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VII. Májusi Málé Fesztivál 
2017.-május 27-én 

Létavértes, Rózsa u. 1-3 
 

� 10-14 óráig FŐZŐVERSENY 
� 10-20 óráig: csillámtetoválás, arcfestés 
        népművészeti-, helyi termékek vására 
� 10-15 óráig kézműves foglalkozások  
         kukoricapattogtatás, népi játékok, 
         magsaccoló verseny 
� 11 óráitól Kukorica János viadal,  
         Serény Iluska vetélkedő 
� 14 órától Máléfaló verseny gyermekek 
        és felnőttek számára 
� 15 órától: Felnőtt ügyességi vetélkedő 
         Agri-Corn Kft. szakmai előadása 
� Köszöntő, eredményhirdetés 
� 17 órától színpadi m űsor  
        népdal, néptánc, népzene  
� 17.46 órától: TOMBOLASORSOLÁS 
� 19 órától: TÁNCHÁZ 
         a nagyváradi Soroglya zenekarral 
�  20 órától KONCERT  
         a nyíregyházi Tibi a hegyről zenekarra 

 

 
 

A belépés INGYENES. 
Szeretettel várunk minden kedves gasztronómia 

és népi hagyományok iránt érdeklődő 
 VENDÉGET, FŐZŐCSAPATOT 

 

Itt született meg – az önmaga által kevésbé 
értékelt felfedezése- a zajtalanul gyulladó 
gyufa (1836. december 18.), mely hírnevét 
megőrizte.  
 
Számtalan megpróbáltatásáról és kudarciról,  
1844-ben szülei nagylétai tanyájára történt 
hazaköltözéséről, Iparegyesületi tagságáról, 
Kossuthoz és az 1848/49-es szabad-
ságharchoz fűződő kapcsolatáról, további 
életútjáról számos forrás elérhető  az 
interneten. Ajánlom a város honlapján: 
www.letavertes.hu az Irinyi oldalt, továbbá 
az Irinyi családnak emléket állító gazdag 
tartalmú honlapot: www.irinyiek.extra.hu/ .  
 

 
 
Irinyi János nevét viseli a vértesi rész álta-
lános iskolája, mely évenként megemléke-
zik névadójáról. Központi épületük udva-
rán található az Irinyi család sírkertje, és 
Ispánki József Irinyi mellszobra.  
Irinyi János névadója a szép arborétumnak, 
és a helyi gyógyszertárnak. Az Irinyi emlé-
kek hűséges ápolói voltak az egykori peda-
gógusok és mai méltó utódaik. 

A magyar Prometheusnak 2009-ben önálló 
kiállítótermet létesített a város. (t.b.) 

Múltunk kell ő ismerete, értékeink 
őrzése és átörökítése önbecsül é-
sünk fontos záloga. 
 
Az Irinyieket Nagyléta és Vértes történel-
mének kiemelkedő családjai között tartjuk 
számon.  
Idősebb Irinyi János korának kiművelt 
mezőgazdásza, Irinyi József író, politikus, 
az 1848-as „Márciusi Ifjak” ismert vezető 
személyisége. 
 
A család kiemelkedő alakja Irinyi János. 
Egyike a XIX. század magyar reformerei-
nek, akik megkísérelték magyar földön 
elültetni az ipari forradalom vívmányait. Ő 
a magyar reformkor egyik zsenije, akinek 
munkásságát kellő alapossággal mind a mai 
napig nem dolgozták fel.. 1991-ig arra sem 
volt bizonyíték, 1817. május 17-én 
Nagylétán, vagy a ma Romániához tartozó 
Albison született. 
 

Forrás: http://biharmegye.ro/node/1200 
 
Dr. Szabó József diószegi születésű
margittai szakorvos, -akinek egyik kedvte-
lése a helytörténet- fedezte fel, hogy a Bi-
har megyei Albis a szülőhelye a gyufa fel-
találójaként közismert Irinyi János ve-
gyésznek, akárcsak az öccsének, Józsefnek.  
Ennek alapjául a diószegi egyházi anya-
könyvi bejegyzés szolgált. 
 
Az általános iskolát Nagylétán végezte, 
majd az apa akaratának megfelelően 1836-
ban jeles eredménnyel jogi diplomát szer-
zett. Innen a bécsi Politechnikumba került 
és vegyészetet tanult. 
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2017. május 2-án megtartott soros testületi 
ülés napirendjén: 
      Polgármesteri jelentés  
1. Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2016. évi költségvetésének 
zárszámadásáról  ● 
2. Beszámoló a pénzügyi, gazdasági el-
lenőrzési tevékenységről a 2016. évben ● 
3.    Különfélék 
3.1. LET.A.MED Zrt. 2016. évi 
beszámolója és 2017. évi üzleti terve ● 
3.2. Létavértes Városi Könyvtár és Mű-
velődési Ház intézményvezetői pályázat 
ismételt kiírása / Megbízás intézmény-
vezetői feladatok ellátásával ● 
3.3. Zöldhulladék gyűjtőpont kijelölése, 
rendelet módosítása ● 

3.4. Kóbor ebek befogása 
3.5. Létavértes 0860/4 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlása – Temető előtti  
3.6. Létavértes 2214 hrsz-ú – Halom utca 
24. alatti belterületi ingatlan megvásárlása  
3.7. Létavértesi 2215 hrsz-ú, a valóságban 
Létavértes, Halom u.24. sz. alatti belterületi 
ingatlan 2/10 tulajdoni hányadának 
megvásárlása 
3.8. Kovács Miklós 4281 Létavértes, Petőfi 
u. 40. sz. alatti lakos külterületi ingatlan 
vásárlási kérelme  
3.9. Javaslat a civil szervezetek 2017. évi 
támogatására ● 
3.10. Városnapi helypénz 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu 
                  ● = elérhető a város honlapján  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zöld hulladék elhelyezése 
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Röviden 
 

Civilek támogatása 
 
A Képviselőtestület május 2 –ai ülésén 
63/2017.(V.2.) Öh. sz. határozatával –pályá-
zati eljárást követően- 2017-ben az alábbi 
helyi civil szervezeteket részesíti támo-
gatásban: 
A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány: 

96 000 Ft
Létavértesi Fitness- és Szabadidősport 
Egyesület:                                           92 000 Ft 
Létavértesi Polgárőr Egyesület: 

          120 000 Ft
Arany János Általános Iskola Tanulóiért 
Alapítvány:                                        72 000 Ft 
A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért 
Alapítvány:                                        60 000 Ft 
A felosztható keretösszeg 440 000 forint volt. 
 
 

Intézményvezet ői pályázat 
 
Tekintettel arra, hogy a Létavértesi Városi 
Könyvtár és Művelődési ház két funkciót 
(művelődési intézmény és közkönyvtár) is 
ellát, ezért a korábbi pályázatban a fenntartó 
önkormányzat az intézményvezetői feladatok 
ellátásához előírta mindkét területen 
szükséges megfelelő végzettség meglétét. 
A feltételnek megfelelő személy nem jelent-
kezett, mivel a képzési rendszer át-
alakulásával egyre kevesebb olyan szak-
ember van, aki mindkét funkció betöltéséhez 
szükséges végzettséggel rendelkezik. 
Ezért került sor új pályázat kiírására, mivel az 
egyik intézménytípushoz előírt végzettség 
megléte is elegendő, ha a másik területet 
megfelelő végzettségű szakember irányítja.
(A pályázati kiírás elérhető a honlapon is)
 
A Képviselőtestület az intézményvezetői  
feladatok ellátásával – a pályázati eljárás be-
fejezéséig- a jogszabályi feltételeknek meg-
felelő végzettséggel rendelkező Pappné 
Szabó Mária intézményi dolgozót bízta meg. 
 

Véradónap  
 
 
 
 
 
 
 

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt önkéntes 
véradóinkat, hogy 

Június 7 -én, szerdán 8 - 15 óráig 
a Sporttelepen Debreceni u. 1. 

kiszállásos véradás lesz. 
Szalai Ferencné véradásszervező
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Zöld hulladék elhelyezése  
Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a 
háztartásokban képződő zöld hulladé-
kok szervezett begyűjtésére a településen 
az alábbi feltételek mellett van lehetőség:  
  

Gyűjtőpont helye: 
Létavértes, Szilerdő u. 18. (volt 
szeméttelep területén)  

Gyűjtés ideje:  
2017. június 1 - 2017. november végéig; a 
bejáraton feltüntetett nyitvatartási időben 

Nyitvatartási id ő: 
hétfőtől péntekig  9.30-18.00 óráig 

szombaton 7.00-14.00 óráig 
 

Elhelyezhet ő hulladékok köre: 
k i z á r ó l a g kertben vagy kertészeti 
tevékenység során képződő növényi 
eredetű települési hulladék. 

Elhelyezés módja: 
önállóan végezve, a kihelyezett gyűjtő-
edényekben tisztán ömlesztetten, egyéb  
 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
kóbor állatok befogásával és elhelyezésével 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az 
önkormányzat szerződést kötött a Hajdú 
Speciális Kutató Mentő Egyesülettel.   
 
 

nem lebomló anyagoktól, zsákoktól 
mentesen vagy biológiailag lebomló kötöző 
anyaggal kötegelve. Az ágak, a gallyak 
legalább 1 méternél kisebb darabra 
legyenek darabolva. 
  
Kérjük , az érkezési sorrendnek 
megfelelően végezzék a zöldhulladék 
elhelyezését. Felhívjuk figyelmüket, hogy a 
gyűjtőponton el kell kerülni a hulladék 
edényen kívüli szétszóródását, a 
zöldhulladékon kívül tilos elhelyezni más 
hulladékot (pl. kommunális vagy szelektív 
hulladékot, építési törmeléket, tűz- és 
robbanásveszélyes hulladékot, veszélyes 
hulladékot, stb.)! Az illegális hulladék-
elhelyezés köztisztasági szabálysértésnek 
minősül!  
A nem megfelelő minőségű, átmérőjű 
hulladék esetén a helyszínen tartózkodó 
önkormányzati kisegítő személyzet 
visszautasíthatja a hulladék átvételét. 
 
 
 
A településen hetente egy alkalommal az 
egyesület szakembere bejárást végez, s a 
kóborló állatokat begyűjti. 
Kóbor ebek bejelentése: Település-
szervezési Iroda 585-300 telefonszámon.  

Bertóthyné Csige Tünde  jegyző
 

Kóbor ebek befogása 

A testület 2017. május 2 -ai ülésén 
14./2017. (V.02) sz. rendeletével elfogadta 
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
készült előterjesztést. A város honlapján az 
önkormányzat és intézményei 2016. évi 
költségvetésének teljesítéséről, módosítá-
sairól szóló rendeletek követhetők. 
 

A zárszámadás mérlegadatai: 

1.010.910 E Ft Költségvetési bevétellel 
1.047.823 E Ft Költségvetési kiadással 
     36.913 E Ft Költségvetési hiánnyal 
 

A rendelet, mellékletekkel együtt elérhető: 
www.letavertes.hu honlapon / Önkormányzat 

2016. évi zárszámadás 
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Anyák Napja 

Május első hetében várakozással telve és izgatottan érkeztek meg 
az édesanyák és a nagymamák a csoportokba.  
 

 
Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

A gyermekek szívhez szóló műsorral és az általuk készített kedves 
kis ajándékokkal lepték meg a vendégeket, akik örömkönnyekkel 
telt szemekkel, boldogan ölelték magukhoz gyermekeiket 
 

Búcsú az óvodától 
2017. június 4-én (vasárnap) du. 16 órától a Művelődési Házban 
veszi kezdetét a Csicsergő, a Bóbita és a Mazsola nagycsoportos 
gyermekek ballagási ünnepsége, melyre sok szeretettel várjuk a 
Kedves hozzátartozókat! 
 

Családi nap 
Hagyományainkhoz híven, 2017. június 9-én ismét megrendezésre 
kerül a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában a Családi nap, melyre 
minden óvódás gyermeket, és a hozzátartozóikat sok szeretettel 
várjuk.! 
 

Kirándulás az állatkertbe 
2017. június 12-én óvodánk idén is lehetőséget biztosít a gyerme-
keknek arra, hogy ellátogassanak a Debreceni Állatkertbe. 
 

Ráhangoló hét az óvodában 
Óvodánkban 2017. június 13-16-ig délelőtt 10:00-11:45-óráig 
ráhangoló hetet tartunk, ahol a gyermekek és szüleik betekintést
nyerhetnek az óvodai életbe, megismerkedhetnek a leendő óvoda-
pedagógusokkal és az óvodásokkal. 
Kérjük a szülőket, hogy rossz idő esetén hozzanak maguknak és 
gyermeküknek váltó cipőt. 
 

Angol bemutató 
Azok a szülők, akik angol csoportba íratták be a gyermekeiket, 
2017. június 13-án, 10:30-tól angol bemutató foglalkozást tekint-
hetnek meg óvodánkban. 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
munkatársi közössége

 
 

HELYREIGAZÍTÁS 
A 2017. áprilisi lapszám 2. oldalán, a „Költészet Napja rendezvény” 
ifjabb díjazottjainak névsora tördelési okból hiányosan jelent meg. 
A helyezettek: I. Joó Panna Dorka, II. Apai Liliána, III. Németh 
Richárd, IV. Kiss Gabriella. Az érintettektől, olvasóinktól elnézést 
kérünk! (a szerk.) 
 

Presbiterek továbbképzése 
 

2017. április 22-én Létavértesen került meg-
rendezésre a Debreceni Református Egyház-
megye Presbiteri szövetségének presbiter-
továbbképzési alkalma, amelynek a Vértesi 
Református Egyházközség adott otthont.  

Témája az idősekről való gondoskodás, törődés volt. 
 
A találkozón 102 presbiter vett részt a debreceni egyházmegye több 
településéről. 
Vad Zsigmond esperes úr köszöntője után, a helyi vértesi lelkipász-
tor,. Rozsnyai István az irgalmas samaritánus példázatán keresztül a 
diakóniai szemlélet és a gyülekezeti diakónia fontosságát mutatta be 
a jelenlévőknek, majd röviden a Vértesi Református Egyházközség 
fenntartásában működő Idősek Szeretetházának tevékenységét és a 
hozzá tartozó szociális szolgáltatásokat is felvázolta. 
 
Ezt követően a Skóciából érkezett vendégek tartottak előadást az 
ottani diakóniai munkájukról és a gyülekezetek működéséről, tevé-
kenységeikről. 
A konferencia a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény állandó 
kiállításában tárlatvezetéssel, majd a Szeretetház étkezőjében szere-
tetvendégséggel zárult, mindenki nagy megelégedésére. 

Kővári Emese

 
 

800 ingyenes gyümölcsfa csemete  
 

A közelmúltban két ütemben ismét több száz gyümölcsfa került 
létavértesi földbe.  
 

 
Fotó: MAGÁNARCHÍVUM

 
A sportegyesület vezetősége egy debreceni faiskolából díjmen-
tesen -az önkormányzat közreműködésével- több mint nyolc-
száz facsemetét hozott a településre. A szőlőskertben pótlásra 
kerültek a tavalyi évben elültetett, de meg nem fokadt, vagy 
valamilyen okból elszáradtak facsemeték. A meggy, cseresz-
nye, körte, alma, szilva és barack facsemetékből részesültek 
civilszervezetek és intézmények is. 

Papp Zoltán képviselő
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Alsó tagozaton történt 
 
Április 19-én a Kistérségi szakmai nap keretében Mészárosné 
Imre Melinda tanárnő a 2.b osztályban német nyelvből tartott 
bemutató órát „a korai nyelvoktatás” címmel.  
 
Április 24. – 28. Környezettudatos és Fenntarthatósági Témahét
keretében minden nap foglalkoztunk a környezetvédelemmel, a 
Föld megmentésével. 
 

A FÖLDÉRT 
 

 
Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

2. a osztály 
 

 
2.b. osztály 

 

 
4. a osztály 

 
Április 27-én délután csatlakoztunk azon országos 
kezdeményezéshez, melyet Bagdi Bella indított el. 23 ország több 
mint 150000 gyermeke énekelte együtt a „Gyújts egy gyertyát a 
Földért!” dalt, aminek Mi is részesei lehettünk, mind a közel 260 
alsós tanuló és pedagógusaink. Erre a napra minden osztály 
különböző technikával rajzokat készített, amelyből kiállítást 
rendeztünk. 

Alapműveleti Matematika Verseny 
A körzeti versenyek eredményeinek 
összesítése alapján Flach Márk  4.a osztályos 
tanuló megyei IV. helyezést ért el. Az 
ünnepélyes díjkiosztóra április 26-án Hajdú-
szoboszlón került sor, ahova a megye első 6 
helyezést elérő tanulók kaptak meghívást. 
Felkészítője Fazokán Jánosné. 
Az összesítés alapján Szima Gergő 37. 
helyezést ért el. Felkészítője Tarnóczki 
Zsoltné. 

 
„Én mesém” - Országos meseíró pályázat 

A 4.a osztályos tanulók közül 3 kislány vállalkozott arra, hogy 
csatlakozik nagy meseírónkhoz és megírták saját meséjüket. Apai 
Liliána, Kiss Gabriella és Vlajk Johanna, felkészítőjük Bora 
Istvánné. Saját meséjükhöz illusztrációt is készített Apai Liliána és 
Kiss Gabriella. Felkészítőjük: Fazokán Jánosné. 

 
Tankerületi szakmai nap 

 
Idén harmadik alkalommal kapcsolódtunk be a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ által a Derecskei járás általános iskoláiban 
megrendezett szakmai napok programba. 
Témaként a korai nyelvtanulást választottuk, hiszen immár 3. éve 
orientációként választható nálunk a nyelvoktatás lehetősége, ami azt 
jelenti, hogy tanulóink már 1. osztályos koruktól találkoznak az 
idegen nyelvvel, s ez a tény remélhetőleg elősegíti majd azt, hogy 
alapos nyelvtudással hamar nyelvvizsgázni tudjanak tanulóink. 
A programot a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola idegen 
nyelvi munkaközösségével állítottuk össze közösen, s 8 intézmény 
25 pedagógusa vett részt rajta. 
 
A napot bemutató órával kezdtük, ahol Mészárosné Imre Melinda
irányításával a 2 éve németet tanuló diákok mutatták meg nyelvis-
meretüket rendkívül mozgalmas, dallal, játékokkal, sok eszköz 
használatával színesített órájukon. 
 
Nem csoda, hogy a foglalkozás elemzésekor csak elismerő szavakat 
kaptunk. Az óra megbeszélését követően a Debrecenben működő, 
de településünkön is jelen lévő Helen Doron nyelviskola vezetője, 
Sőrés Gabriella adott tájékoztatást a város óvodájában folyó képzés-
ről, nyelvtanítási módszereikről, nem titkolva azt a tényt, hogy a 
következő tanévben tagozatot szeretnénk indítani velük közösen.  
(Terveink szerint angol tagozatos osztályunk 1. évfolyamán a Helen 
Doron módszer korosztályhoz igazított tantervével kezdenénk a 
tanulást, majd a többi évfolyamon már erre épülő, saját tanárainkkal 
összeállított, s véghezvitt tantervvel folytatjuk az oktatást.) 
A közös tízórai után, mely alatt szintén tartalmas beszélgetést foly-
tattunk a nyelvoktatásról, két előadónk az Oxford University Press, 
illetve az MM Kiadó munkatársai könyveikről, tanulást-tanítást 
segítő interaktív eszközeikről tartottak tartalmas, kézzel fogható 
tapasztalatokat adó előadásokat. 
A nap végén az elégedett, élményekkel teli szívvel távozó pedagó-
gusok láttán azt gondolom, hogy szükség van ilyen programok 
szervezésére a későbbiekben is. 

Nagy Józsefné intézményvezető
 

RAJZVERSENY 
Tizedik alkalommal rendezték meg idén az országos Komplex 
Művészeti Vetélkedőt, melynek helyszíne a Szolnoki Fiumei Úti 
Általános Iskola volt. Összesen 7 megye, 38 iskolájának 270 tanuló-
ja vett részt a rendezvényen. A mi iskolánk diákjai a képzőművésze-
ti ágazatban indultak, Máté József rajz szakos tanár felkészítésének 
köszönhetően. 
Az ország minden részéről, Budapesttől Székesfehérvárig érkeztek 
versenyzők, akik kiváló alkotásokat készítettek.  
Elmondhatjuk, hogy iskolánkból mind a hat versenyző jó kedvvel és 
szabadon alkotott a verseny keretei között is - ráadásul nagyon szép 
eredményekkel is öregbítették iskolánk hírnevét: 
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG HETE 
 
Az április 24-28-ig tartó héten rendeztük meg iskolánkban idei 
harmadik témahetünket, melynek témája a környezettudatosság volt. 
A felső tagozatban az alábbi témakörökben szerveztünk előadásokat 
és foglalkozásokat tanulóinknak: 
 

"Az élelmiszerek útja"  - Az ötödik évfolyamosok külön-
böző országok népeinek táplálkozási lehetőségeivel és -szokásaival 
ismerkedtek meg a Zsírosné Czeglédi Erzsébet által tartott foglalko-
záson. 
Az ötödikesek a témahéthez kapcsolódóan akváriumot rendeztek be 
a biológia teremben. 

"Egy bolygón élünk"  - A hetedik évfolyamosok a föld-, 
levegő- és talajvédelem fontosságáról és lehetőségeiről szereztek 
információkat Nagy Dezsőné jóvoltából. A különböző szennyező-
anyagok és az ellenük való védekezési lehetőségek mellett diákjaink 
segítségével összegyűjtöttük, mi magunk mit tehetünk Földünk 
megóvásáért. 

"A VÍZ"  címmel Pál Csaba tartott érdekes előadást édes-
vízkészleteink mértékéről és annak felhasználásáról az 5-6. évfo-
lyamosoknak. 

 
"Re-design" címmel, az újrahasznosítás jegyében Pongor 

Sándor és Suta László segítségével készítettek felsőseink papírhen-
gerből szalvétagyűrűket és PET-palackból virágtartókat. 

 

 
 

Fodor József és Hadházi Mónika "Háztartási 
Ökolábnyomunk csökkentése" címmel beszélgettek a gyerekek-
kel arról, hogy mit tehetünk, hogy minél kevesebb szemetet termel-
jünk otthonainkban. A 7-8. évfolyamosok közül 20 gyermek vett 
részt a foglalkozáson. 
 
Reméljük, a hét programjai sikerrel hívták fel diákjaink figyelmét 
arra, hogy természeti értékeink kincset érnek számunkra, s hogy 
mindannyian, közösen vagyunk felelősek megóvásukért.  
 

FELAJÁNLÁS 

 
Iskolánk számára Hosszú Gyula bácsi egy kiskocsit ajánlott fel, 
melynek nagy hasznát vesszük a gyakorlókertünkben, illetve külön-
böző programokon, pl. papírgyűjtés alkalmával. Köszönjük Gyuszi 
bácsi jószívűségét! 
 

 
Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

Az  országos Komplex Művészeti Vetélkedőn résztvevők 
7-8. évfolyam: Justyák Brigitta 8.a -I., Dienes Dóra 8.a - II. hely 
5-6. évfolyam: Farkas Dorina 6.c - II: hely 
További résztvevők: Hosszú Viktória Virág, Nagy Viktória, Szabó 
Dorina 8.b. 
Szeretettel gratulálunk a résztvevőknek és felkészítőjüknek. 
 

ALAPM ŰVELETI MATEMATIKA VERSENY 
MEGYEI EREDMÉNYEINK 

Iskolánkban április 5-én írták meg a gyerekek az alapműveleti ma-
tematika verseny körzeti fordulójának feladatait. Az itt elért ered-
ményekről már beszámoltunk az elmúlt hónapban. A feladatlapokat 
továbbküldtük, és megyei szinten összesítették az eredményeket. A 
megyei eredményhirdetésre a legjobb hat versenyzőt hívták be a 
megye összes indulója közül. Létavértesről Flach Márkot érte ez a 
megtiszteltetés. A 188 versenyző közül ő a 4. helyezést érte el Gra-
tulálunk neki és a többi versenyzőnek, valamint a felkészítő pedagó-
gusaiknak! 
További eredmények: 
4. évfolyam: Flach Márk 4, Szima Gergő 37, Vlajk Johanna 75, Kiss Gabri-
ella 91, Bozsóky Péter 97. 5. évfolyam: Veres Kristóf 12, Vida Ferenc 67 
6. évfolyam: Zurbó Benjámin 48, Kalmár Barbara 58, Bozsóky Virág 66, 
Szatmári Marcell 74, Szabó Csongor 91 
7. évfolyam: Kontor Balázs 32, Hadházi Panna 66, Bora Patrik 89. 
 

PAPÍRGYŰJTÉS 
Ebben a tanévben a fenntarthatósági témahét keretében rendeztünk 
papírgyűjtést április 24 és 27. között a felső tagozatban. A résztve-
vők délutánonként szállították az iskola udvarán elhelyezett konté-
nerhez a kiselejtezett újságokat, csomagolóanyagokat és egyéb
papírhulladékot. 

 
Az összegyűjtött papírt az A.K.S.D. Kft vette át tőlünk. 
A bevételt a legaktívabb papírgyűjtők jutalmazására fordítjuk, akik 
egy debreceni kiránduláson vehetnek majd részt. 
Köszönjük minden tanulónk és az őket támogató szülők munkáját! 
A papírgyűjtés szervezője: a felsős Diákönkormányzat és Tóth 
Zsuzsanna. Köszönjük a felügyeletben és a szervezésben részt vevő 
pedagógusok munkáját! 
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Környezetünk szépítése a Föld napján 

 
Tankerületi szakmai nap  

Ebben a tanévben a tavaszi szünet utáni első napon került megren-
dezésre a tankerületi szakmai nap. Iskolánk idén az egész napos 
oktatás témájának részletes bemutatására vállalkozott 
 

 
A szakmai nap megnyitója 

. Vályiné Pápai Viola igazgatóasszonyunk köszöntője után a részt-
vevők előadást hallottak az egész napos oktatás rendszeréről és a 
tehetséggondozásról Katonáné Szabó Csilla igazgatóhelyettes asz-
szonyunk illetve Mező Katalin egyetemi tanársegéd prezentációjá-
ban.  
Az elméleti áttekintés után a Tamás Henrietta tanárnő által tartott 
„Ábrázol-lak” szakkörön és Jákóbné Szilágyi Éva tanárnő vezetésé-
vel az önálló tanulás megsegítését bemutató foglalkozáson vettek 
részt a pedagógusok, melyet szakmai konzultáció követett. 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát intézményünkben és 
pozitív gondolatokkal tért haza. 

 
Versenyek 

Körzeti atlétikaversenyen vettek részt diákjaink április 27-28-án. 
Egyéni teljesítményben legsikeresebb volt Pongor Attila 3. osztá-
lyos tanulónk, aki aranyérmet szerzett.  
Csapatban a legjobban szereplő Irinyisek a III. korcsoportos / 5-6. 
osztályos/ lányok bronzéremmel gazdagították iskolánk hírnevét. A 
csapat tagjai: Magyar Réka, Mázló Evelin, Tóth Zsóka, Haga Zsa-
nett, Károlyi Kitti és Lép Mária. 

(Fotó a 7. oldalon)
 

6www.irinyivertes.hu

Irinyi János
Általános Iskola

 
 

A magyar költészet napja 

Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

Április 11-én, József Attila születésnapjának 112. évfordulójára 
emlékezve, a költészet napja alkalmából szebbnél szebb szavalatok 
színesítették iskolánkban az óraközi szüneteket. A korábban meg-
rendezett helyi versmondó verseny résztvevői mondták el verseiket.  
 

Föld napja  
Az alsó tagozat április 24-28. között a Fenntarthatóság-
környezettudatosság Témahetéhez csatlakozott. Az országos felhí-
váson összesen 1909 iskola vett részt. A program célja a Föld napja 
üzenetének, a fenntarthatóságnak a széles körű elterjesztése volt.  
 

Újrahasznosítás a 4. osztályban 
ÖKO- iskola révén a gyerekeknek nem volt meglepő ez a téma és a 
hozzá kapcsolódó érdekes feladatok sem, így most is jókedvűen és 
aktívan munkálkodtak ezeken az órákon. 
A felső tagozatosok figyelmét a „Gyújts egy gyertyát a Földért!” 
című dal meghallgatásával hívtuk fel a környezettudatos magatar-
tás fontosságára. Ezt követően a Diákönkormányzat szervezésében 
összegyűjtött papírhulladék elszállítására, valamint iskolánk épüle-
teinek környezetszépítésére került sor. 
 

Létavértes közigazgatási portálja: 
www.letavertes.hu 
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Aranyérmes atlétánk  

 
Mesemondók Konyáron 

14. alkalommal rendezték meg április 19-én, Konyáron az „Égig 
érő fa”  járási mesemondó versenyt. 15 iskola gyermekei varázsol-
ták el a jelenlévőket a mesék birodalmába. Intézményünket a helyi 
versenyen legeredményesebbnek bizonyult diákok képviselték.  
 

 
Irinyis mesemondók Konyáron 

Közülük Zsiros András 2. osztályos és Tóth Zsóka 5. osztályos 
tanulóink csodás történetét III. hellyel jutalmazta a járási verseny 
szakmai zsűrije. 
Az Ady Endre Gimnázium által meghirdetett „Olvass Többet”
irodalmi vetélkedőn iskolánk két 7. osztályos tanulója vett részt. 
Kerekes Zsuzsanna kitartó munkáját többnapos nyári táborozással 
értékelték.  
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő neve-
lőiknek: Kissné Frank Csilla, Nagy Károly, Kontor Gábor, Vályi 
Éva, Debreczeni-Borók Szilvia/ 
 

Anyák napja 
Május első vasárnapjához közeledve, 5-én, pénteken került meg-
rendezésre az anyák napi nyílt nap és az azt követő köszöntő versek, 
dalok, műsorok előadása. Szülői igény szerint különböző tanórákon 
volt lehetőség bepillantást nyerni a gyerekek munkájába, a változa-
tos oktatási módszerek, munkaformák és a korszerű interaktív esz-
közök használatának megfigyelésére.  

 
 

 
 
 

 
Anyák napja – nyílt órák 

 
Irinyis májusfa  

 
Fotók: ISKOLA ARCHÍVUMA

A májusfa állításának hagyományait idéztük fel április utolsó iskolai 
napján. Ez a diákönkormányzati program ismét vidám hangulatot 
teremtett a gyerekek és felnőttek körében. A színes szalagokkal 
díszített fa tavaszi énekszóra került a Kassai utcai iskolaépület kert-
jébe.  

Köszönet! 
Az Irinyi Iskola dolgozói 25 fát ültethettek el a napokban kertjeik-
ben. Köszönetet mondunk a Létavértesi Sportegyesület közremű-
ködésének az intézmények dolgozóinak felajánlott gyümölcsfákért. 
 

Régi kép 

 
1982. május 16-án avatták fel a tudós-feltaláló, hazafi Irinyi János 
mellszobrát. Alkotója Ispánki József, az architektúra Rácz György 
munkája. A rendezvényen részt vett az Irinyi család két leszárma-
zottja: Irinyi Emma és Jánossy B. Sándor tanár úr. 

 Fotó: Turóczi Barnabás
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Rendezvényterv 2017. június 

 

 
 

AAArrraaannnyyylllaaakkkooodddaaalllooommm   
" Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább. 

Az élet viharában te vigyázol rám. 
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, 

S hogy megosztod az életed velem." 
(Vörösmarty Mihály) 

 

 

TTóótthh   KKaattaall ii nn   ééss  FF aarr kkaass  LL áásszzll óó  
Sok szeretettel köszöntünk Benneteket 

50. házassági évfordulótok alkalmából 
 

Laci és családja 
Csaba és családja 

 

Kedves Olvasóink! 
Az áprilisi számban útjára indítottuk a Nagymama szavai kezdemé-
nyezést, melynek célja, hogy környezetünkből összegyűjtsük azokat a 
régi szavakat, kifejezéseket, melyeket szüleink és nagyszüleink ismertek 
és a hétköznapokon is használtak.  
Tevékenységek, eszközök, szokások, ételek, falurészek, stb. feledésbe 
merült elnevezéseit várjuk az ínyencektől, lelkes unatkozóktól, patrió-
táktól, mindenkitől..!  
A szóhoz írjanak rövid magyarázatot, szinonimát, mely segít az értel-
mezésben. A feledésre ítélt szavakat  juttassák el a városi könyvtárba 
(Rózsa u. 1, vagy Kassai u. 8.), illetve elküldhetik interneten is: 
panni.liliom@gmail.com                                              Üdvözlettel: NagyI 
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Atlétikai versenyek 
2017. május 

 

A 4x600 méteres leány váltó, a 4x1000 méteres fiú váltó és a 
kislabda hajító bajnok Papp Kira vívta ki az országos versenyen 
való indulás jogát az Arany János iskolából 
 

 
Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Ha május, akkor az atléták ilyenkor vívják körzeti és megyei verse-
nyeiket. A legjobbak pedig részt vehetnek az Országos Diák Olim-
pián is. 
 
Létavértesen a Soporttelepen április 27-28-án megrendezett 
versenyen kilenc iskola (a 12-ből) 28 felsős és 23 alsós csapattal, 
összesen 306 tanulóval vett részt, ahol a derecskei Bocskai iskola
szerezte meg az első helyet, amire már nagyon régen volt példa.  
Iskolai létszámához képest pedig Hajdúbagos alkotott nagyot, hi-
szen szinte minden versenyzőjük éremmel térhetett haza. Az egyéni 
megyein is kiválóan szerepeltek, persze a létaiak is. 
 
Arany érmesek az Arany Jánosból: 
III.kcs. leány csapat: Papp Kira, Szabó Kamilla, Vásárhelyi Aman-
da, Ferenczi Lili, Karászi Nikolett, Balogh Nóra. A megyei verse-
nyen 4. helyezést értek el! 
IV.kcs. leány csapat: Szabó Kitti, Séber Bianka, Szabó Laura, Bor-
bély Evelin, Tarján Renáta, Szilágyi Nikoletta. A megyei versenyen 
ezüst(!) érmet szereztek! 
III kcs. egyéni: Papp Kira, IV kcs. egyéni: Szabó Kitti 
 
Ezüst érmesek: 
I.kcs. fiú csapat: Bódis Milán, Bertóthy Tamás, Milbik-Lantos Péter, 
Balogh Dominik, Tóth János, Szabó Kristóf 
I.kcs. leány csapat: Vásárhelyi Tifani, Tóth Viktória, Apai Zsófia, 
Szabó Dorina, Fülöp Csenge, Vida Boglárka 
IV.kcs.fiúcsapat: Mezei Benjámin, Vásárhelyi Norbert, Csíkja Ru-
dolf, Oláh Mihály, Veres László, Gáspár Zoltán 
I kcs. egyéni: Vásárhelyi Tifani 
 
Bronz érmesek: 
III.kcs. fiú csapat: Vida Csaba, Boldog László, Csíkja Márk, Réz-
műves Bence, Szatmári Marcell, Mezei Roland 
II.kcs. fiú csapat: Szima Gergő, Huszti János, Bora Dávid, Hermeczi 
Balázs, Kerekes Balázs, Guba Dávid 
I kcs. egyéni:Bódis Milán, IV kcs. egyéni: Szabó Laura 
 

 

Megyei atlétikai verseny 
 
Május első hetében már a megyei versenyek zajlottak a debreceni 
Gyulai István atlétikai stadionban a továbbjutó létai diákok részvéte-
lével.  
A 29 fős csapat igencsak kitett magáért, hiszen 3 aranyérmet -és 
ezzel az országos versenyen való indulás jogát is kivívták-, 3 ezüst-
érmet és 6 bronzérmet szereztek. 
 

 
 
I. helyezés: 4x600méteres leány váltó: Séber Bianka, Szabó Lau-
ra,Szabó Kitti,Borbély Evelin, 4x1000 méteres fiú váltó: Mezei 
Benjámin, Vásárhelyi Norbert, Karászi Károly, Veres László, 
kislabdahajítás: Papp Kira Leila 43,33 méter. 
 
II. helyezés: leány súlylökés: Szilágyi Nikoletta 8,33 méter, leány 
1500m: Séber Bianka, IV.kcs lány csapat 
 
III. helyezés: leány súlylökés: Krasznai Erika 7.98 méter, fiú súly-
lökés: Mezei Benjámin 10,56m, 1500 m futás: Horváth Bianka, 
kislabda hajítás: Vásárhelyi Amanda 36,74m, 4x100m III. kcs. fiú 
váltó: Boldog László, Vida Csaba, Rézműves Bence, Szatmári 
Marcell, 4x100 m IV. kcs. fiú váltó: Mezei Benjámin, Csikja Ru-
dolf, Vásárhelyi Norbert, Veres László 

 
Az országos versenyt a IV. kcs.-nak Székesfehérváron (két váltó 
csapat) május 25-26-án, míg a III. kcs.-nak Debrecenben június 22-
én (Papp Kira) rendezik. 
Felkészítő nevelők: Koroknai Tíbor, Hadady Mónika, Bertóthy 
Tamás, Herzné Egri Hajnalka, Nyakné Hevesi Judit. 
 

 
 

Bertóthy Tamás

További képek: www.letavertes.hu   /Település /Sport / 
Iskolai sport 

 

Létavértes Körzeti Atlétikai verseny éremtáblája 
 

 A      E     B ÉRMEK/ CSAPATOK SZÁMA 
1. Derecske Bocskai I. 6 4 5  15/8 
2. Hajdúbagos Sinay M.  4 5 2  11/7 
3. Létavértes Arany J. 4 4 4             12/8 
4. Hosszúpályi Irinyi J. 1 2 4  7/8 
5. Létavértes Irinyi J. 1 1 0  2/8 
6. Sáránd Kossuth L. 0 0 1  1/7 
7. Monostorpályi Thuolt I. 0 0 0  0/3 
8. Pocsaj Lorántffy Zs. 0 0 0  0/1 
9. Álmosd Bocskai I. 0 0 0  0/1 
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 regisztrációs szám, valamint az idei évben  minden igényl ő felté t-
lenül hozza magával őstermel ői igazolvány kártyáját . 
 
Idén a falugazdászoknak már nincs lehetősége a támogatást igénylő 
ügyfélkapuján benyújtani a kérelmeket, minden kérelem a falugaz-
dászok ügyfélkapuján keresztül kerül benyújtásra, amihez elenged-
hetetlen a Magyar Államkincstár (régi nevén MVH) jelszó megléte 
 

Az állatalapú támogatásokhoz kapcsolódóan a következőkre 
szeretnénk felhívni a figyelmet. A nemzeti anyatehéntartás-
támogatás jogcímhez kötődő tejértékesítési jelentésekkel kap-
csolatban az elmúlt években is, és a 2017. évre szóló támogatás 
esetén is változások történtek a jelentés benyújtásának formájában.  
A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében be kellett 
nyújtani a K8021 nyomtatványt (2015.04.01. - 2016.03.31. időszak-
ról). Aki ezt nem tette meg, az az éves jelentést a támogatási évet 
követő május 15-ig (2017.05.15.) beadhatja.  
 
A 2017. évben benyújtásra kerülő nemzeti anyatehéntartás támoga-
tási kérelmek esetén az egységes kérelem felületén, elektronikusan 
kell a tejértékesítésről a nyilatkozatot megtenni (2016.04.01. -
2017.03.31. időszakról). 
 
Külön felhívjuk minden ügyfél figyelmét, hogy a papír alapon telje-
sített jelentéstételi kötelezettség 2017-től érvénytelen, hiánypótlásra 
nem ad módot a jogszabály az elektronikus adatközlés elmulasztása 
esetén, így a kérelmet elutasítják. Azok az ügyfelek, akik az állattar-
tással felhagytak, és 2017-ben nem igényelnek támogatást, nincse-
nek kötelezve a tejértékesítési jelentés benyújtására akkor sem, ha az 
utolsó 12 hónapban, vagy annak egy részében még értékesítettek 
tejet. 
 

A tagdíjbevallás a tavalyi évhez hasonlóan fog zajlani, va-
lószínűleg június 1-én fog indulni. A 600e Ft alatti őstermelők a 
2000 Ft-os tagdíj befizetésével idén is  kiválthatják tagdíjbevallásu-
kat. Részükre fehér színű csekk lesz postázva. A 600e Ft feletti 
őstermelők, egyéni vállalkozók, nem természetes személyek to-
vábbra is kérhetik a falugazdász iroda segítségét. Kérjük, hozzák 
magukkal az idei évi adóbevallásukat, melyen minden adatukat 
pontosan fel tudjuk vinni a tagdíjbevallásos rendszerbe. 

Kárándi Orsolya, Tömöri István
NAK falugazdászai

 

 
 
Tisztelt Gazdálkodók ! 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az agrártámogatások 
következő aktualitásairól tájékoztatja a tagságot.  

 
Az egységes kérelem benyújtása szankciómentesen 2017. 

április 7.- 2017. május 15. között lehetséges. Az egységes kérelem 
2017. május 16. és június 9. között történő benyújtása esetén a 
támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szank-
ciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi 
szankció május 16-án 1%, május 17-én 2% stb. 

 
A 2017. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi 
vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 
A már 2017. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi 
szankció nélkül 2017. május 31-ig adatváltozás keretében lehet 
módosítani. 
 
Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott 
állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már 2017. 
május 15-ig benyújtott támogatási kérelmek csak szankció mellett 
módosíthatóak. 
 
2017. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcel-
lára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os 
csökkentésével jár. 2017. június 9. után benyújtott módosítások a 
kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre. 

Főszabályként egységes kérelmet minden olyan mezőgazda-
sági termelő benyújthat, aki aktívan végzi tevékenységét, jogszerű 
földhasználattal rendelkezik (közvetlen támogatások esetében 
tárgyév június 9-ig, EMVA-ból nyújtott támogatások esetében a 
jogszerű földhasználatnak a teljes gazdálkodási évben meg kell 
lennie); valamint SAPS támogatható területe eléri az 1 hektárt, a 
tábla támogatható területének pedig el kell érnie a 0,25 hektárt. 

A falugazdász-hálózat a kérelmek benyújtásában teljes körű 
segítséget nyújt, melyhez szükséges az MVH-tól kapott jelszó és  
 

                     Tanulmányi kirándulás  

            a „Hunyadiak nyomában”! 
  

Az Arany János Általános Iskola hetedik évfolya-
mos tanulói évek óta sikerrel pályáznak az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határta-
lanul”  c. pályázati felhívására.  

Nem volt ez másként az idén sem. Hetedikeseink –51 diák 6 felnőtt 
kíséretében- június 1-én a Hunyadiak nyomába erednek, s többek 
között  
Arad, Temesvár, Versec, Nándorfehérvár (Belgrád), Székelykeve, 
Szendrő, Törökbecse, Csantavér érintésével olyan történelmi ese-
mények elevenedhetnek meg szemük előtt, mint az Aradi 13, vagy 
Dózsa György kivégzése, a Nándorfehérvári diadal, vagy éppen 
Dugonics Titusz hős tette. 
 
A négy napos kirándulás során több közös programra is sor kerül 
határon túli magyar nyelvű iskolák tanulóival közösen, amely to-
vább erősítheti a Magyar - Magyar kapcsolatokat. 
 
A pályázat a kirándulás útiköltségét és szállás díját tartalmazza, 
mintegy 1.874.000 Ft értékben. Az étkezést a résztvevők által fize-
tett önrész fedezi. 
A kirándulás szervezésében a „Csillagösvény” utazási iroda segíti a 
hetedikes osztályfőnökök munkáját. 

B.T.
 

Tartalékosokat vár a honvédség 
 

Tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvédség a 
nemrégiben útjára indult új szolgálati forma, az önkéntes 
területvédelmi tartalékos rendszerbe. A honvédség mindazok 
jelentkezését várja, akik elkötelezettek, és tenni szeretnének saját 
lakókörnyezetük biztonságáért. 

Az új szolgálati forma célja, hogy az ország összes járása 
rendelkezzen felszerelt és kiképzett tartalékos katonákkal, akik saját 
járásukban erősíthetik Magyarország védelmét anélkül, hogy 
lakóhelyüktől hosszabb időre el kellene szakadniuk. Ez a kötelék 
egyúttal önvédelmi képességet jelent majd helyi szinten a 
megyének, a településnek és a lakosságnak is. 

A rendszerhez bárki csatlakozhat, aki elmúlt 18 éves, bün-
tetlen előéletű és legalább általános iskolai végzettséggel rendelke-
zik. A területvédelmi tartalékos szolgálatra azok is jelentkezhetnek, 
akik civil foglalkozásuk vagy iskolai tanulmányaik mellett szeretnék 
kamatoztatni tudásukat országunk védelmében. A területvédelmi 
tartalékosok a lakóhelyük szerinti járásban kapják meg kiképzésü-
ket, és itt is vethetők be különböző feladatokra. A területvédelmi 
tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, 
tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, 
legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután 
protokolláris feladataik is lehetnek, jelenlétük emelheti helyi szinten 
az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát. 
Az érdeklődők további részleteket olvashatnak a város honlapján: 

www.letavertes.hu   /Hírek
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

LAKÓHÁZ . Létavértes, Rákóczi 
u. 64. szám alatti lakóház nagy 
telekkel, gazdasági melléképületek-
kel , bármilyen mezőgazdasági  
tevékenységre alkalmas, telephely-
nek is alkalmas, eladó. Telefon: 
0630/ 502-51-41              (2017/00255) 
 
ÉPÍTÉSI TELEKNEK való 
ingatlan (2200m2) Létavértes Petőfi 
utcán, Cserekertben 13,27 AK 
értékű szántó udvarrésszel eladó. 
Érdeklődni: 06-30 384 64-10, vagy 
06-20 407 37-15              (2017/00178) 
 
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.              (2017/00176) 
 
ÜZLETHELYISÉG . Létavértes 
központjában üzlethelyiség kiadó. 
Száraz konyhakész bükkfa 2900 Ft 
akác tüzifa 3200 Ft/q,  Nyárfa 1800 
Ft/q. Kapható, megrendelhető-
telefonszám: 0630/ 354 8993. 

((201700211)
 
MOPED. Elektra 6000 típusú 
elektromos moped új állapotban 
(két alkalommal használt, és olasz 
gyártmányú robbanómotoros házi 
permetező eladó. Tel: 70/60 90 861 

(2017/00249)
 
ELADÓK jó állapotban lévő 7 db 
gázkonvektor és 7 db lemez 
radiátor. Érdeklődni lehet: Rét u. 5. 
Telefon: 06-52/ 251-175 

(2017/00253)
 
SZÁNTÓFÖLD: Létavértesen a 
0676 hrsz. alatti táblában 58,3 AK 
szántó, illetve  a 0763/5 hrsz. alatti 
táblában 60,02 AK szántó eladó. 
Érdeklődni lehet: 70/4107380, vagy 
70/2604844.                            (2017/00248) 
 

 

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 

 (2017/00177)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Zöldfa u. 3. szám alatt eladó. Víz, 
gáz, villany, cserépkályha van. 
Telefon: 06 30 353 8090, 
               06 30 654 9669  (2017/00094) 
 
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/ 517 2563.             (2017//00171) 
 
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           (x) 
 
 

 
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

 „Az idő múlik, feledni nem lehet. 
Nehéz az életet élni nélküled. 
Milyen szomorú mindig egyedül lenni, 
Valakit mindenütt hiába keresni. 
Hulló könnyekkel állunk sírod felett. 
Zokogva őrizzük drága emlékedet” 
 

Vónya József 
halálának 1. évfordulóján 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
Szerető feleséged, gyermekid,

és a 7 unokád

 

Tisztelt Létavértesiek! 
 
Az alábbiakban szeretném röviden bemutatni tevékenységemet. 
 
Fejmasszázs 
Ha te is szeretnél ebben a mai felgyorsult világban egy kicsit 
kikapcsolódni anélkül, hogy kilométereket utaznál érte, figyelmedbe 
ajánlom a fejmasszázst, ami rövid- és hosszútávon egyaránt kedvező 
hatást gyakorol az egészségre. 

Például: közérzet 
javulása, letisztult 
gondolkodás; jobb 
koncentráció; nyugod-
tabb alvás; stressz 
enyhülése; stb.  
Bővebb információ 
nálam.  

Debrecenben, Létavértesen; és a Debrecen- Létavértes útvonalon 
(Bánk, Hosszúpályi, Monostorpályi) házhoz is megyek! 
 
Csigamasszázs  
Magyarországon egy egyedülálló, kuriózum arckezelést nyújt 
neked, ami 100%-ban természetes! 
Élő csigákkal dolgozom arcon, nyakon, dekoltázson.  
Hullámzó mozgásuk mintegy 
masszázsszerűen élénkítik a bőrt, 
elősegítve annak rugalmasságát és annak 
megtartását! 
Egy maszkszerű réteg keletkezik, 
leheletnyi vékony, színtelen, szagtalan 
fényes, de igen erős lifting érzete van a 
bőrön. Ráncokra, pattanásokra, kisebb 
esztétikai hibák esetén heti egy alkalom 
az ideális.  
A kezelés nem kellemetlen sem a vendégnek sem a csigáknak.  
Afrikai Achát csigákkal végzem az arckezelést, melyek terráriumi 
közegben élnek.  
Azoknak ajánlom ezt a rendhagyó arcmasszázst, akik különböző 
kémiai anyagok nélkül, inkább természetes módon szeretnének 
szépülni, kikapcsolódni,! 
A szolgáltatás elérhető: Létavértes Szél u. 63. szám alatt. 
Telefonszámom: 0670/3921806 

Köszönettel: Bágya -Bakó Anita
  

Roma-Kupa és majális a városi sporttelepen. 
 

Idén is megrendezésre került a több évtizedes hagyományra 
visszatekintő Roma-Kupa Létavértesen.  
 

A Létavértesi Roma Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében több 
településről, így Álmosdról, 
Bagamérból, Balmazújvárosról és 
Kokadról is érkeztek labdarugó 
csapatok, hogy összemérjék 
tudásukat a majális alkalmából. A 
kupát ebben az esztendőben Álmosd 
csapata nyerte.  
Az eredményhirdetést követően a 
csapatok és a sportpályára 
kilátogatók számára ebéddel zárult a 
rendezvény. 
 
Kép szöveg: Papp Zoltán képviselő

 

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  

 

 
Díjak átadása 
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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  

 
Rozsnyai Kézműves Tábor 
2017. június 19 – 23 – naponta 9 – 16 óráig 

ebéd, uzsonna – kézműveskedés, játék, kirándulás, sport, vizifoci 
Várjuk a táborozókat 7 éves kortól.  – Ár: 8000.-Ft/fő 

Jelentkezés/információk: Irinyi u. 7 – Telefon: 30 1999-437 
Részletek: www.rozsnyaigyujtemeny.hu és a facebook oldalon 

 

Létavértes Sc' 97 hírei
 
                      A 2016/17. évi bajnokság alapszakaszának végén a 
felnőtt női kézilabdázóink a dobogó második fokára léphettek fel 
 

Hajdúszoboszlóról is értékes pontokat hoztak el 
Fotók: MAGÁNARCHÍVUM

Küzdelmes szezon van  a Kesjár András edző vezette csapat mö-
gött. A lányok mindent megtettek, hogy a dobogó legfelső fokára 
állhassanak, de idén "csak" az ezüstéremnek örülhetünk 
 
Az U-11. korosztályos csapat is befejezte a régiós bajnoki évadot. 
A záró mérkőzésre hazai környezetben került sor. A tornán 
Létavértes mellett Debrecen, Mátészalka és Nyíradony csapatai is 
pályára léptek.  

U 11-es csapatunk  
 

Németh Petra tanítványai, a " középmezőnyben végeztek. Gratulá-
lunk a lányoknak, mivel eggyel idősebb korcsoportban indultak és 
becsülettel helytálltak! 

 

Dobogós helyért játszó serdülő csapatunk 
 

A serdülő korosztályos labdarúgóink a bajnokság finiséhez érkez-
tek, és reményeink szerint a Lázók Géza irányította csapat a bajnok-
ság végén dobogóra állhat. 

Papp Zoltán szakosztályvezető

 

Napközis néptánc- és népművészeti 
alkotótábor 6 – 14 éveseknek 

 

 
Időpontos /turnusok: 
I. 2017.  július 17 – 21  

II. 2017. augusztus 14 – 18 
Részvételi díj: 12.000.-Ft/fő 

(testvér, több turnus esetén kedvezményes: 10.000.-Ft/fő) 
melymagában foglalja a szakmai foglalkozások költségeit, a 

napi háromszori étkezést, szekeres kirándulás / lovaglás költségeit. 
 

Jelentkezés, bővebb információk: 
személyesen, illetve telefonon: +36 70 / 3606 319 

e-mailben: ballafruzsinam@gmail.com 
Jelentkezés: 5000.- Ft előleg befizetésével 

2017. május 25-ig. 
  

Balla Fruzsina 
táncoktató, népi játszóházvezető 
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