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Segítség a segítőknek

Polgármesteri tájékoztató
Intézkedésekről, feladatokról, tervekről
A Kormány a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő
feladatok kapcsán több, a 2020. évi
állami költségvetést érintő döntést is
meghozott, amelyek érintik a helyi
önkormányzatok pénzügyi forrásait is.
Első lépésként a gépjárműadó eddig helyben maradó 40 %-át vonja el az állam. Ez a
döntés önkormányzatunknál 18 millió forint elvonását eredményezett.
Ezen túlmenően számolni kellett a költségvetésbe nem tervezett, a járvány elleni védekezés nélkülözhetetlen költségeivel.

A megtett intézkedésekről

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Amíg segítő kezek és lelkek vannak, addig
reménység is van!
És amikor a segítő szakma kap segítséget,......
Hálásan köszönjük Pappné Győri Tündének
és minden önkéntesnek, hogy gondoltak
ránk! – írják közösségi oldalukon a Vértesi
Református Egyházközség Idősek Szeretetháza dolgozói. (Kapcsolódó anyag: 4. oldal)

Megújul a vértesi templom.
Régi álma válik valóra a Létavértesi – Vértesi
Görögkatolikus Egyházközség tagjainak.
Pályázati támogatással és a püspökség hozzájárulásával felújításra kerül a Bács utcai,
1802-ben épített templom külső homlokzata.
Legutóbb 1990-ben történt tatarozás.

FOTÓ: EGYHÁZKÖZSÉG ARCHÍVUMA

- Reméljük, hogy a koronavírus-járvány elmúltával templomunk is megújult külsővel
fog várni mindenkit, aki szeretne Isten házába jönni! – írta Titkó István parókus.

Mindezek indokolják, hogy az önkormányzat gazdálkodását, költségvetési helyzetét áttekintve, a helyben felszabadítható
forrásokra figyelemmel – a Képviselőtestület álláspontjának ismeretében - a költségvetés egyensúlyának, működőképességének megőrzése valamint a Létavértesen
élők érdekében intézkedéseket hozzak.
Az intézkedések meghozatalakor az
alábbi szempontok kerültek mérlegelésre:

A költségvetés mérlegének kiadási–
bevételi oldalai egy bő hónap alatt jelentősen megváltoztak.
Bevételek vonatkozásában a kieső
tételek mielőbbi és a lehető legalaposabb számba vétele.
Az intézmények nem üzemszerű működésével összefüggésben milyen erőforrások szabadulhatnak fel, a likviditási helyzet kezelése érdekében milyen
tételek halaszthatóak, ütemezhetők át.
A nagyrendezvényeink sorsáról azok
elmaradásáról, átütemezéséről kellett
dönteni.
A betervezett nagyobb munkálatok
forrásai átütemezésre, zárolásra kerüljenek illetve esetleges részmegvalósítással teljesüljenek.
A járvány elleni védekezéssel összefüggésben milyen többlet kiadások
várhatóak még.
Az intézmények kiadásszintjének minimalizálására az intézményvezetőkkel együtt milyen lépéseket tehetünk
A lakosság segítését valamilyen formában meg tudjuk-e oldani?

Mindezek számba vételét követően az
alábbi költségvetést érintő átcsoportosításra, intézkedések megtételére került sor:

•

•
•

•

•

•

•

járvány elleni védekezés költsége
(szájmaszkok, fertőtlenítő, kesztyű,
védőruházat) eddig több mint
3.000.000.-Ft összeget tett ki, a pótlásokról folyamatosan gondoskodunk.
Bérleti díjakból eredő kiesés további
4.300.000 Ft bevétel csökkenést jelent.
A járvánnyal összefüggésben hozott
további döntések költségvetési kihatása további 7 millió forint többletforrást
igényel.
A likviditási helyzet kezelése érdekében a költségvetés egyes tételei összesen 27.314.000,-Ft összegben zárolásra kerültek. A településüzemeltetés területén a fontossági sorrendet felállítva
elsősorban azok a tételek kerültek
megjelölésre, melyek a járvány miatt
jelenleg nem valósíthatóak, vagy átütemezhetőek, elmaradásuk a biztonságos működést nem veszélyeztetik.
A dolgozókat a munkakörükön kívül a
védekezésbe is bevontuk. Az uszoda
éves karbantartását és fertőtlenítését a
rendszerek fertőtlenítését, szükséges
műszaki átalakítását megrendeltük.
A lakossági alapvető élelmiszer és
tisztítószer csomag beszerzéséhez a
forrást előkészítettük, a beszerzést folyamatba helyeztük.
Képviselőtestület tagjai egybehangzó
döntésükkel már korábban lemondtak
kéthavi tiszteletdíjukról, mely járulékkal együtt 3 millió forint átcsoportosítását eredményezte.
Ez az összeg tartalmazza a bizottságok
hasonló időtartamú díjazásait és az alpolgármesteri és a polgármesteri költségtérítést is
A lakosság számára a járványügyi
helyzettel összefüggő terheinek enyhítésére, a csomagok beszerzésére elkülönített önkormányzati forrást ezzel
egészítjük ki.
Köszönettel tartozunk a Gál
•
Munkvédelem Kft-nek, akik átalánydíjas szolgáltatóként három havi szolgáltatási díjáról lemondva, 457.200 Ftot ajánlott fel az önkormányzatnak.
/
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Röviden
Rendkívüli testületi ülés
2020. március 18-án rendkívüli ülést tartott a
város
képviselő-testülete.
Rendelet
Napirendjén szerepelt
1. Csatlakozás a megyei állami erdőterületek
- ●
kezelői
jogának visszarendezését célzó,
Közbeszerzési Bizottság
országgyűlési
képviselői, önkormányzati
kezdeményezéshez.
Ipari
parkok,
2.
TOP-1.1.1-15HB1
iparterületek fejlesztése Létavértesen beruházás hiányzó pénzügyi fedezetének
biztosítása
Zárt ülésen az EFOP 1.5.3-16-2017-00121
„Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával azonosító számú és
elnevezésű pályázattal kapcsolatos „rendezvényszervezési feladatok ellátása 3” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntés.
A nyilvános ülés videofelvétele megtekinthető a város honlapján:
www.letavertes.hu /Önkormányzat/ Testületi
ülések

Pályázat civil szervezeteknek
A Létavértes Városi Önkormányzat 2020.
márciusában pályázatot írt ki helyi civil
szervezetek részére. A vissza nem térítendő
pályázati támogatással helyi programok
bővítését, színesítését, tartalmasabbá tételét
kívánják ösztönözni.
A város honlapján, hivatalos facebook
oldalán közzétett pályázatra adatlapon április
22-ig az alábbi hat témakörökben lehetett
pályázni:
A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,
B.) Kapcsolódás
városi
rendezvények
szervezéséhez (pl: Szüreti nap, Advent,
Városnap)
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok,
népi
kulturális
értékek
ápolása,
bemutatása,
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős
tevékenység segítése
E.) Településkép javítása (épített környezet,
parkok, épületek javítása, karbantartása)
F.) A lakosság részére szervezett helyi
kulturális és szabadidős tevékenységek,
programok segítése
A rendelkezésre álló forrás: az önkormányzat
költségvetésében elkülönített keretösszeg
1.000. 000 forint.
A Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok
Bizottságának javaslata alapján a támogatásokról a képviselőtestület dönt, melyről a
májusi lapszámban adunk tájékoztatást.

•
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További 200.000 Ft megtakarítást
eredményez az Irinyi Kiállítóterem
működésével
összefüggésben
a
megbízási díjról való lemondás, mindaddig, amíg az a látogatók számára
ismételten nyitva nem áll.

Célunk, hogy az elvonások, illetve
zárolások ne okozzanak bizonytalanságot a település és az intézmények
működtetésében.
Fontos, hogy a közösség szempontjából
fontos beruházások és felújítások ne
maradjanak el, mint a vértesi parkoló
építése, ezzel együtt a szerződésben vállalt
és felmérésekkel alátámasztott plusz
feladatok a közvilágítás korszerűsítésének
az elindításában.
Továbbá a járda építési program mellett a
szennyvíz és más beruházásokból összegyűjtött betontörmelékek megdarálásával
előkészülünk az útalap pótlásokra, illetve a
mennyiség függvényében útalap építésre is.
A fent leírtakban megjelenített tételek és
számok bizonytalanságát az is okozza,
hogy a közművi fogyasztásból (elektromos
víz,
gáz,
szennyvíz
használat
csökkenéséből) származó megtakarítás
pontos adatait csak július végén tudjuk
biztosan megállapítani.
Mindezek mellett igyekszünk az elkezdett
egyéb tevékenységeinket, a településüzemeltetéssel összefüggő feladatainkat, a
mezőgazdasági termeltetést, közterületek,
köztemetők, árkok rendben tartását, az
adminisztratív dolgainkat, a pályázataink
nyomon követését a szokásos módon
teljesíteni.
Ezúton kérek ismételten mindenkit, hogy
ha valaki ezekben hiányosságokat,
rendellenességeket tapasztal, a távmunkára
tekintettel a lenti táblázatban szereplő
átirányított telefonszámainkon feltétlenül
jelezzenek.
Polgármester
Jegyző
Szociális Iroda
Anyakönyv
Adócsoport
Hagyaték
Település szervezés
Gazdálkodás
Kegyeleti ügyek

585-055
585-307
585-303
585-308
585-306
585-068
585-300
585-302
30/3346-241

Eboltásról
Többen
érdeklődtek
a
kutyaoltás
időpontjáról. A kialakult járványhelyzetre
való tekintettel április hónapban eboltásra nem kerül sor!
Az önkormányzat és Dr. Tóth László
állatorvos által előzetesen meghirdetett
időpontban lesz kutyaoltás.

2020. ÁPRILIS
A jelzésre alkalmas az Önkormányzat
elektronikus elérhetősége
titkarsag@letavertesph.hu

Kérjük, hogy a telefon és e-mail
használatát részesítsék előnyben, mert ez
még mindig gyorsabb a facebooknál.
Segítségüket előre is köszönjük!
A gazdaság stabilizálása mellett a
védekezéssel összefüggésben nyilvántartást vezetünk a Nyugat-Európából
hazatérőkről.
Jó néhányan közülük önkéntes karantént
vállaltak, néhányuk hatósági zárlat alá
került azonban többen már túl is vannak a
14 napon. A nyomon követésük
mindannyiunk érdekében a háziorvosokkal
együtt történik a rendészeti szervek
koordinálása mellett. Az ellátásuk,
bevásárlások a hozzátartozók, a gondozói
szolgálatok illetve a polgárőrség által
történik.
A táblázatban most 9 név szerepel.
Hatóság által elrendelt karanténban 4fő,
önként vállaltban 5 fő szerepel, míg 10 fő
már túl van a 14 napos időszakon.
Munkáltatói kérésre plusz 1 fő két nap után
a karantént megszakította.
Információink
szerint
mindenki
tünetmentes. Az eltelt időszakban több
személy került be gyanús tünetekkel
mintavételre, azonban azok minden
esetben negatívak lettek. Bízunk benne,
hogy ez máskor is így lesz!
Köszönöm mindenkinek a munkáját,
segítségét, megértését és alkalmazkodását a
körülményekhez! Ezt szeretném kérni
tisztelettel továbbra is!
Menyhárt Károly polgármester
Menyhárt Károly
Bertóthyné Csige Tünde
Moczokné Turóczi Éva
Tóthné Lukács Erika
Szabó László
Juhász Zoltánné
Szatmári Imre
Kelemen Sándor

A Debreceni Hulladékgazdálkodási Nonprofit 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!
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A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS

3. oldal

V.: Mire jó a maszk?

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ

A nyálcseppecskék megszűrésére.
- A sima sebészi maszk is jó, a házi készítésű maszk is jó,
mindkettőn lecsapódnak a nyálcseppecskék, nem fogjuk
Tisztelt Lakosság !
direkt lelélegezni, és az arcunkhoz nyúlni is nehezebb ha
maszk van rajtunk.
A jelenlegi ismereteim alapján készítettem egy pontokba
Az általa adott védelem kétirányú, tehát nagyban csökcovid-19
szedett koronavírus témájú lakossági tájékoztatót.
kenti az általam kilélegzett/ felköhögött nyálcseppecskék
mennyiségét is (vigyázok a környezetemre ha tünetmentesen bennem is volna) és a külvilágból érkező nyálcseppecskék számát is
I: Veszélyes-e a koronavírus?
(leköhögnek vagy az arcomra viszem a kezemmel)
- A speciális maszkok inkább fertőző osztályon dolgozóknak
Igen. Komolyan kell venni, mert négy tulajdonság egyesül benne:
ajánlottak, ott ahol az ellátás során közvetlenül és igen közelről
-könnyen terjed, cseppfertőzéssel,
érintkeznek lélegeztetett, rossz állapotú betegekkel. Szabályszerű
-2-8 napig tünetmentes, de már fertőzhet, és a tünetes beteg is
használatuk a jelenlegi adatok alapján a mindennapokban felesleges,
fertőz
kényelmetlen, és rendszeres időnként cserélni kell a szűrőt, külön-a végén súlyos, akár halálos kimenetele is lehet
ben nem véd.
-még nincs ellene sem gyógyszer, sem védőoltás, az immunrendszerünk győzi le.

VI.: Mikor kell a maszk?
II.: Hogyan terjed a koronavírus?
Cseppfertőzéssel. Összefoglalva:
- A beteg evéskor, iváskor, köhögés, tüsszögés során és talán kismértékben a kilélegzett levegővel is apró nyálcseppecskéket ürít.
A vírus ezen nyálcseppekben van jelen. Ezek a nyálcseppek rátapadnak bármire: bőrünkre/ kezünkre/tárgyakra/ ennivalóra/
evőeszközre/ pohárra/ belekerülnek a folyadékokba.
- A nyálcseppecskék a szervezetünkbe a nyálkahártyáinkon keresztül juthatnak be:
1.: a szánkba kerül:(ennivalóval/ innivalóval/ evőeszközzel/pohár
széléről/fogkeféről az ajak megnyalásakor, vagy ha szánkba nyúlunk, stb)
2.: az orrunkon át belélegezzük (leköhögnek)
3.: a szemünkbe kerül. (leköhögnek)

III.: Hogyan nem terjed a koronavírus?
- Ép bőrfelületen nem jut be (pl: kezünk bőrén át) az eddigi vizsgálatok alapján, tehát ha a kezünkre is kerül, a rendszeres kézmosás
megvéd (mielőtt! megfognánk bármit amit utána a szánkba veszünk: ételt /evőeszközt/ poharat/stb.)

IV: Kik kaphatják el?
Bárki. Fiatalok és idősek, krónikus betegek és egészségesek. És
minden érintett fertőz is, attól függetlenül vannak-e tünetei.
- gyerekek és fiatalok is elkapják és ők fertőznek a leggyorsabban
a mobilitásuk, és a higiéniás szabályok követésének gyakori hiánya
miatt. Számukra is lehet súlyos a lefolyás, de gyakrabban tünetmentes mint időseknél.
minél idősebb valaki, annál veszélyesebb a betegség

Bárki aki köhög, hordjon maszkot a környezete védelme miatt.
- Ha egészségesnek érzi magát akkor is hordjon maszkot: boltban,
hivatalban, rendelőben bármely nem otthoni környezetben, ahol
emberek vannak 2 méternél közelebb (főleg idősek és krónikus
betegek környezetében).

FOTÓ:: MAGÁNARCHÍVUM

Helyi önkéntesek által készített maszkok kicsomagolva

VII.: Mikor nem kell a maszk?
Ha nem köhög / nem beteg valaki és e-mellett
- otthon van,
- szabadtéren van és emberekkel nem találkozik
- kocsiban egyedül utazik (kivéve, ha olyan helyre megy ahol
megint maszkot kell felvenni)

VIII.: Mire jó a kesztyű?
A nyálcseppecskék rátapadnak, könnyebben eltávolíthatóak.
- A kesztyű akkor jó, ha az otthoni környezetét elhagyja az ember
(vásárlás/ hivatal/ stb.), de a kesztyűről is továbbkerülhet a nyálcseppecske pl. az ennivalóra/ dobozra/ szatyorra/ kilincsre/ kormánykerékre, ruházatra, arcra, bármire, tehát csak átmenetileg van
értelme a használatának. Pl: egy bolti bevásárlás után cserélni/ mosni kell. Használata inkább ismerten fertőző betegek ellátása során
indokolt.
- Kezet kell mosni akár használunk kesztyűt, akár nem !

IX.: Mit tudok tenni, életvitel, jó tanácsok?

KÉP: ILLUSZTRÁCIÓ

- krónikus betegek is fokozottan veszélyeztetettek (tüdőbetegségek, szívbetegségek, cukorbetegség, immunbetegségek)

"Maradj otthon"
- Mindenki maradjon otthon, ezzel csökkentsük az 'emberi érintkezések' számát, (vagyis a nyálcseppecskékkel való találkozások
lehetséges számát). Tehát kerüljük a kézfogást, a puszit, minden
közvetlen vagy tárgyak útján való kontaktust. Így csökkentsük a
cseppfertőzés esélyét. Ez lassítja a fertőzés terjedését.
- Használjunk minden konyhai munkafolyamat előtt kézfertőtlenítőt,
érdemes figyelni az étel mellett az evőeszközök, étkészlet, poharak
tisztaságának megőrzésére is.
(folytatás a 4. oldalon)
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- Aki megfázásos betegnek érzi magát (láz, köhögés, tüsszögés,
orrfolyás együttesen) az mindenképpen maradjon önkéntes
házi karanténban a jelenlegi szabályozásnak megfelelően. (Kórházban csak a nagyon súlyos eseteket kezelik.)

Az immunrendszerünk 2-3 hét alatt védelmet alakít ki a betegség
ellen akár koronavírus okozza, akár nem.
- Gyerekek és fiatalok is elkapják, számukra a lefolyás leggyakrabban tünetmentes. De esetükben nehezebb a cseppfertőzés
elkerülése: (a meghagyott ennivalót/innivalót a szülők/nagyszülők
ne fogyasszák el, köhögésnél tüsszögésnél zsebkendő használata,
csak a saját evőeszköz és pohár stb., és a gyerekek nehezebben
kerülik el az egymástól való megfertőződést, tehát ők is maradjanak otthon.)
- Felületeken az eddigi információk alapján 1-4 nap alatt veszíti el
fertőzőképességét.
- Az egészséges szervezet logikusan jobb eséllyel lép fel a fertőzéssel szemben, tehát vigyázzunk az egészségünkre.
Ajánlom, hogy próbáljunk egyensúlyt találni az otthoni (megváltozott) életvitelünkben, otthon is kell naponta mozogni, sportolni
vagy tornázni, de ne terheljük túl magunkat. A változatos táplálkozás, a megfelelő mennyiségű pihentető alvás rendszerének kialakítása is előnyös.
Szabadban sporttevékenységet csak egyéni formában ajánlott végezni. A pszichés egyensúly megtartása is fontos, a telefonos/internetes kapcsolattartás, az otthoni hobbik gyakorlása, olvasás
stb. nem jár fertőzésveszéllyel.
- A dohányzás is kerülendő ugyanúgy, ahogy a túlzott alkoholfogyasztás is.
- Fontos a fent részletezett és bármilyen egyéb, a cseppfertőzés
esélyét csökkentő ajánlások következetes betartása.
A betegség súlyossága logikus módon függ a fertőzés súlyosságától
is (mennyi vírus jut be az emberi testbe: hirtelen sok, vagy csak
kevés) az immunrendszerünk számára időt nyerhetünk, hogy kialakítsa a védelmet.
Minél több mindent betartunk annál jobb esélyeink vannak a
szövődménymentes gyógyulásra, vagy hogy el se kapjuk.

X: Kilátások?
- A "Maradj otthon" betartásával a betegség lassítható, de a megszüntetése jelenleg nem reális cél. Addig kell lassítani a terjedését,
amíg gyógyszer és/vagy vakcina nem lesz elérhető.

KÉPEK: GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE ARCHÍVUMA

A Gyermeksziget Óvoda – Bölcsőde a városért!
Amíg a segítő, önzetlen emberek ilyen közel élnek hozzánk, addig
a napi gondjainkat is könnyebb elviselni.

A koronavírussal szembeni védekezést, a cseppfertőzés megelőzését szolgálva, a Városi Önkormányzat felkérésére, és a Létavértesi
Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében a Létavértesi
Gyermeksziget Óvoda – Bölcsőde és a Tagóvoda dolgozói, közvetlen családtagjaik is részt vettek a 2000 darab szájmaszk elkészítésben.- írta Kontorné Mikó Erzsébet.
Köszönet a hozzájuk csatlakozó önkénteseknek: Balla Fruzsina,
Gyarmati Jánosné, Jónás Petra, Moczokné Turóczi Éva, Szalainé
Zbiskó Ibolya Anna, Szilágyi Éva, Tatár Gabriella, Tatár Erzsébet,
Tarnóczi Éva, Katona Istvánné.
Képes összeállítás a város honlapján www.letavertes.hu /Hírek

Intézkedések a járvány mérséklése érdekében
A város lakossága egészségének megóvásáért, a koronavírus
elleni hatékonyabb védekezés érdekében – a vészhelyzet
hosszabb ideig tartó fennmaradására való tekintettel- a
Létavértesi Városi Önkormányzat nevében Menyhárt Károly
polgármester 3500 db mosható szövetmaszkot készíttetett a
PIREMON Kisvállalat közreműködésével.

Rendkívüli biztonsági intézkedés keretében – a Művelődési ház
koordinálásával és az általuk beszerzett anyagból- helyi önkéntes
varrónők és a Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde óvónői és dajkái
újabb 2000 db maszkot készítettek el. Köszönjük munkájukat!

- A fertőzöttek kb 60-70 százaléka csaknem teljesen tünetmentes, de fertőzhet. Az intézkedések pont ezért mindenkire ugyanúgy vonatkoznak.
- Az intézkedéseket minden esetben a közösség érdekében hozzák, hosszú távra előre tervezve, tehát a kötelezően betartandó
dolgok mellett az ajánlásokat is tartsuk be.
- Az életmódunkat tartósan hozzá kell igazítanunk a cseppfertőzés kerüléséhez. Ami most kényelmetlennek, túlzott elővigyázatosságnak tűnik, az a jövőben a mindennapok része lesz majd.
Legalábbis addig, amíg vakcina, vagy gyógyszer nem készül.
- Egyértelmű, hogy lehet és lesz is majd védőoltás, mivel az immunrendszer képes legyőzni ezt a kórokozót, de addig is maradnak az intézkedések.
Remélem segítséget nyújt ez az összefoglaló.
Üdvözlettel:
Dr. Farkas Gyula

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az önkormányzat Húsvét ünnepe előtt minden lakott ingatlan postaládájába borítékban eljutatta a maszkokat. Egyedül élő 1 db,
családok 2 db védőmaszkot kaptak.
Az önkormányzat költségvetésében az egyes előirányzatok közötti
átcsoportosítással kívánnak forrást teremteni a háztartások alapvető
élelmiszerekkel és tisztítószerrel történő támogatására. Ennek előkészítése folyamatban van – olvasható a Polgármester koronavírusjárvány terjedésének mérséklésére irányuló 6. számú intézkedésében – mely a korábbi intézkedésekkel együtt olvasható a város
honlapján.

,
2020. ÁPRILIS

Létavértesi HÍREK

A megváltozott óvodai élettel a fejlesztés a családok kezébe került
át, mely iránt nagy felelősséget érzünk. Az online óvoda beindítását
már az Oktatási Hivatal javaslatai előtt bevezettünk minden csoportban.
A gyakorlat azt mutatja a szülők
aktívak, elkötelezettek, felelősségteljesek, a csoportvezető óvodapedagógusok javaslatait megfogadják,
és az elkészült produktumokat
bemutatják.
A szülők bátran kérdeznek és kérnek segítséget az óvodapedagógusoktól, azért, hogy gyermekeik
minél sokoldalúbban fejlődjenek.
A déli mesélésről sem feledkeztünk el, hiszen óvodapedagógusaink
aktívan készítik a videofelvételeket, amit napi szinten megosztanak
az online működtetett csoportokba.
Reméljük, hogy közösen könnyebben átvészeljük ezt a nagyon
nehéz időszakot, mely, mindenki számára több türelmet, megértést,
és odafigyelést igényel.

KÉRJÜK, idén is támogassa óvodánk gyermekeit adója

1 %- val!

Alapítványunk: „A létavértesi óvodák gyermekeiért”
Adószám: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde dolgozói

Rendkívüli tavasz az Irinyi utcai óvodában
Március 12-én a tanító
nénik és az érdeklődő
pedagógusok, óvodapedagógusok ellátogattak a Cirmi nagycsoportba, ismerkedni a leendő első osztályosokkal. A gyermekek számot adtak a négy év
alatt szerzett ismereteikről, így egy jó hangulatú, és színvonalas
bemutatkozás volt.
2020.március 16-tól a koronavírussal szembeni hatékonyabb védekezés érdekében az óvodai intézményekben sem lehetséges az
együtt tartózkodás. Lehetőségeink szerint mindent megteszünk
annak érdekében, hogy ezt az időszakot hasznosan tudják eltölteni
az óvodás gyermekeink is.
Az Oktatási Hivatal ajánlása előtt mi már elindítottuk az online ovit,
zárt facebook csoportban tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, s rajtuk
keresztül a gyermekekkel. Mindennap az adott jeles naphoz, témákhoz javaslunk fejlesztő játékokat, tevékenységeket, meséket, verseket, mondókákat, dalokat, s nem maradhat el a mindennapi mozgás
sem. A témák könnyebb kivitelezését, megértését videókkal, képekkel, saját készítésű diákkal, felvételekkel segítjük.
Ezúton köszönjük az aktív szülők együttműködését, s buzdítunk
minél több anyukát, apukát a programjainkba való tevékeny bekapcsolódásba. Az elkövetkező időkre sok türelmet, kitartást kívánunk
mindenkinek! Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!
Az Irinyi utcai Tagóvoda munkatársi közössége

5. oldal

A digitális oktatás és tapasztalatai
Intézményünkben a március 13-i bejelentés után, amikor is megtudtuk, hogy az iskolákat be kell zárni, megindult a szülők tájékoztatása
a helyzetről.
Március 16-án a tantestület tagjai elkezdték a szülőkkel való telefonos kapcsolattartást, ahol először is felmértünk három dolgot:
Mennyien vannak azok, akik internetes hozzáféréssel rendelkeznek, s mennyien azok, akiknek papír alapú oktatásról kell
gondoskodnunk.
2. Megkérdeztük, nyilatkoztattuk a szülőket, kérnek-e felügyeletet
a gyermekük számára.
3. Az önkormányzatnak segítségként az étkezés biztosítása témában is eljártunk.
1.

Gyerekek felügyeletét senki nem kérte ekkor, és azóta sem.

Az étkezés igénybevétele eleinte naponta változott - ezt a
konyhával, önkormányzattal folyamatosan egyeztettük -,
mostanra nagyjából beállt a létszám.

A papír alapú oktatást igénylők száma intézményünkben elég magas, 20 % körül van, aminek az az oka, hogy a családok nem rendelkeznek otthon megfelelő internet hozzáféréssel, illetve olyan
eszközzel, ami lehetővé teszi, hogy esetleg több tanuló is kapcsolatban lehessen tanítóival, tanáraival. A pedagógusaink valamennyien
rendelkeznek laptoppal, így otthonról tudnak dolgozni, csak néhány
esetben jönnek be az iskolába.
Aztán a KRÉTA-felület segítségével elindult a tanítás-tanulási folyamat. Gondot okozott, hogy a szülők nagy része korábban nem
használta a KRÉTA rendszerét, így sokszor újra kellett generálni a
hozzáféréseket, s eljuttatni számunkra.

Az osztályfőnökök az osztályukban tanító pedagógusokkal
igyekeztek megbeszélni, sikerült-e minden tanulónak eljuttatni a tananyagot, felvenni a kapcsolatot a tanáraival. Az írott
anyagot kérők számára borítékban juttattuk el a tanulnivalót.
Amikor már beindult a tanítás-tanulási folyamat, akkor a KRÉTA
rendszer időnkénti leállása, túlterheltsége okozott gondot.
Az első hét vége felé egyre több szülő jelezte, hogy nehézséget
okoz a kommunikáció a rendszer lassúsága miatt, illetve azért, mert
a telefonokon nem működik minden funkció, ami egy asztali gépen
igen. Időközben a kollégáim Facebook-csoportokat is létrehoztak, a
könnyebb elérés érdekében.
Azt is jelezték a szülők, hogy a tanulók nagyon sok időt kell, hogy
töltsenek a tanulással, egy-egy tárgyból, nagyon nagy mennyiségű
feladatot kapnak. Szintén probléma volt, hogy a felső tagozatos
diákok nem győzték számon tartani, hogy melyik tanárnak milyen
csatornán jelezzenek vissza.

Az iskola vezetősége a rendszergazda segítségével újra gondolta a
folyamatot, s kipróbáltuk a Google Classroom lehetőségét. Jónak
találtuk, a hétvégén minden felsős pedagógus létrehozta kurzusait,
jelentkeztette a diákokat, s a 2. hét óta ezen keresztül tartjuk a kapcsolatot, zajlik a tanítási-tanulási folyamat. A tanító nénik a
Facebook és a Messenger adta lehetőségeket aknázzák ki. Olvasásra, gyakorlás ellenőrzésére is használják, illetve a házi feladatok
fogadására.
(folytatás a 6. oldalon)
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A digitalizáció tapasztalatait a kollégák megosztják egymással,
naponta többször váltunk levelet, rengeteg üzenetet küldök én magam is, próbálom minden lehetőségről tájékoztatni a pedagógusokat, s kihasználjuk a konferencia beszélgetés lehetőségét.

A 2. hét után felmértük, hogy nem maradtak-e ki az oktatásból
diákok, az osztályfőnökök a szaktanárokkal egyeztettek, hogy
minden tanuló minden tantárgyban "jelen van-e"?
Találtunk kallódó gyerekeket, akiket a Családsegítő Szolgálat bevonásával kerestünk fel, s próbáltunk munkára bírni.
Óriási a felelőssége a szülőknek is!
Köszönjük azoknak, akik segítik gyermeküket, akiknek különösen
az alsó tagozatnál, még a rendszer használata is gondot okoz. Tudjuk, hogy nem kis feladat ez, különösen ott, ahol a dolgozó szülőnek több otthon tanuló gyermeke is van.
Itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az új formát öltött
tanítás-tanulási folyamatban nagyon fontos a következetesség, a
kitartás, s a megfelelően kialakított napirend.
Az időben felkelés, az órarend szerinti délelőtti tanulás, a feladatok
megoldása, néha kis kinti mozgással társulva (természetesen a saját
udvaron), s az időbeni étkezések ne maradjanak el!

Az „Epreskében” jártunk…..

Testvériskolai látogatáson vett részt iskolánk tantestülete március 9én, hétfőn. A Debreceni Epreskerti Általános Iskola vezetője Szabó
Gyula igazgató úr, egykori vértesi lakos és tanító nagy szeretettel
fogadott bennünket.

Sajnos a felsősöknél gyakran tapasztaljuk, hogy késő éjszaka még
gép előtt vannak a gyerekek! Ezt ne engedjék!
Sok időt töltenek tanulással. Ha végig gondoljuk: a délelőtti 5-6
órához, ami korábban az iskolában eltöltött periódus volt, még a
délutáni tanulás időszakát is hozzá kell adni, így számukra is összejön a napi 8 óra „munka”.
Utána pihenni szükséges, ami ne gép mellett történjen!
Számos lehetőség van helyette: mozgás a szabadban, közös munka
a szülővel, olvasás, filmezés, társasjáték, s sorolhatnám. Ezen kívül
az alvásról sem feledkezzünk meg! Ha mindezt betartjuk, akár
hasznossá is válhat a család, a szülő-gyermek kapcsolata szempontjából ez az egyébként nem könnyű időszak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Összegezve:
A digitális oktatás a pedagógusok megfelelő hozzáállása, a
szülők és diákok kapcsolódása segítségével beindulhatott.
A módszer mindegyik fél számára az újdonság erejével hat, de
szívesen végezzük.
A felmerülő problémákat azonnal igyekszünk kezelni.
Meg kell jegyezni, hogy ez sokkal több munkát jelent a pedagógusoknak, mint a hagyományos órák tartása, szinte folyamatosan gép előtt ülnek, dolgoznak, még hét végén is.
A családoknak is meg kell szokniuk ezt a tanulási módszert, a
szülők felelőssége nagy. Látjuk, hogy mely családokban kap
segítséget a gyermek.
Az előttünk álló kihívások, melyekkel szembesülünk, nagyobb
odafigyelést, hatékonyabb együttműködést, pedagógiaiszakmai megújulást kívánnak tőlünk, de ezekre készek vagyunk.
Tisztelt Szülők!
Kérjük figyeljék a Kréta rendszert, az iskola, a város honlapját, Facebook oldalát, mert bármilyen változás esetén ezeken a csatornákon keresztül tudunk üzenni. Az iskolában hétköznaponként 8-16 óra között tartunk ügyeletet, de probléma,
gond esetén az 52-585-023, és a 30- 774-2299 számon is elérhetőek vagyunk.
Hogy minden jól alakuljon, azonosuljunk a bölcs, középkori
szerzetesek szlogenjével:
„Ha megtartod a rendet, a rend is megtart téged!”

Mindenkinek jó egészséget, sikeres munkát kívánok!
Nagy Józsefné
A leendő ELSŐSÖK BEÍRATÁSÁVAL kapcsolatos részletes
tudnivalók elérhetők az iskola, a város honlapján, valamint a
Létavértes Város Önkormányzat, és a Létavértesi Hírek
facebook oldaláról.

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

Szabó Gyula igazgató köszöntötte a kollégákat
A köszöntő után a XXI. századi digitális oktatás jegyében környezetismeret órát tekintettünk meg, ahol a gyerekekkel együtt lehetőségünk nyílott a robotika, az okosasztal és a 3D-s szemüveg kipróbálására. A varázslatos óra után a való világba visszatérve a debreceni iskola pedagógusaival csapatépítő tréningen tettük próbára
tudásunkat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a tartalmas napot és
vidám pillanatokat!

Óvodai látogatás

2020. március 12-én alsó tagozatos nevelőink a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde Irinyi utcai tagóvodájában ismerkedtek a leendő első osztályos tanulókkal. A Cirmi csoport jó hangulatú, komplex foglalkozásán a gyerekek játékos formában mutatták
be a négy év alatt szerzett ismereteiket.

Köszönjük az óvoda vezetésének és az óvodapedagógusoknak a
széleskörű betekintés lehetőségét!

Helyreigazítás
A Létavértesi Hírek 2020. februári számában iskolánk kitűnő tanulóinak felsorolásából – az intézmény hibájából – kimaradt Dajka Máté
3. osztályos tanuló neve. Természetesen neki is gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk! Az érintettektől elnézést kérünk!
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Igazgatói tájékoztatás

7. oldal

95. születésnapján köszöntötték

Tisztelt Szülők!
Szeretném Önöket tájékoztatni a veszélyhelyzetre való tekintettel
2020. március 16 - tól bevezetett digitális távoktatás formájáról,
módjáról és tapasztalatairól.
A tananyagokat több digitális platformon továbbítjuk tanulóinknak. Igyekszünk figyelembe venni a tananyag mennyiségét, tanulóink és a szülők terhelhetőségét.
A KRÉTA felületen, gmail-ben illetve a facebook-on létrehozott
csoportokban kommunikálva tesszük közzé az oktatáshoz szükséges dokumentumokat, valamint ez néhány osztály esetében kiegészült a google classroom digitális osztályteremben történő munkavégzéssel.
Azon tanulóinkat, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel
és számítógéppel (58 gyerek), továbbra is hagyományos módon
(papírra írt tananyag és elkészített feladatlapok), papíralapú tájékoztatással látjuk el teendőikkel kapcsolatosan. Az önértékeléshez
szükséges javítókulcsok mindig a következő heti tananyagok kézbesítésekor kerülnek kiküldésre.
Papíralapú oktatás esetén a válaszokat, feladatlapokat az ebédosztás helyén felállított és kihelyezett gyűjtőládákba kell visszahozni,
így meg tudjuk oldani a visszakérést, az értékelést is.
A pedagógusokat, gyerekeket, szülőket tekintve azt látom, hogy
kreatív, alkotó munka folyik, a kezdeti nehézségeket igyekeztünk
gyorsan, rugalmasan, minden fél számára kielégítően megoldani.
Tapasztalatunk az, hogy - néhány kivételtől eltekintve – a tanulók és
a szülők is alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez, és legjobb
tudásuk szerint igyekeznek helytállni.
A járványhelyzetre való tekintettel megváltozott az iskolai beiratkozás rendje is. A módosítás célja, hogy a beiratkozás minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhasson meg.
Az eljárásrend a következő:
1. Amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános
iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék
megerősítése szükséges. Amennyiben szándékát telefonon (0652/585 062), vagy e-mailben (postmaster@irrulilvertes.t-online.hu)
megerősíti, a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben
másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési
kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános
iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA
rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között
azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással
kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
1.
olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola
2.
a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
3.
A beiratkozáshoz kapcsolódó dokumentumok bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első
napján történik meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás
során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
A beiratkozással kapcsolatos bővebb tájékoztatást megtalálható az
iskola honlapján: irinyivertes.hu

Megköszönve eddigi támogatásukat, együttműködésüket a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége nevében kellemes húsvéti ünnepeket, a tavaszi szünetre jó pihenést
kívánok:
Szentmiklósi Miklós igazgató

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Tarnóczi Lajosné és leánya
Tarnóczi Lajosné Varga Eszter, Létavértes, Nyárfás u. 1. szám
alatti lakos, 1925 április 15- én született. 95. születésnapján – a
kötelező egyéni védőeszközöket használva – lakóházának szép
virágos udvarán köszöntötte Őt Menyhárt Károly polgármester és
Tóthné Lukács Erika anyakönyvvezető.

CSÜTÖRTÖKI NAPOKON VAN PIAC
Ideiglenes szabályokkal
Menyhárt Károly polgármester 5. számú intézkedésében 2020.
április 9-től engedélyezi a Gyár utcai piac csütörtöki működését az
alábbi módosításokkal illetve korlátozásokkal – a veszélyhelyzet
fennállásáig.
A vásárlók, az árusok, a kereskedők és az őstermelők egészségének
megóvása érdekében születtek a megszorítások, igazodva a kormányzat intézkedéseihez.
A piacon csak belföldi eredetű termékek árusíthatók, melyek az
alábbiak lehetnek:
- zöldségek, gyümölcsök, virágok, palánták
- élelmiszerek (hús, hentesáruk, kenyér, péksütemények
- kistestű haszonállatok (csirke, tyúk, kacsa, liba, pulyka, nyúl)
Egyéb termékek árusítása jelenleg nem engedélyezett!!
6.00-9.00 óráig - 65 év alattiak számára biztosítanak kiszolgálást,
9.00-12.00 óráig -a 65 éven felüliek látogathatják a piacot
12.00 órakor minden árus köteles befejezni az értékesítést.
A piacra vonatkozó minden egyéb feltétel változatlanul érvényes
ebben az időszakban is.
Kérjük az árusokat és a vásárlókat, hogy a koronavírus által
teremtett rendkívüli helyzetben a piacon tartózkodás ideje alatt is
fokozottan figyeljenek az alábbiakra:
- tartsák be az egészségügyi előírásokat,
- a piac területén gumikesztyű és szájmaszk használata kötelező,
- tartsák meg egymástól a biztonságos 2 méter távolságot,
- a fizikai érintkezést csökkentsék a minimálisra,
- a piacon csak annyi ideig tartózkodjanak, amennyi a vásárláshoz feltétlenül szükséges
Az előírások be nem tartása a piacról való kizárással jár !
Megértésüket köszönjük!
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
Március elején elkezdődtek a korosztályos bajnokságok, de az első
fordulókat követően a különböző sportágak szövetségei a kialakult
vírushelyzetre való tekintettel leállították a versenyeket.

Tisztelt Gazdálkodók!

LABDARÚGÁS

Elkezdődött az idei Egységes kérelem beadásának időszaka,
melyben a falugazdászok idén is mindenben igyekeznek az Önök
segítségére lenni, bár nem a megszokott rend szerint.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Létavértesi ügyfélszolgálati
pontján a továbbiakban KIZÁRÓLAG ELŐRE EGYEZTETETT
IDŐPONTBAN lehetséges a személyes ügyfélfogadás.
A NAK – felelős köztestületként és munkáltatóként – 2020.
március 16-tól a mintegy 600 fős, országos falugazdász-hálózatánál
rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezetett be, hogy a lehető
legminimálisabbra csökkentse a koronavírus-járvány terjedésének
lehetőségét
a
személyes
ügyféltalálkozások
számának
korlátozásával.

Azért, hogy az elindult, kiemelten fontos időszakban – az egységes
kérelmek beadása alatt – a kamarai tagok teljes körű támogatást
kapjanak, a munkatársaink egészségének védelme mellett, a NAK
módosította ezt az ügyfélfogadási rendet: ahogyan minden
ügyfélszolgálati irodában Létavértesen is a továbbiakban kizárólag
telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés után történhet a
személyes ügyfélfogadás !
A falugazdászok a korábbi ügyfeleiket április 20-ig telefonon
keresik az időpont-egyeztetés céljából. Ha április 20-ig nem kaptak
értesítést, kérjük csak abban az esetben keressék a falugazdász
kollégákat ezzel is segítve az ügyintézés gördülékenységét és
ügyintézési munkájukat!
Az Egységes kérelmeket 2020. május 15-ig van lehetőség
benyújtani szankciómentesen, illetve a határidőn túl június 9-ig
naponta 1% szankció számítás mellett van lehetőség benyújtani.
Június 9 után pedig már nincs lehetőség új támogatás benyújtására.

FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

U 8 – as focistáink
U-8 labdarúgóink az Arany János Iskola tornacsarnokában játszották első tavaszi mérkőzéseiket.
Serdülő csapatunk a rivális Kaba otthonában parázs hangulatú
mérkőzésen begyűjtötte a bajnoki pontokat, így Szatmári Róbert
csapata továbbra is hibátlan teljesítményt produkálva vezeti a tabellát.

KÉZILABDA

A kiemelt időszak alatt a falugazdászok valamennyi hozzájuk
forduló gazdálkodónak segítenek kérelmük beadásában, viszont a
számunkra is új helyzet miatt szíves türelmüket és megértésüket
kérjük!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Tótin Zsófia (+36 70 337 6903; totin.zsofia@nak.hu),
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu)
Zilahi Kristóf (+36 70 528 5804; zilahi.kristof@nak.hu),
Felnőtt kézilabda csapatunk elvégezte a felkészülést a tavaszi
pontvadászatra. A bajnoki rajt előtt edzőmérkőzést játszottak a
Debreceni Egyetem együttesével. A találkozón mindvégig csapatunk akarata érvényesült. A lányok eredményesen alkalmazták az
edzéseken begyakorolt felállásokat.
U-13. és U-11. kézilabdázó lányaink a bajnokság első fordulójában
Debrecenben szerepeltek.
A nagyobbik korosztályos csapatunk a Fehérgyarmat, majd a Nyírbátor együtteseit "fektette két vállra" meggyőző teljesítménnyel. A
kisebb korosztályos lányok, Hajdúnánás és Balmazújváros csapataival mérkőztek. Sajnos a megyei és országos szinten jegyzett csapatok ellen nem sikerült a pontszerzés. A jövőre nézve biztató, hogy
játékban egyenrangú ellenfélnek bizonyultak.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az U – 13 – kézilabda csapatunk

A többi szakosztálynál: úszás, judó, harcművészet, határozatlan ideig szintén szünetelnek, a versenyek. Az esedékes
sportorvosi vizsgálatok is felfüggesztésre kerültek, amíg a
veszélyhelyzet fennáll.
Papp Zoltán szakosztályvezető
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MEGEMLÉKEZÉS
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Szívből szeretünk, és nem feledünk Téged,”

(

Tóth Lászlóné Magyar Irén
halálának 15. évfordulóján
Fiai, menyei és unokái

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

9. oldal

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

LAKÓHÁZ. Létavértesen, az
Alkotmány u. 16. sz. alatti lakóház 2 nagy szoba, fürdőszoba, gázfűtésnagy udvarral, kerttel, összesen
2313 m2 a területtel, eladó. Érdeklődni lehet az 52/376-262-es
telefonszámon. (x)

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)

(B-2020/28560/5/62)

Vértesi Református Egyházközség
Idősek Szeretetház
Intézményünkben az EMMI által kiadott határozatban foglaltak
szerint 2020. március 8. napjától látogatási tilalom lépett életbe,
majd ezt követően kijárási tilalom és felvételi zárlat elrendelésére
került sor.

Közlemény
A Debreceni Vízmű Zrt tájékoztatja a Tisztelt Fogyasztóit hogy a
kialakult járvány helyzetre tekintettel további változtatásokat
vezettek be ellátási területükön a víziközmű-szolgáltatás biztosítása
érdekében.
Ennek keretében a vírus esetleges terjedésének a személyes
ügyfélkapcsolatok megszüntetésével igyekeznek gátat szabni.

2020 március 23 -.tól bezártál a személyes ügyfélszolgálatukat,
leolvasási tevékenységüket felfüggesztették.
Kérik a tisztelt Felhasználókat, hogy megkereséseiket az alábbi
felsorolt elérhetőségekre küldjék meg.
Központi ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: + 36 52 513-506
(hétfő - péntek: 8 – 12 óráig).
E-mail cím: ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu
Levélcím: Debreceni Vízmű Zrt. 4001 Debrecen, Pf: 88.
Mérőállás bejelenthető továbbá automata telefonos rendszerünkön:
+36 52 534-482, +36 52 534-483
Honlapjukon
lehetőséget
biztosítanak
üzenetküldésre:
https://www.debreceni-vizmu.hu/
Lehetőség van számláit fizetni az alábbi módokon: átutalással,
csoportos beszedési megbízással (pénzintézeténél leadott
felhatalmazással), bankkártyás fizetéssel a portálon, iCsekk
alkalmazással (QR kód), OTP Bank Csekkrendező szolgáltatásával,
Fizetési Pont terminálon, TESCO díjfizetésre alkalmas terminálon
keresztül, készpénz-átutalási megbízással (csekk).
Hibabejelentés telefonszáma: +36 52 513 536, e-mail címe:
diszpecser@debreceni-vizmu.hu

A LÉTAVÉRTESI Információs iroda hétfő - péntek: 8 – 12 óráig
telefonon és e-mailen várja a mérőállás bejelentéseiket, illetve
felhasználó változással kapcsolatos megkereséseiket.
Telefon: +36 52 200 183 E-mail: letavertes@debreceni-vizmu.hu
Itt az alábbi településekkel kapcsolatosan adnak felvilágosítást:
Létavértes, Hosszúpályi, Kokad, Monostorpályi, Hajdúbagos
Debreceni Vízmű Zrt.

Az alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, nappali ellátás,
közösségi pszichiátriai szolgálat, támogató szolgáltatás) tekintetében
is átszervezések, átcsoportosítások történtek, melyeknek célja, a
koronavírus járvány terjedésének megakadályozása, csökkentése.
A gondozottak ellátása folyamatos, bevásárlás, gyógyszerkiváltás,
ügyintézés munkafolyamatokra korlátozódik.
A szociális étkeztetés továbbra is biztosított. Szintén a fertőzés
elkerülése érdekében, egyszer használatos edényekben kapják az
ételt az igénybe vevők.
A népkonyha szolgáltatás is folyamatosan működik, az osztó
helyeken biztosítjuk az egytálétel kiosztását.
Fontos megjegyezni, és felhívni az Önök figyelmét is arra
vonatkozóan, hogy a népkonyha szolgáltatásunkkal kapcsolatosan
lehetőség van kb. 100-150 db új igénylő, illetve rászoruló egytálétel
kiosztására. Ezzel kapcsolatban kérjük a segítségüket, hogy az
érdeklődőknek és rászorulóknak tájékoztatást nyújtsanak erről a
lehetőségről és irányítsák az érdeklődőket az Intézményünkhöz.
Szilágyi Katalin élelmezésvezető 06/30 394-45-42
Népkonyhai
szolgáltatás
igénybevétele
esetén
az
élelmezésvezetőnél kérelem kitöltése és aláírása ellenében bárki
igényelhet napi egytál meleg ételt (18 év felett).
A koronavírus járvány időszakára kiadott kormányrendelet szerint
az alapszolgáltatások esetén a napi igénybevételt igazoló ellátotti
aláírástól el kell tekinteni, így a népkonyhai szolgáltatásnál sem kell
a napi aláírást elvégezni.
Az intézmény részéről minden dolgozó maximálisan megtesz
mindent, hogy a lakókat és az ellátottjainkat megóvjuk az esetleges
fertőzéstől.
Egyházi szertartásokat nem tarthatunk, így az istentiszteletek, és az
intézményen belüli ima és Bibliaórák is felfüggesztésre kerültek a
járvány időszakára.
Rozsnyai Gémes Zita
intézményvezető

Létavértesi Hírek
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Hirdetések leadása május 11 -én, hétfőn 12 óráig
Városháza I. emelet 12. – vagy letahirek@gmail.com

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 5 ÉV)
a város honlapján: www.letavertes.hu
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TISZTELETET AZ ÉVEKNEK,
BIZTONSÁGOT AZ IDŐSEKNEK!
A Létavértesi Polgárőr Egyesület is részt vállal a
településen élők biztonsága és az időskorúak védelme érdekében
hozott intézkedések végrehajtásából.
A szokásos járőrözés során, ha utcán csoportosuló iskoláskorú
gyermekeket látnak, hazairányítják őket, az adataikat pedig továbbítják az önkormányzathoz, és az iskolához. Az iskolába járás alóli
mentesség nem szünidőt, hanem otthoni tanulást jelent.

FOTÓ: FÁBIÁN PÉTER

Segítenek olyan egyedül élő idős embereknek, akik nem igényeltek
intézményes szociális ellátást, nincsenek rokonaik, vagy tőlük meszsze élnek. A Családsegítő Szolgálattól kapott lista alapján felkeresik
az ilyen időskorú személyeket, szükség szerint kiváltják gyógyszereiket, elvégzik a bevásárlást, vagy segítenek a ház körüli teendőkben.
Az egyedül élők biztonságérzetét erősíti az, ha beszélgetnek és
elidőznek náluk. Elérhetőségeiket mindenkinél meghagyják.

- Az út végét még nem látjuk, de egymás segítésével gördülékenyebbé tehetjük azt. Arra kérek mindenkit, hogy a tőle telhető módon segítse embertársait! – fogalmazott Fábián Péter, az egyesület
alelnöke.
TB

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

Tisztelettel szeretnék köszönetet mondani a létavértesi Mentőállomás bajtársi közössége nevében a felajánlott Samsung
WD80M4A43JW/LE mosó- és szárítógépért Menyhárt Károly
polgármester úrnak, Szalóki Gábor úrnak (Szalóki Gold Kft) és
Újvári Béla úrnak ("DELA könyvkiadó" Kft) ! Köszönjük!
Zsíros József

