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Tisztelt Címzett  !! 
 
Tekintettel arra, hogy a törvény, a kormányrendelet, illetve helyi önkormányzati intézkedések alapján 
nem a szokásos rendben telnek mindennapjaink, nincsenek rendezvények, megváltozott a 
gyermekintézmények, egyházak, hivatalok, kereskedelmi egységek működése, a lakossági 
kapcsolattartás módja, ezért az áprilisi szám tartalma is ehhez igazodik. 
 

Tervezett tartalom: 
- A lakosság egészét érintő legfontosabb intézkedések, kérések 
- Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos információk 
- A Koronavírussal kapcsolatos tudnivalók 
- Óvoda - Bölcsőde, Iskolák tapasztalatai a digitális munkavégzéssel kapcsolatban, az igényelt 
   gyermekétkeztetés, gyermekfelügyelet számáról, tapasztalatokról, a legfontosabb intézkedésekről 
- Az egyházközségek működésének gyakorlata és szolgálata, konkrét kérés, felhívás, szertartások. stb 
- Falugazdász hírek 
 
Minden fontos közérdekű információt soron kívül köszönettel fogadunk, azokat azonnal megosztjuk 
a város honlapján (www.letavertes.hu) illetve a Létavértes Város Önkormányzata hivatalos 
facebook oldalán (https://.facebook.com/Letavertesonkormanyzat/ , blog és twitter oldalakon. 
  
 
A Létavértesi Hírek 2020. áprilisi lapszámába szánt írást, fotót, hirdetést legkésőbb 2020. április 9-
én, csütörtökön 12 óráig adhatja le személyesen a Városházán: Kossuth u. 4. I. emelet 12. irodában, 
vagy elküldheti e-mailen: letahirek@gmail.com címre. 

A hirdetések, cikkek, fotók, korábban is leadhatók, elküldhetők! 
 

A FONTOSABB TELEPÜLÉSI ANYAGOK A HONLAPON, FACEBOOKON, TWITTEREN, BLOGON IS MEGJELENNEK! 
A határidőn túl érkező anyagok a következő számba kerülnek ! 

Kérjük, hogy a képeket ne szerkessze be a szövegbe, hanem külön, csatolt fájlként küldje el! 
A hirdetést előzőleg be kell fizetni a Városházán, a gazdálkodáson (II. emelet 25. ajtó) 

Hirdetési díjak megtekinthetők: http://letavertes.hu / Település / Létavértesi Hírek oldalon 
A szerkesztés során a kézirat rövidítésére, a fotó módosításra kerülhet! 

A kéziratot nem őrizzük meg. A papírfotókat kérésre visszajuttatjuk tulajdonosának! 
A megjelenő hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 

 
Továbbra is köszönettel fogadunk régi fényképeket papírképen, vagy digitalizált formában, 
amelyek Létavértes (Nagyléta, és Vértes) történetének dokumentálásához felhasználhatók. 
 
Létavértes, 2020. április 02. 

                                                                                            Turóczi Barnabás 
      szerkesztő 
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