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„1956-ban
csodálatos,
felejthetetlen
nemzeti összefogás született.”
A forradalom és szabadságharc 64.
évfordulóján az Árpád téri Hősök parkjában
tartott megemlékezésen Menyhárt Károly
polgármester mondott ünnepi beszédet.
- Vajon tudjuk –e – kérdezte- hogy
Kapisztrán János halálának 500. évfordulóján
tört ki az ’56-os magyar forradalom? Mintha
Nándorfehérvár hősei feltámadtak volna. Az
ifjúság kezébe vette az ország sorsának
irányítását. A „Haza minden előtt” volt az
erkölcsi mérce, az életük feláldozása árán is.
Dávid, ha csak rövid időre is, de legyőzte
Góliátot. Csodálatos, felejthetetlen nemzeti
összefogás született. A magyar ’56 kivívta a
világ csodálatát.
Majd idézett Albert Camus „A magyarok
vére” című írásából: “…A magyar vér oly
nagy értéke Európának és a szabadságnak,
hogy óvnunk kell minden cseppjét. A
legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet
tett a szabadságért és igazságért, mint
bármely nép a világon.”
Az ismert események felelevenítése után
gondolatait azzal zárta, hogy Európa szívében a magyar nép 1956-ban, és ezt
megelőzően évszázadokon át, a maga
küzdelmeivel Európa szabadságát is védte.
De azt is látnunk kell, hogy a szabadságért
hozott áldozatokat - bár elismerte a világ mégis mindig magára maradt.
Ezért kiemelten fontos, hogy a pandémia
ellenére, ne maradjon el a hősökre való
emlékezés.
Harmati Dorottya szavalatát követőn az
intézmények, egyházak, civil szervezetek,
fegyveres testületek képviselői elhelyezték a
kegyelet koszorúit. Kép: 2. oldalon (TB.)
Videóösszeállítás a honlapon

A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény október 24-én a Rákóczi utcai Pöttöm
majorban rendezte meg hagyományőrző programját.
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A kormány rendkívüli intézkedéseiről röviden
A Kormány november 10 -i rendeletéről,
Létavértes közéletét is érintő változásokról Menyhárt Károly polgármester
kiadta a 11. számú Intézkedési tervet és
egy Tájékoztató anyagot.
A rendelet 2020. november 11. napján
lépett hatályba és december 11-éig kell
alkalmazni.
Ennek első része megerősítette a maszk
viselés szabályait. Kiterjesztette közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló
területére, például: Városháza kapualj.
A rendelet második részében rendelkezett
az este 8 és reggel 5 óra között kijárási
tilalom bevezetéséről. Ebben az időszakban
mindenki köteles lakóhelyén, szálláshelyén
tartózkodni.
A kijárási tilalom aluli kivételek:
• egészség károsodással, életveszéllyel,
súlyosabb fenyegető helyzet esetén,
valamint, életvédelmi céllal.
• munkavégzés helyére vagy onnan
visszaközlekedés céljából.
• versenyszerűen sportolók edzés vagy
sportrendezvényen való részvétele, oda
vagy vissza közlekedés céljából.
• kutyasétáltatás céljából megengedett a
lakóhely elhagyás, a lakóhely, tartózkodási
hely vagy szálláshely 500 méteres
körzetéig.
Az utóbbi eset kivételével a fentieket
okirattal szükséges igazolni.
Tilos közterületen, nyilvános helyen történő
csoportosulás, illetve gyülekezés. Ezért a
sporttelepen – a versenysport művelői
kivétel- tilos a pályák használata.

Tilos rendezvényt, gyűlést szervezni, illetve
tartani. Ez alól kivétel: a vallási közösség
szertartása, melyről maguk döntenek.
A családi esemény, magánrendezvény
tartása esetén az egy időben jelenlevők
száma nem haladhatja meg a 10 főt.
Temetésen jelen levők száma nem
haladhatja meg az 50 főt.
Házasságkötésnél a szertartás vezetője
(anyakönyvvezető, házasulók, azok tanúi,
szülei, nagyszülei, testvérei és esetlegesen
gyermekeiken kívül más nem tartózkodhat.
Vendéglátó üzletben ott foglalkoztatottakon
kívül csak az ételek kiadása és szállítása
érdekében és annak időtartamáig lehet
másnak tartózkodni. Ez alól kivétel:
köznevelési intézmény étterme, ahol csak
az intézmény tanulóit szolgálják ki.
Este 7 óra és reggel 5 óra között a
gyógyszertár és üzemanyagtöltő állomás
nyitva tarthat.
A város területén lévő oktatási intézmények
működése a külön előírt egészségügyi
ellátások mellett továbbra is megmarad, az
óvoda telephelyén történt zárlati intézkedés
feloldását követően tovább végzik a
nevelési feladatokat. Az Arany János
Általános Iskola uszodája csak az iskola
tanulói által használható.
A kormányrendelet a piacok működését
nem érintette, azonban november 12 -től a
járvány terjedésének akadályozása érdekében -a maszk használata mellett- az
egyirányú gyalogos forgalom kerül
bevezetésre.
A dokumentumok elérhetők: www.letavertes.hu
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Röviden
AZ ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL
Az egyre jobban terjedő COVID-19 vírus
miatt Menyhárt Károly polgármester a
dolgozók fokozott védelme érdekében a 10
számú intézkedésével 2020. november 4-től
szigorította a személyes ügyfélfogadást a
Városházán.
A bejáratnál kihelyezett dobozba délelőtt 8 –
12 óra között gyűjtik, és óránként iktatják a
papír alapú kérelmeket.
A személyes ügyfélfogadás menete:
1. Irodánként egyszerre csak egy ügyfelet
fogadhatnak, a többieknek a Városháza
kapualjban kell várakozni. Az ügyfeleknek az
egyéni védőfelszerelés (maszk, kesztyű)
viselése, az előírt védőtávolság betartása
kötelező.
Az ügyfél a bejáratnál lévő csengővel jelzi,
hogy ügyintézésre érkezett, és az ügyintéző
személyesen kíséri be őt az irodába.
2. Pénztári be-_ és kifizetés kedden és
csütörtökön 8 – 12 óra között.
Személyes ügyintézés előtt -lehetőség szerint
- telefonon előzetesen egyeztessenek az
ügyintézővel.
Polgármester: Menyhárt Károly
585-055
Jegyző: Bertóthyné Csige Tünde
585-307
Szoc.iroda: Moczokné Turóczi Éva 585-303
Anyakönyv: Tóthné Lukács Erika 585-308
Adócsoport: Szabó László
585-306
Hagyaték: Juhász Zoltánné
585-072
Település-szervezés: Kiss Ernő
585-300
Szatmári Imre
Zsíros Imre
Gazdálkodás:
585-302
Moldovánné Vastag Ibolya
Papp Ernőné
Mázló Lajosné
Holczapfelné Elek Katalin
Bárány-Szilágyi Orsolya
Pénztár: Szászné Rizán Erika
585-305
Kegyeleti: Kelemen Sándor
30/334 6241

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A képviselő-testület október 29-én tartotta
soros ülését a Városháza emeleti termében.

Napirendek:
Polgármesteri jelentés
1.) Beszámoló Létavértes környezetvédelmi állapotáról
2.) Beszámoló Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
2/1. Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi munkaterve
2/2. Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
2/4. Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiállítási rendszer korszerűsítése érdekében pénzügyi átcsoportosítás
3.) K ü I ö n f é I é k
3/1. Iskolai körzethatárok kijelölésének
véleményezése

3/2. Roma Láng Egyesület - tanoda létrehozása Létavértesen
3/3. Pedagógusok Arcképcsarnoka című
kiadvány megjelentetéséhez támogatás
biztosítása a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület részére
3/4. ifj. Nagy József ingatlanvásárlási
kérelme
3/5. Csillag-köz lakóinak beadványa
3/6. Civil szervezetek támogatásának felhasználása érdekében támogatási célok
módosítása: Korszerű Iskoláért
Alapítvány
317. Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
munkaterve , beszámolója

Jelmagyarázat
= elérhető a város honlapján
Az ülések anyagai (előterjesztések,
határozatok, rendeletek és videofelvételei elérhetők a város honlapján:
www.letavertes.hu /Önkormányzat

Mindenkit kérnek, hogy megfelelő
türelemmel viseltessenek egymás iránt.
Nyomtatványok a bejárati ajtó előtti
asztalon elérhetők.

Létavértesi Hírek
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA
SZÍNES VÁLTOZATBAN

(ELŐZŐ 5 ÉV)
a város honlapján:
www.letavertes.hu
A képviselő-testület tagjai az októbere 23-i megemlékezésen
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POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ

Az internetalapú távfelügyeleti rendszer teljes beüzemeléséhez a
visszasajtoló kútnál még az adatátviteli vonal végpontját kell a
Magyar Telekomnak biztosítani.

2020. november

Egyelőre minden hőközpont a kézi szabályozás mellett is
megfelelően üzemel, azonban az időjárás kedvezőbb változása
mellett a hőmérséklet a 28 C0 –t is eléri.

A koronavírus helyzetről
Az
önkormányzat
elektronikus felületein megjelentetett
intézkedések, illetve tájékoztatók mellett érdeklődtünk a háziorvosi
körzetekben a fertőzöttek számáról.
Tájékoztatásuk szerint a három körzetben összesen 57 fő fertőzött
és 6 fő kórházban ápolt beteg van. Lélegeztető gépen nincs
létavértesi lakos. Rajtuk kívül nagyon sokan várják a tesztek
eredményét.
A fenti számok sem biztos, hogy feltétlen tükrözik a valóságot, mert
a vizsgálatok, a karantén megszűntetések időben jelentős csúszást
mutatnak. Ez a szám természetesen nem tartalmazza azokat, akik
ugyan valamilyen tünetet produkálnak és táppénzen vagy egyéb
módon otthon gyógyítják magukat. A központi, illetve helyi
rendelkezések segíthetik azt a munkát, ami a betegség terjedését
akadályozza. Ezért mindenkinek felhívom a figyelmét a szabályok
betartására, a távolság tartásra, a maszkviselésre, illetve a gyakori
kézmosásra.

Orvosi ügyeleti ellátás biztonsága
Az egészségügyi és munkaügyi jogszabályok betartásával
összefüggésben nehézség lépett fel az ügyeleti ellátás
szervezésében. Az orvosi ügyeletben résztvevő orvosok számának
csökkenésének, a helyettesítő orvosok ellátásból való kivonulásának
következményeként a megnövekedett terhet 1 fő háziorvos a
továbbiakban nem vállalta. A személyi feltételek biztosítására
erőfeszítéseket tettünk, azonban ez rajtunk kívülálló okok miatt nem
vezetett eredményre.
A járvánnyal összefüggésben jelentkező fokozott orvoshiány
nehezíti a probléma megoldását. Jelenleg külső szolgáltató által
történő ellátás érdekében ajánlatkérés van folyamatban.

Szennyvízberuházás
A korábban közölt telefonszámokon továbbra is lehet jelezni a
közterületen, lakóingatlanon fennálló hiányosságokat, térburkolat
kiegészítése, aszfaltozás, aknafedlap szintbehelyezése és minden
mást is. Elérhetőségek: Veszelka Miklós 06302682819, Takács
István 06304377545, Márton Sándor 06309835087.
Mint, ahogy eddig is, munkaidőben az önkormányzat telefonszámain is jelezhetik a hiányosságokat. Az Önkormányzat
részéről ezt összesítve folyamatosan továbbítjuk.
Tájékoztatok mindenkit, hogy a mai napig az Önkormányzatnál
több mint 450 ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést. Kérek
mindenkit, hogy lehetőségei szerint még a tél beállta előtt nyújtsa be
az igénylését.

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a kivitelezők a november 2 -ai
héten az út, padka helyreállítási és aszfaltozási munkákkal eleget
tettek a korábbi lakossági bejelentéseknek.

Geotermális energia hasznosítása
A geotermális energia hasznosítás pályázatunk során a kivitelező a
hőközpontokban 2020. október 12-től a rendszerek működtetését
üzemszerűen végzi. Az előre menő vízhőfok a kútgépházban 62 C0
fok folyamatosan tartható, melyhez a szabályozási folyamatok is
elkészültek.

Energetikai korszerűsítésről
A Mezei-Vill Kft. szakemberei a város utcáiban -az általunk
korábban összeállított lista alapján- a hiányosságokat megszűntették.
Karbantartás keretében folyamatosan ellenőrzik a rendszert. Ezzel
párhuzamosan a karácsonyi díszvilágításhoz szükséges áramvételi
dobozokat szabvány szerint a cég átszerelte.
Az Önkormányzat munkatársai a fényforrások előkészítését a
napokban elvégzik, annak a kihelyezése és beüzemelése november
végéig megtörténik.

Ipari park
Az ipari park pályázatunk forrás kiegészítésére a napokban kaptunk
értesítést, hogy a közreműködő szervezet 29 727 336 Ft-ot biztosít a
beruházás megvalósításához. A kivitelező részéről tett ajánlati ár és
a rendelkezésre álló forrás így még mindig (a fenti támogatási rész
ÁFA összegét) 8.026.381 Ft összeg különbséget mutat. Erre
vonatkozóan megkíséreljük hazai forrás kiegészítő támogatásként az
összeget megigényelni. Amennyiben nem sikerül, úgy a 2021-es
városi költségvetésben önrészként tervezendő. Erről rövidesen
döntést hozunk, annak érdekében, hogy a munkaterület átadása
mielőbb megtörténhessen.
Menyhárt Károly polgármester

Zöldhulladék elhelyezése
A Képviselő – testület 2020. november 5-i ülésén módosította a
települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 11/2017. (1.18.) Ör. számú rendeletét.
Ennek alapján a nem szennyezett, települési eredetű zöldhulladék
elhelyezése a Létavértes, Szilerdő u. 18. szám alatt kialakított
gyűjtőponton történik az alábbi nyitvatartási rendben:
a) március IS. napjától október 14. napjáig:
hétfő : szünnap
kedd: 10.00-18.00 óráig
szerda: 10.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig
csütörtök: 10.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig
péntek: 10.00-12.00 óráig és 14.00-20.00 óráig
szombat: 7.00-14.00 óráig
vasárnap: szünnap
b) október IS. napjától december 14. napjáig, valamint
január 15. napjától március 14. napjáig:
hétfő: szünnap
kedd: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
péntek : 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
szombat: 7.00-14.00 óráig
vasárnap: szünnap
c) december IS. napjától január 14. napjáig zárva.
A rendelet 2020. november 9. napjával lépett hatályba.
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Rendkívüli szünet volt !
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsődében, a Debreceni
utca 1. szám alatti központi egységében történt koronavírusos
megbetegedések miatt rendkívüli szünet lett elrendelve.
Ahogyan a szülők is tájékozatva lettek, intézményünk 2020.
november 03. napjától 2020. november 13. napjáig zárva volt.
Az aktuális helyzetről a szülőket folyamatosan informáljuk.
Bízunk benne, hogy egymásra vigyázva hamarabb átvészeljük az
előttünk álló időszakot.
Minden családnak kitartást, türelmet, és nagyon jó egészséget
kívánunk!
Harmati Zoltánné intézményvezető

HÍREK
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A jövő valósággá vált!
Október 28-án Létavértesre érkezett az Utazó Digitális
Élményközpont, amelynek munkatársai a legkorszerűbb
technológiákat mutatták be az érdeklődőknek. Kiderült, hogyan
működik a 3D-nyomtató - az alkatrészektől az emberi szervek (pl
protézis) nyomtatásán túl alkalmas házak (pl. sarkvidéki
kutatóállomás) kinyomtatására is.

A Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésén tárgyalta és fogadta
el az intézmény beszámolóját és munkatervét.
Az előterjesztések elérhetők a város honlapján.

Irinyi utcai Tagóvoda
Bemutatkozik a Cirmi csoport
FOTÓK: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰV. HÁZ

FOTÓ: ÓVODA ARCHÍVUMA

Szeptemberben 16 gyermek kezdte meg az óvodát a Cirmi
csoportban. 13 kisfiú és 3 kislány, a csoportlétszámunk 21 fő. A
beszoktatás fokozatosan történt és történik azóta is – szem előtt
tartva intézményünk járványügyi intézkedési tervét.
A reggeli elválás, olykor még nem zökkenőmentes, de gyermekeink
többsége örömmel érkezik a derűs, meleg hangulatú, jól felszerelt
csoportszobába, ahol minden nap komplex tevékenységekben
vehetnek részt. Ide tartoznak a mesehallgatás-bábozás, éneklés,
mondókázás, különböző utánzó mozgások, valamint a szőnyegen
való építkezés, autózás. Csoportvezető óvodapedagógusok: Horváth
Mária Andrea, Kalmár Szabina Katalin, pedagógiai asszisztens:
Kontorné Vida Edit, dajka néni: Szabó Daniella Dóra,

A program részeként megtudhatták a jelenlévők, hogy miként
hasznosítják a drónokat a mezőgazdasági munkálatok során, sőt a
vállalkozó kedvűek az udvaron ki is próbálhatták azok reptetését,
majd LEGO robotok építésében élhették ki kreativitásukat a
résztvevők. A virtuális valóság-szemüvegek segítségével egy
élmény vasutazáson vehetett részt mindenki, ami óriási élmény volt.
Intézményünk Digitális Jólét Pontként nagy hangsúlyt fektet a
digitális készségek fejlesztésére, és a tapasztalatok szerint a helyiek
élnek is ezzel a lehetőséggel.

A Népmese Napja alkalmából
A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház által, a Népmese
Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra 40 db alkotás
érkezett.

Az Irinyi utcai Tagóvoda munkatársi közössége

Röviden. Városi Könyvtár és Művelődési ház
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a tervezett négy november
hétvégi Kézműves kavalkád programja a járványügyi rendelet miatt
elmarad!

Az október 29-i Képviselő-testületi ülés tárgyalta és elfogadta az
intézmény beszámolóját és éves munkatervét. Elolvashatók a
város honlapján. (www.letavertes.hu )
A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából online keresztrejtvény
megfejtésre hívnak felnőtteket, és gyermekeket 10 éves korig.
A feladványok és részletek a város honlapján elérhetők.

A beérkezett pályamunkák az intézmény folyosóján kiállításra
kerültek. A koronavírus - járvány miatt sajnos most nem tekinthetők
meg. A hagyománynak megfelelően a résztvevők varázsceruzát és
emléklapot kaptak A 15 legsikeresebb alkotó könyvjutalmat vihetett
haza.
Pappné Szabó Mária intézményvezető
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Élményekben gazdag Szent Dömötör-nap
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Aranylakodalom

A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény valószínű az idei utolsó,
szép számú közreműködőt és lelkes közönséget vonzó egész napos
programját rendezte meg október 24-én a Pöttöm majorban. A
hagyományápoló, behajtási és betakarítási ünnepségen gazdag volt
a kínálat.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Barna János és Kacsó Ágnes, Létavértes, Nagyváradi utca 52.
FOTÓK: KÓVÁRI KRISZTIÁN

A lovas ügyességi és hétpróba versenyt csikós bemutató követte.

szám alatti lakosok 50 évvel ezelőtt, 1970. október 24-én kötöttek
házasságot. Aranylakodalmukat gyerekeik és unokáik körében
ünnepelték. A fotót Barna Gréta, a legidősebb unoka készítette.
Szeretettel gratulálunk, jó egészséget, még sok boldog közös évet
kívánunk!

EGYHÁZKÖZSÉGEINK A PANDÉMIA IDEJÉN

Főzőverseny keretében alkalomhoz illő ízes falatok készültek.

Nagylétai Református Egyházközség
A hatályos kormányzati intézkedéseket betartva, a gyülekezési
tilalomnak megfelelően nyilvános istentiszteletet nem tarthatunk a
templomban. Vasárnaponként 10 órakor azonban gyülekezetünk
Facebook oldalán és YouTube csatornáján részesei lehetünk az
online istentiszteletünknek!
Vigyázzunk egymásra, Isten óvjon mindnyájunkat!
Vértesi Református Egyházközség
A kialakult vírushelyzet megakadályozza a vasárnapi találkozásokat. Megfosztott attól, hogy közös éneklésben, imádságban és
igehallgatásban merítsünk erőt, és egymás bátorító tekintete
biztasson bennünket.
Kérjük, hogy ha e-mail címmel rendelkezik, akkor a
vertes@reformatus.hu címre, nevének és postacímének megadásával szíveskedjen egy rövid üzenetet írni, hogy a későbbiekben így
is tarthassuk a kapcsolatot! Isten megerősítő jelenlétét kívánva:
Szabó János lelkipásztor és Bárány Péter gondnok

Kisebb és nagyobb méretű kocsik és fogatok díszítő versenye is
volt, melyet a Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde Tagóvodája a
Tökhintóval nyert meg
Ifjak és gyerekek számára nép játszóház működött. A Dimitrifjak, a
Csárda muri és a Zimberi banda közös produkciójával
megjelenítették „A helyi asszony esetét behajtás idején”.
Színpadra lépett a Bihar citerazenekar, a Villongó néptánccsoport
(címlapon), valamint a Cifra Palota bábcsoport.
Férfi ügyességi verseny folyt a „Tanya bikája” címért, de volt
mulatságos házaspárbaj, és Tanyaolimpia is.
Közös csergetés, népi színjáték után, tábortűz mellett „tanyataposó„
táncház zárta a vidám napot. (TB.)

A Szent Dömötör-napot Kővári Krisztián 256 képpel dokumentálta, melyet elérhetnek a város honlapjáról, vagy közvetlenül
megtekinthetnek a Rozsnyai Gyűjtemény facebook oldalán.

Nagylétai Görögkatolikus Egyházközség
Kistemplomunkat (Kossuth utca) a kicsiny légtere miatt bezárjuk a
fokozódó járványveszélyben.
Nagytemplomunk szertartásai:
Vasárnap és ünnepnapon: 9.30 és du. 16 óra Szent Liturgia,.
Vecsernye hétköznap: 7.30 órától.
Szájmaszk viselése és a kezek fertőtlenítése mindenki számára
kötelező! A bejáratoknál alkoholos kézfertőtlenítőt és szájmaszkot
helyeztünk el. A padokban legalább 2 méter távolságra üljünk
egymástól!
A Szentgyónás- csak külön teremben kérhető - a nap bármely
órájában. A járvány idején mindenki felmentést kap a személyes
részvételi kötelezettség alól!
Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunk fenntartása még
nagyobb felelősséget és odafigyelést követel mindenkitől.
Vigyázzunk „Egymásra”!
Szimicsku Ferenc esperes.
Létavértes- Vértesi Görögkatolikus Parókia
Az egyéni védekezés előírásait betartva kerülnek megtartásra az
egyházközség Szent Liturgiái. Az egyes igehirdetési alkalmak,
visszamenőleg is, megtekinthetők a Parókia facebook közösségi
facebook oldalán.
(Szerk: TB.)

6. oldal

Létavértesi

A járványhelyzet miatt teljesen át kell szerveznünk az életünket.
Nem a megszokott rend szerint alakíthatjuk munkánkat, szabadidős
foglalkozásainkat, ünnepeinket. Októberben azért még igyekeztünk
minden tervezett programot - az előírások betartása miatt némi
átalakítással- megtartani. Így szerveztünk vetélkedőt, kiállítást,
október 23-i megemlékezést osztályonként, illetve udvari
meglepetésműsorral.
Nagy Józsefné intézményvezető

Csodálatos Balaton
Minden évben megemlékezünk az Állatok Világnapjáról. Ez alkalomból Janikovszky Éva Könyvtárunk október 19-én vetélkedőt
szervezett. Az idei tanévben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
állatvilágával ismerkedtek meg az 5-6. osztályos gyerekek játékos
feladatokon keresztül. A legügyesebb csapatok jutalomban
részesültek. Köszönjük a zsűri (Nagy Dezsőné, Zsirosné Czeglédi
Erzsébet) munkáját!

HÍREK
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rezett összeállítást saját maguk rögzítették. Az elkészült videót
megosztottuk az iskola facebook oldalán és az osztályok
megemlékezésein is levetítésre került.
Szereplők: Bartos Eszter, Bodnár Orsolya, Budai Henrietta, Burai
Dávid, Fagyal Sára, Harmati Dorottya, Iván Alexandra, Jónás Réka,
Mezei Benjámin, Szabó Renáta. Gitár: Bodnár Orsolya és Nagy
Zsolt tanár
A videót rögzítette és szerkesztette: Iván Alexandra. Az éneket és
gitárkíséretet betanította: Nagy Zsolt tanár. Rendezte: Milotai József
tanár.

’56 él!
Az idei év váratlan, esetenként katartikus eseményekkel tarkított
fordulatokat hozott, hasonlóan a történelmi 1956-os évhez. Talán
ezért is érezzük közelebb állónak magunkhoz, az akkori
történéseket, átérezzük az emberek félelmeit, de a reményeit is.
Molnárné Pelei Andrea tanár néni és színjátszósai az iskola udvarán
villámcsődülettel jelenítették meg a forradalom kirobbanását. A
forradalom szimbólumává vált „lyukas zászló” hívó szavára együtt
énekeltek, s emlékeztek a hősökre diáktársaikkal, tanáraikkal.

Eredmények:
1. Baglyok” 5.a: Balogh Dorina, Balogh Nikoletta, Kecskeméti
Szabolcs, Komlósi Zsófia
2.„Zöld gyíkok” 5.b: Ádám Emília, Kapusi Boglárka, Sárosi
Richárd, Soós Boglárka
3. „Kormoránok” 5.c: Bartos Imre Kristóf, Gyarmati Áron, Kiss
Balázs, Sass Levente. Szervező pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó

„A suhancok forradalma, mondták!”
Iskolánk az 1956-os forradalom előtt tisztelegve plakátkészítő
versenyt hirdetett a felső tagozatos diákok számára. A beérkezett
munkákból kiállítást szerveztünk az aulában.

Az iskola előterében kis kiállítással jelenítették meg a forradalmat.
A molotov koktél, a lyukas nemzeti színű karszalag és Csics Gyula
12 évesen írt naplója szorosan hozzá tartozik az eseményekhez,
amiről nagyszüleink és dédszüleink mesélni is tudnak, hiszen életük
része volt az, ami ma már csak emlék. Az ő emlékeikből lesz
emlékezés és történelem, amit nekünk kell tovább örökíteni.

Régi napközis kép

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Eredmények: 1. Balázs Kristóf 6.b, 2. Karcza Melinda, Lakatos
Rebeka, Tarnóczki Dorina 6.b, 3. Balogh Nikoletta 5.a, Oláh István
7.c, Ponta Géza 7.b. Szervező pedagógus: Milotai József

Ünnepi megemlékezés
A 8.b osztályos tanulóink kis műsorral készültek az 1956-os
forradalom és szabadságharc ünneplésére. A versekkel, dallal fűsze-

Egy régi iskolai napközis foglalkozáson készült fotón Farkas Béla
tanár segít a tanulónak. A kép tulajdonosa: Farkas Béláné tanárnő.

Létavértesi HÍREK
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Nemzeti ünnepünkön

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a
Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napjára emlékeztünk
október 22-én. Az ünnepi megemlékezés tanórai keretben zajlott
osztályonként.

Hallowen

Az őszi szünet előtti utolsó délután diákjaink vidáman készültek a
közelgő halloween napra. Minden osztály programjai között
szerepelt a tökfaragás, ezen kívül ki-ki kedve szerint filmvetítéssel,
kézműves foglalkozással, sportversenyekkel töltötte a nap hátralévő
részét.

Az egészséges életmód keretében különböző foglalkozásokon vettek
részt a gyerekek. A járványügyi előírások betartása mellett
kézműves programok (üvegfestés, színezés, kulcstartó készítés,
origami), ételek készítése (turmix, gyümölcssaláta, gofri),
kvízjátékok, sportversenyek (ping-pong, darts, football, röplabda)
formájában varázsoltunk jó hangulatot, vidám perceket az
osztálytermekbe.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Az elkészült rémisztő „tökfejek” az Irinyi utca 8. szám alatti
iskolaépület udvarán kerültek kiállításra.

Népmese Napja

A Népmese Napja alkalmából iskolánk több tanulója csatlakozott a
Városi Könyvtár és Művelődési Ház által meghirdetett
rajzversenyhez. Az elkészült munkák megtekinthetők a Városi
Könyvtár és Művelődési Ház facebook oldalán.
Gratulálunk a versenyben részt vevő tanulóknak és felkészítő
nevelőjüknek Joó- Tamás Henrietta Gabriella tanár néninek!

„SZiA”Nap

November 6-án, pénteken a Létavértesi Önkormányzat és „A
KORSZERŰ ISKOLÁÉRT” alapítvány támogatásával „SZiA”
(szilva, alma) napot tartottunk iskolánkban.

A nap folyamán Lukács Mihályné, Piroska néni ünnepélyes
keretek között vette át iskolánk vezetőitől az EMMI Tanmenet 2020.
pályázaton elért kiemelkedő eredményéért járó Miniszteri Elismerő
Oklevelet.
(A pályázat részletei a Létavértesi Hírek szeptemberi számában
megtekinthetők.)
Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk, hogy kollégánknak
tudhatjuk. További eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

Konformáció Vértesen

FOTÓ: EGYHÁZKÖZSÉG ARCHÍVUMA

Istennek hála 2020. november 1. öt fiatal tett konfirmációi vizsgát
gyülekezetünkben: Szűcs Alexandra, Puskás Benedek, Fekete
József, Gombos László és Iván Alexandra.
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Judo-szakosztályunknál kedden és csütörtökön a megszokott
időpontban folyamatosan zajlanak az edzések.
Október végén vendégoktató, Bodnár Robin látogatott el
egyesületünkhöz, és bemutató edzést tartott a cselgáncsozóinknak.

Labdarúgó csapatunk az őszi szezon utolsó mérkőzését
Nádudvaron játszotta. A képlet egyszerű volt: ha nyerünk,
megelőzzük a házigazdákat és fellépünk a dobogóra. Sajnos a
végeredmény döntetlen lett, így a 4. helyen várjuk a tavaszi
folytatást. Nádudvar – Létavértes 2:2. Az ifjúsági csapat 0:4
arányban alulmaradt.

Felnőtt kézilabdásainknak már csak Balmazújváros ellen kell
játszanak. Jelenleg a megyei tabella harmadik helyén állnak. Első
Nyíradony, 2. Balmazújváros. A felvétel november 7-én készült
Hajdúszoboszlón, ahol 20:28 arányban győztek a lányok.
Papp Zoltán szakosztályvezető
Október. 28.-án rendhagyó zumba órára került sor. A zumbás
hölgyek meglepetéssel készültek, és születésnapja alkalmából nagy
szeretettel köszöntöttük ZumBeust.

Régi képeslap

KEDVES OLVASÓNK!
Egyesületünk versenyúszói Harmati Zoltán edző felkészítésével
folyamatosan készülnek egy decemberre ütemezett versenyükre.
Bízunk benne, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi az újabb
megmérettetést, és ezáltal nem vész kárba a gyerekek által elvégzett
rengeteg munka.

Továbbra is köszönettel fogadunk régi
fényképeket papírképen, digitalizált
formában, amelyek Létavértes (Nagyléta és
Vértes) történetének dokumentálásához
felhasználhatók.
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MEGEMLÉKEZÉS
Soha nem feledünk!
A szívünkben örökké élsz.

NAGY SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára

Feleséged, fiad Sándor, unokáid: Kitti és Rebeka

MEGEMLÉKEZÉS

Lelkemet adtam az esti árnynak,
Szívemet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta csendes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok kicsi titkomat rábíztam a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Mindig itt leszek titkon, észrevétlen,
Ha el is mentem, itt maradt a léptem

TURÓCZI BARNABÁS

Közöttünk: 1985. április 8.– 2007. december 3.
Emlékezünk halálod 13. évfordulóján
Szerető családod, és mindazok, akiknek emlékében élsz

9. oldal

A p r ó h i r d e t é s
Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Alkotmány u. 16.sz.alatti lakóház (2
nagy szoba, konyha, fürdőszoba,
előszoba, kamra, pince, gázfűtés)
eladó. Nagy udvar, gazdálkodásra is
alkalmas kert. Érdeklődni lehet:
06 52 376-262 telefonszámon. (x)

ÉPÍTÉSI TELEK Nagyváradi u.
19/A alatt 661 m2 közművesítés
nélküli telek eladó. Közművek a
telek előtt. Kossuth kertben 1349
négyzetméteres parlagföld eladó.
Telefon: 06-30-313-3046
(B-2020/28560/19/66)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minőségű szántóföldet
vennék vagy bérelnék hosszú távra.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
06308461690
(B-2020/28560/11/54)
SZÁNTÓFÖLD. A vértesi határban a 0549//1 hr. számon 4 ha88,51 AK értékű szántó eladó.
Érdeklődni lehet: 06 (52) 556-822
(B-2020/28560/19/59)

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, 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
(B-2020/28560/13/38))

LAKÓHÁZ. Létavértes, Hunyadi
u. 17. sz. alatt 400 öl telken 80 m2
–es ház (2 szoba, konyha, fürdőszoba) eladó. Irányár: 4,4 millió Ft.
Érdeklődni 06 20 280 5455
(B-2020/28560/19/65)

Hirdetések feladása
december 10–én,
csütörtökön, 12 óráig
Városháza, II. emelet 12. ajtó
letahirek@gmail.com

Otthoni teendők
MEGEMLÉKEZÉS
„Köszönjük, hogy éltél lés minket szerettél

Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább.
Ott várj ránk, ha az időnk lejárt..”
Fájó szívvel emlékezünk

VERPELÉTI BARNABÁS
halálának 4. évfordulójára

vírus- és influenza tünetek észlelése esetén
Elkülönítés a család többi egészséges tagjától, otthon is maszk,
lehetőség szerint külön szoba. Rendszeres kéz- és felületfertőtlenítés megfelelő fertőtlenítő szerekkel. A lakás rendszeres
szellőztetése. Bőséges folyadékfogyasztás (min. 2 liter/nap)

C-vitamin 1000 mg/nap
D3-vitamin 1500-3000 NE/nap
Magnézium: 300-400 mg/nap
Szelén: 55 mcg/nap (spenót,
brokkoli, káposzta, kiwi, narancs, szőlő, tengeri halak, diófélék, teljes kiőrlésű
gabona)
Cink: 10 mg/nap (spenót, pulyka, marha, bárány, juharszirup)

Szerető családod, barátaid
Lázcsillapításra, izomfájdalomra, fejfájásra:
Paracetamol: 3 – 4x 500 mg
Ibuprofen: max. 600 mg/nap
Metamizol (Algopyrin): 3-4x 500 mg/nap

MEGEMLÉKEZÉS
„Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak
Lelketekre az angyalok vigyáznak.
Nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rátok”

BÍRÓ JÁNOSNÉ
halálának 2. évfordulójára

BÍRÓ JÁNOS
halálának 32. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk
Gyermekeik és unokáik

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft
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Köhögéscsillapítás: Erigon szirup, Coderit tabletta
Amennyiben lehetőség van rá: naponta 1-2x vérnyomásmérés (gyakran van alacsony vérnyomás), lázmérés
Telefonos egyeztetés a háziorvossal: 2 naponta
Betegség lezajlása után 4-6 héttel telefonos egyeztetés
javasolt az esetleges szövődmények felismerésére.
AMENNYIBEN ÁLLAPOTA HIRTELEN ROSSZABBRA FORDUL, MELLKASI
FÁJDALOM, FULLADÁS, NAGYFOKÚ GYENGESÉG JELENTKEZIK, AZONNAL HÍVJÁK AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLATOT: 112 –es SZÁM.

Ha kérdése van, hívja háziorvosát telefonon.
A telefonvonalak leterheltsége miatt lehet többször is kell
próbálkozni a hívással.
Dr. Magócs Gusztáv 52/ 376 - 322
Dr. Farkas Gyula
52/ 585 - 013
Dr. Martis Gábor
52/ 376 - 056

Megértésüket és felelős magatartásukat köszönjük !

10. oldal

Létavértesi

HÍREK

2020. NOVEMBER

Tájékoztató
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala
tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a veszélyhelyzet miatt az
ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.
Kérnek mindenkit, hogy ügyeiket lehetőleg telefonon, vagy
elektronikusan –személyes megjelenés nélkül- intézzék.
Telefonszámok: (54) 795-006, (52) 550-463
E-mail: kab.derecske.jh@hajdu.gov.hu
Elektronikus ügyintézés: www.mo.hu , https://epapir.gov.hu
További információk: www.kormanyhivatal.hu

Létavértesi Kirendeltség
Kormányablak: (52) 550-463
Foglalkoztatási Osztály: (52) 585-313

Települési információk a város honlapján
TELEPÜLÉS – ÖNKORMÁNYZAT HIREK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ÉLETHELYZETEK
www.letavertes.hu

§

Ingyenes jogi tanácsadás
a munka világában

Létavértes, Árpád tér 10. szám (Iparosok háza)
Minden kedden 15.00 órától – 18.00 óráig
Internetes információk: www.jogpont.hu
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