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Értéktári együttműködés, tájegységi 
értéktár címmel március 1-én műhely-
tanácskozás volt a létavértesi Irinyi 
Kiállítóteremben 
 
A rendezvény a Nemzeti Művelődési 
Intézet Hajdú-Bihar Vármegyei Igazga-
tósága, a Hajdú-Bihar Vármegyei Értéktár 
Bizottság, az Érmelléki Népfőiskola és 
Létavértes önkormányzata közös szerve-
zésében valósult meg.   
A szakmai napot Jantyik Zsolt, a Hajdú-
Bihar Vármegyei Értéktár Bizottság elnö-
kének köszöntője nyitotta meg, majd 
Menyhárt Károly polgármester mutatta be 
Létavértest a résztvevőknek.  
Ezt követően Vályiné Pápai Viola, a 
létavértesi Települési Értéktár Bizottság 
elnöke a helyi értéktár elemeit, Jantyik 
Zsolt, a Hajdú-Bihar Vármegyei Értéktár 
Bizottság elnöke a vármegyei értéktár 
eredményeit, Muhari Zoltán, a Szamosháti  

A tájegység értékeiről tanácskoztak 

Fotók. Kővári Krisztián

Tájegységi Értéktár képviselője a 
Szamosháti jó gyakorlatot ismertette a 
tanácskozás résztvevőivel. 
A folytatásban Erdei Gábor, az Érmelléki 
Népfőiskola Egyesület elnöke moderá-
lásával kerekasztal beszélgetés kezdődött, 
melynek keretében a résztvevők meg-
vitatták egy Tájegységi Értéktár Bizottság 
létrehozásának lehetőségét az Érmelléken. 
 
Kísérő programként Újvárosiné Sliffka 
Mariann vezetésével kóstolóval egybe-
kötött termékbemutató volt a város kister-
melői által előállított készítményekből, a 
helyi ízekből. Kovácsné Hosszú Gyöngyi
koordinálásával a helyi kézművesek, 
kisvállalkozók mini kiállítása színesítette a 
programot. A sikeres lebonyolítást 
segítették az Irinyi Nyugdíjas Kör tagjai. 
A délután folyamán, a vendégek 
felkeresték Létavértes további négy 
kiállítóhelyét is.                                      TB 

Hazaszeretet, 
magyarság, hit 
 
Február utolsó hétvégéjén, csatlakozva a 16 
éve indult kezdeményezéshez, a városi 
könyvtár és művelődési ház első alkalommal 
rendezte meg a Wass Albert felolvasóestet. 
 

 
FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

A felhívásra jelentkező szép számú 
irodalomkedvelő szabadon választott regény-
vagy novellarészletet, mesét és verset 
olvasott fel a megjelenteknek.  

– Az est folyamán Wass Albert gondolatai 
által hazaszeretetünkben, magyarságunkban, 
a természethez és Istenhez való 
viszonyunkban jobban elmélyedhettünk és 
megerősödhettünk – fogalmazott Pappné 
Szabó Mária intézményvezető. 
 
A próza és vers mellett Csapó Márton
hegedűjátéka, valamint a Ketten Akusztik 
zenekar muzsikája színesítette a programot. 
Az est kedvező fogadtatása reményt ad a 
folytatásra, annál is inkább, mivel a 25 éve 
elhunyt és hosszú időn át méltatlanul 
elhallgatott Wass Albert erdélyi író 
munkássága egyre szélesebb körben 
népszerű, és az igényes magyar irodalom 
szerves részévé vált. 

Turóczi Barnabás
 

Az 1848-as forradalom  
175. évfordulóján 
Március 14-én délben a művelődési 
ház színháztermében az Arany 
János Általános Iskola 4. osztályos 
tanulóinak ünnepi műsora nyitotta a 
megemlékezések sorát.  
 
Ünnepi beszéddel és koszorúzással 
folytatódott a városi program az 
Árpád téri Kossuth szobornál.  
 
Fél kettőtől az Irinyi utcában a 
látványos műsort ünnepi beszéd és 

koszorúzás követte. Mindkét helyszínen Menyhárt Károly polgármester volt a szónok. A 
rendezvények fotói, videói elérhetők a város honlapján és a facebook oldalakon. 

 
FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Az Irinyi János Általános Iskola 7. osztályosai 
adtak műsort Irinyi János szobránál 
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A Képviselő-testület 2022. február 15-én 
tartott ülést. 
Napirendek: 
1. A Létavértes Városi Önkormányzat és 
intézményeinek 2023. évi költségvetése  O 
2. A polgármester 2023. év szabadságolási 
ütemterve                                                     O 
4. Az önkormányzati lakások bérletéről 
szóló 8/2006.(IV.03.)Ör. sz. rendelet  mó-
dosításáról, a nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjáról                                               O 
5. A közterület használatáról szóló 
14/2018.(X.30.) Ör. sz. remdelet 
módosításáról                                             O 
 
Megjegyzés: 
Hatályos rendeletek, határozatok, az ülések 
videofelvételei a város honlapján:  
www.letavertes.hu 
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon 
O = az előterjesztések is ott olvashatók  
 

A Képviselő-testület 2023. február 28-án 
rendkívüli ülést tartott- 
 
Napirendek: 
1. Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház – települési nyilvános 
könyvtárak 2023. évi munkaterve, 
települési nyilvános könyvtárak 2022. évi 
beszámolója, 2023. évi munkaterve          O 
 
2. Különfélék 
2.1. Befektetésösztönző szolgáltatás igény-
bevétele az ipari park területértékesítésével 
kapcsolatban                                                O 
2.2. Civil szervezetek, egyéni támogatottak 
részére nyújtott 2022. évi támogatás 
szakmai és pénzügyi beszámolójának 
elfogadásáról                                               O 
2.3. A közterületek elnevezéséről és 
házszámozás szabályairól szóló 15/2014. 
(IX.9.) Ör. rendelet módosításáról             O 
 

Röviden 
 

 

Az Európa Kapu Társulás fóruma 

 

NYÍRADONY. Március 9-én magyar –
román nemzetközi találkozót rendeztek az 
Erdei Harmónia Látogatóközpontban az 
Európa - Kapu ETT társulás tagtelepülései 
számára. A résztvevők előadásokat hallgattak 
meg az elkövetkező időszak pályázati lehe-
tőségeiről és azok feltételrendszeréről. 
A fórumon városunkat az önkormányzat 
mellett a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
is képviselte. 

Papp Zoltán alpolgármester
 

Állampolgársági eskü 
 

2023. február 24-én 52 fő tett állam-
polgársági esküt a városházán, ahol eddig 
összesen 11.601 személy vette át magyar 
állampolgársági dokumentumát.  
 

 

A Gondosóra programról 
 

Magyarországon a következő négy évben 
épül ki a 65 éven felüli állampolgároknak 
alanyi jogon járó program, amelyben a 
csuklóra rögzíthető, vagy nyakba akasztható 
Gondosórához 0-24 órában elérhető 
diszpécserszolgálat tartozik. Így csaknem 1,5 
millió idős  embernek adnak bizton-ságot. 
Jelenleg már csaknem 30 ezer állampolgár 
használja szerte az országban a  Gondosórát! 
Akik most igényelnek új eszközt a 
www.gondosora.hu oldalon, azok néhány 
hónapon belül megkaphatják.   
A 2022-ben indított program a digitális 
idősgondozás mérföldköve. 
 

 

TELEFONSZÁMOK 
 

Egységes európai segélyhívó: 112 
 

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ÜGYELETI SZOLGÁLATA 

Orvosi ügyelet: 1830 
 

RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA: 
06 30 370 5092 

VÁROSHÁZA: +36 52/ 376-101 
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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2023. I. félévi ülésterve 

(AZ ÜLÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA 14 ÓRA 30 PERC) 
Ülés időpontja NAPIREND 

Január 
26. csütörtök 

1.)  2023. évi munkaterv elfogadása 
2.) Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési  
      megállapodások felül-vizsgálata  

Február  
15. szerda 

1.) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének 
     elfogadása  
2.) Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve  

Február 
28. kedd  

(rendkívüli ülés) 

1.) A Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház 2023. évi  
      munkaterve. 
2.) Különfélék 

Március  
30. csütörtök 

1.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról  
2.) A Nagylétai Református Egyházközség beszámolója a 
     Szociális Otthon működéséről  
3.) 2022. évi Közbeszerzési terv  
4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program 
5.) Beszámoló a Városi Könyvtár és Művelődési ház munkájáról 
6.) Beszámoló az adóbevételek alakulásáról 

Április  
27. csütörtök 

1.) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének  
     teljesítése (zárszámadás) 
2.) Beszámoló a 2022. évi pénzügyi ellenőrzésekről  
3.) Beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
     ellenőrzésről 
4.) Tájékoztató a belső ellenőrzési tevékenységéről  
5.) Szociális Szolgáltatási Koncepció 

Május  
25. csütörtök 

1.) Tájékoztató Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat  
      tevékenységéről 
2.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak  
      ellátásáról 
3.) Beszámoló a közrend közbiztonság helyzetéről Létavértesen  

Június  
29. csütörtök 

1.) Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról  
2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról . 
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KITÜNTETÉS 
 

A magyar forradalom és szabadságharc 
175. évfordulója alkalmából 

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

VVÁÁLLYYIINNÉÉ  PPÁÁPPAAII  VVIIOOLLAA  
Létavértes város önkormányzati képviselője 

a létavértesi Irinyi Kiállítóterem vezetője 
az Irinyi János Általános Iskola 

nyugalmazott igazgatója 
részére 

 

Létavértes közösségének szolgálatában végzett oktatói munkája, 
illetve kulturális és közéleti szerepvállalása elismeréseként 

a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA 

 

Vályiné Pápai Viola Létavértes szülötte, itt 
töltötte gyermekkorát és aktív felnőtt életét. 
1983-tól nyugdíjazásáig pedagógusként, 
2005 -től az Irinyi János Általános Iskola 
igazgatójaként dolgozott. 
Tevékenységét mindig a felelősségteljes, a 
gyermekek és a közösség érdekeit szem 
előtt tartó fegyelmezett munkavégzés 
jellemezte.  
A szakmai érdemeken túl a település 
közösségi életének is aktív szereplője.  
2006 óta tagja a város Képviselő-
testületének, ahol volt az Oktatási Bizottság 

jelenleg a Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság és 
Települési Értéktár Bizottság elnöke. Kiemelt hangsúlyt fektet a 
város kulturális értékeinek ápolására, megismertetésére. 
 
Elhivatott lokálpatrióta, akinek igyekezete által a Települési Értéktár 
20 eleméből Kiemelkedő Nemzeti Értéket képvisel Irinyi János és 
munkássága, a Hajdú-Bihar Vármegyei Értéktárba felvételt nyert a 
Vízi vágóhíd és a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményt 
Közösségi tevékenységéért 2014-ben Létavértes városért díjat 
kapott. A vértesi Szabadidő park, az Irinyi Arborétum, az Irinyi 
Kiállítóterem népszerűsítésében fáradhatatlan.  
Aktívan közreműködött a szőlőskerti Tájház, Petőfi utcai Tájház, a 
Vízi vágóhíd megújítását eredményező pályázatokban. Sok városi 
rendezvény szervezésének, megrendezésének aktív részese 
Kitüntetéséhez tisztelettel gratulálunk !                     .          (t) 
 

 
 
 
 
 
 
A Az önkormányzat 

POLGÁRMESTERI

              TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Felhívás a gazdálkodókhoz! 
 

A tavasz eleji változékony időjárás és az évek óta tapasztalt, 
átmenet nélküli évszakváltás arra sarkallta a gazdálkodókat, hogy a 
kint hagyott terményeket (főként tormát) mielőbb felszedjék. Ebből 
következik, hogy sok helyen a dűlőutak a csapadékos napok miatt 
nyomvályúsak lettek.  
Az önkormányzat évek óta figyel arra, hogy valamilyen rendszer 
szerint a dűlőutakat karban tudja tartani. Ezt a törekvésünket a fenti 
munkavégzés nem igazán segíti. Kérek mindenkit, hogy a dűlőút 
használatát esős időben próbálják mellőzni, és a kinti munka-
végzéseket a szárazabb napokra ütemezzék.  
Ezzel kapcsolatban kérem, hogy a tavaszi munkálatok végzésénél a 
régi jó szokásoknak megfelelően fordulót hagyjanak a saját 
területükön. Sok esetben előfordul, hogy a munkagépek a dűlőúton 
fordulnak, és a kihozott föld nyilván oda hullik és kupacokban ott is 
marad. Emiatt, aki személykocsival menne a saját területére, nem 
mindig tud akadálytalanul kijutni.  
Kérem, figyeljünk egymásra és legyen elég mindenkinek a saját 
területe a munkálatok végzéséhez! 
 

Az orvosi ügyeletről 
 

Ahogy korábban is tájékoztatást adtam az orvosi ügyelet 
átalakításának folyamatáról, úgy most is ezt teszem, hiszen mindig 
van valami előrelépés.  
Tisztelettel adok hírt arról, hogy a februárban történt aláírásgyűjtés 
Létavértesen nagyon eredményes lett. A lakosság részéről 3311 fő –
a szavazók közel 60%-a – támogatta a kezdeményezésünket. A 
körzet települései részéről Kokad, Monostorpályi, Hosszúpályi, 
Álmosd, Bagamér és Újléta lakosai segítettek még ebben az 
elhatározásunkban. Sajnos Pocsaj, Esztár és Kismarja települések 
végül nem hoztak aláírt íveket, csak a polgármesterek támogatását 
kaptuk meg. Az így összegyűjtött közel 6000 aláírást 2023. március 
2-án a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkári 
irodájában adtam le a csatolt, indoklással ellátott kérelmünkkel 
együtt. Ehhez mellékeltük a Képviselő-testület 15/2023.(II.28.)Öh. 
számú határozatát, melyben kezdeményezzük a háziorvosi 
körzeteink jogosultjai részére, hogy a feladatellátásához kössenek 
szerződést az Országos Mentőszolgálattal. Ezzel a határozattal 
egyben azt is kezdeményeztük, hogy a térség polgármesterei saját 
háziorvosaik részére ugyanígy juttassák el az erről kialakított 
álláspontjukat. Az átadást követően érkezett meg dr. Takács Péter 
államtitkár úr, akivel a kérelmünkről és a térség lakosainak 
átalakítás miatti szolgáltatási veszteségéről tudtunk beszélni. 
Államtitkár úr hivatkozva a statisztikai adatokra – elenyésző 
indokolt igénybevétel – és a szakma pozitív hozzáállásának a 
hiányáról beszélt.  
Azt az álláspontunkat, miszerint az orvosi ügyeletnek minél 
közelebb kell lennie az ellátottakhoz és inkább „munka nélkül 
üljenek” – hasonlóan a tűzoltókhoz -, de a lehetőség hiánya ne 
okozzon helyrehozhatatlan veszteséget, elfogadta és megértette. 
Azonban tájékoztatott arról, hogy a háziorvosi ügyelet háziorvosok 
nélkül nem működik, és közölte, amennyiben a szakmaiság nagy 
százalékban biztosítottá válik, a szolgáltatás felülvizsgálata 
megtörténhet. Próbált megnyugtatni arról, hogy Létavértesen a 
mentőállomás orvosi háttérrel bír, és az Országos Mentőszolgálat 
főigazgatója minden szolgálati helyen kiadta a kollégáinak, hogy 
ellátatlanul senkit nem engedhetnek el.  Tájékoztattam arról, hogy 
mindenben támogatjuk a törekvést, hogy ez így legyen és a lakosság 
minél jobb kiszolgálása az egészségügy terén se legyen csonkább, 
mint eddig volt.   
A kérdés már csak az, hogy a szolgálat vezénylés mennyire terheli 
le a létavértesi három mentőgépjárművet és annak személyzetét.   

Menyhárt Károly polgármester
 

 
 

Programelőzetes 
 
Március hónapban minden pénteken Mesés Március címmel új 
online mesék léthatók az intézmény honlapján és facebook oldalán.. 
 
Március 24-én a Holle anyó című meseszínház lesz helyi és 
környékbeli általános iskolák tanulói részére. Három előadásra szóló 
bérletet lehetett vásárolni. Áprilisban lesz amásik két meseszínházi 
előadás. 
 

A Költészet Napja alkalmából áprilisi terveinkben szerepel a 
helyi iskolákkal közösen szervezett versmondó verseny, illetve 
felnőtteknek egy vers felolvasó est. 
 

Május 13-ra ütemezzük a Májusi Málé Fesztivált - minden ami 
kukorica; annak hagyományos és modern felhasználásával 

Pappné Szabó Mária
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FARSANG VOLT AZ ÓVODÁBAN 
 
Február 24-én farsangi mulatság volt a Debreceni utca 1. szám 
alatti intézményünkben. A bölcsődések, óvodások, de még a 
felnőttek is izgatottan készültek erre a napra. Egyaránt ötletes, 
színes, jelmezekbe öltöztek, és vidám játékokkal, zenés 
mulatsággal töltötték a délelőttöt.  
 

 
FOTÓ:  GYERMEKSZIGET ÓVODA -BÖLCSŐDE

A nap fénypontja volt a Ketten Akusztik vidám zenés műsora, akik 
a közös éneklésbe bevonták a gyerekeket is. Ezzel a vidám, jó 
hangulatú nappal búcsúztattuk el a telet, s várjuk a napfényes tavasz 
érkezését. 
 

1 % felajánlás 
Kérjük, idén is támogassa óvodánk gyermekeit, adója 1%-val! 
Alapítványunk neve: A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért 
Adószám: 18567317-1-09 

 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde dolgozói

 

MEGYEI ELSŐ HELYEZETT 
 
A Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat 
„Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” 
című projekt keretében rajzpályázatot 
hirdetett, melyre iskolánkból 10 felső 
tagozatos gyerek munkáját küldtük be.  
Felső tagozatos kategóriában I. helyezést 
ért el: Karcza Attila 5.b osztály, 
Létavértesi Arany János Általános Iskola.  

Máté József felkészítő tanár 
 

RÉGI KÉP 1966-BÓL 

A képpel Portörő Sándorné tanítónőre emlékeznek alsós tanítványai 

 
 
 
  
 

 
 

      Ajándékozni jó 
 

A Nemzetközi Könyvajándék Napot 
február 14-én ünnepeljük. Iskolánk 
könyvtára második alkalommal csatla-
kozott a mozgalomhoz. Az iskola 
épületében „elhagyott” könyvek várták az 
olvasókat. A diákok és pedagógusok 
örömmel vitték haza a megtalált 
olvasmányokat. Az 1 - 2. évfolyam 
osztálykönyvekkel gazdagodott. 

 

„Csináljuk a fesztivált!” 

Felsős diákönkormányzatunk február 17-én tartotta farsangi 
időutazását. A fesztivál szereplői vidám táncokkal idézték fel a ’80-
as, ’90-es évek legnagyobb slágereit. Csoportjaink ezt a retró 
időszakot idézték fel előadásaikkal.  
 

 
FOTÓK: ARANY JÁNOS ISKOLA

A 7. c fesztiválozói 
Helyezettek: 
1. 5.a: Korda György: Reptér, 2. 6.a: The Cramps: Goo Goo Muck, 
3. 7.c: Hungária, Mix 
Különdíjasok: 8.b: Michael Jackson: Thriller, 8.c: Mix 
 

Az olvasás összekötő ereje 
Iskolánk könyvtára az idei évben is csatlakozott a Nemzetközi 
Felolvasómaratonhoz. A XV. maratonon február 28-án Babits 
Mihály műveiből olvastunk fel, a költő születésének 140. 
évfordulója alkalmából. A 7-8. évfolyamos diákokkal közösen 
szólaltattuk meg Babits legismertebb verseit, hallgattunk 
rádióinterjút és ismerkedtünk az életútjával.  
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által szervezett 
eseményen 7 országból közel 25000-en vettek részt. Magyar-
országról közel 1000 olvasó regisztrált.  
 

„Megyénk kincsei” 
A Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat által meghirdetett 
háromfordulós vetélkedő a megyei és nemzeti értékek, valamint a 
hungarikumok sokszínű világát ismerteti meg a gyerekekkel. A 
versenyen iskolánkat négy tanuló képviseli: Balogh Nikoletta (7.a), 
Bata Zsombor (7.a), Gyarmati Áron (7.c), Kiss Balázs (7,c). Segítő 
pedagógus Milotai József. Eddig a verseny első és második 
fordulója zajlott le. A második fordulóban egy olyan helyi értéket 
kellett bemutatnunk, amely még nem szerepel a települési 
értéktárunkban.  
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Ezt követően jelmezesek felvonulása, értékelése zajlott.  
 

 
Jelmezesek a színpadon 

Ötletesebbnél ötletesebb maskarákba bújtak alsós diákjaink. 
Megjelent a színpadon többek között a busó, a vadász, a 
kártyalány, a Túrórudi, a szőlő, a páva, az indiánlány, de még 
Mosó Masa is. Minden jelmezbe öltözött gyerek ajándékkal 
térhetett haza.  
Hozzájárult a rendezvény sikeréhez, hogy értékes tombola 
nyeremények is gazdára találtak. 
 

Mesemondó verseny 
Ezen a héten humán munkaközösségünk megtartotta mesemondó 
versenyét. A magyar népmesék különböző fajtáit sorakoztatták fel 
diákjaink.  
 
Korcsoportonként a következő eredmények születtek: 
I. korcsoport: 1. Kozma Szofi, 2. Szilágyi Fanni, 3. Heit Borbála és 
Varga Roland –valamennyien 2.a osztályosok. 
2. korcsoport: 1. Balázs Noémi 3.c, 2. Budai Gyula Áron 3.b, 3. 
Molnár Réka és Bozsóky Panna 3.c  
3. korcsoport: 1. Kiss Milán, 2. Sós Laura és Nagy-Spanyol Dániel 
– mind az 5.a osztályosok 
4. korcsoport: 1. Kiss Balázs 7.c, 2. Lingurárin József 7.b, 3. 
Vásárhelyi Annabella 7. b 
 

 
 
Felkészítők: Baloghné Janka Tímea, Szatmári Erika, Vályiné Pápai 
Viola, Molnárné Pelei Andrea, Kissné Medve Anita, Asztalos 
Brigitta. 
A versenyt lebonyolítója Gáspárné Pankotai Erika. 
Iskolánkat a konyári „XIX. Égig érő fa” mesemondó versenyen 
minden korcsoport első helyezettje képviseli majd április 4-én.  

Nagy Józsefné igazgató

Sok szép kép és további események az iskola facebook oldalán 
 

 

Választásunk az egykori dohánybeváltóra esett, mint ipartörténeti 
emlék, erről készítettek a gyerekek egy rövid fényképes leírást.  
 

 
A volt dohánybeváltó 

Továbbjutásunk a második forduló értékelésétől függ. 
 

„A Hunyadiak nyomában” 
komplex vármegyei tanulmányi verseny 

Február 23-án komplex vármegyei tanulmányi versenynek adott 
otthont a Debreceni Hunyadi János Általános Iskola. A vetélkedő a 
Hunyadi-család történelmét és a reneszánsz kort idézte fel. A 23. 
alkalommal megrendezett versenyen iskolánkat Csoma Zsófia
(5.a), Sós Laura (5.a), Menyhárt Csenge (6.a) és Szatmári Laura
(6.a) képviselte. A Hunyadi-családhoz kötődő történelmi 
események feladatainak megfejtése a legújabb, legkorszerűbb 
eszközök interaktív felhasználását igényelte.  
 

FOTÓK: ARANY JÁNOS ISKOLA

Csapatunk a versenyen 8. helyezést ért el. 
Felkészítő pedagógus: Milotai József. 

 

Farsang az alsóban 
 
Iskolánkban 2023. február 24-én nagy volt a készülődés, 
mozgolódás. A tél elűzésére készültünk! Az alsós 
diákönkormányzat szervezésében minden tanév februárjában 
iskolánk legfiatalabb diákjai bemutatkoznak egy nagy farsangi 
mulatság keretében.  
 
Az 1. a és b osztály közös produkcióval készült, melynek címe A 
szívtelen csiga volt.  
Mivel az előző két évben elmaradt ez a lehetőség, így idén 
mutatkoztak be a 2. és 3. évfolyamos diákjaink is. A 2.a osztály 
Boszorkánytánc című előadását láthattuk, a 3.c osztály 
egyvelegéből kiderült, milyen sokszínűségről árulkodik a gyerekek 
érdeklődési köre és mennyi mindenben tehetségesek. A 3.a és b 
osztály   a Vámpírok báljába vitt el bennünket.  

 

Létavértesi HÍREK 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 9 ÉV) 
a város honlapján: www.letavertes.hu 

 



6. oldal             Létavértesi HÍREK              2023. MÁRCIUS 

 
 

Felkészülés a területalapú támogatásra 
Kedves Gazdálkodók! 
Közeledünk a területalapú támogatás beadásához. Sajnos az idei 
évben újra minden gazdálkodóval Kamarai meghatalmazást 
szükséges kötni, mivel a Magyar Államkincstár Agrár és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara között ilyen megállapodás született. 
 
A meghatalmazásokat a területalapú támogatás kezdetéig
legkésőbb április 15-ig szükséges elkészíteni, a meghatalmazás 
elkészítését annál a falugazdásznál kell kezdeményezni, aki a 
támogatási kérelmet be fogja nyújtani. 
A meghatalmazás elkészítéséhez kötelezően hozni kell: 
� A MÁK vagy MVH által kiadott jelszót, amennyiben nem 
találja a jelszavát, kérjük hozza magával az Magyarország.hu 
oldalra történő belépéshez az ügyfélkapus felhasználónevét és 
jelszavát, � e-mail címet � telefonszámot � születési dátumot � 
MVH-s regisztrációs számot  
 

Területalapú támogatásról néhány szó: 
Továbbra is szükséges lesz a 10 ha fölötti gazdálkodóknak zöldíteni, 
az idén már a kölcsönös megfeleltetés része ugyan, nem külön 
jogcím és 5 %-ról 7%-ra kell a felületet növelni. Fontos 
megjegyezni, hogy még 2023-ban az előző évhez hasonlóan 
bevethető lesz a zöldíteni kívánt terület gabonafélékkel és 
elszámolható lesz, mint zöldítési felület. Az alap támogatáson felül 
igényelhető lesz Agrár Ökológiai Program, ami az alapon felül kb. 
30000 Ft/ha plusz támogatással jár, de online gazdálkodási napló 
vezetésére kötelezi a gazdálkodót (az agrotechnikai műveletek 
bejelentése, a növényvédőszerek kijuttatásának bejelen-tése, mind 
15 napon belül meg kell történjen és kompatibilisnek kell lennie a 
kötelezően beadandó gazdálkodási naplóval).  

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal. 

Üdvözlettel:  
Nagy János (+36707968501 nagy.janos3@nak.hu) 
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu) 
 

 
 
 
  
 
 

           Létavértes Önkormányzati Tűzoltóság 
           Létavértes, Kossuth u. 4. – Telefon 52/ 585-000 

 

A szabadtéri tüzek megelőzhetők 
 
A többnyire csapadékmentes és enyhe tavasz sokakat csábít a 
szabadba, zajlanak a kerti munkák, emiatt nincs olyan nap, amikor 
az ország valamelyik pontján ne gyulladna meg az aljnövényzet.  
 
Ebben az időszakban a legnagyobb veszélyt a száraz aljnövényzet 
és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. A 
szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák. 
Belterületen a kerti zöldhulladék elégetésére csak ott van lehetőség, 
ahol az önkormányzatnak van olyan rendelete, amely pontosan 
szabályozza, mely napokon, milyen időintervallumban szabad a 
kertben zöldhulladékot égetni. Ilyen szabályozás hiányában tilos ez 
a tevékenység. Tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem megengedett a 
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. 
 
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában 
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés 
alapvető szabályaival. A külterületi tarlóégetés és vágott növények 
égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal 
kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél 
írásban jelezni.  
A szabad területen keletkező tüzek 45 százalékában belterületen 
csapnak fel a lángok, így tűzgyújtási tilalom esetén fontos, hogy ha 
az önkormányzati rendelet ezt megengedi, akkor is legyünk erre 
tekintettel – javasolja az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A 
szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
tartalmazza, a jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély 
hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von 
maga után! 
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és 
minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi 
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan 
felügyelet alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, 
mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének. 
Baj esetén haladéktalanul hívni kell a 112-es segélyhívószámot. 
(Forrás: BM. OKF. honlap) 

Sütő István parancsnok

 

HELYI RENDELET 
 
A Létavértes Városi Önkormányzat Az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetéséről szóló 5/2021.(II.28.)Ör. sz. rendelete (módosító 
rendelet: 7/2021.(IV.30.)Ör.) elérhető a város honlapján. 
Ennek fontosabb paragrafusaiból: 
5.§: „A település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban 
hasznosítani, komposztálni kell.” 
6.§: „Az avart és kerti hulladék égetése hétköznapokon 7-19 óra 
között, szombaton reggel 6 óra előtt és 19 óra után engedélyezett, 
ünnep és vasárnap tilos! „                                                    
Módosíthatja: felsőbb jogszabály (vészhelyzet), tűzgyújtási tilalom, 
illetve a meteorológiai körülmény (pl.: erős szél). 
 
 

ZÖLDHULLADÉK LERAKÓ 
Gyűjtés helye: Létavértes, Szílerdő utca 8. 

NYITVA: 
Kedd – Csütörtök: 10 – 18 óráig, Pénteken: 10 – 20 óráig 

(12-14 óra között zárva) 
Szombaton:  7 – 14 óráig, Vasárnap és Hétfőn zárva. 

Csak nem szennyezett fanyesedék, ág, gally, fűkaszálék, lomb 
kerülhet a konténerbe (ág, gally maximum 1 méteres lehet! 
A szemetes, nem megfelelő méretű és minőségű hulladék 
elhelyezését az önkormányzat által megbízott személy megtilthatja. 
A konténerbe történő lerakodást önállóan kell elvégezni.  
Kérjük a lakosságot, hogy ügyeljenek a lerakóhely tisztaságára! 

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
 

             Kézilabda utánpótlás csapataink: U10,U9 és U8  
             korosztályokban megkezdték a tavaszi tornákon való 
részvételt. Lányaink, Debrecenben és Hajdúnánáson léptek pályára 
bajnoki mérkőzéseken. Az U11 korosztály tagjai a közelmúltban 
Székelyhídon jártak felkészülési mérkőzésen.  

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

U10- es lányokkal a debreceni tornán 

Judo és úszó szakosztályaink a folyamatos edzésmunka 
mellett versenyeken is megmérettetik magukat. A cselgáncsozók 
regionális versenyen Miskolcon, míg az úszók a IV. NYSC Kupán 
Nyíregyházán szerepeltek eredményesen 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 



Hirdetések leadásának 
határideje :  

2023. április 10-én 12 óra 
Városháza  I. emelet 12. Iroda, 

letahirek@gmail.com  
Befizetések: II. emelet 25. iroda  - 

vagy átutalás 
 

 

 
 

„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 15. évfordulóján 

                            El nem múló fájdalommal emlékezik 

Lányod és családja 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  
Apróhirdetés díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Ft 

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

(B-2023/28560/1/8)
 

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

Fényképpel, 50 x 90 mm-es méretben  2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft 

 

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

 

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk 

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

 

                              Férjed, gyerekeid, unokáid és dédunokáid  
                                                           menyed és testvéred 

 

 

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

                             BECSI SÁNDOR 
       Közöttünk 1948. 12.30 – 2014. 03.08. 

                                       Emlékezünk halálod 9. évfordulóján 
 

                                                                           Szerető családod  

 

SPORTVADÁSZ KÉPZÉS 
A Hortobágyi Sportlőtér Kft. 100 órás sportvadász képzést indít 
a Hortobágyon (vadászvizsgát megelőző tanfolyam), melyből 
70 óra elmélet, 30 óra gyakorlat. 
Részletek olvashatók a város honlapján: www.letavertes.hu  

TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2023. február 15 – április 
30 között a háztartások jövedelmének helyzetéről, fogyasz-
tásukról, valamint lakás- és életkörülményeikről önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt végez. 
 
Az adatfelvételbe bevont háztartások írásbeli értesítést kapnak. 
Az adatszolgáltatóknak lehetőségók van telefonon vagy 
interneten történő válaszadásra / kitöltésre. 
A telefonon és a személyesen válaszolók mindannyian 1.000 
forint értékű vásárlási utalványt kapnak. 
Az összeírást a KSH megbízásából fényképes igazolvánnyal 
ellátott SATEK Kft. kérdezői végzik. 
 

További információk: www.ksh.hu/eletmod  
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