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Közmunkaprogram 
a Sporttelepen 

 
Létavértes SC'97 is belépet a közmunka 
programba. Az elmúlt évben 5 fő, és a 2017 -
es évben 10 fő közmunkást foglalkoztatunk a 
Sportcentrumnál.  
 
Teendőik között szerepel a zöld felület ápolá-
sa, rendszeres gondozása,  
a Sportcentrum rendjének felügyelete a hét 
minden napján, minden féle városi-, egyesü-
leti- és iskolai program felügyelete, kiszolgá-
lása. 
Ezen túl teendőjük a központi épület szociális 
helyiségeinek, öltözőinek és a tornacsarnok-
nak takarítása. 
A Sportcentrumban a dolgozók reggel 8-tól 
este 9-ig vannak. 
 
Kérjük a lakosságot a Sporttelep nyitva tartá-
si idejének betartását. 

Árva Barna elnök
 

 
Fotó: Turóczi Barnabás

2017. április 7-én került megrendezésre az Arany Gála műsor a művelődési házban, 
ahol az Arany János Általános Iskola 12 alsó tagozatos osztálya lépett színpadra. A jóté-
konysági célokat szolgáló színvonalas programnak méltó keretet adott a lelkes pedagógu-
sokból álló énekkar és tánccsoport nagy sikert arató műsora.                                      /5. oldal  

 

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

 

Kedves Érdekl ődők! 
 
Immáron 7. alkalommal, idén is meg-
rendezésre kerül Létavértes városának gaszt-
ronómiai fesztiválja a Májusi Málé Fesztivál, 
ahol gyermek, és felnőtt egyaránt kedvére 
válogathat a színes programkínálatból. 
 
Lesz itt vetélkedő a Kukorica János, és Se-
rény Iluska címekért, kézműves-kert, népi 
játszó, vásár, és reméljük vásárfia, máléfaló 
verseny, kiváló kukoricás ételek, nívós bábos-
, zenei-, táncos-, dramatikus előadások, pat-
togatott kukorica, TOMBOLA értékes nyere-
ményekkel - fődíj: Gonda Zoltán festménye -
táncház, és végezetül, amikor a nap már 
nyugovóra tért, utca, vagyis UDVARBÁL 
veszi kezdetét a Nyíregyházáról érkező „Tibi 
a hegyről” zenekar vezetésével. 
 
A részvétel 0-120 éves korig ingyenes, a 
zsűrizett ételekből kóstolóadag vásárolható 
 
Szeretettel várjuk a főzőcsapatok jelent-
kezését, illetve minden érdeklődőt a Nagy 
Platán árnyékába! 

Városi Könyvtár és Művelődési ház
 

Fejlesztési Ügynökség igazgatója, a vidéki 
- és határmenti térségek fejlesztési elkép-
zeléseit és pályázati lehetőségeit ismertette. 
A népfőiskola és a közösségek kölcsönha-
tásairól Kovács Edit, a Közösségfejlesztők 
Egyesületének elnöke, majd Dr. Eperjes 
Tamás igazgató és Tar Gyula igazgatóhe-
lyettes -Hermann Ottó intézet- a vidék fej-
lesztéséért történő együttműködésekről 
tartottak előadást. 
Dr. Erdei Gábor adjunktus a népfőiskola 
adta keretlehetőségekről szólt, míg 
Harasztosi Sándor, a Bihari Szabadműve-
lődési és Népfőiskolai Egyesület elnöke a 
népfőiskolai mozgalom útkereséséről és 
annak 15 éves tapasztalatáról beszélt. 

Kép és szöveg: Turóczi Barnabás

Március 24-én szakmai konferencia volt a 
Városi Könyvtár és Művelődési házban. 
 

Dr. Erdei Gábor egyetemi adjunktusnak, a 
népfőiskola elnökének köszöntője után 
Menyhárt Károly, Létavértes polgár-
mestere köszöntötte a megjelenteket, és 
röviden bemutatta a települést. 
Kiss Róbert zászlós (létavértesi illetőségű), 
előadó a történelmi Érmellék múltjához 
kapcsolódó 39. császári és királyi gyalogez-
red történetéről tartott előadást. 
Dr. Szendrei Ákos, a Debreceni Egyetem 
Hatvani István Szakkollégiumának igazga-
tóhelyettese az Érmelléki kutatásokról és 
együttműködésekről szólt. 
Korbeák György a Hajdú-Bihar Megyei 

                         Szakmai Konferencia Létavértesen  

az Érmelléki Népfőiskola szervezésében 
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A 2017. március 29-i soros testületi ülés 
tárgyalta: 
 

 Polgármesteri jelentés   
1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság 

helyzetéről � 
2. Beszámoló a Létavértesi Közös Önkor-

mányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 
� 

3. Közbeszerzési Terv � 
3/A. Közbeszerzési és beszerzési szabály-

zat felülvizsgálata � 
 
4. Különfélék 
4.1. Létavértes Városi Könyvtár és 

Művelődési Ház intézményvezetői 
pályázatának elbírálásához három-tagú 
bizottság megválasztása 

4.2. Óvoda működésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 

4.3. Köztisztviselők napja munkaszüneti 
nappá nyilvánítása � 

4.4. Az önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú 
hasznosításával kapcsolatos egyes 
feltételekről szóló 13/2013.(X.01.) 
számú  rendeletének felülvizsgálatáról � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Létavértesi Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház 16. alkalommal rendezett 
Költészet Napi megemlékezést. "Egy vers-
egy rajz" pályázat keretében közel 80 
pályamunka érkezett a település általános 
iskoláiból. Szabadon választott verseket 
illusztráltak a gyerekek. A különböző 
technikákkal készült képekből összeállt 
kiállítás ünnepélyes megnyitója 2017. 
április 11-én volt. A kiállítás megtekinthető 
az intézmény nyitvatartási idejében. 
Az ifjabb  (4. és 5. osztályosok) kategóriá-
ban helyezést értek el: 
I. Joó Panna Dorka, II. Apai Liliána, III. 
Németh Richárd, IV. Kiss Gabriella 

4.5. Létavértes településfejlesztési, telepü-
lésrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 

4.6. A helyi védelem célja, a helyi érték 
fogalma 4/2008.(III.25.) számú rendelet 
módosításáról � 

4.7. A települési mezőőri őrszolgálatról és a 
mezőőri járulékról szóló 
25/2004.(IV.29.) számú rendelet módo-
sításáról � 

4.8. Főépítész megbízása  
4.9. HÉSZ véleményezési eljárás nélkül 

hatályon kívül helyezhető rendelkezések 
hatályon kívül helyezése 

4.10. Árva Imréné Létavértes Debreceni u. 
4. szám alatti lakos földbérlet meg-
hosszabbításának kérelme Létavértes 
0167 hrsz. 

4.11 Huszti Sándor és Huszti Sándorné Kónya 
Irma Létavértes Baross u. 13. szám alatti lakosok 
földbérlet meghosszabbításának kérelme 
Létavértes 0375/11 hrsz. 

4.12 Szociális rendelet módosításáról � 
 
� = www.letavertes.hu honlapon elérhető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idősebb (6., 7., 8. osztály) kategória 
nyertesei: 
I. Nagy Viktória, II. Farkas Dorina, III. 
Molnár Andrea Noémi, IV. Misuta Péter 
 
Különdíjban részesültek: Vásárhelyi 
Amanda, Dienes Dóra, Tarnai Panna, 
Szabó Dorina, Máté Boglárka, Karosics 
Zoltán. 
Köszönjük a felkészítő pedagógusok 
munkáját! 

Városi Könyvtár  és Műv. ház – Sz.M.
 
További képek elérhetők a honlapról: 
www.letavertes.hu / Település/ Művelődés 
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NNNYYYEEELLLVVVIII   TTTÁÁÁBBBOOORRROOOKKK   
 

Tisztelettel tájékoztatjuk a Kedves 
Érdeklődőket, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan ismét lehetőség nyílik a 
testvértelepülésen megszervezésre kerülő 
nyelvi táborban való részvételre az alábbiak 
szerint:  
 

Grenzach-Wyhlen 
A németországi testvértelepülés német 
nyelvtanfolyama 2017. július 9-16. között 
kerül megszervezésre, melyre Létavértesről 6 
fő 14-16 év közötti fiatal részvételére van 
lehetőség kísérővel. A délelőtti órákban 
nyelvórákon vesznek részt a diákok, délután 
sporttevékenységek, úszás, kenuzás, város-
nézés Baselban, Freiburgban, barangolás a 
Bodeni-tó vagy a Fekete-erdő környékén. 
Elszállásolás családoknál. A nyelvtanfolyam 
költsége 70€/fő. Az útiköltség a táborozókat 
terheli.   
 

Ecaussinnes – francia nyelvtanfolyam 
– a testvértelepülés egyelőre nem döntött az 
időpontról, így erről a várhatóan a májusi 
számban tájékoztatjuk a lakosságot. A 
nyelvtanfolyam költsége 70€/fő. Az 
útiköltség a táborozókat terheli.   

Pietrasanta 
Az olasz testvértelepülés olasz 
nyelvtanfolyama 2017. július 16-23. között 
kerül megszervezésre. A nyelvtanfolyam 
költsége 70€/fő. Az útiköltség a táborozókat 
terheli.   

JELENTKEZÉS : 
2017. május 20-ig a Létavértes Városi 
Önkormányzat Kossuth u.4. sz. I. emelet 15. 
ajtó Kulcsárné Juhász Juditnál 
 
 
 

EB PÓTOLTÁS 
2017. május 6-án, szombaton délelőtt  

8-10 óráig a sertésvásártéren.  
Az eb oltás díja : 4.000.-Ft.  

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 
aki még az eb mikrochippezését nem 
végeztette el, az a pótoltásig annak tegyen 
eleget. mert a veszettség elleni oltás helyén 
mikrochipezni nem lehet.   
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a 
kutya oltását ismét elmulasztják, 
szabálysértést követnek el, mely 50.000 Ft-ig 
terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.    
 

Dr. Tóth László         Dr. Gál József 
             állatorvos                   állatorvos 
 

AAA   kkkééépppvvviii ssseeelllőőőttteeessstttüüüllleeettt    nnnaaapppiii rrr eeennndddjjj ééénnn   

KKK ööölll tttéééssszzzeeettt    NNNaaapppjjj aaa   rrr eeennndddeeezzzvvvééénnnyyy   
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GGGyyyeeerrrmmmeeekkkssszzziiigggeeettt   
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Bemutatkoztak a nagycsoportosok 

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

 
Fotók: Óvoda archívuma

Csicsergő csoport 
 

A Debreceni u. 1. szám alatt a Csicsergő csoportos gyermekek 
kezdték a bemutatkozást, akik az állatok témakörét dolgozták fel 
játékos formában. 
 

 
Bóbita csoport 

 

Majd a Bóbita csoportosok a közlekedési eszközök témakörét járták 
körbe színes játékokkal tarkítva.  
 

 
Mazsola csoport 

 

Végül a Mazsola csoportos gyermekek szintén a közlekedés téma-
körébe kalauzolták el a vendégeket. 
A tanító nénik nagy örömmel fogadták a bemutatkozást, és szep-
tembertől szeretettel várják a gyermekeket. 
 

PÓTBEÍRATÁS 
Április 24-e és május 5-e között van lehetőségük a szülőknek arra, 
hogy beírassák a gyermekeiket az óvodába. Akik ezt elmulaszta-
nák, kérjük, pótolják! 
 

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

                        

 

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

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

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

 
 
 

Napközis néptánc- és népművészeti 
alkotótábor 6 – 14 éveseknek 

 

Időpontos /turnusok: 
I. 2017. június 26 – 30 
II. 2017.  július 17 – 21  

III. 2017. augusztus 14 – 18 
 

Részvételi díj: 12.000.-Ft/fő 
(testvér, több turnus esetén kedvezményes: 10.000.-Ft/fő) 

melymagában foglalja a szakmai foglalkozások költségeit, a 
napi háromszori étkezést, szekeres kirándulás / lovaglás költségeit. 

 
Jelentkezés, bővebb információk: 

személyesen, illetve telefonon: +36 70 / 3606 319 
e-mailben: ballafruzsinam@gmail.com 

Jelentkezés: 5000.- Ft előleg befizetésével 
2017. május 20-ig. 

 

 
 

Felhívás 
Az óvodás gyermekek nevében kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy 
akinek feleslegesség vált régi kucsmája, kalapja, subája, botja, 
kolompja, csengője, csizmája stb. van az otthonában, az legyen 
szíves, juttassa el azokat óvodánkba. (Debreceni u. 1. szám.) 
Nagyban segítve ezzel a gyermekeket abban, hogy megismerked-
hessenek hagyományőrző népviseleteinkkel, hagyományainkkal, 
szokásainkkal. 

Köszönettel: az óvoda dolgozói  
 

HÍREK 
IRINYI UTCA 7. 
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http://arany-lvertes.sulinet.hu
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Alsó tagozaton történt 
 
Előző hónapban helyhiány miatt kimaradt az 1. a osztály fotója, 
mely „A hét kecskegida” című mesejáték előadása alkalmával ké-
szült. Felkészítőik: Szima Sándorné és Herczné Egri Hajnalka. 
 

 
Fotók: iskola archívuma

 
 
Március 15-ét, az 1848/49-es szabadságharc és forradalom napját 
ismét méltó módon ünnepelte meg iskolánk közössége. A 4. 
évfolyamosok színvonalas, látványos műsorát betanította Bora 
Istvánné, Fazokán Jánosné, Baloghné Janka Tímea, Nyakné Hevesi 
Judit, Szegediné Fülöp Mónika, Tarnóczki Zsoltné. 
 
Március elején az Orchidea Pangea Országos Matematika 
Versenyen vett részt a 3. és a 4. évfolyamból 15 tanulónk. A 
budapesti központ által összeállított feladatokat 45 perc alatt 
kellett a gyerekeknek teljesíteniük. 
Eredményeink megyei összesítés alapján: 
3. évfolyamon 254 versenyző közül Guba Dávid 3. c osztályos 
tanuló 18. helyezést ért el (felkészítő: Kónya-Huszti Julianna.),  
4. évfolyamon 288 versenyző közül: Flach Márk 4. a 7. (felké-
szítője: Fazokán Jánosné), Szima Gergő 4. c 15. (felkészítője: 
Tarnóczki Zsoltné), Vlajk Johanna 4. a 21. helyezést (felkészí-
tője: Fazokán Jánosné), Harmati Dorottya 4. c 30. helyezést 
ért el (felkészítője: Nyakné Hevesi Judit). 
 

 
Március 23-án a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola által 
szervezett megyei versenyen vettünk részt, ahol 26 csapat közül a 
13. helyen végetek tanulóink. A csapat tagjai: Flach Márk 4. a, 
Vlajk Johanna 4.a (felkészítőjük: Fazokán Jánosné), és Kerekes 
Balázs 3. c (felkészítője: Kónya-Huszti Julianna)  
 

A Debreceni Petőfi Sándor 
Általános Iskola által kiírt 
versíró pályázatra a 3.c osztály-
ból 4 pályaművet küldtünk be.  
Március közepén került sor a 
hivatalos eredményhirdetésre. A 
beküldött versek közül a legjob-
bakat könyv formájában is kiadta 
az iskola. Eredmény: Bertóthy 
Tamás I. helyezést, Szatmári 
Gréta III. helyezést ért el. Felké-
szítőjük: Nagy Tamásné. 
 
Március 29-én a reál munkaközösség foglalkozást tartott, melynek 
keretében Tóth Róbert kollégánk a 3.a osztályban bemutató órát 
tartott. Az órán az eszközök használata, fontossága kapott kiemelt 
szerepet a matematika tantárgy tanításában. Az eredményes órát 
értékelés, megbeszélés is követte, melynek során kollégánk bemu-
tatta és figyelmünkbe ajánlotta saját készítésű eszközgyűjteményét, 
melyek alkalmazásával tanításunk sikeresebb, célravezetőbb lehet.  
 
Április 4-én megtartottuk mesemondó versenyünket, ahol a kö-
vetkező eredmények születtek: 

 
Fotók: Iskola archívuma

2. évfolyamon: I. Balogh Dániel 2.a (Felkészítője: Gáspárné 
Pankotai Erika); II. Bakó Balázs 2. b és Szoták Hunor 2.b (Felké-
szítőjük: Menyhártné Bora Edit); III. Szabó Dorina 2.c (Felkészítő-
je: Oláh Csabáné) 

 
 

3. évfolyamon: I. Szabó Gergő 3.c (Felkészítője: Nagy Tamásné); 
II. Szabó Janka 3.c (Felkészítője: Nagy Tamásné) és Nagy Eszter 
3.b (Felkészítője: Tompáné Krizsanyik Orsolya); III. Boros Nándor 
3.b (Felkészítője: Tompáné Krizsanyik Orsolya) 
 

 

4. évfolyamon: I. Apai Liliána 4.a (Felkészítője: Bora Istvánné); II. 
Harmati Dorottya 4.b (Felkészítője: Baloghné Janka Tímea); III. 
Bartos Eszter 4.b (Felkészítője: Baloghné Janka Tímea) és Szabó 
János 4.a (Felkészítője: Bora Istvánné) 
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Digitális témahét 
 
A második félév elején megrendezett pénzhét után április elején a 
digitális témahét került megrendezésre iskolánkban. Ebből az alka-
lomból diákjaink informatikai eszközökkel és az internet világával 
kapcsolatos rendhagyó órákon és foglalkozásokon vehettek részt, 
hogy tovább mélyítsék digitális kompetenciáikat és felelősségteljes 
számítógép-használókká váljanak. 
 
A hét rendhagyó programjai az alábbiak voltak: 
"Netezz biztonságosan!" Az internethasználat veszélyeiről 
az osztályfőnöki órák keretében esett szó a felső tagozatban. A 
beszélgetések során nagy hangsúlyt fektettek a internetfüggőség 
kialakulásának megelőzésére és a személyes adatok védelmére. 
A Penge Quiz smartkid interaktív vetélkedőt Zsíros Jó-
zsef segítségével ismerhették meg tanulóink. Ez az interneten elér-
hető játék jó lehetőséget kínál a tanulásra és a szórakoztató és egy-
ben hasznos szabadidő-eltöltésre. 
Az internetes zaklatásról és ennek megelőzéséről ugyancsak Zsí-
ros József tartott előadást a felső tagozatban. 
Az IKT eszközök játékos használatába Tarnainé Papp Ani-
ta vezette be diákjainkat. Az  információs és kommunikációs tech-
nológiai eszközök (röviden IKT) manapság mindennapi életünk 
részeivé váltak, így fontos, hogy már a gyerekek is elsajátítsák he-
lyes használatukat. 
A gyerekek kedvenc irodalmi hősének facebook profilját 
Molnárné Pelei Andrea segítségével készítették el a gyerekek. A 
foglalkozás célja az volt, hogy tanulónk szembesüljenek azzal, 
milyen könnyű mások "bőrébe bújni" és akár hamis személyazo-
nossággal feltűnni az internetes közösségekben. 
"Úgy érted-e, ahogy én?" címmel manapság gyakran használt 
divatos angol kifejezések magyar jelentését, illetve megfelelőjét 
ismerhették meg tanulóink. A foglalkozásokat Szima Ani-
kó és Lakatos Éva tartották. 
Mindenkinek köszönjük, hogy aktívan részt vett a programokon! 
Reméljük, tanulóink hasznos ismereteket és tartalmas élményeket 
szereztek a hét során! Köszönjük a pedagógusoknak, hogy ismét 
érdekes programokkal színesítették iskolánk hétköznapjait! 

 
Alapműveleti matematika verseny 2017 

 
Az idei tanévben - hagyományainkhoz híven - ismét megrendezésre 
került az Alapműveleti matematikaverseny kistérségi fordulója,
melyet Létai Ilona matematika munkaközösség-vezető szervezett 
iskolánkban. 
Hét iskolából összesen 63 tanuló vett részt ezen a kicsit sem köny-
nyű megmérettetésen. Iskolánk tanulói ismét szép eredményekkel 
öregbítették a Létavértesi Arany János Általános Iskola nevét. 
Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő pedagógusaik-
nak! 

 
 

Eredményeink: 
4. évfolyam: Flach Márk 2. helyezés - Felkészítője: Fazokán 
Jánosné.  5. évfolyam: Veres Kristóf 1. helyezés, Vida Ferenc 5. 
helyezés - Felkészítő: Létai Ilona. 6. évfolyam: Zurbó Benjámin 3. 
helyezés, Kalmár Barbara 5. helyezés, Bozsóky Virág 6. helyezés -
Felkészítő: Létai Ilona. 7. évfolyam Kontor Balázs 2. helyezés, 
Hadházi Panna 6. helyezés - Felkészítője: Zsíros József 

Létai Ilona munkaközösség vezető
 

Április 5-én Körzeti Alapműveleti Matematika Verseny helyszí-
ne volt iskolánk, mely 7 iskola részvételével zajlott. Az alsósok 
közül a 4. évfolyam tanulóinak volt lehetőségük megmérettetni 
magukat. 
Eredmények: 
Flach Márk 4.a II. helyezést (felkészítő: Fazokán Jánosné); 
Szima Gergő 4. c VIII. helyezést (felkészítő: Tarnóczki Zsoltné); 
Vlajk Johanna 4. a IX. helyezés (felkészítő: Fazokán Jánosné)  
 

ARANY GÁLA XX 
Április 7-én Arany Gála címen jótékonysági rendezvényünkre 
került sor, ahol minden alsó tagozatos osztály színvonalas táncos 
műsorral kápráztatta el a nézőközönséget. Az egész műsornak kere-
tet adva erre az alkalomra verbuválódott tantestületi énekkarunk
nyitotta meg a rendezvényt, majd táncos lábú kollégáink zárták 
fergeteges táncukkal. A 12 osztály a világ minden részéről hozott 
zenéivel és táncaival szórakoztatta a teltházas közönséget. 
Az 1. a és 1.b osztály magyar néptánccal, míg az 1.c osztály a nyarat 
idézte meg. 
A 2. a country tánccal, a 2. b mosolyt csalt az arcunkra, a 2. c pedig 
a discó világába vitt el bennünket. 
A 3. a a rend, fegyelem, a 3.b az akaratos gyerekek és engedékeny 
szülők, míg a 3. c osztály az írek táncával kápráztatott el bennünket. 
A 4. a bajor tánccal, a 4. b száguldással, a 4.c pedig Csonka Andrást 
idézte meg a színpadon.  
 

 
Pedagógus énekkar 

 

Az Oktatási Hivatal felkérésére a 4. évfolyamon 15 tanulóval vet-
tünk részt a MaTalent2 országos online matematikai tehetségazono-
sító pályázaton. A mérés 2 részből állt, februárban és márciusban 
meghatározott időpontban kellett a gyerekeknek 45 perc alatt a 
tesztfeladatokat elvégezniük számítógépen. Az értékelés még fo-
lyamatban van, erről a későbbiekben kapunk tájékoztatást. 

Gáspárné Pankotai Erika
mk.vezető

"A mesék égig érnek" 
 

 
 
Idén is megrendeztük hagyományos felsős mesemondó versenyün-
ket. A versenyen furfangos legényekről és lányokról, együgyű sze-
gény és gazdag népmesei alakokról és mindenféle állatról hallhat-
tunk szórakoztató, mindenkit jó kedvre derítő népmeséket. A részt-
vevő diákok egytől egyig szépen felkészültek a mesemondásra.  
A két legügyesebb mesemondónk Konyáron, a járási mesemondó 
versenyen képviselheti iskolánkat: 
1. hely: Szabó Márton 7.c, 2. Kalmár Barbara 6.b, 3. Fekete Bar-
bara 5.b. A Rozsnyai Gyűjtemény különdíjasa: Ágoston Dorottya 
5.b 

A verseny szervezője: Tóth Zsuzsanna, könyvtárostanár
XX = ARANY GÁLA fotók:   www.facebook.com/Letavertesihirek  
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 Megosztott helyezések születtek: 

1. helyezettek: Kalmár Barbara 6.b, Gyarmati Zalán 7.c, Szabó 
Márton 7.c. 2. helyezettek: Szoták Viktória 6.b, Ágoston Dorottya
5.b. 3 helyezés: Fekete Barbara 5.b 
 

 
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a szorgalmas felkészülést! 
Köszönjük a zsűrizésben végzett munkáját Oláh Ágnesnek, 
Molnárné Pelei Andreának és Vass Viktóriának! 

A verseny szervezője: Tóth Zsuzsanna könyvtárostanár
 

Megyei Versfesztivál 
Iskolánk tehetségesen szavaló di-
ákjai április 10-én a XI. Megyei 
Versfesztiválon is képviseltek 
bennünket. A Debreceni Vörös-
marty Mihály Általános Iskola a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtár-
ban rendezte meg ezt a rangos 
eseményt.  
A rendezőkkel együtt fontosnak 
és értékesnek tartjuk, hogy a mai 
rohanó világban még szép szám-
mal vannak olyan fiatalok, akik 
képesek egy kicsit megállni, el-
időzni egy-egy szép vers megta- 

nulásával, értelmezésével, és hagyják, hogy értelmük és érzelmi 
világuk a művészet által gazdagodjon, gyarapodjon. 
Nagy örömünkre szolgál hogy tanulóink a megyei mezőnyben is 
megállják a helyüket. Ezt bizonyítják az 50 résztvevő között elnyert 
minősítések: 
Arany fokozat: Ágoston Dorottya 5.b, Hadházi Panna 7.b, Szabó 
Márton 7.c 
Ezüst fokozat: Szoták Viktória 6.b, Kalmár Barbara 6.b, Gyarmati 
Zalán 7.c 
Szeretettel gratulálunk a résztvevőknek és felkészítőjüknek: 
Molnárné Pelei Andreának! 
 

Megyei Kémia Verseny 
Március 25-én  zajlott a Tóth Árpád Gimnáziumban a Hevesy 
György kémia verseny megyei fordulója.  
Iskolánkból a következő tanulók vettek részt a megmérettetésen: 7. 
évfolyam: Gyarmati Zalán 24. helyezés, Hadházi Panna 44. helye-
zés. 8. évfolyam: Tarnai Panna 9. helyezés. Büszkék vagyunk a 
megyei szinten előkelőnek számító eredményekre! 
Megyénként a legjobb 10 dolgozatot küldik be az országos verseny-
re, ahol a legjobb 30 versenyző meghívást kap az országos megmé-
rettetésre. Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő nevelőiknek: 
Tarnainé Papp Anitának és Fodor Józsefnek. 
 

Rajzverseny 
Iskolánk  nagy hangsúlyt fektet a vizuális nevelésre is. Ebben a 
tanévben is beneveztünk a Hajdú-Bihar megyei Képzőművészeti 
versenyre, amelynek második fordulójára a 480 pályázó közül nyolc 
tanuló jutott be iskolánkból: 
 

 
Fotók: Iskola archívuma

 
Seress Gergő 5.a, Kiss Bence 5.b, Orvos Kitti 5.c, Orvos Vanda 5.c, 
Nagy Viktória 6.b, Szabó Dorina 6.b, Adorján Zsófia 5.c, Hosszú 
Viktória Virág 8.b osztályos tanulók. 
A Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában megrendezett verse-
nyen négy tanulónk munkáját a zsűri különdíjjal jutalmazta: Kiss 
Bence 5.b, Orvos Kitti 5.c, Nagy Viktória 6.b, Hosszú Viktória 
Virág 8.b. Felkészítő pedagógus: Máté József. 
 

Fox Nemzetközi Angol Nyelvi Verseny 
Iskolánk tanulói idén is részt vettek a nemzetközi angol nyelvi 
versenyen. Különböző kategóriában közel 400 tanuló versenyzett. 
Helyezéseink: Szoták Viktória (6.b) 2. hely, Zurbó Csaba (8.c) 
1. hely, Mezei Benjámin (8.c ) 2. hely. Ők értékes tárgyjuta-
lomban részesültek. 
 

 
 
Fekete Barbara 5.b osztályos 10, helyezést,  ért el, Adorján 
Zsófia 5.c osztályos tanuló a 25. helyen végzett. 
Felkészítőjük: Lakatos Éva 
Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk! 
 

Vidám Versek Versmondó Versenye 
 
Idén is megrendeztük hagyományos versmondó versenyünket a 
felső tagozatban, melyre több, mint 30 tanulónk készült fel szebbnél 
szebb és vidámabbnál vidámabb versekkel.  
 

 

Nagymama szavai  
Tisztelt Polgártársak! Településünknek és környezetének (Cse-
rekert, Ligettanyák, Szőlőskert, Kokad, Álmosd) elfelejtett, 
illetve alig használt szavait, kifejezéseit szeretném összegyűjteni 
. 
Például: fennyedén: alig hogy, felületesen, épp hogy;  
ragózás: felkapaszkodás, mozgó szekér fenekére; szívanó: 
szénvonó-kemencehamu kihúzására szolgáló eszköz; .kasita:
kosár; saroglya: kerékpár csomagtartó, stb. Azaz, tevékenysé-
gek, eszközök, szokások, ételek, falurészek, stb. feledésbe süp-
pedt elnevezéseit várom az ínyencektől, lelkes unatkozóktól, 
patriótáktól, mindenkitől...!  
A szóhoz írjon rövid magyarázatot, szinonimát, mely segít az 
értelmezésben!  
A példában szereplő, mindennapi beszédből fokozatosan kikopó 
és feledésre ítélt szavakat  juttassák el a városi könyvtárakba 
(Rózsa u. 1, vagy Kassai u. 8.), illetve elküldhetik interneten is: 
panni.liliom@gmail.com                              Üdvözlettel: NagyI 
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Víz Világnapja 
Idén is megemlékeztünk az élethez nélkülözhetetlen természeti 

kincsünk, a víz világnapjára. A felső tagozatosok Lukács Mihályné
és Debreczeni-Borók Szilvia pedagógusok vezetésével a korábbi 
évekhez hasonlóan 3 fős csapatokkal vettek részt egy „vizes” játé-
kos délutáni foglalkozáson. Az alsós osztályok tanulóinak figyelmét 
az osztálytanítók kalauzolták a víz fontosságára, különböző módsze-
rekkel /rajzkészítés, versek, filmvetítés, kézműveskedés/. 
 

Bemutató óra az első osztályban 
Nyílt órákon köszöntötték március 29-én az első osztályosok az óvó 
néniket, az intézményvezetőket és iskolánk pedagógusait. 
Nagyné Kiss Etelka és Debreczeni- Borók Szilvia tanító nénik irá-
nyításával magyarból valamint matematikából mutatták meg a 
legfiatalabb „Irinyisek”, hogy igazi iskolássá váltak az elmúlt 7 
hónap alatt és a sok játék mellett egyre ügyesebben boldogulnak a 
betűk és számok rejtelmes birodalmában.  
 

Bábelőadások 
Újabb bábelőadásokat tekintettek meg diákjaink márciusban isko-
lánk tornatermében és ebédlőjében. Ludas Matyi története után 
most Hófehérke, A macska és az egér barátsága ,valamint húsvét-
hoz kapcsolódó dalos mesék bűvölték el a nézőközönséget. 
 

Tehetségmérés 
MaTalent online mérésére került sor márciusban, intézményünkben. 
Az Oktatási Hivatal által szervezett országos mérésen iskolánk 4. 
osztályos diákjai közül 15 fő írta meg a 45 perces tesztet, melynek 
célja a matematikai tehetségek kiszűrése.  
 

Digitális témahét 
Több mint ezer iskola mellett mi is csatlakoztunk felső tagozatos 
diákjainkkal a Digitális Témahét programhoz, mely során április 3-
7. között az elektronikus eszközöké volt a főszerep az oktatásban.  
A felhívás fő célja a digitális kompetencia fejlesztése volt. Az efféle 
óraszervezés és a kreatív feladatok megoldása igen nagy sikert 
aratott a gyerekek körében.  
A tanórákon elkészült munkák, dokumentumok megtekinthetőek 
iskolánk honlapján. 
 
Az alsó tagozat a projekt folytatásaként április 24-28. között a Fenn-
tarthatóság-környezettudatosság témahetéhez csatlakozik. 
 

Nárcisz Futás 
Az április 6-ra meghirdetett futásra gőzerővel készültek növen-
dékeink, mely a rossz idő miatt sajnos elmaradt. A cél azonban így 
is megvalósult, hisz minden gyerek tudatába bekerült az emberi 
méltóság tiszteletének és a gyógyíthatatlan betegek iránti 
együttérzésnek a fontossága. 
 

Pályaválasztás segítése 
Végzős diákjaink már megtalálták azt a középiskolát, ahol folytatni 
szeretnék tanulmányaikat, ám a jelenlegi 7. osztály is hamarosan 
fontos döntés elé kerül. 
 A tanév végéhez közeledve szakemberek által tartott, pályaorientá-
ciós foglalkozássorozattal szeretnénk segíteni őket jövőbeli céljaik 
eléréséhez.  
 

Indul a versenyszezon 
 

Alapműveleti Matematika verseny megyei fordulóján
vett részt a Létavértesi Arany János Általános Iskolában 6 tanítvá-
nyunk: Miskolci Patrik 4.o., Csikai Sára 5.o., Fekete József 5.o., 
Tóth Ádám 5.o. Balogh Ágnes 6.o., Molnár Andrea 7.o..  
Négy diákunk saját évfolyamában a legjobb 6 között teljesített. 
A megyei összesített értékelésre április 27-ig kerül sor. 
 

Fotók: Iskola archívuma

Iskolánk díjazott tanulói: 2. hely: Fekete József 5.o., 3.. hely: 
Csikai Sára 5.o., 4. hely: Tóth Ádám 5.o.4. hely: Balogh Ágnes 6.o. 
 

Számítástechnika versenyt szervezett április 5-én, szerdán a 
Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola. A felső tagozatosoknak 
meghirdetett megmérettetésen intézményünket minden érintett 
osztály „legmegszállottabb számítógép szakembere” képviselte: 
Kovács Márk 5.o., Katona Dániel 6.o., Balogh Zsigmond 7.o., Kósa 
Nikoletta 8.o.. 
 

 
„Irinyis informatikusok” 

 
Az 5. és 6. évfolyamosok közül a létavértesi „Irinyis informatiku-
sok” bizonyultak a legügyesebbeknek így dupla első helyezéssel
dicsőítették iskolánk hírnevét. 
 
Szavalóversenyt tartottunk április 3-án délután az alsó, 5-én a 
felső tagozatosok részvételével. Az iskolai versmondó versenyen 
több mint 40 költői üzenet hangzott el a gyerekek előadásában, úgy, 
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hogy a korábbi osztályselejtezőknek köszönhetően a verset tanuló 
diákok közül csak a legszebben szavalók állhattak a szülők és a 
zsűri elé. A versengés korcsoportonként, négy kategóriában zajlott.  
Jutalmazott tanulóink: 

 
Fotók: Iskola archívuma 

Alső tagozatosok 
 1-2. osztály 3-4. osztály 

I. hely Tóthfalusi Máté  Katona Maja 
II.hely  Jákób Levente Pongor Bence 
III. hely Szima Csenge Joó Panna 
Külön 
-díj Zsíros András Katona Lili 

Varga Boglárka 
 

 
 

 Felső tagozatosok 
 5-6.osztály 7-8. osztály 

I. hely Szabó Bence Gudász Renáta 
II. hely Szűcs Alexandra Tóth Lili 
III. hely Szabó Dávid Gyula Kerekes Zsuzsanna 
Különd. 

 
Gombos László 
Máslányi Sándor 

Molnár Márk 
Pető Zoltán 

„Egy vers-egy rajz” címmel ismét rajzversenyt hirdetettet a 
költészet napja alkalmából a Városi Könyvtár és Művelődési Ház a 
4-8. osztályos gyerekek részére. Iskolánk 26 szabadon választott 
technikával készített pályamunkával nevezett a versenyre.  
 

 
Fotó: Városi Könyvtár és Művelődési ház 

 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre április 11-én került sor.  (Részle-
tesebben a 2. oldalon) 

 
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő 
nevelőiknek: Ujvárosiné Slifka Mariann, Lukács Mihályné, Szatmá-
ri Károlyné, Szentmiklósi Miklós, Nagyné Kiss Etelka, Vályi Éva, 
Magyar Jánosné, Katonáné Szabó Csilla, Tamás Henrietta, Jákóbné 
Szilágyi Éva 

További sikereket kívánunk! 
 

2017. májusi települési programok 
május rendezvény szervező 

5 
5 
7 
8 

8-11 
11 
12 
13 
16 
17 
20 
21 
26 
27 
28 

 

Anyák napja 
Anyák napja – nyílt nap 
Anyák napja megemlékezés 
Anyák napja 
„Közösségek hete” 
Anyák napja 
Erdőspusztai Kék Túra 1. nap 
Erdőspusztai Kék Túra 2. nap 
Kustán Zsófia kiállítása 
IRINYI ünnepség 
Egyházközségi nap 
Konfirmáció 
Gyermeknap 
VII. Májusi Málé Fesztivál 
Ballagás 
 

Gyermeksziget Óvoda 
Irinyi János Iskola 
Nagylétai Ref.  Egy. 
Gyermeksziget Óvoda 
Rozsnyai Gyűjtemény 
Gyermeksziget Óvoda 
LÉTAFIT SE 
LÉTAFIT SE 
Rozsnyai Gyűjtemény 
Irinyi János Iskola 
Nagylétai Gk. Egyház 
Nagylétai Ref. Egyház 
Arany János Iskola 
Városi Könyvtár –Mh. 
Gyermeksziget Óvoda 
 

 
 Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal  
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Titkárság 585-055 Gazdálkodási iroda     585-302 
Aljegyző  585-303 Személyügyi  ügyintéző      585-020 
Szociális iroda 585-303 Gazdálkodási irodavezető   118.mell. 
Településszervezési iroda 585-004 Anyakönyvvezető                585-308. 
Adóügyi csoportvezető 585-306 Adócsoport                          585-307 
Pénztár 585-305  Hagyaték, vállalkozás         115. mell. 
 

E-mail:  letavertes@gmail.com 
Létavértes közigazgatási honlapja : www.letavertes.hu 

  
 

EGYÉNI BÁNÁSMÓD HATÓSÁG – Debrecen 
4025 Simonffy u. 21. I. em. 125. szoba 

kovacs.krisztian@vipmail.hu - 06 30/ 408 5619 
Ügyfélszolgálat a hátrányos megkülönböztetés ellen 
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG 

STABIL MUNKAHELY , EMELKED Ő BÉREK 
Új távlatok a Magyar Honvédségben 

 
Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-
fejlesztési programjának elindítását jelentette be a közelmúltban dr. 
Simicskó István honvédelmi miniszter. Ennek kapcsán próbáltunk 
annak utánajárni, mennyire lehet vonzó a katonai pálya a munkát 
keresőknek. 

 

 
Fotó: ? MH archívuma

2004 óta a kötelező katonai szolgálatot felváltotta az önkéntesség. 
Ennek következtében a katonáskodás egy önként vállalható 
hivatássá, a Magyar Honvédség pedig egy professzionális alapokon 
működő, a munkaerőpiacon is jelentős tényezőként jelen lévő 
szervezetté alakult át. Ennek megfelelően a katonák mindennapjai, a 
bejutás feltételei és a szolgálatért kapott juttatások is teljes 
mértékben átalakultak, melyekről Nagy Zoltán alezredes, a Magyar 
Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság Debrecenben működő 2. Katonai Igazgatási 
Központjának parancsnoka adott számunkra tájékoztatást. 
 
Az interjú  elolvasható: www.letavertes.hu /Hírek /Állás oldalon 

                      Létavértes Sc' 97 hírei 
 
 
                        Március utolsó hétvégéjén megkezdődött a bajno-
ki évad a labdarúgó és a kézilabda csapatoknál. 
 

LABDARÚGÁS 
A Megye II -ben szereplő felnőtt labdarúgó csapat, a nyitányon 
vereséget szenvedett Hajdúhadházon, de ezt követően Tiszacsege és 
a Debreceni Sportklub legyőzésével jelezte, hogy dobogón szeretne 
állni a bajnokság végén.  
 

 
Fotók: Magánarchívum

Felnőtt labdarugó csapatunk a hazai mérkőzés után 
 

Az utánpótlásban leginkább a serdülő csapat teljesítménye a figye-
lemre méltó a jelentős gólkülönbségű mérkőzésekkel, az ifjúsági 
csapat várhatóan a középmezőny tagja marad.  
 

 
 

Ifjúsági labdarúgó csapatunk a Tiszacsege meccs után 
 

KÉZILABDA 
A megyei bajnokságban szereplő felnőtt kézilabdázó hölgyek a 
tabellán a második helyet foglalják el. Az első három mérkőzésükön 
meggyőző játékkal, begyűjtötték a bajnoki pontokat.  
 

 
 

Női kézilabda csapatunk az első itthoni mérkőzésen. 
 
U-11. korosztályos lányaink a "középsőházban" folytatott régiós 
bajnokságban jelenleg a tabella első helyezettjei, az U-9 és U-8 
korosztályban befejeződött a kisiskolás bajnokság, ahol mindkét 
csapat az élmezőnyben zárta az évadot. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

 

Szerettei körében ünnepelte 90. születésnapját TÓTH LAJOSNÉ, 
született Sós Ágnes. 
5 gyermeke, 16 unokája és 20 dédunokája vett részt a nagy 
eseményen. ISTEN ÉLTESSE MÉG NAGYON SOKÁIG! 

Szerető családja
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 • VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támoga-
tás 

• VP3-14.1.1-16 Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti 
támogatás kifizetés (ÚJ) 

• VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása (ÚJ) 
• VP-4-10.2.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasá-

gi állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése (ÚJ) 
 
A gazdálkodóknak az előző években megismert zöldítési gyakorlatot
az idei évben is figyelembe kell venni. Röviden: 
• 10 ha szántó felett 2 növény,  
• (a fő növénykultúra a szántó terület legfeljebb 75%-át foglalhatja 

el) 
• 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége (a fő 

növénykultúra nem teheti ki a szántóterület több, mint 75 %-át, to-
vábbá a két fő növénykultúra együttesen nem érheti el a szántóterü-
let több, mint 95 %-át) 

• 15 ha fölött továbbra is 5% EFA elem kijelölése kötelező  
• Az állandó gyepek esetében a környezeti szempontból értékes és 

védett gyepek átalakítása, feltörése nem megengedett. 
 
Ökológiai jelentőségű másodvetést július 1-e előtt is el lehet vetni. 
Kötelező bejelentési időpontok: tervezett vetés, tényleges vetés, tényle-
ges betakarítás/beforgatást követő 15 napon belül. A másodvetésnek a
vetéstől számított legalább 60 napig jelen kell lennie a földterületen.  
 

A kistermelői támogatási rendszerbe belépni már nem lehet, 
de ha valaki ki szeretne lépni a rendszerből, akkor azt a május 15-ig 
beadásra kerülő egységes kérelemben kell jeleznie. 
 

Fiatal gazdák közvetlen kiegészítő támogatásában a jogo-
sultsági feltételek az előző évekhez képest nem változtak. Az a termé-
szetes személy igényelheti, aki először hoz létre mezőgazdasági üzemet 
és a támogatási kérelem benyújtásának évében 40 évesnél nem idősebb. 
Öt éven keresztül igényelhető, de legfeljebb 2020. december 31-ig.  

 
A termeléshez kötött támogatások kerete 200 millió euró, 

amely azoknak a gazdálkodóknak kerül kifizetésre, akik a meghatáro-
zott növényi kultúrát termesztik, vagy állatfajokat tenyésztik. Ilyen 
támogatások a teljesség igénye nélkül például: anyatehén-, hízottbika-, 
tejhasznú tehéntartás, zöldségnövény-, szemes -, szálas fehérjetakar-
mány-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, kivéve az anyate-
hén igénylőknek most kell az előző év tejtermelését havi bontásban
bejelenteni. 
 

Az idei évtől az étkezési burgonya is a termeléshez kötött tá-
mogatásra jogosult kultúrák közé kerül. A burgonyára is az ipari zöld-
ségnövényekre vonatkozó főbb előírások alkalmazásával lehet terme-
léshez kötött támogatást igényelni, vagyis előírás a minősített szaporító-
anyag használata, melyet számlával kell igazolni illetve a legkisebb 
támogatható terület 1 hektár. 
 

VP Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatási 
kérelem benyújtása az egységes kérelem keretében történik a július 31-
ig bejelentett kultúrákra és területekre kötött „A”, „B”, „C” típusú szer-
ződés után nyújtható. A támogatási összeg a nettó díj max. 65%-a. A 
biztosított mezőgazdasági termelőnek a támogatás igénylésen és a 
díjfizetésen felül további teendője nincs. 

 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az agrárkamarai biztosításközvetítő 
kollegáink a megyei falugazdász hálózatból kerülnek ki, akik több 
biztosítóval állnak kapcsolatban, megbízható és naprakész agrárszakmai 
tudással rendelkeznek. Köthető biztosítások: vagyon-, felelősség-, gép-
törés-, növénybiztosítás. Biztosításokkal kapcsolatos bővebb felvilágosí-
tás esetén keressék Nagy Miklósné Éva kolleganőnket, a 70/436-2826-
os telefonszámon. 
 

Kárándi Orsolya, Tömöri István NAK falugazdászai

 
 
Tisztelt Gazdálkodók ! 

 

A tavaszi munkák közepette a következő dolgokról tájékoztatjuk Önö-
ket. 

Az egységes kérelem benyújtása szankciómentesen 2017. ápri-
lis 7.- 2017. május 15. között lehetséges. Az egységes kérelem 2017. 
május 16. és június 9. között történő benyújtása esetén a támogatási 
összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkal-
maznia a Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 
16-án 1%, május 17-én 2% stb. 
A 2017. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi 
vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 
A már 2017. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi 
szankció nélkül 2017. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosí-
tani. 
Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott 
állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már 2017. 
május 15-ig benyújtott támogatási kérelmek csak szankció mellett 
módosíthatóak. 
2017. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára 
vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésé-
vel jár. 2017. június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szem-
pontjából nem kerülnek figyelembe vételre. 
 

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

 
A falugazdász-hálózat a kérelmek benyújtásában teljes körű se-

gítséget nyújt, melyhez szükséges az MVH-tól kapott jelszó és regiszt-
rációs szám, valamint az idei évben minden igénylő feltétlenül hozza 
magával őstermelői igazolvány kártyáját. 

 
Idén a falugazdászoknak már nincs lehetősége a támogatást igénylő 
ügyfélkapuján benyújtani a kérelmeket, minden kérelem a falugazdá-
szok ügyfélkapuján keresztül kerül benyújtásra, amihez elengedhetetlen 
a Magyar Államkincstár (régi nevén MVH) jelszó megléte. 
 

2017-ben az egységes kérelem keretében immár 41 jogcím-
re, intézkedésre lehet támogatást igényelni (a teljesség igénye nélkül): 
• egységes területalapú támogatás (SAPS) 
• zöldítés 
• termeléshez kötött közvetlen támogatások  

- anyatehén tartás támogatása 
- hízottbika-tartás támogatása 
- tejhasznú tehéntartás támogatása 
- zöldségnövény termesztés támogatása 
- ipari zöldségnövény termesztés támogatása 
- Új ipari olajnövény termesztés támogatása 
- extenzív gyümölcstermesztés támogatása 
- Új intenzív gyümölcstermesztés támogatása 
- szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 
- szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 

• EMGA fiatal mezőgazdasági termelők támogatása  
• EMGA mezőgazdasági kistermelői támogatás  
• NVT mezőgazdasági területek erdősítése  
• EMVA erdő környezetvédelem 
• EMVA mezőgazdasági területek erdősítése 
• VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések 
• VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzá-

ciós kifizetések                                                                    
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Apróhirdetés 
528.-Ft + ÁFA= 670.-Ft 

LAKÓHÁZ . Létavértes, Szabad-
ság u. 23. szám alatti, 1 szoba, 
konyhás kis ház 600 négyszögöl 
telekkel eladó. Érdeklődni: Olajos 
Gábor 06-52 251-805      (2017/00193) 
 
INGATLANOK. Létavértesen 
Baross u. 64. szám alatti felújított 
összkomfortos lakóház, továbbá a 
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2-
es, valamint Létavértes, Baross u. 
62. szám alatti építési telek eladó. 
Érdeklődni: 06-70/ 949 8926   

(2017/00116))
 
ÉPÍTÉSI TELEKNEK való 
ingatlan (2200m2) Létavértes Petőfi 
utcán, Cserekertben 13,27 AK 
értékű szántó udvarrésszel eladó. 
Érdeklődni: 06-30 384 64-10, vagy 
06-20 407 37-15              (2017/00178) 
 
ÉPÍTÉSI TELEK.  Létavértes, 
Vasvári Pál – köz 5. szám alatti 488 
n. öles üres telek eladó. A telken 
villany van, akár gazdálkodásra is 
alkalmas. Érdeklődni: 52/250-257, 
vagy 52/251097.              (2017/00176) 
 
SZÁNTÓFÖLD Nagyléta-Ligeten 
a 0916 hrsz. alatt 3 Ak. értékű 
termőföld eladó, vagy bérbe kiadó. 
Érdeklődni lehet: 52/ 376 – 553. 
 
SZÁNTÓFÖLD.  Létavértes külte-
rületén , műút mellett 0835/19 hrsz. 
Alatt 4,5 ha szántó eladó. Érdeklőd-
ni lehet: 06-30 960-2959 (2017/00159) 
 
SZÁNTÓFÖLD . Létavértesen a 
0610/13 és 0610/14. hrsz. alatt 3,64 
ha (Leánytó), és a 0628/13 hrsz. 
alatt 3,29 ha (Barna ház) eladó. Érd: 
376-297,  70/ 6000 747  (2017/00184) 
 
SZABÓFA TÜZÉPEN továbbra 
is akciós tűzifa kapható. Telefon:  
06 30/406-49-54 Nyitva tartás: 
Hétfő-szombat 7-16.        (2017/00197) 

 

CSALÁDI HÁZ.  Létavértes, Rét 
u. 16. szám alatti összkomfortos 
lakás eladó.(víz, gáz, villany, 
csatorna, cserépkályha) Érdeklődni 
lehet: 06/30 350 66 98     (2017/00073) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, eme-
letes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás, 
gáz- és vegyes tüzelésű központi 
fűtéses lakóház garázzsal, 
gazdasági- és melléképületekkel, 
ipari árammal, pincével eladó,. 
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375 

 (2017/00177)
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Zöldfa u. 3. szám alatt eladó. Víz, 
gáz, villany, cserépkályha van. 
Telefon: 06 30 353 8090, 
               06 30 654 9669  (2017/00094) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor u. 39. szám alatti össz-
komfortos lakás eladó.. Érdeklődni: 
06 20 / 228-3942.             (2016/00041) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Kert 
u. 15. sz. alatti lakóház eladó. 
Szigetelt alappal, jó állapotú 
gazdasági épületekkel, 400 � öles  
telekkel. Érdeklődni lehet telefonon 
06-30/ 517 2563.             (2017//00171) 
 
REDŐNY, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó készítését, javítását, 
szerelését vállalom. Kiváló minő-
ségű anyagok felhasználásával, 
reális áron, rövid határidővel. Ezen 
túl UV álló műanyag párkányát is 
megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, Telefon: 06 20/ 463-57-13  
 
GEALAN , műanyag nyílászáró, 6 
kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto 
vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év 
teljeskörű garanciával, alacsony 
árakon. Beépítés 2 hétre! Egy 
darabot is vállalunk! Érd: ifj. Kéki 
Sándor, 06-20/ 463-57-13           (x) 
 

Kedves Olvasóink! 
Örömmel biztosítottunk helyet  
egy újabb jó kezdeményezésnek.  
Nagymama szavai (6. oldalon) 
A régi fotók közkinccsé tétele  
mellett egykor használt szavak  
gyűjtését szeretnénk segíteni. 
 

A Helyi Értéktárba (www.letavertes.hu /Település/ Művelődés 
/Értéktár oldalon) már számos épített- és természeti környezeti 
elem, kulturális örökség, életminőséget javító program került 
felvételre, amit tovább gazdagíthatnak átörökített nyelvi 
kíncseink. Segítségükre számítunk, és előre is köszönjük! 

(a szerk.)

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

Megemlékezés  M EDGYESI JÓZSEFNÉ 
Gyügyei Mária (1937-1987)  
halálának 30. évfordulójára  
 

„Már annyi éve Anyám nélkül élek  
és mégis mindig hiányzik nagyon. 
Az élettől még gyakran kapok szépet. 
De Vele ezt már meg nem oszthatom. 
Jó volna, ha ideülne este 
És beszélgetnénk úgy, ahogyan rég, 
Vagy egymás mellett figyelnénk a csendre 
s én érezném a keze melegét. 
Néha most is magam előtt látom 
Fáradt szemét, halk mosolyát 
Beszéd közben felismerem számon 
Édesanyám egy-egy szavát. 
Szakadékká mélyülnek az évek 
Csak egy örök, a könny, a bánatom. 
Már annyi éve Anyám nélkül élek,  
Ki mindig, ma is hiányzik nagyon!” 

 

 (x)                                                         Gergely fiad és családja 

 
 

 
 

„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 10. évfordulóján 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezik 
Felesége és családja 

 

 
 

                                    

”42 év boldog házasság után egy szép tavaszi 
hajnalban váratlanul itt hagytál. 
8 éve, hogy örök álom zárta le szemed, 
Azóta könnyek között emlegetjük a Te drága neved. 
A kép hallgat, az emlék mesél. 
Emlék nélkül e kép semmit nem ér 
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, 
Fülünkben újra megcsendült a hangod. 
Örök világosságban, békességben nyugodj. 
Soha el nem felejtünk, biztosan tudod.” 

Nagy József (1946 – 2009) 
      halálod 8. évfordulóján rád emlékezünk 

 

                             Szerető feleséged, leányod, fiad, menyed, vejed,  
                                                                           unokáid és testvéred 

 

 
 

 
 

A Nagylétai Általános Gimnázium harmadikos fiú csapata 
tengeritörést végzett az Aranykalász Termelőszövetkezetben. Balról 
jobbra: Turóczi Barnabás, Puskás Dezső, Belgyár László, Deli 
Zoltán, Johan György, Kovács Kálmán, Dobos Barna. Nem 
szerepel a képen a felvételt készítő Bun Zoltán. 
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KASSAI UTCAI ISKOLA 

      Az újságba szánt anyagok , 
      fotók, hirdetések leadása 
 

minden hónap 10. napjáig :  
Személyesen: Városháza , Kossuth utca 4. I. emelet 12.  

E-mailen: letahirek@gmail.com  

BÚTOR!   BÚTOR!   BÚTOR!   BÚTOR!  
Kedves vásárlóink 

Üzletünkben kedvező áron, széles választékban vásárolhat 
Kínálatunkban franciaágyak, heverők, kanapék, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, szekrénysorok, konyhabútorok, komódok és még sok új bútor 
megtalálható. 

HELYBEN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL ! 
Érdeklődni: Kossuth u. 32. (Reál pont üzlet) 

Nyitva: hétfő – péntek:7-18-ig, szombat: 7-15-ig, vasárnap: 7-12 ig 

 Sugalló Kulturális Közhasznú Egyesület 
    4281, Létavértes, Bólyai utca 16.  
    Adószám: 18028551-1-09   
    Elnök: Nagy Imre 
     http://sugallo.hu/?module=egyesulet 

 

 

1% 
KÖSZÖNJÜK! 

ERDŐSZPUSZTAI-KÉK TELJESÍTMÉNYTÚRA
Létavértes, 2017. május 12 – 13 

 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az Erdőspusztai – Kék 
Teljesítménytúránkra, melyet első ízben tíz évvel ezelőtt rendez-
tünk meg. Nem csak a szőlőskerti táj szépségével, a táv közbeni 
„terülj asztalkámmal”, a Daruláp Tanösvény mesebeli hangulatá-
val, vagy egy jóízű paraszt étellel, hanem a pénteki éjszakai tú-
ránkkal is szeretnénk emlékezetessé tenni a létavértesi kiruccaná-
sukat.  
Ha előneveztek az erdospusztaikek@freemail.hu címre, akkor a 
nevezési díj csak 1000._Ft lest. A Magyar Turista kártyával ren-
delkezőnek további 200 Ft kedvezmény. 
Természetesen a túráinkon a megszokott helyi vörös borok, és a 
messze földön híres Preku cseppek sem hiányozhatnak! 
 
Rajt – és célállomás: Sporttelep, Debreceni u. 1. 
Térkép: Alföldi Kék Hajdú-Bihar megye – OKK új nyomvonala 

Nevezési díj: 1500.-Ft, előnevezéssel 1000.-Ft 
Előnevezések: május 11-én 20 óráig - Helyi iskolások 50% kedvezmény 

Szállás a rajtnál egyéni felszereléssel. 
 

2017. május 12 -én 19 és 20 órakor rajtol az 
ÉJSZAKAI 15 km-es gyalogtúra! 

18 éven aluli csak felnőtt kíséretével indulhat!  Szintidő: 5 óra 
 

2017. május 13, szombat 
Erdőspusztai Kék K60 kerékpáros túra 60 km 

Rajt: 7.00 – 8.30 óra – Szintidő 7 óra, Nevezési díj 1500.- Ft 
(Előnevezéssel 1000.- Ft,, létavértesi iskolásoknak 50% díj) 

Sisak ajánlott, 12 éven aluliak csak felnőtt felügyelettel! 
 

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

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

valamint a legmesszebbről érkező, aki teljesítette a távot. 
Érdeklődni lehet: 

Bertóthy Tamás 20/4636-610, Tatos István 30/3846-410 
Részletek és regisztrációs űrlap: 

 www.letafitse.extra.hu  
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