
TÁJÉKOZTATÓ 
AZ. ÁPRILISI VÁLASZTÁSSAL 

KAPCSOLATBAN 
 
Az országgyűlési képviselők 2022. évi álta-
lános választását Áder János Köztársasági 
Elnök Úr 2022. április 3. napjára tűzte ki, 
ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve orszá-
gos listákra (párt, illetve nemzetiségi) sza-
vazhatunk. 
 
Az országgyűlési képviselők választása 
egyfordulós. A választópolgárok egyrészt 
voksolhatnak arra, kit szeretnének a válasz-
tókerületükben egyéni országgyűlési képvise-
lőnek, másrészt dönthetnek arról, hogy az 
országos pártlistáról melyik pártot támogat-
ják. Az országgyűlési képviselők választása 
során a választópolgárok 106 egyéni ország-
gyűlési képviselőt választhatnak, országos 
listán pedig 93 országgyűlési mandátum sor-
sa dől el. 
Országos listát az a párt állíthat, amely leg-
alább tizennégy megyében és a fővárosban, 
legalább 71 egyéni választókerületben önálló 
jelöltet tudott állítani. 

Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. 
napján kerül lebonyolításra  a Magyarország 
Kormánya által kezdeményezett országos 
népszavazás. 

(folytatás a 3. oldalon)
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A magyar forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából március 11-én 
kerültek megtartásra a városi ünnepségek. A felvételen Menyhárt Károly polgár-
mester mond ünnepi beszédet az Árpád téri Kossuth szobornál                    / 4 .oldal 

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA 

 
Az Aranykalász MSZ irodaházában tar-
tott véradáson 41 fő jelent meg, közülük 
29 fő adott vért. Boldog Lászlóné és  
Boldog Orsolya, Szilerdő u.13, Laczkó 
Istvánné, Bács Sárosi Csilla, Táncsics u. 
16, Tatár Erzsébet és Tatár Gabriella, 
Tóth Á. u. 2. első alkalommal adtak vért.  
 
A véradás délelőttjén érkezett a szomorú 
hír, hogy az a beteg, aki részére irányítot-
tan adtak vért, elhunyt, ezért többen, akik 
jelezték az önkéntes segítségnyújtást, már 
nem jöttek el a véradásra. 
Mindenkinek köszönetet mondunk.  

Szalai Ferencné véradásszervező
 

A Létavértes Városi Önkormányzat 
2022. március hónapban pályázatot írt ki 
helyi civil szervezetek részére.  
A vissza nem térítendő pályázati támoga-
tással a helyi programok bővítését, színesí-
tését, tartalmasabbá tételét kívánják ösztö-
nözni. 
 
A város honlapján, hivatalos facebook olda-
lán közzétett pályázatra Adatlapon április
22-én 16 óráig az alábbi hat témakörökben 
lehetett pályázni: 
A.) Település környezet- és természet-

védelmének segítése,  
B.) Kapcsolódás városi rendezvények 

szervezéséhez (pl: Városnap, Szüreti 
nap, Advent, egyéb programok) 

C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, 
népi kulturális értékek ápolása, bemu-
tatása, 

D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős 
tevékenység segítése 

E.) Településkép javítása (épített környe-
zet, parkok, épületek javítása, karban-
tartása) 

F.) A lakosság részére szervezett helyi 
kulturális és szabadidős tevékeny-
ségek, programok segítése 
 

A rendelkezésre álló forrás: az önkormány-
zat költségvetésében elkülö-nített keretösz-
szeg 1.000. 000 forint. 
 

Támogatottak köre: Pályázatot nyújt-
hatnak be az 1989. évi II. tv (3-21.§) előírá-
sainak megfelelő helyi társadalmi szerveze-
tek (kivétel: pártok, érdekvédelmi szerveze-
tek, egyházak)  
a.)  a bíróságon 2015. január 1 előtt bejegy-

zésre kerültek, 
b.) az alapító okiratuknak megfelelően 

ténylegesen végzik  tevékenységüket, 
c.)  hiánytalanul elszámoltak az önkor-

mányzati támogatással, és kifogás az 
elbírálás időpontjáig nem merült fel, 

d.) továbbá olyan csoportok, egyesületek, 
magánszemélyek, akik a település kö-
zösségéért legalább 5 éve tevékeny-
kednek 

Kizárólag helyben megvalósuló progra-
mokra adható be pályázat. 
 
Az Adatlap és nyilatkozat letölthető a 
www.letavertes.hu oldalról. 
A géppel kitöltött adatlap csak személye-
sen, zárt borítékban nyújtható be a Város-
házán (I. emelet 15. irodában). 
A Művelődési-, Sport- és Civil Kapcso-
latok Bizottsága javaslata alapján a 
Képviselő-testület 2022. április 28-i 
ülése dönt a támogatásokról. A döntés-
ről a pályázók 7 napon belül írásos érte-
sítést kapnak., illetve megjelenik a a 
Létavértesi Hírekben és a település hon-
lapján. 
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2022. február 17-én megtartott rendkívüli 
ülés fő napirendi pontja: 
 
Létavértes Helyi Építési Szabályzatának 
módosítási terve. Ennek megtárgyalását a 
korábbi ülésen bemutatkozó Bigecs Farm 
területén, az állattartás technológiai fejlesz-
téséhez kapcsolódó toronyszerű építmény 
létesítése tette szükségessé. 
A képviselők az egyedi igény szerinti mó-
dosító előterjesztést, a csatolt szakmai 
vélemények figyelembe vételével támo-
gatták.                                                         O 
 
Különfélék  
E napirend keretében több aktuális telepü-
lési téma került felvetésre, így példá-ul a 
belterületi utak felújítása, a vízműtelep régi 
épületének bontása, a belvízelvezető árkok 
karbantartása, az Ipari park várható átadása. 
 
 
A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (I) bekezdése 
alapján Létavértes település szavazatszámláló 
bizottságainak tagjaivá az alábbi személyeket 
választotta meg: 
 
1.  Balogh József Lászlóné 
2.  Simon Irén 
3.  Kulcs Istvánné 
4.  Boráne Kecskés N6ra 
5. Albucz Józsefné 
6.  Kertészné Ferenczi Vikt6ria 
7.  Nagy József 
8.  Sipos Ferencné 
9.  Sass Jánosné 
10. Ecsedi László Tamásné 
11. Kelemen Istvánné 
12. Veres Józsefné 
13. T6th Ilona 
14. Szatmári Károly Györgyné 
15. Jákóbné Szilágyi Éva 
16. Katona István 
17. Puskásne Tamóczi Judit 
18. Újvárosi Józsefné 
 

2022. március 10-én az április 3-i válasz-
táshoz kapcsolódóan tárgyalták meg és 
jóváhagyó döntést hoztak a képviselők   
 
a Szavazatszámláló Bizottságok tagjairól 
és póttagjairól (lásd: lentebb). 
A hat választókörzetben 3-3 fő tag szüksé-
ges –esetleges akadályoztatáskor a póttag-
okkal kell kiegészíteni a bizottságot. Már-
cius 25-ig a pártok által delegáltakkal  
kiegészül a szavazatszámláló bizottság.  O 
 
Különfélékben elfogadták a támogatott 
civil szervezetek 2021. évi pénzügyi- és 
szakmai beszámolóit, illetve kiegészítéssel 
meghirdették a 2022. évi pályázatot 
 
Rendeletek, határozatok, az ülések videó-
felvételei a honlapon: www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O = az előterjesztések is ott olvashatók  
 
 
P6ttagok: 
 
1.  Pénzes Márta 
2.  Adománne Griffaton Emese 
3.  Pankotai Csaba 
4.  Fazokán Jánosné 
5.  Papp Imre Zsoltné 
6.  Szalattyánne Szűcs Gyöngyi 
7.  Fazekas-Pankotai Fanni 
8.  Hosszú Anik6 
9.  Barna Sándor Miklósné 
10. Orvos Laszlóné 
11. Pappné Győri Tünde 
12. Adornán Mónika 
 
A választási bizottság tagja az eskü- vagy foga-
dalomtételt követően gyakorolhatja jogait. 
 
A szavazatszámláló bizottságok választott 
tagjának megbízatása a következő általános 
választásra megválasztott választási bizottságok 
(szavazatszámláló bizottságok) a1aku16 üléséig 
tart. 
                                                                  (t) 

Röviden 
 

 
 

Akiket köszöntünk 
Kállai Brájen Denisz 2022.02.13. 
Létavértes, Berkes tér 9. 
Vásárhelyi Noel András 2022.02.07. 
 

Akikt ől búcsúzunk 
Bora Sándorné (Rácz Julianna Irén) 
1952- 2022 - Temető u. 15.   
Mezei Józsefné (Mezei Irén)  
1950 – 2022 - Halom u. 7. 
Kiss László 
1990 – 2022 – Teleki u. 9. 
Lázók Elekné (Szabó Margit) 
1963 – 2022 – Szabadság u. 5. 
Suta Jánosné (Szima Julianna) 
1926 – 2022 – Batthyány u. 41. 
 
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy születési, 
házasságkötési és halálozási adatokat a hatá-
lyos, a személyes adatok védelméről szóló 
törvény előírásai szerint, a közvetlen hozzá-
tartozó kérésére és írásbeli hozzájáruló nyi-
latkozata alapján közlünk.  
A megjelentetés díjmentes. 
 
 

FONTOSABB 

 TELEFONSZÁMOK 
 
Egységes európai segélyhívó: 112 

 
Mentők:       104 
Tűzoltóság  105 
Rendőrség: 107 

Belföldi tudakozó: 11800 

ORVOSI ÜGYELET 
06 52 506 303 

GYERMEKORVOS: 
06 52 376 033 

LÉTAVÉRTES RENDŐRŐRS 
06 52 550-021 

RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA : 
06 30 370 5092 

ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 
06 52 585 000 

LÉTAVÉRTESI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

06 52 376 101 
 

RRReeennndddkkkííívvvüüüllliii   ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüüllléééssseeekkk   

 
FELVÉTEL: KİVÁRI KROSZTIÁN



2022. MÁRCIUS            Létavértesi HÍREK           3. oldal  
 
 
 

 
 

 
 
A választás és a népszavazás (továbbiakban együttesen: választás) 
kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben 
gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda értesítő-
ben tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópol-
gárokat a 2022. január 26-i állapotnak megfelelően legkésőbb 2022. 
február 11-ig. 
 
A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van: 
1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült 

választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont 
március 25-én 16 óráig. 

2. a személyes adatok kiadását megtiltani. 
3. a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár úgy is, 

hogy az országgyűlési választáson a választópolgár az egyéni 
képviselőjelölt mellett a nemzetiség által állított listára szavaz, 
ekkor azonban országos pártlistára nem adhatja le voksát. Az 
erre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2022. márci-
us 18. 16.00 óra, míg törlésére levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 30-án 16.00 
óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektroni-
kusan április 1-jén 16.00 óráig 

 
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről 
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állan-
dó lakóhelye alapján kerül meghatározásra, városunk területén –
megegyezően a korábbi választásokkal – 6 szavazókör található. 

 001.számú szavazókör  Árpád tér.  7. szám  
002. számú szavazókör  Kossuth u.  3. szám  
003. számú szavazókör Árpád tér 10. szám  
004. számú szavazókör  Árpád tér   7. szám  
005. számú szavazókör  Kassai u.     5. szám  
006. számú szavazókör  Kassai u.   16. szám  

 
ÁTJELENTKEZÉS  

Mikor van rá lehetőség: 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazó-
köri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be 2022. 
január 27-től, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a 
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör 
területén tartózkodik. 
A benyújtás módja: 
• elektronikusan, 
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett 

tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél). 
• levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél. 
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 
25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 
 
Az átjelentkezéssel Létavértesen szavazók a 001. számú szavazókör 
névjegyzékében fognak szerepelni. A szavazókör címe: 4281 
Létavértes, Árpád tér 7.). 
Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni 
választókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, vala-
mint természetesen a népszavazás kérdéseire. 

Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25-én 16.00 óráig, 
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan ápri-
lis 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 
 

KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉN Ő SZAVAZÁS 
IRÁNTI KÉRELEM  

 
Mikor van rá lehetőség: 
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. 
január 27-től. 
A benyújtás módja: 
• elektronikusan, 
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett 

tartózkodási helye szerinti HVI-nél, 
• levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél. 
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 
25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben 
megadott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson sza-
vazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve az 
országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire. 
A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak 
március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 
 
MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA  

Mikor van rá lehetőség: 
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, moz-
góurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től. 
A benyújtás módja: 
• elektronikusan, 
• írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján 

annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a válasz-
tópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik településen 
szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani). 

A benyújtás határideje: a kérelmet levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, 
míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 
április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 
óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy 
papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet be-
nyújtani. 
 
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektroniku-
san a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosí-
tás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), 
továbbá levélben vagy személyesen. 
 
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása 
esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltüntetet-
tek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a kére-
lem elutasítását vonhatja maga után. 
 
Ha kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a 
www.valasztas.hu honlapról, ill. beszerezheti személyesen a Vá-
rosháza földszint 5. irodájában, míg a választási értesítő elveszté-
se esetén, valamint a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó fenti 
kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keres-
sék Tóthné Lukács Erika anyakönyvvezetőt (tel: 52/376-101, 
52/585-308). 
 

Választás, szavazás: április 3, vasárnap, 6.00 – 19.00 óráig 
 

Bertóthyné Csige Tünde jegyző, HVI vezető
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LOMTALANÍTÁS 
Az AKSD Kft. munkatársaival és a szállítási részleggel történt 
egyeztetés szerint a tavaszi lomtalanítás a Húsvét utáni héten fog 
megtörténni. Április 19-i héten az évek óta szokott módon két hely-
színen - a sportpálya mellett, illetve Vértesen a gyógyszertár melletti 
parkolóban  -ellenőrzött rendszerrel lehet leadni a háztartásokban 
gyűlt lomot. A két terület nyitás-zárásáról a Városháza műszaki 
csoportja gondoskodik és az átvétel idején kívül kamerás megfigye-
lés lesz beüzemelve, mint ahogy máskor is történt. Előtte külön 
tájékoztatások kerülnek az időpontok és az átvehető hulladékok 
listájáról a város honlapján, a Facebook oldalunkon és a helyszíne-
ken is. (Lásd: 11. oldal)Kérek mindenkit, hogy a listában nem sze-
replő – autóalkatrész, veszélyes hulladék, stb. – elhelyezésével ne 
próbálkozzanak, mert az bírságot vonhat maga után. Az AKSD 
kijelölt helyszínein azok külön átvétel keretében szintén leadhatók. 
Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
 

SEGÉLYCSOMAGOK GYŰJTÉSÉRŐL 
Ahogyan a Facebookon tájékoztatást adtam a lehetőségről, úgy szeretném 
elmondani azt is, hogy a Családsegítő Szolgálat munkatársai által két héten 
keresztül kaptunk felajánlásokat segélycsomag, ruhanemű, élelmiszer, 
tisztítószer formájában. Az orosz-ukrán konfliktus miatt menekülésre kény-
szerülők ellátása érdekében az országhoz hasonlóan városunk is összefogott. 
Az adományok kiosztásának szükséges mederben tartása érdekében a Re-
formátus Szeretetszolgálat ebesi raktára és a Katolikus Karitász debreceni 
telephelye, illetve a püspökség volt az átvételi hely.  

 

A két helyszínen Hadházi Tamás esperes úr és Szimicsku Ferenc esperes 
úr közbenjárásával került átvételre a két szállítmány. Ezúton szeretném az 
önkormányzat nevében Mindenkinek hálás köszönetemet kifejezni a támo-
gatásért, segélyszervezeteknek az irányított kiosztásért, Puja György képvi-
selő úrnak és Szimicsku Ferenc esperes úrnak a szállításban való közremű-
ködésért! 

 

Egyben tájékoztatok mindenkit, hogy a létavértesi határátkelőhe-
lyen is az utóbbi néhány napban megnőtt az Ukrajnából érkezők 
száma, akik saját szervezésben és járművel jórészt továbbmennek 
Európa más területei felé. Még nem volt igény arra, hogy tömegével 
kelljen elhelyezést, illetve ellátását biztosítani. Mindez jórészt meg-
oldódott a határrendészeti szervek irányításával, illetve a megye-
székhely kijelölt elhelyezési körletei felé való szállítással. Erről a 
folyamatról napi jelentést készítünk a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Derecskei Járási Hivatala felé. 
 

                                                                         Menyhárt Károly

„Legyen béke, szabadság és egyetértés” 
 
A magyar forradalom és szabadságharc 174. évfordulója tiszte-
letére tartott városi ünnepségek mottója a „Mit kíván a magyar 
nemzet?” kezdő mondata volt. 
 

 
 
Március 11-én 12 órakor az Arany János Általános Iskola negyedi-
kes tanulóinak szép műsora volt a rendezvények nyitánya a műve-
lődési ház színháztermében.  
 

 
FOTÓK: KİVÁRI KRISZTIÁN

A résztvevők innen az Árpád téri Kossuth szoborhoz vonultak, ahol 
Menyhárt Károly mondott ünnepi beszédet. A forradalom főbb 
mozzanatait kiemelve idézte a dicső kezdetet, majd napjaink törté-
néseire utalva így fogalmazott: A történelem időről időre ismételheti 
önmagát. A pandémia nyomasztó időszaka alig ért véget, és napja-
inkban az orosz-ukrán hadszíntér képei minden eddigi lélektani 
hatást felülírnak.  
Ebben a helyzetben még egységesebbnek kell lennünk, és remény-
kedünk a fegyveres harcok mielőbbi befejeződésében, a békében, 
hogy a történelem mindenben mégse ismétlődjön meg. Ez fonto-
sabb bárminél. Az ország rezdüléseit mi is érezzük, hiszen egyként 
adtunk segítséget minden rászorulónak. 
 

  
13.30 órától az Irinyi János Általános Iskola hetedikes tanulóinak
ünnepi műsorával folytatódott a program Irinyi János mellszobránál. 
Mindkét helyszínen elhelyezték koszorúikat az önkormányzat, 
az egyházak, az intézmények, a helyi fegyveres testületek és 
civilek képviselői.                                                                (t) 
Az eseményen készült videók és fotósorozat a város honlapján és a  
Létavértes Város Önkormányzata facebook oldalon. 
 

            PPPOOOLLLGGGÁÁÁRRRMMMEEESSSTTTEEERRRIII      

                                          TTTÁÁÁJJJÉÉÉKKKOOOZZZTTTAAATTTÓÓÓ   
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GYÉMÁNTLAKODALOM 

 
 
Fazekas Ferenc és felesége Nyakó Erzsébet, Létavértes, Vezér u. 
8/A. szám alatti lakosok 2022. február 24-én ünnepelték házasság-
kötésük 60. évfordulóját. Ezúton is köszönti Őket a család! Mi is  
szeretettel köszöntjük e szép évfordulót megélt házaspárt, és jó 
egészséget, sok boldog közös évet kívánunk! (Kép és szöveg az 
unokától Vályi Dánieltől) 

 
 

SZÍNHÁZI ELŐADÁS 
Március 30-án, szerdán 18 órától a színházteremben  

Sütő András BALKÁNI GERLE  című színművét láthatják 
 az érdeklődők. 

Belépőjegy a Déryné Programnak köszönhetően  
egységesen 200.- forint. 

VIII. HATÁRMENTI 

NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 
 
Egy év kihagyás után, Menyhárt Károly polgármester köszön-
tőjével indult a VIII. Határmenti Néptánc Találkozó.  
 

 
FOTÓK: KİVÁRI KRISZTIÁN

A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésé-
ben, a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósult meg az 
esemény február 19-én. A koronavírus járvány következtében 
megnehezített határátlépés miatt, idén nem tudtak részt venni a 
határon túli csoportok, így a néptánctalálkozó most határon 
inneni maradt.  
 

 
 
Így is 6 csoport 8 produkciójában gyönyörködhettek az érdek-
lődők, akiknek a talpalávalót Kálmán Péter vezetésével a Sze-
redás zenekar húzta. A bemutatkozó produkciókat szakmai 
zsűri értékelte. A fellépéseket követően, a zsűri tagok a csopor-
tok szakmai vezetőivel összeülve hasznos tanácsokkal segítet-
ték a tánccsoportok jövőbeni munkáját. A rendezvény vidám 
hangulatú táncházzal zárult. 
 

 
 

Fellépő csoportok: 
Főnix Néptáncegyüttes – Debrecen, Főnix Néptáncegyüttes-
Vadrózsák csoportja –Debrecen, Bajnóca Néptánc Egyesület-
Bihar csoport –Berettyóújfalu, Bajnóca Néptánc Egyesület 
Ifjúsági csoport –Berettyóújfalu, Kikelet Néptánccsoport –
Derecske, Villongó néptánccsoport Létavértes. 

A rendezvény támogatói: 
Menyhárt Károly polgármester, Barna Pálinkafőző Kft. 
Köszönjük a támogatást! 

Pappné Szabó Mária intézményvezet ő

 
A rendezvényről készült videó összeállítás és fotósorozat a 
város honlapján és a facebook oldalakon. 
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rjuk lelkes amatőr  

Rövid hírek 
 

Állampolgári eskütétel 
2022. március 16-án 39 fő tett ünnepélyes esküt és vette át doku-
mentumait a Városházán. Ennek alapján 11 350 főre emelkedett 
azok száma, akik városunkban kapták meg magyar állampolgársá-
got tanúsító okmányaikat. 
 

Helyi adók befizetéséről 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az I. félévi helyi adók befizetésé-
nek határideje lejárt. 
Ha a megküldött értesítővel kapcsolatban észrevételük van, úgy 
egyeztetés végett szíveskedjenek az adóügyi irodánkat felkeresni.  
Késedelmes fizetés esetén -jogszabály alapján- késedelmi pótlékot 
is kell fizetniük.  
Felhívjuk figyelmüket, hogy az értesítések nem határozat jellegűek, 
így azokat átvételkor nem kellett aláírni, a kézbesítés postaládákba 
történt. Amennyiben az értesítést nem kapták meg, úgy a befizetési 
csekkek pótlása végett szintén adóügy irodánkban tudunk segíteni. 
 

 
 

SÜTI VERSENY 
2022. április 9-én, szombaton 13 órától 

 
Várjuk lelkes amatőrök, nagymamák, háziasszonyok jelentkezését, 
akik a régi lakodalmas ízek világát megidéző retro süteményt elké-
szítik és 9 -én 13 óráig elhozzák az Aradi u. 1-9 címre. A helyszíni 
kóstoláson legtöbb szavazatot elért süteményt díjazzuk- 
 

RUBIK-KOCKA KIRAKÓ VERSENY 
2022. április 9-én, szombaton 14 órától 

 
Várjuk a lelkes bűvös kocka rajongókat egy kirakó versenyre két 
korcsoportban: alsó és felső tagozatos korosztály.  
Minden nevező hozzon magával egy 3x3-as, oldalanként 9 négyze-
tet tartalmazó Rubik-kockát. 
 

IDŐSZAKI VÁNDORKIÁLLÍTÁS 
2022. április 9-én, szombaton 14 órától 

RETRO KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA 
 

Köszöntőt mond: 
Szabó János református lelkipásztor 

Menyhárt Károly polgármester  
A kiállítást megnyitja: 

Gér András 
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsosa 

 
Közreműködnek   

 retro slágerekkel  
a Ketten – formáció 

Szatmári Imre, Nagy Zsolt 
 retro műsorral  

a Dimitrifjak és a Csárda Muri 
amatőr színjátszó csoportok 

 
Kísérő programok: 

Retro süti verseny, Ki mit tud? – retro Sztárban sztár, retro 
járművek, Rubik-kocka kirakó verseny, gyereksarok, kézmű-

ves foglalkozás, diafilm vetítés, retro videojáték 
További információk: 0630 1999 437 

Kővári Emese

 
 

Farsang a Tagóvodában 

„Orrom krumpli, hajam kóc!”  
 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda – Bölcsőde Irinyi utcai Tag-
óvodájában február.24 -én a gyermekekkel közösen megtartották a 
farsangi mulatságot. A télűző vígságot zártkörűen, fergeteges han-
gulatban töltötték az óvodások. Szebbnél- szebb jelmezeket öltöttek 
magukra, közöttük ötletesebbnél-ötletesebb saját készítésű maskara 
is volt.  
 

 
FOTÓ: IRINYI UTCAI TAGÓVODA ARCHÍV

A csoportszobákban ügyességi és mozgásos játékokkal mulathatták 
az időt. Minden gyermek számára az óvodapedagógusaink ajándék-
ba csillámtetkót készítettek. A dajka nénik farsangi fánkot sütöttek, 
amit gyermekek jóízűen fogyasztottak. A délelőtt zárásaként a 
tornateremben együtt perdültek-fordultak a jó hangulatú karneváli 
zenére. 
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 Farsang és télbúcsúztató 

 
FOTÓ: GYERMEKSZIGETR ÓVODA-BÖLCSİDE ARCHÍV

A csoportokban volt tréfás ügyességi vetélkedő és játékos jelmezes 
felvonulás. A nap fénypontja a Vaga Banda Gólyalábasok fergete-
ges hangulatú műsora volt. A fellépők vidám zenés játékokba, 
közös éneklésbe vonták be a gyerekeket. Ezzel a vidám nappal 
búcsúztattuk a telet, és várjuk a napfényes tavasz megérkezését. 
 

Ropi kutya az óvodában 

 

FOTÓ: IRINYI UTCAI TAGÓVODA ARCHÍV

 
2022. februárjától az Irinyi utcai Tagóvodában a Derecskei Szociá-
lis, Család és Gyermekjóléti Központ és a HVSK Alapítvány 
együttműködése kapcsán megvalósulhatott a kutyás élményterápia 
óvodánkban A gyermekek. Győriné Hargitay Andrea vezetésével 
vesznek részt a kutyaterápiás foglalkozásokon. A tevékenységek 
heti rend-szerességgel valósulnak meg. Ropi kutya egyidőben 7-8 
gyermek fejlesztését segíti. Ezúton is köszönjük az Alapítványnak 
és Andreának ezt a lehetőséget! 
 

 
1 % felajánlás 

Kérjük, idén is támogassa óvodánk gyermekeit, adója 1%-val!  
Alapítványunk neve: A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért  

Adószám: 18567317-1-09  
 

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde dolgozói
 
 

 
 

Ünnepköszöntő 
 
Hagyományaink szerint iskolánkban a 4. évfolyam feladata a nem-
zeti ünnepünkről, március 15-ről történő megemlékezés összeállítá-
sa. Ebben az évben két év nézők nélküli színpadi műsor után, most 
végre igazi előadásnak örülhettünk. 
Negyedikeseink nagyon készültek. Több hetes próbafolyam után 
igazi ünnephez méltó, megható bemutatót láthattak a nézők: első 
körben az alsó tagozat diákjai, s néhány szülő; második alkalommal 
pedig a felső tagozat mellett több vendég is velünk élvezhette a 
nagyszerű összeállítást, kiváló színpadi mozgással, versekkel, zené-
vel kísérve, témához illő díszlettel, hiszen ez a műsor a városi ün-
nepség részét is képezte. 
 

 
FOTÓK: ARANY J. ISKOLA  ARCHÍV

 
Köszönet az előadást összeállító, betanító, lebonyolító pedagógu-
soknak, akik Kertészné Suta Mária, Nagy Tamásné, Tarnóczki 
Zsoltné, Gáspárné Pankotai Erika tanító nénik voltak. Munkájukat 
segítette Albert Zoltánné pedagógiai asszisztens. Megható színfolt 
volt Heit Rózsa és édesapja hegedülése, éneklése. Köszönjük Heit 
Lóránd segítségét! 
Szintén összehangolt munkát végzett hat nyolcadikos stúdiósunk 
Zsíros József tanár bácsi irányításával. 

 

Adj egy könyvet, s kapsz egy könyvet!  
Mert kapni jó, de adni is. 

 

Február 14. nem csak a szerelmesek ünnepe. Világszerte ezen a 
napon ünneplik a Nemzetközi Könyvajándék Napot, s e kezdemé-
nyezés legfőbb célja nem más, mint növelni a gyerekek hozzáférési 
lehetőségét a könyvekhez, szorosabbá tenni a gyermekek és a 
könyvek barátságát. 
 

 
 
Iskolánk könyvtára is csatlakozott a mozgalomhoz. Február 
14-én az iskola épületében „elhagyott” könyvek várták az 
olvasókat. A diákok és pedagógusok örömmel vitték haza a 
megtalált olvasmányokat. Az 1-2. évfolyam osztálykönyvekkel 
gazdagodott. 

 

Közös vidám farsangi mulatság volt március 3-
án a Debreceni utca 1. szám alatti intéz-
ményünkben. A gyermekek már reggel szebbnél 
szebb kreatív jelmezekbe öltözve érkeztek, ahol 
a felnőttek színes programokkal, és farsangi 
jelmezben vártak rájuk. 
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  „Tanulni kell, szeretni kell” 
Iskolánk 460 fővel az idei évben is csatlakozott a Nemzetközi 
Felolvasómaratonhoz. A XIV. maratonon február 15-én Nemes 
Nagy Ágnes műveiből olvastunk fel a költő születésének 100. 
évfordulója alkalmából. Intézményünkben a felolvasás több hely-
színen zajlott.  
Alsós diákjaink többsége az osztályteremben olvasott és szavalt 
verseket.  
 

 
FOTÓK: ARANY J. ISKOLA ARCHÍV

Maraton felolvasóink  
 

Felső tagozatos csoportjaink és a 2.c osztály az iskolai könyvtárban 
ismerkedett meg Nemes Nagy Ágnes költészetével, egy prezentáció 
segítségével. Közösen olvastuk legismertebb gyermekverseit, hall-
gattunk megzenésített költeményeket. A végén még dalra is fakad-
tunk, örömmel énekeltük a Szökőkút című szerzeményt. A csíksze-
redai Kájoni János Megyei Könyvtár által szervezett eseményen 7 
országból közel 38 ezren vettek részt. A rendezvény ismét bebizo-
nyította, hogy olvasni fontos, jó, és együtt olvasni még jobb. 
 

Artisták és bohócok 
A Létavértesi Arany János Általános Iskola 6. osztályos tanulói a 
Lázár Ervin program keretében február 16-án Budapestre utaztak. 
  

 
 
Ellátogattak a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol a „Tavaszváró fesz-
tivál” látványos előadását tekintették meg. Kisérő pedagógusok: 
Nagy Dezsőné, Zsírosné Czeglédi Erzsébet, Szigetváry Balázs 
Gergelyné és Milotai József. 
 

„Hunyadiak nyomában” 
A Debreceni Hunyadi János Általános Iskola - a járványhelyzetre 
való tekintettel - ebben a tanévben levelezős formában rendezte 
meg megyei versenyét, a „Hunyadiak nyomában” címmel az álta-
lános iskolák 1-6. osztályos tanulói számára. Iskolánk az 5-6. osztá-
lyos tanulók részére szervezett műveltségi vetélkedőn képviseltette 
magát egy négyfős csapattal, akik az előkelő második helyezést 
érték el a megmérettetésen. Csapattagok: Bartos Kristóf 6. c, 
Gyarmati Áron 6. c, Kiss Balázs 6. c és Sass Levente 6. c. Felkészí-
tő pedagógus: Milotai József. 
 
 

„Lángolj kisze, vidd a telet!” 
Iskolánkban már hagyomány, hogy minden évben megemlékezünk 
névadónkról, Arany Jánosról. Arany-napot szerveztünk március 4-
én, melyet egybekötöttünk a farsangi mulatsággal.  
A felsőben az osztályok feldolgozták Arany János életét és munkás-
ságát lapbook formájában. Képregényt készítettek a Toldiból.  
 

 
 
A kikelet csalogatásával is próbálkoztunk. Kléh Ákos vezetésével 
egy télűző táncon vettek részt a csoportok.  

 
Majd gondolatban elzavartunk 
minden rosszat. „Kisz, kisze 
haj! Elűzzük a betegséget, be-
hozzuk az egészséget, haj!”   A 
kiszebáb égetése után bízunk 
benne, hogy köszönthetjük a 
tavaszt. 

 
Az alsósoknál délelőtt álarcok, 
busófejdíszek készültek a kis 
kezek által. Moldvai zenére 
körbetáncolták a kisze bábot, 
melyet a végén egy nagy láng-
gal felégettek.  
 

Majd minden alsó tagozatos gyerek és tanító néni jelmezbe bújva 
mókás, vidám és szórakoztató feladatokkal mulatta át a délutánt.  
 

 
A 2. a és a 2.c osztály 
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Álarckészítő verseny 

 
Janikovszky Éva Könyvtárunk farsangi álarckészítő versenyt hirde-
tett a 2-8. osztályosok számára. A pályázatra összesen 53 db alkotás 
érkezett. A zsűri (Fazokán Jánosné, Máté József) egyedi, különleges 
remekművek közül választotta ki a nyerteseket. Az álarcokból 
kiállítást szerveztünk az iskola aulájában. 

 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre március 4-én került sor az 
Arany-napon. 
Legaktívabb osztály: 2. c.  
Elismerő oklevél: Komlósi Enikő 2.a, Nagy Nóra 2.c, Pankotai 
Zsanna 2.c, Hosszú Fruzsina 3.a, Erdei Zsombor 3.a, Heit Rózsa 
4.a, Sós Laura 4.a 
Különdíj: Farkas Flóra 2.c,  Bozsóky Panna 2.c,  Csoma Zsófia 4.a,  
Horváth Brendon 4.b  
2. évfolyam: 1. Milotai Milán 2.c, 2. Vásárhelyi Melinda 2.c, 3. 
Balázs Noémi 2.c 
3-4. évfolyam: 1. Hegyesi Nóra 4.a, 2. Moczok Nóra 3.a, 3. Balázs 
Melissza 3.a, Toplak Marianna 4.a 
Felső tagozat:Tarnóczki Dorina 7.b 
 

Kézilabda bajnokság 
a megyei elődöntő 

Iskolánk negyedik korcsoportos leány kézilabda csapata részt vett 
továbbjutás eredményeképp a Balmazújvárosban megszervezett 
megyei elődöntőn. A bajnokság ezen szakasza március 10-én került 
megszervezésre. A lányoknak erős mezőnybe kerülve nehéz dolguk 
volt, mivel olyan csapatokkal kerültek szembe, mint a hajdúnánási 
vagy a hazai balmazújvárosi csapatok. Küzdelmes játék után lánya-
inknak a harmadik helyet sikerült megszerezniük.  

 
FOTÓK: ARANY J, ISKOLA ARCHÍV

Mint mindig, most is büszkék lehettünk diákjainkra, mivel bátran 
küzdöttek, csalódást nem okoztak, és így nagyon hasznos tapaszta-
lattal is gazdagodtak. Felkészítő Kléh Ákos testnevelő volt. 

Nagy Józsefné igazgató

 
 

A Déri Múzeumban 
 

Tovább folytatódott a Lázár Ervin Program nyújtotta lehetőségek 
megvalósítása iskolánkban. Ötödikeseink február hónapban a Déri 
Múzeumba látogattak, ahol a „Csillagok alatt" című kiállítást tekin-
tették meg, és ennek során sok új, érdekes információval bővítették 
történelmi tudásukat. Ezt követően múzeumpedagógiai foglalkozá-
son vettek részt. Minden tanulónk feledhetetlen élményekkel gaz-
dagodva tért haza a kirándulásról. 

 
5. osztályosaink a Déri Múzeumban 

 

Virtuális Múzeumtúra 
Ismét csatlakozott intézményünk az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet, valamint a Felelős Szülők Iskolája által megszervezett 
Mozaik Múzeumtúra naphoz. A 44 múzeum bevonásával létre-
jött esemény keretein belül megvalósuló rendhagyó órákon 
emlékezetes virtuális kalandozások részesei voltak diákjaink. 

 
FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA ARCHÍV

Virtuális kiránduláson a 7. osztály 
 

Farsang 
 

Télűző mulatsággal búcsúztatta iskolai közösségünk a februárt. A jó 
hangulat már a tanórákon elkezdődött, hisz diákjaink mellett a neve-
lők is különleges jelmezeket öltve vettek részt a tanórákon. Az 
osztálykeretekben megvalósuló szórakoztató program a délutáni 
órákban jelmezes felvonulással, játékos vetélkedőkkel, ének- és 
táncversenyekkel, valamint finom falatok elfogyasztásával folytató-
dott 
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FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA ARCHÍV

Jelmezes felvonulás az 1. osztályban 
 

Versenyek 
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány szervezé-
sében megrendezett Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolai 
fordulójának megrendezésére február 7-én került sor iskolánkban, a 
megyei forduló március 7-én szintén intézményi keretek között 
zajlott. 

Az első fordulóban legeredményesebben teljesítő tanulóink: 
Alsó tagozat: Csikai Emese 4.o., Volánszki Péter 4.o., Frucskó 
Miklós 2.o. 
Felső tagozat: Jákób Levente 6.o., Szabó Anita 6.o., Erdei Botond 
5.o. 
7-8. osztályos tanulóink két csapattal csatlakoztak a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Múzeum, a 
Stiefel Eurocart KFT. és a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola által meghirdetett  
Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők 
online versenyének felhívásához Lucik Barna tanár bácsi koordiná-
lásával. Diákjaink a középmezőnyben végeztek a magyar kutatók 
tiszteletére szervezett 73 csapattal folytatott megmé-rettetésen. 
Csapattagok:  
7. osztály: Fekete Levente, Tóthfalusi Máté, Tóth Roland, Zsiros 
András 
8. osztály: Joó Panna Dorka, Karcza Zoltán, Zudor Nóra, Zudor 
Réka 

 
Pillanatkép a versenyen 

 

5-6. osztályos tanulóink egy része a Benkő Gyula Környezet-és 
Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület által kiírt Kaán Kár-
oly Országos Természet- és Környezetismereti versenyen tette 
próbára tudását. Az első forduló március 3-án délután került meg-
rendezésre intézményünkben Katona István tanító bácsi irányításá-
val. A verseny ismeretanyaga a természetismereti, környezetismere-
ti, biológiai, földrajzi, alapismeretekre, vizsgála-tokra irányult, 
kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának be-
mutatásával. A legeredményesebben szereplő tanulóink képviselik 
majd iskolánkat a megyei fordulón.  

Legjobb eredményt elért diákjaink: 
5. osztály: Erdei Botond, Kósa Alexandra, Demján Liliána 
6. osztály: Szabó Anita, Jákób Levente, Kósa Dzsenifer 

 
Versenyzés közben 

 
A mesék varázslatos világához kapcsolódva iskolai kereteken belül 
alsó tagozatosaink meseíró, felsős diákjaink mesemondó verse-
nyen vehettek részt. A zsűri helyzete egyik versenyen sem volt 
irigylésre méltó, hisz a felhívásban résztvevő minden tanulónk 
komolyan vette a feladatát.  
 
Az izgalmas és érdekes csodás történetek írásában kiemelkedően 
teljesített: Szatmári Fanni 2.o, Judik Tamara 3.o, Kontor Csaba 4.o. 
Különdíjban részesült: 
Szabó Hanna 2.o., Szabó Bence 2.o., Balogh Anett Veronika 3.o., 
Varga Péter 3.o., Kertész Marietta 4.o., Tóthfalusi Balázs 4.o. 

 
A színvonalas mesemondó verseny győztesei: 

1. hely: Kósa Dzsenifer (6.o.), II. hely: Zsiros Ábel (5.o.), III. hely: 
Cseresznye Flóra (5.o.). Különdíj: Demján Liliána (5.o.) 
 

 
A mesék bűvöletében 

Iskolánk 5 felső tagozatos tanulója vett részt a Derecskei Gyü-
mölcsös által meghirdetett történetíró és illusztrációkészítő pályá-
zaton. Az „Alpakák az Almásban” címmel készült munkák közül a 
zsűri Cseresznye Flóra 5. osztályos tanulónk munkáját emelte ki és 
a 2. helyezéssel járó dicsőség mellett jutalomban is részesítette. 
 
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő 
nevelőiknek! 

Jákóbné Szilágyi Éva munkaközösség-vezető
 
 

Adó 1 % felajánlása az iskoláknak 
A Létavértesi Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 

Adószám: 18540680-1-09 
„A Korszerű Iskoláért” Alapítvány  

Adószám: 18549782-1-09 
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A Debreceni Jégcsarnokban 
Remek időtöltés, nagyszerű élmények 

 
Iskolánkban már évek óta nagy hagyománya van a korcsolyázás-
nak. A 70-es években Szabó Pista bácsi az akkori testnevelő télen 
vízzel locsolta fel az emeletes iskola udvarát és azon csúszkáltak, 
korcsolyáztak a gyerekek.   
A ’90-es évek végén a hideg téli napok alatt a testnevelés órákat 
már a szigeten tartottuk, ahol önfeledten csúszkáltak a gyerekek a 
befagyott belvíz jegén. Majd 2006-tól a sporttelepi jégpálya adott 
otthont a téli testnevelés óráknak és a korcsolyázni vágyóknak.  

 
                                                                                            FOTÓK: MAGÁNARCHIVUM 

Testnevelés óra a jégpályán 2006-ban 
 

Az épített jégpályán komoly jégkorongmérkőzések is folytak akko-
riban. Sajnos ma már csak a romjai láthatók és az időjárás sem 
mindig alkalmas a jég készítésre.  
 

 
Csoportkép a Debreceni Jégcsarnokban 

Így vált hagyománnyá az utóbbi években minden februárban egy 
négy alkalmas korcsolyázási lehetőség biztosítása, melyet a Debre-
ceni Jégcsarnokban töltünk el a gyerekekkel. A tanulók belekóstol-
nak a korcsolyázás tudományába, ahol sokan kedvet kapnak a ko-
molyabb tanuláshoz is.  
Ezúton is köszönjük a lehetőséget az iskola vezetőinek, hiszen ezek 
az alkalmak csak délelőttönként vehetők igénybe. 

Bertóthy Tamás 
 

 
 
 
 
 

Ismét van létavértesi tanuló  
az országos dönt őben! 

Tovább él a hagyomány a 4x50 méteres váltóúszásban  
 
Létavértesi szempontból remek eredményekkel zárult a január 25-i 
diákolimpia megyei úszó döntője Debrecenben. A versenyen azok a 
tanulók vehettek részt, akik a decemberi létavértesi körzeti verse-
nyen jól szerepeltek.  
Az Arany János iskola tanulói több jó egyéni teljesítmény mellett / 
gyorsúszás: Fekete Norbert Mátyás (4. hely), Komlósi Zsófia (6.), 
Nagy Eszter (8.), mellúszás: Fekete Norbert Mátyás (5.), Gyarmati 
Áron (5.), Tarnóczki Dorina (5.), Nagy Eszter (6.), Komlósi Zsófia 
(8.), hátúszás: Deli Gyula Péter (3.), Tarnóczki Dorina (4.), Balogh 
József Benedek (5.), Balogh Dominik (4.), Szabó Gergő (5.), Tóth 
Orsolya (5.) / minden váltószámban érmet szereztek:  
III.kcs. fiú, bronzérem: (Balogh József Dominik,Bartos Imre 
Kristóf, Gyarmati Áron, Bakó Balázs),  
III. kcs. lány bronzérem: (Komlósi Zsófia, Menyhárt Csenge, 
Csengeri Hanna, Tarnóczki Dorina),  
 

 
 

IV.kocsoportos lány ezüstérmes csapatunk 
Deli Lilla Viktória, Szabó Janka Regina, Szatmári Gréta, Tóth 
Orsolya 
 

 
 

Iskolánkat  az országos döntőn ők képviselik 
 
IV. korcsoportos fiúváltó: Milbik-Lantos Péter, Balogh Dominik, 
Szabó Gergő, Szoták Hunor,  
Eredményük 2:22,46-os iskolai csúccsal nyerték meg a versenyt. 
Gratulálunk! 

Bertóthy Tamás

PROGRAMELŐZETES 
Erdőspusztai – Kék teljesítménytúra 2022  

 

május 13, péntek:       éjszakai túra 
 

május 14, szombat :  nappali túrák 
 
május 15, vasárnap :   
Fényes Elek túra  
(Székelyhíd – Csokaly)  

  
 

Kedves Vizitúra rajongók! 
Idén is lesz vizitábor! 

I. turnus (kezdő):  2022 július   8-13 
II. turnus (haladó)  2022 július 13-18 
Érdeklődni: Bertóthy Tamás 20/4636610 
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Tisztelt Gazdálkodók! 
 
Az alábbiakban rövidén részletezzük jövőbeni teendőket és lehetősé-
geket. 
 
Nitrát adatszolgáltatás március 31-ig 
Minden nitrátérzékeny területre kijuttatott nitrogén hatóanyag tar-
talmú műtrágya ill. szervestrágya bevallása kötelező a NÉBIH felé. 
A bevallás elkészítésében továbbra is segítséget nyújtunk. A beval-
lás határideje március 31. 
 
Anyajuh támogatás 
Támogatási Kérelmet a Juh és Kecsketenyésztők Országos Egyesü-
letének képviseletében az instruktor által kiadottki anyajuh létszám 
után lehet igénybe venni. A támogatási kérelem benyújtása 
2022.02.01-től 2022.03.21-ig szankciómentesen adható be, a 2022. 
március 21-i határidőt követően további 25. naptári napig, 2022. 
április 15. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított 
támogatási összeg – a támogatás tekintetében – munkanaponként 1 
%-kal csökkentésre kerül. 
- termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás: 1 egyed 

után is igényelhető 
- átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás: 10 egyed után 

igényehető 
- szakszerű apaállat használat kötelező 
Támogatás igénybevétele esetén kérjük hozza magával az MVH-s 
regisztrációs számot és jelszót. 
 
Egységes területalapú támogatás 
Várhatóan április közepétől indul a támogatási kérelmek beadására 
alkalmas felület. A támogatási kérelmek gördülékeny beadásának 
érdekében kérjük keressék meg a Magyar Államkincstár Agrár és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vagy még az akkori MVH 
  
 
Még egyszer 

TTTááájjjééékkkooozzztttaaatttóóó   aaa   tttaaalllaaajjj ttteeerrrhhheeelllééésssiii    dddíííjjj fff iiizzzeee---
tttééésssiii    kkköööttteeellleeezzzeeettt tttsssééégggrrrőőőlll    

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy 2020. évben 
településünk teljes területén kiépítésre került a csatornahálózat azzal, 
hogy a lakosok 2021. július 31. napjáig a rendelkezésre álló köz-
csatornára kössenek rá, mivel azok az ingatlantulajdonosok, akik a 
megépült rendszerre nem kötnek rá a megadott határidőig, azoknak 
talajterhelési díjat kell fizetniük ! 
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. sz. törvény és 
a Létavértes Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
2/2016.(I.26.) Ör. számú rendelete alapján  talajterhelési díjat köteles 
fizetni mindazon vízfogyasztó, aki vízjogi engedélyezés alapján 
szennyvizet bocsájt ki, (függetlenül attól, hogy az ingatlannál van 
e fürdőszoba, vagy szennyvíz aknával rendelkezik e) életvitelszerű-
en az ingatlanban lakik és akinek megvan a lehetősége, hogy a 
kiépített csatornahálózatra bekössön, de eddig azt még nem tette 
meg. 
 
A törvény szerint a fizetendő talajterhelési díj mértékét a talaj-
terhelési díj alapja (az elfogyasztott vízmennyiség) a jogszabályban 
meghatározott egységdíj,(1200.-Ft/m3) valamint a település köz-
igazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) 
szorzata határozza meg.  
A díj mértéke településünkön a szorzók alapján köbméteren-
ként 1800.-Ft. 
 

által kiadott, MVH-s jelszót és a meghatalmazások elkészítése érde-
kében minél előbb keressenek fel bennünket ugyanis a személyi 
változások miatt azok megszűntek így nem tudjuk a kérelmeket 
beadni.  
Amennyiben a jelszó nincs meg vagy lejárt új jelszó igénylését kell 
eszközölni, melyben kérésükre segítünk. 
Az egybefüggő legkisebb igényelhető terület 0,25 ha melyet 
belterületi ingatlanok esetén is lehet igényelni de az igénylés 
minimális mértéke kérelemszinten el kell, hogy érje az 1 ha 
területnagyságot. 
 
Aktuális pályázati lehetőségek, támogatások 
 
VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása - 15000 
EURO vissza nem térítendő támogatás benyújtható:  
 2022. május 14. – 2022. május 28.  
 
Azon gazdálkodók, akiknek a 2021 évi árbevétele a 2022.01.01-ei 
EURO árfolyamon eléri a 3000 EUROnak megfelelő forintössze-
get, de nem haladja meg a 6000 EUROnak megfelelő forintösszeget 
és több mint 1 éve 10000 fő alatti településen bejelentett lakcímmel 
rendelkezik, jogosult a támogatási kérelem beadására. (További 
információkért forduljon a falugazdászokhoz.) 
 
VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása 
Továbbra is lehetőség van állattartó telepek építésre, felújítására, 
munkagépek vásárlásának támogatására 50 %-os arányban. 
Támogatás benyújtható: 2022. február 28. – 2022. március 31. 
 
Őstermelői nyilvántartásról 
A jövőben nem szükséges a betétlapok megújítása, azok az ügyfelek 
keressenek fel bennünket, akik megszüntetni kívánják tevékenysé-
güket ill. ŐCSG-t vagyis az Őstermelők Családi Gazdaságát kíván-
ják létrehozni, vagy éppen megszüntetni, vagy módosítani. 
 
 
Üdvözlettel:  
Hegymegi Ferencné (+36304239272 hegymegi.ferencne@nak.hu) 
Nagy János (+36707968501 nagy.janos3@nak.hu) 
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu) 
 
 
 
A talajterhelési díj fizetése a fogyasztó adatszolgáltatása alapján
kerül megállapításra. Az erről szóló bevallást, - akik 2021. július 31 
- után kötöttek rá a közcsatornára, illetve azok, akik 2021. decem-
ber 31-ig még nem kötöttek rá, - a tényleges vízfogyasztásuk alap-
ján 2022. március 31-ig kell beadniuk, eljuttatniuk az Önkor-
mányzat Adó Irodájához. A megállapított díjat a bevallási határidő-
ig március 31-ig kell megfizetni.  
A szükséges nyomtatvány az Önkormányzatnál beszerezhető, illet-
ve elérhető, letölthető az Önkormányzat honlapjáról.  
 
A bevallás beadása az érintett ingatlantulajdonosoknak kötele-
ző! 
 
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben 
lehetőségük van, úgy a csatornahálózatra minél hamarabb kössenek 
rá, azt haladéktalanul kezdeményezzék, mivel a talajterhelési díj 
fizetési kötelezettsége megszűnik a közüzemi csatornára való rákötés 
napjával.   

Bertóthyné Csige Tünde jegyző

ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉSE 
Gyűjtés a Szílerd ő utca végén 

Kedd  10.00 - 18.00 
Szerda 10.00 - 12.00   14.00 - 18.00 
Csütörtök  10.00 - 12.00   14.00 - 18.00 
Péntek 10.00 - 12.00    14.00 - 20.00 
Szombat   7.00 – 14.00 
Hétfőn és Vasárnap szünnap  

 



TELEK. Létavértes, Bartók Béla 
utca 1/A. szám alatt 2969 négy-
zetméteres telek eladó. Érdeklődni  
lehet telefonon: 06-30 356-99-20 

.       (B-2022/28560/5/568
 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes hatá-
rában szántóföldet vennék vagy 
bérelnék korrekt áron!  Telefon  
0630 240-5414       (B-2022/28560/1/59) 
 
BÚTOR. Egy 2 személyes rekamié 
eladó. Telefon:  06 70/ 428 7302. 

(B-2022./28560/5/88)
   

 
 

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él emléked örökre. 
Ha látni akarunk, felnézünk az égre. 
A csillagok útján utazzál tovább, 
Ott várj ránk, míg a mi időnk is lejár.” 

 

        Tarján József 
                   halálának 15. évfordulóján 

        Soha el nem múló fájdalommal emlékezik 
Lányod és családja 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

 
SZÁNTÓFÖLD. Létavértes és 
környékén jó minőségű szántó-
földet vennék, vagy bérelnék 
hosszú távra. Ár megegyezés 
szerint. Érd: +36 30-967-0024 

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

Hirdetések leadása :  április 11  –én,  12 óráig  
Városháza I. em. 12. Iroda -  letahirek@gmail.com 

 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

MEGEMLÉKEZÉS  
„ Sohasem halványul 
szívünkben emléked. 
Sohasem szűnik meg 
Lelkünk gyásza érted.” 

 

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk 

FFAARRNNAASSII   JJÓÓZZSSEEFFNNÉÉ  
BBooggyyaa  II bboollyyaa  ((11993399  ––  22001199))  
halálának 4. évfordulójára 

 

                              Férjed, gyerekeid, unokáid és dédunokáid  
                                                           menyed és testvéred 

 

 

  MEGEMLÉKEZÉS 
„Tied a csend a nyugalom, 
  Miénk a könny a fájdalom. 
  Akartunk mi annyi jót és szépet, 
  De a sors életünkben, 
  Mindent összetépett.” 

                             BECSI SÁNDOR 
       Közöttünk 1948. 12.30 – 2014. 03.08. 

                                       Emlékezünk halálod 8. évfordulóján 
 

                                                                        Szerető családod  

 
 



14. oldal             Létavértesi  HÍREK             2022. MÁRCIUS 

 
 

 
 
 

 

 
 

USZODA NYITVATARTÁSA 
Hétfőtől –Péntekig:  

6.30 - 8.00 óráig és 17.30 - 20.00 óráig 
Szombaton: 14.00 – 19.00 óráig 
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