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15 éves a Cifra Palota Bábcsoport

Fotó: Magánarchívum

Kelemen Sándor világbajnok, többszörös magyar bajnok, a Keleti Turul Íjász
Egyesület tagja, a 2021. március 20 - 21 -én,
a Budapest – Pestszentimrei Sportkastélyban
megrendezett Teremíjász Országos Bajnokságon VM BU veterán kategóriában első
helyezést ért el, és ismét országos bajnok
lett.
Gratulálunk!

KSH felmérés lesz
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Létavértes településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre Munkaerő-felmérés és
kiegészítő felvételei kategóriában
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik.
A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon
keresztüli válaszadást, valamint a kérdőívek
weben történő önkitöltési lehetőséget.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik. Az
adatfelvételek eredményei a társadalom
jellemzőinek feltérképezését szolgálják.
A kapott adatokat a KSH a hivatalos
statisztikáról szóló. törvény, az Európai Parlament és a Tanács rendelete előírásának
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más
szervek, személyek részére nem szolgáltatják
ki.
A lakosság részére munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80
200-766-os (3-as mellék) telefonszámon,
illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak
további felvilágosítást.
Együttműködő támogatásukat köszönjük!

A tízéves ünnepségen készült felvétel
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Pályázat civil szervezetek részére
A Létavértes Városi Önkormányzat
2021. április hónapban pályázatot írt ki
helyi civil szervezetek részére.
A vissza nem térítendő pályázati
támogatással a helyi programok bővítését,
színesítését, tartalmasabbá tételét kívánják
ösztönözni.
A város honlapján, hivatalos facebook
oldalán közzétett pályázatra Adatlapon
április 30-ig az alábbi hat témakörökben
lehetett pályázni:

A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,
B.) Kapcsolódás városi rendezvények
szervezéséhez (pl: Városnap, Szüreti
nap, Advent, egyéb programok)
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok,
népi kulturális értékek ápolása,
bemutatása,
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős
tevékenységek segítése
E.) Településkép javítása (épített környezet, parkok, épületek javítása,
karbantartása)
F.) A lakosság részére szervezett helyi
kulturális és szabadidős tevékenységek, programok segítése
A
rendelkezésre
álló
forrás:
az
önkormányzat költségvetésében elkülönített keretösszeg 1.000. 000 forint.

Támogatottak köre: Pályázatot nyújthatnak be az 1989. évi II. tv (3-21.§)
előírásainak megfelelő helyi társadalmi
szervezetek (kivétel: pártok, érdekvédelmi
szervezetek, egyházak)
a.) a bíróságon 2015. január 1 előtt
bejegyzésre kerültek,
b.) az alapító okiratuknak megfelelően
ténylegesen végzik tevékenységüket,
c.) hiánytalanul elszámoltak az önkormányzati támogatással, és kifogás az
elbírálás időpontjáig nem merült fel,

Kizárólag helyben megvalósuló programokra adható be pályázat.
Támogatást igénylő Adatlap és nyilatkozat
letölthető a www.letavertes.hu oldalról
A pályázat benyújtható e-mailen (aláírt
szkennelt formában), illetve személyesen a
Városházán.

A Művelődési-, Sport- és Civil
Kapcsolatok Bizottsága Elnökével történő
egyeztetést követően a támogatások
odaítéléséről a rendkívüli helyzetre való
tekintettel Polgármesteri határozat születik.
2021. május 3 –ig.
A döntésről a pályázók 7 napon belül írásos
értesítést kapnak.
A pályázati döntés megjelenik a Létavértesi
Hírekben és a település www.letavertes.hu
honlapján.
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POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ
2021. április
A koronavírus helyzetről
Mint ahogy arról értesülhettek az írott és elektronikus médiákból
2021. április 19-ig a veszélyhelyzet meghosszabbításra került és az
azzal kapcsolatosan meghozott intézkedések hatályban maradtak.
Április 19-én kinyitják az óvodákat és az általános iskolák alsó
tagozatos osztályait. A felső tagozaton marad az otthoni, digitális
alapú oktatás. Az iskola felső tagozatos osztályai - a középiskolásokkal egy időben - május 10-én állnak vissza a rendes
munkarendre.
A napokban kértem a háziorvosokat, hogy a koronavírus helyzetről
és a vakcinákkal kapcsolatos káros kommentek eloszlatása
érdekében nyilatkozzanak a város facebook felületén a szakma és
az általuk jónak, korrektnek tartott vélekedésekről.
A nyilatkozatokat követően a regisztrációs igény emelkedést mutatott, ami azt gondolom, jó visszaigazolása a megnyilatkozásuknak.
(lásd: hivatalos facebook oldalunkat és www.letavertes.hu oldalt )
Az azóta eltelt időben, mint ahogy bizonyára a köztudatban is
nyilvánvaló, városunkban is több fertőzött személy került
kiszűrésre. Mindamellett, hogy az oltások folyamatosan teljesítésre
kerülnek – a körzetek részére átadott vakcinák függvényében – még
a regisztrált létszám kevés ahhoz, hogy biztonságban tudjuk
magunkat.
Sajnos hétről-hétre jelennek meg káros kommentek az elektronikus
felületeken, valamelyik vakcinával összefüggésben, ami nemcsak
arra alkalmas, hogy a gyártó cég felé a beszerzéseket megtörje,
hanem arra is, hogy az oltakozástól elrettentsen embereket.
Ezért kérem, hogy minden egyes olyan kérdésben, ami a
regisztráció ellen ösztökél, kérdezzük meg a helyi szakembereket
minél hamarabb.
Információink szerint a regisztrált pedagógusok oltakozása szinte
teljes mértékben megtörtént. A háziorvosok tájékoztatása szerint a
fertőzéses betegek száma folyamatos emelkedést mutat. Több az
általuk SBO-ra beküldött betegek száma (röntgen, esetleg CTvizsgálatok miatt). Ezzel összefüggésben többen vannak kórházi
kezelés alatt a városból. Egyre több azon fiatal betegek száma is,
akik súlyosabb tünetekkel vészelik át a fertőzést.
Ezért felhívom mindenkinek a figyelmét a szabályok betartására, a
távolságtartásra, a maszkviselésre, illetve a gyakori kézmosásra.
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Közvilágítás
A Mezei-Vill Kft. Szakemberei a karbantartás keretében
folyamatosan ellenőrzik a közvilágítási rendszert. Az a
tapasztalatunk, hogy olyan helyen, ahol a lámpaoszlop nem lakott
ingatlannál van, nem mindig történik meg időben a hiba bejelentése,
ezért kérek mindenkit, hogy amennyiben nem világító lámpatestet
észlel, azt a szokásos módon a Városházán az ingatlan címével és a
lámpaoszlop számával (az oszlop közepén egy kis alumínium táblán
látható) haladéktalanul tegyék meg.

Ipari park
Az ipari park kivitelezésében a munkaterületet tisztítása és a
geodéziai felmérés alapján a végleges nyomvonal szintezése
megtörtént. A D-Profil Kft. szakemberei a munkaterület
víztelenítését ideiglenes tárolók kialakításával oldották meg. A
munkálatok elvégzését követően az a tapasztalat, hogy néhány napot
még a területrész száradására várni kell. A szakmák az egyes
munkanemek előkészítését elvégezték, és rövidesen elkezdődnek a
közművezetékek kiépítésének földmunkái. Előtte közösen
intézkedünk a nagy mennyiségű építési törmelék áthelyezéséről. A
gázvezeték építéséhez a bányakapitánysági engedély megérkezett.

Orvosi ügyeleti ellátás biztonsága
Ahogy korábban is írtam még mindig nehézségekkel küzdünk az
orvosi ügyeleti ellátás szervezésében. Ezért a személyi feltételek
biztosítására folyamatos erőfeszítéseket teszünk.
Április hónapban az ügyelet orvosi háttere biztosított a rendszerbe
beforgatott helyettesítő orvosok aktivitásának köszönhetően,
azonban az asszisztencia biztosítása még mindig nehézkes. Nehezíti
a helyzetünket, hogy Nagypénteken este 20.30 órakor érkezett email az álmosdi háziorvostól, melyben azonnali hatállyal felmondta
az ügyelet feladat-ellátási szerződését.
Azonban meg kell köszönnöm azt a hozzáállást, amellyel a
telefonos egyeztetésemre igent mondtak, és vállalták az ügyeleti
szolgálat vitelét és segítését.

Illegális hulladéklerakás
Egyre inkább, és most már a város egyre több külterületi helyén,
szembesülünk illegális hulladéklerakással. Legutóbb a Gagarin utca végén a
vasúti átjáró után a bal oldali önkormányzati területén találtunk több
szekérnyi ilyen hulladékot.

Szennyvízberuházás
A korábban közölt telefonszámokon továbbra is lehet jelezni a
közterületen, lakóingatlanon fennálló hiányosságokat: térburkolat
kiegészítése, aszfaltozás, aknafedlap szintbehelyezése és minden
mást. Elérhetőségek: Veszelka Miklós 0630/2682819, Takács
István 0630/4377545, Márton Sándor 0630/9835087. Mint ahogy
eddig is, munkaidőben az Önkormányzat telefonszámain is
jelezhetnek. Az elmaradt aszfaltburkolatok javítása is megtörténik.

Szennyvíz bekötések
Tájékoztatok mindenkit, hogy az Önkormányzatnál eddig 558
ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést. Az igénylések
adminisztrációját folyamatosan lehet intézni a Városházán.

Arra hívom fel a figyelmet, hogy ez azért fontos, mert a
talajterhelési díjak kiszabására vonatkozó moratórium 2021. június
30-án lejár.

FOTÓ: VÁROSHÁZA –SZATMÁRI IMRE

Szándékos környezetrombolás
A régi, rekultivált szeméttelep környékéről az elmúlt évben 50 köbméternyi
szemetet zsákoltak be a dolgozóink. Annak az elvitele több konténerrel és
több alkalommal milliós nagyságrendű kiadással járt.
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Az elmúlt hónapban és minden egyes hétvégén valaki (vagy valakik) egyre
többet hordanak ki, melynek egy része gépjárműbontásból, illetve
elektromos eszköz bontásából származó alkatrész, akár veszélyes hulladék is
lehet. Ez a mennyiség már többszörösen meghaladja az 50 köbmétert.
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Berkenyéket, hársakat ültettünk
A település is nevezett az Agrárminisztérium által tavaly
meghirdetett településfásítási pályázatra, melyen az elbírálást
követően 225 településnek 6000 díszfát adományoztak.

FOTÓK:: VÁROSHÁZA

Felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy 2021. márciusától az ilyen fajta
hulladék elhelyezésének egyes eseteit a jogalkotó a szabálysértési
kategóriából bűncselekménnyé minősítette.
Felhívom a figyelmét mindenkinek arra is, hogy a feleslegessé vált
eszközöket, anyagokat az évente két alkalommal tartandó lomtalanítás
keretében az önkormányzat részéről kialakított átvételi helyeken leadhatják.
.
Felhívom a figyelmét mindenkinek arra is, hogy az elektromos- és a
járműbontásból származó felesleges alkatrészek átvételére az AKSD
mindenki számára lehetőséget biztosít.
Ezzel együtt az önkormányzat részéről olyan súlyosnak látjuk a problémát,
hogy büntetlenül semmi mellett nem fogunk elmenni, ezért minden
hatóságot arra kértem, fordítson kiemelt figyelmet ezekre, és a törvény
szigorával járjon el azokkal szemben, akik azt gondolják, hogy a felesleges
holmiijaikat közpénzből fogják „elszállíttatni”.
Kérek mindenkit, ha ilyet tapasztal akár bel-, akár külterületen, azt az
önkormányzat telefonszámain haladéktalanul jelezze!

Kispiaci pavilon építése
A 15. héten elkezdődött a vértesi kispiaci pavilon építése a Kassai
utcai parkoló végébe, az oszlopok fogadóinak alapozásával. A
faszerkezet az önkormányzat asztalos műhelyében készül az
anyagok gyalulásával, leszabásával, mintázásával, illetve a
ragasztott főtartók összeállításával. Ezáltal öt fedett, és három
árnyékolós elárusító hely kerül kialakításra 17,5 x2 méter területen.

Fotó: Magánarchívum

A kisvárosba, az előzetesen egyeztetett időpontban 10 10 ezüsthárs,
berkenye és nagylevelű hárs földlabdás csemete érkezett, amit az
önkormányzat munkatársai már elültettek a kijelölt helyekre.
Papp Zoltán alpolgármester

Pályázati támogatásokról
Hajdú - Bihar megye 3. számú választókerületében mind a 12
benyújtott pályázat megkapja a kért támogatást a Magyar
Templomfelújítási Programban - nyilatkozta Tasó László
országgyűlési képviselő.
A több mint 140 millió forint összértékű forrás, az örökségvédelem
jegyében, lehetővé teszi egyházi jelképek védelmét, templomok
belső és külső felújítását.

FOTÓ:K TURÓCZI B -2013.

A kispiac látványterve
A pavilon elkészültét követően az árusítóhelyek térburkolatával és
vele szemben három darab ülő pad elhelyezésével fejeződik be a
közösségi tér kialakítása.

Ennek keretében alpin technikával felújítják, korrózióvédő festéssel
megvédik a Nagylétai Református Egyházközség templomának
bádoggal borított toronysisakját, valamint a Nagylétai Görögkatolikus Egyház egy új útmenti ikont épít, és felújítja az öt útmenti
kőkeresztet.
(TB)

Közterületi WIFi rendszer
Az elmúlt héten 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.
Menyhárt Károly polgármester

Eboltásról
Többen érdeklődtek a kutyaoltás időpontjáról. A kialakult
járványügyi helyzetre tekintettel április hónapban eboltásra nem
kerül sor!
A kutyaoltás az önkormányzat és Dr. Tóth László állatorvos által
később meghirdetett időpontban lesz megtartva.

Létavértesi

4. oldal

HÍREK

2021. ÁPRILIS

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS A TAGÓVODÁBA
Irinyi utca

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS
Debreceni utca
Az óvodai és bölcsődei beíratás 2021. április 26. és május 07.
között történik a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde
aulájában személyesen (ha megoldható a gyerek(ek) nélkül), a
járványügyi előírások betartásával.

Az óvodai beíratás időpontja,, feltételei, a szükséges
dokumentumok és az eljárás rendje megegyezik a Debreceni utcai
intézménynél leírottakkal.

Mivel több nyomtatványt ki kell tölteni, hozzák magukkal:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
a gyermek TAJ kártyáját
mindkét szülő/gondviselő és a gyermek lakcímkártyáját

A járványügyi intézkedések betartása érdekében telefonos időpont
egyeztetés szükséges!
Időpont egyeztetés telefonon: április 22-én és 23-án (800-1400)
Telefonszám: 06 30 183 2505

ÓVODA
A törvény lehetőséget ad az elektronikus úton történő beíratásra is,
de ez esetben szeptemberben kellene kitölteni a nyomtatványokat, ezért a megadott időpontban a személyes találkozót
részesítjük előnyben!
A következő gyerekeket lehet beíratni az óvodába:
akinek a gyermeke 2021. december 31-ig betölti a 2,5 évet.
aki nem Létavértesen lakik, de a Létavértesi Gyermeksziget
Óvoda- Bölcsődébe kívánja beíratni gyermekét.
A járvány miatt kerülni szeretnénk a csoportosulást, ezért:
1. 2021. április 26, 27, 28-án 800 és 1200 között azokat a szülőket
várjuk, akik angol oktatást szeretnének gyermeküknek és
esetleg beíratják a bölcsődéskorú testvért!
2. 2021. április 29, 30, valamint 2021. május 3-án és 4-én, 800
és 1200 között várjuk azokat, akik nem igénylik az angol
oktatást és esetleg beíratják a bölcsődéskorú testvért!

15 ÉVES A BÁBCSOPORT

Az a kérésem, hogy az óvoda előtt várakozva egyenként jöjjenek be
a szülők!
Telefonon időpontot tudunk egyeztetni a beíratás időpontjáról, hogy
kerüljük a csoportosulást!
Időpont egyeztetés telefonon: április 22-én és 23-án (800-1400)
Telefonszám: 06 30 546 1024

BÖLCSŐDE
Az a szülő, aki 2021/2022 nevelési évben bölcsődei ellátást szeretne
igénybe venni, személyesen a Létavértesi Gyermeksziget ÓvodaBölcsőde aulájában a járványügyi szabályokat betartva 2021. május
5 - 6 - 7-én. 800 és 1200 között.
Időpont egyeztetés telefonon: április 22-én és 23-án (800-1400)
Telefonszám: 06 30 546 1024
E-mail: gyermekszigetovoda@gmail.com
Szeretettel várjuk a gyermekeket a Létavértesi Gyermeksziget
Óvoda- Bölcsődébe és Tagóvodájába.

Harmati Zoltánné intézményvezető

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A bábcsoport tagjai az elmúlt év őszén rendezett
Behajtási ünnepségen
Az óvónők alkotta Cifra Palota Bábcsoport idén ünnepli
megalakulásának 15 éves évfordulóját. Számos helyszínen
szereztek kiváló minősítéseket, városi- és óvodai rendezvényeken
örömteli perceket kicsiknek és nagyoknak.

Létavértesi HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA
SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 7 ÉV)
a város honlapján: www.letavertes.hu
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Március 15.
Iskolánk negyedikes diákjai minden évben színpadi műsorral
készülnek a nemzeti ünnepünkről való megemlékezésre. Idén is így
történt, de a járványhelyzet miatt nem lehetett hagyományos módon
megtartani az előadást.

HÍREK

5. oldal

Ezért tanulóink áttekintették és összegyűjtötték az internet
és az elektronikus kommunikáció használata által nyújtott
lehetőségeket. Az e-mail, online kapcsolat létesítésére
alkalmas felületek, Google Tanterem, a digitális
kompetenciát támogató web2 alkalmazás és a
LearningApps.org használatát. Gyakorolták a Redmenta és
a Kahoot program használatát is, ezek segítségével oldották
meg az órai feladatokat, és közben ismereteik bővültek,
fejlődött az alkalmazóképességük.
Mindezeken túl felhívtuk a diákok figyelmét az online
közösségi oldalak és az online zaklatás veszélyeire, és
segítséget kaptak, hogy mit tehetnek ezek ellen.
Természetesen a játékosság is előtérbe került, melynek
segítségével könnyebben tanultak gyerekeink, valamint
érdekesebbé és színesebbé váltak a foglalkozások.
Létai Ilona munkaközösség vezető

Nőként a világért
A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ támogatásával versenyre hívta a tankerület
iskoláit, melynek címe: „Nőként a világért” volt.
A megmérettetés online formában, két fordulóban zajlott, híres nők
köré építve a faladatokat. Az eredményhirdetésre 2021. március 8án, a Nemzetközi Nőnapon került sor.
Iskolánk felső tagozatos osztályai nagy elánnal vetették be magukat
a munkába, aminek meg is lett az eredménye..

FOTÓK ISKOLA ARCHÍVUMA

Negyedikesek műsora
A sok munka, melyet a pedagógusok és a gyerekek belefektettek az
előkészületekbe, nem ment kárba: Településünk ünnepi műsorának
üde színfoltja volt a diákok előadása, melyet még a jelenléti oktatás
ideje alatt rögzített Kővári Krisztián. A színvonalas, tartalmas
produkcióért köszönet a negyedikes gyerekeknek és tanítóiknak!
A szövegkönyv és rendezés felelősei voltak: Baloghné Janka
Tímea, Bora Istvánné, Fazokán Jánosné, Miru Györgyi, Nyakné
Hevesi Judit, Szilágyiné Magyar Éva tanítónénik.
(Az ünnepi köszöntő elérhető a honlapról és a YouTuben)

Digitális témahét összefoglalója
Iskolánkban már hagyomány, hogy kapcsolódunk a témahetekhez.
Március 22 - 26. között zajlott a Digitális témahét, melynek célja
volt, hogy a pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre
bővüljön, s ennek nyomán a digitális kompetenciát alkotó
készségek, képességek fejlesztése az informatika órán túl kiterjedjen
más tantárgyakra is.
A gyermekek találkozása a számítógéppel, és az interaktív tábla
játékos alkalmazása változatossá teszi az iskolai életet, új felfedező
utakat járnak be, és nem utolsó sorban emberséges és gyermekbarát
hatásával is megismerkedhetnek.

A Digitális témahét programjait sajnos a vírus miatt a digitális
oktatás során, online valósítottuk meg, és a lebonyolítása során
alkalmazkodnunk kellett a kialakult helyzethez, ezért néhány
esetben változtattunk az eredetileg tervezett programokon.
Az online oktatás időszakában, a digitális eszközök és technológiák
megfelelő ismerete a továbbhaladás egyetlen lehetősége és feltétele.
A bevezetett digitális oktatás során derült ki igazán, hogy
tanulóinknak a digitális kompetenciát alkotó ismereteik sokszor
hiányosak, ezzel kapcsolatos készségeik pedig fejlesztésre
szorulnak

A Győztesek csapat
A beküldött feladatlapok és pályaművek értékelése alapján az I.
korcsoport II. helyezettje A Győztesek nevű 5.c osztályos fiúkból
álló csapat lett. A csapat tagjai: Bartos Imre Kristóf, Gyarmati Áron
és Sass Levente. Gratulálunk!

Bábszínházi Világnap
Március 21-én ünnepeljük a Bábszínházi Világnapot. Még március
elején közösen készültünk a megünneplésére, de a Vojtina
Bábszínház pályázatát már csak otthon, online oktatásban
valósíthattuk meg.
Nagyon sokat köszönhetünk a bábszínháznak, számtalan mesés és
felejthetetlen élmény köt bennünket össze. Elmondhatjuk, hogy mi
nem csak egy előadásra megyünk, hanem rengeteg kulisszatitkot is
megleshettünk már, bejárhattuk a színpadot a műhelyeket, és ahol a
bábok a díszletek készülnek, voltunk nyilvános főpróbán, és
őszintén elmondhattuk a darabról a véleményünket, több
alkalommal vehettünk részt ingyenesen előadáson nyertes
pályázatnak köszönhetően, és még sorolhatnánk.
Reméljük minél hamarabb személyesen is újra találkozhatunk
AranyosKoméDiákok nevében:
Molnárné Pelei Andrea
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intézmény-, és a város honlapján is olvashatók).

Digitális oktatás
A járványügyi helyzet súlyosbodására való tekintettel a kormány
március 8-tól a tantermen kívüli digitális oktatást rendelte el.

Postázásra váró feladatlapok
Sajnos, intézményünk tanulóinak közel egyharmada nem
rendelkezik internet- hozzáféréssel és számítógéppel, ezért
számukra papír alapon küldjük el az aktuális hét tanulnivalóit.

A digitális tanórákat a Zoom-on illetve a Google Meet-en tartják
iskolánk pedagógusai. A házi feladat adása legtöbbször a KRÉTA
felületén történik.

Online órák nagyoknak

Digitális Témahét
A Digitális Témahét az online oktatás ideje alatt sem maradt el.
A 2020/2021-es tanévben iskolánk 5. és 6. osztályos tanulói
csatlakoztak a programhoz magyar nyelv és irodalom, informatika
és a természettudomány tantárgyakon belül.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Tanóráinkon megismerkedtünk a biztonságos internetezés
szabályaival, alapjaival. Ismereteket szereztünk az adathalászat
felismeréséről és biztonságos kezeléséről a
www.televele.hu/jatekok oldal segítségével, ahol diákjaink
játszhattak a Kalandor-Légy az internet bajnoka! nevű játékkal is.
Szó esett a robotok használatáról is, oktatóvideók segítségével
vizsgáltuk a robotok alkalmazásának lehetőségeit.
A mielőbbi viszontlátás reményében jó egészséget kíván a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói nevében:
Szentmiklósi Miklós igazgató

Online órák kicsiknek
A tananyagokat több digitális platformon (KRÉTA, gmail,
Facebookon létrehozott csoportok) továbbítjuk tanulóinknak.
A távoktatásban a Google Classroomot használjuk, a feladatlapok
szerkesztésére a Kahoot-ot, és a Google űrlapot alkalmazzuk.

: A VÁROS KÉPEKEN, FILMEKEN
Szíves figyelmükbe ajánljuk a város eseményeiről, rendezvényeiről
készült feilmfelvételek, melyek elérhetők a honlapról
www.letavertes.hu /Település /A város képeken oldalon
továbbá a YouTube.com oldalon. Írják be: Létavértes

Létavértesi

2021. ÁPRILIS

1. rész

HÍREK

7. oldal

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nagyléta a környék legnagyobb települése. Utcahálózata
tervezett, szerkesztett, de nem város. A környék ipari,
kereskedelmi, hivatali központja, de nem város, falu ez.

A román határnál hosszan elterülő, nyugati irányban kiszélesedő
feketeföld, amit széles homok-keret kanyarít körbe.
Itt jól termő szőlőket telepítettek már több száz évvel ezelőtt, az
Öregkertet, tovább a fiatalabb Kossuth kertet, amit átvág az
Újléta felé vezető kövesút, majd tovább folytatták és lezárták a
Bocskai kerttel.
Nekünk itt volt egy hold nagyszerű szőlőskertünk. A
dombvonulat legmagasabb szakaszán, alatta lent a mocsaras
„Cséfánta” rét.
Nagyon szerettem itt dolgozni. Ez reggel 4-5 kilométeres
gyalog-lást jelentett, este vissza. Útközben mindig a kadt szekér,
aki felvett.

felkészülten várta az egységes kérelembeadási időszakot.

Április 7-én a NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság online
agrárfórumot tartott, ahol az idei évi kérelembeadás
aktualitásai mellett szó volt a Vidékfejlesztési Programban
hamarosan megnyíló pályázati forrásokról is.
Az április 7-től beadható egységes kérelmek szankciómentes
benyújtási határideje – mivel május 15. szombatra esik – 2021.
május 17.
A kérelembeadás során 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet
támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget
teljesíteni. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus
úton, a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén, a
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes oldalon lehet
benyújtani.

Megyénkben 2020-ban több mint 11000 kérelmet nyújtottak be
Falugazdász Kollégáink, közel 95 %-át telefonon keresztül. Az
elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy mind a falugazdászok,
mind a gazdálkodók gyorsan alkalmazkodtak a koronavírus-járvány
okozta rendkívüli helyzethez, ezért bizakodunk, hogy az idei évben
is sikeres lesz a megyénkben a kérelembeadás.
A telefonon történő kérelembeadások miatt várhatóan nehezen
lesznek elérhetőek falugazdászaink, ezért kérjük többször próbálják
hívni őket, illetve mindenkit vissza fognak hívni. Kérjük a
Gazdálkodók együttműködését és türelmét.
Amennyiben szükségessé válna a személyes ügyintézés, arra csak
előzetes telefonos időpont egyeztetés után lesz lehetőség.
Irodáinkban tagjaink és munkatársaink egészségének védelmében
szigorú járványvédelmi intézkedéseket tartunk fent, melyet kérünk
betartani.
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Egykor a szőlőnk sorai között

A munka májustól augusztusig kötözés, kacsozás volt – nagyon
szerettem csinálni.
Legnagyobb esemény a szüret volt. Rokon, szomszéd, jóbarát,
napszámosok is: összesen 18 – 20 személy. Délig leszedték a
felét, azt 2 – 3 szekér vitte is haza, otthon ment a darálás,
préselés, mert éjszaka jött a Tokaji Borpincészet tartálykocsija,
oda volt szerződéssel eladva. Négy gazdától 200 hl mustot vittek
el.
A délutáni munka kényelmesebb, nótázó, mókázó volt, közben
raktuk le az un. „szép szőlőket”, amit minden szüretelő vitt haza
egy-egy vödörrel.
Egész nap jókedvű beszélgetés, mókázás folyt, még szekérrel a
cigánymuzsikusok is végigköszöntötték a szüretelőket. Vidám
nap volt.
Délben kenyér, kalács, szalonna, felvágott félék, főtt tojás,
pogácsa, körözött. (folytatjuk)
Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus

Azon kamarai tagok, akik a korábbi években nem vették igénybe
falugazdász közreműködését a kérelembeadáshoz, de idén szeretnék
kérni, keressék a NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát a
52/503-310 telefonszámon és a hajdubihar@nak.hu e-mail cím
elérhetőségeken; a falugazdászok elérésében munkatársaink
segítséget nyújtanak, valamint a NAK portálján lekérdezhetik majd
a lakóhelyükhöz legközelebbi falugazdászok elérhetőségeit.
Az idei évtől kezdődően már nincs szükség az őstermelői
igazolvány megújítására.
A NAK kéri tagjait, hogy a kérelem-beadási időszakra tekintettel az
őstermelői tevékenységgel, családi gazdasággal kapcsolatos
ügyekkel csak sürgős és indokolt esetekben keressék falugazdászukat.
Kérjük a tisztelt gazdálkodókat, hogy a gördülékeny ügyintézés
érdekében türelmesen várják telefonos megkeresésünket.

Üdvözlettel falugazdászok:
Tótin Zsófia (+36 70 337 6903; totin.zsofia@nak.hu),
Zilahi Kristóf (+36 70 528 5804; zilahi.kristof@nak.hu),
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu)
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Hajdú-Bihar megyei női kézilabda bajnokság

Véget ért a labdarúgó bajnokság

A déli csoportban bronzérmes felnőtt csapatunk
Április első hétvégéjén befejeződött a Megye II. labdarúgó
bajnokság alapszakasza. A felnőttek a déli-csoportban a harmadik,
míg az ifjúsági csapat az első helyen végzett.

A Hajdúszoboszló elleni 36-26-os győztes mérkőzés után
Felnőtt csapatunk a megyei bajnokságban jelenleg a második
helyen áll az ugyancsak 14 pontos Nyíradony VVTK mögött. A
bajnokság május 26-án ér véget.

Régi idők focija
A Létavértesi Vörösmeteor és Székelyhíd (Románia) labdarúgó csapatainak
létai barátságos mérkőzése előtt készült fénykép a kilencvenes években.
Az akkor még Székelyhíd kapuját védő Szilágyi Sándor később átigazolt
Létavértesre, ahol sok éven át meghatározó tagja volt a csapatnak.

Az első helyezett ifjúsági csapatunk
A folytatásban az északi és déli csoport első ötben végzett csapatai
küzdenek meg egymással oda – visszavágó mérkőzéseken a
feljutást jelentő első és második helyezésekért. Akikkel játszunk:
Nyírmártonfalva, Egyek, Polgár, Téglás, Debrecen Sportiskola

Rendhagyó húsvéti "edzés”

FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97
Álló sor: (középről jobb felé) Plókai M, Szatmári S, Varga L, Kárándi J,
Filemon E, Tóháti L, Horváth J, Horváth L, Kalmár Cs,
Guggolnak: (középről) Lakatos J, Blága S, Hőgye G, Suta S, Papp S.

Papp Zoltán szakosztályvezető

A húsvéti ünnepek előtt rendhagyó edzésen voltak az egyesület
legfiatalabb
kézilabdás
lányai.
Labdajátékok
helyett
nyuszisimogatást, tojás- és csokikereső versenyt, zárásként
locsolkodást szervezett számukra a Létavértes SC ’97 vezetősége.
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„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok útján utazzál tovább,
Ott várj ránk, míg a mi időnk is lejár.”

Tarján József
halálának 14. évfordulóján
Soha el nem múló fájdalommal emlékezik
Lányod és családja
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

HAT ÉVTIZEDDEL EZELŐTT
1960-ban, több mint hatvan éve végzett osztály
tablóképe. Ez az évfolyam volt az utolsó, akik a Lőcsei házban, annak lebontása előtt végeztek. Itt épült fel a
mai emeletes Arany János Iskola.
A pandémia miatt elmarad az osztálytalálkozó, és a volt
osztálytársak csak ilyen formában – a lenti tablóképenláthatják egymást.
Fotó: Magánarchívum
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A p r ó h i r d e t é s
Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr

LAKÓHÁZ. Létavértes, Széchenyi utca 15. szám alatt 1700 négyszögöl területen ház eladó.
Érdeklődni lehet: 30-507-9509
(B-2021/28560/5/58)

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//5//30)
)

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. május 10 –én, hétfőn, 12 óráig

VOLÁNBUSZ ZRT.
Debrecenben a mobilon vásárolt jegyek felhasználási ideje –
várhatóan az első ajtós felszállás felfüggesztésének ideje alatt –
12 órára módosul, vagyis az utazás előtt legkorábban 12 órával
tudják megváltani a mobiljegyeiteket. A változás miatt
megértésüket kérjük!
Helyi és helyközi jegyeket és bérleteket a Közlekedési
Mobiljegy, a Simple by OTP, a VoxPay, a K&H és a Telenor
Wallet applikációkban lehet váltani.
Minden kérdésre a válasz a volanbusz.hu/mobiljegy oldalon
található

10. oldal
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Változatlanul
segítenek
Városunkban még mindig sokan elkapják
a Covid vírusfertőzést, emiatt karanténba kerülnek, sokszor egy
egész család is.
Természetesen továbbra is segítünk minden családon, ha erre
igényt tartanak. De csak akkor tudunk segíteni, ha tudunk az
esetükről.
A város vezetésével, a Családsegítő szolgálattal és a helyi rendőrőrssel folyamatos az információcsere, így akár azonnali segítséget
is tudunk nyújtani az erre rászorulóknak.
Az útviszonyok újra megengedik, hogy járjuk a tanyákat, segítsük
az ott élők mindennapjait, bevásárlásaikat, gyógyszer kiváltásaikat.
A bűnmegelőzési járőr szolgálatunk is aktív. Kiemelkedő esemény
az elmúlt időszakban nem történt.
Számunkra pozitív fejlemény, hogy a lakossággal egyre szorosabb a
kapcsolatunk, és egyre több ember bizalmát élvezzük, és ennek
örülünk, mert így eredményesebb szolgálatokat lehet ellátni
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A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
1964 óta ünnepeljük a Magyar
Költészet napját. Ez alkalomból
április 11-én a város önkormányzata
videofilmmel, József Attila Kertész
leszek című megzenésített versével
köszöntötte az ünnepet. Előadó:
Szatmári Imre. Megtekinthető a
Létavértes Város Önkormányzata
hivatalos facebook oldalán.

Létavértesi Polgárőr Egyesület

Települési információk a város honlapján
TELEPÜLÉS – ÖNKORMÁNYZAT HIREK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ÉLETHELYZETEK
www.letavertes.hu
A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!

