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Elsőként oltottak be
Létavértesről

Dr. Magócs Gusztáv háziorvos
A mai napon, december 28-án délután
megkaptam a koronavírus elleni védőoltás
első részét. Az oltás beadása után 25 percig
megfigyelés alatt tartottak. Előtte és utána is
vérnyomás mérés, oxigén szaturáció – és
testhőmérséklet mérés történt. Az oltás után
panaszmentes voltam, semmit nem éreztem.
Először is szeretném megköszönni a Kenézy
Kórház Infektológiai Klinika Oltóközpont
dolgozóinak a szakszerű ellátást! Amíg ott
ücsörögtem, az oltóközpontba folyamatos
volt a beáramlás, mindenki megkapta az
oltását, és senki nem lett rosszul…
Büszke vagyok arra, hogy elsőként lettem
beoltva létavértesi lakosként. Kérném, hogy
minél többen kövessék példámat, mert a
vírusfertőzés csak ezzel lesz megállítható.
Kívánok mindenkinek Boldog Új Évet !
(folytatás a 4. oldalon)
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A „Nagylétai Csillagjáró Betlehemesek” a Vértesi református templomban
a televíziós stábbal
A koronavírus miatt idén elmaradt a
debreceni 30. Nemzetközi Betlehemes
találkozó, melynek több év óta sikeres
résztvevője a létavértesi Arany János
Általános Iskola tanulóiból álló „Nagylétai
Csillagjáró Betlehemesek” csoport.
Így a megyeszékhelyen nem tudták
bemutatni produkciójukat. Lakóhelyükön
viszont igen.

Hagyományápoló ifjúság
Molnárné Pelei Andrea tanárnő, a kollégái
segítségével összegyűjtött helyi forrásokból
lejegyezte, diákjaival betanította, műsorrá
formálta a Nagylétai betlehemes karácsonyi
ritusjátékot, mellyel céljuk, hogy a
hagyományőrzéssel az utódoknak is
átmentsék az örömhírt beharangozó népi
üzenetet.

ott újra előadták a sok humorral fűszerezett
jelenetüket.
Az egyik pásztorszereplő Kozma Botond
úgy nyilatkozott: szép dolog, hogy
folytatódik a hagyomány. Régen a
nagypapája is pásztor volt egy betlehemes
csoportban.
- Örülök, hogy a rendkívüli helyzet ellenére
is hirdethettük az örömhírt. Most
elmaradtak a gyerekek próbái, csak a
régebben tanultakra építkezhettünk, és
online egyeztetésekkel készültünk az
alkalomra. Nagyon sokan kiálltak a
kapukba, a járókelők közül is sokan
integettek a csapatnak – mondta Molnárné
Pelei Andrea, a csoport vezetője.

Karácsony közeledtével tavaly, de már
korábban is szerepeltek helyi egyházi
közösségekben, idősek szeretet otthonában,
iskolai rendezvényeken, intézményekben,
üzemekben, sőt kedves invitálásoknak
eleget téve, magánházaknál is.
Ebben az évben csak rendhagyó
betlehemjárásra kerülhetett sor. Műsorukat,
az előre meghirdetett időpontban először a
Nagylétai görögkatolikus templomnál
mutatták be, majd stráfszekerekre szálltak
és kántálva, énekelve, csengő és kereplő
hangjaival kísérve végigvonultak a kisváros
utcáin a vértesi református templomhoz és

A programról a magyar televízió élőben is
tudósított. További részletek a város
honlapján www.letavertes.hu/ Hírek
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Röviden
A segítő szándék célba ért
Közel tíz hónappal ezelőtt piros gyűjtőszívek
készültek, melyekbe a város apraja nagyja
szorgalmasan hordta a színes műanyag
kupakokat.

HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ

A 2021. JANUÁR 1 –JÉTŐL ÉRVÉNYES
ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOKRÓL
Az egyes adótörvények módosításáról
szóló 2020. évi CXVIII. törvény több
pontban
is
érinti
az
eddigi
önkormányzatunkhoz fizetett adókat,
melyek az alábbiakban változtak.

GÉPJÁRMŰADÓ
A gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december
31-ig hatályos rendelkezései alapján a
belföldi gépjárművek adója esetében az
adóhatósági feladatokat az önkormányzati
adóhatóságunk látta el.
A módosulás kapcsán az adóhatósági
feladatokat a belföldi gépjárművek utáni
gépjárműadóban 2021. január 1-jétől
már az állami adóhatóság látja el. (NAV)
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Lemérik a kupakokkal telt zsákokat
A környezetet veszélyeztető apróságokból
decemberre mintegy 315 ezer darab, azaz 6,3
mázsa gyűlt össze, melyért 41 ezer forintot
kaptak a kezdeményezést elindítók. Ezt az
összeget kiegészítették a korábbi felajánlásokkal, így karácsony előtt, az eredeti
szándéknak megfelelően 51 ezer forintot
tudtak eljuttatni öt olyan családnak, akik
nehéz körülmények között élnek, sokat
nélkülöznek, vagy a szülő egyedül neveli
beteg gyermekét.
Szabó Tibor vállalkozó, önkormányzati
képviselő, aki felkarolta a kezdeményezést,
azok köszönetét tolmácsolta, akik meglepődve, elakadt lélegzettel fogadták a nem
várt segítséget. A sok-sok apró tudatos
mozdulat így vált örömkönnyekké a szeretet
ünnepe előtt.
TB

Véradó nap

A december 16-án megtartott kiszállásos
véradáson megjelent 49 fő, vért adhatott 36
fő. Irányított véradás keretében sikerült egy
személy gyógyuláshoz szükséges mennyiséget is levenni. Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a betegek gyógyulásához!
Minden létavértesi lakosnak békés boldog új
évet kívánok!
Szalai Ferencné
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2021. január 1-jét megelőző időszakra
eső gépjárműadó ügyekben (2020.
december 31-ig terjedő időszak)
adókötelezettségének megállapítása, ezen
időszak adójának beszedése, végrehajtása,
erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és
szankciók megállapítása) az adóhatósági
feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig
hatályos szövege alapján -továbbra is
önkormányzatunk adóhatósága végzi.
A 2020. december 31 –ig fennálló
gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
önkormányzati adóhatóságunk Gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni.
Az önkormányzati adóhatóság továbbra is
élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár
a gépjármű forgalomból való kivonására
vonatkozó kezdeményezés lehetőségével,
ha az adótartozás az egy évi adótételt
meghaladja, feltéve, hogy a fizetési
kötelezettség 2020. december 31-ig
keletkezett.
(Az állami adóhatóság a 2021-től keletkező
egy évi gépjármű-adótartozás esetén
kezdeményezheti a gépjármű forgalomból
való kivonását). A gépjárműadó bevétel
100%-ban a központi költségvetést illeti
meg.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra
sem kell adatbejelentést tenni az
adóhatóság felé. A közúti közlekedési
nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő
adatokat közli majd az állami adó- és
vámhatósággal.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január
15-ig adatot szolgáltatott az állami adó- és
vámhatóság számára a nála 2020.
december 31-én nyilvántartott, adómentes
gépjárművekről és tulajdonosaikról,
így ezekről az adózóknak külön
bejelentést nem kell tenniük.
2021. január 1-jét követően új
mentességekről
(Gjt.5.§),
vagy
adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag
az adózó bejelentéséből értesülhet az
állami adó- és vámhatóság.
A 2020. december 31-ig fennálló
gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
önkormányzati adóhatóságunk Gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni.

HELYI
IPARŰZÉSI ADÓ
2021. január 1-jétől kizárólag az állami
adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani
a
helyi
iparűzési adó
/HIPA/
bevallásokat.
2021. január 1-jétől az adóalanyok főszabály szerint - nem az önkormányzati,
hanem csak és kizárólag az állami
adóhatósághoz kötelesek benyújtani
helyi iparűzési adóbevallásukat.
Így a nyomtatványok csak a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) honlapján lesznek
fellelhetők.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a
helyi iparűzési adóbevallások 2021.
januártól már nem elérhetőek..
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem
minősülő
magánszemély
iparűzési
adóalany az iparűzési adóbevallási
nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem
kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra.
Amennyiben a magánszemély a papíralapú bevallás-benyújtást választja,
akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz
teheti meg.
Fontos, hogy maga az iparűzési
adóbevallás
feldolgozása,
esetleges
javítása az önkormányzati adóhatóságnál
történik és az adófizetést is az
önkormányzat
11738008-15373319-03540000
számú Helyi iparűzési adó beszedési
számlájára kell változatlanul megfizetni.
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POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ
2021. január
A koronavírus helyzetről
Mint ahogy arról értesülhettek az írott és elektronikus médiákból
2021. február 1-jéig a veszélyhelyzet és az azzal kapcsolatosan
meghozott intézkedések – az időkorlát kivételével - hatályban
maradnak. A helyben meghozott intézkedések -a piac látogatásával
összefüggésben- ezzel együtt megmaradnak. A koronavírus
helyzetről érdeklődtünk a háziorvosi körzetekben is. Tájékoztatásuk
szerint a fertőzöttek száma még mindig csökkenő tendenciát mutat.
Erre utal az a tény, hogy a karanténban levők száma kevesebb,
illetve az elvégzett tesztek aránya többségében negatív eredményt
hoz. Az egészségügyi szolgáltatók egy részének oltása megtörtént,
a többi folyamatban van. A szociális intézményekben a vakcina
igénylés felmérése megtörtént, az oltásokat az ellátottak és a
dolgozók számára ütemezetten információink szerint helyben
fogják teljesíteni. A családsegítésben és gyermekjólétben résztvevő
dolgozók tesztelését a január 16-i hétvégén központilag
biztosították. Továbbra is szükséges, ezért felhívom mindenki
figyelmét a szabályok betartására, a távolság tartásra, a
maszkviselésre, a gyakori kézmosásra.

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), és ahogy eddig is
munkaidőben az Önkormányzat telefonszámain.
Az általunk ismert hiányosságok elhárítását novemberben és
decemberben egy alkalommal elvégezték. Elmaradt aszfaltburkolat
javítása, ami csak a fagy- és hómentes időszak után történhet.
Tájékoztatok mindenkit, hogy a kivitelezők téli leállásával a
lakossági panaszok helyreállítása csúszni fog. A bejelentéseket
azonban a regisztrálás végett folyamatosan tegyék meg.
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Ipari park
Az ipari park pályázatunk forrás kiegészítésére a szerződés a
közreműködő szervezetnél elkészült, még decemberben aláírásra
került, így az 29.727.336 forintot biztosít a beruházás
megvalósításához. A műszaki ellenőr szervezet és a kivitelező
kérésének megfelelően a szerződésben foglalt határidőn belül a
munkaterületet 2021. január 15-én átadtuk.

Orvosi ügyeleti ellátás biztonsága
Ahogy decemberben is leírtam, az egészségügyi és munkaügyi
jogszabályok betartásával összefüggésben nehézség lépett fel az
ügyeleti ellátás szervezésében. Az orvosi ügyeletben résztvevő
orvosszám csökkenésének következményeként megnövekedett
terhet egy fő háziorvos a továbbiakban sem vállalja.
A személyi feltételek biztosítására folyamatos erőfeszítéseket
teszünk, azonban rajtunk kívülálló okok miatt január első hétvégéjét
csak a Vámospércsi ügyeleti szolgálattal tudtuk biztosítani.
A járvánnyal összefüggésben jelentkező fokozott orvoshiány
nehezíti a probléma megoldását. A külső szolgáltatókkal való
egyeztetések eredményeként a költségvetés készítéséig írásbeli
ajánlatot kapunk az ügyeleti ellátás teljes lefedésére. A számokból
fogjuk látni, hogy lesz-e lehetőségünk a váltásra. Február végéig
vélhetően egyedi szerződésekkel tudjuk lefedni az üres napokat. A
januári orvosi ügyelet 10 üres napja egy nap híjával le lett
szerződve.
Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk az ellátás biztosítása
érdekében, amit tovább nehezít a szükséges asszisztencia
részvételének hiánya is, mert minden üres napon őket is pótolni kell.

A közterületi wifi szolgáltatás előrehaladásáról

Az Önkormányzatnál több mint 500 ingatlan esetében
kezdeményeztek bekötést. Az igénylések adminisztrációját a téli
hónapokban is lehet intézni a Városházán.

Korábban két pályázatot nyertünk, melynek egyikéből hazai forrás
terhére egy eszköz került fel Vértesen az Irinyi utcán az iskola
épületére. Ennek a 100-150 méteres körzetében már most is
díjmentesen érhető el közterületen a wifi szolgáltatás.
A másik Wifi 4 EU pályázatunk kivitelezésére T-Systems
Magyarország Zrt. szolgáltató által küldött ajánlatot elfogadtuk,
ennek keretében 10 helyszínen 15 db kültéri és 2 db beltéri eszköz
kerül elhelyezésre. A kivitelezés után a Kossuth utca első szakaszán,
az Árpád tér teljes szakaszán, a Rózsa utca elején, az óvoda,
sportpálya körzetében, illetve Vértesen a Kassai utca elejétől a
Delfin Fitness épületénél, a Kassai utcai parkoló, illetve az Irinyi
Arborétum területén és várhatóan az Irinyi utcán, az Orgona utcai
zugig köz-, magán- és intézmény területek egyaránt lefedettek
lesznek a szolgáltatással.
Menyhárt Károly polgármester

Geotermális energia hasznosítása

Régi képeslap

A kivitelező a hőközpontokban 2020. október 12-től a rendszerek
működtetését üzemszerűen végzi, melyben a távfelügyeleti rendszer
és a helyi tapasztalatok miatt folyamatosan finom beállítások
szükségesek. Az internetalapú távfelügyeleti rendszer teljes
beüzemeléséhez a visszasajtoló kútnál az adatátviteli vonal
végpontját a Magyar Telekomnak még mindig nem sikerült
biztosítani. A cég vezetői a termálvíz gáztalanítására és a gáz
hasznosítására készítenek javaslatot, amivel a hatásfok jelentősen
nőni fog.

Energetikai korszerűsítésről
A Mezei-Vill Kft. Szakemberei a karbantartás keretében
folyamatosan
ellenőrzik
a
közvilágítási rendszert. A
hibabejelentéseket a szokásos módon a Városházán lehet megtenni.
Vízkeresztet követően a karácsonyi díszvilágítások leszerelése
megtörtént. A közterületekről és az intézményekről is leszedtük az
ünnep előtt elhelyezett fényforrásokat.

Az 1990-es években kiadott üdvözlőlap
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Az oltás megvéd bennünket!
A koronavírus átszabta életünket, ami
ellen jelenleg nincs hatékony kezelés.
A folyamatosan beáramló, fulladó
betegek megsegítésére a kórházak
többségének koronavírus ellátásra
kellett
berendezkednie,
ami
hátrányosan érinti a nem koronavírus
miatt ellátandó betegeket.

A Mikulás kesztyűje

A háziorvosi rendelésnek is szigorú infekciókontroll szabályok
mellett kell működnie. Nagyon szeretnénk, ha ismét
visszatérhetnénk a régi kerékvágásba, és élhetnénk mindennapjainkat. Ha arra gondolok, hogy nem ölelgethetem meg a
gyermekeimet, ahogy szoktam, mert életkoruk miatt
veszélyeztethetnek, akkor beleborzongok, mit teremtett a járvány
a családokban.
Elveszett a szociális életünk, nem merünk beszélgetni az utcán, és
nem tudunk kulturális életet élni, nem tarthatunk esküvőket, de
még halottainkat sem kísérhetjük el utolsó útjára. Azt hittem, én
már nem élek át ilyen borzalmat. De ennek véget kell vetni, és
szerencsére van is mivel.
Ezért oltattam be magam, és körülöttem már minden egészségügyi
dolgozóm követett, mindkét nővérünk és takarítónőnk is.
Biztonságos körzetnek kiálthatom ki háziorvosi szolgálatunkat!
Lassan már következik a második oltásunk. De családomban
feleségem és legidősebb fiam is be van már oltva. Ha a
környezetünkben sok az oltott személy, a vírusátvitel ebben a
közegben lehetetlenné válik. Újra szabadok szeretnénk lenni, és a
tudomány az oltással ehhez segítségünkre van.
Dr. Magócs Gusztáv háziorvos

Karácsonyi műsor - Létavértes 2020.
2020. a csonkaságok esztendeje volt. Sok minden elmaradt,
meghiúsult. De „nagy ünnepeink ne menjenek el megemlékezés
nélkül. Nem pótolva az éves hiányosságokat - de kisimítandó azt elfogadtuk Kővári Krisztián által megálmodott online műsor tervet
–írta a videofilm ajánlójában Menyhárt Károly polgármester.

FOTÓ: REPRODUKCIÓ

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde óvónők alkotta
Cifra Palota bábcsoport is készült az ünnepre. A Mikulás kesztyűje
című mesét szerették volna előadni, de a gyermekintézményekben
foganatosított előírások a közösség előtti bemutatást nem tették
lehetővé. Ezért videofelvételt készítettek, és azt a gyermekeknek,
családjuknak szóló karácsonyi és újévi jókívánságokkal kiegészítve
megosztották az interneten.

Karácsony az Irinyi utcai óvodában
Karácsonyi ünnepségünk megrendezésére az idén rendhagyó
módon került sor a COVID-19 vírus által kialakult járványhelyzet
miatt. A gyermekek kíváncsian, érdeklődve tekintették meg a kis
Jézuska születésének történetét, óvodánk kis közösségével
összegyűlve a nagyteremben.

FOTÓ: TAGÓVODA ARCHÍVUMA
FOTÓ: REPRDUKCIÓ

Közreműködtek, segítették a karácsonyköszöntő 40 perces műsort:
Árva Barna, Bakó Balázs, Cseresznye Flóra, Csige Gyöngyharmat,
Csihe Mandula, Hadházi Tamás, Huszti Zsófia, Jenei Tibor,
Lakatos Stokker Lea, Menyhárt Károly, Misuta Edina, Nagy Imre,
Nagy Józsefné, Nagy Zsolt, Papp Zoltán, Puja György, Rost Dóra
Ágota, Sós Tibor, Szabó János, Szabó Tibor, Szabó Zoé, Szabó
Zselyke, Szatmári Gréta, Szatmári Imre, Szatmári Laura,
Szentmiklósi Miklós, Szimicsku Ferenc, Titkó István, Vályiné
Pápai Viola, Zsíros András. Operatőr-vágó: Kővári Krisztián. Külön
köszönet Fekete Katalinnak és Nagy Istvánnak.
A film elérhető a város honlapjáról is: www.letavertes.hu /Hírek

Minden csoport közös kis ünnepi verssel készült erre az alkalomra,
és a csillagszóró fényében közösen elénekeltük a Kis karácsony,
nagy karácsony című dalt. A karácsonyfa alatt a csoportok számára
sok-sok ajándék volt elrejtve, melyet a gyermekek nagy örömmel
bontogattak, és próbálták ki az új játékokat.

Az Irinyi utcai tagóvoda dolgozóinak nevében kívánunk
Szeretetben, Egészségben, Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet!
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75 éve történt

A legszebb karácsonyi emlék
egy kislánynak
Egy szívbe markoló karácsonyi történet, amely a II. Világháború
befejezésének évében történt.
„1945-ben ötéves voltam. Arra emlékszem, hogy a Hangya
Szövetkezet nagyterme megterített asztalokkal várta az estét:
református, katolikus családok jöttek össze teaestre, hozták a
tányért, bögrét, süteményt. Tele lett a 80-100 férőhelyes terem.
A műsort Vida Anna tanító néni irányította. Egyetlen jelenet volt:
karácsonyfát díszített a család, az anya, egy nagylány, két gyerek, a
3. osztályos fiú Hidegkúti Pista volt, az 1. osztályos kislány én,
Nagy Katalin.
Megálltunk a karácsonyfa előtt szomorúan, összekulcsolt kézzel,
mert apukánk még nem jött haza a frontról… Énekelni kezdtük a
Mennyből az angyalt, és ekkor kinyílt az ajtó, s megérkezett az
apukánk: rongyos, piszkos katonaruhában.

Javuló tárgyi feltételek
Az Önkormányzat segítségével az iskola udvarán a testnevelés
órákon gyakran használt ugrógödör került kialakításra. Az egyik
testnevelő kollégának köszönhetően kaptuk a kiinduláshoz
szükséges rekortán csíkot, a gödör széléhez a gumi térkőszegőt a
Tankerület biztosította, míg a munkát az önkormányzat dolgozói
végezték el.

Ismerkedés a Legóval
Iskolánk számára -a Tankerület pályázatának köszönhetően- 59 db
Lego robot és hozzá tartozó tablet került beszerzésre.
Szintén a Tankerülettől kaptuk azokat az udvari játékokat, amelyek
tavassszal, ha majd az idő engedi, felállításra kerülnek az Árpád tér
10. szám alatti épületünk udvarán. Itt már egyáltalán nem volt
használható játék a gyerekek számára.
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Öröm és sírás közt énekeltünk tovább. Az apukánk ölébe vett
bennünket, úgy álltunk a karácsonyfa előtt, és az egész közönség
énekelni kezdett, mindenki sírt és örült. Megszólalt a zene is, Rácz
Gyula bácsi és bandája játszotta nekünk a karácsonyi dalt, majd a
Himnuszt, erre mindenki felállt. Aztán beszélgetés, tea- és
süteménykínálgatás következett. Gyönyörű esténk volt.”
Milbik Józsefné pedagógus
= Az épület ma szolgáltatóház a Baross utcán, a Határőrizeti
Kirendeltséggel szemben

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Új könyveink
Könyvtári könyveink állománya is gyarapodott. Az idei tanévben is
kapcsolódtunk
a
Nemzetközi
Könyvajándékozási
nap
programjához. A Magyar Gyermekirodalmi Intézet, a sikeres
projektnek köszönhetően, több mint 30 db új könyvet juttatott el
hozzánk
ajándékként.
Egyik
szemfüles
támogatónknak
köszönhetően a HVG jótékonysági könyvadományozásán, ahová
beajánlotta iskolánk alapítványát, több, mint 50 darabból álló értékes
könyvcsomaghoz jutottunk.
A fényképen a Nagylétai Református Egyházközségben 1955-ben
konfirmált fiatalok láthatók. Középen Kiss Ferenc lelkipásztor.
Köszönet a fotóért Szabó Józsefnének (Kert utca).

Ezek a dolgok mindennapi munkánkban nagy segítségünkre
lesznek.
Nagy Józsefné igazgató
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Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2020/1-000183

Alázatosan borulok Istenem elé, …
Településünk önkormányzata a Létavértesi Arany János
Általános Iskolával közösen immár ötödik alkalommal nyújtott
be pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett
„Testvér-települési
programok
és
együtt-működések”
keretében, hogy lehetőséget biztosítson Székelyhíd és Létavértes
iskoláskorú gyerekeinek találkozójára, közös programok
megvalósítására, a kapcsolatok erősítésére.
Az idei program címe az aradi vértanú, Nagysándor József utolsó
gondolata:
„Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó
katonává tett.”
Nagysándor
József
vértanú
tábornokra azért esett a választásunk,
mert személye, hazafias tettei, bátor
kiállása
a
trianoni
határokkal
kettészakított Bihar közös múltját,
összetartozását
testesíti
meg.
Nagyváradon született, de honvédtiszti pályafutásának legjelentősebb
mozzanata Debrecenhez köti: a
szabadságharc végén, az előre
nyomuló orosz hadsereg feltartóztatására tesz kísérletet a cívisváros
határában.
Célunk a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
két településhez kötődő eseményeinek bemutatása közös
programokon keresztül, amelynek megvalósítása, az időközben
megjelenő koronavírus járvány miatt személyes találkozók nélkül, a
virtuális térre korlátozódott.
A program első felében „Miénk itt e zászló, sosem hagyjuk el!”
címmel három részes történelmi vetélkedőre került sor. Az első
részben Petőfi Sándor és Arany János – a két település általános
iskoláinak névadói – barátságát kellett feldolgozniuk a gyerekeknek.
A második forduló során „Velünk élő történelem” címmel rövid
képregény formájában egy ’48-as történelmi eseményt mutattak be
a gyerekek, amely saját településükhöz köthető.
A harmadik forduló – „A történelem színterei” – feladata egy
tömör, képes kulturális programajánlat összeállítása az adott
településről és környékéről.

A pályázat díjazottjai
Eredmények:
I. hely: Milbik-Lantos Péter 7. c, II. hely: Balogh Dominik 7. b, III.
hely: Tóth Orsolya 7.b. Különdíj: Ágoston Lilla 7.b
A programok előkészítői, szervezői: Nagy Dezsőné, Milotai József

Emlékeim
Lapozgattam a fényképeim között, s ott találtam ezt a kedves képet.
Szabó Lászlónak köszönhetően több alkalommal szerveződött
megyei cigánytábor Létavértesen. Általában hetven hátrányos
helyzetű gyerek kapott tíz napos táborozási lehetőséget a
Piremonnál.
A programok között szerepelt például kirándulás Ópusztaszerre a
Feszty körkép megtekintésére, jártak a debreceni állatkertben,
Egerben, és másutt.
Egy alkalommal Körösszegapátiban roma családok látták vendégül
a táborozókat. Meséltek életükről, munkájukról. A látogatás végén
kapott tortára és fagyira ma is emlékszem.
Egyik évben Biharfüreden táboroztunk egy csodálatos fenyvesben.
Meglátogattunk egy hegyi pásztort, gomolyát és juhtúrót ettünk,
vásároltunk. Meglátogattunk egy jeges barlangot is. Sült hal volt az
ebéd. Colát és fagylaltot kaptunk a háziaktól.

A vetélkedő díjazottjai:
I. helyezés: Gödér Viktória, Széll Ábel – székelyhídi Petőfi Sándor
Elméleti Líceum, 6. osztály
II. helyezés: Bertóthy Tamás, Oláh István – Létavértesi Arany
János Általános Iskola, 7. osztály
III. helyezés: Hasznosi Katalin, Tatai Dorina – székelyhídi Petőfi
Sándor Elméleti Líceum, 6. osztály
Különdíj: Deák Csenge Lilla, Molnár Miranda - székelyhídi Petőfi
Sándor Elméleti Líceum, 6. osztály
A program második részében „Jelszavaink valának: haza és
haladás” címmel a reformkor jeles személyeinek, nagyszabású
alkotásainak, tetteinek képi megjelenítésére rajzpályázatot
hirdettünk, amelyre harminc alkotás érkezett.
A gyerekek munkái az iskola aulájában kerültek kiállításra,
melyeknek szakmai értékelését Máté József rajztanár segítette.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Megismerkedtünk a cigányság történetével, a cigány
mesterségekkel, a dalaikkal és táncaikkal. Beszéltünk arról is
milyenek legyenek a mai cigány emberek.
Sokat tanultunk, vidám, boldog tíz nap volt a táborban a
gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Örültem, hogy ennek a
csapatnak több éven át a tagja lehettem.
Farkas Béláné pedagógus
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A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert
Falumúzeum által meghirdetett tehetséggondozó rendezvényen a
zsűri döntése alapján a legjobb meseírók a következők:
5-6. osztályos korcsoport: 1. helyezett: Pongor Nelli (5.o.), 2.
helyezett: Kósa Dzsenifer (5.o.), 3. helyezett: Jákób Levente (5.o.),.
7-8. osztályos korcsoport: 1. helyezett: Pongor Bence (8.o.), 2.
helyezett: Katona Lili (8.o.).

Különös karácsony

A hagyományos karácsonyváró rendezvénysorozat a vírushelyzet
miatt idén nem kerülhetett megrendezésre a településen.
Intézményünk diákjai és pedagógusai azonban igyekeztek
megidézni a karácsony hangulatát ebben a nehéz helyzetben is.
Tanulóink saját készítésű díszekkel öltöztették ünnepi ruhába az
Irinyi utca elejére, a helyi Önkormányzat jóvoltából kihelyezett
fenyőt valamint a Lucik Barna tanár úr által felajánlott, az
iskolaépületek előtt álló fenyőfákat.
A 3. osztályosok megható, és a karácsony üzenetét hűen tolmácsoló
produkcióval lepték meg az iskolai közösséget, melyet felvételről
minden osztály megtekintett december utolsó iskolai napján. Az
előadás mindenki számára elérhető az Irinyi János facebook
oldalunkon.
Lelkes végzőseink
Az Berettyóújfalui Bessenyei György Technikum által meghirdetett
Középiskolára fel! című versenyre végzős osztályunkkal neveztünk
be. A kétfordulós vetélkedőn iskolánk nyolcadikosai első helyezést
értek el.
Minden jutalmazott tanulónknak és felkészítő nevelőiknek /
Némethné Csuka Ágnes, Jákóbné Szilágyi Éva és Joó-Tamás
Henrietta / szívből gratulálunk!

Bővült intézményünk informatikai gépparkja
FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍV

Egy pillanat az előadásból
A műsort összeállította és koordinálta Magyar Jánosné Aranka néni
osztályfőnök.

Sikeres 2020-as évzárás

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon „ajándéközön” zúdult a
különböző versenyeken szereplő tanulóinkra.
Három megyei versenyen is eredményesen szerepeltek diákjaink.

Új IKT eszközeink
A téli szünet előtti tanítási héten a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ jóvoltából interaktív eszközeink 34 db Lenovo
táblagéppel, robotokkal (10 db Ev3, 12 db Spike, 12 db WeDo) és
1 db Optoma tipusú projektorral bővült. A kapott informatikai
eszközöket a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésére, a
tanórák színesebbé tételére használjuk. Köszönjük szépen!
Angol rejtvényfejtőink
A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola által
meghirdetett angol nyelvi rejtvényfejtő versenyen nyújtott
teljesítményükért könyvjutalomban részesült: 1. helyezett:
Németh Richárd (8.o.), 2. helyezett: Kovács Renáta (6.o.) és
Katona Maja (7.o.).

Itt a félév vége

A 2020/2021-es tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. A
tanulókat és a szülőket 2021. január 29-én értesítjük az első félévben
elért tanulmányi eredményekről.
Katonáné Szabó Csilla
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
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Régi idők focija

Elkezdődtek a focisták téli edzései
A Létavértes Lakosságáért SC ’97 Egyesület labdarúgó
szakosztálya már készül a tavaszi rajtra.
A serdülők Szatmári Róbert edző irányításával hétfőn és szerdán 17
órától 19 óráig, az ifjúsági- és felnőtt csapat tagjai kedden és
csütörtökön Csató Tibor, illetve Kontor Gábor irányításával 18
órától - 20 óráig tartják edzéseiket a városi Sportcentrumban.
Mindhárom csapatba várják új játékosok jelentkezését!
A Bozsik programban szereplő gyerekek februártól kezdik el a
munkát. Ennek időpontjáról a gyerekeknek értesítést fognak
küldeni.

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

FOTÓ: VÁROSHÁZA ARCHÍV

A sportegyesület vezetősége ezúton is tájékoztatja a sportcentrum
látogatóit és a lakosságot, hogy az értékek védelme érdekében 8 db
kamerát szereltek fel a pályákon és az épületekben.
Árva Barna egyesület elnöke

A fotó a régi focipályán készült, az 1975/76. évi Megye I. osztályban szereplő Vörös Meteor Sportegyesület játékosairól.
Álló sor (balról): Tóth Szilárd, Kelemen Sándor, Szabó II. József ,
Pinczés Imre, Fehér Sándor, Vásárhelyi József, Tóth Sándor, Cseh
János,
Guggolnak (balról): Vásárhelyi Sándor, Katona István, Albucz
József, Sebők János, Molnár Sándor, Szőllősi ...
Játékos-edző: Kelemen Sándor

Kézilabda

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A megyei bajnokságban szereplő felnőtt kézilabda csapatunk is
megkezdte a tavaszi szezonra való felkészülést.
A csapat célkitűzése ebben idén is a dobogós helyezés elérése.
Utánpótláskorú kézilabdázóink is megkezdték az edzéseket. Az U.13, U.-9 és U.-8 csapatainknak várhatóan februárban kezdődnek a
versenyek.

Sportorvosi vizsgálatok
Felhívjuk egyesületünk sportolóinak f figyelmét, hogy a
sportorvosi vizsgálatokra Létavértesen a Sportcentrumban
kerül sor.
Időpontok: 2021.január 25 –én, hétfőn 16.00 órától.
2021.február 19 –én, péntek 16.00 órától.

Ezen a képen a Hajdú-Bihar Megye II. osztályban szereplő Vörös
Meteor Sportegyesület1989/1990. évi bajnokság nyertes csapata
látható. A fénykép a "szomszédvárban", Pocsajban készült.
Álló sor(balról): Zudor S, Bartha S, Suta S, Horváth J, Szabó S,
Papp Z, Makszim Zs,
Guggolnak(balról): Horváth L, Filimon E, Filimon Zs, Bartha J,
Jenei L, Suta J. Edző: Árva Barna
Papp Zoltán szakosztályvezető
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MEGEMLÉKEZÉS
„Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.”

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk

FARKAS LÁSZLÓ

(1943 – 2018)
halálának 2. évfordulója alkalmából
Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám.
S mi köszönjük, hogy ő lehetett az én férjem és Édesapánk.
Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök fájdalom és szeretet.
De Ő nekünk sosem lesz halott,
Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”

KOVÁCS JÓZSEF
halálod 20. évfordulójára
Családja

Köszönetnyilvánítás
„Múlnak a hónapok egymás után sorba,
szívünkben a szeretet nem múlik el soha.
Hiányod fájdalom, elviselni nehéz,
Örökké tart szívünkben a rád emlékezés.”

BALOGH DÁNIELNÉ
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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)
Városháza, II. emelet 12.
letahirek@gmail.com

SZÁNTÓ. Létavértes határában
1/1 tulajdonú külterület, 1,82 ha
szántó eladó. Tel: 0630 230 5582
(B-2020/28560/22/34)

Hirdetések feladása
2021. február 1O–én,
szerdán, 12 óráig

Katonára mindig szükség van
Nem csökken az érdeklődés a katonai pálya iránt, az elmúlt
évben közel 400 fő vállalt szolgálatot a seregben Hajdú-Bihar
megyéből. A járványhelyzet még inkább rávilágított arra, hogy
békeidőben is nagy szükség van a katonákra.
A hivatásos és szerződéses katonák mellett az önkéntes tartalékos
állomány is aktív részt vállal ezekben a feladatokban. A
járványhelyzet ellenére – vagy éppen amiatt – egyre többen
jelentkeznek katonának. A jelenségről Nagy Zoltán alezredest, az
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2.
Katonai Igazgatási Központjának parancsnokát kérdeztük.
Az interjú olvasható a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek
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A Városi Könyvtár és Művelődési ház a Magyar Kultúra Napjáig,
január 22-ig, a 2020. évi Létavértesi Művésztelep 13 alkotójának
munkáiból „Minden napra egy kép” címmel sorozatot indított
facebook oldalán, mely elérhető a város honlapján is.

SÓS IRÉN
(1951.09.28 – 2020. 08. 07)

Kicsit megkésve, ezúton is szeretném megköszönni a feleségem
temetésén való részvételt, a sírjára helyezett koszorúkat és virágokat!

Szerető férje

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk és nem feledünk Téged.
Addig vagy boldog, míg szeretnek téged,
Aki ha baj van fogja a kezed.
Hogy milyen fontos is voltál nekünk,
Azóta tudjuk, hogy már nem vagy velünk”

OLÁH GYULA

halálának 10. évfordulójára
Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid, dédunokáid

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

DR. SERES GÉZÁNÉ, született Brósz Terézia 2020, december
28-án, 93 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 8-án volt
Debrecenben a Köztemető 2-es számú ravatalozóterméből római
katolikus szertartás szerint,

Az elmúlt év őszére tervezett kiállítás elmaradt, így az intézmény
kényszerszünetében Benkóczy Péter, Buka László, Fehér Csaba,
Fenyvesvölgyi Tamás, Gonda Zoltán, Guba Kerekes Zsuzsa, Juhász
Imre, Makai Gyula, Máté József, Murányi Teréz, Ozsohanics János,
Rácz Anita és Rácz Imre alkotásait Máté József művésztanár rövid,
az alkotások megértését segítő információival láthatják az
érdeklődők.
A felvételeket Kővári Krisztián készítette. A virtuális kiállítást
Pappné Szabó Mária intézményvezető bevezetőjével és Menyhárt
Károly polgármester ajánlásával indították útjára.
A rendhagyó módot a járványhelyzet mellett az indokolja, hogy 20
(TB)
évvel ezelőtt rendezték meg az első alkotótábort.
A járványhelyzet miatt most zárva van a Rozsnyai István
Muzeális Gyűjtemény, de a szakmai vezetők már a holnaputáni
napra gondolnak.
„Megjelent a Rozsnyai Gyűjtemény Vezető a
gyűjtemény állandó kiállításához - című
tárlatvezetőnk átdolgozott, aktualizált kiadása,
melyet a Magyar Művészeti Akadémia
támogatásával
sikerült
2020
végén
megvalósítani. Köszönet Dr. Bihari-Horváth
Lászlónak és Dr. Krajczárné Sándor
Máriának,
a
gyűjtemény
egykori
munkatársainak.”
Kővári Emese
(Bővebben a februári lapszámban)

10. oldal

Létavértesi

HÍREK

2021. JANUÁR

2021. évi szelektív hulladékgyűjtési
dátumok az alábbiak:
(minden hónap utolsó szerda-csütörtök délelőtt):
január
27-28.
február
24-25.
március
24-25.
április
28-29.
május
26-27.
június
23-24.
július
28-29.
augusztus 25-26.
szeptember 29-30.
október
27-28.
november 24-25.
december 29-30.
Az AKSD Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy ünnepnapokon
továbbra is szolgáltatnak. Kivételt képez a január 1. és augusztus
20., melyek a legközelebbi szombatra kerültek áthelyezésre január
2. és augusztus 21. napokra. Ez a kommunális begyűjtés
tekintetében érinti a települést.

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

A megjelenő hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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