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Újkenyér hava 
   

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

Zánka, 2016. augusztus7 - 12. 
 
2016. augusztus 7-én, 40 felsős gyerek 4 
kísérővel felkerekedett, és elindult a Bala-
tonra. Nyertes pályázatunknak köszönhetően 
az Erzsébet-program keretében egy hétig 
táborozhattunk Zánkán.  
 
Napjaink színesen és változatosan teltek. A 
napsütéses napokat a strandon töltöttük, 
fürödtünk, úsztunk és játszottunk; a 
sárkányhajózás alkalmával pedig a közös
evezést is kipróbáltuk. 
A borúsabb napokon kézműves 
foglalkozásokon vettünk részt, társas-
játékokat játszottunk, érdekes vetélkedőkön és 
versenyeken voltunk. Ügyességünket a tábori 
olimpián, a kalandparkban és a 
focibajnokságon mértük össze a más 
településekről érkezett csoportokkal. Az „Egy 
perc és nyersz” vetélkedőn zsetonokat 
gyűjtöttünk, amelyekért később értékes 
ajándékokat lehetett vásárolni. Művészi 
képességeinket a kézműves programokon és a 
táncházban kamatoztathattuk.  
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várja szeretettel 
a Városi Könyvtár és M űvelődési Ház   

2016. szeptember 17-én,  

szombaton  
a Kossuth kerti TÁJHÁZ pajtánál. 

Programok: 

10.00-13.00 óra:  Felvonulás a településen 
Útvona l: Tájház - Baross u. - Arany J. u. 
Szél u.- Rákóczi u. - Kassai u. - Petőfi u. 

Temető u. - Széchenyi u.- Kossuth u. 
Baross u. -Tájház.  

15.00 óra:  Népzene-néptáncos műsor, 
bábelőadás, vásári komédia 

18.00 óra: Táncház 

Szüreti játékokkal várjuk  
a kilátogató kedves vendégeinket! 

 

 
 

A dolgozókat a Presbitérium elnöksége látta vendégül Papp Sándor főgondnok úr pajtájánál 

Természettudományi ismereteink is bővültek 
a táborban. A tanösvényen szervezett 
botanikai vetélkedőn a Balaton- felvidék 
növény és állatvilágával ismerkedtünk, a 
Miénk a világ! - elnevezésű programon 
látványos fizikai és kémiai kísérleteket láttunk 
és végeztünk el. 
Esténként szabadtéri filmvetítés és színházi 
előadás volt. Egyik nap kirándulni voltunk 
Nagyvázsonyban, ahol megnéztük a Kinizsi 
várat és egy várjátékba is bekapcsolódtunk.  
Nehéz szívvel búcsúzkodtunk pénteken a 
táborban szerzett barátoktól, de a 6 nap 
nagyon hamar elszaladt, és indulnunk kellett 
hazafele. Balatonfüreden meg-álltunk, végig 
sétáltunk a híres Tagore sétányon és 
elbúcsúztunk a Balatontól. Székesfehérvár 
volt a másik megállónk ahol a Bory - várat 
csodáltuk meg. Innen már Létavértes volt a 
cél.  
A szülők alig várták, hogy magukhoz ölel-
hessék egy hete nem látott csemetéjüket! 
Köszönjük az Erzsébet programnak a 
táborozást és a felejthetetlen élményeket! 

Nagy Józsefné igazgató
Több kép: http://letavertes.hu /Település/Oktatás 

55..  éévvffoorrdduullóótt  üünnnneeppeellttüünnkk  
 

a Nagylétai Református Egyházközség 
Szociális Szolgáltató Központjában 

 
Már 5 éve, hogy az Önkormányzat átadta 
működtetésre a Szolgáltató Központot a Nagylétai 
Református Egyházközségnek. Intézményünk sokat 
szépült fejlődött az elmúlt évek alatt – 24 főről 36 
főre nőtt a dolgozói létszám, az ellátottak száma 
is jelentősen emelkedett bentlakásban 38 főről - 42 
főre, házi gondozásban 27 főről – 81 főre, illetve 
nappali klubban 25 főről - 49 főre. Energetikai 
pályázat keretében korszerű víz, villany- és fűtés 
rendszerünk lett, az egyéb szoba és épületi 
felújításokat nem is sorolva, ami alá-támasztja az 
önkormányzat akkori helyes döntését.  
 
Az Egyházközség számára is építő volt ez a 
kapcsolat, hiszen a parókia új szárnya, ahol az 
alapellátások helyiségei kerültek kialakításra, nem 
épülhetett volna meg a Szolgáltató Központ nélkül. 
Sok esemény, szép emlék is van mögöttünk, 
lakóknak és klubosoknak szervezett 
rendezvényeink, illetve dolgozói kirándulások, 
csapatépítések, amelyek sokat segítettek abban, 
hogy ellátottaink jobban érezzék magukat, a 
dolgozók pedig nagyobb lelkesedéssel végezzék 
munkájukat.  
Köszönjük a fenntartó Egyházközségnek és 
Hadházi Tamás tiszteletes úrnak, hogy felvállalták 
az intézményt és a vele járó feladatokat. Bízunk 
benne, hogy a következő évek is legalább ilyen 
eredményesek lesznek! 

Katonáné Becsi Beáta intézményvezető
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Hamarosan átadják az új egészségházat! 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A Kossuth utca 6. szám alatti, volt óvodaépület átalakítása idén 
áprilisban kezdődött el, és hamarosan befejődik. Tasó László, a NFM 
államtitkára, országgyűlési képviselő júliusban tekintette meg a 
munkálatokat. 

Arany János Általános Iskola 

I. A tankönyvosztás időpontja 
2016. augusztus 29. hétfő 8-12 óráig 13-17 óráig 

II. Ingyenességre jogosultak 
- gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
- 3 vagy több gyermeket nevelők 
- tartósan beteg gyerekek 
- sajátos nevelési igényűek 

III. Ingyenesség igazolása 
Kérjük, hogy a tankönyvosztáskor az ingyenességre jogosultak 
hozzák magukkal a következő igazolásokat:  
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat vagy 
• családi pótlékos szelvény vagy számlakivonat vagy 
• orvosi igazolás arról, hogy a gyerek tartósan beteg 

IV. Rajz- és technika eszköz 
Diákjaink számára tanítási órán használatos bizonyos eszközöket a 
kedvezőbb árak és használhatóság miatt az iskola szerez be, így 
például 3-4. évfolyamosok és felső tagozatos diákok számára rajzból 
és technikából semmilyen tanszert nem kérünk megvásárolni. 
Ezekre a dolgokra a következő összegeket kérjük: 

1-2. osztály:     300,-Ft 
3-4. osztály:  1.000,-Ft 
5-8. osztály:  2.100,-Ft 

Ezt az összeget a tankönyvosztással egy időben szedjük be 
tanulónként. Kérjük mindenki hozzon erre is pénzt magával! Az 
ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó! 
 

Iskolánk 2016/2017-es tanévnyitó ünnepségére 
2016. szeptember 1-én, csütörtökön 8 órakor kerül sor. 

Helyszín: Emeletes iskola udvara 
Megjelenés minden tanuló számára kötelező,  
a Házirendben előírt fekete-fehér viseletben. 

Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat is! 
Az ünnepség az első tanítási nappal folytatódik ! 

A  tanulók táskájukat, felszerelésüket hozzák magukkal! 
Nagy Józsefné igazgató
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Irinyi János Általános Iskola 

I. A 2016-17-es tanévben várható tankönyvárak: 
1-2-3-4 osztály:                 ingyenes 
5. osztály:   5.750.- Ft 
6. osztály:  6.908.- Ft 
7. osztály:    8.730.- Ft 
8. osztály:                12.328.- Ft 

II. A tankönyvosztás ideje: 
 augusztus 24. 8 -12 óra és augusztus 25. 12 -17 óra 

Helye: Irinyi u. 8. sz. épület 
A tankönyvet csak a szülő veheti át, a jogosultságra vonatkozó  
dokumentumok bemutatásával. 
A térítésköteles tanulók a tankönyvosztáskor vehetik át a csekket, 
melyet csak ezek után tudnak befizetni és bemutatni! 

III. Kedvezményre (ingyenességre) jogosultak: 
• Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők. 
• Három, vagy több gyermekes családban élők. 
• Tartósan beteg, sajátos nevelési igényű tanulók. 
A jogosultságot a szülő írásban benyújtott nyilatkozata alapján kell 
elbírálni, melyet a szülő az alább felsorolt dokumentumok 
fénymásolatának leadásával igazol a tankönyvosztáskor. 
• Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetében az erről szóló 

határozattal. 
• Három, vagy több gyerekes család esetében a családi pótlék 

összegét igazoló bérjegyzék, számlakivonat, postai utalvány 
alapján. 

• Tartósan beteg, sajátos nevelési igényű tanulók esetében 
szakorvosi igazolással. 

A kedvezményre jogosultak, valamint az 1-4. évfolyamosok  tankönyve 
tartós tankönyvként  könyvtári állományba lesz  bevételezve, melyet a tanév 
befejezésekor hiánymentesen le kell adni. Elvesztés, vagy megrongálódás 
esetén teljes vételár kifizetése terheli a szülőt. 

IV. Leendő 1. osztályosok és szüleik figyelem! 
Az iskolával és a tanítónénikkel való ismerkedés céljából idén is 
megrendezzük az „Ebihal” tábort 2016. augusztusának végén, 
melyről személyre szóló értesítést kap minden leendő kisdiákunk.  

A foglalkozásokra szeretettel várjuk a gyerekeket! 

V. Az ünnepélyes tanévnyitó ideje: 
2016. szeptember 01. 8. óra 

 Helye: Irinyi u. 8.sz. alatti iskolaudvar 
 Megjelenés: fekete – fehérben és iskolajelvénnyel 
Az ünnepség az első tanítási nappal folytatódik, ezért táskával, 
felszereléssel kell jönniük a tanulóknak. A napi háromszori étkezés 
biztosítva lesz. 

VI. Étkezési térítési díj fizetés: 
50 %-os térítési díjfizetésre jogosultak: 

o három és többgyermekes családok, 
o tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek. 

100 %-os kedvezményre jogosultak: 
• az általános iskolai étkeztetésben, az 1-8. évfolyami oktatásban 

résztvevő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
A térítési díjak befizetési határideje minden hónap 10-ig a Kassai 
u. 16. sz. alatti épületben 8 órától 11 óráig. 
 

VII. Évfolyamok elhelyezése a 2016-2017-es tanévben: 
 1-5. évfolyam: Irinyi u. 8.sz. 
 6-8. évfolyam:  Kassai u. 16. sz. 

Vályiné Pápai Viola  igazgató

Tanévkezdés    -    SSSSSSSSzzzzzzzzüüüüüüüüllllllllőőőőőőőőkkkkkkkk        ééééééééssssssss        ttttttttaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuullllllllóóóóóóóókkkkkkkk        ffffffff iiiiiiiiggggggggyyyyyyyyeeeeeeeellllllllmmmmmmmméééééééébbbbbbbbeeeeeeee        aaaaaaaajjjjjjjjáááááááánnnnnnnnllllllll jjjjjjjjuuuuuuuukkkkkkkk        !!!!!!!!     
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Rozsnyai István Muzeális Gy űjtemény 

AZ IDEI 
NYÁRI PROGRAMOKRÓL

 
Zengett a népdal, repült a nyílvessző, domborodott a tarsolylemez, 
formára talált az agyag, összeállt a gyapjú. Az idei nyáron is gyerek 
zsivajtól volt hangos a Rozsnyai Gyűjtemény, hiszen több tábornak 
is otthont adott a gyűjtemény melletti Bihari Jurtatábor. Vendégeink 
voltak derecskei néptáncosok, nyilazó, lovagló honfoglalók, régi 
idők játékait felkutatók, természetjárók, Bihari Honismereti 
táborozók, kézművesek, iparművészek.  
 
Szezonvégi táborunk az augusztus 8-11-e között a Magyar 
Művészeti Akadémiai által támogatott Népművészeti tábor, ahol 5 
szakoktató, és összesen 25 hazai és határon túli fiatal láthatott bele, 
illetve próbálhatta ki a már-már kihaló félben lévő mesterségeket.  
Galánfi András, népművészet mestere, fafaragó táborvezetőként, 
szervezőként vett részt a táborban; mellette Fazekas Lajos, 
népművészet mestere, nádudvari fazekas korongozást oktatott az 
érdeklődőknek; Balogh Károly kosárfonó, népi iparművész segít-
ségével gyönyörű kosarak kerültek ki a tanítványok kezei alól; 
Vajda László kovács, népművészet mestere, az MMA tagja 
tanítványaival szerencse patkókkal örvendeztették meg a lányokat; 
Hutkai László, tanár, népi iparművész, bőrműves vezetésével 
bőrtáskákat varrhattak a diákok; és nem utolsó sorban Szakady 
Kincső nemezkészítő szakoktató, egykori nádudvari  tanítvány a 
nemezelés technikáját mutatta meg  nemcsak a táborlakóknak, de 
helybélieknek is.  
A „kézműves utcai” alkotó tevékenység után, esténként  
akadémikusok nyílt előadásait élvezhette a közönség, a tábortűz 
lobogása közben Petrás Mária népdalokkal, Kóka Rozália
bukovinai és gyimesi történetekkel simogatták lelkünket,  Dr. 
Andrásfalvy Bertalan „A szeretet a népművészetben” címmel 
tartott emlékezetes, tanulságos előadást, de a legnépszerűbbnek 
mégis Dr. Papp Lajos Széchenyi díjas szívsebész előadása 
bizonyult, ahová Budapestről is érkeztek hallgatók. 
 
A tábor fő célját Galánfi András így fogalmazta meg:
 Nagyon nagy fiatalításra van szükségünk, ahhoz, hogy a 
hagyomány átadása megtörténjen, nagyon fontos ez, hiszen mi a 
XX. század emberei „hídemberek” vagyunk, a múlt és a jövő között, 
a jelenünkben meg kell teremtenünk a jövőbe vezető utat. Egy tábor 
rövid idő, arra, hogy egy mesterséget megtanítsunk, itt az ízét lehet 
megadni, egy mesterségnek!  

Mi, a Rozsnyai Gyűjtemény munkatársai is ezzel a reménnyel 
tekintünk vissza az idei nyárra, hogy a táborozóink, ide látogatók 
érzékenyebbek lesznek/lettek népi hagyományaink iránt, büszkék az 
értékeinkre és a magyar kultúra ízét, ritmusát, dallamát, formáit, 
motívumait megérezték. 

Kővári Emese

 
Petrás Mária és Kóka Rozália előadóestje 

További képek:  http://letavertes.hu / Település/ Művelődés/ Rozsnyai 

Nagylétai gyülekezeti kirándulás 
 
Egyházközségünk szervezésében ebben az évben is nagy útra 
indulhattunk el 2016. június 9-én. Az öt napos körutazáson 49-en 
vettek részt. 
Utunk apropója a reformáció közelgő 500. éves évfordulója volt. 2017-
ben lesz e jeles évforduló, melyen arra emlékezünk, hogy Luther 
Márton 1517. október 31-én Wittenbergben, híres 95 tételével elindította 
az egyház megújítását, melynek egyetlen célja volt: visszatérni a 
krisztusi tanításhoz, a Bibliában olvasható isteni igéhez. Utunk során 
Luther életének főbb színhelyeit, állomásait kerestük fel, valamint az 
útba eső sok-sok nevezetesség, látnivaló közül csodáltunk meg 
néhányat. 
Első nap Németország felé haladva, először a Bécs melletti 
Liechtensteini várat néztük meg, majd megérkezve első 
szálláshelyünkre Passauban tettünk egy kellemes esti sétát. 
A második nap már a reformáció jegyében telt. Útközben 
megcsodáltuk Bamberg óvárosát, a hídra épült középkori városházát, a 
magyar emlékekkel is dicsekedő dómot, majd elérkeztünk utunk egyik 
fő állomására a wartburgi várba. A mellette elterülő Eisenach városa 
nem csak arról híres, hogy egykoron itt gyártották a Wartburg autókat, 
hanem mindenekelőtt arról, hogy a várban bújtatták el Luthert néhány 
hónapra, üldözői elől. Ő azonban ezt a kényszerű rabságot arra használta 
fel, hogy lefordította német nyelvre az Újszövetséget. Láthattuk azt a 
szobát, ahol „György lovag” álnéven élt és dolgozott. A várhoz más 
magyar emlék is fűződik, hiszen itt élt Árpádházi Szent Erzsébet is, IV. 
Béla királyunk testvére. 
Harmadik napunkon érkeztünk meg utunk fő állomására 
Wittenbergbe, ahol megnézhettük az évfordulóra gyönyörűen felújított 
vártemplomot, majd közös áhítatot tarthattunk a városi templomban, 
ahol maga Luther is prédikált évtizedeken át.  
 

 
 
A városban éppen a „Luther házassága” fesztivál programjába 
csöppentünk bele.  
Hatalmas élmény volt a több ezer(!) korhű ruhába öltözött városlakó és 
vendég forgatagában bejárni a középkori városmagot. Délután tovább 
utaztunk Lipcsébe, ahol megnéztük a Szent Tamás templomot, ahol 
egykoron J. S. Bach, a híres zeneszerző munkálkodott. A nap végén 
felkerestük a Lipcse külvárosában található „Népek csatája” 
monumentális emlékművét, mely a Napóleon feletti 1813-as 
győzelemnek állított emléket. 
A negyedik napon Drezdába látogattunk, ahol a gyönyörűen 
helyreállított barokk városközpontban egy helyi, magyarul beszélő 
idegenvezető kalauzolt bennünket. A városnézés után a Zwinger 
múzeumaiban is gyönyörködhettünk. Délután már hazafelé tartva 
Csehországban, Ceske Budejovicéban, a csodálatos főtéren lévő 
szállodánkban töltöttük az utolsó éjszakát. 
Az ötödik, utolsó napon Ausztria legkisebb tartományának, az egykor 
Magyarországhoz tartozott Burgenland székhelyére Eisenstadtba, 
vagyis Kismartonba látogattunk el. Itt megnéztük az Eszterházy kastélyt,
mely ma is a hercegi család tulajdonában van. 
Az út során nagyon sok szép látnivalóban, élményben, új 
információban, hitünk megerősödésében, közös beszélgetésekben 
lehetett részünk és mindenekelőtt most is érezhettük Istenünk 
mindenben megsegítő kegyelmét. 

Hadházi Tamás, lelkipásztor
További képek: http://letavertes.hu /Település/ Egyházak / Ref. Nagyléta 
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Balogh István Lv. Ady E. u. 15.   45.800.-Ft kommunális adó 
    6.020.-Ft gépjárműadó 
Szabó József  Lv. Ady E. u. 10 54.791.-Ft gépjárműadó 
Serbán János     Lv. Aradi u. 4.                            169.502. Ft gépjármű adó 
Serbán Jánosné Lv. Aradi u. 4. 70.000.- Ft kommunális adó 
               13.515.-Ft gépjárműadó 
Kővári Gyula Lv. Bajcsy Zs. u. 26. 50.400.-Ft iparűzési adó 
Baranyai Pál Lv. Bajcsy Zs. u. 14.                        77.500.-Ft kommunális adó 
Terhes Izabella Magdolna Lv. Bartók B. u. 9.  98.000.- Ft kommunális adó  
 12.400.-Ft gépjárműadó 
Nemes Imréné Lv. Széchenyi u. 109.  77.500.-Ft kommunális adó 
Horváth János Lv. Diószegi u. 20. 77.500.-Ft kommunális adó 
Kiss Nikolett Lv. Diószegi u. 18.  57.812.-Ft kommunális adó 
Kalmár Barnabás Lv. Fenyő-tér 1. 77.500.-Ft kommunális adó 
               18.975.-Ft gépjárműadó 
Bodnár Tamásné Lv. Gagarin u. 7.  72.500.-Ft kommunális adó 
Bimbó Csongor Zoltán Lv. Halom u. 27. 56.500.-Ft kommunális adó 
Lőrincz Mária Lv. István u. 8.   68.000.-Ft kommunális adó 
Szabó Sándor Lv. József A.. u. 2.  53.600.-Ft kommunális adó 
Belényesiné Makai Florika Lv. Kassai u. 40.  59.750.-Ft kommunális adó     
Erdei József Lv. Kassai u. 62.  40.500.-Ft kommunális adó 
    70.250.-Ft iparűzési adó 
 17.457.-Ft gépjárműadó  
Varga József Lv. Kassai u. 33.  51.500.-Ft iparűzési adó 
Rácz Péter Lv. Katona J. u. 2.  54.500.-Ft kommunális adó 
                                                                                 395.350.-Ft iparűzési adó     
    6.000.-Ft gépjárműadó 
 Oláh Mihály Lv. Konyári u. 19.  75.700.-Ft kommunális adó 
                                                                               149.790.-Ft gépjárműadó 
Seres Sándorné Lv. Konyári u. 19.  55.999.- Ft kommunális adó 
 Mata József Lv. Konyári u. 32.  99.950.-Ft  gépjárműadó 
 Nemes Sándor Lv. Kossuth u. 82.                         77.500.-Ft kommunális adó 
 Szabó Tiborné Lv. Nyárfás u. 12. 74.500.-Ft kommunális adó 
 
 
 
 
MEZEIÉP Kft  Lv. Ady E. u. 17/a.    67.100.- Ft iparűzési adó  
A-CS-FA KFT  „”f.a.”  Lv. Alkotmány u. 25.    148.150.- Ft iparűzési adó  
 25.392.-Ft gépjárműadó 
VÉRTESCOMP Kft. Lv. Arany J .u. 31.            126.450.- Ft iparűzési adó   
Liapor Házak Kft.” f.a.” Debrecen                   2.003.250.- Ft iparűzési adó 

 91.606.- Ft gépjármű adó  
BIT-TERZOR Kft.  Debrecen, Csemete u. 5.    106.500.- Ft iparűzési adó 
AN-ZSU NET Kft.  Debrecen, Bánk 31.  78.250.- Ft iparűzési adó 
ÉRB BANK ZRT.  „f.a.”  Miskolc                     454.000.- Ft iparűzési adó  
CSIZI HŰTŐ KFT. Lv. Gagarin u. 1/a.               376.500.- Ft iparűzési adó 
                                                                                  162.346.- Ft gépjárműadó 
SYRIUS GIGA KFT „f.a.”   Lv. Halom u. 8.      187.250.- Ft iparűzési adó 
Csáki Épker Bt. „f.a.” Lv. Halom u. 1.                 127.400.- Ft iparűzési adó 
V-FACTORY Kft.  Nyíregyháza                          409.950.- Ft iparűzési adó  
 Kistücsök Csemege Kft. Lv. Katona J. u. 17.  50.800.- Ft iparűzési adó  
 LÉTA COOP KFT. „f.a.”  Lv. Kert u. 1.         1.097.360.- Ft gépjárműadó 
 

Mezei Jánosné Lv. Orgona u. 16.  77.500.-Ft kommunális adó 
Bodnár Imre Lv. Rákóczi u. 12.   56.499.-Ft kommunális adó 
Szalatyánné Szűcs Gyöngyi Lv. Rákóczi u. 46. 53.200.- Ft iparűzési adó  
Rácz  Norbert Db. Sámsoni u. 108/b. 38.400.- Ft kommunális adó 
  16.684.- Ft gépjárműadó 
Kelemen Béla Lv. Szabadságharcos u. 15.  60.000.- Ft kommunális adó   
Borzási Bálint Lv. Széchenyi u. 6/a.                   155.000.-Ft kommunális adó  
Hajkai Istvánné Lv. Szél u. 75. 77.500.-Ft kommunális adó 
Mihók Lajos Lv. Szél u. 2.  77.500.-Ft kommunális adó 
Hajkai Pál Lv. Szél u. 83.  64.000.-Ft kommunális adó 
Gáll Tiborné Lv. Szél u. 25/a.  5.100.- Ft iparűzési adó  
  51.000.-Ft gépjárműadó 
Vásárhelyi János Lv. Szélső u. 20/a.  77.500.-Ft kommunális adó  
Polgári Istvánné Lv. Szélső u. 2.  77.500.-Ft kommunális adó 
Balogh József Lv. Táncsics u. 35.  77.500.-Ft kommunális adó 
Horváth Lászlóné Lv. Táncsics u. 9. 77.500.-Ft kommunális adó 
Szabó József  Lv. Temető u. 17. 34.000.-Ft kommunális adó 
              43.395.-Ft gépjárműadó 
Balogh Ferenc Lv. Temető u. 30.  77.500.-Ft kommunális adó 
Varga Imréné Lv. Temető u. 25. 77.500.-Ft kommunális adó 
     6.522.-Ft gépjárműadó 
Dr. Sarkadiné Tóth Margit Kecskemét  77.500.-Ft kommunális adó 
Bíró Gábor Lv. Új u. 44. 32.000.- Ft kommunális adó  
    27.463.- Ft gépjárműadó    
 Boruzs Ferenc Lv. Új u. 27.                                  77.500.-Ft kommunális adó 
 Kiss László Lv. Vasút u. 13. 54.967.-Ft kommunális adó 
 Szabó Mezősi Zsolt Lv. Vezér u. 10. 40.500.-Ft kommunális adó 
 62.720.-Ft gépjárműadó 
 Szilágyi Kálmánné Lv. Víztorony u. 18.  77.500.- Ft kommunális adó 
 Scholl Sándorné Lv. Víztorony u. 21.  77.500.- Ft kommunális adó 
 Sarkadiné Daróczi Anna Lv. Víztorony u. 34. 61.000.- Ft kommunális adó 
 Aranyosi János Lv. Víztorony u. 19.  77.500.- Ft kommunális adó 
               12.320.- Ft gépjárműadó    
 
 
 
 
KBSZ-COOP KFT. „f.a.” Lv. Kert u. 1.             678.350.- Ft iparűzési adó  
Baolá Kft. „f.a.” Lv. Konyári u. 24.                     396.650.- Ft iparűzési adó 
 16.100.- Ft gépjárműadó 
LEKOR KFT.  Lv. Nagyváradi u. 44.                 335.450.- Ft iparűzési adó 
 51.060.- Ft gépjárműadó 
MADIT KFT. „ f.a.” Lv. Népbolt u. 9.                 320.000.- Ft iparűzési adó 
GERLAK- TORMA KFT. Lv. Népbolt u. 9.     446.362.- Ft gépjárműadó 
FÓKUSZBAN 2002 BT. Debrecen  69.850.- Ft iparűzési adó 
GP GYÖNGY BIZT. KFT. Lv. Rákóczi u. 46. 72.050.- Ft iparűzési adó 
SZERPENT BT.  Debrecen, Sillye G. u. 142. 51.250.- Ft iparűzési adó  
ALEX-AUTÓ KFT „f.a”   Széchenyi u. 101. 2.639.400.- Ft iparűzési adó 
                                                                              3.455.047.- Ft gépjárműadó 
TARNÓCZKI KFT.”f.a.”   Vezér u. 5.   93.150.- Ft iparűzési adó 
                                                                                 219.006.- Ft gépjárműadó   
Jelmagyarázat: 
„f.a.”  – felszámolási eljárás alatt   

F E L H Í V Á S  

helyi adó, gépjárműadó befizetésére ! 
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 2016. II. félévi helyi adókat  (kommunális adó, iparűzési adó), és a gépjárműadót 
szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlék mentesen befizetni. 
A befizetésre szolgáló csekkek az első félévben már kiküldésre kerültek-, Akinek nincs meg (elveszett), másik csekkért keresse fel 
Adóügyi Irodánkat.  
Kérjük a lakosságot, hogy a fizetési határidőt saját érdekükben tartsák be, mivel annak elmulasztása többletköltséggel, illetve
kellemetlenségekkel járhat ! 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 55/b §-a alapján a helyi adó és a gépjárműadó vonatkozásában a százezer -
magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot meghaladó 90 napon túli adótartozással rendelkezők névsorát az alábbiakban 
tesszük közzé:  

(Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy folyamatban van a bérleti díjhátralékosok listájának közzétételre való előkészítése) 
 

Adótartozók listája - Magánszemélyek - (2016. július 29-i állapot) 

Adótartozók listája - Vállalkozók - (2016. július 14-i állapot)  
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http://arany-lvertes.sulinet.hu 

AAArrraaannnyyy   JJJááánnnooosss   
ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa 

 
Büszkeségeink 2015/2016. tanév 

Osz
tály 

Kitűnő tanulók Jeles tanulók   

 
1.a 

Balogh Róbert, Belényesi 
Dániel 
Horgos Veronika, Nagy 
Bianka 

Balogh Dániel, Bódis 
Miranda, Mazsu Sándor 
Molnár Ákos 

1.b Karcza Melinda, Kiss Tamás 
Lakatos Rebeka, Mázló 
Roland 
Szabó Mercédesz, Szoták 
Hunor 

Bakó Balázs 

 
1.c 

Aranyosi Bence, Vida 
Boglárka 
Szabó Dorina, Pongor Jázmin 
Tóth Viktória 

 

2.a  Kelemen Barbara 
 
2.b 

Balogh Dominik, Fülöp 
Csenge Flóra, Horváth 
Kamilla 
Lakatos Regina, Tóth Orsolya 

Huszti Péter, Kustor 
Máté 
Nagy Eszter, Portörő 
Fanni 3.a Kiss Gabriella, Vlajk Johanna 

Balogh Lívia 
Apai Liliána, Bozsóky 
Péter 

3.b Bartos Eszter, Kontor Zsófia 
Kontor Sándor, Harmati 
Dorottya 

Jónás Réka, Szabó 
Renáta 

 
4.a 

Tarnóczki Milán Kővári Nikolett, Kiss 
Arnold, Szilágyi János 
Dominik 

4.b Cseh Kristóf Márk, Fekete 
Barbara, Ferenczi Lili 
Gyöngyi 
Koncz Kristóf Bence, Papp 
Huba 

 

4.c Kiss Bence, Németh Nikoletta 
Vida Ferenc 

Adorján Zsófia 

5.a Tasnádi Ildikó 
Szatmári Marcell 

Jónás Henrietta Jázmin 
Molnár Veronika 

5.b Bozsóky Virág, Kalmár 
Barbara 
Szabó Csongor 

Balogh Nóra 
Szoták Viktória 

5.c Kovács Sándor Zurbó Benjámin 
 
6.b 

Hadházi Panna Papp Zétény, Pankotai 
Zoltán, Bora Patrik, 
Kontor Balázs, Oláh 
Mihály 
Huszti Imre 6.c  Gyarmati Zalán, Pénzes 
Tekla, Tarján Renáta 

7.a Kelemen Panna, Tarnai Panna  
7.b  Szilágyi Nikoletta 

Herczeg Kinga 
8.a Pongor József Chromcsik Bettina 

Pongor Norbert 
8.b Suta Petra Vónya Szabina 

Ferenczi József 
8.c Kalmár Gabriella  

 

 
Hosszú János Batthyány utcai lakos tulajdonában van ez az 1960-as 
év elején készült osztálykép. Középen Tokai Gyuláné tanítónő ül. 

 

    NYÁR 2016 
 
 
Iskolánkban július 4. és 15. között 2 turnusban 150 tanuló 
táborozhatott helyben napközis táborban az Erzsébet-
programnak köszönhetően. 
A 150 diák jó hangulatáról, tartalmas programjáról 15 pedagógus 
gondoskodott. 
 

Látogatás a Vízi vágóhídon 
A tábor ideje alatt voltak kézműves, sport, kulturális, 
környezetvédelmi foglalkozások.  

 
Tanulóink kerékpárral vagy szekéren bejárták a települést és 
környékét, egy napot Debrecenben a SZUSZ parkban, az Agorában 
vagy a Kerekerdő- élményparkban töltöttek, s moziban is jártak. 
A résztvevők napi 4-szeri étkezéséről a napközi konyha dolgozói 
gondoskodtak. 

Fotók: Iskola archívuma
A változatos programoknak, szeretetteljes légkörnek köszönhetően a 
résztvevők remélik, jövőre is lesz tábor, s lehet majd hasonló 
élményekben részük. 

Nagy Józsefné igazgató
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LÉTAVÉRTES GYERMEKEIÉRT DÍJAZOTTAK 

 

Arany János Általános Iskola 
 

FAZOKÁN JÁNOSNÉ  
 
1986 óta, tehát 30 éve dolgozik 
iskolánkban. Pedagógiai 
asszisztensként kezdett, majd 
napközis tanító, tanító munkakörben 
végezte tevékenységét. 2009 óta a 
reál munkaközösség vezetője. 
Osztályában matematika, környezet, 
rajz, technika és testnevelés 
tárgyakat tanít. Munkájában mindig 
pontos, céltudatos, mondhatjuk 
maximalista. Osztályfőnökként, 
tanítóként, munkaközösség veze-
tőként igyekszik felkészültségét 
folyamatosan fejleszteni.  

Továbbképzéséken vett részt, ahol megismerte, s azóta alkalmazza a 
kompetencia alapú oktatási módszereket, a differenciált 
tanulásszervezést, a digitális tudásbázis rendszerét. Munkaköréből 
adódóan hospitálásokat, projektnapokat, versenyeket szervez, így 
például szüreti napot, egészségnapot és –hetet, Föld napja projektet, 
madáretető készítő és tanulmányi versenyeket. 
A tehetséggondozás területén is kiváló eredményeket tud felmutatni. 
Tanítványival minden évben részt vesznek levelezős versenyeken, s 
rendszerint szereznek előkelő 1. 2. 3. helyezéseket. Az Apáczai 
Kiadó tanulmányi versenyén diákjai közül többen is bejutottak a 
Budapesten megrendezett országos döntőbe. A Bolyai Matematika 
Csapatversenyen idén az általa felkészített diákokkal megyei 6. 
helyezést értek el, de az Alapművelet Matematika Verseny díjazottai 
között is ott voltak tanítványai. 
Köszönjük lelkesedését, kitartását, ami reméljük, még sokáig 
kitart! 
 

HOLLÓ AMBRUSNÉ 
 

A város gyermekeinek neveléséből 
közel 25 éven át vette már ki a részét.  
Dolgozott képesítés nélküli nevelőként 
az óvodában és az iskolánkban, később 
óvodapedagógusként, jelenleg pedig 
intézményünk fejlesztőpedagógusa. 
Ebben a munkakörben olyan 
beilleszkedési-, tanulási- és maga-
tartászavaros gyerekkel foglalkozik,
akik számára létszükséglet az egyéni 
fejlesztés, hiszen olyan képesség- és 
készségbeli hiányosságaik vannak, 
amelyek osztálykeretek között nem, 

 vagy nem megfelelő intenzitással javíthatóak. Ehhez a munkához 
olyan környezetet teremtett az általa fejlesztett csoportoknak, ahol 
mesevilágban érezhetik magukat az egyébként otthon jórészt 
ingerszegény környezetben élő gyerekek. Folyamatosan eszközöket, 
játékokat, feladatokat gyárt, amelyekkel munkája eredményesebb 
lesz. 
Módszertani sokszínűségét továbbképzéseken szerzett ismeretekkel 
alapozta meg, ahol a mérések, mérőeszközök megismerése mellett 
többek között tanulásszervezési, drámapedagógiai módszereket is 
elsajátított, s alkalmaz sikerrel munkájában. 
Iskolánkban egyre nő a BTM-es tanulók száma, s ezeknél a 
diákoknál bizony az apró sikerek is rengeteg munkával érhetők csak 
el. A bemeneti mérések elkészítése mellett egyre több tanulóval kell, 
hogy foglalkozzon, csoportjainak száma és mérete is folyamatosan 
nő. Alaptevékenységén kívül mindenben számít-hatunk rá: 
kulturális és szabadidős programok lebonyolításában, kollegák 
helyettesítésekor, versenyeken.  
Köszönjük neki, s reméljük még sokáig számíthatunk ötletekkel, 
kreativitással, pontossággal, türelemmel végzett munkájára! 
 

IGNÁTHNÉ WESZELOWSZKI GYÖRGYI  
35 éves pedagógusmúlttal rendelkező 
kolleganőnk, aki 1994 óta dolgozik 
gyógypedagógusként iskolánkban. 
Feladata nem egyszerű, hiszen a 
sajátos nevelési igényű gyerekekkel 
való foglalkozás teljesen egyénre 
szabott, különleges bánásmódot, 
sokoldalúságot igénylő feladat. 
Napjainkban az enyhe fokban értelmi 
fogyatékos tanulók mellett autista, 
hallássérült, mozgássérült és 
beszédfogyatékos gyermekekkel is kell 
foglalkoznia.  

Kezdetekben az iskola eltérő tantervű tagozatát vezette, majd az 
integráció bevezetése óta a fent nevezett diákok egyéni fejlesztését 
látja el. Munkája sikeressége érdekében folyamatosan fejleszti 
pedagógiai eszköztárát: továbbképzéseken a tanulói differenciálástól 
a mentálhigiénés programokig mindennel igyekezett meg-
ismerkedni. 
A tanulók tehetségét is próbálja mindig felismerni, volt akinek 
énekhangja, másoknak sportteljesítménye alapján nyújtott 
segítséget, s lehetőséget kibontakozni, versenyeken szerepelni. A 
továbbtanulásra készülésben is támogatja tanítványait. Kirándulást, 
délutáni programokat is szervez diákjainak, hiszen a fejlesztendő 
tanulóknak az iskolából kikerülve meg kell állnia helyüket, segítség 
nélkül is képessé kell, hogy váljanak arra, hogy a társadalomba 
beilleszkedjenek. 
Köszönjük sok türelemmel, kitartással végzett munkáját, melyre a 
későbbiekben is számítunk! 

 
LÉTAI ILONA  

 
30 éves munkaviszonnyal 
rendelkező pedagógusunk. 1985-ben 
kezdett el dolgozni iskolánkban. A 
Tanítóképző Főiskola elvégzése után 
matematika szakos tanári képesítést 
is szerzett. Tanított kis létszámú 
osztályban, volt napközis nevelő, s 
már hosszú évek óta a felső 
tagozaton oktatja a matematikát, 
osztályfőnök, valamint a felsős reál 
munkaközösség vezetője. Pontos, 
munkájára igényes, felkészült 
pedagógus. 
 

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás területén is sikeresen 
tevékenykedik. Felvételi előkészítőin kellően segíti a 
továbbtanulásra készülőket. Diákjai sikeresen szerepelnek a Zrínyi 
Ilona, az Alapműveleti Matematika Versenyeken, a Bolyai 
Csapatversenyen. Legjobb eredményei: Zrínyi versenyen megyei 
16. helyezés, Alapműveleti Matematika versenyen megyei 1., 
országos 11. helyezés. 
Osztályával minden évben tanulmányi kirándulást szervez az ország 
különböző pontjaiba, részt vesznek városi programokon, 
ünnepségeken. 
Módszertani felkészültségét folyamatosan fejleszti 
továbbképzéseken, s alkalmazza az ott látottakat, tanultakat óráin a 
kompetenciafejlesztéstől a differenciált óravezetésen át az interaktív 
tábla használatáig. Ez utóbbi területen ő maga gyárt feladatokat, 
melyeket tanári magyarázathoz, gyakorláshoz, 
képességfejlesztéshez használ. 
Munkaközösség vezetőként óralátogatásokat szervez, s ő maga is 
vállalja bemutató foglalkozások tartását. Évek óta szervezi az 
Alapműveleti Matematika Verseny térségi fordulóját, melynek 
iskolánk ad helyet. 
 
Köszönjük munkáját, kívánjuk, lelkesedése, munkabírása még 
sokáig szolgálja iskolánkat! 
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MÉSZÁROSNÉ IMRE MELI NDA 
 

Iskolánkban 2000-ben kezdett dolgoz-
ni 4. osztálytól németet tanító 
pedagógusként. Különböző pénzügyi 
és nem teljesen logikus okokra 
visszamenőleg az angol nyelv 
térnyerése mellett a német nyelvet 
nálunk jórészt olyan csoportok kezdik 
el tanulni, ahol a diákok nagyobb 
számban hátrányos helyzetűek, 
gyengébb képességűek, s a szülő háttér 
sem tud segítséget adni a 
felkészüléshez.  

 

Ennek következtében a nyelvoktatásához jóval több energia 
ráfordítás szükséges, s előfordul, hogy kevesebb a siker, mint ahogy 
a befektetett munka megérdemelné. Számára azonban ez 
természetes napi feladat, melyből a lehető legtöbbet szeretné 
kihozni. 
Tanítványival igyekszik olyan lehetőségeket kihasználni, mint a 
levelezős versenyek, kistérségi megmérettetések, amivel motiválja 
őket a tanulásra, s valami pluszt is adni tud. Ő a kitalálója és a 
megszervezője a már több évben lebonyolított házi német nyelvi 
szavalóversenynek, de kistérségi versmondó és szótározó versenyre 
is viszi diákjait, ahonnan rendszerint elhozzák a dobogós helyezések 
valamelyikét, vagy a különdíjat. 
Az előző tanévben az első osztályban indított nyelvi orientációs 
osztályokban szintén vele kezdték el a német nyelv rejtelmeit 
megismerni az apróságok, idén pedig már 1. és 2. osztályos 
csoportjaival foglalkozik nagy odaadással játékos feladatok, 
drámajátékok, bábok, sok dal, tánc és mozgás segítségével. Ez egy 
teljesen kitaposatlan út, melyhez szakmai segítséget a Helen Doron 
nyelviskolában végzett hospitálással szerzett, s saját ötleteit 
felhasználva folytat. 
Személyében gyerekszerető, empatikus, szerény, odaadó, precíz 
pedagógust tisztelhetünk, aki saját kötelezettségein túl mindenben 
segíti a munkánkat, hiányzó kollégáját osztályfőnökként helyettesíti, 
részt vesz sport és kulturális programokon. 
Köszönjük rengeteg energiát, ötletet, kreativitást és kitartást kívánó 
munkáját, amit még sokáig szeretnénk élvezni! 
 

Nagy Józsefné igazgató
 

Irinyi János Általános Iskola 
 

UJVÁROSINÉ SLIFKA MARIANN 
 
2004 óta folyamatosan tanítóként 
dolgozik a Létavértesi Irinyi János 
Általános Iskolában. Az itt töltött évek 
alatt állandó igénye volt és van a 
megújulásra, önképzésre. Minden 
lehetőséget megragad szakmai 
ismereteinek megújítására, felfrissítésére. 
Ennek érdekében szerzett tanítói 
diplomája mellé fejlesztőpedagógusi 
végzettséget  is.  
 

Nagy szakmai hozzáértéssel  és gonddal foglalkozik  az iskola  29 btm-
es tanulójával, fejleszti azok képességeit, és segíti pedagógus kollegái 
munkáját az beilleszkedési, tanulási- és magatartási zavarral küzdő 
gyerekekkel való bánásmód tekintetében. 
 
Az alsó tagozatos gyerekekkel közvetlen, de következetes viszonyt 
alakít ki. Fontosnak tartja az erős, összetartó közösségek létrehozását. 
Szívesen szervezi számukra a tanórán kívüli programokat, melyeket 
mindig átsző fiatalos újszerű ötleteivel. Segíti a munkaközösségében 
tevékenykedő pedagógus társai és a diákönkormányzat  munkáját is. 
Intézményén kívüli szakmai munkában mindig lelkesen bekapcsolódik, 
és vállalja bemutató foglalkozások tartását is a tankerületből, illetve az 
ország más részéről idelátogató pedagógusok számára. 
A segítségre szoruló gyerekek mellett figyelmet és energiát fordít a 
tehetséges gyerekek  versenyre való felkészítésére is. 
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola tantestületének 
előremutató gondolkodású, pozitív beállítottságú, temperamentumos 
meghatározó személyisége.  

 
LUKÁCS MIHÁLYNÉ 

 
Iskolánk egyik legtapasztaltabb 
pedagógusa, 33 éves szakmai gyakor-
lattal rendelkezik. A reál tantárgyak 
oktatásában maximálisan elhivatott, de 
nyitott a humán műveltség irányába is,
tanítványait szívesen készíti fel ünnepi 
műsorokra, melyeken ha kell ő is 
szerepet vállal.   
Nagy gondot fordít a tehetséges gyerekek 
gondozására, versenyekre való 
felkészítésükre.  Tanítványai az iskolai a 

tankerületi és a megyei versenyeken egyaránt kiemelkedő eredményeket 
érnek el. Fontosnak tartja a logikus, problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztését a felső tagozatos gyerekek körében. Nagy elszántsággal veti 
bele magát a tanulók tanulásra való motiválásába, és szervezi számukra 
a jobb tanulmányi eredmény elérése érdekében az egész évre szóló 
tanulmányi versengést, illetve annak jutalmazását.  A tehetséges tanulók 
mellett a hátrányokkal küzdő növendékeket is rendszeres 
fejlesztőmunkával segíti. 
A több évtizedes pályán töltött évek alatt mindig fogékony volt a 
megújulásra, az infokommunikációs eszközök használatának 
elsajátítására. Segítségükkel tanóráin oktatómunkáját példaértékűen 
próbálja színesebbé tenni.  
A pedagógus életpálya modell bevezetésével önként jelentkezett 
minősítő eljárásra, és annak elvárásait maximálisan teljesítette. 
11 éve irányítja a felső tagozatos munkaközösséget. Pontosságával, 
fegyelmezett munkavégzésével utat mutat a munkaközösségben 
tevékenykedő kollegáinak, és segíti az iskolavezetés munkáját. A 
munkatársak bizalmát élvezi, hisz a közalkalmazotti tanács elnöki 
feladatait is ellátja 
Szakmai elhivatottsága, önfegyelme, egyenes jelleme,  kitartó-, 
megújulásra kész szemlélete alapján példaértékű pedagógus a 
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közösségében. 

Vályiné Pápai Viola igazgató

 
 

A Képviselő-testület júniusi ülésén adott számot egy éves 
munkájáról a Települési Értéktár Bizottság. Az általuk tett 
javaslatot a testület jóváhagyta, így új elemekkel gyarapodott a 
Helyi értéktár. Mind a Kulturális örökség kategóriába tartopzik: 
- Gőzhát és területeinek elnevezései 
- „Forduló”  és kisebb területeinek elnevezései 
- Útszéli kereszt (Kossuth – Széchenyi sarok) 
- Régi közterületi elnevezések, a szájhagyomány útján őrzött 
emlékezések szerint. 
Részletesebben: http://letavertes.hu /Település /Művelődés/ Helyi értéktár 

   MAGYAR  VÖRÖSKERESZT  

V É R A D Á S ! 
2016. augusztus 24-én  8-15 óráig  

Létavértes, Kassai utca 5. szám alatt, 
 Az Irinyi J. Általános Iskola termében  

RUHAOSZTÁS 
A Sport Centrumban, Debreceni utca 1. szám 

2016. augusztus 24.-én 9- 14 óráig 
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 BIHAR VÁRMEGYE 
TÍZ ÉVVEL TRIANON UTÁN (2) 
 
Júliusban indítottuk útjára az 1930-ban a fenti  

címmel megjelent kötetben található nagylétai vonatkozású adatok 
megosztását, emlékezve elődeinkre. 
 

„vitéz géressi és micskei 
Miskolczy Hugó dr. 

főszolgabíró 
 

Feketegyőrösen 1886-ban született. 
Középiskoláit Budapesten, Kolozsvárt és 
Nagyváradon, a jogot Nagyváradon és 
Kolozsvárott végezte. 1909-ben lépett 
vármegyei szolgálatba, mint köz-
igazgatási gyakornok Tenkén, és mint tb. 
Szolgabíró Bél, Magyarcséke, Élesd, és 
majd mint tényleges szolgabíró Bihar-
nagybajomban működik. Az összeomlás 
 után a központba osztották be, 1922-ben választották meg Nagy -
létán, azóta működik a székelyhídi járásban, mint tényleges 
főszolgabíró. A járás társadalmi életének egyik kimagasló 
egyénisége, a Vitézi Szék járási hadnagya, a TESz kerületi elnöke, 
a nagylétai Gazdakör díszelnöke, a Vadásztársulat, a Kaszinó és a 
Vöröskereszt Egylet elnöke. Református egyházmegyei presbyter. 
A világháború kitörésekor a 37. gyalogezredhez vonult be, részt 
vett a szerb hadjáratban. Konaticánál fogságba esett és három 
esztendő után 1917-ben, mint csererokkant tért haza. A nagyezüst 
vitézségi éremmel kitüntetve szerelt le. 
Családja mindkét ágon számos országos hírű nagyságot adott a 
hazának, többen részt vettek közülük a 48-es szabadságharcban is. 
 

Andráskó Elek 
görög katolikus tanító 

 

1891-ben Radoskőn született, közép-
iskoláit és a tanítóképezdét Eperjesen 
végezte. Pusztamezőn és Mikóházán 
tizenhat esztendeig tanítóskodott, majd a 
nagylétai görög katholikus iskolához 
került. A gazdasági és az ipari szakiskola 
tanítója. A világháború alatt a kassai 34. 
 gyalogezredben szolgált, az orosz fronton harcolt és mint zászlós 
szerelt le. 
 

Balogh József 
református igazgató – tanító 

 

1877-ben Debrecenben született. Közép-
iskoláit és a tanítóképzőt szülővárosában 
végezte. Tanulmányainak elvégzése után 
azonnal 1899 –ben Nagylétára került és 
azóta megszakítás nélkül ott működik. 
Három év óta igazgató – tanítója, a refor- 
mátus iskolának. A Polgári Dalkör és az Iparosdalkör 
dalárdavezetője, az iparos – tanonciskola igazgatója. 
 

Árva Sándor 
községi főbíró 

 

1871-ben született Nagylétán. Iskolai tanulmányait Margittán 
végezte. A gazdálkodáson kívül tevékeny részt vett a község 
társadalmi és gazdasági életében, és 1926-ban egyhangulag 
megválasztották a főbírói választáson.  Hivatalba lépése óta kapott 
a község villanyvilágítást. Évek hosszú sora óta a református 
egyházközség presbytere, a régi 48 –as polgári olvasókör 
pénztárnoka, majd elnöke volt, a Népkör elnöke.  A vármegye 
törvényhatósági bizottságának, és községi képviselőtestületnek 
tagja. A Hangya Szövetkezet helyi érdekeltségének volt elnöke,  
valamint az Egyesült Nagylétai Takarékpénztár volt igazgatósági 
tagja 

Barna Péter 
kisbirtokos 

 
1867-ben Nagylétán született. A gazdálkodáson kívül tevékenyen 
közreműködik az ottani gazdasági életben is. Tagja a községi 
képviselőtestületnek, volt református egyházközségi prebyter, a 
Nagylétai Általános Népkör elnöke,  az ottani Hangya Fogyasztási 
Szövetkezetnek alapítása óta igazgatósági tagja, a 
Hitelszövetkezetnek hat esztendőn át volt elnöke. 
 

Id. Barna Imre 
földbirtokos 

 

1865-ben Nagylétán született. Mint a 
község egyik legnagyobb tudású 
gazdálkodója, tevékeny részt vett minden 
gazdasági és társadalmi mozgalomban. 
A községi képviselőtestület tagja, tizenkét 
évig mint közgyám működött. Volt 
református presbíter. 

Tevékeny részt vett a Hangya szövetkezet helyi alakulatának 
megalapításában és 1907 óta annak felügyelő-bizottsági elnöke. 
1918 óta a helyi Hitelszövetkezet ügyvezető elnöke. 

 
Csősz Mihály 

görög katolikus tanító 
 

1880-ban született Pocsajon. Középis-
koláit és a tanítóképzőt Nagyváradon 
végezte. 1900. óta a nagylétai görög 
katolikus iskola tanítója. Az utóbbi 
években mint leventeoktató is működött. 
A világháború alatt a 3. hon-
védgyalogezred kötelékében teljesített  
szolgálatot. 
 

Bodor Pál 
református lelkész 

 
Tiszaberek községben 1878-ban született, középiskoláit 
Szatmárnémetin, a teológiát Debrecenben végezte. Bihardiószegen 
kezdte pályafutását, mint segédlelkész, Révén 3 évig mint missziói 
lelkész tevékenykedett. 1909 óta a nagylétai egyházközségben 
működik. A nagylétai egyházközség presbytere, képviselőtestületi 
tag. Az egész háború alatt az általa létesített Hangya Szövetkezet 
vezetője volt. 
 

felsőeöri Fábián Zoltán 
szeszfőzdei ügyvezető – igazgató 

 
1899-ben Magyarkécen született. 
Középiskoláit, valamint gazdasági 
akadémiát Debrecenben végzett. Előbb a 
közigazgatásnál próbál elhelyezkedni, de 
hamar áttér a gazdálkodásra. Álmosdon 
uradalmi intéző, 1929. óta pedig itt a 
„Központi Szövetkezeti 
 Szeszfőzde” ügyvezető – igazgatója. A háború alatt az olasz fron-
ton küzdött.  Minden nemzeti megmozdulásban, ami az integritást 
célozza, aktív részt vett, így a nyugatmagyarországi felkelésben is.” 
 

(Folytatjuk – Turóczi B.) 

 

 

 

 

Tervezett rendezvények 
Szeptember 4 – Templombúcsú 

Nagylétai Görög – katolikus Egyházközség 
Szeptember 25 – Templombúcsú 

Vértesi Görög-katolikus Egyházközség 
Szeptember 30 – Gyümölcsnap 

Irinyi János Általános Iskola 
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    Létavértes Sc Hírek  

 
A különböző szakosztályokban elkezdődtek a 
következő bajnoki évadra való felkészülések. A 
labdarúgók edzőmérkőzések sorával készülnek a 
2016/17. évi szezonra. 

 

 

LABDARÚGÁS - Szertár Sportbolt 
Megye II. – 2016/17-os bajnokság  Őszi forduló - Létavértes feln őtt csapat 

Időpont Mérkőzés Eredm. 
Aug. 28, Vas.    17 óra Létavértes      - Hajdúhadház  

Szept. 03 Szo.  15.30  Tiszacsege      - Létavértes  

Szept. 11. Vas. 15.30 Létavértes      - LE-PETIT DSC  

Szept.. 18, Vas.   15.00 Létavértes       - Egyek   

Szept.. 25. Vas. 15.00 Nyírábrány       - Létavértes  

Okt.  02. Vas.     14.00  Létavértes       - Nyíracsád  

Okt. 16. Vas.      14.00  Létavértes       - Görbeháza  

Okt. 22. Szo.      13.30 Nyírmártonfalva - Létavértes  

Okt. 30. Vas.      13.30 Létavértes       - Józsa  

Nov. 05. Szo.     13.30 Vámospércs      - Létavértes  

Létavértes = hazai mérkőzés.                         Forrás: www.mlsz.hu     

 
Kézilabdásaink alapozó -erőnléti edzéseket végeznek, majd ezt 
követik a felkészülési mérkőzések. 

 
Fotók: Magánarchívum 

Az úszószakosztály júliusban ünnepelte fennállásának negyedik 
évfordulóját. 

Az egyesület úszói a nyári szünet ellenére sem hagytak fel az 
edzésekkel Csak kis időre lesz leállás, mégpedig az uszoda vízének 
cseréje miatt 

 
U 10-es korosztályú kézilabdázók 

Augusztus elején U-10. és az U-8. korosztályos kézilabdázó 
lányaink, edzőik irányítása alatt ,egy-egy hét edzőtáborozáson 
vettek részt a Sporttelepen. 

Papp Zoltán szakosztályvezető 
 

RÉGI KÉPEK 

 
Mintegy 50 éve, az 1960.-as években készült a fénykép, melyen a 
nagylétai Kossuth Termelőszövetkezet tagjai és hozzátartozóik 
láthatók fürdőzés közben. Néhány név: Fehér Julianna, Nagy 
Sándorné, Szima Sándorné, Szima Sándor, Pankotai Imre, Szima 
Mária, Pankotai Józsefné, Árva Gyöngyi, Bárány Jánosné. Köszönet 
a fotóért Nagy Józsefnének (Új utca 21.)! 
 

 
Ezt a felvételt 1947-ben készítették Nagylétán a Gyár utcai 
óvodában. A kép tulajdonosa Mihucz Jánosné Krizsán Margit 
(Batthyány u. 77.), aki a következő kiegészítést mellékelte a 69 éves 
fotóhoz: 
"Bal oldal alsó sor elején van a két testvérem Gabi és Gyuri. A 
következő ülő sorban (a Gabi hátánál) én vagyok a harmadik." 
 
Kedves Olvasóink! 
 
Továbbra is várjuk, és köszönettel fogadjuk régi fotóikat! A 
papírképet szkennelést követően visszaadjuk tulajdonosának. 
Leadható a Városházán (Kossuth u. 4. I. emelet 11. irodába. Digitális  
képeket elküldhetik e-mailen is: letahirek@gmail.com címre. 

KÖSZÖNJÜK !

 
U 8 –as kézis leánycsapat 



10. oldal            Létavértesi  HÍREK    2016. augusztus   
 
 

 
 
Tisztelt Termelők!  
 
Az alábbi tájékoztatás azoknak a tagoknak szól, akiknek: 
- „a 2015. évben több, mint 15 napig őstermelői jogviszonya volt 

és  
- az őstermelői igazolványának érvényessége 2015. december 

31-én hatályát vesztette és 
- 2016. évben több, mint 15 napig van őstermelői igazolványa, 

melyet 2016. május 1-je után váltották ki”; 
a kamarai Alapszabály értelmében a tagsági jogviszony létrejöttét 
követően 90 napjuk van a bevallás megtételére. 
A tervek szerint ezeknek a tagoknak szeptember elején fog 
megnyílni a bevallási felület, így kérem, hogy akik augusztusban 
váltanak ki őstermelői igazolványt, ne felejtkezzenek el 
szeptemberben tagdíjbevallásukat megtenni és befizetni! 
 
 
2016. július 22. napjával módosult a mezőgazdasági őstermelői 
igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet.  
A rendeletmódosítás következtében két gyakorlati tudnivalóra 
hívom fel a figyelmet: 
1. az ügyintézés az ügyfél tartózkodási helye szerinti NAK 

megyei ügyintéző szervezeténél is történhet 
2. tekintettel arra, hogy a 18. életévét még be nem töltött kiskorú 

érvényes jognyilatkozatot nem tehet ezért a törvényes 
képviselő által aláírt, két tanúval ellátott hozzájárulással, a 
mellékletben csatolt dokumentum tartalma szerinti 
nyilatkozattal kell rendelkeznie, amelynek egy eredeti 
példányát a kérelemhez kell csatolni. 

3.  
A kormányrendelet hivatkozik a 2016. július 1-ével módosított 
1995. évi CXVII. törvény (Szja. törvény) szerint meghatározott, 
az ügyfél által igazolandó adatok körére. A rendeletmódosítás 
tovább egyszerűsítette az ügyintézést ugyanis a választott adózási 
módról és a biztosítási jogviszonyról már nem az őstermelői 
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során kell nyilatkozatot tennie 
az őstermelőnek. 
 
Egyebek mellett a már kiállított és a még július 31-ig kiállításra 
kerülő ideiglenes igazolványokhoz tartozó őstermelői kártyák
kipostázása a közbeszerzés elhúzódása miatt egy-két hét csúszással 
érkezik. Emiatt módosítják a jogszabályt és a korábban kapott 
ideiglenes igazolványok szeptember 30-ig lesznek érvényesek.  
 

A jogszabály módosítás által az ideiglenes igazolványokra 
nyomtatott július 31-i lejárati dátum helyett automatikusan 
szeptember 30. napjáig alkalmas az ideiglenes igazolvány 
őstermelői tevékenység igazolására. 
 
Tájékoztatom Önöket az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
(Hatályos: 2015.09.17.- ) minimális talajborításra vonatkozó 
előírásairól: 
 
„4.1. Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi 
betakarítású kultúrák lekerülése után, 
• őszi kultúra vetésével, 
• a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb 

sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély 
talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes 
állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken 
előforduló tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol az őszi 
szervestrágya kijuttatása és bedolgozása október 31-ig 
engedélyezett – ha adott területen őszi kultúra vetésére nem 
kerül sor, úgy a fenti időpontot követően a talajelőkészítő 
munkákat a szintvonalakkal párhuzamosan kell elvégezni –, 
vagy 

• másodvetésű takarónövény termesztésével.” 
 
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést
jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában  
o a főnövény betakarítási időpontját, valamint 
o a másodvetés tényleges vetést követő 15 napon belül, 
o a beforgatást 5 nappal megelőzően, 
o a beforgatást követő 15 napon belül be kell jelenteni az 

elektronikus felületen. 
Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként illetve 
a diverzifikációban sem.  
 

A kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség részleteiről az 
MVH július 15-éig határozatban tájékoztatta az érintetteket. Fontos 
részletszabály, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag a 
10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási 
számlára, tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető. Az 
átutalási megbízás „Közlemény” rovatában fel kell tüntetnie ügyfél-
azonosítóját (MVH reg.szám). 
 
2016. augusztus 12-14. között került megrendezésre a Hajdúsági 
Expo Hajdúböszörményben, emelett Traktorhúzó Európa Kupa, 
valamint mezőgazdasági gépkiállítás és termékbemutató volt. 
Augusztus 18 – 21. között kerül megrendezésre az idei Farmer 
Expo Debrecenben. A szakmai rendezvényt mind a 4 napon színes, 
gazdag szakmai- és közönségprogramok kísérik.  
 

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
 

         Létavértes SC 97 hírei 
 
Értesítjük szurkolóinkat, hogy a megye II -es bajnokság 12 csapattal 
indul,  és az első mérkőzés augusztus 28-én Létavértesen lesz.  
 
Értesítjük az egyesület labdarúgóit, úszóit, kézilabdázóit, 
cselgáncsozóit, hogy szeptember 1-én (csütörtökön) 16 órától a 
Sporttelepen sportorvosi vizsgálat lesz. Mindenkit várunk, akinek 
még nincs sportorvosi vizsgálata.  
 
Tájékoztatjuk a város sportkedvelő lakosságát, hogy elkezdődött a 
400 férőhelyes fedett lelátó építése. Elnökségünk szeretné, hogy a 
lelátó nevet kapjon. Ehhez várjuk a sporthoz kötődő személyekre 
javaslataikat: írásban a Debreceni u. 1/c (Sportpályára) vagy a
letasc97@gmail.com e-mail címre.  
 
A serdülő csapat edzésére várjuk a 2001-2002-2003-ban született 
gyerekek jelentkezését. Edzések hetente hétfőn és szerdán 18 órától 
a sportpályán.  

Árva Barna elnök 
 

 
 

Tisztelt Létavértesiek! 
A 39. gyalogezred történetét kutató olvasónk keresi azon 
személyekkel a kapcsolatot, akiknek felmenője a cs. és kir. 39. 
gyalogezred tagja volt.  
Erre utal, ha az I. világháborúból származó emlékeken a k. u. k. 
infanterie regiment N 39",a "cs.és kir.39. gyalogezred" jelölés 
vagy pecsét szerepel, illetve ha a feladás helye a csehországi 
Könnigratz.  

A kutató elérhetősége: 
Kiss Róbert 30/969-7513  kissrobivez@gmail.hu  

 



 
 

„Búcsú nélkül mentem én el Tőletek, 
  Nem búcsúzom ma is élek köztetek. 
  Szíveteket ne eméssze fájdalom, 
  Vigasz legyen, hogy örökké álmodom. 
 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

      FAZOKÁN SÁNDOR 
         halálának 10. évfordulójára 

 
 

FELESÉGE, GYERMEKEI  ÉS  UNOKÁJA
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Apróhirdetés 
Feladás határnapja: minden hónap 10. nap  

 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes 
központjában, a Kossuth utcán 
családi ház, és a Bem József utcán 
régi ház nagy telekkel eladó. 
Telefon: 30 / 525 0119, vagy 
30 / 996 3531                    (2016/00606) 
 
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, 
Sándor utcán 2 szoba össz-
komfortos családi ház, gazdálko-
dásra alkalmas épületekkel eladó. 
Ugyanitt: motoros permetező, 
Thomas-, Honda szivattyúk, nagy 
teljesítményű termékdaráló, csirke 
előnevelő ketrec, valamint pótkocsi, 
eke, kombinátor, gabonavetőgép, 
altalajlazító, szárzúzó, tárcsa eladó. 
Érd: 30/960-4363             (2016/00349) 
 
LAKÓHÁZ.  Létavértes Rákóczi 
utcán lakóház nagy telekkel (2 hek-
táros) állattartásra, tárolásra alkal-
mas melléképületekkel eladó. Tel: 
30/ 502-51-41.                  (2016/ 00307) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértes, Vezér u. 
49. szám alatti  ház eladó. 
Érdeklődni: 06 30 / 55-34-417 este 
19 óra után                       (2016/00576) 
 
AKÁCOS Zártkertben 0,2826 ha 
(1,98 AK) 20 éves akácos 
eladó. Tel: 30 /= 198 39994  

(2016/00603)
 
OLCSÓN ELADÓ az Öreg-
kertben 900 n.öl szőlő, gyümölcsös 
két pajtával, pincével , borászati 
felszereléssel. Víz, villany van. 
Érdeklődni lehet telefonon: 18 óra 
után 52/ 418 – 426       (Fizetett hirdetés) 

MŰVELÉS ALÓL KIVETT  (tá-
mogatható) 0,6 hektár, 13,2 Ak  
cserekerti terület eladó. Érdeklődni: 
30/384-6410,  és 20/40-73 715 

(2016/00333)
 

Hirdessen 
Apróhirdetés  

670.- Ft (ÁFA-val)   
 

LAKÓHÁZ . Létavértes központ-
jában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 
180 m2-es, 3 szobás, parkettás, gáz-
és vegyes tüzelésű központi fűtéses 
lakóház garázzsal, gazdasági- és  
melléképületekkel, ipari árammal, 
pincével eladó,. Érdeklődni lehet  
06-30 / 252-6375.               (2016/00638)
 
LAKÓHÁZ . Létavértes, Szabad-
ság u. 23. szám alatti ház eladó. 
Érdeklődni: Kossuth u. 87. szám 
alatt, 52 251                      (2016/00632) 
 
LAKÓHÁZ.  Petőfi utcán 50 m2-es 
lakóház 2367 m2-es területen eladó. 
Irányár: 2,5 M. Érdeklődni lehet: 
30/ 384 64-10, 06/20 407 37-15 

(2016/00390)
 
ÉPÍTÉSI TELEK. Frekventált 
helyen, a Kassai utcán lévő 3800 m2

–es építési telek, mely 
üzlethelyiség, lakás építésére 
egyaránt alkalmas, egyben, vagy 
megosztva eladó. Víz, villany az 
udvarban. Irányár: 1,9  millió Ft. 
Érdeklődni: 0630 / 9075346 

(2016/00450)
 
VEGYES. Eladó 4 szálas endliző, 
fehér íróasztal, mosdó lábbal,
kondigép, színes tv, 1,7-es fürdőkád 
öntvény, mosdó és zuhany 
csaptelep. Érdeklődni lehet: Árva 
Barna 06-70-778-2595 (2016/00626) 
 
GEALAN , Roplasto műanyag nyí-
lászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszi-
geteléssel, Roto vasalattal, acél-
merevítéssel. 5 év teljes körű
garanciával, alacsony árakon.  
Érdeklődni lehet: ifj. Kéki Sándor, 
20/ 463-57-13            (fizetett hirdetés) 
 
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  
 

 

LAKATOS NIKOLETT  
HUGI EMLÉKÉRE  

Itt vagyok Anya, nézlek az égből 
Majd idefentről vigyázok Rád. 
Könnyeiddel én simítom arcod, 
Eljut majd hozzám minden imád. 
Itt vagyok Anya, ne félj, jól vagyok, 
Testem elhagytam, lelkem szabad, 
Felhőkről felhőkre ugrándozva 
Egy csodás világ felé halad. 
Hol nincs kín, bánat, égő fájdalom, 
Csak szeretet és mennyei fény. 
Itt vagyok anya, és egy sugarán 
Eljövök hozzád minden nap én. 
Itt vagyok Anya suttogó szélként, 
Harmatcseppként egy fűszál hegyén. 
Szíved ha dobban…Velem lüktet 
Ezért amíg élsz, itt leszek én. 

Soha el nem múló szeretettel emlékezik: 
                                          Anya, Nagyanyó, Nagyapó, Gina és Öcsi 

 

 

 
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

 

Mély fájdalommal emlékezünk életünk 
életünk legszomorúbb napjára, gyermekünk 

FARNASI GÁBOR 
halálának  2.  évfordulójára 

„A temető kapuja szélesre van tárva 
Útjait naponta sok-sok ember járja. 
2 éve már annak, hogy ezt az utat járjuk, 
Megnyugvást lelkünkben sohasem találunk. 
Sírod előtt állunk, talán Te is látod. 
Körülötted van ma is szerető családod. 
Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, 
Szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Tudjuk, hogy csodára hiába is várunk, 
Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk. 
                           SZERETŐ CSALÁDOD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 SZABÓ GYULA  
 halálának 8. évfordulójára 

 
SZERETŐ CSALÁDOD

 

 

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, 
 de az emléked itt maradt velünk, 
 a halál nem jelent feledést és véget, 
 amíg élnek azok, akik szerettek Téged” 
 

Mindazoknak, akik ismerték, tisztelték és 
szerették 

NEMES JÁNOS 
(1947 - 2016) 

építész - üzemmérnök 
 

a rendszerváltást követően megválasztott 
első önkormányzati képviselőtestület (1990-1994) tagja, a volt 
Költségvetési Üzem vezetője, majd a Létavértesi Építő- és 
Vegyesipari Szövetkezet elnöke, több országos és megyei 
szakmai szervezet tagja, a helyi civil közösségi élet hosszú időn 
át aktív egyénisége 

2016. augusztus 11 -én 69 éves korában elhunyt. 
Temetése augusztus 17-én volt a létavértesi Köztemetőben görög-
katolikus szertartás szerint. 

Osztozva a Család gyászában, emlékét tisztelettel megőrizzük ! 
Létavértes Városi Önkormányzat

 



12. oldal            Létavértesi  HÍREK    2016. augusztus  

Létavértes, Rákóczi u. 32. szám alatt 
lebontásra való ház telekkel együtt eladó. 

Érdeklődni lehet: 06-30-356-5668                        (2016/00525) 

 
 
 

Tisztelt Szülök ! 
 
Nevem Bunta Ernő. Nagyváradon 
születtem, 1994 óta tanítok angol nyelvet, 
tehát 22 éves gyakorlatom van. 
 
Létavértesen vásároltam házat, ideköl-
töztem, és mivel hasznos tagja szeretnék 
lenni a helyi közösségnek, ezért helyben is 
elkezdek tanítani. 
 

1994 és 2006 között Margittán illetve Nagyváradon volt saját 
nyelviskolám. 
Az utóbbi 10 évben a Böjte Csaba által vezettet Szent Ferenc 
Alapítvány egyik vezető önkéntes tanára voltam. 
2007-ben Cambridge egyetemi tanári oklevelet szereztem 
(CELTA), ami fiatalkorú es felnőttképzésre is felkészített. 
 
Napjaink elengedhetetlen követelménye a nyelvtudás, és ezen belül 
az angol nyelv ismerete. Az első nagy megpróbáltatás az érettségi, a 
második az egyetemeken meghirdetett ösztöndíjas külföldi 
lehetőségek, amelyek mindazok számára elérhetőek akik 
rendelkeznek megfelelő nyelvtudással, a harmadik az államvizsga 
az egyetem végén, negyedik maga az elhelyezkedés egy komoly 
nemzetközi/hazai cégnél.  
 
Nem lehet elég korán felkészülni, és sokkal könnyebb és hatásosabb 
heti 2 vagy 4 órát tanulni hosszabb időn keresztül, mint drága 
gyorstalpaló tanfolyamokat végezni. Az angol nyelv tanulását lehet 
halogatni, de megkerülni szinte lehetetlen. 
 
Miért választana engem hogy angol nyelvet tanuljon ? 
 
1.) Mert helyben tudomásom szerint egyedül vagyok, aki csak angol 
tanítással foglalkozik. Nem második foglalkozás vagy kereset-
kiegészítésként tanítok, ezért minden tanítványom ugyanolyan 
fontos. 
2.) Mert 22 éves gyakorlatom van, tehát 1994 óta tanítok 
folyamatosan, és egyénileg foglalkozok minden egyes tanítvánnyal, 
és a másik előny, 
hogy számítógépes programokat is használok. 
3.) Könyveimet minden évben bővítem, hogy oktatásomat minél 
változatosabbá és korszerűbbé tegyem. 
4.) Az oktatást ingyenes szintfelméréssel kezdem, és a számítógépes 
programokat is ingyen ki lehet próbálni (előzetes bejelentkezés 
alapján). 
5.) Nyelvvizsgára, érettségire, általános nyelvtudásra, munkahelyi 
felvételre való felkészítés. 
6.) Azok számára akik igénylik, interneten keresztül is biztosíthatok 
oktatást. 
7.) Október 1-ig való bejelentkezés esetén rendkívüli 
kedvezményes árat ajánlok, és 25 % kedvezményt. 
  
Ötödik osztálytól felfelé bármilyen korosztályt szívesen látok, de 
csak azokat, akik komolyan gondolják a tanulást. 
  

A tanítást helyben, a Petőfi utca 51. szám alatt fogom tartani. 
Elérhetőségem:  
telefonon +36 70 / 648 1647, illetve facebook: Dévai Nyelviskola 
 
Sajnos a helyek száma korlátozott, ezért csak az első 15 
jelentkezőt tudom fogadni ebben a tanévben. 
 
Az oktatásra fordított pénzt sokan költségnek látják, de ezt 
befektetésként kell tekinteni, hiszen minden szülőnek a gyermeke a 
legfontosabb az életében, és szeretne neki mindent megadni. Akkor 
miért ne tanulna egy jól felkészült tanárral ?! 
 

Tisztelettel: 
Bunta Ernő  

                              cambridge-i tanári oklevéllel rendelkező oktató 
 

 

Az újságba szánt 
anyagok, fotók,  
hirdetések leadása 

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

E-mailen: letahirek@gmail.com  

Tisztelt Vállalkozók!  
Minden létavértesi vállalkozás számára, tevékenységük térítésmentes 
bemutatására lehetőséget kínálunk a Létavértesi Hírekben. Terjedelme: max. 1 
gépelt oldal és 1-2  kép, logó. Várjuk írásukat: Városháza, I. em. 12.  
vagy letahirek@gmail.com  e-mail címen. 

OTP ügyfélfogadás 
Szeptember 1-től minden szerdán 9 – 13 óráig 

Városháza, földszint (jobb oldal) – Kossuth utca 4. 
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