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CIVIL SZERVEZETEK
TÁMOGATÁSA

JERUSALEMA TÁNCKIHÍVÁS LÉTAVÉRTESEN

19/2021. (IV.30.) számú Polgármesteri
határozat
Létavértes Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozza
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szó1ó 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt jogkoromben eljárva a
civil szervezetek támogatása terhére
Létavértesi Polgárőr Egyesület 320.000 Ft
„A Korszerű Iskoláért” Alapítvány
125.000 Ft
A Létavértesi Arany J. Iskola Tanulóiért
Alapítvány
205.000 Ft
Létavértesi Fitness- és Szabadidősport
Egyesület
135.000 Ft
Létavértesi Óvodák Gyermekeiért
Alapítvány
85.000 Ft
Barta Gyula és Felesége a Nagylétai I.sz.
Görögkatolikus Egyházközségért 50.000 Ft
Familia Családsegítő Alapítvány 80.000 Ft
Egyéni kérelmek támogatása terhére
Kelemen Sándor
80.000 Ft
támogatás biztosításáról döntök.
A döntésről az érintettek a támogatási
szerződések rnegküldésével értesülnek.
Felelős: Menyhárt Karoly polgármester
Határidő: 2021. május 10.
k. m. f.

Menyhárt Károly sk. Bertóthyné Csige Tünde sk.

polgármester

jegyző

Intézkedésekről
A
Kormányrendeleteknek
megfelelően
elkezdődött
a
védelmi
intézkedések
fokozatos feloldása. Ennek értelmében a
védettségi igazolvánnyal rendelkezők egyes
korlátozások alól felmentést kapnak.

A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult.
Kinyitott a városi könyvtár és megkezdhették
működésüket a művelődési ház művészeti
csoportjai, részletszabályozással működik az
Árpád téri uszoda. Látogathatók a sportlétesítmények, és az egyházak templomi
szertartásai is.
Közterületeken, közintézményekben, közösség által használt terekben továbbra is
kötelező a maszkhasználat és a védőtávolság
betartása.
A védettségi igazolvány közokirat,
hamisítása jogi következményekkel jár.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Az Arany János Általános Iskola alsó tagozatosai és pedagógusai
Létavértesre is elért a Jerusalema örömtánc
mozgalom. Létavértes Város Önkormányzata csatlakozásra ösztönözte Létavértes intézményeit, szervezeteit. Célunk
annak kifejezése, hogy a világjárvány
idején is könnyebben meg-birkózhatunk a
nehézségekkel, ha összefogunk, és együtt
táncolunk.

A tánckihíváshoz a következő intézmények
és szervezetek csatlakoztak:
Létavértes Város Önkormányzata, Létavértesi Irinyi Nyugdíjaskör, LÉT-A-MED
Érmellék Egészségcentrum,
Létavértesi
Mentőállomás, Létavértesi Gyermeksziget
Óvoda – Bölcsőde dolgozói, Létavértesi
Arany János Általános Iskola tanulói és
pedagógusai. Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola tanulói és pedagógusai,
Vértesi Református Egyházközség Idősek
Szeretetháza, Rozsnyai István Muzeális
Gyűjtemény,
Nagylétai
Református
Egyházközség
Szociális
Szolgáltató
Központja, Létavértes mindkét településrészének óvodai és iskolai szülői közössége
Létavértes SC ’97 kézilabda csapata,
Zumba
Szakosztálya,
futballcsapata,
Létavértesi Zumbarátnők csapata -

Trianoni megemlékezés
Időpontja: 2021. június 04. 18.00 óra
Helyszín: Petőfi-Debreceni u. sarok
Trianon emlékmű
Ünnepi beszédet mond:
Menyhárt Károly polgármester

A szervezési munkálatokat Papp Zoltán
alpolgármester koordinálta, aki minden
helyszínen köszöntötte a vállalkozó kedvű
táncosokat.
A táncok felvételét Kővári Krisztián, az
összevágást Kővári Emese odaadó
munkájának köszönhetjük.
A különböző koreográfiákat Tóthfalusiné
Bubrik Beáta zumba oktató tanította meg a
résztvevőkkel, akinek ebben, és a szervező
munkában végig nagy segítséget nyújtott
Gáspárné Pankotai Erika.
Köszönet illeti Kovács Katalint, aki a
Vértesi Református Egyházközség Idősek
Szeretetháza és a Rozsnyai István Muzeális
Gyűjtemény dolgozóival táncolt együtt, és
jelentős közösségépítő munkát végzett.
Ez az összefogás is bizonyítja, hogy
Létavértesen is lehet közösséget építeni, és
egy-egy munkahelyi társaság milyen jól
össze tud kovácsolódni egy jó cél
érdekében.
Köszönjük mindenki támogatását és segítő
munkáját!
Papp Zoltán alpolgármester
(Videofilmek elérhetők a Létavértes Város
Önkormányzata facebook oldaláról)

Létavértesi HÍREK
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA
SZÍNES ÁLTOZATBAN
(ELŐZŐ 7 ÉV)
a város honlapján:
www.letavertes.hu
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A LEADER egyesület pályázatot írt ki induló és működő
mikrovállalkozások támogatására: a térség értékein és a helyi
termékeken alapuló fenntartható és versenyképes vállalkozások
működése érdekében Térségi vállalkozásfejlesztés címmel,
kódszáma: VP6-19-2.1.-23-9-21.
https://ekerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/l
eaderBongeszo.xhtml - VP Leader keresőben

Illegális hulladéklerakás

A veszélyhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan egyelőre nincs
információnk, azok az írott és elektronikus médiában majd
nyilvánossá válnak, ezért kérek Mindenkit, hogy a híradásokat
figyelje.
Az aktuális nyitási folyamatokról korábbi tájékoztatómban hírt
adtam (könyvtár, uszoda- és sportpálya használat, stb.), azok a város
honlapján, illetve a facebook oldalunkon megtalálhatók.
A mai nap kértem a háziorvosok tájékoztatását a koronavírus
helyzetről az egyes körzetekben. Tájékoztatásuk szerint egy fő van
kórházi kezelés alatt. Napok óta karantén elrendeléséről nincs
információ, illetve elmondásuk alapján írhatom, hogy több, mint
egy hete már teszt kezdeményezésére sem volt példa. Ezzel
összefüggésben, az általuk mondottak alapján megállapítható, hogy
a fertőzés Létavértesen jelentős csökkenést mutat. Megítélésük
alapján 10% környékére esett vissza az előző időszakhoz képest. A
kormányzat új regisztrációs felületet indított az eeszt.gov.hu
oldalon.
Ezzel párhuzamosan az okostelefonnal rendelkezők részére az oltási
igazolvány (plasztik kártyát) kiváltandó alkalmazás tölthető le
ugyanitt. Ezt feltelepítve ugyanakkor csak egy QR-kód jelenik meg,
alatta pedig csupán a nevünk, a TAJ számunk, az oltás dátuma és a
védettség ténye látható, az oltás típusa nem.
Mindezek mellett az oltópontokon történő nagy létszámú
vakcinázáson kívül továbbra is lehetőség van a település
háziorvosainál oltásra. Ezeket a korábban megszokott módon a
körzetek munkatársai szervezik.

Ahogy az áprilisi tájékoztatóban írtam, a régi rekultivált szeméttelep
környékén a napokban megkezdjük összegyűjteni a lassan már több
száz köbméterre tehető szemetet, melyet a dolgozóink fognak
bezsákolni. Annak érdekében, hogy ez a hulladék ne szaporodjon,
több kamera kihelyezésével szükséges megfigyelnünk a területet.
Ismételten kérek Mindenkit, hogy az otthon képződő hulladékot amennyiben az AKSD az elszállítását megtagadja - az őszi
lombtalanításig tárolják otthon. Minden egyéb esetben a hatóságok
intézkedését fogjuk kezdeményezni.
Ez a helyzet sajnos megérett arra, hogy az ilyen történések miatt
zéró toleranciát hirdessünk. Azt gondolom, hogy a hulladék
elszállítása, kezelése annyira szervezett a településen, hogy senkinek
nem érdemes illegális hulladékként elhelyezni azokat. Ahogy
korábban is leírtam, 2021. márciusától az ilyen fajta hulladék
elhelyezést
a
jogalkotó
a szabálysértési kategóriából
bűncselekménnyé minősítette.
Felhívom a figyelmét mindenkinek arra is, hogy az elektromos- és a
járműbontásból származó felesleges alkatrészek átvételére az AKSD
mindenki számára lehetőséget biztosít.
Ezzel együtt kérek Mindenkit, ha ilyet tapasztal akár bel-, akár
külterületen, azt az önkormányzat telefonszámain haladéktalanul
jelezze!
Menyhárt Károly polgármester

Mindezeken kívül felhívom mindenkinek a figyelmét továbbra is
a szabályok betartására, a távolságtartásra, a maszkviselésre, illetve
a gyakori kézmosásra.

A Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület elnökségének tagjai
Tasi Sándor elnök meghívásának eleget téve 2021.április 30.-án a
Megyeházán megtartott gyűlésen vettek részt.

Ülésezett a Leader elnöksége

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 0630/2682819, Takács
István 0630/4377545, Márton Sándor 0630/9835087. Mint ahogy
eddig, munkaidőben az Önkormányzat telefonszámain.
Tájékoztatok mindenkit, hogy az önkormányzatnál eddig 598
ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést.

Az igénylések adminisztrációját folyamatosan lehet intézni a
Városházán. Ez azért fontos, mert a talajterhelési díjak
kiszabására vonatkozó moratórium 2021. június 30-án lejár.

Leader egyesület pályázat

Lehetőség van pályázat benyújtására 2022.12.31-ig az alábbiak
szerint: Magyarország Kormányának felhívása a Dél-Nyírség,
Erdőpuszták LEADER Helyi Akciócsoport területén székhellyel
vagy telephellyel rendelkező önkormányzatok, civil szervezetek,
illetve egyházak támogatása: az Akcióterületen élők
életminőségének javítása, a települések vonzóbbá tétele és a helyi
közösségek megerősítése érdekében pályázatot írt ki Települési
környezet és szolgáltatások fejlesztése címmel,
kódszáma: VP6-19.2.1.-23-6-21.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
Az elnökségi ülés napirendje:
-Beszámoló az egyesület tevékenységéről
-Tagok felvétele, illetve kizárások
-Aktuális Leader pályázatok ismertetése
-Különfélék
A megbeszélésen elsősorban a hamarosan kiírásra kerülő
önkormányzati, civil és vállalkozói szférát érintő pályázatok
részletei kerültek megbeszélésre,
Papp Zoltán alpolgármester
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Pályázat

Tájékoztatás

A 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet hatályba lépését követően
a védettségi igazolvánnyal rendelkezők – illetve a velük érkező 18
év alatti látogatók – ismét személyesen igénybe vehetik a Városi
Könyvtár és Művelődési Ház szolgáltatásait.
A védettségi igazolványokat belépéskor kérjük bemutatni.
A védettségi igazolványokkal nem rendelkezők az előzetesen
leadott kéréseket továbbra is az ajtóban vehetik át.

A 2021. évi Európai Mobilitási Héthez (szeptember 16-22)
kapcsolódva "A vasút világa –sínes álmok” címmel pályázatot
írtak ki.
Pályázhatnak: óvodásoktól – felnőttekig, egyénileg vagy
csoportosan, akár családok is rajzzal, fotóval, kreatív alkotássalTéma: a vasút világa, 175 éves a magyar vasút.
Beadási határidő: 2021. július 15.
További információk: http://www.kti.hu/emh- pályázat címen
találhatók.

Eboltás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek 2021. évi veszettség
elleni kötelező védőoltása az alábbi időpontokban történik:

Május 31. (hétfő)
Június 1. (kedd)
Június 2, (szerda)

Bábelőadás

8-11 óráig Árok és Batthyány u. sarok
8-11 óráig Sertésvásártér
8-11 óráig VÉRTESI részen a
Gagarin –Stél utca sarkon (a bolt mögött.)
A korona vírus helyzetre
tekintettel kérjük, hogy
lehetőleg egy kutyával egy
ember jöjjön. Kérjük viseljenek
szájmaszkot és egymástól a
várakozás alatt tartsák meg a
védőtávolságot.
Az oltásra a már kiadott oltási
könyvet
mindenki
hozza
magával!!
A
megrongált,
elveszett könyvek cseréje 500.Ft/db.

FOTÓ:

2021. május 27-én (csütörtökön) 14.00 órától a városi könyvtár
udvarán (Rózsa u. 1.) a VOJTINA Bábszínház előadásában a
Szerencsés János című bábelőadás kerül bemutatásra. Rossz idő
esetén az előadás a színházteremben (Árpád tér 8.) kerül
megrendezésre.
A rendezvény látogatása a mindenkori járványügyi szabályoknak
megfelelően történik.

Pappné Szabó Mária intézményvezető

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
4.§. (7) bekezdése szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt
eb oltható.”

Az ide vonatkozó FVM rendelet értelmében a veszettség elleni
oltásra már csak mikrochippel ellátott ebet lehet vinni, a veszettség
elleni oltás helyén már mikrochippezni nem lehet. Kérjük, hogy azt
az oltás előtti napokban állatorvosával végeztesse el!
AZ OLTÁS MINDEN HÁROM HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB
EB ESETÉN KÖTELEZŐ !

Újra a közterületi WiFi rendszerről
Az áprilisi lapszám 3. oldalán technikai okból nem volt
olvasható az ingyenes szolgáltatásról szóló cikk. Elnézésüket
kérjük!
Már elérhetővé vált a közterületi szabad wifi rendszer a
Kassai utcai játszótér parkoló, sportpálya és az Irinyi utca
környékén is. Elérhetősége: WIFI4EU-Létavértes.
Ez a hálózat szintén szabad felhasználású az Árpád tér teljes
szakaszán a játszótér felől is, a Kossuth utca első részén,
illetve a sportpálya és óvoda parkoló környékén és területein
is.

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

Aki az eb oltását elmulasztja, az 50.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi
bírsággal sújtható.
Az oltás díját ( 4.500.-Ft/eb ) az oltás helyén kell megfizetni,
illetve a korábbi éveknek megfelelően az oltás előtti héten is lehet.
Aki akarja befizetheti, az oltás előtti héten május 27—
én(csütörtökön) délelőtt 8-12-ig és délután 13-16 óráig, valamint
május 28-án 8-13 óráig.
A befizetést a korona vírus járványra való tekintettel a
megfelelő védő intézkedések betartása mellett (szájmaszk
használat és a megfelelő védő távolság betartásával) az
Önkormányzat hátsó, Tűzoltóság felőli bejáratánál lévő kapus
fülkénél megtehetik Szabó Lászlónál.
A befizetéshez is feltétlenül hozzák a kisállat egészségügyi könyvet!
Az állatorvosnál tett előzetes egyeztetés alapján, az orvosi
rendelőnél, valamint a kiszállási díj megfizetésével az állat tartási
helyén is elvégeztethető a veszettség elleni védőoltás.
Dr. Tóth László állatorvos
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Anyák napja a bölcsődében és az óvodában
Anyák napja alkalmából az óvodapedagógusok és a
kisgyermeknevelők a körülményekhez alkalmazkodva
köszöntötték az édesanyákat. A rendelkezések miatt nyílt
Anyák Napjára nem volt lehetőség, ezért ajándékkal,
verssel, műsorral, vagy fényképes videoösszeállítással
lepték meg az édesanyákat.
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda -Bölcsőde
munkatársi közössége

Örömtánc az intézményben

HÍREK
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Jelenléti oktatás

Alsósaink április 19-én, a felsősök május 10-én tértek vissza az
iskolába, s remélhetőleg a tanévet már tantermi keretek között
tudjuk befejezni. A jelenléti oktatás a tanulók, szülők és
pedagógusok számára öröm és némi aggodalom is. Sok mindent
kell bepótolni, igaz ez nem mindenkinél adott, hiszen vannak otthon
maradt diákok, a szülők vírustól való félelme, vagy a családban
éppen jelen lévő betegség miatt. A nagy többség azonban
megkezdte a munkát. Órarend szerint, a régi járványügyi szabályok
betartásával (hőmérséklet mérése, kézfertőtlenítés, távolságtartás,
maszk használata) dolgozunk.
A tanévből még hátralévő idő alatt nagy hangsúlyt fektetünk a
képességek fejlesztésére, a lemaradások pótlására.

Léta vezér újra a döntőben
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 15. alkalommal
szervezte meg a „KerekEmese” Kárpát-medencei történelmi,
néprajzi és természetismereti vetélkedősorozatot. Iskolánk tanulói
„magonc” kategóriában neveztek be a háromfordulós versenybe.
„Léta vezér” nevét viselő csapatunk (Balogh Nikoletta 5.a, Komlósi
Zsófia 5.a, Kecskeméti Szabolcs 5.a, Kiss Balázs 5.c)
a
szerteágazó, kreatív feladatokkal kiegészített, komplex ismeretekre
építő fordulókat sikeresen teljesítette.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde dolgozói is
csatlakoztak az önkormányzat által kezdeményezett
Jerusalema tánckihíváshoz. A videofilm elérhető a város
facebook oldaláról.
RÉGI KÉP

FOTÓ: ISKOLA ARCHÍVUMA

A döntő, a kialakult járványhelyzet miatt, rendhagyó módon online
formában került sor április 24-én. A széleskörű tárgyi ismeret
mellett a gyorsaságra, találékonyságra épülő megmérettetésen
tanulóink a 12. helyezést érték el a résztvevő negyven csapat közül.
Felkészítő pedagógus: Milotai József

A környezettudatosság jegyében

Ez a felvétel az 1950-es évek elején készült a volt Baross utca
kultúrház színpadán a „Fonó” hagyományait feldolgozó amatőr
színjátszók előadásán. Középen áll Ráthonyi Zoltánné pedagógus.
Örömmel fogadnánk, ha valakinek ez a fénykép meg van, és
archívumunk számára beszkennelésre megkaphatnánk!. (TB)

Iskolánk diákönkormányzata május 3-4 napokon tavaszi
hulladékgyűjtési akciót szervezett. Az őszi időszakhoz hasonlóan az
alsó és felső tagozat közösen gyűjtötte a vegyes papírt.
Az összefogásnak és a helyi vállalkozóknak köszönhetően két
konténert sikerült megtöltenünk. Ezúton szeretnénk megköszönni
Nagy Tibor vállalkozó, a PIREHAB Nonprofit Kft. és a Létavértesi
Városi Önkormányzat támogatását!
Szervező pedagógusok:
Baloghné Janka Tímea, Milotai-Kiss Ildikó
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Helyesíró verseny
Lezárult a XXIV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny 2., megyei fordulója, melyen iskolánk 2 tanulója vehetett
részt.
A járványhelyzet miatt online formában lebonyolított vetélkedőn
Moczok Ágota a 29, míg Tóth Orsolya a 14. helyezést szerezte meg.
Mindketten a 7.c osztály tanulói. Felkészítőjük: Molnárné Pelei
Andrea tanárnő.

FOTÓ:K:: ISKOLA ARCHÍVUMA

Papírok átrakása a konténerbe

Kiállítás
A Hortobágyi Nemzeti Park helyi természetvédelmi őrének, Szél
Lászlónak köszönhetően iskolánkban egy mobil kiállítás tekinthető
meg, amely a Hajdúság Dél-Nyírség Tájegység természetvédelmi
szempontból kiemelt jelentőségű területeinek és élővilágát,
településünk
környékén
található
természeti
értékeit,
természetvédelmi tájegységeit mutatja be interaktív tabló
formájában.

A teljesítményhez szívből gratulálunk! Ha ez az eredmény most
nem is jelent továbbjutást az országos versenyre, gondoljunk arra,
hogy Kárpát-medence legjobb 2400 helyesírója versenyzett az 5–8.
évfolyamokon ebben a fordulóban.

Örömtánc mozgalom
Településünk zumba oktatója, Tóthfalusiné Bubrik Beáta és kis
csapata kezdeményezésére Létavértes Város Önkormányzata
tánckihívásra ösztönözte a település intézményeit és lakosait. Ehhez
a felkéréshez mi is - a Létavértesi Arany János Általános Iskola
alsó tagozata – csatlakoztunk közel 200 gyerekkel, 23 pedagógussal
és 2 fő technikai dolgozóval.

Két hétig nézegethetik diákjaink az anyagot, használhatják a
játékokat, melyek segítségévek sokat tanulhatnak. A kiállításhoz
mellékelnek színezőket, leírásokat.
Köszönjük a lehetőséget, s Schmidt Júlia kolléganőnknek a
közreműködést!

Diákjaink a Kővári Krisztián által elkészített felvétel előtt minden
napon gyakoroltak. Ezt a hálatáncot, az összefogás, a világjárvány
könnyebb feldolgozására készítettük és látni kellett volna, hogy már
a próbákon milyen lelkesedéssel, mekkora örömmel táncoltak a
nebulók! Iskolánkban a koreográfiákat Gáspárné Pankotai Erika
tanító néni segítségével, vezetésével gyakoroltuk.
Nagy Józsefné intézményvezető
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Hibrid oktatás
2021. április 19-től alsós nebulóink nagy örömmel tértek vissza az
osztálytermeikbe. A jelenléti oktatásnak köszönhetően a tanórák
közötti szünetekben újra gyerekzsivajtól hangos az Irinyi utca 8.
szám alatti iskolaépületünk.

A fenntarthatóság üzenete a 3-4. osztályban
A globális felmelegedés, a vízhiány, a csökkenő energiakészlet, a
klímaváltozás fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk
szemléletünkön és magatartásunkon. A gyerekek a tanítási órákon
megismerték a téma jelentőségét, és azt, hogy kis odafigyeléssel ők
is tehetnek a Föld védelméért.
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Beiratkozás

Újra az iskolában
Felső tagozatos tanulóink továbbra is digitális oktatási rendben
folytatták tanulmányaikat május 10-ig. Büszkén mondhatjuk, hogy
az 5-8. osztályos diákok többsége aktívan vesz részt az online
órákon és kötelességeiknek eleget téve nem szünidőként kezelik a
megváltozott tanulási módot.

Április hónapban zajlott leendő kisdiákjaink beíratása.
A
veszélyhelyzetre való tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő
beiratkozásra nemcsak személyesen, hanem online úton is volt
lehetőség. A jelenlegi adatok szerint 23 család döntött úgy, hogy
csemetéje számára intézményünket választja alma materként.

Fenntarthatósági Témahét

Tánckihívás

A tantermi oktatás keretei közötti első hét az alsó tagozaton a
környezetvédelem jegyében telt, hiszen április 19-23. között
került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét, melynek célja
a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése tanulóink körében.

Tóhtfalusiné Bubrik Beáta tanító néni vezetésével csatlakozott
iskolánk az országszerte, világszerte elterjedt Jerusalema
tánckihíváshoz, melynek legfontosabb célja a világjárvány idején is
felhívni a figyelmet a boldogságra, arra, hogy az élet szép.

Környezettudatos nevelés az 1-2. osztályban

Az irinyis közösség apraja-nagyja példát mutatva a jó ügy
érdekében történő összefogásra vidám hangulatú örömtáncot járt az
iskolaudvaron és az Irinyi Szabadidőpark focipályáján.
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A tánckihívás képeiből

Felső tagozatos tanulóink idén második alkalommal vettek részt
május 6-án rendhagyó magyar óra keretében virtuális múzeumtúrán.
A Digitális Edukációs Múzeumi Órákon diákjaink határon túli
magyar kulturális, történelmi és művészeti értékekkel ismerkedtek
meg.

FOTÓ: ISKOLA ARCHÍVUMA

A Petőfi Irodalmi Múzeumban
A digitális térben közel 20 múzeumba nyerhettek betekintést
virtuális séták, videók segítségével, majd online kvízjátékok során
tehették próbára tudásukat az elsajátított ismeretekről.

VERSENYEK
Természet és környezetismereti verseny
A helyi fordulón legjobban szereplő 5-6. osztályos diákunk
képviselte iskolánkat a Kaán Károly Országos Természet és
Környezetismereti Verseny megyei fordulóján április 23-án.
A megmérettetés online formában került megrendezésre és
szerteágazó ismeretanyaga igencsak próbára tette hat tanulónk
tudását.
A legeredményesebben szereplő tanulóink:
Jákób Levente 5. osztályos tanuló megyei 5. hely
Tóthfalusi Máté 6. osztályos tanuló megyei 17. hely
Gratulálunk tanulóinknak és az őket felkészítő Katona István tanár
úrnak!

KÉPEK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Vértesi Református Egyházközség

Bazilimpia
A hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola
és Kollégium által meghirdettet 3 fordulós levelezős versenyen vett
részt iskolánk hetedik osztályos csapata.
A komplex tanulmányi (magyar, történelem, biológia, kémia,
matematika, informatika, stb.) megmérettetésen diákjaink a
középmezőnyben végeztek.
Csapattagok:
Joó Panna Dorka. Karcza Zoltán. Katona Maja,. Zudor Nóra,
Zudor Réka
Gratulálunk Jákóbné Szilágyi Éva pedagógusnak felkészítő
munkájához és a mindennapi iskolai teendők mellett plusz
tevékenységet vállaló tanulóink kitartásához és a jó eredményhez!
A Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola nevelőtestülete

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Három lány és három fiú tett vallást hitéről május 16-án a vértesi
református templomban. Az istentisztelet megtekinthető a YouTube
csatornán.
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A gránitdiplomás pedagógus
Idén lesz 75 éve, hogy átvette tanítói oklevelét
Nagylétán született.
Itt élte le az egész
életét, és itt tanított a
helyi általános iskolában férjével, néhai
Nagy
József tanár
úrral együtt.

2. rész

Egész nap jókedvű beszélgetés, mókázás folyt, még szekérrel a
cigánymuzsikusok is végigköszöntötték a szüretelőket.

Mindketten született
lokálpatrióták.
Ez
átsugárzott nevelőtevékenységükön és
a Nagyléta múltjáról
közreadott emlékekben is.

A rubin diploma átvételekor

Ilus néni a debreceni
Római Katolikus
Tanítóképzőben, a Swetits Intézetben 1946. június 17-én vette át
tanítói oklevelét.
70 évvel később, 2016. szeptember 17-én, a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem Oratóriumában vette át rubin diplomáját.
Ilus néni a legdrágább nyers gyémántot, a gyermeki lelket 44 éven
át tartó pedagógusi elhivatottsággal csiszolta fáradhatatlanul . Arra
törekedett a férjével együtt, hogy tanítványainak átadjon minden
szépet, jót, nemeset és hasznosat, hogy felnőve szülőföldjük és a
társadalom hasznos tagjai legyenek.
Talán kevesen tudják, hogy 1942-ben, amikor a Svetits
liceumban másodikos volt, egy szüreti napon, az utcán hallott
„Nagylétai szőlőskertben szüretelnek…” kezdetű népdalt húga
hegedűjátékába
bekapcsolódva,
kezdő
zongoristaként
lejátszotta, aztán kézzel lekottázta, és elküldte Kodály
Zoltánnak. A következő évben az „Éneklő ifjúság” folyóirat
májusi számában meg is jelent.
Júniusi időutazásunkban folytatódik a Nagylétai szőlőskertben
szüretelnek, ismertetve a dal gyűjtésének részleteit.
Gratulálunk Ilus néninek és ezúton is jó egészséget kívánunk!
(TB)

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Délben kenyér, kalács, szalonna, felvágott félék, főtt tojás, pogácsa,
körözött. Kiültünk ebédelni a gyepre, hogy a kenyérmorzsa bele ne
kerüljön a mustba.
Este pedig jó meleg vacsora gulyásleves és diós – mákos kalács.
Az új bor 8-10 napra forrott ki, finom volt az édes must, a néhány
napra félig kiforrott un. karcos, majd az új bor.
Tudni kellett, hogy forrás közben a szeszfok hatására a karcos és új
bor veszélyes ital, a pincébe lemenni csak maszkban lehetett, mert a
forrásban lévő bor a levegőt betöltötte. Életveszélyt jelentett, ha az
égő gyufa, gyertya vagy cigaretta elaludt. Sajnos arra is volt példa,
hogy aki akkor lement életveszélybe került.

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A létavértesi Öregkert 2005-ben (légifelvétel)
: A VÁROS KÉPEKEN, FILMEKEN
Szíves figyelmükbe ajánljuk a város eseményeiről, rendezvényeiről
készült filmfelvételek, melyek elérhetők a honlapról
www.letavertes.hu /Település /A város képeken oldalon
továbbá a YouTube.com oldalon. Írják be: Létavértes

A család és a szomszédok
Ez a fénykép 1952-ben készült a szüret harmadik – negyedik
napján.
Nekem ez a felvétel azért is jelentős, mert sokan vagyunk rajta, , de
ma már csak én és az a kicsi lány élünk. Ő Bun Marika a Fenyő
térről. Én középen állok abban az iskolás kötényemben, ahogyan a
fénykép készültekor az iskolából éppen hazajöttem. Nyolcadik
osztályos voltam.
Napjainkra sajnos a szőlőskertek művelése nem volt kifizetődő,
sokan otthagyták vagy erdőt telepítettek a helyére. Így is szép. Jó
lenne ha kialakulna a tavaszi, őszi kirándulás. Nagy kár, hogy a
nagy ünnep, a szüretelés kiment a divatból.
Én ma is nagy emlékként élem át az 1953-as szüreti kivonulást. Erre
az időre nőttek meg a fiatal csikók. Úgy látom ma is magam előtt a
hosszú kocsisort. Az eleje a Lápos-hegynél tartott, a vége még a
faluban tolongott. A fiatal, erős csikókat a gyepőlűvel, zabolával
megfogni…Nagy volt a versengés, a kacagás, a hangoskodás.
- Bő szüretet, nagy csizmát!
Istenem! Van még aki érti, hogy miről beszélek?

Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
Létavértes Lakosságáért SC '97
elnöksége, sportolói, szurkolói és volt
játékosai
megrendülten
vették
tudomásuk, hogy Gáll Tibor, Tibike,
eltávozott közülünk.
A
Létavértes
Vörös
Meteor
Sportegyesületben kezdte labdarúgó
pályafutását, nagy tehetség volt. Sok
örömet szerzett városunk szurkolóinak.
Több helyre hívták játszani, de ő
Létavértest soha nem hagyta el.
A versenyszerű aktív pályafutásának befejeztével ezt a szép játékot
az „Öreg barátok csapatában folytatta. Nagyon szerette a focit és az
ott szerzett barátokat.
A hívó szóra soha nem mondott nemet. A labdarúgás berkeiben
mindenki szerette, tisztelte.
Fáj, hogy elmentél. Nyugodj Békében Tibike!
Árva Barna elnök

Gáll Tibor a labdával és az Öregfiúkkal

Régi idők focija

Labdarúgás

Serdülő labdarúgó csapatunk a rengeteg hiányó játékos ellenére is
jól szerepel a bajnokságban. Az Egyek elleni idegenbeli bravúrral
sikerült megtartani a dobogós helyezésünket.
FOTÓ:K: SPORTARCHÍVUM

Úszás
Április végén megrendezésre került a Hajós Alfréd
úszóverseny
második
fordulója. Az egyesület
úszói
ismét
szép
eredményeket értek el.
Zúdor Nóra és Hegedűs
Tamás ezüstéremmel tért
haza a Debrecenből
versenyről.
A többiek saját idejüket javítva készülhetnek Harmati Zoltán
edzővel a következő megmérettetésre.

Judó

A kép a 80'-as évek vége felé készült a Vörös Meteor Sportegyesület Megye I. osztályt is megjárt labdarúgó csapatáról.
Álló sor (balról): Dienes Imre (elnök), ifj.Vancsa Gy, Nagy Lajos
(edző) Suta S, Éliás J, Suta J, Vancsa György (szertáros)
Guggolnak (balról) : Hőgye G, Jenei L, Tóháti L, Belényesi I,
Térdelnek (balról) : Horváth L, Kárándi J, Papp S, Vásárhelyi J,
Kovács J, Papp Z,
A csapat előtt fekve: Suta S
Papp Zoltán szakosztályvezető

Kirándulás
A Létavértes SC 97 elnöksége egynapos kirándulást szervez a
dinnyési Várpark és Skanzenbe, ahová a létavértesi Pántya Incike
invitált minket a látogatásra, valamint a felcsúti Puskás Arénába és a
Vál-Völgyi Kisvasútra.

A kirándulás június hónapban lesz, megfelelő létszám esetén.
Várjuk a sportolóink és szüleik jelentkezését.
Jelentkezi lehet a letasc97@gmail.com elmail címen
és a 06/70 778 2595 telefonszámon.
Árva Barna elnök

Judo-szakosztályunkban május hónap végéig
edzések. A cselgáncsozók felkészülnek a
bemutatóra. Haja János edző felkészülése is
szeptemberi, Győrben megrendezésre kerülő
versenyre.

folytatódnak az
városnapi Judo
megkezdődött a
Magyar Kupa
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ELHUNYT FODOR ISTVÁN ESPERES

István király fia, Imre herceg 1007-ben a
diószegi erdőben egy vadászaton halt meg,
felkoncolta egy vadkan. Ez az „állat” volt
történelmünk első vadkanja, a második 1664ben a csáktornyai vadászaton ugyanúgy ölte meg
Zrinyi Miklóst.
István király egy évig fekvő beteg volt a
bánatban, fájdalomban.
Valamelyik 100. évfordulón Diószegen fakitermelés és újratelepítés
volt. Ezzel együtt beültették az erdőt bánáti bazsarózsával és bánáti
gyöngyvirággal.
1948-ban, a határ lezárása előtt a jó álmosdi magyarok
megmentettek onnan néhány bazsarózsát és gyöngyvirág tövet.
FOTÓ: FODOR LÁSZLÓ

Fájó szívvel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy Fodor István
atya visszaadta lelkét Teremtőjének. Imádkozzunk lelke
üdvéért!
Hálával emlékezünk a településen végzett három évtizedes
szolgálatára.
A „Létavértes Városért” (2014.) kitüntetettjére a 65 éves papi
szolgálata alkalmából 2018-ban bemutatott Vasmiséjét követően az
Új Emberben megjelent méltató sorokkal emlékezünk.

„Az Úr ajándéka hű szolgájának

Onnan szereztem ezeket a csodás virágokat, kertem kincseit. Most
virágoznak, mindegyik szebb, nagyobb, fenségesebb, mint az itteni.
A bánáti bazsarózsa most van csodaszép pompában, a gyöngyvirág
egy hét múlva lesz nagyon szép. (A helybeli kertekben a bazsarózsa
és a gyöngyvirág is késik még, és nem is ilyen fajta)

Utóirat
Úgy tudom, István királynak szokása volt a jeles helyekre fehér
téglából emlékoszlopot állítani. Volt-e, van e ilyen a diószegi
erdőben? Ha nincs, legyen ilyen és menjünk el, nézzük meg!
Milbik Józsefné
nyugdíjas pedagógus

„Különleges ajándék egy pap számára, ha megérheti, sőt
egészségben megünnepelheti pappá szentelésének 65. évfordulóját.
Fodor István görögkatolikus áldozópap megkapta Istentől ezt a
rendkívüli kegyelmet, amikor május 6-án bemutathatta az Örök
Főpapnak a legszentebb áldozatot. Emberileg, mint „hű szolga”,
valóban rászolgált Ura ajándékára, akkor is, ha tudjuk: ez nem jár
senkinek, hiszen ha mindent megtettünk, akkor is csak „haszontalan
szolgák” vagyunk, s egyedül Istené a dicsőség.
Életéről röviden annyit, hogy a vészterhes időkben, 1953ban szentelték pappá a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye
számára, majd közel harminc évig szolgált Nyírgelsén. Ezután
újabb harminc évet töltött Létavértesen (Nagyléta I.) parókusként.
Nyugdíjba vonulásától (2007) mostanáig a debreceni egyházközségekben végzett kisegítő, helyettesítő szolgálatot, paptársai
legnagyobb örömére és megelégedésére.
Ez a beszámoló nem laudáció. Annyit azonban
mindenképpen el kell mondani a vasmisés atyáról, hogy a modern
pasztorációs módszereket nem ismerve is tudta: a pásztor számára
az a legfontosabb, hogy ismerje juhait s nehézségeiket.
Megdöbbentő, milyen mélyen ismeri Fodor István még ma is
Nyírgelse és Nagyléta szinte valamennyi görögkatolikus családját, a
felmenőikkel együtt. A személyes kapcsolattartáson kívül
kiemelném, hogy az Egyháza által előírt szertartások lelkiismeretes
és pontos végzését mindig szem előtt tartotta, prioritásként kezelte, s
ha csak egy-két hívő is részt akart venni a szent liturgián (a
szórványban), ő télen-nyáron rendelkezésre állt.
Életének nyugdíjas szakasza is sokatmondó számomra:
nem pihent – élvezve a nyugdíjaskor megérdemelt gyümölcseit –,
hanem állandóan helyettesített, kisegített a debreceni egyházközségekben, egészen kilencvenéves koráig.
Nem meglepő tehát, ha a nagylétai nagytemplomban
Fodor István vasmiséjét együtt ünnepelte a nyírgelsei, a nagylétai,
sőt jó néhány debreceni egyházközség is. A mise szónoka, Fekete
András kiemelte a jubiláns görögkatolikus áldozópap feleségének,
Máriának áldozatos szerepét, mondván, az ünnepelt nélküle nem
tudta volna ilyen hatékonyan teljesíteni a hatvanöt évnyi papi élet és
pasztorációs munka feladatait.”
Fodor György
Temetése 2021. május 7-én volt szülőfalujában, Nyírgelsén.
„Boldog nyugalmat, és örök emléket”.
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Megemlékezés
„Vágytam maradni még szeretteim között,

A sors végül ellenem döntött.”
Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett,
Amit mondani akartam, tudja ki szeretett,”

NYAKÓ IMRE

Közöttünk: 1938. 12. 11.- 2019. 05. 13.

Fájó szívvel emlékezünk halálod 2. évfordulóján
Élettársad és gyerekeid, unokáid

Megemlékezés
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökké megmarad.”
Fájódalommal emlékezünk
Édesanyánk

ERDÉLYI JÓZSEFNÉ

szül: Tóth Julianna

halálának 2. évfordulóján
Szerető Lányai, Vejei, Unokái és Dédunokái

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

FARNASI GÁBORNÉ
Vass Piroska

halálának 3. évfordulójára
„Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.
Örök álom zárta le drága két szemed,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Örök az arcod, s nem száll el szavad,
Minden mosolyod a szívünkben marad

Férjed, gyermekeid, unokáid, testvéred

Megemlékezés

„Számomra nem haltál meg, csak Istenhez mentél
A földi életedben oly sokat szenvedtél.
Sok volt ami történt egész életedben,
Megnyugvást keresni mentél a mennybe.
Angyalokkal vagy ott körülvéve.
Jobban vigyáznak rád, mint a földi létben.
Válassz egy csillagot, amely énrám ragyog.
Tudjad ott is, hogy én még vagyok.

.

MIKÓ ANDRÁS

1941. nov. 1. - 2020. máj. 20.

Halálod 1 éves évfordulójára szívem szeretetével emlékezem

Élettársad Kati

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

A kedvező időjárás alkalmat teremt arra, hogy
szeretteink nyughelyét és közvetlen környezetét
rendbe tegyük, gondozzuk, virággal beültessük

11. oldal

MEGEMLÉKEZÉS
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
mélységes a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
De a szívünkben örökké velünk maradsz”

Fájó szívvel emlékezünk

Zagyva Gyula
halálának 2. évfordulóján
A gyászoló család

204 éve született Irinyi János
1817. május 17-én született
Irinyi János kémikus, a
robbanásmentes, úgynevezett
biztonsági gyufa feltalálója.
A nemesi ősökkel rendelkező
Irinyi először Nagylétán, majd
Debrecenben végezte iskoláit,
innen került igen fiatalon a
bécsi Politechnikumba.
nevű
Meissner
Pál
professzorának
sikertelen
kísérletei nyomán jött rá a
biztonságos gyufa kémiai
összetételére, amit hosszú
kísérletezés után 1836-ban,
mindössze 19 esztendősen
szabadalmaztatott.
Irinyi folytatta professzora kísérleteit, és rájött, hogy a káliumklorát helyett ólom-dioxidot használva és a mérgező foszfor
megkötésével kiküszöbölheti a gyufa eme két hátrányos
tulajdonságát.
A kísérlet sikeres volt, a fiatalember pedig eladta találmányát egy
Rómer István nevű gyufagyárosnak, a szabadalomért kapott
összegből finanszírozva németországi kémiai és közgazdasági
tanulmányait. Irinyi Berlinben már 21 esztendősen elméleti kémiai
értekezést írt a savakról, foglalkozott a szikesedő talajok javítási
lehetőségeivel.
TB

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

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Rákóczi u. 50. sz. alatti családi ház
eladó. 2 szoba, konyha, fürdőszoba,
melléképületekkel, 4843 m2 –es
területen.. Fűtés: gázkonvektor +
cserépkályha. Érdeklődni lehet:
30/405 45 93 vagy 70/373 4001
(B-2021/28560//9/14)

LAKÓHÁZ. Létavértes (Vértes
központjához közel), Nyárfás utca
1. szám alatt, 2 szoba, fürdőszoba,
gázkonvektoros (+ cserépkályhás)
lakás,
melléképületekkel,
gazdálkodásra is alkalmas területtel,
2
összesen 3663 m, -en, eladó.
Érdeklődni lehet telefonon: 06-20586 0020."

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, (főtértől 5 percre, Debrecentől 25 kilométerre) 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 telefonon
06-30 / 252-6375
(B-2021/28560/5/31)

Hirdetések feladása
2021. június 10 –én, csütörtökön
12 óráig
Városháza I. emelet 12. iroda
E-mail: letahirek@gmail.com

12. oldal
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A járványügyi előírások betartása mellett ismét megrendezzük
az Erdőspusztai kék éjszakai (május 28 péntek) és az
Erdőspusztai kék 10,20,30,40 km-es teljesítmény túrákat (május
29-én szombaton. Részletek a www.letafitse.extra.hu oldalon,
vagy a város honlapján a www.letavertes.hu, illetve a facebook
oldalakon.
Bertóthy Tamás

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

Az idén is lesz vizitábor! I. turnus (kezdő) július 14-19,
II. turnus (haladó) július 19-24 részletek a
www.letafitse.extra.hu. oldalon.
A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!

