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A város köztemetőjében egy 50 kazettát magába foglaló urnafal került átadásra március 30-
án délelőtt. Szabó Barnáné, Irma néni magánszemélyként 600.000 forint felajánlást tett a 
városnak az építmény megvalósítására.                                                                       / 4.oldal 

 

Előzetes 

 

22001166..  mmáájjuuss  2288--áánn 
kerül megrendezésre a VI. Májusi Málé 
Fesztivál Létavértesen, melyre szeretettel 
várnak minden érdekl ődőt! 
 
Várják a kézműves alkotókat, akik árusítani 
kívánják portékáikat. Várják a főzőcsapatokat, 
akik szívesen megmérettetnék magukat egy 
baráti versengésben! 
A rendezvény reggel 8 órától – este 21 óráig 
tart. A délelőtt folyamán a gyermekeknek 
lehetőségük van különböző hagyományos 
kézműves technikák kipróbálására, ügyessé-
gi vetélkedőkön való részvételre, illetve egész 
nap állatsimogatóval is kedveskednek nekik. 

A színpadi műsor 14:30-tól kezdődik. 
Bővebb információk, jelentkezési lapok: 

www.letavertes.hu /Hírek 
 

 
 

 
ingyenes 

ORSZÁGJÁRÓ PROGRAM 
pedagógusoknak és érdeklődőknek 

április 29-én 14-17 óráig 
Létavértesen a Sporttelepen 

Debreceni u. 1. 
A programon való részvételhez 

regisztrálj a www.-igyteddra.hu  
oldalon. 

GYERE ÉS FEJLESZD MAGAD! 
TEGYÜNK EGYÜTT A JÁTÉKBAN, TÁNCBAN, 

DALBAN GAZDAG MINDENNAPOKÉRT! 

NYERJ BETEKINTÉST MAGYARORSZÁG 

VEZETŐ NÉPI JÁTÉK 

NÉPTÁNCMÓDSZERTAN PROGRAMJÁBA! 

 

 

  
2016. JÚLIUS 1 – 2. 
L É T A V É R T E S 

 

 
 

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház a költészet napja alkalmából „Egy vers egy rajz” 
címmel rajzpályázatot hirdetett. A létavértesi Arany János- és Irinyi János Általános 
Iskolákból, és az álmosdi Bocskai István Általános Iskolából összesen 47 rajz érkezett, 
amelyekből április 13.-án kiállítást nyitottunk a városi könyvtárban.  
 A tárlat megnyitásával egy időben a legjobb pályamunkák elismerésben részesültek az 
alábbiak szerint. 
 7. 8. ostályosok: 

I. Újvárosi Máté Irinyi J. iskola 
II. Sinkovics Vivien Irinyi J. iskola 
III. Hermeczi Emese Arany J. iskola 
IV. Varga Szabina Arany J. iskola 
V. Szabó Dávid Arany J. iskola 

Különdíjas: 
Dienes Dóra Arany J. iskola 

4. 5. 6. osztályosok: 
I. Pető Bettina Irinyi János iskola 
II. Misuta Péter Irinyi János iskola 
III. Joo Eszter Irinyi János iskola 
IV. Tóth Zsóka Irinyi János iskola 
V. Tarnóczki Milán Arany János iskola 

Különdíjas: 
 Lőrincz Boglárka Irinyi J. iskola 
 A kiállítás április 30.-áig tekinthető meg a Rózsa u. 1 szám alatt. 

Dutkáné Papp Katalin
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Röviden 
.  
Toborzó tájékoztató 
Március.24-én a művelődési házban 
toborzó tájékoztató volt, melyre Hajdú-
bagostól – Álmosdig 138 fő álláskereső 
személy kapott meghívást.  
 

 

A megjelent 99 főnek Mónus Gábor
főhadnagy és Novodomszky János zászlós 
tartottak előadást a szerződéses katonai 
hivatásról. A honvédség soraiba 18-59 év 
közötti büntetlen előéletű személyeket 
várnak szerződéses szolgálatra és 
tartalékos állományba.  
Toborzó iroda: Debrecen, Péterfia u.58.  
Munkanapokon 8-12. óráig várják a 
jelentkezőket. 
Az előadást követően 10 fő kért 
jelentkezési lapot és bővebb tájékoztatást. 

Papp Zoltán képviselő
 
VÉRADÁS 
A március 16-i véradáson megjelent: 52fő. 
51 személy adhatott vért, összesen 22950 ml 
mennyiséget.  
Először adtak vért: Molnár Sándorné, 
Arany J. u. 32/a, Molnár Sándor, Arany J. u. 
32/a, Girdán Henriett, Nagyváradi u. 13, 
Knoch Miklós, Nagyváradi u. 27.  
Legközelebbi véradás: 2016. június 08.-án, 8-
15 óráig lesz a Sporttelepen. 
Köszönet minden Véradónak! 

Szalai Ferencné véradásszervező 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ  
2016. április 15-én újabb 77 személy tett 
ünnepélyes fogadalmat a Városházán, s ezzel  
8864 személy van, aki a magyar állam-
polgársági okmányait Létavértesen vehette át. 
 
AJÁNLJUK FIGYELMÉBE 
A www.letavertes.hu honlapról az alábbi 
híreket ajánljuk figyelmébe: 
- Erdő és szabadtéri tüzek megelőzéséről 
- Vadászterületek kijelöléséről 
- Tanyák villamosenergia ellátásáról 
- Létavértes Helyi Építési Szabályzata 
- Zártkerti ingatlantulajdonosoknak 
- Vidékfejlesztési program 2016 pályázat 

A testület március 29-én az alábbi 
napirendeket tárgyalta meg: 
 
Polgármesteri jelentés 
1.) Beszámoló Létavértes város 2015. évi 
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, 
      Tájékoztató a Határrendészeti Kirendelt 
ség 2015. évi munkájáról. 
2.) L.É.T.A.MED Zrt. 2015. évi       
beszámolója 
3.) Beszámoló a Létavértesi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2015. évi mun-
kájáról  
4.) 2016. évi Közbeszerzési terv 
5.) Különfélék 
5.1. Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményei 2015. évi költségvetésének 
módosításáról 
5.2. Adósságot keletkeztető ügylet adat-
szolgáltatása 
5.3. Kossuth u. 6. szám alatti Egészségház 
felújítás önrész biztosítása 
5.4. Vértesi Görög Katolikus Egyház 
energetikai pályázat benyújtásának 
támogatása. 
5.5. TRV Zrt. szolgáltatási szerződések 
felmondása 
 

5.6. Serbán Jánosné kérelme 
5.7. Közgyűjtemény létrehozásának feltéte-
leiről 
5.8. Szennyvízhálózat bővítése, új szenny-
víztelep építése 
5.9. Derecske -Létavértesi Kistérség 
Többcélú Kistérségi Társulása 
foglalkoztatási partnerség létrehozására és 
működtetésére irányuló projekt-előkészítési 
munkáival és pályázat beadásával 
kapcsolatos előterjesztés 
5.10. Temetői rendelet felülvizsgálata, 
urnafülke díjának meghatározása 
5.11. Civil szervezetek 2015. évi 
támogatásának pénzügyi elszámolása 
5.12. Katona János Attila ingatlanvásárlási 
kérelme 
5.13. Létavértes Városi Önkormányzat 
7/2013.(V.28.) Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
5.14. Testvértelepülés programok és 
együttműködések 
 
A félkövér betűvel kiemelt rendeletek,  
anyagok a város honlapján elérhetők: 

www.letavertes.hu

A Képviselő-testület napirendjén 

TERVEZETT VÁROSI PROGRAMOK április - május 

 

 
Fotó: Magánarchívum

Március utolsó hetében a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés és Létavértes öregfiúk csapata 
játszott barátságos labdarúgó mérkőzést játszott. A jó hangulatú találkozón ismét a létai 
fiúk győztek.                                                                                                            Papp Zoltán 
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              Óvodai hírek 

Bemutatkoztak a nagycsoportosok 
 
Márciusban a nagycsoportosok megmutathatták a tanító néniknek 
mindazt, amit az óvodában eddig tanultak. 
 

 
 Fotók: Óvoda archívuma 

A Debreceni u. 1. szám alatt a Delfin csoportos gyermekek kezdték 
a bemutatkozást, akik a közlekedési járművek témakörét dolgozták 
fel játékos formában.  
 

 
Majd a Maci csoportosok a tavasz témakörét drámajátékokkal 
zárták le a bemutató foglalkozásokat. 
A tanító nénik nagy örömmel fogadták a bemutatkozást, és 
szeptembertől szeretettel várják a gyermekeket. 
 

Pótbeíratás 
Április 20-a és május 3-a között volt lehetőségük a szülőknek arra, 
hogy beírassák a gyermekeiket az óvodába. Akik ezt elmulasz-
tották, kérjük, pótolják. 
 

Kérjük, idén is támogassa óvodánk gyermekeit adója 1%-val. 
Alapítványunk: " A létavértesi óvodák gyermekeiért " alapítvány  
Adószáma: 18567317-1-09                                          Köszönettel: 
 

 Létavértesi Gyermeksziget Óvoda dolgozói és gyermekei 

 
Szent György – napi játszó 

 

A Rozsnyai Gyűjtemény következő, áprilisi családi rendezvénye a 
Szent György-napi Játszó.  
Április 23-án, szombaton 14-órától a Szent György-napi állathajtás 
ősi ünnepéhez kapcsolódva, “A csikósok, a gulyások” című 
múzeumpedagógia foglakozás keretében bepillantást nyerhetünk a 
pásztorok egykori életébe, szokásaiba. Majd az időszaki kiállításunk 
alkotójával, Gyönyörűné Erdei Judit sárándi szűrrátét-készítő népi 
iparművésszel szűrrátétezünk szebbnél-szebb poháralátéteket, 
zsebkendő tartókat, a legkisebbek pedig nemez labdát készíthetnek.  

 
Mindenkit szeretettel várunk! Részletek hamarosan a plakátokon, és 
a honlapunkon: www.rozsnyaigyujtemeny.hu 

 
Kővári Emese 

Tájékoztató  a Nagylétai Református 
Egyházközség Alapítványairól 
 
Alulírott az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat: 
A „Barta Gyula és felesége a Nagylétai Református 
Egyházközségért Alapítvány” kuratóriumának elnöke Létavértesről 
történt elköltözése miatt Barta Gyuláné alapító felkérésére a 
kuratórium elnöke tisztséget elvállaltam. A Debreceni Törvényszék, 
a NAV, a folyószámlát vezető pénzintézet nyilvántartásba vett. 
 
A „Barta Gyula és felesége a Nagylétai Református 
Egyházközségért Alapítvány” és az „Alapítvány a Nagylétai 
Református Egyházközségért” alapítói elhatározták, hogy a „Barta 
Gyula és felesége a Nagylétai Református Egyházközségért 
Alapítvány”- mint jogelőd, beolvad az „Alapítvány a Nagylétai 
Református Egyházközségért”- mint jogutód alapítványba. A 
kuratórium elnöki tisztséget a jogelőd és jogutód alapítvány alapítói 
felkérésére elvállaltam. 
 
A beolvadással a jogutód alapítvány jegyzett tőkéje 1,5 millió forint 
lesz. A beolvadással összefüggésben a jogelődre és jogutódra 
vonatkozó kötelezően előírt vagyonleltár- és vagyonmérleg 
tervezeteket a Nagylétáról elszármazott Vancsa Mária okleveles 
könyvvizsgáló készítette el. Nagy értékű munkájáért 
ellenszolgáltatást nem kért, azt Isten dicsőségére ajánlotta fel. A 
kuratóriumok nevében ezúton is köszönjük áldozatos munkáját. 
A beolvadással kapcsolatos dokumentumokat a Debreceni 
Törvényszékhez benyújtottuk. A beolvadás bíróság által történő 
bejegyzéséig mindkét alapítvány változatlan formában működik 
tovább. A bírósági nyilvántartásba vétellel a beolvadó alapítvány 
megszűnik, a nyilvántartásból törlésre kerül. 
Abból a célból, hogy Barta Gyula és felesége alapítványtevőket az 
utókor haláluk után is megőrizze, ezért a jogutód alapítvány 
bevezető részében minden esetben a rájuk vonatkozó adatokat 
kötelező jelleggel fel kell tüntetni. 
 
Tisztelt Olvasó! 
Bár ebben az évben az adó 1%-t a megszűnő alapítvány is tudja
még fogadni, mégis azt javaslom, hogy az adó 1%-ról az 
„Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért” alapítvány 
javára szíveskedjenek rendelkezni. 

Az alapítvány adószáma: 18997350-1-09 
Dr. Soós Imre 

 

Családi Húsvétoló 

Fotó: Rozsnyai Gy űjtemény ar chívuma

Március 25-i családi Húsvétoló alkalmával a Rozsnyai 
Gyűjteménybe érkezők, kicsik és nagyok egyaránt, hagyományos 
módon festhettek piros tojást viasszal és kesicével gyimesi módra, 
berzseléssel hagyma héjban főzve, emellett nagyon sok jópofa Fű 
Benő és húsvéti dísz készült. A húsvétra hangoló délelőtt tojásgurító 
versennyel zárult. Reméljük a locsolásig a Fû Benõknek kinõtt a 
hajuk! 

Kővári Emese
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Urnafal átadás 
2016. március 30-án délelőtt került átadásra a  Köztemető 
bejáratánál megépített, 50 kazettát magába foglaló urnafal.  
Avatóbeszédet mondott Menyhárt Károly polgármester. 
 

 
 
A helyi egyházak képviseletében megáldották: Hadházi Tamás és 
Rozsnyai István református lelkipásztorok. Felszentelte: Szimicsku 
Ferenc görög katolikus esperes. 

Fotók: Magánarchívum
Szabó Barnáné, Irma néni, aki az avatóünnepségen egy szép verset 
szavalt, 600 ezer forint felajánlást tett a városnak az építmény 
megvalósítására.  
A helyi szakemberek által megtervezett és kivitelezett urnafal értéke 
közel 1,5 millió forint. 

Összeállítás az átadásról, és a polgármester avatóbeszéde: 
www.letavertes.hu /Hírek                                                                  

Régi kép 

 
Vértes - Liget Általános Iskola diákjai Egerben, a vár bejárati kapuja 
előtt 1970. június 19 -én. Köszönjük a képet Kucskár Jánosnénak! 

            Irinyi –terv 
   Magyarország újraiparosításáért 

 
2016. márciusában jelentette be Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter azt az iparstratégiai 
programot, melyet Irinyi Jánosról  neveztek el. 

A program célja, hogy Magyarország 2020 -ra az unió 
legiparosodottabb államai közé tartozzon. Az elgondolás szerint a 
bruttó hazai terméken belül (GDP) az ipar részesedése a jelenlegi 
23,5 %-ról 30 %-ra növekszik.  
Uniós és hazai forrás felhasználásával segítik a nagyvállalati 
beruházásokat, a feldolgozóipart. Új anyag- és energiatakarékos 
technológiákkal növelik a piac- és fejlődőképességet. A fenntartható 
pályát az innováció vezérelte gazdaság jelentheti, mely a tervek 
szerint bölcs táj- és területhasználattal (az országon belüli 
arányosabb munkahelyteremtéssel) fog párosulni.              (Turóczi) 
 

 
 

A szakszerűtlen és felelőtlen rágcsálóirtás mások számára szomorú 
veszteséget, a kedvenc háziállat pusztulását okozhatja. A méreg 
kihelyezése során gondoskodnunk kell arról, hogy az ne jelentsen 
életveszélyt senki számára (például kisgyermekek, haszonállatok, 
stb.) ne legyen hozzáférhető, csapadékvíz ne moshassa el ! A 
többször módosított, az állatok védelemről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény komoly szankciókat tartalmaz a 
szándékos állatkínzás, mérgezés esetére. 
Kérjük, minden alkalommal legyenek óvatosak, körültekintőek! 

Fényi Sándorné olvasónk levele a honlapon olvasható: 
www.letevertes.hu /Hírek.

Régi kép 
 

 
Nagylétán, a mai Gyár utca elején állt a Nagy Sándor alapította 
kisdedóvó, azaz a régi óvoda épülete. Udvarát régi kerítés 
választotta el a ma is fennálló szomszédos lakóháztól. E kerítés 
előtt készült a csoportkép 70 évvel ezelőtt, 1946-ban.
Bal oldal 3. sor elején állunk a testvéremmel, Attilával. Nagyon 
hiányzik a képről "Micike" óvónéni. Jó lenne tudni az 
óvodásokról, akiknek emlékét szeretettel őrzzük a messze 
távoli időkről. 
Köszönettel: Gáll Józsefné / Pelei Éva, Létavértes, Gyár u. 7. 
 

Sportpálya nyitvatartási rendje 
A Létavértes Városi Önkormányzat és a Létavértes SC '97 
Sportegyesület új pályanyitvatartási rendet vezet be. 

Május 01 -  szeptember 31-ig   - 15 órától - 21 óráig 
október 01 - április 30-ig  - 15 órától - 18 óráig 

a hét minden napján minden sportolni akaró részére. 
A sporttelepen kerékpárral, motorral közlekedni TILOS ! 

A center pályát csak engedéllyel lehet használni. 
A nyitvatartási időn túli tartózkodás szabálysértést von maga után.  

Árva Barna elnök
 



2016. április      Létavértesi HÍREK           5. oldal  
 
 

  
 

Iskolánk 3. alkalommal vett részt a Költészet Napja alkalmából 
Hajdúbagoson megrendezett kistérségi versenyen. Témája: 
szülőföldünk értékei a magyar irodalomban. Olyan értékek, 
amelyek nemzeti önazonosságunkat fejezik ki, és erősítik nemzeti 
tudatunkat.  
Kistérségünk iskolái mellett, Ukrajnából Nagydobronyból, 
Horváthországból Kórógyról, Gyimesfelsőlokról, Margitáról, 
Szilágybagosról, és Kápolnásfaluból is érkeztek versenyzők.  
Az eredményhirdetés előtt a zsűri elnöke Dánielfy Zsolt a Csokonai 
Színház színművésze, hasznos tanácsokkal látta el útravalóul a 
versenyzőket.  
Próza kategóriájában Szabó Márton (6.c) 2. helyezést, Kalmár 
Barbara (5.b) 3. helyezést ért el. Felkészítő: Molnárné Pelei Andrea.  
 

Alapműveleti matematika verseny  
2016. április 06. Az alapműveleti matematika verseny körzeti 
fordulójának szervezését immár több mint tíz éve bonyolítja 
iskolánk. Minden évben igen szép eredmények születtek. Az idén 
sem lehet okunk panaszra, ugyanis minden évfolyamon van nyertes 
gyerekünk. Gratulálunk nekik és felkészítőiknek.  
 

Az alapműveleti verseny legjobbjai 
 

4. évfolyam: Veres Kristóf 1. (Felkészítő: Kónya Sándorné ) Vida 
Ferenc 6. (Balogh Réka) 
5. évfolyam: Zurbó Benjámin 3. Jónás Jázmin 5. Kalmár Barbara 6. 
(Létai Ilona) 
6. évfolyam: Pankotai Zoltán 3. Bora Patrik 5. (Fodor József) 
7. évfolyam: Szilágyi Nikoletta 2. Tarnai Panna 3. Szabó Kitti 5. 
Aranyosi Kristóf 6. (Zsíros József) 
8. évfolyam: Suta Petra 1. Kalmár Gabriella 2. Pongor József 3.
Chromcsik Bettina 5. (Létai Ilona) 
 

Szakmai nap 
2016. március 23-án iskolánkban is lezajlott a tankerületi 
humán munkaközösség által szervezett szakmai nap. A téma a 
következő volt: A drámapedagógiai módszerek használatának 
lehetőségei a nevelésben. A résztvevők a tankerület 10 
iskolájából érkeztek. 
 
A nap első részében a Művelődési házban tekinthették meg a 
pedagógusok a három elsős osztályunk farsangra készült
műsorát, majd az óvónénik Cifra Palota bábcsoportja 
kápráztatta el őket. 
Aztán az iskolában folytatódott a nap előadásokkal, 
bemutatóval. 
 
Nagyon érdekes volt az előadás a drámapedagógiáról, 
módszerekről, az óvoda gyakorlatáról, a bábjáték szerepéről, 
bábkészítésről, melyet Pappné Győri Tünde óvodapedagógus –
drámapedagógus tartott. 

http ://arany -lvertes.sulinet.hu

AAArrraaannnyyy   JJJááánnnooosss  
ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa

 
 

A mesék újra az égig értek 
Immár hagyománnyá vált iskolánkban, hogy legjobb mesélőink 
Konyáron is összemérhetik tudásukat az „Égig érő fa” kistérségi 
mesemondó versenyen. 
Békési András, a verseny házigazdája, kiemelte: a magyar népmese 
mindenkié. Hiszen rengeteg élettapasztalattal, tanáccsal és 
bölcsességgel lát el bennünket a mindennapi élet útvesztőiben. 
Galánfi András, a zsűri elnöke szerint, a mai modern világunkban, 
ahol az igazi értékek össze vannak kuszálódva, még fontosabb, hogy 
őseink meséi tovább éljenek. Külön köszönetet mondott elsősorban 
a mesemondó gyerekeknek, a szüleiknek és a felkészítő 
pedagógusoknak, hogy ennek az ősi szép hagyománynak az 
örökítésében részt vesznek. Mert a legnagyobb érték az, mi is van 
igazán a lelkünkben, s ha meséhez hozzá tudjuk tenni egy darabját, 
akkor már igazi hagyományápolóvá is tudunk válni. 

Eredményeink:  
Különdíjban részesült: 
Kalmár Barbara (5. b) 
és Tóth Tibor (4. c).  
Harmadik helyezést ért 
el Szabó Márton (6. c) 
3. helyezést ért el. 
Felkészítők: Molnárné 
Pelei Andrea, Baloghné 
Janka Tímea és 
Szatmári Erika 
 

Hevesy György Kémiaverseny 
Iskolánkban idén is sor került a Hevesy György Kémiaverseny 
megírására. A résztvevő diákok közül március 19-én Tarnai Panna
(7. a) képviselte iskolánkat a megyei fordulóban, ahol az előkelő 4. 
helyezést érte el. Dolgozatát elküldik az országos fordulóba is. 
További sikereket kívánunk! Felkészítő: Fodor József 
 

Sajó Károly környezetvédelmi verseny 
2016. március 21-én iskolánk 8. c osztályos diákjai részt vettek a 
Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatversenyen. A 
 területi döntőt Hajdúböszörményben rendezték, ahol 4. helyezést 
értek el. A csapat tagjai: Hermeczi Emese, Kalmár Gabriella és 
Lukács Petra (8. c). Felkészítőjük: Szakál Attila 
Gratulálunk a teljesítményükhöz! 
 

Hazám, hazám…  
Vers-és prózamondó verseny Hajdúbagoson, .április 9-én.  
 

 
Fotók:  Iskola archívuma

Létavértesi gyerekek Dánielfy Zsolttal, a zsűri elnökével 
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Irinyi János
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ÖKO - tevékenységeink 
Az örökös ÖKO -iskolai cím elnyerése után még fontosabbnak 
tartjuk, hogy diákjaink hétköznapi életében minden lehetőséget 
megragadva felhívjuk figyelmüket a környezettudatos magatartásra.  
Iskolánk reál beállítottságú diákjai újabb lehetőségben 
részesülhettek azzal, hogy március 8-án ellátogathattak Debrecenbe 
az AKSD KFT Lakossági Hulladékudvarának szemétlerakó 
depójába.  
 

 
Fotó: Irinyi J. iskola archívuma

ÖKO Irinyisek a depóban 

Csizmazia Réka 7. osztályos tanulónk kiváló prezentációban foglalta 
össze az átélt élményeket. 
„ A debreceni AKSD szeméttelepe, a debreceni repülőtér közelében, 
lakott területtől távol, a város legszélén található. A telephelyre 
hordják be a speciális szállító járművek a kommunális szelektív 
hulladékot. A kommunális szemetet a vállalat válogatás után 
bedepózza. A bedepózott hulladékból biogázt nyernek, melyet 
továbbalakítanak villamos energiává. A szelektív hulladék a 
telephelyen válogatás és osztályozás után bálázásra kerül, mely 
innentől elveszti szemét funkcióját, és ott alakul másodlagos 
nyersanyaggá. Ezzel a hulladékgyűjtési móddal az emberek kímélik 
a környezetet. Látogatásunk során láthattunk több száz és ezer 
kilogrammos másodlagos nyersanyagbálákat, amiket kamionokkal 
hordanak el az újrahasznosító gyárba. Látogatásunk során még 
inkább meggyőződtünk arról, hogy érdemes különválogatni a 
szemetünket, mert megmenthetünk rengeteg anyagot, amit újra 
felhasználhatnak. Azáltal, hogy a papírt különválogatjuk, rengeteg 
fát megóvhatunk a kivágástól, és nem terheljük a talajunkat a 
nehezen lebomló anyagokkal, melyekből a kiszivárgó vegyszerek 
károsítják a talajt és az ivóvizünket.” 

 

 
Izgalmas verseny a Víz világnapján 

Ezt követően az iskolai dráma szakkör működéséről beszélt 
Molnárné Pelei Andrea, a szakkör vezetője, majd játékok, fejlesztő  

feladatok bemu-
tatásával folyta-
tódott a program, 
melynek  közre-
működői a dráma 
szakkörös 
gyerekek voltak 
Andrea néni 
vezetésével.  
Blokkjuk a 
„Kitették a 
szűrét” című 
drámajáték 
előadásával 
zárult. 

 
A nap jó hangulatban, tartalmasan telt, a visszajelzések alapján 
hasznosan, lelket felemelően, amely mellé a résztvevők elismerő 
nyilatkozatait is begyűjthettük munkánkról. 
 

XXIII. Megyei Rajzverseny 
Több mint ezer pályázó közül választotta ki a zsűri azt a 120 tanulót, 
akit rajza alapján érdemesnek talált arra, hogy a Megyei 
Rajzverseny második fordulójában is megmutathassa tudását.  
 
A versenynek a debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola 
és Kollégium adott otthont. A második fordulóban irodalmi művek 
illusztrációja volt a feladat, szabadon választott technikával, A/4-
A/3-as méretben. A Létavértesi Arany János Általános Iskolából 9 
tanuló pályázott és - nagy örömünkre- mind a 9 tanulónkat 
beválogatta a szűri a 2016. április 9-ei második fordulóba. 
 

 
Bejutottak a megyei rajzverseny második fordulójába 

 
6. osztály: Hadházi Panna 6. b, Szabó Viktória 6. b. 
7. osztály: Dienes Dóra 7. a, Justyák Brigitta 7. a, Szigyártó Erika 7. 
c, Tarnai Panna 7.a 
8. osztály: Fülöp Anita 8.a, Kalmár Gabriella 8. c, Vásárhelyi József 
8. a.  Felkészítő tanár: Máté József 
 

 
A „Nárcisz futás” résztvevői 

 

Fotók: Iskola archívuma
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Sikeres versenyek hónapja 
 

Mesélők hada 
 

A helyi fordulón legjobbnak ítélt mesemondóink képviselték 
iskolánkat a XIII. „Égig ér ő fa” járási mesemondó versenyen,
Konyáron, ahol 10 település 11 intézményének diákjai mutatták be 
csodás történeteiket. Mindkét korcsoportban szép eredménnyel 
tértek haza növendékeink. Alsó és felső tagozatos versenyzőink 
közül ketten is elnyerték a zsűri tetszését, különdíjjal jutalmazták 
őket. 
Különdíjasaink: Zsíros András (1.o.), Kádi Péter (6.o.) 
 
Március 19-én, szombaton két 7. osztályos növendékünk Csizmazia 
Réka és Tóth Lili Debrecenben a Tóth Árpád Gimnáziumban vett 
részt a Hevesy György kémiaverseny megyei fordulóján, ahol a 
Magyar Természettudományi Társulat által összeállított feladatlapot 
kellett megoldaniuk. 
 
A tanulók számolási képességének mérésére megalapított 
Alapműveleti Matematika verseny megyei fordulója 9 oktatási 
intézményben került megrendezésre. Körzetenként az első hat 
tanulót oklevéllel, az első három helyezettet tárgyjutalommal 
díjazták. A megyei összesített értékelésre április 27-én kerül sor. 
Iskolánk díjazott tanulói: II. hely: Fekete József (4.o.), V. hely: Tóth 
Ádám (4.o.), II. hely: Adorján Krisztián (6.o.) 
 

Vers- és prózamondó 
versenyen szavalt április 
9-én Kádi Péter 6. 
osztályos tanulónk Hajdú-
bagoson.  
 
A hazaszeretet jegyében 
meghirdetett versenyen 
tankerületünk tanintézetei 
mellett határon túli magyar 
tannyelvű általános iskolák 
tanulói is neveztek.  
Növendékünk saját kor-
osztályának vers kategó-
riájában III. helyezést ért 
el. 

A büszke szavalónk 
 

Március 22-én, a Víz világnapján, a korábbi évekhez hasonlóan, 
játékos vetélkedő formájában, felső tagozatos tanulóink 3 fős 
csoportokat alkotva mérték össze tudásukat a vízzel kapcsolatban, 
míg alsósaink osztálykereten belül beszélgettek természeti 
kincsünkről.  
 

Tankerületi szakmai nap 
A Derecskei Tankerületben második tanévben került sor a 
pedagógusok számára szakmai nap szervezésére a tavaszi szünet 
előtti utolsó tanítási napon. 
Idén intézményünk erősségei közül két területen szerzett 
tapasztalatainkkal szerettük volna gazdagítani a tankerület érdeklődő 
pedagógusait. 
A felelős, környezettudatosságra nevelés Pedagógiai programba 
való beépüléséről, programjainkról, a pályázat elkészítésének 
módjáról Szentmiklósi Miklós, míg a helyi épített és természeti 
értékek megismerésére épülő erdei iskolai programunkról Katonáné 
Szabó Csilla tartott prezentációs előadást.  
 

 
Újrahasznosítás közös munkával 

 
Hogy a gyakorlati kapcsolódást is érzékeltessük, bemutatták 7-8. 
osztályos diákjaink Szatmári Károlyné irányításával, hogy szakköri 
keretek között hogyan lehet szép dolgokat készíteni hulladékok 
újrahasznosításával. 
 
A másik, nagy érdeklődésre számot tartó témánk az integráltan 
oktatott BTM-es gyerekek fejlesztésének lehetősége volt, melyre a 
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei is 
meghívást kaptak, és tanácsokkal látták el az integráltan oktatandó 
BTM-es tanulók fejlesztési lehetőségeiről a pedagógusokat. Ezt 
követően fejlesztőpedagógusunk, Ujvárosiné Slifka Mariann
bemutató foglalkozást tartott öt BTM-es tanuló fejlesztésére, majd 
szakmai konzultáción tehették fel kérdéseiket a jelenlévők. 
 

 
A plenáris ülés résztvevői 

 
A sikeres rendezvényért köszönet illeti a KLIK Derecskei 
Tankerületét, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
szakembereit, valamint a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 
közreműködő dolgozóit.” 

Vályiné Pápai Viola igazgató
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Kis művészeink és mesterük 

 
Gratulálunk  a versenyeken elért szép eredményekhez 
diákjainknak és felkészítő nevelőiknek! /Vályi Éva, Lukács 
Mihályné, Magyar Jánosné, Katonáné Szabó Csilla, Nagyné 
Kiss Etelka, Kissné Frank Csilla, Tamás Henrietta, Jákóbné 
Szilágyi Éva pedagógusok/ 
 

Közrend közbiztonság 
A város 2015. évi közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről Sámi Katalin r. 
alezredes, őrsparancsnok készített beszámolót a képviselőtestület 
márciusi ülésére. 
Létavértesen a kisvárosokra jellemző, kisebb tárgyi súlyú 
bűncselekmények fordulnak elő. A regisztrált bűncselekmények száma 
2010-ben 171, 2015-ben 92 (80 lakosra jut egy bűncselekmény). A 
kiemelt bűncselekmények közül előfordultak könnyű- és súlyos testi 
sértés. Leggyakoribbak a vagyon elleni bűncselekmények, 
lakásbetörések. Ez utóbbiak száma is 2010- évtől kezdődően jelentősen 
csökken. A köznyugalom ellen irányuló bűncselekmények között 
meghatározó a garázdaság. A statisztikai adatok alapján csökkent a 
tulajdon elleni szabálysértések száma is. 2014-ben 7, 2015-ben 16 
közlekedési baleset történt a  település területén. 
Mindkét iskolában működik az Iskola Rendőre Program. 
Az őrsparancsnok köszönetét fejezte ki a társadalmi, gazdasági, 
kulturális szereplőknek, a lakosságnak azért a segítségért, mellyel az 
elmúlt évben is támogatták munkájukat. 
A Létavértes Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi munkájáról Berde 
László r. alezredes készített tájékoztatót a testület számára. 
Alapfeladataikat a kitűzött céloknak megfelelően, eredményesen látták 
el. A hatékony és eredményes munkavégzés feltétele a lakosság 
segítsége és támogatása, melyre a kirendeltség teljes személyi  
állománya a következő időszakban is számít.                                (t.b.) 
 
 

FELHÍVÁS 
P Ó T   E B O L T Á S R A 

Felhívjuk az érintett eb tulajdonosok figyelmét, hogy akik a 
tulajdonukban lévő eb / ebek veszettség elleni oltását 
elmulasztották azok még: 

2016. május 7-én  szombaton délelőtt 8-10 óráig  
még megtehetik a sertésvásártéren.  

Az eboltás díja : 4.000.-Ft.  
Az oltásra az oltási könyvet hozzák magukkal.   

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§. (7) 
bekezdése szerint:       „ Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel 
megjelölt eb oltható.” , ezért kérjük, hogy aki még az eb mikrochippezését 
nem végezte el, az a pót eboltásig annak tegyen eleget. 
Az ide vonatkozó FVM rendelet értelmében a veszettség elleni oltásra már 
csak mikrochippel ellátott ebet lehet vinni, a veszettség elleni oltás helyén 
már mikrochippezni nem lehet.   
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a kutya oltását ismételten 
elmulasztják szabálysértést követnek el, mely 50.000 Ft-ig terjedő 
állatvédelmi bírsággal sújtható.    
 

Dr. Tóth László       Dr. Gál József 
   állatorvos sk.     állatorvos sk. 

 

Költészet napi szavalóverseny 
Költészet napi szavalóversenyt tartottunk április 11-12-én délután. 
A József Attila születésnapja alkalmából megrendezett versmondó 
versenyen iskolánk több mint 60 diákja állt ki a szülők, 
pedagógusok, és az értékelést végző szakmai zsűri elé, hogy XX. 
századi költők szép, olykor humoros gondolatait közvetítsék. 
Örömmel tölt el bennünket, hogy a mai modern világban a mi 
gyermekeink felismerik az irodalom értékeit. 
 

 
Fotók: Irinyi J. iskola archívuma

A figyelmes hallgatóság 
 
Jutalmazott tanulóink: 
1-2. osztály: I. hely: Tóth Levente, II. hely: Katona Maja, III. hely: 
Szima Csenge, Különdíj: Tóth Illangó. 
3-4. osztály: I. hely: Katona Lili, II. hely: Tóth Zsóka, III. hely: 
Szűcs Alexandra. Különdíj: Nagy Szabina 
5-6. osztály: I. hely: Kerekes Zsuzsanna, II. hely: Puja Anikó, 
III.hely: Pető Zoltán, Különdíj: Balogh Viktória, Joó Eszter Ilona 
7-8. osztály: I. hely: Gudász Renáta, II. hely: Tóth Lili, III. hely: 
Hajkai Dzsenifer Fanni, Különdíj: Újvárosi Máté Sándor 
 

 
 Alsós díjazottak 

 

Egy vers egy rajz 
Egy vers-egy rajz címmel rajzversenyt hirdetett a Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház 4-8. osztályos gyerekek részére. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre április 13-án délután került sor.  
20 diákunk készített szabadon választott technikával képet XX. 
századi magyar versekhez. A zsűri két életkori kategóriában 
értékelte az alkotásokat. A kiosztott 12 díjból nagy büszkeségünkre 
7-et Irinyis diákok vehettek át. 

I. kategória: I. hely: Pető Bettina 6.o., II. hely: Misuta Péter 5.o. 
                     III. hely: Joó Eszter Ilona 5.o., IV. hely: Tóth Zsóka 4.o. 
                     Különdíj: Lőrincz Boglárka 4.o. 
II. kategória:  I. hely: Ujvárosi Máté Sándor 8.o., II. hely: Sinkovics 
Vivien 7.o. 
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KKuullccssáárrnnéé  JJuuhháásszz  JJuuddiitt –  
reflexológus, okleveles thai 
 masszőr, babamasszázs oktató – vagyok. Fontos számomra a testi-
lelki-szellemi egyensúly megőrzése és ehhez segítséget nyújtva 
szeretném bemutatni az általam végzett masszázsokat és a 
szervezetre gyakorolt jótékony hatásait. 
 
Tradicionális Thai Masszázs  
Szeretném elmondani, hogy belső indíttatásból vezérelve 2007. év 
végén kezdtem el megismerkedni és foglalkozni a tradicionális 
thai masszázzsal. Ez a keleti masszázsfajta abban különbözik a 
nyugati masszázsfajtáktól, hogy nem a fizikai testtel, hanem a 
szervezet energiatestével dolgozik ritmikus akupresszúrás 
hüvelykujjnyomásokkal, így felszabadítva az energiapályák mentén 
kialakult energiablokkokat, aktivizálva a szervezet öngyógyító 
erejét. 

  
Ennek a megtapasztalása és számos 
vendégem visszajelzése alapján -
aktív szellemi életet élő vendégem 
boldogan jelezte, hogy végigaludta 
az éjszakát, vagy napok óta nem fáj 
a vádlija, az ízületi fájdalma meg- 

szűnt és még számos problémát említhetnék - számomra életre szóló 
hatást gyakorolt, s szeretném ezt alternatív megoldásként javasolni a 
hozzám fordulóknak.  
        Jótékony hatásai: 
- idegrendszerre, lelkileg nyugtat, relaxál 
- fokozza a vér- és nyirokkeringést 
- méregtelenít 
- pozitív hatást fejt ki az izmokra, belső szervekre 
- segít a fejfájás, derékfájdalom, hát- és vállfájdalom 

megszüntetésében 
- segít az alvászavarok megszüntetésében 
A masszírozás talajon történik matracon. Száraz masszázs, ami azt 
jelenti, hogy a vendég kényelmes pamut öltözetet visel a masszázs 
alatt.  
 
További fajtái, amivel a thai masszázst bármely életkorban igénybe 
vehetjük: 
Thai talp- és lábmasszázs  – energiapályák mentén történik a 
masszírozás érintve a talpat, lábfejet, vádlit, térdet, fejet, hátat és a 
reflexpontok megmasszírozása egy kis pálcika segítségével történik. 
Hatása leírhatatlan, próbálja ki bátran! 
Thai kismama masszázs  - csökkenti a stressz kellemetlen 
hatásait, oldja az izomgörcsöket, hátfájást megszüntetni, enyhíti a 
székrekedés hatását – szárazon is és olajosan is. Kellemes relaxáló a 
mamának és a babának is. 
Thai baba masszázs  – a kisbabák mozgásfejlődését követheti a 
szülő 0-12 hónapos korig. Ezt követően gyermekének élete bármely 
szakaszában segíthetünk a lazításban, nyugtatásban vagy akár az 
élénkítésében, kiegyensúlyozottá tételében. Elsősorban a 
babamasszázst a szülőknek szeretném átadni, hogy ők legyenek 
részesei kisbabájuk fejlődésének és érzelmi életük szorosabbá 
tételének. 
Thai aromaolajos masszázs - hölgyeknek 90 perc feltöltődés 
A thai masszázs elsősorban egészségmegőrzésre és megelőzésre
szolgál, ajánlom minden korosztálynak figyelembe véve az 
életkori és egészségi adottságokat. 
Rohanó, ingerekben gazdag életünkben szükségünk van ennek 
jótékony hatására s arra az időre, amit az „én időm”-nek hívunk, 
hogy feltöltődve, lelkileg s testileg kiegyensúlyozottan folytathassuk 
mindennapos teendőinket.  
Forduljon hozzám bizalommal: 

Kulcsárné Juhász Judit
06/30-201-0942

 
 

 
 

 

 

A keretes hirdetések elérhet ők a város honlapján is!  
www.letavertes.hu /Hirdetések 
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Tisztelt Termelők! 
 
A tavaszi munkák közepette a következő dolgokról tájékoztatom Önöket: 

Az Egységes kérelem beadási határideje idén május 17. Az 
egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2016. május 31-ig lehet 
módosítani. Az egységes kérelem 2016. május 18. és június 11..) között
történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% 
késedelmi szankciót kell alkalmaznia az MVH-nak, azaz a késedelmi 
szankció május 18-án 1%, május 19-én 2% stb. A 2016. június 11-ét 
követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 
kerül.  
Az MVH a jogszerű földhasználat ellenőrzésekor a június 9-ei állapotot
veszi figyelembe.  
A falugazdász-hálózat a kérelmek benyújtásában teljes körű segítséget nyújt, 
melyhez szükséges a 2009-ben MVH-től kapott jelszó és regisztrációs 
szám.  
A teljesség igénye nélkül az egységes kérelem keretében igényelhető 
támogatások: 
- Kistermelői támogatási rendszer 
- Zöldítés/diverzifikáció 
- Fiatal gazda közvetlen támogatás 
- Területhez kapcsolódó igénylések (SAPS, termeléshez kötött területalapú 

támogatások) 
- Állatalapú támogatások (termeléshez kötött illetve átmeneti nemzeti 

támogatások) 
- Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér 
- EMVA - Natura 2000 gyepterületek támogatása 
- EMVA - Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 

kompenzációs támogatás 
- EMVA - Mezőgazdasági területek erdősítése 
- NVT – Mezőgazdasági területek erdősítése 
 

2016-tól a Bizottság egyszerűsítési célkitűzéseinek 
eredményeképpen bevezetésre került az előzetes ellenőrzés intézménye. 
Ennek keretében az MVH május 15-ét követően leellenőrzi az addig 
beérkezett egységes kérelmek tartalmát, és esetleges meg nem felelés miatt 
26 naptári napon belül értesíti a gazdálkodót. A gazdálkodó az értesítésben
foglaltakat mérlegeli, és amennyiben valóban mulasztás, vagy hiba áll fenn, 
úgy azokat a május 15-i határidőt követő 35 naptári napon belül 
jogkövetkezmények nélkül módosíthatja, így elkerülheti az esetleges 
szankciót. 

A gazdálkodóknak a tavalyi évben megismert zöldítési gyakorlatot
az idei évben is figyelembe kell venni! Ha valaki egyáltalán nem teljesíti a 
zöldítés követelményeit, akkor a zöldítési támogatás összegét a nem 
teljesítés arányában levonják a közvetlen támogatásaiból.  
A zöldítésben változás, hogy EFA parlag területet január 1-től kell 
fenntartani, valamint augusztus 31-ig vetés és betakarítás nem történhet. A 
területen legeltetés, kaszálás és mechanikai gyomirtás mellett idén a 
vegyszeres gyomirtás is megengedetté vált.  
EFA másodvetés változás, hogy idén összesen 4 bejelentést kell tenni a 
kérelem felületén: 

- kérelemben való bejelentés 
- vetést követő 15 napon belül 
- beforgatást 5 nappal megelőzően 
- beforgatást követő 15 napon belül 

A fiatal gazdák közvetlen kiegészítő támogatását max. 5 évig 
lehet igényelni, amennyiben a támogatás igénylésének első évében 40 
évesnél nem idősebb, akkor a fennmaradó max. 4 évben akkor is igényelheti 
ha időközben betölti a 41 éves kort.  

A kistermelői támogatási rendszerbe belépni már nem lehet, de 
ha valaki ki szeretne lépni a rendszerből, akkor azt a május 17-ig beadásra 
kerülő egységes kérelemben kell jeleznie. 

A termeléshez kötött támogatások kerete 200 millió euró, amely 
azoknak a gazdálkodóknak kerül kifizetésre, akik a meghatározott növényi 
kultúrát termesztik, vagy állatfajokat tenyésztik. Ilyen támogatások a 
teljesség igénye nélkül például: anyatehén-, hízottbika-, tejhasznú 
tehéntartás, zöldségnövény-, szemes -, szálas fehérjetakarmány-növény 
termesztés. Az ágazatonként előre meghatározott éves támogatási keretek 
annyi jogosultsági egységre (ha vagy állatlétszám) kerülnek szétosztásra, 
amennyire jóváhagyott támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdálkodók. A 
termeléshez kötött támogatásokban érdemi változás nem történt a tavalyi 
évhez képest! 
 
- NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 
kompenzációs támogatás összege emelkedett 38 euró/ha/év � 69 
euró/ha/év. A legkisebb támogatható táblaméret 0,25ha. A támogatáshoz 
teljesítendő: 

 

- monitoring adatszolgáltatás 
- a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül kötelező egyszeri 

részvétel NATURA 2000 gyep képzésen 
- gazdálkodási napló vezetése és beküldése elektronikus úton 2017. január 1. és 

március 1. között 
 

NATURA 2000 erdőterületek kompenzációs kifizetésére jogosult, aki az 
adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős 
erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel 
rendelkező, jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó. A minimális 
támogatható erdőterület 1,0 hektár. 
Csak teljes erdőrészlet támogatható (a 0,25 hektár nagyságot el nem érő 
erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás). Kötelezettségvállalások:  
- jóváhagyott erdőtervében, valamint az Evt. előírások betartása 
- monitoring adatszolgáltatási kötelezettség 
- a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül kötelező 

részvétel Natura 2000 erdő képzésen 
- az egységes kérelem benyújtási határidőt követően is benyújtható, de a 

támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken 
- 2015-ben vagy azt megelőzően lejárt erdőterv esetén átmeneti 

erdőtervet kell igényelni (ügyintézési idő 30-60 nap). 
 

Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
helyreállítása 
- helyreállítási alaptámogatás, 
- kiegészítő támogatás. 
10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy 15 fokot 
meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.
Támogatásra jogosult a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó. Támogatható 
terület: egész erdőrészletre vagy területhatár állandósítással elkülöníthető 
károsodott, természetben lehatárolható terület-részen, ahol természeti 
katasztrófa következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó az 
erdészeti hatóság által igazolt káresemény következett be. A legkisebb 
támogatható terület nagysága olyan egybefüggő 0,5 hektár, amely egy 
erdőrészleten belül, vagy szomszédos erdőrészleteket érintően helyezkedik 
el.  

Megjelent az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 
tevékenységeket támogató felhívás.  
Támogatható tevékenységek az alábbiak: 
a) kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás 
b) tisztítás fahasználat  
c) magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprítás.  
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2016. április 15-től – május 
16-ig. A támogatás igénybevételének feltételeit a www.palyazat.gov.hu -n 
olvashatja, vagy a falugazdász irodában nyújtunk bővebb tájékoztatást.  
 

Ezúton hívom fel az érintettek figyelmét, hogy április 5-én 
megjelent a 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható 
ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély 
összegű támogatásról. A jogszabály szerint azon tejtermelő, aki a 96/2015. 
(XII. 23.) FM rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására jogosult 
volt, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást kaphat 
a 2015. március 31-én rendelkezésére álló beszállítási tejkvóta, illetve 
közvetlen értékesítési tejkvóta után. A jövedelempótló támogatás mértéke 15 
forint kilogrammonként. 
Az MVH küldi el a támogatási kérelmek formanyomtatványát 2016. április 
11-ig a tejtermelőknek, akiknek azt a kézhezvételtől számított nyolc napon 
belül kell kitöltve, postai úton benyújtaniuk a hivatalnak. A támogatási 
kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő. 
 

A 2016. támogatási évtől kezdődően az átmeneti nemzeti 
támogatás keretében nyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás 
támogatás feltétele a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási 
év március 31. közötti időszakokra vonatkozóan havi és összesített 
tejértékesítési jelentés benyújtása az MVH által rendszeresített, K8021-es 
nyomtatványon. A havi jelentési kötelezettséget három havi összesített 
adatokkal kell teljesíteni. Tejet nem értékesítő ügyfelek esetében lehetőség 
van összesített éves  nullás jelentés beküldésére. Felhívom a figyelmet, 
hogy a tejértékesítési jelentés beküldésének utolsó határideje 2016. május 
15.  

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

Kárándi Orsolya
NAK falugazdásza



LAKÓHÁZ. Létavértes, Katona 
József u. 1/A. szám alatti lakóház 
eladó. Ugyanitt betonkeverő gép 
van eladó. Érdeklődni lehet a fenti 
címen.                                (2016/00205) 
 
LAKÓHÁZ . Létavértes, Rákóczi 
u. 10. szám alatti ház  nagy telekkel, 
nagy kerttel eladó. Érdeklődni lehet 
06-30-429-23-09 vagy  
06-30-481-66-255         (2016/00278) 

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

 (2016/00250
 
ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM! 
Létavértes, Bem József u. 5. szám 
alatt 1024 m2  építési  telek eladó. 
Érdeklődni lehet: 30/907-3471  

(2016/00111)
 
SZÁNTÓ. Létavértes Móricz 
tagon, úttól 30 méterre, eladó 2,6 ha 
szántó –50 AK-. Telefonszám:
20 / 333-6073                   (2016/00223) 
 
SZŐLŐ PAJTÁVAL. Az Öreg-
kertben 600 négyszögöl jó fekvésű, 
kordonművelésű szőlő, vegyes 
gyümölcsössel, pajtával, kúttal 
eladó. Telefon: 30-206-7144   

(2016/00212)
 
4 db Fiat Punto S60-as felni 14 
colos nyári gumival, 1 db 26-os 
Mounten Bike férfi kerékpár eladó. 
Érd.: Létavértes, Árpád tér 40/B. 
alatt. Tel: 30 223 2208   (2016/00283) 
 
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  
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LAKÓHÁZ . Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 
180 m2-es, 3 szobás, parkettás, gáz-
és vegyes tüzelésű központi fűtéses 
lakóház garázzsal, gazdasági- és  
melléképületekkel, ipari árammal, 
pincével eladó,. Érdeklődni lehet  
06-30 / 252-6375.               (2016/00060)
 
LAKÓHÁZ.  Létavértes, Nap u. 2. 
szám alatti kertes családi ház  3 
szoba összkomfortos (víz, gáz, 
villany, 2 cserépkályha) beren-
dezéssel eladó. Irányár 6 millió Ft 
(alkuképes). Telefon: 52/ 787-231, 
vagy 52/ 413-140.            (2016/00304) 

 
CSALÁDI HÁZ . Létavértes, Al-
kotmány u. 11. szám alatti össz-
komfortos családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Érdeklődni lehet a 
0670 234 7477 és 0670 235 4008
telefonszámokon.            (2015%00280) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Bólyai u. 20. szám alatt 10 x 10-es 
családi ház melléképületekkel eladó 
Érdeklődni lehet a helyszínen, vagy 
telefonon: 251 – 099.       (2016/00315) 
 
CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, 
Széchenyi u 50. szám alatti, és 
Rákóczi u. 85. szám alatti családi 
házak eladók. Érdeklődni lehet tele-
fonon: 06 30/ 986 3112.  (2016/00135) 
 
LAKÓHÁZ.  Létavértes Rákóczi 
utcán lakóház nagy telekkel (2 hek-
táros) állattartásra, tárolásra alkal-
mas melléképületekkel eladó. Tel: 
30/ 502-51-41.                  (2016/ 00307) 
 
GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű 
garanciával, alacsony árakon.  
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor, 
20/ 463-57-13                             (X) 
 

                                   ”Nagyon szomorú ez a nap nekünk, 
7 éve, hogy örökre elveszítettünk. 
Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága, 
Sírba szállt veled szívünk boldogsága. 
Ott, ahol majd senki nem lát, siratunk téged. 
De tudjuk megpihenni tért szerető szíved. 
Az emlékezés gyertyája csak neked égjen, 
A harang hangja is csak rád emlékezzen. 
Hogy szerető férj voltál, drága édesapa, 
Kit nagyon szerettél, az unokáid őrző angyala” 

Nagy József (1946 – 2009) 
      halálának 7. évfordulóján 

Fájó szívvel emlékeznek   
Szerető felesége, leánya, fia, menye, veje, unokái és testvére 

 

 
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

 

SZABÓFA TÜZÉPEN 
AAKKCCIIÓÓSS  TTŰŰZZIIFFAA  kkaapphhaattóó  

Telefon: 30/ 572-8800, 30/ 406-4954 
 

 
„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.” 

 

Tarján József 
halálának 9. évfordulóján 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezik 
                                                        Felesége és családja  

 

 

A keretes hirdetések elérhet ők a város honlapján is!  
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 LÉTAVÉRTES VÁROS KUPÁJA 

 

 
Fotó: Magánarchívum

 
Április 9-én, hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal került 
megrendezésre a "Létavértes város Kupája" öregfiúk labdarúgó 
torna, melyen Létavértes mellett a DVSC, a Nyíregyháza Spartacus, 
és Székelyhíd csapatai játszottak a tornacsarnokban. 
I. hely: DVSC, II.hely: Nyíregyháza Spartacus, III. hely: Székelyhíd 
és Létavértes 

Papp Zoltán szakosztályvezető 
 

ERDŐSZPUSZTAI-KÉK TELJESÍTMÉNYTÚRA
Létavértes, 2016. május 14, szombat 

Rajt – és célállomás: Sporttelep, Debreceni u. 1. 
 

Új elem  a május 13-án este 20  és 21 órakor rajtoló ÉJSZAKAI 
15 km-es gyaloglás! (18 éven aluli csak felnőtt kíséretével 
indulhat!) 
Lesz 60 km-es kerékpáros túra. NEM VERSENY! (12 éven 
aluliak csak felnőtt felügyelettel! Bukósisak ajánlott!) 
 

GYALOGOS TÁVOK: 10, 20, 30, 40 km. 
Rajtok 7-9 óra között. 

15-25 km-es gyalogos tájékozódási verseny (Tájoló szükséges!) 

 
Serleget kap minden táv női- és férfi győztese, 
valamint a legfiatalabb és a legidősebb teljesítő. 

A MENETLEVÉL  térképet (Alföldi-kék) is tartalmaz. 
Szállás: saját felszereléssel a rajtnál megoldható. 

Táv közben többször frissítő, csoki, „zsíros deszka”. 
A beérkezéskor meleg étel várja a versenyzőket. 

Nevezési díj: 1000.-Ft. 
A létavértesi általános iskolásoknak 50 % kedvezmény 

 a nevezési díjból 
Minden résztvevő a saját felelősségére indul! 

 
Érdeklődni lehet: 

Bertóthy Tamás 20/4636-610, Tatos István 30/3846-410 
www.letafitse.extra.hu  

További részletek, térkép: www.letavertes.hu /HIREK 
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