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TÁJÉKOZTATÓ 
az I. félévi  

helyi adóbefizetésekről 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az első 
félévi helyi adók (kommunális adó, 
iparűzési adó, gépjárműadó) és a mező-
őri járulék befizetések határideje 2020. 
március 16 volt.  Az erről szóló értesíté-
sek a II. félévi csekkel együtt kiküldésre 
kerültek.  
 
Amennyiben a megküldött értesítővel kap-
csolatban észrevételük van, vagy a külde-
ményt nem kapták meg, azt jelezzék önkor-
mányzatunk felé illetve egyeztetés végett 
szíveskedjenek adóhatóságunk irodáját az 
585-306 vagy 585-307 telefonszámon fel-
hívni 
 
Gépjárműadó fizetési kötelezettségnél a 
„Véglegesítés alatt álló tételek” esetében az 
értesítések nem tartalmaztak csekket. Ennek 
oka, hogy az informatikai program azon ese-
tekben, ahol nem történt meg a jogerőre 
emelkedés nem generál és nem nyomtat 
csekket.  
Ez azokat érinti, akik gépjárműveiket ugyan 
január 1. napja előtt vették, de a bejegyző 
határozat az adókötelezettségről szóló értesítő 
kiküldésekor még nem emelkedett jogerőre. 
A fizetési kötelezettségük fennáll.  
 
Akik átutalással kívánják adóikat befizetni, 
a beazonosítás érdekében a közlemény-
rovatban feltétlenül tüntessék fel nevüket, 
azonosító számukat, illetve annak hiányá-
ban lakcímüket.  E-FIZETÉSRŐL a 11. 
oldalon olvashatnak. 
A késedelmes fizetés esetén késedelmi pót-
lékot is kell fizetni. 
 
Együttműködésüket,  türelmüket köszönjük!  
 

Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

 
 

 

A napközbeni felügyelet igénylésével a 
szülő felelősséget vállal a kisebb közössé- 
gekben esetlegesen jobban terjedő vírus 
okozta következményekért.  
 
A gyermekfelügyelet igénylése szintén 
írásban történik, a szülők kezdemé-
nyezhetik ugyanúgy az iskolák fő épületei-
nek a portáján, az óvoda szélfogójában a 
családsegítő szolgálat folyosóján kihelye-
zett -vagy a www.letavertes.hu honlapról 
letöltött- nyomtatvány kitöltésével.  
 
Kérjük, hogy amennyiben ezekben a ké-
relmekben változást kívánnak tenni (étke-
zést vagy felügyeletet kérni vagy lemonda-
ni) azt az igény előtt 24 órával tegyék meg. 
 

A városházán szünetel az 
ügyfélfogadás  

Tájékoztatok mindenkit, hogy a városházán
a személyes ügyfélfogadás szintén határo-
zatlan ideig szünetel.  
Ügyet indítani elektronikus felületünkön 
vagy papír alapon a városházán kihelyezett 
urnába bedobva tudnak.  
Minden problémát kérjük az önkormányzat 
vezetékes telefonszámain, vagy az ismert 
mobilszámokon, esetleg e-mailben jelezze-
nek.  
Központi telefonszám: 52 /376 – 101 
E-mail:  titkarsag@letavertesph.hu  
Kérdéseikre, problémáikra szintén tudunk 
így reagálni. 
 
Kérek mindenkit, hogy az idősekre kiemelt 
figyelemmel legyünk. Amennyiben ellátá-
sukban, gyógykezelésükben, állapotukban 
kedvezőtlen változást vagy hiányt tapasz-
talnak úgy a jelzéseket az önkormányzat, a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 
vagy a szociális szolgáltatók munkatársai, 
de akár a mezőőrök, polgárőrség a rendőr-
ség és a határőrizeti kirendeltség útján is 
jelezhetik.  
Kérem figyeljünk fokozottan egymásra ! 
 
A közműszolgáltatók (Vízmű, Eon, 
Tigáz) tájékoztatásai szerint az ellátás biz-
tonsága folyamatosan teljesíthető.  
Mindenkitől higgadt és felelősségteljes 
viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk 
túl ezen a nehéz időszakon. 
Isten óvja Létavértest! Isten óvjon 
mindannyiunkat! 

Menyhárt Károly polgármester
 

Digitális munkavégzés 
Az Arany János Általános Iskola és az 
Irinyi János Általános Iskola az 
1102/2020 (III.14) Korm határozat értel-
mében tantermen kívül digitális munka-
renddel végzik a tevékenységüket, vagyis a 
tanulók nem látogathatják az intézményt.  
 
A két intézmény a tankerület irányításával 
állítja össze az ehhez szükséges tananyago-
kat, a tanulási folyamat ellenőrzését és tá-
mogatását, melyet a szülők és a diákok felé 
saját csatornájukon juttatnak el. 
 

Rendkívüli szünet 
Ezzel összefüggésben a 45/2020(III14.) 
Korm. számú rendeletben kapott felhatal-
mazással a koronavírussal szembeni haté-
konyabb védekezés érdekében az önkor-
mányzat fenntartásában  levő  Gyermek-
sziget Óvoda és Bölcsőde valamint az 
Irinyi utcai Tagóvoda intézményeiben 
2020. március 16-án 7.30 órától rendkívüli 
szünetet rendelek el. Az elrendelés határo-
zatlan időre szól, mely a visszavonásával 
szűnik meg. 
 
Az intézményekben, így a napköziben is az 
együtt tartózkodás nem lehetséges, mint 
ahogy az utcai csoportosulások, baráti tár-
saságok együtt tartózkodása is kerülendő. 
A rendészeti szervek a védekezés haté-
konysága érdekében a bandázásra kiemelt 
figyelmet fordítanak. 
 
A gyerekek étkezését a szülők igényelhe-
tik az iskolák fő épületeinek a portáján, az 
óvoda szélfogójában, a családsegítő szolgá-
lat folyosóján kihelyezett vagy a
www.letavertes.hu honlapról letöltött 
nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvá-
nyokat gyerekenként szükséges kitölteni és 
a két iskola illetve az óvoda fenti helyisége-
iben elhelyezett ládába kell bedobni.  
Az ebéd a két iskola napközi konyháinak a
bejáratánál egyszer használatos edényben 
hétfőtől- péntekig 11.00-13.00 óra között 
átvehető. 
 
Szülői igények esetén, amennyiben indo-
kolt, az intézmények gyermekfelügyeletet 
biztosíthatnak. A gyermekfelügyeletet 
elsősorban azok kérhetik a rendelet szerint,
akik munkája a járvánnyal kapcsolatosan 
nélkülözhetetlen, közfeladatot látnak el 
illetve akikre a közellátásban szükség van. 
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A Képviselő-testület 2020. március 2 -án 
rendkívüli testületi ülést tartott. 

Napirendjén: 
1.) Haja János támogatási kérelme ● 
2.) Nyárfás utcai ingatlan megvétele 
3.) Létavértes Városi Önkormányzat,  
     Hajdúhadház Város Önkormányzata –  
   „EFOP-1.5.3.-16-2017-00121  számú  
  „Humán szolgáltatások fejlesztése telepű- 
    lések összefogásával” című projekttel 
 
 
 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. minden iro-
dájában, így a létavértesiben is szünetel a 
személyes ügyfélfogadás. A szolgáltatással 
kapcsolatban telefon lehet jelezni. Helyben: 
(52) 200-183, Debrecenben: (52) 513-513. 
 
A település polgármestere tisztelettel kéri 
azon személyeket, akik Nyugat-Euró-
pából két héten belül érkeztek a 
településre, azok beazonosítás végett 
(személyes adatok, hazaérkezés időpontja, 
külföldi tartózkodási hely, lakcím) hívják 
az (52) 376-345 telefonszámot vagy a 
titkárság@letavertesph.hu  e-mail címre 
írják meg. Ez a saját, szűkebb környezetük 
és mindannyiunk biztonsága érdekében 
zegyék meg! 
 
A Debreceni Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kht. a szokásos rend szerint végzi 
rendszeres szolgáltatásait. Elhalasztásra 
került a tavaszi lomtalanítás. Ennek 
időpontjáról időben adunk tájékoztatást!
Kérünk mindenkit, hogy az összerakott 
tárgyakat addig saját ingatlanukon tárolják, 
és semmit ne helyezzenek el más területen! 

KKKééépppvvviiissseeelllőőő---ttteeessstttüüüllleeetttiii   üüülllééésss   

kapcsolatos képzési feladatok ellátása 3.” 
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
(zárt ülés)                                                  ● 
4.) Különfélék 
 

JELMAGYARÁZAT: 

● = a jelzett anyag elérhető a város honlapján a 
Helyi rendeleteknél, vagy a Testületi ülések 
határozataiban. 
 
 

  Tisztelt Létavértesi Lakosok, 
  Kedves Szülők !  
 

 
A Létavértesi Polgárőr Egyesület nevében 
segítségüket szeretném kérni!  
Amennyiben valakinek tudomása van 
egyedül élő idős emberről, akinek rokonai 
egyáltalán nincsenek, vagy messze élnek 
Tőle, azok jelezzék felém üzenetben! 
 
A Tisztelt Szülőkhöz szóló kérés. Mind 
országos, mind önkormányzati szintről
felkérés érkezett hozzánk, hogy 
amennyiben gyerekeket láttunk az utcán 
csavarogni, illetve "bandázni", azokat 
irányítsuk haza, illetve adataikat továb-
bítsuk önkormányzathoz, az iskolához, 
mert az oktatás nem SZÜNETEL, csak 
otthon kell rajta részt venni.  
 
A járvány időszakában ez mindannyiunk 
érdeke, és természetesen a gyermekeké is, 
hogy ne ismételjenek iskolai tanévet.  

Üdvözlettel:  
Fábián Péter alelnök

06 20/ 336-5580
polgarorsleta@freemail.hu

Röviden 
 
Tiszteletdíjakról 
A Képviselőtestület 2020. februári ülésén 
módosította a 15/2004.(IV.29.) számú 
rendeletet, mely az önkormányzati képvise-
lők tiszteletdíját, juttatását és költségtérítését 
tartalmazza. 
A rendelet értelmében ülésenként a bizottsági 
elnököt 15.000.-Ft, a bizottsági tagot 10.000.-
Ft tiszteletdíj illeti meg. 
A módosítást követően a képviselő bizottsági 
elnökként, tagként (több bizottsági tagság 
esetén sem) nem kaphat havonta 35.000 
forintot meghaladó tiszteletdíjat.  
A képviselők havi alapdíja változatlanul 
121.000.- forint.  
 

Véradónap, kérés 
A március 12-i kiszállásos véradáson 20 fő 
jelent meg, 18 személy adhatott vért. Első 
véradónk volt: Major Ferenc, Debreceni u. 
24.  Sajnálatos, hogy kevesen jelentkeztek, de 
ez betudható a koronavírusnak.  
Mivel egyre csökken a donorok száma, ezért 
az OVSZ (Országos Vérellátó Szolgálat) a 
kiszállásos véradások idejét tovább 
csökkenti. 
Szeretném, ha a véradók jeleznék milyen 
időpont lenne számukra megfelelő!? 
2020. június 10 -re van ütemezve véradás a 
Sportcentrumba.  Hány órától - hány óráig 
lenne jó? 
 
Kérem ezt jelezzék felém, és a legközelebbi 
véradás idejét úgy javaslom az OVSZ felé. 
Óránkét 10 főt számolnak (vagyis könnyen 
meglehet, hogy a következő véradás ideje 
mindössze két órás lesz. Amennyiben a 
mostani létszámot nem veszik figyelembe a 
járvány miatt, akkor marad a négy óra 
időtartam.  
Kérdésem: a délelőtt vagy a délután lenne 
jobb, azaz 9-13-ig ,vagy 12-16-ig? 
Elérhetőségem: 376 - 131 mobil 06 30 495 
22 25 

Szalai Ferencné
véradásszervező

 

Állampolgársági eskü 
2020. február 28-án újabb 30 személy tett 
állampolgársági esküt. Így 10 984 főre emel-
kedett azok száma, akik  Létavértesen 
vették át állampolgársági dokumentumaikat. 
. 
 
 

 

Települési információk 

a város honlapján 

www.letavertes.hu 

 

Testületi ülések videofelvételei a város honlapján: www.letavertes.hu /Önkormányzat 
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Szennyvízberuházás 
 
A település utcáiban a nyomott és a gravitációs gerincvezetékek 
elkészítése miatt és a szennyvíztelep próbaüzemén a 10-12. hetek-
ben is sokat dolgoznak a beruházás kivitelezői. Ebben az időszak-
ban korlátozások több helyen életbe léphetnek. Helyenként várható 
egyirányusítása miatt, illetve több esetben útszűkület, illetve csőát-
vezetés miatt egyfajta „fekvő rendőr” is akadályozhatja a közleke-
dést.  
Tájékoztatok mindenkit, hogy a beruházás kivitelezése a vége felé 
közeledik. A kivitelezői vezetéképítéssel az Euroaszfalt 5.853 m 
megvalósításával 100%-ban elkészült, míg a Keviz 21 szakemberei 
23.044 fm elkészítésével 90.69%-nál tartanak.  
 
A nyomott vezetékek kiépítésének az aránya is hasonló, bár abból 
hosszát tekintve jóval kevesebb készül. Az új szennyvíztisztító telep 
próbaüzeme, mint ahogy korábban értesültek róla, folyamatban van. 
A régi szennyvíz telep teljes fogadott mennyiségét már két hete az 
új rendszer fogadja. A megépített gerincvezetékekről bekötések 
híján még új mennyiségek nem érkeznek. Annak a fogadását még a 
folyamatban lévő átemelő aknák berendezéseinek beépítése és 
végleges beállításuk sem teszi lehetővé. Ezekhez az aknákhoz még 
az előttünk lévő időszakban kerülnek elhelyezésre a távfelügyeleti 
rendszeradó antennái is.  
 
Az időközben végzett munkálatoknál tapasztalt problémákat az 
önkormányzaton kívül az alábbi személyeknek jelezzék: Veszelka 
Miklós 06302682819, Romhán István 06302893016, Márton
Sándor 06309835087 
 
Ezért Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az alábbi helyeken a bal-
esetek és a gépjárművek károsodásának megelőzése érdekében 
körültekintően közlekedjen:  
Szél utca, Nyárfás utca, Kert utca, Zöldfa utca, Széchenyi utca, Tóth 
Árpád utca, Epreskert utca egyes szakaszai, illetve ezek csomópont-
jainál érintett közterületeken.  
Megértésüket ezúton is megköszönöm! 
 

Geotermális energia hasznosítása 
 
Arról adok tájékoztatást, hogy az előirányzott talpmélységet a kút-
fúrással elérték.  
Az 1297.5 méteren elvégezték a geofizikai szelvényezést, aminek 
alapján 1080 métertől kezdődően 5 vízadó réteget találtak. Ennek 
megfelelően a vízadó rétegekhez a szűrőzést megcsinálták és a 
kompresszorozási munkák vannak folyamatban.  
A felső 3 réteg mérési eredményei 62 Celsius fok vízhőmérsékletet 
és 600 l/perc vízmennyiséget mutatott. Az alsó két réteg tisztítását 
követően újabb kompresszorozást igényel, melyet csütörtök estével 
kezdtek el. A munkálatok következtében a tisztulás péntek és 
szombati napokon várható, mellyel párhuzamosan készül a végle-
ges geofizika, ami reményeink szerint ennél is magasabb eredmé-
nyeket hozhat. Arról majd később adunk tájékoztatást.  
Várhatóan e hétvégével a kútfúró berendezés a debreceni utcai 
visszasajtoló kút megfúrásához átköltözik. 
 

Ipari park 
 
A létavértesi vasúti átjáró melletti ipari terület fejlesztése pályáza-
tunk kivitelezése elől is elhárult minden akadály. 
.Kezdeményezésünkre a TIGÁZ Zrt. képviselete nyilatkozatot adott  

, 
 
 
 
 
 
 
 
  

arra, hogy a gázszolgáltatásra vonatkozó tervezési és kivitelezési 
munkákat nem kívánja elvonni.  
Ennek megfelelően a közbeszerzés ajánlattételi felhívásának össze-
állítására szerződött DEB-KÖZ Kft. a munkálatokat úgy kezdheti el, 
hogy a teljes műszaki tartalom megvalósítására írja ki a tendert. Az 
ehhez szükséges dokumentumokat út, szennyvíz, gáz, villany és 
közvilágítás, valamint a vízelvezetés kiviteli terveit a tervezői költ-
ségbecsléssel együtt átküldtük.  
Iránymutatása alapján, mivel a tervezői árak jóval magasabbak 
voltak (figyelembe véve az aktuális piaci viszonyokat) a rendelke-
zésre álló forrásnál így indikatív ajánlatokat kértünk.  
 
Az ajánlatok azt mutatták, hogy meghívásos eljárás rend maradhat, 
azonban mindenképpen olyan cégek szükségesek, akik nagyságuk-
nál fogva alacsonyabb rezsi óradíjjal dolgoznak és erről a közbe-
szerzési bizottság a napokban dönteni fog, a testületnek pedig a 
többletforrás szükségességéről és biztosítási módjáról kell állást 
foglalni. Ezek meglétét követően a feltételes közbeszerzés ajánlatté-
teli felhívását a kivitelezők részére megküldhetjük. Szükséges a 
gyorsítása a folyamatnak, mert a forrásemelés miatt is kell a lefoly-
tatott eljárás, illetve a támogatási szerződésben foglalt határidők is 
erre ösztönöznek bennünket.  
 

Menyhárt Károly polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Az ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT Kuratóriuma pályáza-
tot hirdet a 2020. júniustól megvalósuló programokra az alábbi 
témakörökben: 
- Szociálisan ráutalt tehetséges gyermekek taníttatása támogatására, 
- Környezetvédelem támogatása, 
- A város közművelődésének, művészeti tevékenységet folytató 
egyesületek, csoportok támogatása 
Pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények (olyan szervezetek, 
akik az adott intézmény keretei között működnek), valamint magán-
személyek önálló közérdekű programmal! 
Rendelkezésre álló keret: 500 000 Ft. 
Nem támogatjuk az eszközbeszerzést, vendéglátást! 
A pályázatokat írásban, a város honlapjáról letölthető Adatlapon 
www.letavertes.hu / Önkormányzat /Pályázatok- kell benyújtani 2020.
április. 30-ig, levélben a kuratórium elnökéhez. 

Cím: Szima György, 4281 Létavértes, Móricz Zsigmond u. 8. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lehetőségük van a Személyi Jöve-
delem Adójuk 1%-val támogassák az Alapítvány Létavértesért  
A befolyó összegeket ismételt pályázati kiírásban szeretnénk hasz-
nos célokra fordítani. 

ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT
 

AZ ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT KURATÓRIUMA 
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT  KIALAKULT HELYZETRE 
VALÓ TEKINTETTEL A PÁLYÁZATI KIÍRÁST VISSZAVONTA 

           PPPOOOLLLGGGÁÁÁRRRMMMEEESSSTTTEEERRRIII     

                                    TTTÁÁÁJJJÉÉÉKKKOOOZZZTTTAAATTTÓÓÓ   
 

Tisztelt létavértesi lakosok, 

 tisztelt hozzátartozók! 
A Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató 
Központjának Idősek Otthonában és minden más bentlakásos 
ellátásban Látogatási tilalmat rendelt el az Országos 
Tisztifőorvos 2020. március 8-tól visszavonásig! 

Mit jelent ez? 
Az intézmény területére látogatókat nem engedhetünk be, de 
minden egyéb kapcsolattartási formát (telefon, internet) biztosí-
tani kell.  
A lakóinkról az alábbi telefonszámon tudnak érdeklődni: 06 30 
155-5988, illetve a szobákban lévő telefonokon is el tudják őket 
érni ! 
Kérem a hozzátartozók megértését és türelmét! 

Katonáné Becsi Beáta intézményvezető
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VII. Határmenti Néptánctalálkozó 
 

Színes koreográfiák színvonalas előadását láthatták mindazok, 
akik február 22-én délután ellátogattak a művelődési ház szín-
háztermébe.  

 
Fotók: Turóczi Barnabás

Papp Zsoltné Kis Mónika, Kácsor-Ignác Gabriella, Kácsor 
István, Menyhárt Károly  
 
„A néptánc a legtökéletesebb kifejezése a nemzeti léleknek” –
idézte köszöntőjében Menyhárt Károly polgármester Kodály Zoltán 
gondolatát. Abban, hogy a kultúra ezen ága is megmaradjon, az 
idősebb korosztálynak éppen úgy, mint a fiatalnak nagyon fontos 
szerepe van. Értékőrzés, átörökítés, hagyományápolás.  
Majd így folytatta: táncra mindegyikünknek szüksége van, hiszen 
még így közvetett módon, nézőként is részesülhetünk jótékony 
hatásából. Tudjuk, mert látjuk, hogy aki táncol, az boldog. Boldog 
mert tánc közben nem lehet szomorúnak lenni. A tánc olyan érzé-
seket, érzelmeket szabadít fel, melyeket pusztán szavakkal nem 
lehet kifejezni. 

 
Színpadon a Villongó néptánccsoport 

 
A színpadra állított 12 változatos, számos tájegységet felvonultató 
produkciót ebben az évben is a Kácsor-Ignác Gabriella és Kácsor 
István házaspár értékelte, és hasznos észrevételeiket megbeszélték a 
tánccsoportok vezetőivel. 
Fellépők:  
Aranyvessző társulat Csergető csoport (Hajdúszoboszló), Bajnócza 
néptáncegyüttes (Berettyóújfalu) Bokréta néptánccsoport 
(Kraszna), Cserebingó néptánccsoport (Létavértes), Debreceni 
Egyetem Hortobágy néptáncegyüttes, Főnix táncegyüttes (Debre-
cen), Görböc néptáncegyüttes (Miske), Rozmaring néptáncegyüttes 
(Szentpéterszeg), Toldi néptáncegyüttes (Nagyszalonta), Villongó 
néptánccsoport (Létavértes) 
A zenei kíséretet a Bürkös zenekar szolgáltatta. A házigazda - mű-
sorvezető Papp Zsoltné Kis Mónika volt. 

Ez úton szeretnénk megköszönni a támogatásokat mindenkinek, aki 
valamilyen formában hozzájárult a rendezvény sikerességéhez 

A Cserebingó néptánccsoport kivételével (nem adtak hozzájárulást) 
valamennyi fellépő műsora elérhető a város honlapjáról is 
  

XVIII. Városi borverseny 
 

Sikeresen lezajlott a nagykorúvá vált XVIII. Városi borver-
seny. A 70, jobbnál jobb borfajta minősítése nem kis munkát 
és fejtörést okozott a zsűrinek.  

 
 
Zsűri tagok: Szász József Létavértes, Czapp Árpád és ifj. 
Czapp Árpád Székelyhíd, Sümegi Ákos Báta 
 

 
Kép a borversenyen készült videofilmből 

A fergeteges hangulatról Nagy Imre vezetésével a Villongó 
néptánccsoport: Guba Virág, Kovács Lili, Jenei Tibor és a 
zenekar: Budai Adorján és Budai Tibor gondoskodtak. 
Köszönjük mindenki segítségét, munkáját! 
  

A legjobb minősítéseket kapták: 
 
Hazai fehér bor: 
1. Vásárhelyi Szilárd Létai fehér válogatás 18,85 
2. Kalmár Imre Olaszrizling 18,80 
3. Barna Róbert Pölöskei muskotály 18,73 
4. Huszti Imre Furmint 2018 18,68 
5. Papp Sándor (Árpád tér) Vegyes fehér 18,66 
 
Hazai vörös bor: 
1. Kalmár Imréné Othelló 18,83 
2. Nyak Csaba Othello 18,73 
3. Puja János Othello 18,50 
4. Zilaghi Szabolcs Othello 18,28 
5. Dr. Kovács István Othello 18,03 
 
Vendég fehér bor: (mindhárman Székelyhídiak) 
1. Erdei Tamás Bakator 19,13 
2. Murgui Gabriella Szürkebarát 18,90 
3. Pokol Róbert Olaszrizling 18,85 
 
Vendég vörös bor: 
1. ifj. Burcsik János Merlott (Bihardiószeg) 18,90 
2 Barna Péter Kékfrankos rose (Létavértes)18,88 
3. Lengyel Csaba Burgundi (Székelyhíd) 18,75 
 
Valamennyi nevező és helyezése, a videofilm elérhető a város 
honlapján: www.letaverttes.hu 
 
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház nevében: Papp Zsoltné  
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Nőnapi teadélután 
Március 5- én a városi önkormányzat és a művelődési ház, immár 
második alkalommal, nőnapi teadélutánt szervezett a helyi intézmé-
nyekben, civil szervezetekben, városi közéletben tevékenykedő nők 
számára, akik önzetlen munkájukkal hozzájárulnak a település 
hétköznapjainak tartalmasabbá tételéhez, és így segítik, támogatják a 
művelődési ház, az önkormányzat munkáját. 

 
Fotó: Kővári Krisztián

- Hagyományteremtő rendezvényünk alkalmat teremt arra, hogy 
hálás szívvel köszönetet mondjunk kedvességükért, a közösségért és 
családjukért végzett felelősségteljes munkájukért – mondta köszön-
tőjében Menyhárt Károly polgármester.  
Ezt követően Papp Zoltán alpolgármesterrel együtt minden hölgy-
nek virággal is kifejezték nagyrabecsülésüket. Szatmári Imre gitárjá-
tékával és egy dalcsokorral örvendeztette meg az ünnepelteket. 
A teadélután videofilmje elérhető a város honlapjáról, az ön-
kormányzat facebook oldaláról. 
 

ELŐZETES: 
Április végén vendégünk lesz OSZVALD MARIKA 

Május 9 –én: MÁLÉ FESZTIVÁL! 
Várjuk kézműves portékával rendelkező árusítók jelentkezését! 
 

SZÍV ALAKÚ GYŰJTŐEDÉNYEKET HELYEZTEK KI 

 
Február 18-án Léta-szíve, Vértes-szíve gyűjtő edényt helyeztek el a 
Debreceni utcai Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde főbejáratánál, és 
az Irinyi – Kassai utca kereszteződésénél.  
Szabó Imre és felesége, valamint Szabóné Nyíri Ibolya ötletét Szabó 
Tibor önkormányzati képviselő, vállalkozó karolta fel és munkatár-
sai közreműködésével elkészítették a PET palackok kupakjának 
gyűjtésére szolgáló két szív alakú köztéri edényt.  
A környezetvédelmi célok mellett a kupakokért kapott összeggel  
beteg helyi gyerekek felépülését kívánják támogatni. 
 

, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Március 15 ünneplése 

 
Fotók: Kővári Krisztián

Az ünnepi műsor szereplői és felkészítőik a művelődési ház 
színpadán. Arany J. Iskola 4. évfolyamos tanulói 

 
Az érvénybe lépett központi előírásoknak megfelelően módosultak 
a városi és iskolai ünnepségek. Az Arany János Általános Iskola 
negyedikesei hosszú időn át készültek ünnepi műsorukkal. A peda-
gógusok, tanulók lelkiismeretes munkája nem volt hiábavaló. Már-
cius 13 -án ugyan nem állhattak színpadra az iskola és a város kö-
zönsége előtt, de videofelvétel készült a szép műsorról, ami elérhető 
a város honlapjáról is. 
 

 
 

Koszorúk és kis zászlók Irinyi János mellszobránál 
 

Nem maradt el Kossuth és Irinyi szobrának koszorúzása sem. Az 
önkormányzat, intézmények, egyházak, fegyveres testületek, civil 
közösségek szűk körben, néma főhajtással emlékeztek a 172 évvel 
ezelőtti forradalom és szabadságharc hőseire. 
 

A Koronavírus miatt tett korábbi intézkedések 
 

A Kormány által 2020. március 11-én elrendelt vészhelyzet kezelé-
séről az önkormányzat folyamatos egyeztetéseket folytatott az 
intézményekkel és az iskolákkal fenntartó tankerületekkel. 
 
1. Határozatlan időre felfüggesztésre került a Városi uszoda 
lakossági használata 
2. Elhalasztásra került a Meseautó című színházi előadás 
3. 2020. március 14.-én 15 órától ideiglenesen felfüggesztették a 
Létavértes - Székelyhídi határátkelőhely működését. Információ-
ink szerint a működési szünet 30 nap időtartamra történt. A 
Létavértesi Határőrizeti Kirendeltség gondoskodik az őrzésről. 
A hozzánk legközelebb levő nyitva maradó határátkelőhely Ártánd-
Bors lesz. 
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Farsang és télbúcsúztató 
 
Közös vidám farsangi mulatság volt február 28-án a Debreceni utca 
1. szám alatti intézményünkben  
 

 
FOTÓ: GYERMEKSZIGET ÓVODA ARCHÍVUMA

Farsangi színes jelmezekben 
(További csoportképek a város honlapján, az Oktatás/óvoda oldalon) 

 
A gyermekek már reggel szebbnél szebb kreatív jelmezekbe öltöz-
ve érkeztek, ahol a felnőttek színes programokkal, és farsangi jel-
mezben vártak rájuk. Volt tréfás ügyességi vetélkedő, játékos jel-
mezes felvonulás. A nap fénypontja volt Szatmári Imre fergeteges 
hangulatú műsora. Ezzel a vidám nappal búcsúztattuk a telet, és 
várjuk a napfényes tavasz megérkezését. 
 

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS 
 

� Óvodai beíratás: 
2020. április 27-től /hétfő/ - május 8-ig /péntek/ a délelőtti órákban  
Beíratás helye: Debreceni u. 1, és Irinyi u. 6. – Vezetői iroda.  
Beíratható: a 2017. szeptember 01 – 2018. augusztus 31. között 
született gyermek.  

� A bölcsődés korú gyermekek beíratása: 
2020.  május 4 –től /hétfő/ - május 8-ig /péntek/ a délelőtti órákban  
Beíratás helye: Debreceni u. 1. – Vezetői iroda.  
Beíratható gyermek: 20 hetes kortól  
 

A bölcsődei és óvodai beíratáshoz szükséges okiratok: 
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazoló kártyá-
ja, oltási könyve, TAJ kártya.  
• A szülő személyi igazolványa, lakcím igazoló kártyája, telefon-
száma, e-mail címe.  
• Magyar Államkincstár igazolása magasabb családi pótlékról.  
• Sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény.  
• Tartós betegségről orvosi igazolás.  
• Határozat a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról.  
Kérjük, hozza magával kisgyermekét ismerkedés céljából!  
 

KÉRJÜK, idén is támogassa óvodánk gyermekeit adója 

1 %- val! 
Alapítványunk: „A létavértesi óvodák gyermekeiért” 

Adószám: 18567317-1-09 

 
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde dolgozói

 

Farsang az Irinyi úti Óvodában 
 
Február 27-én az Irinyi János Általános Iskola tornatermében, 
vidám hangulatú, télkergető, tavaszhívogató farsangi mulatságon 
vehettek részt óvodánk gyermekei szüleikkel és mindazokkal, akik 
elfogadták meghívásunkat erre az alkalomra.  

 
(További csoportképek a város honlapján, az Oktatás/ óvoda oldalon) 

 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta köszöntője után a csoportok zenés, 
táncos műsorait tekinthették meg az egybegyűltek. Elsőként a 
Szivárvány-mini csoportos gyermekeket láthattuk kiskacsákként, 
akik sárga lábon totyogva járták el a tópartján a kacsa csacsacsát. 
Ezután a Zümi-kis csoportos gyermekek fehér bundás kicsi nyúl 
jelmezt öltve meglapultak a szénában, majd táncra perdültek. A 
következtek a Bambi középső csoportos gyermekek, akik 
Pumukliként tűntek fel, és a 80-as évek meséjébe varázsoltak vissza 
bennünket. Végül a Cirmi nagycsoportos bátor és merész tengeré-
szek invitáltak minden kedves vendéget a kikötőbe, egy partraszál-
lásra.  

 
FOTÓK: BOROS-SZIMA BEÁTA

A gyermekcsoportok szereplése után az Óvónénik esernyő táncát, 
majd a Répa Retek Mogyoró Társulat interaktív, zenés műsorát 
élvezhették gyermekek és felnőttek egyaránt. 
A Szülői Munkaközösség tagjai a jelmezes felvonulás alatt megnyi-
tották a büfét, ahol finomabbnál finomabb falatokat kínáltak. Az 
óvodapedagógusaink arcfestéssel és csillámtetoválással színesítet-
ték a rendezvényt. 
Farsangi ünnepségünk végén, a tombolasorsoláson, számtalan 
értékes nyeremény talált gazdára. A főnyeremény egy torta volt, a 
Cukormáz cukrászüzem jóvoltából. 
 
Rendezvényünket ismét sokan támogatták, mert nélkülük mindez 
nem jöhetett volna létre. A felajánlásaikat ezúton is köszönjük! 
Támogatóink voltak: Bora Zoltán vállalkozó, Papp Zoltán vállal-
kozó, Szél Café, Suta János TOSCANA Pizzéria, Karcza Gáborné, 
Létavértesi zumbaoktató, Vass Tódor Beatrix, Demeter Józsefné, 
Szabó Viktória, Cukormáz Cukrászüzem, Újvárosi Méhészet, 
Huszti Hús Kft. Kontor Ferenc, PP+R Kft., Vértesi Református 
Egyházközség, Rozsnyai Gyűjtemény, Belényesi Sándor, 
Baranyáné Fazekas Dóra. 

Az Irinyi úti óvoda munkatársi közössége
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Arany-nap - Elsősök bemutatkozása 
 
Február 28-án délelőtt az alsó tagozaton nagy volt a nyüzsgés. 
Arany Jánosra emlékezve iskolánk fiataljai kipróbálhatták magukat 
különböző digitális és kézműves vetélkedőkön. A délelőtt folyamán 
bohócálarcok is készültek. 
 
A délután iskolánk legkisebb tanulóiról szólt, akik vidám, zenés 
műsorral kedveskedtek a nézőközönségnek.  
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARXHÍVUMA

Az 1.a osztály Rumini történetéből adott elő egy részletet Oláh 
Csabáné és Rápolty Judit felkészítésében.  
 

 
 
Az 1.b osztály a mindig éhes egerek és macskák közötti civakodás-
ból készített egy vidám összeállítást Menyhártné Bora Edit és 
Belényesiné Kiss Edit közreműködésével.  
 

 
 
Az 1.c osztály pedig A rút kiskacsa történetét állította színpadra a 
kacsamama Gáspárné Pankotai Erika segítségével. Az osztályok 
technikai hangosításában Tóth Róbert nyújtott nagy segítséget. 
 
A délutánt az igényesebbnél igényesebb jelmezesek felvonulása és 
díjazása zárta. 
 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesevilág 
 
Március 11-én tartottuk iskolánkban a meg a 2. és 3. évfolyamosok 
a zsűrit, valamint társaikat. A zsűri most tényleg nehéz helyzetbe 
került, mert a sok vidám, szórakoztató és tanulságos mesék közül ki 
kellett választania azokat, akik majd Konyáron fogják képviselni 
iskolánkat a megfelelő mesemondó versenyünket. A délelőtt folya-
mán több,  mint 20 mesével örvendeztették korcsoportban. A 
következő eredmények születtek: 

 

 
2. évfolyamon: I. Sós Laura (2.a); II. László Csaba (2.b); III. Heit 
Rózsa Júlia (2.a) Felkészítőjük: Tompáné Krizsanyik Orsolya és 
Nagy Tamásné 
 

 
3. évfolyamon: I. Szatmári Laura (3.a); II. Hajdu Lídia (3.a); III. 
Bakro Alexandra (3.a) Felkészítőjük: Bora Istvánné 
A versenyt megszervezte és lebonyolította Gáspárné Pankotai Erika 
humán munkaközösség  vezető. 
 

Zrínyi Ilona matematika verseny 
 
2020 február 21.-én az előző évekhez hasonlóan részt vettünk a 
Zrínyi Ilona matematika versenyen, amelyre 17 alsós és 10 felsős 
tanulót vittünk. 
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 Az idei évben sajnos senki nem jutott be a megyei eredményhirde-
tésre. Minden évfolyamon több száz versenyző indult, és a mi 
tanulóink közül többen értek el nagyon szép eredményt. Gratulá-
lunk nekik és a felkészítő pedagógusoknak. 

Eredményeink: 
3. évfolyam: Bakó Molli 36, Harmati Bence 39, Balogh József 
Benedek 94. Felkészítőik: Fazokán Jánosné, Nyakné Hevesi Judit 
4. évfolyam: Kecskeméti Szabolcs 164, Soós Boglárka 167, Bartos 
Imre Kristóf 177. Felkészítőik: Herczné Egri Hajnalka, Kónya 
Sándorné, Ozsváth - Balogh Réka 
5. évfolyam: Szoták Hunor 130, Vida Szabolcs 158. Felkészítőik:
Báji-Tóth Erika, Tarnainé Papp Anita 
6. évfolyam: Oláh István 96, Lakatos Regina 136. Felkészítő: Létai 
Ilona 
7. évfolyam: Kiss Gabriella 82. Felkészítő: Létai Ilona 
 

Aranyos diákok napja 
203 éve, 1817. március 2-án született Arany János, iskolánk név-
adója. Ezen alkalomból diákönkormányzatunk Arany-napot szer-
vezett felső tagozatosaink számára. 16 helyszínből választhatták ki 
a gyerekek a számukra legérdekesebb lehetőséget. A sportolni 
vágyó diákokat ping - pong, foci, röplabda, vízi vetélkedő és kosár-
labda várta.  

 
FOTÓK: OMTÉZMÉNY ARCHÍVUMA

A kreativitásukat kézműves foglalkozásokon mutatták meg. Míg 
eszességükről a Legyen Ön is milliomosban, a Honfoglaló játékban 
adtak számot. A szórakoztató filmvetítés is nagy népszerűségnek 
örvendett.  

 
 
Ekkor rendeztük meg az Erkel Ferenc sakkversenyünket is Bertóthy 
Tamás vezetésével. Eredmények: 1. Matussan Máté 8.b, 2. Kiss 
Arnold 8.a, 3. Zsilkó Máté 8.b. 
 

Bendegúz levelezős verseny 
 
A 2019/2020-as tanév I. félévében kicsik és nagyok egyaránt vál-
lalkoztak a Bendegúz-Tudásbajnokság elnevezésű levelezős ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz kapcsolódó versenyre. 

Mindannyian hónapról hónapra nagy lelkesedéssel vetették bele 
magukat a nyelvi logikát igénylő feladatok megoldásába és az elol-
vasandó történetekbe. Ennek eredményeként a versenyzők mind-
egyike arany fokozatot ért el.  
 

 
 
5.  b. osztály: Karcza Melinda, Tarnóczki Dorina  
6.  c. oszt.ály.: Deli Lilla, Oláh István, Molnár Zsófia, Venczel Lilla  
7.  a osztály: Jónás Réka (7.b) Kiss Gabriella 
Felkészítő tanár: Bodnár - Oláh Ágnes 
 

Nemzetközi felolvasómaraton 
„Ahol a szabadság a rend,
Mindig érzem a végtelent.”

(Töredékek, 1937)

 
 
Tizenkét éve Csíkszeredáról indult az a program, melynek iskolánk 
is évek óta állandó résztvevője. A mostani felolvasáson február 18-
án  József Attila műveit szólaltattuk meg születésének 115. évfordu-
lója alkalmából.  

 
 
Költőnk azon klasszikusaink közé tartozik, akit mindig érdemes 
olvasni, hiszen új és új hangját fedezhetik fel kicsik és nagyok egy-
aránt. Összesen tíz országban mintegy 36 ezren csatlakoztak a kez-
deményezéshez.  
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Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
 

Intézményünk 2020. február 26-án rendezte meg a Simonyi Zsig-
mond helyesírási verseny helyi, iskolai fordulóját. Minden évfo-
lyamból szép számmal jelentkeztek diákok a tudásuk megméretteté-
sére.  
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Az eredmények a következőképpen alakultak: 
5. évfolyam: I. Vida Szabolcs; II. Sárosi Regina; III. Pataki Jázmin 
(Felkészítő tanár: Bodnár-Oláh Ágnes) 
6. évfolyam: I. Szatmári Gréta; II. Moczok Ágota; III. Oláh István 
(Felkészítő tanár: Molnárné Pelei Andrea) 
7. évfolyam: I. Vlajk Johanna; II. Kontor Sándor; III. Harmati Do-
rottya (Felkészítő tanár: Bodnár-Oláh Ágnes) 
8. évfolyam: I. Veres Kristóf; II. Kiss Bence; III. Kővári Nikolett 
(Felkészítő tanár: Nagy Józsefné) 
A verseny szervezői: Gáspárné Pankotai Erika, Kissné Medve 
Anita, Szigetváry Gergelyné, Bodnár-Oláh Ágnes 

 

Hollós Mátyás 
A Vojtina Bábszínház a 2019/2020-as tanévre is meghirdette pályá-
zatát, amelynek célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű Hajdú-
Bihar megyei óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok ingye-
nesen megnézhessenek egy előadást.  
Intézményünk 105 db jegyet nyert el. A 3-4. évfolyamos gyerme-
kekkel és tanítónénikkel március 5-én délután a Vojtina Bábszín-
házba látogattunk, ahol a Hollós Mátyás bábelőadást tekintettük 
meg. A nagyváradi Lilliput Társulat vendégjátéka bemutatta, hogy 
Mátyás király is csintalan, kíváncsi, igazi kópé volt gyermekként. A 
püspöki palotából titokban gyakran kiszökdöső jólelkű, vidám kis 
csibészt a váradiak úgy ismerték: Hollós Mátyás.  
Szervező pedagógusok: Ozsváth-Balogh Réka, Milotai-Kiss Ildikó 
 

Mesterségem címere 
Felső tagozatos diákönkormányzatunk március 6-án 15 órától tartot-
ta hagyományos télűző farsangi mulatságát. Az idei vetélkedő a 
„Mesterségem címere” nevet kapta.  
A csoportok egy-egy mesterséget, szakmát jelenítettek meg.  

 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyerekek ötletes jelmezekbe (kovács, orvos, gyógyszerész, 
séf, pincér, laboráns, facebook moderátor) bújtak. 
A bemutatkozás után játékos feladatokkal mérték össze tudásukat a 
versenyzők. A Kócbabák együttes (Balogh Józsefné, Mészárosné 
Imre Melinda, Lakatosné Kovács Edit) egy szuper táncos produkci-
óval lepte meg a közönséget, majd zsűriként a legügyesebb csapato-
kat jutalmazta. Az este vidám mulatsággal tért véget. A finom fala-
tokról a 7.c osztály gondoskodott. 
Szervező pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó 
 

Itt a farsang, áll a bál… 
Janikovszky Éva Könyvtárunk farsangi álarckészítő versenyt hirde-
tett a 2-4. osztályosok számára. A pályázatra összesen 26 db alkotás 
érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre február 28-án került sor 
az alsós farsangon. 

 
Eredmények: 1. Balogh József Benedek 3.a, 2. Bakro Alaxandra 
3.a, Sós Laura 2.a, 3. Kiss Balázs 4.c, Toplak Marianna 2.a. 
Különdíj: Molnár Péter 2.a, Bereczki Nóra 3.a: 
 

Tánciskola bál 
Iskolánkban február 15-én került megrendezésre a hagyományos 
tánciskola bál. Összesen 22 fő mutatta be a táncprodukciókat.  
 
A bemutató után táncverseny volt mely a következő eredménnyel 
zárult: 
1. Orvos Vanda 8.c - Seress Gergő 8.a, 2. Fekete Barbara 8.b – Kiss 
Bence 8.c, 3. Horváth Nikolett 8.a - Oláh Mihály (vendégtáncos) 
A hivatalos program hajnalig tartó bállal folytatódott az este, ahol a 
talpalávalót a Szalontai Band szolgáltatta. A tombolasorsolás után a 
szerencsés vendégek értékes nyereményekkel térhettek haza. Ezúton 
szeretnénk megköszönni Gyöngyösi Sándor táncpedagógusnak az 
évtizedek óta tartó, töretlenül lelkes munkáját, illetve Csige-Medve 
Máriának és Papp Imre Zsoltnénak a tombola felajánlásokat! 

 
 
A tánciskolások csoportképe elérhető az újság facebook oldalán, és 
a www.letavertes.hu városi honlapon, az iskola oldalán. 

Nagy Józsefné igazgató
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Irinyis farsang 
 
Fergeteges hangulatú télűző bulit tartottunk február 28-án, pénteken 
délután iskolánk tornatermében. Az idei farsang témája: "Utazás a 
Föld körül Irinyis módra". 
Az egyéni jelmezesek bemutatkozása után bajor, indiai, orosz, 
brazil, skót és görög táncban gyönyörködhettünk, majd vendégünk 
volt a Zámbó Árpi és Barátai Népdalkör, és afrikai törzstáncnak is 
szemtanúi lehettünk. 
 

 
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

 
A színpadi műsorok közötti szabadidőben elfogyasztható finom 
falatokat a 7. osztályos szülői munkaközösség biztosította.  
A vidám mulatság tombolasorsolással zárult.  
Örömünkre szolgált, hogy ebben a tanévben is sokan csatlakoztak 
iskolai farsangi rendezvényünkhöz. 
 

 
 
Köszönjük a felajánlásokat Bora Zoltán, Demeter Józsefné, Juhász 
Zoltán, Kovács Józsefné, Papp Zoltán, Vass-Tódor Beatrix, Joó 
Lajos Vilmos vállalkozóknak, Farkas Csilla szülőnek.  
 

 
 
Rendezvényünket támogatta még az Edina Virág és Ajándék Sarok, 
a Kati Turi, a Cukormáz Cukrászüzem, az Ujvárosi Méhészet és 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta zumbaoktató.  
Felajánlásaikkal sok gyereknek okoztak örömet. 
 

Lázár Ervin Program 
 
A Lázár Ervin Program keretében február 17-én az 5. osztályos 
diákjaink Debrecenbe utaztak, ahol a Víg Kamaraszínházban a 
Padlás című feledhetetlen előadást tekintették meg. 
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FOTÓK:  ISKOLA ARCHÍVUMA

Március 6-án a 6. osztályos tanulóink Budapesten a Nagycirkusz 
Fesztivál+ varázslatos produkciójának részesei lehettek. 
Mindkét program feledhetetlen élményt nyújtott diákjainknak.  
Ezúton is köszönjük a Berettyóújfalui Tankerület Központnak a 
lehetőséget! 
 

Versenyek 
 
Február 7-én iskolánk nyolc felső tagozatos tanulója első alkalom-
mal vett részt a "Járási Vándor Kupa" című játékos vetélkedőn 
Derecskén. 
A matematikai, nyelvtani és természettudományos ismeretekre 
épülő feladatok megoldásában a Lánglovagok csapata második 
helyezést ért el. 

 
 
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány által meg-
rendezett Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójára idén 
is február hónapban került sor.  Iskolánkat 17 diák képviselte a 
megmérettetésen. Legeredményesebben szereplő tanulónk Jákób 
Levente 4. osztály. 
 
A Kaán Károly Természettudományi Verseny helyi fordulója 
március 4-én 10 tanuló részvételével lezajlott. Iskolánk legjobban 
teljesítő tanulói képviselik majd intézményünket a megyei megmé-
rettetésen. 
 
Gratulálunk a versenyeken résztvevő minden tanulónknak és 
felkészítő nevelőiknek! 

 
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete nevében  

Jákóbné Szilágyi Éva 
 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Létavértes Közös Önkormányzati Hivatal 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS RENDJÉNEK 
VÁLTOZÁSÁRÓL LÉTAVÉRTESI 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALBAN 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletben, és az ezt követően kihirdetett Kormányrendeletekben 
foglaltakra figyelemmel a Létavértesi Közös Önkormányzati Hiva-
talban az anyakönyvi ügyintézés rendje 2020. március 19. napjától 
(csütörtök) az alábbiak szerint változik: 
 
1. A veszélyhelyzet fennállása alatt anyakönyvi  ügyeiket hétfőn 

és szerdán tudják intézni 8-12 óráig, csak és kizárólag az érin-
tett személyek.  

2. A fenti időtartamban a következő eljárások lefolytatása lehet-
séges: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, szüle-
tés anyakönyvezése, elhalálozás anyakönyvezése. A fel nem 
sorolt anyakönyvi ügyek intézésre nincs lehetőség.  

3. A házasságkötési szándékkal történő bejelentkezéseket hivata-
lunk előreláthatólag egy hónapig  szünetelteti.  

 
A már korábban házasságkötésre bejelentkezett jegyesekre és 
házasságkötésükre vonatkozó ideiglenes szabályok:  
 
A pároknak lehetőségük van lemondani vagy későbbi időpontra 
halasztani házasságkötésüket az anyakonyvleta@gmail.com  e-mail 
címen, vagy az 52/585-308 telefonon.  
 
Amennyiben a házasságkötésre mégis sor kerül, az alábbiak szerint 
történik:  
 

� csak a jegyes pár és a tanuk vehetnek részt rajta 
� időtartama maximum 15 perc 
� gyűrűhúzás, pezsgős koccintás, kézfogás mellőzendő.  
�  

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 
 

ASP E-FIZETÉS (EFER)  
IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL 

 
Tisztelt Adófizetők!  
 
Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az ASP Elektronikus Fizetési 
Szolgáltatás (ASP -e-fizetés, EFER) bevezetésével az ügyfeleknek 
lehetősége van elektronikusan lekérdezni és befizetni VPOS megol-
dás segítségével az önkormányzat által kivetett adókat, díjak, illeté-
ket az E-Önkormányzat Portál (OHP) weboldalon.  
 
Az OHP a következő címeken érhető el:  

https://ohp.asp.lgov.hu 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 
https://eonkormanyzat.gov.hu 

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adó-
számlán fennálló tartozás is befizethető.  
Létavértes, 2020. március 19. 
 

Bertóthyné Csige Tünde
                                                                             jegyző 
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Széchenyi István  
1791. szept. 21 – 1860. ápr. 08. 
a legnagyobb magyar 
 
Jártam Nagycenken, László fiam vitt el Győrből. A kastély nem 
pompás, nem díszes. Egyszerű igényes főúri épület. Legnagyobb 
termében kiállítás van, a gépalkatrészek hatalmas tömegéből: ezek 
az alkatrészek kellettek a Tisza szabályozási munkájához, a gőzha-
józáshoz, a vasút építéséhez, a Lánchíd megépítéséhez, az alagutak 
építéséhez. 
Széchenyi nagy hazafias alkotásaihoz szinte minden lépésében 
hozzátartozott az építés szó. 

 
 
A kastély udvarán kb. 12x12 méteres taposómalom áll. Benne 
egykor 6 – 8 hatalmas testű szép ló taposta a körbefutó kilométere-
ket. A lótenyésztés főúri szenvedély, hazát építő kultúra volt. 
Széchenyi esze – szíve a magyarságért dolgozott. Híres mondá-
sa:…ha lenyesik a szárnyaimat, gyalogolni fogok, ha levágják a 
lábaimat, a kezemen járok, s ha ezeket is kiszakítják, hason csú-
szom – csak használhassak. 
Bárhol járt a világban, mindenütt azt kereste, mit kellene Magyaror-
szágon is építeni. 
A Magyar Tudományos Akadémia építésére egy évi jövedelmét 
ajánlotta fel. 
Ő kezdeményezte a bank létesítését (Hitel című írásával). 
Az volt a vezérelve: el kell szakadni Ausztriától, de nem fegyveres 
harccal, hanem építéssel, fejlesztéssel. 
A forradalommal nem értett egyet, mert az sok pénzbe kerül, és 
nagy emberáldozattal jár! 
 

Ő az ország gazdasági felemelkedésében látta az ország egyetlen 
útját. De be kellett látnia: képtelenség olyan magasra emelkedni, 
hogy képesek legyünk elszakadni…- azt nagy ellenfeleink nem 
engednék… 
Ebbe a felismerésbe beleroppant, ereje megtört. Rádöbbent a népi 
bölcsesség rövid, tömör igazlátására: „Hatalmasok hatalma sok!” 
 
Egy reggel holtan találták - ott a nagy kérdés: öngyilkosság, vagy 
merénylet?! 
Arany János adta meg rá a feleletet: „Nem hal meg az, ki milliókra 
költi dús élte kincsét…” 
Így igaz! …nőttön nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik. 
 

A kastély udvarán hatalmas, szép fák alatt 
zöld gyepszőnyeg…fekete madarak serege le-
pi el. Nem varjúsereg, ezek csókák. Nem feke-
ték, hanem barnák, testesek, erősek, nem kia-
bálnak, nem kárognak. Erős mély hangon azt 
mondják kvak – kvak.  Ahogy egy kedves 
gyermekdalunk mondja: csip, csip csóka, 
kvak varjúcska… 

Néhány éve Létavértesen is megjelent egy csókapár. Azóta már 
vannak 12 – 15-rn is, lomhán repülnek, egyszerre nem sokan, csak 
2-3-4 madár. Mindig a dohánybeváltó és a vasútállomás közti 
„úton”. A napokban is eljött fölöttem kettő. Csendben úsztak a 
levegőben. 
Erről jutott eszembe Nagycenk, Széchenyi. Örülök, hogy Létavértes 
leghosszabb, legnépesebb utcája a legnagyobb magyar főúr nevét 
viseli. 
Legyünk méltók Széchenyi István nevéhez. Építsük, szépítsük, 
fejlesszük Nagyléta – Vértest úgy, mint Széchenyi István Magyaror-
szágot. 

Milbik Józsefné tanár
(Felhasznált irodalom: Fekete Sándor: Széchenyi István - Móra F. Könyvkiadó Bp. 1968.) 

 

 
 

Széchenyi István halálának 160. évfordulója alkalmából 

111   %%%   KKKÖÖÖZZZCCCÉÉÉLLLRRRAAA   
CIVILEKNEK 

A személyi jövedelemadó közcélú felhasználásáról szóló törvény alapján 
minden adófizető dönthet arról, hogy  

éves adójának 1 +1 %-át milyen közcélra ajánlja fel. 
Létavértesi szervezetek: 

„A Korszerű Iskoláért” Alapítvány 
  Adószám: 18549782-1-09 
Alapítvány Létavértesért 

  Adószám: 18545984-1-09 
Alapítvány a Nagylétai Református Egyházközségért 

  Adószám: 18997350-1-09 
A Létavértesi Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 

  Adószám: 18540680-1-09 
Barta Gyula és Felesége a 

Nagylétai Gör. Katolikus Egyházközségért Alapítvány 
  Adószám: 18551941-1-09 

 Érmelléki Népfőiskolai Egyesület 
Adószám: 18732553-1-09  

Família Családsegítő Alapítvány 
  Adószám: 19124478-2-09 

Irinyi János Horgász és Környezetvédő Egyesület 
Adószám: 19872054-1-09 

 

Könnyező Pócsi Szűzanya Idősek Otthona Alapítvány 
  Adószám: 18990360-1-09 

Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület 
  Adószám: 18556740-1-09 

Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub 
  Adószám: 18569230-1-09 

Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület 
  Adószáma: 18998650-1-09 

A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány 
  Adószám: 18567317-1-09 

Létavértesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
  Adószám: 19119230-1-09 

Létavértesi Román Kulturális Egyesület 
  Adószám: 19127275-1-09 

Létavértes SC ’97 
  Adószám: 18551202-1-09 

Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete 
  Adószám: 19125716-1-09 

Sziklavár Szenvedélybeteg-segítő 
Regionális Közhasznú Egyesület 

  Adószám: 18995200-1-09 
Vértesi Görög Katolikus Egyházért Alapítvány 

  Adószám: 18998760-1-09 
 

További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére 
Magyarországi Katolikus Egyház        0011 

Magyarországi Református Egyház 0066 
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Természeti csapások által okozott károk 

megelőzése, csökkentése öngondoskodással 
 

Az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá váltak a rendkívüli időjá-
rási helyzetek, intenzív szélviharok, felhőszakadások, ár- és belvi-
zek az ország csaknem egész területén pusztítottak. 
Ezek nyomán különböző jellegű és mértékű károk keletkeztek. 
Az állam, az önkormányzatok és az egyének tulajdona egyaránt 
sérült. Utak, hidak, árvízvédelmi létesítmények, közművek és ma-
gántulajdonú lakóingatlanok rongálódtak meg. 
 
A lakhatás elemi feltételeinek megteremtése –visszaállítása- gyak-
ran (különös tekintettel egyes régiók gazdasági, szociális és foglal-
koztatottsági tényezőire) meghaladta a károsultak és a települési 
önkormányzatok lehetőségeit. 
 
Felvetődik a kérdés, hogy egy természeti katasztrófát közvetlenül 
hogyan és milyen keretek között történik a kárrendezés? Polgári, 
jogi megközelítésben a kialakult károk rendezése szempontjából 
három fogalmat különböztethetünk meg.: kártérítés, kártalanítás,, 
valamint kárenyhítés. A polgári jogi kártérítési felelősség alapvető 
feltételei: a jogellenesség, a felróhatóság, a kár, valamint az ok-
okozati összefüggés a kár és a felróható tevékenység vagy mulasz-
tás között. 
 
A természeti csapások következményeinek felszámolására sem a 
kormánynak, sem az EU –nak nincs jogszabályon alapuló kötele-
zettsége. Ennek ellenére, különösen súlyos természeti vagy civilizá-
ciós csapást követően az érintett lakosság létszáma, a károk mérté-
ke, az érintett térség gazdasági, foglalkoztatási, szociális helyzete 
alapján a kormány önként vállalhatja, hogy költségvetési támogatást 
nyújt a kialakult károk enyhítéséhez. 
 
A kárenyhítés nem kártérítés, összege nem feltétlenül fedezi a káro-
sult teljes kárát, annak esetleg csak egy részét. Kárenyhítés esetén 
egy harmadik személy vállalja, hogy a kialakult  kár megtérítésének 
egészét vagy egy részét fizeti meg, ahogyan például a kormány a 
2010. május – júniusi árvíz, vagy a 2010. október 4-i vörösiszap-
katasztrófa utáni helyreállítás és újjáépítés esetében önként tette. 
 
A fennálló helyzet javítása az állampolgárokra is feladatot ró. A 
természeti csapások megnövekedett valószínűsége miatt ösztönözni 
kell az állampolgárokat az öngondoskodásra, ezzel csökkenthetik a 
bekövetkező károk mértékét. 
 
Megelőzési javaslatok mellyel megelőzhetjük, csökkenthetjük a 
természeti csapások által okozott károkat: 
 
- Tulajdonunkban lévő épületek szerkezeti állékonyságának és a 
tetőszerkezet héjazatának átvizsgálása, szükség szerinti javítása. 
- Épületek kéményeinek átvizsgálása, szükség esetén annak javítá-
sa, stabilitásukat biztosító merevítések megfelelő megépítése. 
- Lakó és melléképületek környezetében lévő nagyméretű és veszé-
lyes fák állapotának felmérése, szükség esetén gallyazás, kivágás. 
- Lakókörnyezetünkben biztosítsuk a csapadékvíz szabad elfolyását 
a vízelvezető árokba, hogy épületekben és egyéb helyiségekben ne 
tegyen kárt. 
- Lakókörnyezetünkben vizsgáljunk meg minden olyan tárgyat, 
eszközt mely erős szél, vihar esetén elmozdulva testi épségünkben 
sérülést, vagyontárgyainkban kárt okozhat. Megfelelően rögzítve 
ezeket elkerülhetjük. 
 
Forrás: BM OKF honlap 

Önkormányzati Tűzoltóság Létavértes
 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Körzeti elsőbbség kézilabdában 
 

2020. január 28-án és február 4-én kerültek megszervezésre a Diák-
olimpián belül a harmadik és negyedik korcsoportos lányok körzeti 
kézilabda bajnoksága az Arany János Iskola sportcsarnokában. 
Kléh Ákos Szabolcs testnevelő tanár felkészítésével mindkét kor-
csoportban az Arany János Iskola lett az első helyezett, így tovább-
jutottak.  

 
Fotók: Magánarchívum

 
 

III. korcsoport helyezések és pontok 
1. Létavértes Arany János ált.isk. 6 pont 
2. Létavértes Irinyi János ált.isk. 4 pont 
3. Derecske Bocskai István átt.isk. 1 pont 
4. Pocsaj Lorántffy Zsuzsanna ált.isk. 1 pont 

IV. korcsoport helyezések és pontok 
1. Létavértes Arany János ált.isk. 8 pont 
2. Létavértes Irinyi János ált.isk. 6 pont 
3. Pocsaj Lorántffy Zsuzsanna ált.isk. 4 pont 
4. Kismarja Bocskai István ált.isk. 2 pont 
5. Derecske Bocskai István ált.isk. 0 pont 
 

A harmadik korcsoportos lányok a Hajdúböszörményben megren-
dezett megyei elődöntőn harmadik helyezést értek el. 
 
 

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT 
FELHÍVÁS! 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy egyszeri, mindenki részére 
járó segély nem létezik! 
Kormányzati döntés ilyen és hasonló intézkedést nem tartalmaz. Az 
Önkormányzat részéről igyekszünk a közszolgáltatásokat részleges 
fenntartását maradéktalanul az ott szükséges védőeszközök hiánytalan 
biztosításával végezni.  
Kérjük, hogy munkánkat ilyen fölösleges állításokkal, szóbeszédek-
kel, hangulatkeltő megnyilatkozásokkal ne zavarják.  
Ismételten tisztelettel felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy tartsák 
be a kormányzati kommunikációban foglalt egészségügyi szabályokat. 
Kerüljék a csoportosulásokat főleg úgy, hogy mindenhova magukkal 
viszik a kiskorú gyermekeket is.  
Közlöm a szülőkkel, hogy szorgalmi időszak van. Az iskolába járás-
ból való mentesség nem nyári szünetet, hanem otthoni tanulást és 
otthoni munkát jelent. 

Menyhárt Károly polgármester
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
 
ÚSZÓINK február 22.-én a Hajós Alfréd Kupa első fordulójában 
27 hazai egyesület sportolóival versenyeztek Debrecenben. 
A létavértesi csapat tagjai, egyéni eredményeiket megjavítva, több 
éremmel tértek haza a versenyről. 

 
                                                                                                        FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM 

Helyezések: 
Fekete Nándor arany érem (50m gyors, 100 m pillangó, 
200m gyors), Tatai Réka ezüst érem (100 m pillangó), Zsíros 
Rebeka bronz érem (200 m hátúszás) 
 

 
 
Labdarúgó csapataink befejezték a felkészülést a tavaszi sze-
zonra. A játékos keretünkben változás nem történt.  
A sorsolás szerint a felnőttek és az ifi hazai pályán kezdi meg a 
bajnoki szereplést Báránd ellen. A serdülő csapatunk Kabán játsza 
első bajnoki mérkőzését. A cél valamennyi csapatnál a dobogós 
helyezések egyikének az elérése. A hatályban lévő kormányzati 
intézkedések miatt a mérkőzések későbbi időpontban kerülnek 
lejátszásra 

 
A Koronavírus-járvány miatt a Bozsik Egyesületi Labdarúgó tor-
nák, fesztiválok és edzések határozatlan ideig felfüggesztésre kerül-
tek –írta Árva Barna, az egyesület elnöke, 
 

 
 

Legfiatalabb kézilabdás lányaink is megkezdték a bajnoki szerep-
lést. Március 8 -án Hajdúnánáson. a Balmazújváros és Hajdúnánás 
U-8 csapataival játszottunk küzdelmes és eredményes mérkőzése-
ket. 

Papp Zoltán szakosztályvezető
 

Menetel a Létavértes SC ’97 Fight Club 
 
Ismét nagyon jól teljesítettek a létavértesi harcosok március 7-én, a 
Dabason (helyszín a Bugyi sportcsarnok) megrendezett Grappling 
bajnokságon. 
Voltak akik első versenyükön vettek részt, és volt közöttük olyan, 
aki fel tudott állni a dobogó tetejére. Mindenki szépen, de kemé-
nyen és elszántan küzdött. A legutóbbi verseny óta csak egy hónap 
telt el, de láttam hogy a srácok ez idő alatt is milyen sokat fejlődtek. 
. 
A versenynap eredménye: 4 arany, 8 ezüst, és 6 bronzérem 
 

 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Nevesítve: 
-Borúzs Renáta 2 db harmadik hely gi és no-gi - női összevont 
-Kiss Milán 2 db második hely gi és no-gi - gyerek 2 (30 kg) 
-Szabó Mihály 2 db harmadik hely gi és no-gi - gyerek 2 (30 kg) 
-Bakó Balázs 2 db második hely gi és no-gi - gyerek 2 (50 kg) 
-Kiss Tamás gi 3.hely no-gi 1. hely-  gyerek 2 (50 kg)  
-Szoták Hunor gi 2. hely no-gi 3. hely - ifjúsági1 (42 kg 
-Zagyva Tibor 2 db 1.hely gi és no-gi – ifjúsági 1 (42 kg) 
-Milbik-Lantos Péter 1 db második hely -  ifjúsági1 gi (50 kg)  (No 
gi ben nem volt ellenfél) 
-Kustor Zsombor 2 db második hely  - ifjúsági 2 (66 kg)  
-Bárány Isván no-gi (77 kg) 1. hely, és no-gi open 3. hely 
Köszönjük a Combat Club Debrecen minden tagjának és fekete 
öves mesterének Szőllősi Lászlónak a támogatást és segítséget! 
Utázásunkat ismét Gyula Szabó, a Szabó Busz támogatta. 

Szabó Csaba 
 

További képek elérhetők a www.letavertes.hu oldalról 

 



LAKÓHÁZ. Létavértes, Hunyadi 
u. 29. szám alatt 3776 m2 területen 
álló teljesen közművesített lakóház 
eladó. Érdeklődni lehet:: 06-30 / 
953 7823.                (B-2020/28560/5/36) 
 
LAKÓHÁZ. A vértesi rész köz-
pontjában, Kassai u. 28. szám alatt 
3 szobás, konyha, fürdőszobás, 
gáz+ cserépkályha fűtéses lakóház 
nagy udvarral, kerttel eladó. 
Kereskedelmi tevékenységre is 
alkalmas (pl: Tüzép). Érdeklődni: 
20/414 54 72 telefonon 

(B-2020/28560/5/62)
 
ÉPÍTÉSI TELEK Nagyváradi u. 
19/A alatt 66 m2  közművesítés nél-
küli telek eladó. Érdeklődni lehet: 
06-30-313-3046  

 (B-2020/28560/5/18)
 
SZÁNTÓ. Létavértes külterületén 
tormaföldnek való 1,8 ha szántó a 
0881/60 hrsz. alatt ELADÓ. Fúrott 
kút van. Telefon: 06 30 259 -6921 

  (B-2020./28560/3/44)
 
ZÁRTKERTBEN (Kossuth kert) 
1349 m2 2 AK terület eladó. 
Érdeklődni: 06-30-313-3046  

(B-2020/28560/5/18)
 
ÉTKEZÉSI BURGONYA. Léta-
vértesen Desiree fajta étkezési bur-
gonya eladó. Ára 130 Ft/ kg,  Két 
zsáktól a szállítás ingyenes ! 
Érdeklődni lehet: 06 30 223 8170. 

(B-2020/28560/5/56) 

 
 

 

„Megállt a szív, mely élni vágyott, 
  Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. 
  Egy csoda volt,  ahogy éltél  
  és minket szerettél. 
  Nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
  Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
  Örökké él, akit nagyon szerettek.” 
 

     Tarján József 
halálának 13. évfordulóján 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezik 

Leánya és családja 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
( 
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A p  r  ó  h  i  r  d  e  t  é  s  

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

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

LAKÓHÁZ. Létavértes Dózsa Gy. 
utcában 2 szobás ház, építkezésre is 
alkalmas nagy telekkel eladó. Szél 
utcai buszmegállóhoz 5 percre. 
Irányár 2,2 M Ft. Érdeklődni lehet: 
Dózsa Gy. u. 14.    (B-2020/28560/5/19) 
 
LAKÓHÁZ. Létavértesen, a 
Széchenyi u. 21. sz. alatti lakóház 
eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 
06 (30) 6378021 vagy (52) 251 316 

(B-2020/28560/5/68)
 
FÖLD ELADÓ. Létavértes kül-
területén 0658/26 hrsz.  2.9861 ha, 
62.84 AK értékű föld eladó. Érdek-
lődni lehet: 06-20 463 5558 

(B-2020/28560/4/10)
 
SZÁNTÓ. A vértesi részen eladó 
1,83 ha szántó. Érdeklődni lehet 
telefonon: 06 (30) 504 8948 

 (B-2020/28560/5/68)
 
HÁZTARTÁSI BERENDEZÉS, 
GÉP. Eladó színes TV, mosógép, 
kétszemélyes heverő, fenyő író-
asztal, hatszemélyes ebédlőasztal + 
6 szék. Érdeklődni: Árva Barna  
70/778-2595          (B-20201/28560/3/56) 
 
ELADÓ kiságy, pelenkázó-
szekrény, utazó kiságy, bontott 
cserépkályha. Érd: 0630/ 4641179 
az esti órákban.      (B-2020/28560/3/71) 
 

APRÓHIRDETÉS: 
528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr 

 

Hirdetések leadása április 9 -én,  csütörtökön 12 óráig 
Városháza I. emelet 12. – vagy letahirek@gmail.com  

                               

           MEGEMLÉKEZÉS 
 

„Váratlan percben az életed véget ér, 
  Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. 
  Nélküled semmi sem olyan mint régen, 
  Hulló könnycsepp lettél a szívünkben. 
  Az életünk fájdalmas csendben megy tovább, 
  Drága emléked őrizzük egy életen át.” 
 

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk 

PPAALLAA  RRÓÓZZAA  ÉÉSS  BBEERREECCZZKKII  GGÁÁBBOORR  
  halálának 30. évfordulóján 

 

                                                 Lánya, veje, unokái, dédunokái 
 

 
RÉGI KÉP 

 
 

NAGYLÉTAI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK 1959 - BEN 
Az 1959. május 7-én Derecskén megtartott járási tűzoltóverseny 
győztes csapata, akik 1959. szeptember 20-án, a Debrecenben 
megrendezett megyei tűzoltó versenyen második helyezést értek el 
. 
Ülő sor (balról): Nagy József, Fekete Gyula elnök, Papp Sándor 
parancsnok, Vónya János titkár, Kertész János 
Álló sor: Pankotai Imre szakaszvezető, Szatmári Sándor, Szima 
József, Kertész János, Solymosi László vezénylő, Papp Miklós 

Köszönjük a ritka fényképet Pankotai Imrének! 
 

 „Úgy itt hagytál, úgy elmentél,  
   fájdalmunkkal nem törődtél.  
   Temetőbe, ha ki járunk,  
   téged ott már nem találunk.  
   De mikor a szívünk árva,  
   a lelkedet megtalálja. 
   Eszünkbe jut jó szokásod,  
   kedvenc dolgod, egy mondásod.  
   Nem felejtünk, sose tudnánk,  
  úgy hiányzol… bárcsak tudnád!” 

                                BECSI SÁNDOR 
    Közöttünk 1948. 12.30 – 2014. 03.08. 

                                    Emlékezünk halálod 6. évfordulóján 

                                                                        Szerető családod  
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ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK 
A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOSAN 

 
A Kormány intézkedéseivel összhangban a koronavírus-járvány 
terjedésének minimalizálása érdekében március 16 –án, a gyermek-
intézményeket, a Városháza személyes ügyfélfogadását érintő in-
tézkedések születtek. 
 
Menyhárt Károly polgármester az időskorúak fokozott védelmére, 
segítésükre hívta fel a figyelmet. A szociális ellátás különböző in-
tézményesített formái négy szervezeti egység útján biztosítottak, de 
e mellett a rokonok és a szomszédok segítségére is szükség lehet. 
 
Március 17-től határozatlan időre felfüggesztésre került a művelő-
dési ház és könyvtár látogathatósága, a kiscsoportok működése. A
lakosság nem használhatja a játszótereket, sportlétesítményeket, 
illetve bezárásra került a heti piac is. 
 
Valamennyi intézkedés részletesen olvasható a város honlapján, 
illetve Létavértes város önkormányzata hivatalos facebook oldalán, 
a blog és twitter oldalakon. 
 
Figyelmükbe ajánljuk az iskolák honlapján folyamatosan frissülő 
információkat! 
 
 RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLFOGADÁS 
 AZ AGRÁRKAMARÁNÁL 
 
A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedésekkel össz-
hangban a NAK is a lehető legminimálisabbra kívánja csökkenteni a 
koronavírus-járvány terjedésének lehetőségét, a személyes ügyfélta-
lálkozások számát.  
Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2020. március 16-tól a 
falugazdász-hálózatánál rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezetett 
be. A falugazdászok csak a meghatározott, kijelölt irodákban lesz-
nek jelen, a pontos irodalista és a nyitvatartás a http://www.nak.hu
oldalon érhető el. 
 
A Kamara kéri tagjait, hogy személyesen csakis kiemelten indo-
kolt esetben keressék fel az irodákat.  A falugazdászok telefonon 
továbbra is elérhetők. 
A hajdubihar@nak.hu és az 52/503-310 központi elérhetőségeken 
továbbra is a megszokott hivatali munkaidőben kereshetik az igaz-
gatóságot. 
A NAK központi ügyfélszolgálata az ugyfelszolgalat@nak.hu cí-
men és az ingyenesen hívható, a +36 80 900 365-ös zöldszámon áll 
a tagok rendelkezésére. 
 

 

Létavértesi Hírek 
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV) 
a város honlapján: www.letavertes.hu 

  
 

https://www.facebook.com/Letavertesonkormanyzat/ 
 

Szelektív hulladékszállítás 
Minden hónap utolsó szerda – csütörtöki napján 

 

március 25-26. 

április 29-30. 

május 27-28. 

június 24-25. 

július 29-30.  

augusztus 26-27. 
szeptember 23-24. 

október 28-29.  
november 25-26. 
december 30-31. 
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