
VÁROSNAP 
2018. június 30. 
Programel őzetes: 

 
Főzőverseny – Gyermekudvar 

Zumba reggeli torna – gyermekműsor 
Mohácsi Brigi műsora 
Erős ember verseny 

Barátságos futballmérkőzés 
Néptánc és népzene 

Kozmix együttes műsora 
Cory műsora 

 

 
Kárpátia zenekar koncertje  

Disco éjfélig 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 
helyi adókról szóló többször módosított 
1990. évi C. törvény (Htv.) és a módosított 
11/2013. (X.01.) Ör. számú rendelet 
előírásaiban foglaltak szerint az állandó 
jellegű iparűzési tevékenység után a helyi 
iparűzési adóbevallás benyújtására köte-
lezetteknek. 
2018. május 31 – ig kell a bevallásaikat 
benyújtani Hivatalunk Adóügyi csoport-
jához  

  
Tájékoztatjuk, hogy a bevallás nyomtat-
ványt Önkormányzatunk honlapjáról a 
www.letavertes.hu közigazgatási portál-
járól az Élethelyzetek menüpontban érhetik 
el. Lehetőségük van a menüpontból az 
Általános Nyomtatvány Kitöltő prog-
rammal / az ÁNYK-val / kitölteni, 
kinyomtatni, illetve PDF dokumentumként 
kinyomtatva, kézi kitöltés után irodánkhoz 
eljuttatni.  
 

Akik számára a fent felsorolt lehetőségek 
nem elérhetőek, úgy Adóügyi Irodánknál 
a bevallás nyomtatvány beszerezhető. 
 

A 2017. évi végleges adót, annak 
különbözetét és a 2018. évre fizetendő 
adóelőleget önadózás útján - úgy mint 
ahogyan a személyi jövedelemadót,-  kell 
teljesíteni a benyújtásra kerülő helyi 
iparűzési adó bevallás alapján.  
 
Felhívjuk az érintetteket, hogy amennyiben 
a bevallás alapján 2017. évre 
különbözetként fizetési kötelezettsége 
keletkezik, úgy annak megfizetéséről 2018. 
május 31-ig gondoskodni szíveskedjenek.  
  
A fizetendő iparűzési adó mértéke az 
adóalap 1,6 % - a. 
 
Önkormányzatunk iparűzési adó 
beszedési számla száma:  

11738008-15373319-03540000 
 
Az adóbevallás kitöltésével kapcsolatosan 
az iparűzési adó részleteiről, Adóügyi 
irodánk kérésére felvilágosítást nyújt. 
 

Bertóthyné Csige Tünde jegyző
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

XXVII. évf. 5. (239.) szám 

2018. május 
Igéret hava 

   
 honlap: www.letavertes.hu - blog : http://letahirek.blog.hu - facebookon  –  Twitteren -  e-mail: letahirek@gmail.com 

Egész napos közös programok 
 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

2018. május 5-én került megrendezésre a VIII. Májusi Málé Fesztivál, melynek idén 
is a Városi Könyvtár és Művelődési ház udvara adott otthont. 
 

Rendezvényünk célja volt, a hagyományélés és a közösség teremtés. Mindezeknek a 
megvalósulását segítették a csodálatos időjárás, a nagyszerű színpadi produkciók, az 
önzetlen támogatók, és a lelkes segítők. –  így kezdte a rendezvény összegzését  Pappné 
Szabó Mária  intézményvezető.                                                             Részletek a  4. oldalon 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
A helyi iparűzési adóról és a benyújtandó bevallásról 

 

  
 
 
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai!” 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

Sajnos kevés embernek adatik meg, hogy 
65 éves évfordulót ünnepelhessen, legyen 
az születésnap, házasságkötés vagy papi 
szolgálat jubileuma..  
Fodor István esperes úr 90. életévében, 
május 6-án a Nagylétai Görögkatolikus 
Egyházközség templomában tartotta  
Vasmiséjét, egyben házasságkötésének 65. 
évfordulóját is ünnepelhették.         /3. oldal 
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A március 27 –én tartott soros testületi 
ülés az alábbi napirendeket tárgyalta: 
 
     Polgármesteri jelentés ● 
I. Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzési 
tevékenységről ● 
2. Az önkormányzat és intézményei 2017. 
évi költségvetésének teljesítése 
(zárszámadás)   ● 
3. Az önkormányzat 2017. évi belső 
kontrollrcndszerének működtetéséről  ● 
4. Különfélék 
4.1. Civil szervezetek 2018. évi 
pályázatának elbírálása  ● 
4.2.2018. évi Közbeszcrzési Terv ● 
 
 

4.3. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. végelszámolása - fogyaszt6i 
kintlévősége megvásárlásával kapcsolatos 
döntés  
4.4. Önkormányzat fejlesztésére pályázat 
benyújtása  ● 
4.5. Nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezésére közszolgáltató kiválasztására 
pályázat kiírása ● 
 
 
Jelmagyarázat: www.letavertes.hu  
              ● = elérhető a város honlapján  
 
 

Civil szervezetek támogatása 
 
A Képviselőtestület április 26-i ülésén, bírálati eljárást követően döntött a helyi civil 
szervezetek által benyújtott 2018. évi pályázatok támogatásáról  az alábbiak szerint: 

1.A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány            256.500 Ft 
2.Létavértesi Fitness- és Szabadidősport Egyesület            180.000 Ft 
3.Létavértesi Polgárőr Egyesület             150.000 Ft 
4.Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány           216.000 Ft 
5.A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány             97.500 Ft 
6.Balla Fruzsina – Cserebingó csoport            100.000 Ft 
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RÖVIDEN 
 

ÁÁÁlll lllaaammmpppooolllgggááárrrsssááágggiii    eeessskkküüü   
 
Május hónapban összesen 94 fő szerzett 
magyar állampolgársági okmányokat, így a 
Létavértesen állampolgársági esküt tett 
személyek száma 10194 fő. 
 

CCCsssiiipppkkkeee   kkkiiiááálll lll ííítttááásss   
 
Május 25.-én 18:00 órától Gellén Imréné  
munkáiból az "Az életre kelt fonalak meséi" 
címmel csipke kiállítás nyílik a Városi 
Könyvtár és Művelődési ház emeleti 
termében. 
 

III sssmmméééttt    aaarrr aaannnyyyooosssaaakkk   

 
                                            Fotó: Magánarchívum 
 
A Gyermeksziget Óvoda óvónői  alkotta 
Cifra Palota bábcsoport a Megyei Báb-
fórumon idén ismét arany fokozatot ért el.
A Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack című bábjátékot a Málé Fesztiválon is 

AAA   kkkééépppvvviiissseeelllőőőttteeessstttüüüllleeettt iii    üüülllééésss   nnnaaapppiii rrr eeennndddjjj ééénnn   

Ingyenes facsemeték osztása 

 
Fotó: Magánarchívum

A Létavértes SC '97 elnöksége egyéni felajánlásból származó 1000 gyümölcsfa csemetét 
osztott szét a város intézményéinek, lakosainak. Ez a harmadik ilyen akció volt, így 3 év 
alatt összesen 2600 gyümölcsfát osztottunk szét. Idén első alkalommal feljegyeztük az 
átvevőket, ezért legközelebb azok számára biztosítunk ingyenes facsemetéket, akik eddig 
nem kaptak. Célunk, hogy ezzel is növekedjen a lakosság gyümölcsfogyasztása, különös 
tekintettel az egészséges életmódra.  

Árva Barna elnök

 
 

Aktuális települési információk 
a város közigazgatási honlapján 
www.letavertes.hu / Hírek 
- TELEPÜLÉS  –  ÖNKORMÁNYZAT  - 

KÖZÉRDEKŐ ADATOK - ÉLETHELYZETEK 
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„„VVaassmmiissee””  – Ünnepélyes Hálaadás!  
 

 
 

„ Köszönöm Uram, hogy hívtál, megtartottál, 
hogy kegyelmed elvezetett a mai naphoz. 
Hálát adok mindenért: hivatásért,  
jó hívekért, szép családért.”  ( Fodor István) 

 

2018. május 6-án kimagaslóan szép ünnepre került sor a Nagylétai 
Görögkatolikus Nagytemplomban. Fodor István görög-
katolikus esperes 90. életévében ezen a napon ünnepelte pappá 
szentelésének 65 éves jubileumát.  

 
Felesége és szerettei  

 

Erre a közös hálaadó emlékezésre örömmel jött mindenki: feleség, 
gyerekek, unokák népes serege, a meghívott papság, a helybeli 
hívek és a család baráti köre. 
 
Ezen a napon igazán a múlt kapott kiemelkedően fontos szerepet. 
Minden a visszatekintésről, az emlékezésről beszélt. Mi sem tükrözi 
ezt jobban vissza, minthogy a jelenlévő három legidősebb papi 
személy együttes életkora közel 270 év volt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fodor István atyával együtt ünnepelt Keresztes Szilárd 
nyugalmazott püspök, valamint a nagylétai születésű Erdei József 
bazilita szerzetes atya.  
Fontos megjegyeznem: Szilárd püspökünk 2 év múlva lesz 
vasmisés, Erdei atya pedig egy héttel korábban ünnepelte gyémánt 
miséjét Máriapócson, azaz papságának 60. jubileumát. Így érhető 
mindhárom személynek a kiemelése és méltatása. Fölnézve rájuk is. 

 

Folytatva a jelenlévő papság sorát jelen volt Dr. Fodor György pro 
rektor, professzor, az ünnepelt fia, Titkó István vértesi parochus, 
Tarapcsák János nyírmártonfalvai paróchus, a helybeli esperes 
paróchus, és ide értendő FFeekkeettee  AAnnddrrááss esperes hajdúszoboszlói 
paróchus, aki kiváló szónoklatában méltatta az ünnepeltet.  
 

 
Fotók: Turóczi Barnabás

Fekete András esperes méltatta az ünnepeltet 
 

Laudációjában feltárta egy hosszú életútnak felbecsülhetetlen 
kincseit, a hivatás szépségét, a papi hűséget, Isten- és emberszeretet 
megélését. Látható jelként ezek megmutatkoztak az imádságban, a 
hívek összefogásában és a családban. 
 

„Akiket Isten Lelke 
vezérel, azok Isten 
fiai!”  -így szól Fodor 
István atya jelmon-
data 65 év papi 
szolgálat után.  
A papi hivatás 
lényege ez. A papnak 
„Lélek vezérelt” 
embernek kell lennie!  
Enélkül nem lehet célt 
érni. E nélkül nem 
lehet eljutni sem 
Istenhez, sem az 
emberekhez.  
Szent Pál szavai örök 
érvényűek, mi sem 
nélkülözhetjük:  
„A Lélek gyümölcsei 
ezek: szeretet, öröm, 
békesség, türelem, szí-
vesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmeg-
tartóztatás.” 

( Róm, 5.22)
 
Igen. Beszédes a 
múlt. Sok mindenre 
megtanít. Értékelni és  

megbecsülni azért kell, mert csak egy életünk van.  Minél 
gazdagabb a múltunk, annál inkább értékesebb az életünk és lesz 
reményteljesebb a jövőnk. 

 
Ezüstmise 25 év, aranymise 50 év, gyémántmise 60 év, vasmise 65 
év.  Mind értékes. A vasnak már súlya van! 
 
Istent dicsőítve mondtunk mindannyian hálát és köszönetet Fodor 
István atya években is gazdag életéért, de neki is szívből köszönjük, 
hogy megosztotta velünk lelkének kincseit.  

Isten éltesse továbbra is Őt és kedves feleségét szerettei 
körében. 
                        Szívélyes köszöntéssel:  

Szimicsku Ferenc  esperes 
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   Konfirmáció  

a Nagylétai Református Gyülekezetben 
 

„Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága…” (Máté 5: 13.)
 
Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor április 22-én, 
amikor is 14 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat 
gyülekezetünk és a Mindenható Isten színe előtt.  
 

 
Fotók: Boros-Szima Beáta

2018-ban konfirmált ifjaink: 
Bakó Tamás, Árok u., Bozsóky Virág, Batthyány u., Cseh Ádám Attila, 
Alkotmány u., Fekete Ádám József, Debrecen, Hosszu Martin Miklós, 
Széchenyi u., Kerekes Antónia, Sziget u., Kiss László, Fenyő tér, Kovács 
Alex, Diószegi u., Molnár Veronika, Kossuth u., Oláh Szabolcs, Árpád u., 
Szabó Mihály, Szabadságharcos u., Szatmári Marcell, Rét u., Tasnádi Ildikó 
Réka, Csokonai u., Zsíros Zsolt, Sándor u. 
Úrvacsorát Pünkösd ünnepén vesznek először szüleikkel és 
gyülekezeti tagjainkkal közösen. 
Konfirmációi istentiszteletünkön megemlékeztünk az 50 és 25 évvel 
ezelőtt konfirmáltakról is.  

 
 
50 éve, 1968-ban összesen 45 fiatal konfirmált a nagylétai 
gyülekezetben, közülük 13 fő vett részt istentiszteletünkön.  

 
 
25 éve, 1993-ban 30 fő konfirmált és közülük nyolcan tudtak itt 
lenni mostani ünnepi alkalmunkon.  

Hadházi Tamás, lelkipásztor 

 

VIII. Májusi Málé Fesztivál  
2018.-május 5 

 
Sikeres és eredményes volt a főzőverseny a gyermek és felnőtt 
korosztályban indított ügyességi próbák a vidám táncok és humoros 
jelenetek.  
 

 
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési ház

Most is, mint minden évben finom és különleges kukoricás ételeket 
kóstolhattak vendégeink.  
 

A VIII. Málé Fesztivál díjazottjai: 
 

Máléból készült ételek: 
1. Sajtos puliszka – Tirluca csapat 
2. Szénégető és kirakott puliszka – Villongó csapat 
3. Sertéspörkölt puliskával – Vidám bicebócák 

Kukoricából készült ételek: 
1. Töltött káposzta – Málés csajok 
2. Fűszeres csirkemell mártogatóssal –  
3. KatikaKukoricás borzaska tartállal – Vértesi szupernagyik 

Desszert kategória: 
1. Csokis lepény – Kukós csapat 
2. Gyümölcs puding – LÉTA MED 
 

Különdíjak: 
        „Nyald meg a kanalam” csapat, Pocsaji betyárok csapat 
Kreatív főzőhely verseny: Debreceni Népi Együttes 
Recept díjasok: Serény Szerény Csipet Csapat 
Innovatív díjas:  Kukorica Jampik 
 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

 
Serény Iluska díjak: Fehér Viktória és Rost Anett Dorka 
Kukorica János díj: Szabó János 
Máléfaló verseny: Andrássy Napsugár és Szilasi Zsanett 

Hagyományőrző napunk családias hangulatban telt el. Kicsik és 
nagyok egyaránt megtalálták a koruknak megfelelő programot 
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GGGyyyeeerrrmmmeeekkkssszzziiigggeeettt   
ÓÓÓvvvooodddaaa   

 
Debreceni utcai óvoda 

Anyák Napja 

Fotók: Magánarchívum
 
Május első hetében minden csoportban idén is megemlékeztünk az 
édesanyákról és nagymamákról. Várakozással telve és izgatottan 
érkeztek meg a várva-várt vendégek a csoportokba. A gyermekek 
szívhez szóló műsorral és az általuk készített kedves kis 
ajándékokkal lepték meg édesanyjukat, nagymamájukat, akik 
örömkönnyekkel telt szemekkel, boldogan ölelték magukhoz 
gyermekeiket. 
 

Búcsú az óvodától 
2018. május 27-én (vasárnap) du. 16 órától a Művelődési Házban 
lesz a Ficánka és a Kisvirág nagycsoportos gyermekek ballagási 
ünnepsége, melyre sok szeretettel várjuk a Kedves hozzátartozókat!  
 

Családi nap 
Hagyományainkhoz híven, 2018. június 8-án ismét megrendezésre 
kerül a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában a Családi nap, melyre 
minden óvódás gyermeket, és a hozzátartozóikat sok szeretettel 
várjuk! 
 

ANYÁK NAPJA AZ IRINYI ÚTI OVIBAN 

 
 
Május első vasárnapja az édesanyáké. A hagyományoknak 
megfelelően a vértesi óvoda dolgozói és az ide járó gyermekek, 
ebben évben is lelkesen várták e csodás napot. Május 4-én 
köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat versekkel, dalokkal, 
zenés tánccal. A gyermekek virággal hálálták meg a szeretetet, és a 
törődést. Az édesanyák pedig könnyekig hatódva fogadták 
gyermekeik köszöntését.  
 

MEGHÍVÓ 
Hagyományainkat éltetve, 2018. június. 03-án 16.00 órai kezdettel,  
tartjuk az Irinyi úti tagóvoda évzáró és ballagó ünnepségét.  
Szeretettel várunk minden szülőt, hozzátartozót és érdeklődőt, eme
szép napra. 

ZÜMI nagycsoportos gyerekek
Az óvoda munkatársi közössége

 

Igen változatos volt a színpadi műsor. Fellépett az óvónők Cifra 
Palota bábcsoportja, akik a közelmúltban arany minősítést kaptak a 
Megyei Bábfórumon. 

 
Fotók: Turóczi Barnabás

Székely népmese, tréfás életkép, meseelőadás, chippendale show 
mellett a népzene és néptánc kapott nagyobb teret.  
 
A borsi Galagonya-, és a Krasznáról érkezett „Járd ki lábam” 
néptáncegyüttesek mellett felléptek a helyi Zengő citeraegyüttes, a 
Csormolya népdalkör, a Dimitrifjak, valamint a Toppantó-, 
Minibingó-, Csintekerentő-, Ingó-Bingó-, Csicsikoma- és 
Cserebingó néptáncegyüttesek.  
A tombolán szebbnél-szebb ajándékok találtak gazdára. 
 

 
 
Az egész napos rendezvényt táncház zárta, melyen a Pipás népi 
zenekar húzta a talpalávalót 
 
Jövőre újra várunk mindenkit, hogy ezt az autentikus eseményt 
Létavértes sokáig magáénak tudhassa. Köszönjük a zsűri 
munkáját. 
 
Fő támogató:  Agri-corn. 
További támogatók: Gold Fungi, Antal Gábor, Puskás Róbert, 
Nagy József, Máté József, Létavértesi Lottózó, Reál Élelmiszer bolt, 
Karczáné Aranka, Karczáné Katalin, Tarnóczki Fanni, Sós Tibor, 
Huszti Sándorné, Kertészné Vica-Bio bolt, Arany János Ált. Isk., 
Moczok Gábor és neje, Kontor Sándor és neje, Bíró István és neje, 
Bertóthy Tamás, Nagy Károly, LÉTA-MED, Tarnócziné Csúth 
Éva, Szabó Tibor, Misuta Zoltán , Demjánné Judit, Barna Edina, 
Pánya Gáborné Marika, Tóth Csaba, Bacsáné Anikó, Lakatosné 
Edit, Rost Ágota, Papp Huba, Kis Lászlóné, Barnáné Jutka, 
Szatmári Imre, Oláhné Erszike Néni, Gyermeksziget Óvoda, 
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény dolgozói, Korona Presszó, 
Szána Sándor, Lente Lajos, Létavértesi Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Pappné Szabó Mária
intézményvezető
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„1 vers - 1 rajz” 
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház programjához csatlakozott 
iskolánk is. Alsó-és felső tagozatos diákjaink a Költészet Napja 
jegyében illusztrációkat készítettek kedvenc versükhöz. Az 
alkotásokból a szervezők kiállítást rendeztek. Az ünnepélyes 
díjátadó a Városi Könyvtárban került megrendezésre április 11-én 
14 órától, ahol a legügyesebb rajzosokat jutalmazták. 

 
Fotók  Iskola archívuma

Kiváló munkájukért díjazásban részesültek: 
Bertóthy Tamás 4.c, Farkas Dorina 7.c, Koszta Panna 6.b, Kovács 
Mónika 8.a, Kustor Máté 4.b, Mezei Melissza 4.b 
Különdíj:  Koncz Kristóf 6.b 
 

170 éves a Magyar Honvédség 

Az Alapítvány a 48-as Hősökért, a Magyar Szablyavívó Iskola és a 
Kecskeméti Katona József Múzeum rajzpályázatot hirdetett az 5-18 
éves óvodások és diákok részére. Az alkotások témaköre a 170 éves 
Magyar Honvédség volt.  Összesen 1280 pályamunka érkezett be, 
melyekből a legjobb 80 került díjazásra. Fekete Barbara 6.b
osztályos tanulónk különdíjban részesült. Felkészítő pedagógus: 
Milotai József. Gratulálunk 
 

Alapműveleti matematika verseny 

Iskolánkban 2018 április 11-én alapműveleti matematika verseny 
zajlott. Összesen 95 tanuló mérhette össze tudását. A mi diákjaink 
nagyon szép eredményeket értek el, melyek a következők:  
(zárójelben a megyei helyezésük) 
4. évfolyam: Iles Dávid 3 (29.), Oláh István 6. (53.) - Felkészítő: 
Tarnóczki Zsoltné 
5. évfolyam: Flach Márk 1. (12.) Kiss Gabriella 3.(45.)  - 
Felkészítő: Létai Ilona 
6. évfolyam: Veres Kristóf 1.(21.) Vida Ferenc 6.(77.) - 
Felkészítőik: Létai Ilona 
7. évfolyam: Bozsóky Virág 1.(27.), Kalmár Barbara 5. (70), Zurbó 
Benjámin 6. (77.) - Felkészítő: Nagy Zsolt 
8. évfolyam: Hadházi Panna (48.),  Bora Patrik (79.) 
 

 
 
Gratulálunk minden helyezett tanulónak és felkészítőinek! 

Létai Ilona munkaközösség vezető
 

Kiskamaszok nagy tehetséggel 

Április 14-én a Magyar Drámapedagógiai Társaság idén is 
megrendezte a XXVII. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 
Fesztivált, amelynek a hagyományokhoz híven a hajdúnánási 
Művelődési Központ adott otthont  
Iskolánk AranyosKoméDiákok csapata idén 4. alkalommal vett 
részt a találkozón. A székely leány házasodik című meséjük 
színpadra vitelét a szakmai zsűri bronzminősítéssel jutalmazta.  
 

 
A fellépő gyerekek: Hermeczi Ivett, Mezei Patrícia, Szoták Viktória, 
Bozsóky Virág, Ágoston Dorottya, Ágoston Lilla, Bartos Eszter, 
Laczkó Fanni, Mezei Melissza, Pósa Adrienn, Gyarmati Zalán, 
Szabó Márton, Gyarmati Máté, Hermeczi Balázs, Szoták Hunor 

Molnárné Pelei Andrea drámapedagógus 
 

Jutalom-előadás a Vojtina Bábszínházban 

A gyermekkor élményei között jelentős a bábszínházi előadás első 
meghatározó jelenléte. A Vojtina Bábszínház támogatói belépő 
pályázatot hirdetett meg kisiskolás gyermekcsoportok számára 
ingyenes előadás megtekintésére. 

 
Iskolánk - a FAG támogatásának köszönhetően - 2 délutáni előadás 
keretében összesen 100 tanulója nézhette meg,  A világot lépő lány
című játszóházas előadást, ahol a diákoknak a darab után volt 
alkalmuk a szereplőkkel, és a rendezővel is beszélgeti.  
Az utazás költségeit iskolánk alapítványa állta. Köszönjük a 
gyerekek nevében, hogy az ilyen sok oldalról jövő támogatás 
segítségével egy csodálatos előadást láthattak együtt diákjaink, és 
gazdagodhattak általa. Nagy Tamásné és Molnárné Pelei Andrea 
 

Janikovszky Éva Emléknap 
Janikovszky Éva Könyvtárunk május 3-án játékos vetélkedővel 
emlékezett meg névadójáról. Az írónő életútjához, munkásságához 
kapcsolódó feladatokkal (puzzle, szövegértés, keresztrejtvény) 
mérték össze tudásukat a könyvkuckós gyerekek.    

(folytatás 7. oldal)
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Szintén szépen szerepeltek a Szolnokon megrendezett rajzversenyen 
is diákjaink. Hercz Béla 2., míg Bartos Eszter 3. helyezést ért el a 
népes mezőnyben. Felkészítő tanáruk itt is Máté József volt. 
Gratulálunk 
 

TÉMAHETEK 
 
Április 9-13 között a DIGITÁLIS TÉMAHÉT  zajlott. Változatos 
programok színesítették ezt a hetet is. Előadásokat tartottak a 
nevelők a biztonságos internetezésről, felhívták a gyerekek 
figyelmét a helyes és biztonságos internethasználatra a következő 
témákban: „Az vagy amit kedvelsz”, „A digitális kor gyermekei”.
Az IKT eszközök játékos használatára, valamint „Kalandozás a 
múltba”  címmel játékos vetélkedőkre került sor. Nagy örömmel 
vetették bele magukat a gyerekek az internet rejtelmeibe. 
 
 
Április 23-27 a KÖRNYEZETTUDATOSSÁG HETE  volt. A 
harmadik témahéten szintén tartalmas programokon vehettek részt 
tanulóink. A foglalkozásoknak a címei is érdekesek, csábítóak, nem 
beszélve a játékos megvalósításukról. A következő témákban 
mélyedhettek el a gyerekek: „Táplálkozz tudatosan!”, „Egy 
bolygón élünk” -Film megtekintése: Ökolábnyomunk címmel, „ A 
klímaváltozás hatásai”, „A papír útja!”. Két technika szakos 
kollégánk segítségével az újrahasznosítás jegyében készítettek 
papírcsíkokból dobozokat, képkereteket. Az újrahasznosított 
anyagokból készített tárgyak kiállítása és vására is ezen a héten volt. 
Szintén ezen a héten került megrendezésre a papírgyűjtés is.  

Létai Ilona munkaközösség vezető
 

„Üzenj az anyukádnak!” 
 

 
Iskolai könyvtárunk április 21-én anyák napi foglalkozással várta 
a gyerekeket. Adomán Mónika kézműves alkotó már második 
alkalommal járt nálunk, hogy megmutassa a decoupage technika 
művészetét a diákoknak.  
 
Összesen 63 gyermek készített díszdobozt édesanyjának, aminek a 
különlegessége abban rejlett, hogy pozitív üzenetekkel töltötték 
meg. Köszönjük Mónikának a hangulatos, alkotással teli délelőttöt! 
 

 
 
 
  
 

 
Fotók: Iskola archívum

Eredmények: 
1. Könyvbarátok: Budai Henrietta, Fekete Tamás, Jakab Fatima 5.b 
2. Janikovszky csipet-csapat: Bátori Zita, Jónás Réka, Szabó 
Renáta 5.b. 3. Írónők: Fagyal Sára 5.b, Papp Ildikó Orsolya 5.c 
 

Léta vezér a döntőben 
 
10. alkalommal került megrendezésre a „KerekEmese” kárpát-
medencei történelmi, néprajzi és természetismereti 
vetélkedősorozat. A döntő április 28-án volt az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkban. Iskolánk csapata (Jónás Jázmin, 
Kerekes Antónia, Molnár Veronika, Tasnádi Ildikó 7.a) sikeresen 
teljesített az elődöntőkön, így a 136 versenyzőből bejutottak a 
döntőbe a legjobb 12 Csemete csapat közé.  

 
 
Az ügyességi feladatokra épülő megmérettetésen a 12. helyet 
szerezték meg. Felkészítő és kísérő pedagógus: Milotai József.
Gratulálunk! 
 

Rajzversenyek 

 
 
Iskolánk minden évben részt vesz a Megyei Képzőművészeti 
Versenyen, melynek döntő fordulójára iskolánkból 14 tanulót 
hívtak be. Nagy örömünkre a díjazottak között 5 tanulónk 
szerepelt.  
 
Az 5.-6. osztályosoknál elhoztuk a 2., 4. és 5. helyezést, Szima 
Gergő, Hercz Béla, Bartos Eszter 5. osztályos diákoknak 
köszönhetően a 7.- 8. évfolyamosoknál a 3. helyezést Farkas 
Dorina révén, s egy különdíjat a 8. évfolyamosok között Szabó 
Viktória alkotásáért. Felkészítő tanár Máté József volt.  
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Tankerületi szakmai nap 
A tavaszi szünet utáni első napot a diákok nagy része még 
pihenéssel tölthette, ugyanis ekkor került megrendezésre a 
pedagógusok számára meghirdetett programokban gazdag 
tankerületi szakmai nap. Iskolánk idén a Hosszúpályi Irinyi József 
Általános Iskolával közösen szervezett angol bemutató órát, melyet 
Némethné Csuka Ágnes tanár nénink tartott a 6. osztályban, majd az 
ezt követő tankönyvbemutatónak is intézményünk adott helyet.  

 
Fotó: Iskola archívuma

Tankerületi bemutató óra 
A szakmai programon a megye különböző iskoláiból 25 pedagógus 
vett részt. Pedagógusaink egy része tanított szakjának megfelelően a 
tankerület más-más iskoláiba látogatott el, ahol lehetősége nyílott 
módszertani kosarát, ismereteit bővíteni. 
 

ÖKO-tevékenységek az Irinyi iskolában: 
 

Víz Világnapja 
ÖKO iskolaként idén is felhívtuk tanulóink figyelmét az életünkhöz 
nélkülözhetetlen víz fontosságára, a víz világnapjához 
kapcsolódóan.  

 
„Vizes” percek  

Az alsó tagozatos diákjaink osztálykeretekben, míg felsőseink a 
könyvtárban Lukács Mihályné és Debreceni-Borók Szilvia
pedagógusok által rendezett játékos vetélkedőn való részvétellel 
csatlakoztak az eseményhez.  
 

Föld napja  
Április 21-én, szombaton délután iskolánk közössége a Föld napjára 
emlékezett. Vályiné Pápai Viola igazgatóasszonyunk nyitotta meg 
az eseményt. Röviden elmondta a Föld napjának történetét, majd 
arra irányította az Irinyis diákok gondolatait, hogy mi mindent 
tehetünk mi itt Vértesen a közvetlen környezetünkért, így 
hozzájárulva egy élhető jövő kialakulásához 

 

 
 
 

Vidám versek versmondó versenye 
 
A Költészet Napjához kapcsolódva könyvtárunk versmondó 
versenyt hirdetett a felső tagozatban. A diákok vidám, mókás 
versekkel szórakoztatták a közönséget. A zsűri: Majoros Erzsébet, 
Mészárosné Imre Melinda, Milotai-Kiss Ildikó, Molnárné Pelei 
Andrea, Neumayer Nóra, Oláh Ágnes. 

 

 
Fotók: Iskola archívuma

Két kategóriában jutalmazta a legkiemelkedőbb versmondókat. 
5-6. osztály:1. Ágoston Dorottya 6.b, 2. Budai Henrietta 5.b, 3. 
Szabó Renáta 5.b. Különdíj: Kontor Sándor 5.b 
7-8. osztály: 1. Szoták Viktória 7.b, 2. Kalmár Barbara 7.b, 3. 
Kovács Krisztina 7.b  
 

Papírcsodák 

Janikovszky Éva Könyvtárunk is csatlakozott a Fenntarthatósági 
Témahéthez április 23-27. között. Ezen a héten 
rendezvénysorozattal vártuk a gyerekeket, ahol a papír fontosságára, 
újrahasznosítására hívtuk fel a figyelmet.  
 

 
 
Elfogadta a meghívásunkat a Nagyrábéi papírfonó, így a hétfői 
napon kiállítást és vásárt tartottunk az uszoda előtti aulában. A 
kézműves portékák nagy sikert arattak a pedagógusok és diákok 
közt egyaránt.     A Könyvkuckós gyerekekkel előadás keretében 
megismerkedtünk a papír útjával illetve kreatívan újrahasznosítva a 
papírt különböző tárgyakat (ceruzatartó, karkötő, jegyzettömb) 
készítettünk.  

 
 
Emellett az iskolai Diákönkormányzat koordinálásával ezen a 
témahéten valósult meg a felső tagozatos papírgyűjtés 
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Fotók: Iskola archívuma

Virágosítás  

Ezt követően a már hagyományosnak mondható környezetszépítő 
tevékenység következett, mely során virágosítás történt minden 
iskolaudvaron, az utcafrontokon, és a játszótéren. Összesen 365 
virágpalánt és hagyma került elültetésre. 150 palántot Létavértes 
Város Önkormányzata, 215 palántot a szülők felajánlásának 
köszönhetően ültettek el tanulóink és dolgozóink. 
 
Szintén ehhez a rendezvényhez kapcsolódóan a Diákönkormányzat 
papírgyűjtést hirdetett, mely során lehetősége nyílt 2 héten keresztül 
a településrész lakosságának az összegyűlt, feleslegessé vált 
papírhulladék leadására, támogatva ezzel iskolánk tanulóit. 
 

Nárcisz Futás 
 

 
A rajt pillanata  

Az élet és egymás tiszteletének fontosságát hangsúlyozva ismét 
részt vettünk a Nárcisz Futás országos programban. Április 19-én, 
csütörtökön délelőtt közös megnyitó után iskolánk tanulói és 
pedagógusai együtt futottak az együttérzés jegyében.  
A résztvevők a gyógyíthatatlan betegek és az emberi méltóság 
tiszteletére futottak. 
 

Témahetek 
 
A tavalyi tanévben nagy sikert aratott diákjaink körében a témahetek 
megszervezése. A 2018-as iskolai évben is csatlakoztunk a pénzügyi 
és vállalkozói témahéthez március 5. és március 9. között, a digitális 
témahéthez április 9. és április 13. között, a fenntarthatósági 
témahéthez április 23. és április 27. között. A különleges 
óraszervezés, a kreatív feladatok most is elérték céljukat, hisz a 
gyerekek örömmel, motiváltan vettek részt a foglalkozásokon.  

 
 

 
Újrahasznosítás 

 
Nyílt órák: 

Óvónénik az iskolában 
Április 18-án lelkesen várták az első osztályosok az óvó nénik, az 
intézményvezetők és iskolánk pedagógusainak látogatását. Nyílt 
órák keretében mutatták meg legkisebb növendékeink, hogy 
mennyit fejlődtek iskolába lépésük óta, hogyan birkóztak meg a 
betűk és számok rejtelmeivel, és meddig jutottak el a tudás 
birodalmában. Magyar órán Katonáné Szabó Csilla tanító néni, 
matematika órán Ujvárosiné Slifka Mariann tanító néni kalauzolta 
az ifjakat. 
 

Anya! Nézd meg hogy tanulunk! 

 
Anyák napja az 1. osztályban 

Május 4-én ismét tárt ajtók fogadták az iskolánkba érkező 
vendégeket, hisz az érdeklődő szülők lehetőséget kaptak arra, hogy 
bepillantást nyerjenek csemetéik mindennapos munkájába, az 
oktatási módszerek, munkaformák, az interaktív eszközök tanórai 
használatának megfigyelésére. 1-7. osztályig szülői igény szerinti 
nyílt órák kerültek megtartásra. A megtartott tanórák után anyák 
napi versek, dalok, műsorok köszöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat. 
 

Pályaorientációs nap 
Tanításmentes munkanap keretében május 2-án, szerdán minden 
Irinyis tanuló pályaorientációs foglalkozáson és kiránduláson vett 
részt. Iskolánk tanítói, tanárai mellett a Hajdú-Bihar megyei 
Pedagógiai Központ pályaválasztási szakemberei segítették a 
mesterségek, hivatások megismerését. A gyerekek a nap egy 
részében az iskolaépületekben, majd településünk különböző 
területein nyertek bepillantást különféle szakmák titkaiba. Így 
például készítettek mézeskalácsot, közelről megfigyelték a tűzoltók 
munkáját, a helyi rendőrőrsre és határrendészeti kirendeltségre is 
ellátogattak, a gombatermesztésről, festésről, autószerelésről, 
hűtőberendezések készítéséről tájékozódtak.  
Köszönjük minden vendégül látónak a szíves fogadtatást és az 
élménydús perceket! 
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Fotók: Irinyi  Iskola archívuma

Tanulóink a T űzoltóságon 
 

Versenyszezon: 
 
Alapműveleti Matematika verseny kerületi fordulóján 4 
tanulónk vett részt, közülük a legeredményesebb Csikai Sára 6. 
osztályos tanulónk volt, aki 2. helyen végzett. Fekete József és Tóth 
Ádám szintén 6. osztályos tanulóink is csak néhány ponttal maradtak 
le a dobogós helyekről. A 7. osztály képviseletében Balogh Ágnes 
tette próbára tudását. 
 
A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
szervezésében meghirdetett „Ökoskodó” komplex regionális 
levelezős versenyének 71 csapatából iskolánk 6. osztályos társasága 
Tóth Zsóka, Csikai Sára és Tóth Ádám képviseletében 6. helyen 
végzett. 
 
A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett Teleki 
Pál Kárpát-medencei Földrajz- Földtan Verseny megyei
vetélkedőjén Kádi Péter 8. osztályos tanulónk ért el kimagasló 
eredményt, 9. helyen végzett. 
 
A költészet napja alkalmából a Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház által megrendezett „Egy vers-egy rajz” pályázaton idén is 
eredményesen szerepeltek tanulóink, a 12 kiosztott díjból 5 Irinyis 
kézbe került. 
Elismerésben részesített diákjaink: Joó Panna 4. o, Máté Boglárka 
5. o, Moczok Csenge 6. o, Csikai Sára 6. o, Molnár Andrea 8. o. 
 
Megyei mesemondó versenyen képviselték intézményünket a helyi 
mesebajnokságon legeredményesebbnek bizonyult diákok az 
Epreskerti Általános Iskolában, Debrecenben.  

 
Legjobb mesél őink 

 
Mesemondásával Zsiros András 3. osztályos tanulónk olyannyira 
elnyerte az ottani zsűri tetszését, hogy 2. hellyel jutalmazták.  
 

Az Ady Endre Gimnázium által meghirdetett „Olvass Többet” 
nemzetközi irodalmi vetélkedőn Joó Eszter Ilona 7. osztályos 
tanulónk 3. helyen végzett. Kitartó munkáját többnapos nyári 
táborozással jutalmazták. 
 
Körzeti atlétikaversenyen vettek részt diákjaink május elején. Alsó 
tagozatosaink egyéni teljesítményben voltak sikeresebbek.: Horváth 
József (3.o). I. hely,  Vásárhelyi György (5.o.) I. hely, Szima Csenge
(3.o.) III. hely.  
Felsős csapataink mindegyike dobogóra állhatott, emellett 
kiemelkedő egyéni eredménnyel is büszkélkedhetnek, hisz   
Mázló Evelin (6.o.) II. helyen végzett.  
Csapateredményeink: 
2. korcsoport fiúk: 4. hely, 2. korcsoport lányok: 4. hely, 3. 
korcsoport fiúk: 3. hely, 3. korcsoport lányok: 2. hely,  4. korcsoport 
fiúk: 3. hely,  4. korcsoport lányok: 3. hely 
 

 
Irinyis atléták 

 
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő 
nevelőiknek! 
/Lukács Mihályné, Szatmári Károlyné, Katonáné Szabó Csilla, 
Nagyné Kiss Etelka, Vályi Éva, Magyar Jánosné, Tamás Henrietta, 
Debreceni-Borók Szilvia, Kontor Gábor, Jákóbné Szilágyi Éva / 
 
 

Programelızetes 
 

Gyermeknap                             2018. június 4.  8-13 óráig 

Példamutató magatartású és szorgalmú  
gyerekek jutalomkirándulása a Korszerű 
Iskoláért Alapítvány támogatásával     2018. június 12. 

Alsós osztálykirándulások                  2018. június 13. 

Felsős osztálykirándulások                 2018. június 14. 

Utolsó tanítási nap                                2018. június 15. 

„Bolond” ballagó                                   2018. június 15. 

Évzáró – ballagó ünnepség:      2018. június 17. 17 óra 
 

 

Múzeumok éjszakája az Irinyi utcában: 

2018. június 23. 17 óra 
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Bozsik program 

Fotó: Magánarchívum
A Létavértes SC'97 labdarúgó szakosztálya a Bozsik program 
keretében Esztárban részt vett U7 és U9 részére rendezett 
fesztiválon. Az U7-es csapat a két helyi óvodából 4-4 fővel vett 
részt, az U9-es csapatban az első és második osztályos gyerekek 
vettek szerepeltek. 
Köszönjük a szülőknek, hogy támogatják gyermekeik sportolását, és 
elkísérték őket a fesztiválra. 

Árva Barna elnök
 

                      AAsszzttaall ii tteenniisszz  vveerrsseennyy  

 

A Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház május 12 –én, 
hangulatos, családias környezetben amatőr asztalitenisz versenyt 
rendezett.  
Nők és férfiak, akik anyukák és apukák, rég álmodoztak arról, hogy 
nyakukban egy éremmel térnek haza kedvenc sportáguk
versenyéről. Remélem sikerült megvalósítani ezt az álmukat!  
 

     
Fotók: Magánarchívum

Hölgyek: 1. Létai Ilona, 2. Bartosné Nagy Ágnes,  
               3. Kissné Szűcs Anita 
Urak: 1. Nagy Károly, 2. Tarnai Péter, 3. Szalontai Tibor 
Tervezzük a nyári, őszi és téli folytatás! 

Papp Zsoltné Mónika szervező.
 

 
 
 
  
 

Kiváló eredményeket hozott az atlétikai szezon 
 az Arany János Iskola tanulóinak 

Oláh Mihály és Rézm űves Bence  
már résztvev ője az országos versenynek 

 
Már a Létavértesen megrendezett körzeti versenyen lehetett sejteni, 
hogy az idei országos diákolimpia sem múlik el létai versenyző 
részvétele nélkül, hiszen futószalagon szállították a jó eredményeket 
a gyerekek.  
 

Fotók: Magánarchívum
Csapatunk a Gyulai István pályán  

A megyei versenyen pedig a harminc fős „kontingens” 2 arany, 6 
ezüst, és 3 bronzérmet szerzett. Ennek megfelelően a május végén 
Győrben megrendezendő versenyen Rézműves Bence 60m-es 
síkfutásban, Oláh Mihály pedig ötpróba összetett egyéni (100m, 
800m, távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés) versenyében képviseli 
nemcsak Létavértest, hanem Hajdú-Bihar Megyét.  
 

 
 

IV. korcsoportos fiúcsapatunk 5. helyen végzett 
 
Álló sor: Szabó Nándor, Szabó Péter, Kontor Balázs, Vida Imre, 
Ülnek: Oláh Mihály, Bertóthy Tamás testnevelő, Boldog László. 
 

MEGYEI VERSENY EREDMÉNYEK :: 
Aranyérmesek: Rézműves Bence (60m), Oláh Mihály (ötpróba 
egyéni) 
Ezüst érmesek: Pénzes Tekla (súlylökés), Ferenczi Lili, Mezei 
Patricia (kislabda hajítás) Szabó Péter (súlylökés) 4x600m váltó 
(Vásárhelyi Amanda, Tarján Renáta, Papp Kira, Szabó Dorina ) 
4x1000m váltó (Vida Imre, Vida Levente, Kontor Balázs, Bíró 
Levente) 
Bronz érmesek: Szatmári Marcell (600m), Fekete Barbara 
(kislabda hajítás), 4x100m váltó (Szatmári Marcell, Mezei Roland, 
Rézműves Bence, Ágoston Ákos) 

Bertóthy Tamás

      Az újságba szánt anyagok , 
      fotók, hirdetések leadása 

 

június11. napjáig :  
Személyesen: Városháza , Kossuth utca 4. I. emelet 12.  

e-mailen: letahirek@gmail.com  
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Kik is aa  KKuukkoorriiccaa  JJaammppiikk? 
 
Hogyan született meg egy ötlet és hogyan is jött létre a vértesi 
Kukorica Jampik  csapata?  Az idei Málé Fesztivál Facebookon 
többször felbukkanó felhívása felkeltette néhány kamasz 
kíváncsiságát, és ez a kíváncsiság valamint pár igen furcsa recept 
indított el minket azon az úton, hogy idén mi is részt vegyünk a 
főzőversenyen.  
Ahogy létrejött a csapatunk (Séf I. : Pető Gabriella- csapatnagyi. Séf 
II: Hajdu Bence- palacsinta zsonglőr, kukták és mindenesek: Balogh 
Ágnes,  Mezei Boglárka, Puskás Benedek, Moczok Csenge, Verdes 
Zsanin, Szűcs Alexandra, Joó Panna , Joó Eszter és „joómagam”) az 
alapkoncepciónk az volt, hogy mindenképpen olyan éteket 
készítsünk amit szeretnek a  gyerekek, hiszen az egészséges ételek, 
sokszor a „ fújeztnemkóstolommeg” kategóriát jelentik a 
fiataloknak.  Így modern „ street food” recepteket reformáltunk meg 
a tradicionális és egészséges összetevőkkel.  
 
Corn dogot, rántott csemege uborkát és csokis-körtés palacsintát 
kínáltunk limonádéval, s mert Létavértesen nem csak a kukorica 
málénak van hagyománya, készültünk reszelt tormával és darált 
pritamin paprikával a sós falatok mellé. 
 
A Civitas képviselője: „sivatagbeli oázisként jelenlévő kis 
csapatként” mutatott be minket eredményhirdetéskor ” akik 
vagányan felvállaltak egy hagyományos ízőrző fesztiválon egy 
teljesen fiatalos új vonalat”- így a 3 tagú zsűri a fesztivál innovációs 
díját („megújítás”) ítélte nekünk. 

 
 
 
 
Tisztelt Gazdálkodók!  

 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai az 
eddigiekhez hasonlóan 2018-ban is segítséget nyújtanak az 
EGYSÉGES KÉRELMEK térítésmentes elkészítésében és 
beadásában. 
 
Az egységes kérelem kampányidőszaka alatt a létavértesi 
falugazdász irodában az alábbiak szerint fogadják a falugazdászok 
gazdálkodó ügyfeleinket: 

Kárándi Orsolya 70/436-2836 Hétfő, kedd, péntek 
Zilahi Kristóf  70/528-5804 Hétfő, kedd, szerda, csütörtök 
Kasza Béla  30/262-2318 Hétfő, szerda 
 
A hosszas ügyintézési idő elkerülése érdekében kérjük, hogy a 
kérelem benyújtásához egyeztessenek időpontot a falugazdászával, 
valamint kérjük az egyeztetett időpontot tartani szíveskedjenek; csak 
ebben az esetben garantálható a támogatási kérelem határidőben 
történő benyújtása. 
 
Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében az ügyintézéshez hozza 
magával: 
 
� az egységes kérelem felületéhez tartozó jelszavát 
� 2017-ben benyújtott és kinyomtatott egységes kérelmét 
� őstermelői kártyás igazolványát 
� kamarai kártyáját 

 
Felhívjuk figyelmét arra, hogy közös őstermelői kártya esetében a 
kártyán szereplő őstermelők közül mindenki kizárólag a saját  
 
 

 
 
 
 nevében járhat el az egységes kérelem benyújtása során, ezért 

célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor a gazdálkodó 
személyesen járjon el.  
Amennyiben a termelő valamely családtagja nevében kíván az 
egységes kérelemmel kapcsolatos ügyet intézni, azt csak 
meghatalmazást kitöltve teheti meg. Meghatalmazás mintát a 
falugazdásztól soron kívül is kérhet. 
 
Amennyiben nincs, vagy nem találja jelszavát, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 
Főosztály ügyfélszolgálatán vagy a falugazdásztól kérjen  
G1040-01 jelszóigénylő nyomtatványt és azt kitöltve a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 
Főosztály ügyfélszolgálatának juttassa el (4032 Debrecen, 
Böszörményi út 146.) 
 
Egységes kérelem (W0181) benyújtásával kapcsolatos 
határidők: 
° Az egységes kérelem benyújtási határideje 2018. május 15.   
° Az egységes kérelem 2018. május 16. és június 11. között 

történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán
munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a 
Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 
16-án 1%, május 17-én 2% stb. 

° A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem 
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

° A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet 
késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás 
keretében lehet módosítani 

° 2018. június 1. és június 11. közötti módosítás a módosított 
parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 
1%-os csökkentésével jár. 2018. június 11. után benyújtott 
módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek 
figyelembe vételre. 

° Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként 
benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a 
már benyújtott támogatási kérelmek 2018. május 15-ig csak 
szankció mellett módosítható. 

°  
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

 
 
 

Fotó: Magánarchívum

Az idei fesztiválunkon szerzett tapasztalataink  alapján már meg is 
van a következő évi menü sorunk- amiben ugyanezt a vagányságot 
szeretnénk tovább vinni, de már a konyhakerti fűszernövények és 
zöldségek bevonásával.  
És ne felejtsük továbbra sem: 1 menünél a séfúr megtáncoltatja a 
szemöldökét, kettőnél mosolyog, háromnál csókot dob. de négynél 
már minden kukorica jampi táncol- 

Tamás Henrietta, a jampik képviselője

 
 



 

Kik azok a „Dimitrifjak”? 
   Szeretném bemutatni a 2018. januárjában alakult Dimitrifjak Gyermek 
Színjátszó csoportot, mely a helyi Irinyi János Általános Iskola 
tanulóiból verbuválódott. Honnan ez a különleges és szokatlan név? 
Nos, Dimitri a mi kabalánk és képzeletbeli tagunk ,egy porcelánfejű 
bohóc. A híres svájci bohóc és pantonim művész Dimitri Jakob Müller 
után kapta a nevét, aki hat évtizedes pályafutása alatt színházat, 
színiiskolát, mozgás és színművészeti akadémiát hozott létre, majd 
megalapította a Nevettetés Múzeumát és a Bohócok Parkját. Az ifjú 
színjátszópalánták tehát így lettek a „Dimitrifjak”. 
   A Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház támogatta a csoport 
megalakulását és a Vértesi fiókkönyvtárban biztosít helyet a heti 
rendszerességgel tartandó foglalkozásoknak.  

 
Első elkészült színdarabunk az Óz a nagy varázsló, melyet a Vojtina 
Bábszínházban Április végén a Hajdú-Bihar megyei bábfórumon 
mutathattunk be, EZÜST minősítést szerzett. 
     A Májusi Málé Fesztiválon viszont egy másik színdarabot láthatott a 
csoporttól a közönség. A Nemzeti Művelődési Intézet és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma felhívást írt ki Kodály Zoltán életútjának, 
munkásságának emlékére a Legyen a zene mindenkié! címmel. A 
Létavértesi Cserebingó néptánc csoporttal közösen készítettük el a 
„Somogyi dörzsölőt”, mely azt mutatja be, hogy Somogy megyében 
nevezetesen Szenna kisfaluban a kendermunkálatok egyik lépcsőjét a 
dörzsölést és az ahhoz tartozó népszokásokat hogyan jegyezte fel és 
gyűjtötte össze az utókor számára Kodály Zoltán. 
   A lelkes kis csapat továbbra is várja a színjátszás iránt érdeklődő 
gyerekek jelentkezését csütörtökönként 16 órától a Vértesi 
fiókkönyvtárban. 

Szilasi Zsanett művészeti vezető
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

CSALÁDI HÁZ. Létavértes 
központjához kōzel, a Batthyány 
utcában, összkomfortos, 3 szobás 
családi ház melléképületekkel, 
garázzsal eladó! Irányár: 7M Ft. 
Érdeklődni a 06/30/4718273;
06/30/2933006-as telefonszámon. 

(2018/28560/10/2)

LAKÓHÁZ.  Létavértes Víztorony 
utca 6. szám alatti  lakóház 
bútorozottan eladó.  Érdeklődni 
lehet: 06 20 954 42 46  

(2018/28560/9/79)
 
SZŐLŐ PAJTÁVAL. Létavértes 
Kossuth kertben 10 sor művelt 
szőlő pajtával, pincével, villannyal 
eladó.  Telefon: 06 30 501 01 09. 

(2018/28560/9/41)
 
SZÁNTÓFÖLD.  A vértesi határ-
ban  a 0549/1 hr. számon 4 ha –
88,51 AK értékű szántó eladó.  
Érdeklődni: (52) 556-822. 

(2018/28560/5/6)
 
TERMŐFÖLD. Létavértesen a 
Kossuth kertben 1629 m2 üres 
terület eladó. Irányár 100.000 Ft. 
Ugyanitt 3 fázisú körfűrész is eladó. 
Telefon: 0620-285-81-77. 

(2018/28560/8/26)
 
ERDŐ. A 0956/13. hrsz-on 2 
aranykorona értékű erdő eladó. 
Érdeklődni lehet:  06 30/971 – 3572 

(2018/28560/9/66)
 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. Nyolc 
év szerkezeti és 12 év színtartóssági 
garanciával. Kedvező áron! Pontos, 
precíz munka-végzéssel! Érd: ifj. 
Kéki Sándor, 06-20/ 463-57-13  (x) 
 

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 

 (2018/68)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Zöldfa u. 3. szám alatti 2 szobás gáz 
központi fűtéssel és modern 
cserépkályhával, műanyag nyílás-
záróra kicserélt 75 m2 –es  lakóház 
500 öles kerttel eladó. Telefon:  
06 30 353 8090 és 06 30 654 9665 

((2018/28560/5/12)
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi 
utcán lakóház nagy telekkel, 
gazdasági épületekkel, bármilyen 
mezőgazdasági tevékenységre al-
kalmas, telephelynek is megfelel- , 
eladó. Telefon: 06-30/ 502-51-41 

/ 2018/28560/3/37)
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló 
minőségű anyagok felhasználásával 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
ROKKANT KOCSI Jó állapotban 
lévő négykerekű, akkumulátoros 
rokkant kocsi eladó. Érdeklődni: 
Zöldfa u. 24. sz. Tel: (52) 251-401 

(2018/28560/9/64)
 
 

HIRDETÉSEK LEADÁSA 
2018.  június 11-én 12 óráig 
Városháza I. em. 12. iroda 

e-mail: letahirek@gmail.com 
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  A kiadó és a szerkesztıség a leadott hirdetések tartalmáért felelısséget nem vállal,  
  az esetleges következményeket a Megrendelıre hárítja. 
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