csillogó érmet a 4x600 méteres lány váltó tagjai 
(Borbély Evelin, Szilágyi Nikolett, Csillag Cintia, Baranyai Lili) érték el, 
amellyel kivívták a jogot a május végi, Székesfehérváron 
megrendezésre kerülő Országos Atlétikai Diákolimpiára. Ezüstérmet 
szerzett Pongor Norbert (300m síkfutás), Papp Kira (kislabda hajítás). 
Bronzérem volt a jutalma Pongor Norbertnek (súlylökés), Budai 
Fruzsinának (kislabda hajítás) és Csillag Cintiának (300 m síkfutás) 

Bertóthy Tamás
 

 
 
 

Létavértes közigazgatási portálja: 
www. letavertes.hu 

 

Létavértes Sc ’97 

Fiatal sportolók elismerése 

 
Fotó: Magánarchívum
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