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XV. Városi Borverseny  
 

2017. március 4-én, szombaton 16 órá-
tól a Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete 
szervezésében, a  Városi Könyvtár és Műve-
lődési Ház támogatásával kerül megrende-
zésre a Kossuth u. 8. szám alatti iskolai 
ebédlőben a XV. Városi Borverseny he-
lyi és nem helybéli termelők számára. 
 
Nevezni lehet március 3-án, pénteken 18 
órától 20 óráig a Létavértes, Kossuth u. 8. sz.  
alatti ebédlőben, hazai és vendég borok 
kategóriákban. vörös és fehér borokkal 
Nevezési díj 1500 Ft/ bor, egyesületi tagok-
nak 1000 Ft/bor. A nevezési díj 1 fő részére 
belépőjegyet is tartalmaz. 
Belépőjegy: 2500 Ft /fő.  

Belépőjegyek elővételben vásárolhatók: 
Lévai Józsefnél (Tóth Á. utca) 

és az Autoshopban (Kossuth utca). 
 

IV. Határmenti Néptánctalálkozó 

 
Fotó: Boros-Szima Beáta

A változatos előadásokat, majd az esti 
táncházat a Szeredás Népzenei Együttes 
kísérte. A fellépők - és reményeink szerint 
a közönség is - kellemes élményekkel, és 
szakmai ismeretekkel felvértezve, illetve a 
következő találkozót várva távozott, és vitte 
magával Létavértes jó hírét.  
 
Eme rendezvény színvonalát is emelte az 
önzetlen támogatók segítsége. Felajánlásai-
kat ezúton is köszönjük!  
 
A rendezvény segítői, támogatói: 
Bacsa László és családja, Bora Xavér, 
Boros - Szima Beáta és családja, 
Gáspárné Pankotai Erika, Guba Csaba 
és családja, Guba Dániel, Hajdu Imre és 
családja, Kovács József és családja, 
Kővári Krisztián, Nagy Imre és családja, 
Rost Attila és családja, Tarnainé Papp 
Anita, Stefánia Cukrászda, Rozsnyai 
Muzeális Gyűjtemény, Létavértes Város 
Önkormányzata. 

Balla Fruzsina
További fényképek, kisfilm  elérhető: 

 www.letavertes.hu / Hírek oldalról
 
 

 
 
A januári lapszámban olvashattak a Helyi 
Értéktár fontosságáról, az Értéktár Bizott-
ságról, egyúttal kértük a lakosság javaslata-
it. Minden érték bekerülhet ebbe a tárba, 
melyről a közösség úgy dönt. 
A www.letavertes.hu Művelődés/ Értéktár 
oldalon megtalálhatók az eddig felvett érté-
kek, a szabályzat, valamint letölthető az 
Adatlap, melyen bárki kezdeményezheti 
az általa fontosnak tartott helyi érték felvé-
telét az értéktárba. 
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Véradónap 
 

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt önkéntes 
véradóinkat, hogy 

március 8.-án, szerdán 8 - 15 óráig 
az Aranykalász Irodaházban, Árpád-tér 
31. kiszállásos véradás lesz. 

Szalai Ferencné véradásszervező

2017. évi városi programok terve  
www. letavertes.hu / Hírek 

2017. január 21-én – a Magyar Kultúra 
Napjának előestéjén – immáron negyedik 
alkalommal került megrendezésre a nagy 
sikerű Határmenti Néptánctalálkozó.  
 
A szakmai seregszemlén az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is rengeteg felnőtt és ifjúsá-
gi táncos mutatta be tudását egymás-, a 
kritikus zsűri-, és a nagyérdemű közönség 
előtt.  
A rátermett, és felkészült műsorvezető, id. 
Bistey Attila nemzeti himnuszunk születé-
sének évfordulója apropóján a Himnusz 
közös eléneklésére invitálta a kb. 200 fős 
közönséget, majd Menyhárt Károly pol-
gármester úr köszöntötte az egybegyűlte-
ket, illetve ajándékozta meg a zsűri tagjait: 
Kácsor-Ignácz Gabriella, és Kácsor István
koreográfus, néptánc pedagógusokat, illet-
ve a fellépő csoportok képviselőit.  
 
A helyi Cserebingó csoport mellett vendé-
geink voltak a berettyóújfalui Bajnóca-, a 
hosszúpályi Margaréta-, a margittai 
Gyöngyvetők, illetve a nagyváradi Csilla-
gocska együttesek.  
 

Tájékoztató 
2016. januárban nyílt meg a Derecskei Járási 
Hivatal Kirendeltsége az Árpád tér 10/a. 
szám alatt. Itt nyert elhelyezést a Kormány-
ablak-, a Gyámügyi- és a Foglalkoztatási 
osztály. Az állampolgárok itt intézhetik 
személyi okmányaikkal, útlevelükkel, vál-
lalkozással, gépjárművel, gyám-üggyel, 
munkaüggyel kapcsolatos hatósági ügyeiket. 
A www.letevertes.hu „Elérhetőségek” me-
nüben további részletek olvashatók.  
Még ma is előfordul, hogy az emberek a 
Kossuth u. 4. szám alatti Városházán keresik 
a kormányablakot. Ezért tartottuk szüksé-
gesnek  a tájékoztatót. 
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A képviselőtestület 2017. január 31-én 
tartott soros ülést, melynek napirendje volt: 
 
   Polgármesteri jelentés 
1. 2017. évi munkaterv elfogadása  � � 
2.    Különfélék 
2.1  Létavértes Városi Könyvtár és Műve-
lődési ház intézményvezetői pályázat ki-
írása 
2.2  Törzskönyvi módosítások - Irinyi 
János Általános Iskola és Könyvtár meg-
szüntetése 
2.3  Iskolák felvételi körzethatár kialakítá-
sának véleményezése. � 
2.4  Indítható óvodai csoportszámok 
engedélyezése a 2017/2018. tanévben � 
2.5  Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2016. évi költségvetésének 
módosításáról � 
2.6  LÉT.A.MED Zrt. hozzájárulás finan-
szírozási előleg iránti kérelemhez kezes-
ségvállalás biztosítása. 
2.7  ÉRF. Zrt. részvényeinek értékesítése 
 
 
A Képviselő-testület 2017. február 14-i 
ülésén tárgyalta: 
1.   Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2017. évi költségvetésének 
megtárgyalása � (a márciusi lapszámban) 
2.   Különfélék 
2.1.Adósságot keletkeztető ügyletről szóló 
előterjesztés 
2.2. Az egyes anyakönyvi események en-
gedélyezésének szabályairól, valamint a 
fizetendő díjak mértékéről szóló  
 
 
 
 
Már valamennyi felhasználóhoz eljuttatták 
azt a levelet, melyben tájékoztatják a 
fogyasztókat, hogy a vízmérő órákat 
félévente fogják leolvasni, illetve az 
igénybe vett szolgáltatások számláit 
kéthavonta készítik el és küldik ki. 
A szolgáltató váltás miatt minden egyes 
felhasználóval új szerződés megkötésére 
van szükség.  
A kézhez kapott szerződést a csatolt 
kitöltési segédlet szerint 2 példányban ki 
kell tölteni, és vissza kell küldeni a Zrt. 
címére: 4001. Debrecen, Pf: 88. 
 

2. 8 Polgármester 2017. évi szabadságolási 
ütemtervének elfogadása 
2.9. Foglalkoztatás-egészségügyi szolgál-
tatás díjemelésére vonatkozó kérelem 
2.10 Ügyeleti napi díj mértékének 
meghatározása 
2.11 Szabó Kálmánné ingatlanügye 
2.12 Helyi közutak fejlesztése pályázaton 
való részvétellel 
2.13 2017. évi rendezvényterv � � 
2.14 Egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló rendelet felülvizsgálata � 
2.15 Javaslat közkegyelmi törvény megal-
kotásának kezdeményezésére 
2.16 A létavértesi nemzetiségi önkormány-
zatokkal kötött együttműködési megállapo-
dások felülvizsgálatáról � 
2.17 Létavértes - Kokad Monostorpályi 
Közbiztonságáért Közalapítvány megszün-
tetése 
2.18 Konyha működtetése 
2.19 Árpád tér-Rózsa utca sarkán lévő 
Művelődési ház beruházás 
 
 
11/2012.(VI.26.)Ör. számú rendelet 
hatályon kívül helyezése és e tárgykörben 
szükséges rendelet megalkotása  � 
2.3. Az önkormányzati képviselők tiszte-
letdíja, juttatása és költségtérítésének 
megállapításáról szóló 15/2004.(IV.29.)Ör. 
számú rendelet módosításáról � 
 
Jelmagyarázat: 
�= honlapon elérhető 
�= ebben a lapszámban olvasható 
 
 
 
 
 

A mérőállás bejelenthető telefonon is, fax 
és e-mail útján, vagy regisztrációt követően 
a http://e-portal.debrecen.hu oldalon, vagy 
személyesen is: Debrecen, Hatvan utca 12-
14. szám alatt 
Ügyfélszolgálat e-mail címe: 
ugyfelszolgalat@debreceni-vzmu.hu  
Hibabejelentés telefonon: 06 52/513-536 
 
Információs iroda Létavértesen: 

Debreceni utca 1. szám alatt 
 Hétfőn:       8:00 – 12.00 óra 
 Csütörtök:  120.0 –16.00 óra  
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RÖVIDEN 
 

 
Tasó László, a Hajdú-Bihar megyei 3-as 
számú választókerület (abban Létavértes) 
országgyűlési képviselője 2017. január 31-ig 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 
dolgozott, ezt követően a Miniszter-
elnökségen tölt be államtitkári posztot. 
Feladata a tízezer főnél kevesebb lakosú 
települések fejlesztésének segítése. 
 

25 éves a Létavértesi Hírek 
 
Negyedszázada, 1992. február hónapban 
indította útjára a Létavértes Nagyközségi 
Önkormányzat a település ingyenes lapját. 
 
Az alapítók szándéka szerint az újságnak 
tartalmaznia kell:  
- a közérdekű önkormányzati és közigaz-
gatási információkat; - a legfontosabb helyi 
társadalmi eseményeket; 
- intézmények működésével kapcsolatos 
híreket; 
- a képviselő-testületi ülésen hozott 
döntéseket és lehetőség szerint azok indokait, 
amennyiben a terjedelem miatt ez nem 
lehetséges, úgy azt a város honlapján kell 
közzétenni. 
 
A szerkesztés során ennek a tájékoztatási 
kötelezettségnek igyekeztünk eleget tenni, és 
az újság által fenntartani, erősíteni az 
önkormányzat és a lakosság közötti 
kapcsolatot. 
 

Az alapítók, az első szabadon választott helyi 
önkormányzat előtti tiszteletünket kifejezve 
álljon itt névsoruk: 
 

Szatmári Sándor  polgármester, 
Pántya György jegyző. 

Képvisel ők: 
Balló Zoltánné, dr. Gál József, dr. Koós 
József, Krizsán Gábor, Laczkó József
Lantos Imre, Mátyus Sándor, Nemes János, 
Szima Sándor (GAMESZ), Szima Sándor 
(Kossuth), Pankotai József, Pardi Sándor, dr. 
Tóth László 

 

Turóczi Barnabás 

A testület 2017. január 18-án közmeg-
hallgatással egybekötött rendkívüli ülést 
tartott. Fő napirendje a települési 
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról 
szóló önkormányzati rendelet, és a  

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés volt.  
A hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátásáról Bertóthyné Csige Tünde jegyző 
tájékoztatója a 4 .oldalon, illetve a �város 
honlapján  www.letavertes.hu / Hírek. 
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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

2017. ÉVI MUNKATERVE 
(Az ülések kezdési időpontja 14 óra) 

Helye: Városháza I. emelet 
 

Időpont: NAPIREND 
Január  

31 
2017. évi munkaterv elfogadása 
 

Február  
14 

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költ-
ségvetéseinek elfogadása  

 
Március  

28 

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről  
Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 
évi munkájáról  
Közbeszerzési terv 2017. év 

 
 

Április  
25 

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költ-
ségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
Beszámoló a 2016 évi pénzügyi ellenőrzésekről  
Beszámoló a folyamatba épített előzetes és utóla-
gos vezetői ellenőrzésről 
Tájékoztató a belső ellenőrzési tevékenységéről  

 
 

Május  
30. 

Tájékoztató Létavértesi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2016. évi tevékenységéről 
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról 

 
Június  

27. 

Tájékoztató a Nagylétai Református Egyházköz-
ség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról. 
Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munká-
járól  
Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról  
HEP felülvizsgálat  

Szeptem-
ber 26. 

 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei költ-
ségvetésének 2017. I. félévi teljesítéséről 
Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda munkájáról 

 
Október  

24. 

Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a 
környezetvédelem helyzetéről  
Beszámoló a Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
munkájáról.  

November 
28. 

 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. 
évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről  
Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról (2017. 
év adóbevételek alakulása, megtett intézkedések) 

December 
19. 

KÖZMEG-
HALLGA-

TÁS 

Beszámoló a Derecske - Létavértes Kistérség 
Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 
Beszámoló a bizottságok munkájáról  
Éves belső ellenőrzési terv elfogadása  
2018. évi rendezvényterv  

 

 
Fotók: Boros-Szima Beáta 

 
A kiállítást 2017 január 31-én dr. Arany Erzsébet, a Szín-Báb 
Egyesület nyugalmazott elnöke nyitotta meg. Köszöntőt mondott 
Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház művészeti vezetője, és Pappné
Győri Tünde, a bábcsoport részéről.  
A tíz éves munkásság alatt készített bábok mellett a bábcsoport 
fotóiból is látható válogatás, melyek a próbákat, az alkotó folyama-
tokat, és az előadásokat örökítették meg.  
A kiállítás visszhangjáról kérdeztem meg a napokban Láposi Terkát, 
aki a következőket válaszolta:  
„A kiállítást közel 5000 gyermek láthatja a két hónap alatt! A kö-
zönség szereti, csodálja a látott bábvilágot. Legyen az gyermek, 
szülő, vagy pedagógus, mindenki elismerően szól arról, hogy ma 
van egy település, ennek egy óvodája, ahol immár egy évtizede 
óvodapedagógusok a munkájuk mellett egy művészi alkotó folya-
matban teljesen önként, a legnagyobb kitartással és örömmel mara-
dandót cselekszenek. Egy igazán gyermekbarát tárlat!!” 
 

 
 
Köszönjük ez úton is, hogy a Vojtina Bábszínház munkatársai ilyen 
nagyra értékelik munkásságunkat, és gyönyörű kiállításba rendezték 
bábjainkat, képeinket.! 
A kiállítás 2017 március 28 -ig tekinthető meg a debreceni Vojtina 
Bábszínházban. (Debrecen, Kálvin tér 13.) 

Pappné Győri Tünde bábcsoportvezető
 

NNNEEEMMMZZZEEETTTIII   NNNAAAPPP   AAA   RRROOOZZZSSSNNNYYYAAAIII   GGGYYYŰŰŰJJJTTTEEEMMMÉÉÉNNNYYYBBBEEENNN   
A programból: 

16.30:“A gyümölcs lelke” cefrézési eszmecsere és pálinka- 
            kóstolás – Gönczi Károly előadása 
17.30: Eredményhirdetés, pálinka, kolbász és kalács – kóstolás 
            Az előadáson való részvétel díjtalan! 
18.30 –“Forradalmi vacsora”, majd táncház 
             Muzsikál:  a Madaras Zenekar 
             Táncot tanít: Puskás-Jánosi Annamária és Puskás László 
A vacsorajegy ára 2000 Ft/ fő, amelyet a Rozsnyai Gyűjtemény-
ben lehet megváltani. Férőhelyeink száma limitált, ezért kérjük az 
érdeklődőket, hogy időben jelezzék részvételi szándékukat az 
elérhetőségeinken. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a részleteket keressék pla-
kátjainkon és a honlapon www.rozsnyaigyujtemeny.hu. 
Elérhetőségeink: Irinyi u. 7. tel.: 06-52/376-763/113, vagy  
30 1999 437 - e-mail: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com 
 

Házikalács – pálinka – kolbászverseny felhívás a 7. oldalon 
 

Látogassa meg honlapunkat ! 
www.letavertes.hu 

LÉTAVÉRTES KÖZIGAZGATÁSI PORTÁLJA 

A „ HÍREK” menüpont alatt   
Önkormányzati tájékoztatók, felhívások, közérdekű közlemények, 

sport- és kulturális programok, pályázatok, egyéb.  
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Tisztelt Lakosság! 
 
Az elmúlt egy év folyamán a hulladékgazdálkodási közfeladat a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelöl közérdekű közszolgál-
tató útján került ellátásra. A szolgáltatás igénybevétele szempontjá-
ból ez nem jelentett változást, hiszen továbbra is az AKSD Kft 
(Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft) látta el a felada-
tot változatlan közszolgáltatási díj mellett.  
 
Az elmúlt egy év során az Önkormányzat folyamatosan próbált 
eleget tenni a törvényi kötelezettségnek, miszerint a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően minősített közszolgáltatóval kössön szer-
ződést, azonban ez többszöri közbeszerzési eljárást követően sem 
történt meg. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az önkormányzat nem 
vállalta a közszolgáltatási díj és a tényleges szolgáltatási díj közötti 
különbözet megfizetését, mellyel a rezsi csökkentéssel járó bevétel 
kiesést az önkormányzatra terhelte volna át a közszolgáltató. 
 
Számos jogszabályváltozás és az országos koordináló szerv létreho-
zásával ezen feltételekben is változás következett be, mivel fenti 
különbözet követelését jogszabály tiltotta meg, s a díjtételek alkal-
mazásában, valamint a minimum szolgáltatásra vonatkozóan is 
egységes elvek kerültek meghatározása.  
 
Mindezek következményeként az Önkormányzat a Debreceni Hul-
ladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben jelképes összegen szerzett 
tulajdoni részesedés alapján jogosulttá vált megkötni a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő közszolgáltatási szerződést.  
Az alábbiakban a közszolgáltatás területén jelentkező változások, 
valamint azok igénybevételének feltételeiről adok tájékoztatást:  
 
GYŰJTŐEDÉNYEK:  
A továbbiakban az alább részletezett feltételek mellett lehetőség van 

eltérő űrtartalmú gyűjtőedények igénybevételére.  
 
60 literes gyűjtőedényt kizárólag az egyedül élők vehetnek igény-

be. Ennek tényét az önkormányzatnak kell igazolnia a közszol-
gáltató felé. A gyűjtőedények igénybevételének további feltéte-
le, hogy azt meg kell vásárolnia az ingatlanhasználónak a 
közszolgáltatótól bruttó 7.366,-Ft önköltségi áron. 
Az igénybevételhez szükséges kérelmet az önkormányzathoz 
kell eljutatni (GAMESZ udvar, asztalos műhely mellett), mely-
hez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A büntetőjogi felelős-
ség tudatában tett nyilatkozat, valamint a lakcím-nyilvántartási 
adatbázis alapján az önkormányzat kiállítja az igazolást. Jogo-
sultság esetén a 60 literes gyűjtőedény átvételére minden  héten 
csütörtökön van lehetőség az Önkormányzat udvarán 
(GAMESZ udvar) a 120 literes gyűjtő edény egyidejű leadása 
mellett (mivel az önkormányzati tulajdonú).  Az átvétel követő-
en a csökkentett  mértékű szolgáltatási díj kerül kiszámlázásra.  
 

80 literes gyűjtőedényt azok vehetnek igénybe ahol maximum  
3 fő él. A kuka ára bruttó 7.239,-Ft. Erre irányuló kérelmet az Vá-

rosháza I. emelet 12. számú irodájába büntetőjogi felelősség tu-
datában tett két tanú által hitelesített nyilatkozaton (formanyom-
tatvány) kell benyújtani. Továbbiakban a 60 literes gyűjtőedény-
re vonatkozóak alkalmazandók.  

 

LOMTALANÍTÁS: továbbra is biztosított az évi két alkalom  
       (tavasz, ősz).  
 
SZELEKTÍVGY ŰJTÉS:   

Jelentős változás következett be a szelektívgyűjtésre vonatkozó-
an, hiszen az elkülönített hulladékgyűjtésre kormányrendelet 
{(385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről)} kötelezi az önkor-
mányzatot, az ingatlanhasználót és a közszolgáltatót egyaránt.   

 

Létavértesen SÁRGA ZSÁKOS ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK-
GYŰJTÉS keretében valósul meg papír, műanyag és fém (kivéve 
üveg) gyűjtése. 
 
A ZSÁKOK BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK : 
• A közszolgáltató ingatlanonként 4 db sárga színű zsákot biztosít az 
elkülönített hulladék gyűjtésére, amiket havonta egyszer gyűjt be és 
szállít el egy külön gyűjtőjárattal.  
• Az első begyűjtési nap:  
• 2017. március 29. szerda, a település Konyári -Kálló patak  
        Vértes oldala és  
• 2017.március 30. csütörtök, a település Konyári -Kálló patak 

Nagyléta oldala.  
• További begyűjtési napok: minden hónap utolsó szerda és csü-

törtök délelőttje. 
 

• Minden begyűjtés alkalmával annyi üres zsákot hagy az ingatlan 
számára, ahány telit elszállít.  
• Amennyiben nem fér el a sárga zsákokban a hasznosítható hulla-
dék, bele lehet tenni saját zsákba is, viszont fontos, hogy az átlátszó 
legyen, és a szolgáltató lássa a tartalmát. 
• A szolgáltató nem viszi el a zsákot, ha láthatóan nem hasznosítha-
tó hulladék van benne. 
A begyűjtési napon, azon ingatlanoknál, ahol a kommunális hulla-
dékgyűjtés, vagyis a kék kuka ürítése is esedékes lesz, egymást fogja 
követni a vegyes (kukás) és az elkülönített (sárga zsákos) járat. 
Emiatt a kuka mellé kell kihelyezni a sárga zsákokat, semmiképp 
nem a kukába, mert akkor azt a közszolgáltató a vegyes hulladékok 
közé üríti. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonos nem kap vissza 
üres zsákokat. 
 

• FONTOS információ, hogy a két gyűjtőjárat nem egyszerre 
érkezik. A szelektíves jármű korán reggel gyűjti be a zsákokat, 
így kérjük, hogy a sárga zsákok már reggel 6.00 órára kihelye-
zésre kerüljenek! 
 

• A csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, 
az újságpapír hulladékot kötegelve kell a zsákban, vagy a zsák mel-
lett elhelyezni.  
• A zsák száját össze kell kötni, hogy a hulladék ne szóródjon ki.  
• A kartonpapírból készült nagyméretű dobozt pedig laposra hajto-
gatva és kötegelve kell a zsák mellé helyezni. 
 Jogszabály részletezi, hogy milyen hulladékok NEM kerülhetnek 
bele az elkülönített gyűjtésre szolgáló zsákba: 
• üveg (szelektív gyűjtősziget zöld konténerében gyűjthető) 
• ruhanemű, textília 
• más hulladékkal összeragadó papír, műanyag és fém hulladék 
• folyadék, biológiai úton lebomló hulladék, vagy ezzel szennyezett 
papír, műanyag, fém hulladék 
• zöldhulladék  
• veszélyes hulladék 
• radioaktív hulladék, robbanóanyag  
• éles, hegyes, balesetveszélyes tárgyak 
A műanyag, papír és fém hulladékok között is van olyan, amit nem 
lehet a zsákban gyűjteni, mert hasznosítása jelenleg még nem meg-
oldott.  
A www.letavertes.hu /Hírek oldalon található azonos című tájékoz-
tató táblázatával ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. 
 

Az elkülönített hulladékgyűjtés rendszerével kapcsolatban további 
tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeinken: Debreceni Hulla-
dék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata 
4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 7. Tel.: (52)563-944, 52-es körzet-
ből ingyenesen hívható 0680/200-966 
Email: ugyfelszolgalat@dhkkft.hu  

 

Zöld hulladék begyűjtése:  Az I. negyedévben a településen kerül 
kialakítása zöldhulladék udvar, ahol ellenőrzött körülmények között 
konténeres begyűjtés történik majd.  Erről márciusban további tájé-
koztatást kap a lakosság.  

Bertóthyné Csige Tünde jegyző

AA  hhuull llaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii   kköözzffeellaaddaatt   eell llááttáássaa  LLééttaavvéérr tteesseenn  
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Fotók: Iskola archívuma
A névadóünnepség pillanatképe 

 

Közös fotó Janikovszky Jánossal 
 

Novellaíró pályázat 
Könyvtárunk névadójához kapcsolódva került meghirdetésre novel-
laíró pályázatunk, "Az úgy volt..." címmel. Diákjaink megírhatták 
saját életük eseményeit egy kis novellában. Az írásokból ismerhet-
jük meg, miért jó gyereknek lenni az ember 9 –14 éves korában. 
Szeretettel gratulálunk az ifjú alkotóknak! A verseny helyezettjei:  
1. hely: Kozma Botond, 2. Varga Boglárka, 3. Bartos Eszter. Kü-
löndíjasok: Apai Liliána, Balogh Lívia, Lakatos Regina 
 

Továbbképzés 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében szer-
vezett 3 napos pedagógus-továbbképzésen vett részt tantestületünk 
25 tagja Egerben.  
Az „1956: a magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükré-
ben” című pedagógus-továbbképzés célja az, hogy a résztvevők 
megismerjék az 1956-os magyar forradalomra vonatkozó legújabb 
hazai és külföldi történeti kutatások eredményeit, és meglévő ismere-
teik felelevenítésével és rendszerezésével átfogó képet alkossanak a 
tárgyalt történelmi időszakról, valamint  a korszak tanítására vonat-
kozó jó gyakorlataik megosztásával módszertani útmutatást kapja-
nak. A képzés szervezése, a szakmai háttér egészen kiváló volt, és 
nagyon szoros időbeosztás és ütemezés szerint haladtunk.  Rengeteg 
új információval gazdagodtunk, ugyanakkor nagyon jól éreztük 
magunkat, igazi szellemi felfrissülés volt! 
 

A továbbképzés résztvevői 

Nagy Józsefné igazgató

http ://arany -lvertes.sulinet.hu

AAArrraaannnyyy   JJJááánnnooosss  
ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa

 
Papírszínház 

Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás 
Január 26-án és 27-én  papírszínház járta körül az alsó tagozatos 
évfolyamokat. 
Ez alkalommal a gyerekek Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás c. 
meséjét hallgathatták meg, amely a szeretet kifejezésének és elfoga-
dásának módjairól szól. A program a közelgő könyvtári névadóhoz 
tartozó előzetes rendezvény volt, s a célja, hogy az alsósok ebben a 
rendhagyó formában is találkozzanak az írónő művével. 
A mesélő: Tóth Zsuzsanna könyvtárostanár 
Köszönjük a szervezésben nyújtotta segítséget az alsós tanítóknak és 
Gáspárné Pankotai Erika munkaközösség-vezetőnek! 
 
Névadó ünnepség a Janikovszky Éva Könyvtárban 
Diákjaink a tanév eleje óta színes programsorozatban ismerkedtek 
meg Janikovszky Éva műveivel. Csoportosan kölcsönözték műveit, 
s rajz- és kézműves pályázat keretei között illusztrációkat készítettek 
hozzájuk. Az alsós évfolyamok papírszínházas előadás során ismer-
hették meg Janikovszky Éva dakszli ikreit: Bertalant és Barnabást. 
A decemberben kiírt, „Az úgy volt…” című novellaíró pályázatun-
kon résztvevő gyerekek ihletet is meríthettek ezekből az írásokból, 
amikor a saját életükből vett történeteiket vetették papírra. 
Február 8-án végre elérkezett a várva várt könyvtárnévadó napja. Az 
ünnepségen Janikovszky János - Janikovszky Éva egyetlen gyer-
meke, aki egyben a Móra Kiadó igazgatója - személyesen vett részt. 
Interjúkérdéseinkre válaszolva mesélt édesanyjáról és édesapjáról is. 
 

 
Fotó: Magánarchívum

A kép a Joli néni vezette régi iskolai könyvtárban készült 
 

  Számos jeles vendégünk között külön szeretettel köszöntöttük Ke-
rek Lajosné Jolika nénit is, az iskolai könyvtár egykori könyvtárosát, 
aki férjével – az akkori igazgatóval együtt a könyvtár megálmodója 
volt. 
A jelenlévő gyerekek és felnőttek számára sok kedves meglepetést 
tartogatott ez a nap. Az ünnepség konferálásában volt diákjaink, 
Hadházi Zsófia és Molnár Laura volt segítségünkre, akik a névadó 
megszervezésében is fontos szerepet töltöttek be. Tarnai Panna (8.a), 
Hadházi Panna és Mázló Lilla (7.b) arról mesélt az egybegyűlteknek, 
hogy miért fontos az olvasás egy mai tizenéves számára. Szoták 
Viktória (6.b) egy vidám Romhányi-verssel kedveskedett, míg az
Aranyos KoméDIÁkoK drámacsoport Janikovszky Éva műveiből 
jelenítettek meg részleteket. 
A rendezvényt a könyvtár új névtáblájának leleplezése, majd az 
ünnepi torta elfogyasztása zárta. A névtáblát szeretettel köszönjük 
Nagy Tamásnénak és kerámia szakköröseinek: Kalmár Gabriellának
és Justyák Brigittának (8.a). 
Az ünnepség szervezői: Molnárné Pelei Andrea magyar-dráma 
szakos pedagógus és Tóth Zsuzsanna könyvtárostanár 
Köszönjük mindenkinek, aki a névadó létrejöttéhez bármilyen for-
mában hozzájárult, kiemelten Papp Zsoltné Kis Mónika pedagógia 
asszisztensnek! 
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Fotók: Iskola archívuma

„Mert megérdemeltük”, hogy készüljenek a tarsolylemezek a 
Rozsnyai Gyűjteményben - felső tagozatosok 

 
Szülői értekezletek 

Február második hetének elején minden évfolyamon osztálykere-
tekben került megrendezésre a tanév második szülői értekezlete 
igazgatóasszonyunk és az osztályfőnökök irányításával. Az első 
féléves munka értékelése, az előttünk álló feladatok és programok 
valamint az aktuális problémák megbeszélése volt a téma. A szülők 
részvételi aránya, aktivitása iskolai szinten jónak mondható (65%-
os).  
 

Versenyek 
Idén is február elején került megrendezésre az Irinyis  mesemondó-
verseny. Legapróbb növendékeinktől a legidősebb diákjainkig 
minden korosztály képviseltette magát. A zsűrinek most sem volt 
könnyű dolga, hisz minden versenyző lelkesen készült a nagy 
megmérettetésre. 
Legügyesebb mesélőink képviselik majd iskolánkat a megyei és a 
kistérségi versenyeken. 
 

 
A legkisebb mesemondók 

 
I. korcsoport / 1-2. osztály/: 1.  Zsíros András (2.o.), 2. Jákób Le-
vente (1.o.),  3. hely: Szima Csenge (2.o.) 
 

 
A II. korcsoport mesélői 

www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola

 

Félévet zártunk 
Január 20-án véget ért a 2016/2017-es tanév első féléve.  

 
Büszkeségeink: 

1. o: Jákób Levente, Kósa Dzsenifer, Németh Panna Lujza, Pongor 
Nelli, 
2. o: Horváth József, Kovács Renáta, Szima Csenge, Tóth Roland, 
Tóthfalusi Máté, Zsíros András 
3. o: Kitűnők: Gombos Petra, Varga József, Zudor Nóra, Zudor 
Réka. Jelesek: Csizmazia Gábor, Lakatos Milán, Pongor Attila 
4. o: Kitűnők: Belényesi Bence, Nagy Szabina. Jelesek: Miskolci 
Patrik, Németh Richárd Bendegúz 
5. o: Kitűnő: Csikai Sára. Jelesek: Fekete József, Tóth Zsóka 
6. o: Kitűnő: Molnár Fruzsina.  Jeles: Balogh Ágnes 
7- o: Jeles: Kádi Péter 
8- o: Jeles: Csizmazia Réka 
 

„Mert megérdemlem” 
A félév zárásához kapcsolódóan az idei tanévben 4. alkalommal 
került meghirdetésre a „Mert megérdemlem” pályázat iskolánkban. 
Ennek köszönhetően minden Irinyis diák lehetőséget kap arra, hogy 
példamutató magatartásával, szorgalmával, közösségi munkájával, 
jó tanulmányi eredményével és versenyeken való szereplésével 
kitűnjön osztálytársai köréből.  
Az eredményes munkát félévkor tanításmentes délelőttel (filmvetí-
tés, kézműves foglalkozás, sportversenyek, játékok), tanév végén 
jutalomkirándulással (Ópusztaszer, Agóra Tudományos Élmény-
központ, kalandpark) értékeljük. 
Idén február 10-én, pénteken délelőtt pihenhették ki az első félév 
kemény munkáját a példás magatartású és legjobb tanulmányi 
munkát végző   nebulók: 
 
1. o: Jákób Levente, Kósa Dzsenifer, Németh Panna Lujza, Pongor 
Nelli, Szabó Anita 
2. o: Horváth József, Kovács Renáta, Szima Csenge, Tóth Roland, 
Tóthfalusi Máté, Zsíros András 
3. o: Csizmazia Gábor, Gombos Petra, Pongor Attila, Zudor Réka 
4. o: Belényesi Bence, Bun Sándor, Katona Lili, Miskolci Patrik, 
Nagy Szabina, Németh Richárd Bendegúz 
5. o: Csikai Sára, Fekete József, Kovács Márk, Mázló Evelin, Rácz 
Tamás, Tóth Ádám, Tóth Zsóka 
6. o: Balogh Ágnes, Joó Eszter Ilona, Mezei Boglárka, Misuta Péter, 
Molnár Fruzsina, Pongor Enikő 
7. o: Balogh Zsigmond Patrik, Kádi Péter, Kerekes Zsuzsanna, 
Molnár Andrea, Molnár Márk 
8. o: Csizmazia Réka, Misuta Edina, Seress Csilla, Sinkovics Vivi-
en, Tóth Lili 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

„Mert megérdemeltük”, hogy a Rozsnyai Gyűjteményben  
 kézműveskedjünk -  alsó tagozatosok 
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II. korcsoport  / 3-4. osztály/:1. Katona Maja (3.o.),  Pongor Bence 
(4.o.), Tóth Levente (3.o.) 
III: korcsoport  /5-6. osztály: 1. Tóth Zsóka (5.o.), 2. Szabó Dávid 
Gyula (6.o.), 3. Szűcs Alexandra (5.o.) 
 

 
Fotó: Iskola archívuma 

IV. korcsoport / 7-8. osztály: 1.  Gudász Renáta (8.o.) 2.Kerekes 
Zsuzsanna (7.o.) 
Felkészítő nevelők: Nagyné Kiss Etelka, Vályi Éva, Magyar 
Jánosné, Katonáné Szabó Csilla, Jákóbné Szilágyi Éva) 
 

Földrajz háziversenyverseny 
A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett Telki 
Pál Földrajzverseny házi fordulóját január 26-án írták meg 7-8. 
osztályos reáltantárgyakban jeleskedő tanulóink. Az első fordulón 
legjobban teljesített gyerekek jutnak tovább a megyei döntőbe. 
Felkészítő nevelő: Kontor Gábor 
 

Hajdú Bihar Megyei Úszó Diákolimpia 
Február 7-én a Debreceni Sportuszodában tartott döntőn is eredmé-
nyesen képviseltette magát iskolánk. 
Díjazott tanulóink:  
Zudor Réka 50 m mell 2. hely, Zudor Nóra 50 m mell 3. hely, 
Zudor Nóra 50 m hát 3. hely, Fekete József 100 m hát 3. hely,  
Fekete József 50 m mell 3. hely 
Felkészítők: Kontor Gábor, Mányi Csaba, Nagy Károly 
Gratulálunk minden versengő gyereknek és a nevelőiknek! 
 

Farsangi felhívás 
Figyelem, farsangi karnevál  lesz bebruár 24-én 14 órától    

a  tornateremben. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Vályiné Pápai Viola igazgató 

Vándorúton a Szentírás – Létavértesen 
 
A Reformáció 500. évfordulója alkalmából az emlékév alkalmából 
készült szép kivitelű „Vándorbiblia” végigjárja a Tiszántúl vala-
mennyi református közösségét. 
 

A jelenlévők aláírják a kísérő emlékkönyvet 
 

Január 26-án 96 személy istentiszteleten fogadta a „Vándorbibliát, 
melyet a pocsaji gyülekezet küldöttsége Lovász Márton lelkipásztor 
vezetésével hozott a Nagylétai Református Templomba. 
 

 
 
Január 27-én a Vándorbiblia a Vértesi Református Egyházköz-
ségben járt. A Szentírást a Nagylétai Református Egyházközség 
küldöttsége vitte. A Vértesi Református Egyházközség intézménye-
inek munkaközössége közös énekléssel fogadta a szentírást, majd 
meghallgatta a közösség a kijelölt igét. Nagy örömmel csatlakoztak 
a kezdeményezéshez. 
(Forrás: Tiszántúli Református Egyházkerület. www.ttre.hu  

 



8. oldal            Létavértesi  HÍREK             2017. FEBRUÁR  
 
 

Megyei Úszó Diákolimpia 
Az Arany János iskola diákjai  idén sem maradtak 

érem nélkül  
Balogh Dominik képviseli iskolánkat az országos döntőn 

 

Február 7-én a Debreceni Sportuszodában rendezték az idei Úszó 
diákolimpiát, melyen már 10 éve rendszeresen részt vesznek az 
Arany János iskola tanulói is. Nemrég elevenítettük fel az első iga-
zán szép úszóeredményeket, és jutott eszünkbe Nagy Árpád, aki 
iskolánk első megyei érmese volt, vagy az első aranyérem, melyet 
nem sokkal később (2012) szereztek meg a III. korcsoportos fiúk 
(Laczkó Zsolt, Tarnai Péter, Turucz Dávid, Mihucz Csaba) és a III. 
korcsoportos lány gyorsváltó (Nagy Noémi, Miklós Hanna,  
Tarnóczki Lotti, Nagy Rebeka). Illetve az első megyei egyéni 
aranyérem is történelmi pillanatnak számított (2013-ban szerezte 
Nagy Noémi 100 méteres mellúszásban, csakúgy, mint az országos 
VI. hely a Laczkó Zsolt, Turucz Dávid, Czifra Bence, Guba Dániel 
összetételű fiú gyorsváltó csapattól ugyanebben az évben. 
 
Mostani diákjaink  is az ő nyomdokaikban haladva versenyeztek, s 
értek el nagyszerű eredményeket:  Balogh Dominik 50 méteres 
gyors úszásban (0:35,85) megyei bajnok lett és ezzel résztvevője a 
márciusi debreceni országos döntőnek. Dominik emellett összeka-
limpált egy ezüstérmet is 50 méteres háton. A másik egyéni érmün-
ket Szabó Viktória szerezte 100 méteres hátúszásban (1:47,13) 2. 
helyezést ért el. III. korcsoportos gyorsváltóink bronzérmet szerez-
tek igen nagy csatában.  
Fiúk:  Kovács Sándor, Nagy József, Tarnóczki Milán, Vida Csaba, 
Lányok: Hermeczi Ivett, Kalmár Barbara, Papp Kira, Szabó Viktó-
ria. 

 
Fotók: Magánarchívum

A bronzérmes fiúváltó (hátul): Nagy József, Vida Csaba, 
Tarnóczki Milán, Kovács Sándor. A bronzérmes leányváltó (kö-
zépen): Kalmár Barbara Hermeczi Ivett, Papp Kir a, Szabó 
Viktória. A megyei Bajnok elől: Balogh Dominik 
Éppen hogy csak lemaradt a dobogóról, de az elismerés nekik is jár: 
Milbik-Lantos Péter (4.), Fülöp Csenge (4), Harmati Dorottya (4.),  
Felkészítők: Hadházi Mónika, Koroknai Tibor, Bertóthy Tamás, 
Mányi Csaba.   Gratulálunk!  

Bertóthy Tamás
 

 
Nagy Károly átadja a kupát Nagy Józsefnének 

Régi képek 

 
 

Egy igazán ritka fénykép, melyet levelezőlapként lehetett postára 
adni. Kerek Lajosné Joli néni gazdag fényképgyűjteményéből válo-
gatott, és az Ő hozzájárulásával osztja meg a Kedves Olvasókkal 
Csige Józsefné igazgatónő. A felvételen az első világháborúban 
elesett nagylétai hősök emlékművének 1924. november 4-i leleplezé-
se látható, amint azt a kép hátoldalán az egykori igazgató-tanító 
Fekete Gyula kézírásával olvashatjuk. Köszönjük a képet! 
 

Képeskönyv Nagyléta Vértes Létavértes - a facebookon 
sok érdekes, ritka, helyi emlékeket őrző fényképekkel 

Folytatódott a remek hagyomány 
 
Puskás Ferenc halálának évfordulóján az Irinyi János- és az Arany János 
Általános Iskola között Teremlabdarúgó Tornát szervezünk immár 11 
éve. A gyerekek mind a két település részen óriási izgalommal várják ezt az 
eseményt.  Az idei verseny időpontja kicsit csúszott, de január 19-én siker-
rel lebonyolítottuk. Ismét visszavettük a serleget. ráadásul 17-8-as meggyő-
ző fölénnyel, ami dicséri a gyerekek hozzáállását, és a felkészítő, Koroknai 
Tibor szakmai hozzáértését. Az I. korcsoportos fiúk és a 6. évfolyamosok 
játéka élmény számba ment, külön köszönet érte. Így a tavalyi év után most 
egy évig élvezhetjük a vándorserleg társaságát.                                                         

Bertóthy Tamás
 

A fotó az 1940-es évek 
ben készült Nagylétán. 
Magyar Pétertől érkezett a 
kép, aki Érden él. 
 A felvételen a nagyapa,
Magyar György csizma-
dia és családja, felesége 
Sófalvi Anna, valamint 
két leánya: Magyar Er-
zsébet és Magyar Olga 
látható.  
A családnak már nincs 
Létavértesen rokona.  
Az unoka, Magyar Péter 
1947-1950 között élt itt a 
nagyszüleinél, és itt járt 
óvodába is. Valószínű a 
Kossuth utcán laktak. 
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  Nem történt csoda,  
   csak sportszer űbb lett a bajnokság!  
 
Az utóbbi évek legrövidebb, de legsportszerűbb bajnoksága 
véget ért. Ennek ellenére citrom díjat vehetett át a Jack Team
csapata. Rendkívüli mérkőzésen szerezte meg a bronzérmet a 
Young Boys, az ÖFB-ben a Nagyvárad visszaszerezte a vándor 
serleget. Egyébként a díjak 90%-a a határon túlra került. 
Két piros lap, és csak kilenc embernek kellett mérkőzést kihagynia 
fegyelmi okokból a bajnokság teljes ideje alatt. Bár az idén keve-
sebb mérkőzést játszottak a csapatok, ez akkor is nagyszerű ered-
mény. Ez egyébként a verseny hangulatában is érezhető volt.  
A Paptamási és az Éradonyversenyfutása már az elején borítékol-
ható volt, s nem tudni mi történt volna, ha az Éradony megjelenik 
december 30-án, vagy ha a Paptamási első félidő végén lőtt gólját 
megadják….  
Így aztán csak a bronzérem volt kérdéses (mivel a Paptamási már 
hamarabb bajnok lett) az utolsó fordulóban, amit a helyzeteit sokkal 
jobban kihasználó Young Boys nyert meg az újjáalakult 
 Létafitettel  szemben amelyik, sokkal stabilabb résztvevője volt a 
bajnokságnak, mint tavaly. Nem beszélve arról, hogy azon kevés 
csapatok közé tartozi, melynek tagjai kizárólag létai fiúk. A Gold 
Team néha valóban Aranycsapatként játszott, ugyanakkor képesek 
voltak akár kitől kikapni is. Az idén új elemként jelent meg két 
szimpatikus csapat: A Toldy FC (Hegyközszentmiklós)  és a 
Bihari Földvár . Nagyon jó benyomást keltettek, sőt utóbbi csapat 
elnyerte a legsportszerűbb csapat díját is. A Monostorpályi SE
csak árnyéka volt önmagának (hová tűnt Pataki Ernő, vagy Gyügyei 
Zolika?), de ennek ellenére nézhető, tiszta, sportszerű játékkal aján-
dékoztak meg minket. A lelkesedés, az akarat és a balszerencse 
megtestesítője volt a Diószegi Juventus, akiknek már igen sokan 
szurkoltak a vége felé. Kár, hogy ők is kihagytak egy fordulót. 
Az Öregeknél nagyot változott a világ: a tavalyi negyedik második, 
a tavalyi második ötödik, a tavalyi ötödik harmadik,  a tavalyi har-
madik első, a tavalyi bajnok pedig negyedik helyezést szerzett az 
idén. Az öregfiúk ismét bebizonyították, hogy bajnokságuk mind 
végig izgalmas, sportszerű és élvezetes tud lenni.  Visszatért a vér-
keringésbe a Létaboys, ami azért is örömteli, mivel egyre kevesebb 
az anyaországi csapatok száma: Az I. osztályban 50%, az ÖFB-ben 
60 %. Az idén összesen 18 csapat vetélkedett két hónapon keresztül, 
régen nem látott sportszerű keretek között, s nem biztos, hogy visz-
szasírjuk a 37 csapatos időszakot, bár egy tömegsport rendezvény-
nél a létszám sem mellékes. Hiába, gyorsan és nagyot változott a 
világ. A trófeák nagy része is a határon túlra került. (Két bajnoki 
cím, két sportszerűségi díj, két gólkirály, két „legjobb kapus”, s csak 
a legjobb ÖFB játékos -Kiss Tamás Létafit OB – díja maradt 
Magyarországon.)  
De ezt sem bánjuk, mert cserébe korrekt, sportszerű játékot játszó 
ellenfeleket kapunk, s a játék akkor jó, ha a  végén is jól érzed ma-
gad attól függetlenül, hogy nyertél-e vagy éppen kikaptál. 
 
Részletes eredmények: www.letafitse.extra.hu  web oldalon 

Bertóthy Tamás
 
 

KELEMEN SÁNDOR ÚJABB SIKEREI 
 

 
Fotók: Magánarchívum 

 
Budapest. Február 8-12 napokon megrendezett FEHOVA prog-
ramsorozat keretében, a 3D Magyar bajnokság, és Nemzetközi 
GP-n Kelemen Sándor kiváló teljesítménnyel, a 3D terem Orszá-
gos bajnokság első helyét és HDH-IAA international indoor 
Grand Prix első helyét szerezte meg. Gratulálunk! 
 

 
 

Kelemen Sándor a döntő után a szlovák versenyzővel 
 

FELHÍVÁS 
 

A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 

222000111666...   mmmááárrrccciii uuusss   111111---ééénnn   rrreeennndddeeezzziii    mmmeeeggg      
a VI. Létavértesi Pálinkaversenyt és  

az V. Házikalács- és Kolbászversenyt , 
 a Nemzeti Nap keretében. 

Szeretettel várjuk nevezéseiket! Nevezési díj: Nincs 
Nevezési mennyiség: 

pálinkák: fél liter/versenyző, kolbász: 30 dkg,  
kalács: egy egész darab 

 
Kérjük , hogy pálinka- és kolbásznevezésüket  

március 10-ig adják le a Rozsnyai Gyűjteményben, (hétköz-
napokon 9-17 óráig)  

a kalácsokat március 11-én, 12 óráig ugyanitt. 
Elérhet őségeink:  Irinyi u. 7. 

 Telefon:  06-52/376-763/113, vagy 30 1999 437 
e-mail:  rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com 

 

IDŐSEK SZERETETHÁZA - TÉRÍTÉSI DÍJAK 2017. ÉV 

Bentlakás 9.950 Ft/ fő/hónap 2.665 Ft/ fő/ nap 

Támogató szolgál-
tatás  szociálisan 
rászorulók  esetén 

szállítás 10 Ft/km személyi segítés  
térítésmentes  
0 Ft/ fő/óra 

Szociális étkeztetés 450 Ft/ fő/ebéd  
kiszállítás nélkül 

500 Ft /fő/ebéd  
kiszállítással 

Idősek nappali  
ellátása/ 
Demens személyek  

térítésmentes nap-
közbeni 
 tartózkodás esetén 

450 Ft/fő étkeztetés 
 igénybevételével 

Házi segítség-nyújtás 150 Ft/ fő/óra  
személyi  
gondozás esetén 

150 Ft /fő/óra szociá-
lis  
segítés esetén 

Vértesi Református Egyházközség  
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Tisztelt Termelők! 
 

Az őstermelői kártya adatainak felülírása során az őster-
melő köteles (személyi adatok – név, lakcím, adóazonosító jel, 
adószám; őstermelői tevékenység – pl.: NAV-nál bejelentett tevé-
kenységi kör bővítése; értékesíteni kívánt termékek köre) adatok-
ban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 
15 napon belül bejelenteni.  
Saját gazdaságra vonatkozó adatok (pl.: földterület használatának 
jogcíme, helyrajzi száma, nagysága, művelési ága, állattartásra 
alkalmas épület férőhelye és alapterülete, értékesíteni kívánt termé-
kek mennyisége) változása esetén évente egyszer, június 15-ig kell 
bejelenteni a kiállítónak. Az egységes kérelmek benyújtási időszaka 
alatt 8 napos ügyintézési határidővel végzünk őstermelői kártya 
felülírást. 
 

Az őstermelők segítése érdekében egy színes, több féle mó-
don kihelyezhető „Saját őstermelői tevékenységből származó 
termék” táblát  készített a NAK, melyet a piacon értékesítő gazdál-
kodóknak ki kell helyeznie. Ezek a táblák ingyenesen átvehetők a 
falugazdász irodákban. 
 

Az Európai Uniós és Átmeneti nemzeti anyajuhtartás 
támogatása iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak:  2017. 
február 1 - 2017. március 20. 
A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet be-
nyújtani. A fenti benyújtási határidőt követően beküldött kérelmek 
elutasításra kerülnek. 
A támogatási jogosultság feltételei:  
- a minimális támogatható állatlétszám: átmeneti nemzeti anya-
juhtartásnál – 10 egyed; termeléshez kötött közvetlen támogatásnál 
– 1 egyed; 
- a támogatási kérelemhez elektronikus úton csatolni kell a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított instruktori 
igazolás másolatát;  
- az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló törvény 
szerinti apaállat-használatról;  
- a ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek juh 
ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos nyilvántartásról 
és az adatok bejelentéséről;  
 

- támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a támogatási 
kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő 
naptól (2017. március 20-tól) kezdődően száz egymást követő na-
pon keresztül (2017. június 28.-ig) a tenyészetében tartja. 
 

Az idei évtől kizárólag kamarai meghatalmazással adunk 
be egységes kérelmet. Az ügyfél saját ügyfélkapuján keresztüli 
beadás a továbbiakban nem működik. Így aki továbbra is szeretné 
kérni a beadásban falugazdász segítségét, azokat megkérjük, hogy 
az https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon az Ügyfélnyil-
vántartás menüpont alatt  rendszeresített G1040-02-es jelszó kérő 
nyomtatványt juttassa be a  

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

4001 Debrecen Postafiók 551 postacímre. 
A postafordultával érkező levélben található jelszóval és regisztráci-
ós számmal a falugazdász benyújthatja a kérelmet egy kamarai 
meghatalmazás elkészítése után. 
 

Február 23-án 14 órai kezdettel Téli gazdaestét tartunk a 
Városi Könyvtár előadó termében. Témáink lesznek:  
� Őstermelői igazolvány aktualitásai 
� Őstermelők adózása 
� Pályázati és agrárfinanszírozási lehetőségek 
� Kistermelők, élelmiszertermelők tájékoztatója 

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! 
 

Belgyár András szervezésében ebben az évben is indul 
ADR tanfolyam Létavértesen min. 20 fő részvételével. A tanfo-
lyam mezőgazdasági vegyszerek, üzemanyagok mezőgazdasági 
vontatóval, vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti
szállítására jogosít. 
Feltételek: betöltött 20. év, személyi igazolvány, lakcímkártya, „B” 
kategóriára érvényes vezetői engedély 
Jelentkezni Kárándi Orsolya falugazdásznál, 70/436 28 36 - os 
telefonszámon névvel és elérhetőséggel együtt. 
 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete 2017. március 06 - már-
cius 13 között 80 órás alaptanfolyamot szervez Újlétán. Feltéte-
lek: jelentkezési lap, orvosi igazolás, befizetési igazolás leadása a 
megadott határidőig.  
Jelentkezni február 28-ig Nánási Viktóriánál (52/525-920) és  
Szabó Balázsnál, Maxima Agrodiszkont Kft. gazdaboltja, Újléta 
(30/479-3373) lehet. 

Kárándi Orsolya, Tömöri István
NAK falugazdászai

Könnyező Pócsi Szűzanya Idősek Otthona Alapítvány 
  Adószám: 18990360-1-09 

Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület 
  Adószám: 18556740-1-09 

Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub 
  Adószám: 18569230-1-09 

Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület 
  Adószáma: 18998650-1-09 

A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány 
  Adószám: 18567317-1-09 

Létavértesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
  Adószám: 19119230-1-09 

Létavértesi Román Kulturális Egyesület 
  Adószám: 19127275-1-09 

Létavértes SC ’97 
  Adószám: 18551202-1-09 

Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete 
  Adószám: 19125716-1-09 

Sziklavár Szenvedélybeteg-segítő 
Regionális Közhasznú Egyesület 

  Adószám: 18995200-1-09 
Vértesi Görög Katolikus Egyházért Alapítvány 

  Adószám: 18998760-1-09 
 

További 1 % felajánlható  a magyarországi egyházak részére  
Magyarországi Katolikus Egyház        0011 
Magyarországi Református Egyház 0066 

111   %%%   KKKÖÖÖZZZCCCÉÉÉLLLRRRAAA   ---   CIVILEKNEK! 
A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény alapján 

minden adófizető dönthet arról, hogy  
éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel. 

Létavértesi szervezetek: 
„A Korszerű Iskoláért” Alapítvány  

  Adószám: 18549782-1-09 
Alapítvány Létavértesért 

  Adószám: 18545984-1-09 
Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért 

  Adószám: 18997350-1-09 
A Létavértesi Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 

  Adószám: 18540680-1-09 
Barta Gyula és Felesége a 

Nagylétai Gör. Katolikus Egyházközségért Alapítvány 
  Adószám: 18551941-1-09 

 Érmelléki Népfőiskolai Egyesület 
Adószám: 18732553-1-09  
Érmelléki Iskolaszövetség 
  Adószám: 18568105-1-09 

Família Családsegítő Alapítvány 
  Adószám: 19124478-2-09 

Irinyi János Horgász és Környezetvédő Egyesület 
Adószám: 19872054-1-09 
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Apróhirdetés 
LAKÓHÁZ. Rákóczi utcán lakó-
ház nagy telekkel (2 hektáros), 
gazdasági melléképületekkel (táro-
lásra és bármilyen mezőgazdasági 
tevékenységre alkalmas) eladó. 
Telefon: 30/ 502-51-41. (2016//00826) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Szabad-
ság u. 23. szám alatti, 1 szoba, 
konyhás kis ház 600 négyszögöl 
telekkel eladó. Irányár: 800.000.-
Ft. Érdeklődni: Olajos Gábor, tel: 
06-52 251-805.                (2017/00074) 
 
ÉPÍTÉSI TELEK.  Létavértes, 
Vasvári Pál – köz 5. szám alatti 488 
n. öles üres telek eladó. A telken 
villany van, akár gazdálkodásra is 
alkalmas. Érdeklődni: 52/250-257, 
vagy 52/251097.              (2016/00937)) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával, 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
GEALAN , műanyag nyílászáró, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év 
teljeskörű garanciával, alacsony 
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy 
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, 06-20/ 463-57-13  
 
 

Apróhirdetés 670 Ft 

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, Rét 
u. 16. szám alatti összkomfortos 
lakás eladó.(víz, gáz, villany, 
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni 
lehet: 06/30 350 66 98     (2017/00073) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, eme-
letes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás, 
gáz- és vegyes tüzelésű központi 
fűtéses lakóház garázzsal, 
gazdasági- és melléképületekkel, 
ipari árammal, pincével eladó,. 
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375 

 (2016/00936)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor u. 39. szám alatti össz-
komfortos lakás eladó.. Érdeklődni: 
06 20 / 228-3942.             (2016/00041) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Kert 
u. 15. sz. alatti lakóház eladó. 
Szigetelt alappal, jó állapotú 
gazdasági épületekkel, 400 � öles  
telekkel. Érdeklődni lehet telefonon 
06-30/ 5142563.               (2017//00055) 
 
ÉPÍTÉSI TELEK. Létavértes köz-
pontjában, a Népbolt utcán építési 
telek eladó. Érd: 30/ 228 1471 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes kül-
területén 0567/34 Hrsz. Alatt 4,7 ha 
és110 Ak eladó. Irányár 19 millió Ft 
Érdeklődni lehet személyesen: 
Létavértes, Nyárfás u 13/b. Telefon: 
30/444-50-77.                  (2017/00025) 
 
TORMAFÖLDET  bérelnék 1-5 
hektárig. Telefon: 30 / 754-6013 

 (2017/00027) 
 

 
 
 
 
 
 

Egyesületek, alapítványok  
vezető tisztségviselői figyelmébe 

 
Amennyiben az egyesület elnöksége, az alapítvány kuratóriuma 
tagjai személyében, vagy a székhely tekintetében változás állott be, 
záros határidőn belül a vezető tisztségviselők kötelesek voltak a 
törvényszékhez a változás nyilvántartásba vételi kérelmüket a 
szükséges mellékletekkel előterjeszteni, 
A változáskor a létesítő okiratot módosítani kellett akként, hogy az 
feleljen meg a 2014. március 15. napán életbe lépett új Ptk., 
valamint a civilszervezetekre vonatkozó jogszabályokban foglalt 
előírásoknak. 
A bíróság jogosult volt többször is hiánypótló végzést kibocsátani, 
ezért a változás bírósági nyilvántartásba vételi eljárása 8-10 hónapot 
is igénybe vett. 
A több hiánypótlás kibocsátása f6leg az egyesületeknél okozott 
jelentős problémát, mivel minden esetben újra és újra össze kellett 
hívni a 20, 50, sőt több tagot számláló közgyűlést. Ez a helyzet 
kínos volt nemcsak az egyesület tagságára, hanem a jogi képviselő 
részére is. E miatt az ügyvédek döntő többsége egyesülettel, 
alapítvánnyal kapcsolatos bíróság előtti képviselet ellátását nem 
vállalta. Sokkal egyszerűbb volt bejegyeztetni több száz millió forint 
jegyzett tőkével alapított részvénytársaságot, korlátolt felelősségű 
társaságot, mint egy alapítványt. 
Nagyon sok egyesület, alapítvány a létesítő okiratát nem is 
módosította az előirt határidőre, ezért a jogalkotó a határidőt 
legutoljára 2017. március 01. napjában határozta meg, 
Az egyesületek, alapítványok felett a törvényességi felügyeletet a 
főügyészség gyakorolja, aki a bíróság részére a jogszabály 
értelmezésére állásfoglalásokat adott ki, ugyanígy a felsőbb 
bíróságok is. Ennek következtében a bírónak joga és kötelessége 
volt újabb es újabb hiánypótlást kibocsátani. 
A nyilvántartásba vételi eljárás elhúzódásának oka a jogi környezet 
volt. A törvényalkotó belátta, hogy ez így nem mehet tovább, ezért a 
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos jogszabályokat módosította, 
lényegesen egyszerűsítette. 
 
A módosítás 1ényege: 
- szűkítette az ügyészség törvényességi felügyeleti jogkörét  
- -a bíróság részéről hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak 

egy alkalommal kerülhet sor, és abban a kérelem valamennyi 
hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni, 

- a bíróság döntési kötelezettségének jogszabályban előírt 
határidőben köteles eleget tenni, 

- azok az egyesületek, alapítványok akiknek létesítő okirata nem 
felel meg a módosított jogszabályokban foglaltaknak, nem 
kötelesek 2017. március 01-ig létesítő okirataikat módosítani és 
kérni a nyilvántartásba vételt, ilyen kötelezettség csak a soron 
következő módosítás alkalmával terheli. 

 
További lényeges döntés az, hogy a törvény felhatalmazta az 
igazságügyért felelős minisztert, hogy az egyszerűsített 
nyilvántartásba vételi eljárás és az egyszerűsített változásbejegyzési 
eljárás esetén a kérelemhez csatolandó létesítő okirat mintaokiratát 
és a további mellékletek mintaokiratát, valamint az űrlapok 
közzétételének módját rendeletben állapítsa meg. 
 
Fenti egyszerűsítés következtében az egyesületek, alapítványok 
tisztségviselőinek a mintaokiratok kitöltése munkájuk 
megkönnyítését, a bíróságnak pedig a gyorsabb nyilvántartásba 
vételi eljárást fogja eredményezni. 
 
Lényeges még, hogy az ügyész indítványára a bíróság 
megállapíthatja a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét, ha 
az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem 
folytat tevékenységet, ezért célszerű a kuratóriumi iilésekrő1 
jegyzőkönyvet készíteni, és azt megőrizni. 
 

Debrecen, 2017. január 17. 
Dr. Soós Imre

 

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasót, hogy a „Bartha Gyula és 
Felesége a Nagylétai Református Egyházközségért Alapítvány" 2016. 
november 25. napján megszűnt, mivel beolvadt az „Alapítvány a 
Nagylétai Református Egyházközségért” alapítványba. 
Ennek következtében Bartha Gyuláné is a befogadó alapítvány 
alapítójává vált. 
Kérem a támogatóinkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 % -ával az 
Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért alapítvány 
javára szíveskedjenek rendelkezni! 

Az alapítvány adószáma; 18997350-1-09 
A befolyt pénzösszeget az alapítványi cél megvalósítására fordítjuk. 

Dr. Soós Imre a Kuratórium elnöke

Az „IMIKE GYERMEKÜNK MOSOLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY”  
 
A kuratórium és a szülők megköszönik a 2016. évben az adó 1 %-
ból felajánlott támogatást, mely 474.826 forint volt. 
Ezt az összeget a gyermek otthoni közlekedésének meg-
könnyítésére fordítottuk. A gyermek gyógykezeléséhez, 
életkörülményei javításához kérjük továbbra is a támogatók 
segítségét! 
Gyermekünk életének megmentéséért kérjük, támogassa 
alapítványunkat adója 1 %- ával, adományával ! 

Adószám: 1814-8398-1-09 
Számlaszám: 11738008-20843612 

Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését, 
áldozatvállalását! 
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KASSAI UTCAI ISKOLA 

Az újságba szánt anyagok, 
 fotók, hirdetések leadása 
 

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

E-mailen: letahirek@gmail.com  

 

 
 

 

 
 

KUPON 

Városi uszoda nyitva tartása 
a lakosság részére: 

Hétköznap 6.30-tól 8-ig és 1800-20 óráig 
Szombaton: 15.00-től-19.00 óráig 

Jegyárak egy alkalomra helyi lakosok részére: 
Felnőtt: 900.-Ft, diák és nyugdíjas: 650.-Ft 

10 alkalomra szóló bérlet ára helyi lakosoknak: 
Felnőtt: 5.800.-Ft, diák és nyugdíjas: 4.300 

További információk: Nagy József, � +36 30/ 206 7144 
 

OTP ügyfélfogadás 
szerdai napokon 9 – 13 óráig 

a Létavértes Városi Könyvtár és M űvelődési házban  
Rózsa u. 1. szám alatt 
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