
Három évtizede 
1992. február hónapban jelent meg a 
Létavértesi Hírek ingyenes önkormányzati 
lap első száma.                                 /  4 .oldal 
 

KÉT HÉTVÉGE,  
KÉT ELSŐ HELYEZÉS 
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Kelemen Sándor létavértesi íjász, 
többszörös bajnok, a Magyar Íjász Szövetség 
által rendezett két országos bajnokságon 
szerzett arany érmet. A Debreceni Városi 
Lövészegylet versenyzőjeként 2020. január 
30-án az érdi sportarénában,  a 3D 
Teremíjász OB megmérettetésen a HU 
Veterán férfi kategóriában, majd február 5-én 
a Budapest –Pestszentlőrincen tartott IFAA 
Teremíjász OB verseny BU V-Veterán férfi 
versenyszámában állhatott a dobogó  felső 
fokára.  

 
Elmondta, hogy a pandémia miatt a 
résztvevők száma ugyan kevesebb volt, de 
mindkét alkalommal sikerült legyőznie a 
tavalyi VB bronzérmes Farkas Mihály 
versenyzőt.                                                  (tb) 
 

VÁROSI VÉRADÁS 
2022. március 4-én 9.30-14,30 -ig véradás 
lesz Aranykalász MSZ irodaházában, Árpád 
tér 31. szám alatt. Minden önkéntes véradót 
szeretettel várunk! 

Szalai Ferencné véradásszervező
 

    

 
 

XXXI. évf. 2 (284.) szám 
2022. február 
Jégbontó hava 

 
 

 
 

Városháza, Kossuth u. 4.  
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Elfogadták a város ez évi költségvetését  

 
FELVÉTEL: KİVÁRI KRISZTIÁN

A  képviselő-testület 2022. február 10-i ülése tárgyalta és elfogadta a Létavértes Városi 
Önkormányzat  és intézményei 2022. évi költségvetését. A bevételi és kiadási főösszeg 
közel 2 milliárd 370 millió forint.                                                                                  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. sz. törvény és a Létavértes 
Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 2/2016.(I.26.) Ör. számú rende-
letének figyelembevételével talajterhelési 
díjat köteles fizetni mindazon víz-
fogyasztó, aki vízjogi engedélyezés 
alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és 
akinek megvan a lehetősége, hogy a 
kiépített csatornahálózatra kapcsolód-
jon, de eddig még nem tette meg. 
 
A törvény szerint a fizetendő talajterhelési 
díj mértékét a talajterhelési díj alapja (az 
elfogyasztott vízmennyiség) a jogszabály-
ban meghatározott egységdíj (1200.-Ft/m3) 
valamint a település közigazgatási 
területére vonatkozó területérzékenységi 
szorzó (1,5) szorzata határozza meg.  
A díj mértéke településünkön a szorzók 
alapján köbméterenként 1800.-Ft. 
 
2020. évben településünk teljes területén 
kiépítésre került a csatornahálózat azzal, 
hogy a lakosok 2021. július 31. napjáig a 
rendelkezésre álló közcsatornára 
kössenek rá, mivel azok az ingatlan-
tulajdonosok, akik a megépült rendszerre 
nem kötnek rá a megadott határidőig, azok
talajterhelési díjat kötelesek fizetni . 
 
A talajterhelési díj fizetése a fogyasztó 
adatszolgáltatása alapján kerül meg-
állapításra. 
 

Az erről szóló bevallást, - akik 2021. július 
31 után kötöttek rá a közcsatornára, illetve 
azok, akik 2021. december 31-ig még nem 
kötöttek rá, - a tényleges vízfogyasztásuk 
alapján 2022. március 31-ig kell beadniuk, 
eljuttatniuk az Önkormányzat Adóiro-
dájához.  
A megállapított díjat a bevallási határidőig 
kell megfizetni.  
A szükséges nyomtatvány beszerezhető 
az Önkormányzatnál, illetve elérhető, 
letölthető az Önkormányzat honlapjáról.  
 

A bevallás beadása az érintett 
ingatlantulajdonosoknak kötelez ő! 

 
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok 
figyelmét, hogy amennyiben lehetőségük 
van, úgy a csatornahálózatra minél 
hamarabb kössenek rá, azt haladéktalanul 
kezdeményezzék, mivel a talajterhelési díj 
fizetési kötelezettsége megszűnik a 
közüzemi csatornára való rákötés napjával.  
  

Bertóthyné Csige Tünde jegyző
 
Állampolgári eskütételek  

2021. december 17 -én 44 fő, január 26-án 
40 fő tett állampolgársági esküt a 
Városháza házasságkötő termében, így 
eddig összesen 11 311 fő vette át magyar 
állampolgárságát tanusító dokumentumait 
Létavértesen. 

 

A bevallás beadása március 31-ig kötelezı ! 
Tájékoztató a talajterhelési díjfizetési kötelezettségr ől 
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A Képviselő-testület január 27-i soros 
ülése 
Napirendek: 
Polgármesteri jelentés  
1. 2022. évi munkaterv elfogadása     O 
2. Nemzetiségi Önkormányzatokkal való 

együttműködési megállapodás ok   O  
3. 30 éves a Létavértesi Hírek 
4. Különfélék 
4.1. Létavértes Bigecs Farm bemutatása  
 
A Képviselő-testület február 10-i soros 
ülése 
Napirendek: 
1. Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2022. évi költségvetése       O 
2. Különfélék 
2.1. A polgármester 2022. évi szabadságo- 
        lásának ütemezése                              O 

4.2. A Létavértesi Városi Könyvtár és  
       Művelődési Ház 2022. évi  
        munkaterve, szolgáltatási terve       O 
4.3. A Létavértesi Városi Könyvtár és 

Művelődési Ház SZMSZ                 O  
4.4. A Létavértes Városi Könyvtár és  
4.5. Művelődési Ház nagytermének 

kampányrendezvény céljára szolgáló 
ingyenes használatáról szóló határozat 
megalkotása                                       O  

 
2.2. A Debreceni Vízmű Zrt alapsza- 
        bály módosítása 
 
A rendeletek, határozatok, ülések video-
felvételei a honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O = az előterjesztések olvashatók  
        a Testületi ülések oldalon 

Röviden 
 

2022. évi kiemelt 
városi rendezvények terve 

február 19. 
IX, Határmenti Néptánc Találkozó 

március 5. 
Borverseny 
március 11. 

Ünnepi megemlékezés 
május 21. 

Málé fesztivál 
június 4. 

Trianoni megemlékezés 
július 2. 

Városnap 
augusztus 8-14. 

Létavértesi Alkotótábor 
szeptember 10. 

Szüreti nap 
október 23. 

Ünnepi megemlékezés 
december 06-07. 

Adventi vásárral egybekötött 
városi karácsonyi ünnepség 

A rendezvények megvalósítását az 
aktuális járványügyi el őírások 

befolyásolhatják.  
 

FONTOSABB 

 TELEFONSZÁMOK 
 
Egységes európai segélyhívó: 112 

 
Mentők:       104 
Tűzoltóság  105 
Rendőrség: 107 

Belföldi tudakozó: 11800 

ORVOSI ÜGYELET 
06 52 506 303 

GYERMEKORVOS: 
06 52 376 033 

LÉTAVÉRTES RENDİRİRS 
06 52 585-052 

RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA : 
06 30 370 5092 

ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG 
06 52 585 000 

LÉTAVÉRTESI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

06 52 376 101 
 

KKKééépppvvviiissseeelllııı---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüüllléééssseeekkk   
 

 
FOTÓ: KİVÁRI KRISZTIÁN

A január 17-én tartott ülést Papp Zoltán alpolgármester vezette 
A rendkívüli testületi ülés támogatta a helyi építési szabályzat és helyi rendezési terv 
módosítását a város külterületén működő Bigecs farm fejlesztésével kapcsolatban, mivel a 
beruházás várható környezeti hatása nem jelentős. 
A testület jóváhagyta a főállású polgármester törvényben szabályozott havi illetményének 
és költségtérítésének összegét 2022. január 1-től. 

 
Nagyléta Községháza 1963 (rézkarc reprodukció – T.B.) 
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POLGÁRMESTERI   

  TÁJÉKOZTATÓ 
 

Felhívás a rendezési terv megújításához 
 
Az engedélyezésről és a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló jogszabály alapján az önkormányzat az 
időközi módosulásokat köteles átdolgozni. A 2021. évi XXXIX. 
törvény a településtervezéssel összefüggő egyes rendeletek 
módosítását jelentős változtatásokkal tartalmazza. Ezért a 
jogszabály megjelenésekor mind a településmérnöknek mind a 
városi főépítésznek megbízást adtunk az új OTÉK alapú 
szabályozás előkészítésére. A változtatások a törvényi megfelelés és 
az önkormányzat számára eddig jelzett igényeket tartalmazza 
olyannyira, hogy a két szakember a véglegesnek szánt anyagot a 
napokban megküldte és a nyilvános ismertetést követően annak 
elfogadása következik.  
 
Tisztelettel kérek mindenkit, akinek az előttünk levő időszakban 
építési, beruházási szándéka van, annak a részleteit az 
önkormányzat I. emelet 11. irodájában Szatmári Imre és Zsíros Imre 
kollégáimmal mindenképpen egyeztesse. 
Felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy amennyiben ezzel a 
lehetőséggel nem él, a későbbiekben csak saját költségén 
kezdeményezheti a rendezési terv módosítását, mely milliós 
nagyságrendű is lehet.  
 

Felkészülés a tavaszra 
 
A közterületeken jó néhány napja metszési munkálatokat végeznek 
a kollegáink, felkészülve a jobb időkre. Lassan lehetőségünk lesz 
ismét folytatni a járda programot és a rendelkezésünkre álló 
forrásnak megfelelően útfelújítási munkák is elkezdődnek. Ezzel 
összefüggésben a tavaszi esősebb időszakok okán az utak melletti 
csapadékvíz csatornák állapotát is szükséges megújítani.  
 
Tájékoztatok mindenkit, hogy ez utóbbi a 10/2018.(VIII.28.) Ör. 
számú, „A közösségi együttélés szabályairól” szóló  rendelet 
17.§.(1) bek. b.) pontja szerint az ingatlan tulajdonosának a feladata, 
ezért tisztelettel kérem, hogy erre mindenképpen szíveskedjenek 
figyelemmel lenni, és kérem, hogy a karbantartási munkálatokat 
mielőbb végezzék el.  
 
Nyilván rendkívüli időjárási körülmények okán tudunk ebben gépi 
munkával is segíteni, mint ahogy arra az elmúlt évben a Sándor- és 
a Konyári utcákban volt példa. Az azonban egészen biztos, hogy 
mindig mindenki előtt a munkákat átvállalni idő és munkaerő 
hiányában nem leszünk képesek, ugyanis több kilométer néhány 
éve kiépített főgyűjtő-csatornarendszer tisztítása is ránk vár.  
Segítségüket előre is tisztelettel köszönöm!   
 

Hulladékhelyzet 
 

A január havi számban írtam arról, hogy az illegális hulladéklerakás 
mennyi gondot okozott az elmúlt évben. Azt gondolom, hogy az 
erre való figyelemfelhívás mindig kiemelt, hiszen az azóta eltelt 
időben is egyre-másra találunk ilyen helyszíneket. Nem győzöm 
elégszer hangsúlyozni, hogy az AKSD Kft. munkatársai az 
elkészített és kirakott hulladékot minden esetben és mindenhonnan 
elszállítják.  
Kár azzal bárki idejét pazarolni, hogy ide-oda lerakjuk. A mezőőri 
szolgálat, a közterület-felügyelet és a rendészeti szervek erre kiemelt 
figyelmet fordítanak, és a bírság összege sokkal nagyobb az 
„elhelyező által remélt haszonnál”.    
 

Pályázatok el őkészítése 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által meghírdetett pályázati 
kiírásra a települési TOP források egy részére beadtuk anyagunkat. 
A hiánypótlásokat az észrevételek szerint teljesítettük. Folyamatban 
van a piac épület pályázatának előkészítése, a költségbecslés 
összeállítása. A beadásra rendszeresített felület megnyitása 
márciusban várható.  
Hazai forrás terhére készítettünk elő a város hat utcájára 
útrekonstrukciós pályázatot, melynek igényelhető összege 120 
millió forint. A közbeszerző személye kiválasztásra került. Az általa 
bonyolítandó kivitelezői pályáztatás kiírása folyamatban van. A 
beérkező ajánlatoktól függ, hogy milyen szakaszokat tudunk ebből 
megvalósítani.  

Menyhárt Károly polgármester 
 

 

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2022. évi ülésterve 
(Az ülések kezdési időpontja csütörtöki napon 14 óra 30 perc) 

Ülés időpontja NAPIREND 

Január 
27. 

1.)  2022. évi munkaterv elfogadása 
2.) Nemzetiségi Önkormányzatokkal való együttmőködési 
megállapodás felül-vizsgálata  
3.)  30 éves a Létavértesi Hírek  

Február  
10. 

1.) Az önkormányzat és intézményei  
2022. évi költségvetésének elfogadása  
2.) Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének 
meghatározása  

Március  
31. 

1.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról  
2.) A Nagylétai Református Egyházközség beszámolója a 
szociális Otthon mőködésérıl 3.) 2022. évi Közbeszerzési 
terv  

Április  
28. 

1.) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi 
költségvetésének teljesítése  
2.) Beszámoló a 2021. évi pénzügyi ellenırzésekrıl  
3.) Beszámoló a folyamatba épített elızetes és utólagos 
vezetıi ellenırzésrıl 
4.) Tájékoztató a belsı ellenırzési tevékenységérıl  

Május  
26. 

1.) Tájékoztató Létavértesi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat tevékenységérıl 
2.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
3.) Beszámoló a közrend közbiztonság helyzetérıl 
Létavértesen  

Június  
30. 

1.) Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról  
2.) Beszámoló a mezııri szolgálat munkájáról  
Településrendezési eszközök elfogadása (Létavértes Város 
Rendezési Terve és Helyi Építési szabályzata, valamint 
mellékleteinek módosítása) 

Szeptember 
29. 

1.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 
költségvetésének 2022. I. félévi teljesítésérıl 
2.) Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda munkájáról 
3.) Beszámoló a bizottságok munkájáról  

Október  
27. 

1.) Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a 
környezetvédelem helyzetérıl  
2.) Beszámoló a Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház 
munkájáról  

November  
24. 

1.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei III. 
negyedévi teljesítésérıl  
2.) Tájékoztató az adóbevételek alakulásról 
3.) HEP felülvizsgálat  

December  
15. 

1.) Éves belsı ellenırzési terv elfogadása  
2.) 2023. évi rendezvényterv  

Elfogadta Képviselő-testület 5/2022. (I.27.) Öh.sz. határozatával 
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Engedjék meg, hogy néhány dolgot elmondjak az újságról. Azt 
látjuk, hogy 30 évet megélt egy helyi lap olyan időkben, amikor 
országos napilapok, sajtóorgánumok (elektronikusak és írottak is) 
megszűntek.  
30 éven át jelent meg úgy, hogy ezért nem kellett fizetni a 
lakosságnak, és egy olyan lakossági tájékoztatásnak bizonyult, amit 
végig megtudtunk tartani.  
 
1992. februárjában indult a lap (első száma elérhető a honlapon). 
Ha a elkezdjük a kronológiát, akkor az első évfolyam első számát 
Gyulán nyomtatták, Pántya György jegyző úr közbenjárásának 
köszönhetően, a Létavértesi Román Kulturális Egyesületen és a 
Gyulai Román Szövetség jóvoltából. A belső oldala eltér a külsőtől. 
Vélhetően az első oldal a nyomdában készült, a belső oldal pedig a 
Barna gépén.  
 
Az első néhány évfolyam A/4-es volt, majd nagyobb A/3-as lett. 
Aztán váltottunk újra  A/4-esre, hogy kezelhetőbb legyen, 
könnyebben beférjen a postaládákba. Az első szám után a Piremon 
Kisvállalat akkori igazgatója, Gere Kálmán ajánlotta fel a 
nyomtatást.  

 
FOTÓ: ARCHÍV

Az újságot alapító els ő szabadon választott képvisel őtestület  
1990-1995 

 
Kezdetben Debrecenben, a Szikgáti nyomdaüzemben, az akkori 
technikai szintnek megfelelően végezték a tördelést, szerkesztést és 
a nyomtatást. 2003-ig úgy történt az újság előkészítése, hogy Barna 
gyűjtötte a cikkeket, írásokat és a fotókat, azokat eredetiben 
bevittük a nyomdába, ahol összerakták az oldalakat. A nyomdai 
munkafolyamat végén az újsággal együtt a dokumentumokat 
visszakaptuk.  
 
2003-tól volt a technikai változás a lapnál 
Szerkesztő programot szereztünk be, és Barna autodidakta módon 
elsajátította ennek használatát, és ettől kezdve ő végzi a teljes 
nyomdai előkészítést. A legelején a nyomda számára lézerrel pausz 
papírra nyomtatott oldalakat küldtünk, és azt levilágították. A 
Piremon átszervezése után a vámospércsi nyomdaüzem helyett a 
debreceni Fábián nyomdában készült az újság. 2007-től napjainkig, 
egyre jobb minőségben, a Lícium-Art Kft. végzi a printelést.  
 
Ma már teljesen digitalizálva készül a Létavértesi Hírek.  
Dióhéjban így történt ez a 30 év. Ennek azért van jelentősége, mert 
fennmaradt az újság, és azért maradt az önkormányzati folyamatos 
tájékoztatás egyik formája, mert egy ember kezében volt az elejétől 
a végéig. A rajt - cél győzelem ilyen értelemben az övé is. 
 
Néhány dolgot Barnáról, a 30 év hozadékával: 1950. március 31-én 
Nagylétán született. Itt végezte az általános iskolát, itt érettségizett. 
1968-tól a Nagyléta és Vidéke ÁFÉSZ felszolgálója, 1972-től 
katona, majd 1974-től 1980-ig a Kossuth MGTSZ alkalmazottja  
volt. 1980-tól 1992-ig a művelődési ház vezetője  az önkormányzat 
alkalmazásában. 

 
 
 
  

Még művelődési házas volt, amikor megszületett a Létavértesi 
Hírek újság ötlete. 1993. január 1-jétől főelőadóként már a 
polgármesteri hivatalban dolgozott művelődési előadóként, és 
szerkesztette az újságot is. Volt ideje arra, hogy elkészítse a 
rendezvények plakátjait, vagy olyan kommunikációs anyagokat, 
feliratokat, melyeket az önkormányzat szükségesnek tartott. 
Tájékoztató, üdvözlő táblákat, az első négy települési térképeket. 
Szilágyi Imre grafikusművésszel ő készítette elő a város Díszpolgári 
és a Létavértes városért díj okleveleit. 
 
Pályázatok írásával, információk gyűjtésével, koordinációs 
munkával támogatta a települési civil szervezeteket, figyelemmel 
kísérte a hagyományőrző csoportok tevékenységét, próbálta a 
kulturális közösségeket is bizonyos szinten összefogni, mint 
korábban a Létavértesi Pávakör, dalárda, majd az asszonykórus, a 
néptánc csoportok. Utóbbiak szerepléseit igyekezett megörökíteni. 
Szatmári Imiék csapatával nemcsak rokoni alapon, és a Ketten 
formáció előtt isjó kapcsolatot ápolt, mert a könnyűzenében a 
művelődési házas években is otthonosan mopzgott. 
 
Kíváncsi voltam, mi került még a figyelmébe. Találtam egy 
dossziét, amiben volt egy oklevél. 1993-ban a Községi 
Önkormányzati Lapok seregszemléjén Felsőszentivánon már részt 
vett a Létavértesi Hírek. Ahogy kerestem az itt hagyott dolgai 
között, találtam egy könyvtári olvasójegyet, ilyenekre készítette a 
feljegyzéseit. Gondot fordított (és fordít) régi plakátok, régi 
dokumentumok gyűjtésére. Találtam egy 1928. évi szüreti 
táncmulatságra szóló meghívót. A Nagylétai Gazdálkodó Ifjúsági 
Egyesület javára a központi vendéglőben tartották, és 1 pengő volt a 
belépődíj. Voltak olyan írásai, mint az évkör, az évkörhöz 
kapcsolódó szokások, egyházi és egyéb kulturális szokások. 
Találtam egy olyan leiratot, ami a település egyes területeinek 
ragadványneveit foglalja össze. Ez is tíz oldal. A választásokról is 
készített nyilvántartásokat, egy összegző, szinte a teljes gyűjtemény! 
Találtam itt verseket, kézíratokat létai emberektől, ezek 
összegyűjtésével is foglalkozott. Próbálta ezeket is úgy kezelni, 
hogy ha valakinek valamihez tehetsége van, az megjelenhessen, 
figyelmet kaphasson. 
 

 
FELVÉTEL: KİVÁRI KRISZTIÁN

A 30 évről az önkormányzat  január 27-i ülésen 
 
 Azt gondolom, hogy minden terület úgy működik, hogy van egy 
olyan felelőse, aki gondossággal és igényesen, figyelemmel áll a 
munkájához.  
Igaz az a mondás, hogy „Sok van mi csodálatos, de az embernél 
nincs csodálatosabb”. Barna, köszönjük szépen a munkát! További 
sok sikert kívánunk! 

Menyhárt Károly polgármester
 
 

 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES  LAPJA 

Egy újság és egy ember                    30 éves a Létavértesi  Hírek 
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Színházi előadások 
Február 16-án, a Déryné program keretében Herczeg Ferenc Kék 
róka című művének színpadi adaptációját láthatták az érdeklődők. 
A következő színházi előadás 2022. március 30-án lesz, ahol Sütő 
András: Balkáni gerle  című színdarabját láthatják az érdeklődők. 
A Déryné program támogatásának köszönhetően a belépődíj 
egységesen 200.- forint lesz. 
 

Virtuális tárlat 
A 2021. évi  Létavlértesi Művésztelep alkotásait és az alkotások 
születésének pillanatait örökíti meg az a vidófilm, mely elérhető a
város honlapjáról, facebook oldalakról.  A képek a nyár színerit, a 
formák sokszínűségét vonultatják fel, melyeket Erdei Sándor költő, 
újságíró  szakszerű kalauzolásával tekinthetnek meg. 
 

Mesevideók minden pénteken 
Február hónapban minden pénteken egy-egy mese kerül 
feltöltésre az intézmény facebook felületére. A  vidó linkje a 
könyvtár honlapján is megtalálható. A népmeséket a 
könyvtárban olvassák fel és a szöveg mögé képanyagot raknak, 
a történet illusztrálására. A mesék kb 8-10 percesek. 
 

Tagfelvétel 
A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház március 1-től 
tagfelvételt hirdet a Csormolya népdalkör és Zengő citerazenekar 
csoportjaiba. A csoportok heti 1 alkalommal, szerdán késő délután 
tartják próbáikat. A részvétel ingyenes! Jelentkezés: A könyvtárban 
(Rózsa u. 1.) keddtől péntekig 8.00-17.00 óra között, és szombaton 
9.00-12.00 óra között - telefonon: 52-376-055 munkaidőben. " 
 

Ünnepi megemlékezés 
a magyar forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából 
2022. március 11-én, pénteken a hagyományoknak megfelelően 
két helyszínen kerülnek megtartásra a városi ünnepségek. 

- Létai részen:    12.00 órai kezdettel,  
- Vértesi részen: 13.30 órai kezdettel 

Részletek rövidesen a honlapon, facebookon, Twitteren, és 
plakátokon. 

Pappné Szabó Mária intézményvezető 

 

Kultusszá vált festők nyomában 
 

Sem a viharos szél, sem a jegypénztárak előtt kígyózó hosszú sorok 
nem tántorították el a Máté József vezetésével működő Létavértesi 
Felnőtt Festőkör tagjait attól, hogy tiszteletüket tegyék két, 
nagyszabású kiállításon, Budapesten. Majd egy évnyi várakozás 
után nyílt meg a Kép és kultusz című tárlat a Magyar Nemzeti 
Galériában, mely a 19. század magyar festészetének egyik 
legkiemelkedőbb alakjának, Szinyei Merse Pálnak születése 175., és 
halálának 100. évfordulójára emlékezett. Legismertebb képei a 
Majális, a Lilaruhás nő és a Pipacsos mező mellett megcsodálhattuk 
még több elveszettnek hitt képét is, bepillantást nyerve a festő 
családi életébe. Munkái mellett számos, hazai és külföldi rokon 
törekvéseket tekinthettünk meg, mint például Ferenczy Károly, 
Rippl- Rónai József, Konkoly Gyula alkotásai.  
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Csoportunk a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén 

Hasonló, felemelő élményt nyújtott a Szépművészeti Múzeum 
Cezanne-tól Malevicsig. Árkádiától az absztrakcióig című kiállítás, 
mely óriási tömeget vonzott. A kiállítás alapját a francia 
impresszionista festők, Pissaro, Monet, Renoir, Degas baráti körébe 
tartozó, munkáiban a kompozíció, a látvány és valóság kapcsolatát 
keresgélő festő, a Saint Victoire- hegy és a Provence-i táj 
megszállottja, Paul Cezanne francia mester életműve adta. A több 
mint 120 alkotást felvonultató kiállítás hitelesen bizonyította, hogy 
Cezanne volt az, aki a későbbi európai avantgárd művészet 
alapkövét megteremtette. Az ő műveiből születhettek meg Picasso 
kubista, Piet Mondrian absztrakt geometrikus képei, Kazimir 
Malevics különleges fekete-fehér négyzetei,  Moholy- Nagy László 
konstruktív festményei, melyek szép számmal gazdagították a 
kiállítás anyagát. A fővárosban január utolsó vasárnapján a közös 
kirándulásunkra a Városligetben nemrég átadott organikus építészeti 
remekmű, a Magyar Zene Házának meglátogatása tette rá a koronát. 
Reményeink szerint az élményekben, mosolyokban gazdag napot, 
ugyancsak vidám, kreatív és aktív hetek követik majd a 
műhelyünkben. 

Herczné Egri Hajnalka

LÁTVÁNYTERV 
 

 
Rácz Zoltán építészmérnök látványterve a művelődési ház felújítása 

során kialakításra kerülő Árpád téri utcafrontról 
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A Margittai Fazekasságot bemutató kiállítás 
 
A Vértesi Református Egyházközség Rozsnyai István Muzeális 
Gyűjtemény galériájában 2022. január 27-én nyílt meg a 
Margittai Fazekasság című időszaki kiállítást.  
 
Az érdeklődőket házigazdaként Szabó János lelkész köszöntötte, 
majd dr. habil. Maior Enikő- a Partiumi Keresztény Egyetem 
rektorhelyettese, dr. Balázs Zoltán, az egyetem Művészeti Tanszék 
vezetője, Demián Zsolt, Margitta város alpolgármestere nyitotta 
meg a kiállítást. Angyal Olívia, az egyetem Kutatóközpontjának 
asszisztense mutatta a közel három éves kutatást, és a projektötletet, 
miszerint a kiállítás nem titkolt célja, hogy a margittai fazekasság 
motívumai tovább éljenek, fennmaradjanak valamilyen formában. 
Erre ösztönözte a Margittai fiatalokat, akik régi képeslapokat 
rajzoltak át, applikálva a fazekas motívumokat, illetve a régi 
színvilágot alkalmazva ma használt tányérokat festettek meg. A 
kiállítás megnyitó Emődi János fazekas videóüzenetével zárult.  

FOTÓK: ROZSNYAI GYŐJTEMÉNY

Külön köszönet Zsíros Andrisnak, a megnyitón való 
közreműködésért! A tárlathoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat tartottunk helyi iskolások részére. 
 

 
Bővült óvodánk játéktára 

 
Óvodánk több csoportja is részt vett egy kreatív alkotóversenyben, 
amelynek témája a környezetvédelem, és a fenntartható fejlődés 
volt. A kiírásnak megfelelően készültek el a pályamunkák, melyek 
elbírálását követően minden csoportunk több doboz LEGO 
DUPLO Play Bokx építőjátékkal gazdagodott. A gyermekek 
szívesen tevékenykednek és alkotnak a sokoldalúan használható 
játékeszközzel. 
 

Bakócz Tamást bemutató film vetítése 
 
Igazi értékteremtő és értékmentő, múltfeltáró, és hiánypótló 
vállalkozásként Tóth-Máthé Miklós A nagyrahívatott című 
történelmi drámájának filmes adaptációját vetítettük a Vértesi 
Református Egyházközség Muzeális Gyűjteményében február 11-
én, pénteken. 
A film Bakócz Tamás püspök életét mutatja be, aki Mátyás király 
egyik bizalmas tanácsadójának számított, illetve nevéhez 
kapcsolódik a Dózsa György féle felkelés is. Bakócz Tamás 
jobbágyi származású volt, egy erdődi kerékgyártó ember fia. 
Iskolázottságának, tehetségének, képességeinek, elhivatottságának, 
egyházi szolgálatának köszönhetően pap, püspök, bíboros, majd 
esztergomi érsek lett. Nagyon kevésen múlt, hogy 1513-ban II. 
Gyula után ő legyen a pápa. Halálának 500. évfordulója alkalmából 
az EEM támogatásával a róla szóló színházi előadásból forgattak 
filmet. Az adaptációban játszik többek között Körtvélyessy Zsolt, 
Ivaskovics Viktor, Fekete Réka Thália, Meleg Vilmos. Olyan 
autentikus történelmi helyszíneken forgott a kamera, mint az 
esztergomi vár, a bazilika Bakócz-kápolnája és a reneszánsz udvar. 
A film a helyszínek építészeti értékeit, légkörét, legendáit, mítoszát 
remekül használva hatásosan, erős dialógusokkal, hiteles színészi 
játékokkal mutatja be Bakócz Tamás lelki harcait, gondolatait a 
történelem viharaiban. 

 
Az érdeklődőket Szabó János református lelkipásztor köszöntötte. 
Vendégünk volt a darab és a film főszereplője Horányi László 
színművész, Meleg Vilmos nagyváradi színművész. 
 

VÁRJUK A RETRÓ ANYAGOKAT 
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 2022 tavaszán  időszaki 
„Retro Kiállítást” szervez, melyhez várjuk a lakosság retro tárgyait a 
60 -- 90-es évekből. Szívesen fogadunk kölcsönbe konyhai 
eszközöket, fotókat, ételcímkéket, tárgyi emlékeket, ruhát, és 
bármit, ami ezt a korszakot jellemzi. 
A jelzéseket várjuk személyesen a múzeumban (Aradi utca 
felőli bejárat), vagy telefonon: 0630/1999437 

A Muzeális Gyűjtemény dolgozói 
 

Rendkívüli szünet 
A Létavértes Városi Önkormányzat polgármestere, egyeztetve a 
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde vezetőjével, az 
intézmény minden óvodai és bölcsődei csoportjában és a 
tagóvodában, a nagyszámú gyermek és felnőtt koronavírusos 
megbetegedések miatt rendkívüli szünetet rendelt el február 1-től 
február 3-ig. Ezen időszak alatt ózonos légfertőtlenítés, és általános 
fertőtlenítés történt a bölcsődei, és az óvodai csoportokban, a 
tagóvodában is.  

1 % felajánlás 
Kérjük, idén is támogassa óvodánk gyermekeit, adója 1%-val! 

Alapítványunk neve: A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért 
Adószám: 18567317-1-09 

 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde  
 munkatársi közössége 
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Déryné program: János vitéz  
(mert három a magyar igazság) 

A program keretében annak a János vitéz című előadásnak láthattuk 
a rövidített, utazó változatát, amit már kétszer láthattunk a Nemzeti 
a diákokért és a Lázár Ervin programnak köszönhetően Budapesten 
a Magyar Nemzeti Színházban. 
A színjátszó szakkörösökhöz az előadás előtt ellátogatott Janka 
Barnabás, akit többen is ismerhetünk, mivel Kokadról származik. 
Mesélt a két darab közötti különbségről, mert régebben, kezdő 
színészként vizsgaelőadásuk volt a darab. Az előadásban ismét a 
huszárkapitányt alakította.  A legkisebb nézőknek az előadás előtt 
alkalmuk volt egy rövid színpadbejárásra. Megtudhattak néhány 
kulisszatitkot is. Nem kis örömünkre, Kiss Milán 4. osztályos 
tanulónkat pedig felkérték, hogy a darab végén ő legyen a kis János 
vitéz. Köszönjük a nagyszerű előadást és a közös maradandó 
élményeket. 
 

CSIP, azaz Csokonai Ifjúsági Program  
Jeruzsálem előadás iskolánkban 

 
FOTÓK? ISKOLA ARCHÍV

A Csokonai Színház kulturális esélyegyenlőség programja 
keretében 20 diákunk részt vehetett egy osztálytermi előadáson. A 
Jeruzsálem című előadás ma is aktuális témákat boncolgat. Az 
gyerekek a színészekkel együtt interaktív játékokkal közösen 
értelmezték és rendezhették a darabot. A fiatalok így saját 
környezetükben tapasztalhatták meg a dráma szerepét életükben. 
Köszönjük a színészeknek: Mészáros Ibolyának, Mercs Jánosnak, 
Csata Zsoltnak és Varga Nikolettnek, a foglalkozás vezetőjének, 
hogy a színházat, az együtt gondolkodás élményét elhozták 
hozzánk! 
 

Harry Potter verseny 
Az idei évben második alkalommal csatlakoztunk az országos 
Harry Potter versenyhez. 
A könyvet igazi könyvmolyként kutatták a csapatok tagjai, és a film 
aprólékos ismeretére is nagy szükségük volt. Néha már kockáról 
kockára léptettük közösen a filmet, hogy egy-egy feladatra 
megtaláljuk a választ. Voltak kérdések, amit nem kis munkával 
kutattak fel a világhálón. 
Nagyon szoros eredménnyel, az induló 156 csapat közül, a 
hatodikosok csapata bejutott az országos döntőbe, amit Zsámbékon 
rendeznek meg. A második csapatunknak is csak 1 pont kellett 
volna a döntőbe jutáshoz. 
Csapatok: 
1. Dead Sirius like Dumbledore - a döntős csapat: Ádám Emília, 

Kapusi Boglárka, Soós Boglárka 6.b. osztályos tanulók 
2. Furkászok csapata-(23. helyezés) Lakatos Regina és Tóth 

Orsolya 8.b osztályos tanulók 
Felkészítő: Molnárné Pelei Andrea

 

Harry Potteresek 

 
A döntőbe jutottak és a második helyezettek 

Betűvetők 
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva Janikovszky Éva 
Könyvtárunk és a Magyar munkaközösség „Betűvetők”  szépíró 
versenyt hirdetett. Két Kölcsey Ferenc idézet közül választhattak a 
diákok, amit a legszebb kézírással másoltak le. 

 
A zsűri értékelte a beadott munkákat és több kategóriában díjazta a 
versenyzőket.  
3-4. osztály: 1. Adomán Panna 3.a, 2.Hegyesi Nóra 4.a, 
3.Budai Liliána 3.b. 5-6. osztály: 1. Csengeri Hanna 5.a, 
2.Komlósi Zsófia 6.a, Különdíj: Menyhárt Csenge 5.a. 7-8. 
osztály: 1. Szabó Anna 8.b, 2.-Mezei Melissza 8.b, 3. Tóth 
Viktória 7.c. 
Szervező pedagógusok: Milotai-Kiss Ildikó, Molnárné Pelei Andrea  
A zsűri elnöke: Gáspárné Pankotai Erika 

 
Kulturális értékeink 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolai könyvtárunk egy 
játékkal készült. A diákok egy 13+1 kérdéses totó kitöltésével 
adhattak számot kulturális értékeink ismeretéről. A helyes 
megfejtők között nyereményeket sorsoltunk ki. 

 
Nyertes tippelők 

Alsó tagozat: Kalmár Máté 4.a, Kerékgyártó Hanna 4.a, Kiss Milán 
4.a, Kozma Dénes 4.a 
Felső tagozat: Domokos Zoltán 7.b, Guba Dávid 8.c, Balogh 
Dorina 6.a, Harmati Bence Olivér 5.c, Szabó Mihály Kevin 5.b, 
Vásárhelyi Annabella 6.b, Kapusi Boglárka 6.b, Éliás Péter 6.c, 
Szabó Dominika 5.b, Tóth Irén Rebeka 
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Véget ért a 2021/2022-es tanév els ő féléve  
2021. január 21-én, pénteken lezárult az idei tanév első féléve. A 
tanulók eredményeiről a Kréta felületen és papír alapon 
tájékoztattuk szülőket január 28-án. 
Február 4-én félévi értekezlet keretén belül elemeztük és értékeltük 
az első félév eseményeit, és megbeszéltük a második félévben 
előttünk álló feladatokat, megfogalmaztuk céljainkat, az oktató- 
nevelő munka még hatékonyabbá tétele érdekében.  
 

Az első félévben legjobban teljesítő tanulóink: 
 

Osztály Kitőnık Jelesek 

1. 
Ajtai Lajos, Baranya Amira, Kemecsei Dominika, Miskolci 
Richárd, Molnár Antónia, Polyecsko Patrik, Tóth László, 

Tóth Zétény, Varga Dávid  

2. 
Fucskó Miklós, Marinka Gergő, Gombos Ádám, Hajdu 

Tamás, Karcza Virág, Molnár László, Szabó Hanna, Szabó 
Kristóf, Szatmári Fanni, Szabó Bence, Fekete Balázs 

3. Varga Péter, Varga Jázmin,  Balogh Anett Veronika, 
Nagy Petra, Tóth Bernadett 

4. 

Csikai Emese, Laczkó Lili, 
Tóth Andrea, Tóthfalusi 

Balázs 
 

Bajgyik Ervin,  
Kertész Marietta 

5. Dajka Máté, Zsiros Ábel 
 

Fekete Hunor, Demján Lili, 
Erdei Botond 

 

6. Balogh Ernő, Jákób 
Levente, Szabó Anita 

Budai József, Kósa 
Dzsenifer, Pongor Nelli, 

Virág Richárd 

7. ________ Fekete Levente,  
Szima Csenge 

8. Zudor Nóra Lakatos Milán, Pongor 
Attila, Zudor Réka 

 
Gratulálunk a kimagasló tanulmányi eredményt elért 
növendékeinknek és további eredményes tanulást kívánunk a 
második félévben! 

 
A Rozsnyai Gy űjtemény kiállításán jártunk 

 
FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍV 

Alsó tagozatos növendékeink február első napjaiban a „Margittai 
Fazekasság” című időszakos kiállítást tekintették meg. Az érdekes 
bemutató után kézműveskedéssel folytatódtak a rendhagyó órák. 
 

Szülői értekezletek 
Február elején minden évfolyamon megrendezésre került a tanév 
második szülői értekezlete az osztályfőnökök irányításával, online 
formában. A téma az első féléves munka értékelése, az előttünk álló 
feladatok és programok valamint az aktuális problémák 
megbeszélése volt.  

 

Versenyek  
2022. január 25-én a Megyei úszóversenyen a Debreceni 
Sportuszodában 9 tanuló képviselte iskolánkat A versenyen 
legeredményesebben szereplő Fekete Levente 7. osztályos diákunk 
100 méteres mellúszáson aranyérmet szerzett, így részt vesz az 
országos döntőn. 

 
A megyei úszóverseny eredményei 

 
Körzeti asztalitenisz 

Intézményünk tornaterme adott helyet a Körzeti asztalitenisz 
versenynek 2022. január 27-én.  

 
Iskolánk legsikeresebb ping-pong versenyzői: 

5-6.osztály fiúk 7-8. osztály fiúk 7-8. osztály lányok 
1.  Radócz Levente 1. Karosics Milán 1. Szima Csenge 
2. Kontor Milán 4. Lakatos Milán 2. Vásárhelyi Fruzsina 
3. Polgári László 5. Horváth József  
 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából kvízjátékot hirdettünk 
felső tagozatos tanulóink körében. A felhívás célja a hagyományok 
ápolása, a nemzeti tudat erősítése, a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékek fontosságának hangsúlyozása volt. 

 

Hibátlanul teljesítette a kihívást: 
Demján Liliána 5. o, Kardos Noémi 5. o, Vályi Zsófia 5. o, Jákób 
Levente 6. o, Tóthfalusi Máté 7. o. tanulónk. 
 
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő 
nevelőiknek! 

Jákóbné Szilágyi Éva 
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„Nagylétai szőlőskertben szüretelnek, 
  Nagylétai lányok férjhez mennek   ” 

4. -a decemberi rész folytatása 

A vacsora 
 
„  A magyar ember a paprikát kedveli 
Kivált hússal főzve módfelett szereti. 
Ez aztán az étel, a magyarnak való. 
Nincs a paprikásnak a világon párja, 
Reá vizet inni minálunk  nem járja. 
Fogyasszák jó étvággyal! 
 

 
 
Ez ám jó uram az étkek vezére, 
Nemes magyar hazánk, országunk címere. 
A királynak is vagyon nagy kedvére, 
Áldott, hol terem ennek a gyökere. 
Egyék a paprikás húst jó étvággyal! 
 
Lakjuk meg kedvünkre a lakodalmi tort, 
Kerítsük a kancsót ugyancsak szaporán. 
Hozok jó bort, fehéret, pirosat, 
Mindenki kedvére válogathat. 
 
Legvégül esszük a finom süteményeket, 
Lekvárost, mákost, dióst, krémeset. 
 
Jót ettünk, ittunk, dicsérjük a szakácsot, 
Főzzön ilyen sok-sok jó vacsorát, 
Szívből kívánjuk!” 
 
Az egész ünnepséget köszönjük Istennek, 
Szóljon az énekünk hálából Istennek. 
De még szebben is, ahogy máskor énekeltük, 
Mert most egy űj magyar családot köszöntünk. 
 

Együtt az egész násznép, a zenekarral rázendített a Himnuszra. 
Italokat, üdítőket, kávét kínáltak. 
 
Vacsora után egy kis beszélgetés, majd asztalt bontanak. A 
középső asztalsort kiviszik, hogy ott maradjon hely a 
táncoláshoz. 
A táncot az ifjú pár kezdi, és sorra bekapcsolódnak a párok, 
úgy, hogy mindenki énekli is a dalt. Közben folyik a pakolás, 
hogy egyre nagyobb tér legyen a mulatsághoz. 
Az asszonyok, a lányok a tányérokat, tálakat viszik ki, a férfiak 
az asztalokat, székeket. És kezdődik a tánc. 

 
KÉPEK: NÉPRAJZI ARCHÍVUM - ILLUSZTRÁCIÓK

A fiatalság zömeg kihúzódik a tornácra, az udvarra., az 
idősebb, korosabb férfiak gyülekeznek egy szobába. Ők adják 
a lakodalom egyik legszebb műsorát. Régi szép nótákat 
énekelnek, amihez a zenészek is muzsikálnak. Ez 
tulajdonképpen az egész vendégségnek egy pihenési lehetőség 
volt. 

Mulatozás reggelig 
Sorra kerültek a régi hagyományos táncok és az új divattáncok 
is. Voltak páronként, hatos, nyolcas körben táncolók, és több 
olyan vendég is, aki tánc közben nótázott. Aranyosak voltak a 
8-10 éves gyerekek, akik párban, vagy körben táncoltak. 
Mindenki szeretettel, jó szívvel, igazi jó kedvvel mulatott. 
Ilyenek voltak a régi lakodalmak hangulatban, mozgásukban 
mások, régimódiak, falusi parasztos mulatozások. Ez adta a 
lakodalom hangulatát. 
 
Hajnalban újra kínálgattak hideg – meleg sült húsokat, 
süteményeket. Majd hajnalban 4-5 ra körül akadtak családok, akik 
megköszönték a vendéglátást és hazamentek. 
A fiatal pár hajnaltól megpróbált pihenni, hogy legyen ereje 9 – 10 
órakor elmenni a templomba. Az új asszony szép ruhában ment fel,  
legszebb dísze a csodaszép selyemkendő volt. Régen ettől kezdve 
nem járt hajadon, azaz hajdon fővel, hanem mindig kendőt viselt. 
Ez a szokás is megváltozott. Most olyan frizuradivat van, hogy azt 
egy kendővel nem szabad eltakarni. 
 
A búcsúzó elköszönő a fiataloknak boldog házaséletet, sok 
szerencsét, esztendőre apróságot kívánt. 
 
Dolgos hétköznapok következtek, amíg a lakás, az udvar, a kamara, 
a tornác rendje helyre állt, sőt még szebb lett az új asszony 
bútoraival, függönyeivel. 
Mindenképpen megújult, fellendült a család élete. 
 

 
Egy hajdani lakodalom csoportképe az ifjú párral, örömszülőkkel 
és a násznéppel. 

Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus
Köszönjük Tanárnőnek az értékes kézíratot! Jó egészséget kívánunk! 
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 

Nyíradonyi felkészülési tornán 

FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97

 
Labdarúgó csapataink közül a felnőtt és ifjúsági korosztályok 
kezdték meg legkorábban a téli felkészülést. Ennek jegyében 
Nyíradonyban, a megyei csapatok részvételével megrendezett 
tornán vett részt csapatunk. 
A kétnapos torna első napján Létavértes csoportelsőként jutott 
tovább, majd a második napon a legjobb nyolc között búcsúzott a 
további küzdelmektől. 
 

Készülnek a kis kézilabdások is 

 
 
Kézilabdázó lányainknál folyamatosak az edzések. Bízunk benne, 
hogy a vírushelyzet ellenére a legfiatalabb korcsoportoknál is 
lehetőség lesz a  tornák és versenyek megrendezésére. 
 

Edzenek judósaink 

 
Judo szakosztályunkban is elkezdődött a felkészülés a tavaszi 
évadra. Versenynaptárukban több verseny időpontja is szerepel. 
 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

 
 
 
  
  

 
Tisztelt Gazdálkodók! 
Az alábbiakban rövidén részletezzük a jövőbeni teendőket, történéseket és 
lehetőségeket. 
 
Téli gazdaest 2022. február 22.   -   17:00 órai kezdettel 
Tájékoztatjuk a gazdálkodókat, hogy 2022.02.22-én a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Téli gazdaestét 
szervez, melynek helyszíne Létavértes Város Könyvtár és Művelődési ház 
(Színházterem) 4281 Létavértes, Árpád tér 8.  
Tervezett program: 
- Őstermelők Családi Gazdaságának átadási lehetősége és a vele járó 

juttatások ismertetése 
- Tájékoztató a LEADER pályázatokról 
- A Vidékfejlesztési program keretében folyamatban lévő Pályázati 

lehetőségek 
- Falugazdász aktualitások 
- ICL innovative Agsolution Előadása – Amire a talajnak és a 

növénynek természetesen szüksége van - Gabona és torma 
termesztési technológiák 

A rendezvényen való részvétel feltétele az oltási bizonyítvány bemutatása és 
maszk használata! 
 
Nitrát adatszolgáltatás március 31-ig 
Minden nitrátérzékeny területre kijuttatott nitrogén hatóanyag tartalmú 
műtrágya ill. szervestrágya bevallása kötelező a NÉBIH felé. A bevallás 
elkészítésében továbbra is segítséget nyújtunk. A bevallás határideje 
március 31. 
 
Anyajuh támogatás 
Támogatási Kérelmet a Juh és Kecsketenyésztők Országos Egyesületének 
képviseletében az instruktor által kiadottkiadott anyajuh létszám után lehet 
igénybe venni. A támogatási kérelem benyújtása 2022.02.01-től 
2022.03.21-ig szankciómentesen adható be, a 2022. március 21-i határidőt 
követően további 25. naptári napig, 2022. április 15. napjáig benyújtható, de 
ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – a támogatás 
tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 
- termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás: 1 egyed után is 

igényelhető 
- átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás: 10 egyed után igényehető 
- szakszerű apaállat használat kötelező 
Támogatás igénybevétele esetén kérjük hozza magával az MVH-s 
regisztrációs számot és jelszót. 
 
Aktuális pályázati lehetőségek, támogatások 
TOVÁBBRA IS VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása - 
15000 EURO vissza nem térítendő támogatás benyújtható:   
2022. február 14.- 2022. február 28.  éa  2022. május 14. – 2022. május 28.  
 
Azon gazdálkodók, akiknek a 2021 évi árbevétele a 2022.01.01-ei EURO 
árfolyamon eléri a 3000 EUROnak megfelelő forintösszeget, de nem 
haladja meg a 6000 EUROnak megfelelő forintösszeget és több mint 1 éve 
10000 fő alatti településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, jogosult a 
támogatási kérelem beadására. (További információkért forduljon a 
falugazdászokhoz.) 
 
VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása 
Továbbra is lehetőség van állattartó telepek építésre, felújítására, erőgépek 
és munkagépek vásárlásának támogatására 50 %-os arányban. 
támogatás benyújtható: 2022. február 28. – 2022. március 16.  
2022. március 17. – 2022. március 31 
 
Őstermelői nyilvántartásról  
A jövőben nem szükséges a betétlapok megújítása, azok az ügyfelek 
keressenek fel bennünket, akik megszüntetni kívánják tevékenységüket ill. 
ŐCSG-t vagyis az Őstermelők Családi Gazdaságát kívánják létrehozni vagy
éppen megszüntetni vagy módosítani. 
 
Üdvözlettel:  
Hegymegi Ferencné (+36304239272 hegymegi.ferencne@nak.hu) 
Nagy János (+36707968501 nagy.janos3@nak.hu) 
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu 
 

 



LAKÓINGATLAN. Létavértes, 
központjában, a Baross – Teleki 
utca sarkán, üzleti tevékenységre is 
kiváló lakóingatlan eladó. Irányárról 
és műszaki paraméterekről érdek-
lődni lehet a 0630/ 2941580 -as 
telefonszámon.       (B-2022/28560/3/59) 
 
SZŐLŐ, TORMAFÖLD.  Torma-
föld szőlővel, fúrott kúttal, 
akácossal együtt eladó. Érdeklődni:  
06-20 334-6845     (B-2022/28560/3/65) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában szántóföldet vennék vagy 
bérelnék korrekt áron!  Telefon  
0630 240-5414       (B-2022/28560/1/59) 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

 
ALBÉRLETET KERES. Idősebb 
hölgy albérletet keres Létavértesen 
2022. június 1 –től. Telefonszám: 
06 30 883 6007       (B-2022/28560/3/92) 
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes és 
környékén jó minőségű szántó-
földet vennék, vagy bérelnék 
hosszú távra. Ár megegyezés 
szerint. Érd: +36 30-967-0024 

(B-2022/28560/1/68)
 
SZÁNTÓFÖLD.  Létavértes 
határában jó minőségű szántóföldet 
vennék vagy bérelnék hosszú távra. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
0630 846 1690         (B-2022/28560/3/44) 
 

Hirdetések leadása .március 10  –én,  12 óráig  
Városháza I. em. 12. Iroda -  letahirek@gmail.com 

 

 

Az „IMIKE GYERMEKÜNK MOSOLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY”  
 

kuratóriuma és a szülők megköszönik a 2021. évben az adó 1 %-ból 
felajánlott támogatást, mely 334.087.- forint volt . 
Ebből az összegből antidecumbitus matracot, váladékszívót, páramentesítőt 
és gyógykészítményeket vásároltunk.. 
Sajnos gyermekünk, a DRÁGA IMIKE 2021-ben minden közös 
erőfeszítésünk ellenére elhunyt. Ennek okán az „Imike Gyermekünk 
Mosolyáért Alapítvány” megszűnt.  
Szeretnénk megköszönni, mint szülők, a kuratórium odaadó, áldozatos 
munkáját. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatók áldozatvállalását és 
együttérzését !  
Imike gyermekünk mosolyát örökre a szívünkbe zártuk. 

 

      MEGEMLÉKEZÉS  
 

„Egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
  egy gyertya az asztalon érted ég, 
  egy fénykép, mely őrzi emlékedet, 
  s egy út, mely elvitte az életedet. 
  A bánat, a fájdalom örökre megmarad. 
  Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” 

  NNOOVVOOTTNNII   KKÁÁLLMMÁÁNN  JJÓÓZZSSEEFF
      (1956 – 2020) 

Drága férjem 2 éve hagyott itt bennünket.  
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

Feleséged, gyermekeid és unokáid 

 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

KÉRJÜK  támogassa rendelkezésével a leukémiás és 
daganatos beteg gyermekek gyógyulását!  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az erre a célra kialakított 
oldalon már rendelkezhet adója 1+1%-áról akár most is, az 
adóbevallástól függetlenül. 

Adószámunk: 18557071-1-09  
Kedvezményezett neve: 

Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány  
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Szíves figyelmükbe ajánljuk a város eseményeiről, rendezvényeiről 
készült filmfelvételeket, melyek elérhetők a honlapról 

www.letavertes.hu  /Település /A város képeken oldalon 
Valamint a YouTube.com oldalon. Írják be: Létavértes 

 

Tiszt és altisztjelöltként, anyagilag függetlenül  
Sok fiatal számára fontos, hogy független legyen a szüleitıl, de 
fıiskolásként vagy ötödévesként ez nem mindig könnyő feladat. Ha 
valaki a katonai hivatás mellett dönt, már a tanulmányai alatt is fizetést 
kap – ez igaz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) megvalósuló 
tisztképzésre és az Acélkocka Altisztképzési Rendszerre is.   

Bıvebben a város honlapján: www.letavertes.hu 
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