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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából, a pandémiára
tekintettel, csak koszorúzásra került sor március 15-én délelőtt a Kossuth szobornál, majd az
Irinyi szobránál. Koszorúzott az önkormányzat, az intézmények és egyházak képviselete.

Ünnepi köszöntő online
Az önkormányzat a nemzeti ünnepnapon
előre rögzített fél órás videofelvétellel
köszöntötte a lakosságot.. Menyhárt Károly
1848-hoz kapcsolódó gondolatai mellett szólt
a Covid fertőzések emelkedése miatt március
8-tól helyben megtett intézkedésekről. Jenei
Tibor verbunkszólótánca után az Arany
János Iskola negyedikeseinek ünnepi műsora
látható. Ez zárja a filmet, melyet Kővári
Krisztián készített. A videofilm elérhető a
város honlapjáról és hivatalos facebook
oldaláról.

TÁJÉKOZTATÓ
az I. félévi helyi adóbefizetésekről
Az I. félévi helyi adók befizetésének
határideje lejárt.
Ha a megküldött értesítővel kapcsolatban
észrevételük van, úgy egyeztetés végett
szíveskedjenek az adóügyi irodánkat
felkeresni.
Késedelmes fizetés esetén -jogszabály
alapján- késedelmi pótlékot is kell
fizetniük.
Felhívjuk
figyelmüket,
hogy
az
értesítések nem határozat jellegűek, így
azokat átvételkor nem kellett aláírni, a
kézbesítés postaládákba történt.
Amennyiben az értesítést nem kapták
meg, úgy a befizetési csekkek pótlása
végett szintén adóügy irodánkban tudunk
segíteni.

Tavaszi lomtalanítás
A kijelölt pontokra beszállítható hulladékra
az A.K.S.D. által kiadott irányelv vonatkozik.

Kihelyezhető hulladékok
Létavértes területén a Hulladék Közszolgáltatás keretében április 19-én és 20-án
kerül sor a begyűjtött, lomtalanításból
származó hulladékok elszállítására.
A gyakorlatnak megfelelően az elszállításra
szánt hulladékot nem a lakóház elé, a
közterületre kell kitenni.
Így a kialakított rend szerint az idén
tavasszal is a megsemmisítésre szánt
lomtalanítási hulladékot a település két
helyszínén – a kijelölt időpont előtt egy
héttel – lehet lerakni.

Vértesi városrészen:
Kassai u. 10. szám - parkoló
Létai városrészen:
Debreceni u. 1. sz. Sportpálya kisparkoló
Időpontok:
2021. április 12. H 13:00 – 19:00
2021. április 13. K 13:00 – 19:00
2021. április 14. Sz 13:00 – 19:00
2021. április 15. Cs 13:00 – 19:00
2021. április 16. P 13:00 – 19:00
2021. április 17. Sz 08:00 – 19:00
2021. április 18. V szünnap

Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd
hulladékok, amelyek nem helyezhetőek el a
tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.:
bútor, elektronikai készülékek, nagyobb
kartondobozok, rongy bezsákolva).
Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával
kihelyezhető hulladékok körébe:
a kommunális hulladék, építési törmelék,
zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan
hulladék, amely a begyűjtés során
veszélyezteti a begyűjtést végzők testi
épségét.
A területek őrzéséről, megfigyeléséről és a
folyamatos elszállításról gondoskodunk!

Kiss Ernő
településszervezési irodavezető
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12. számú intézkedés a koronavírussal kapcsolatban

Március 11-én, az Aranykalász irodaházában
megtartott kiszállásos véradáson megjelent
63 fő. Vért adott 51 fő.
Első alkalommal jelentkeztek: Csige Medve
Mária, Móricz Zs. u. 4, Kalmár Gabriella
Viola, Teleki u. 22, Kalmár Krisztina, Fenyőtér 1, Kárándi Józsefné, Teleki u. 23, Kissné
Szűcs Anita, Kert u.10/b, Majorné Tári Anita,
Petőfi u. 5, Molnár Márk Alex, Baross u. 63,
Nótás Márton Richárd, Baross u. 63, Nótás
Péterné, Baross u. 63, Szőllősiné Tóth Anna,
Gyár u. 5, Tarján Sándorné, Nagyváradi u.
31.
Köszönet a megjelent donoroknak, aki
türelemmel kivárták, amíg rájuk került a sor.
Tudom, hogy sok önkéntes jelentkező az
udvaron álló tömeg láttán elment a helyszínről.
Ha tehetik, és szeretnének segíteni,
Debrecenben a Bem tér 19. szám alatt
megtehetik:
Hétfőn
8-17.30 -ig
Kedden
8-15.30 -ig
Szerdán
8-17.30-ig
Csütörtökön 8-15.30 -ig
Pénteken 8-17.30 –ig
Köszönet a Vérellátó Szolgálat dolgozóinak
is, akik a meghirdetett időponton túl két
órával fejezték be a vérvételt!
Szalai Ferencné véradásszervező

Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy a
Kormány l 04/202 1.(1I1.5) Korm. számú
rendeletével a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról döntött, ami 2021. március 8-án
lépett hatályba. Erre hivatkozással és a
városunk lakosainak biztonsága érdekében,
illetve az aktívabb vírustörzsek fertőzéseinek
csökkentése miatt és a médiákban megjelenő
statisztikai
adatokra
ismét
emelkedő
hivatkozva újabb a helyi viszonyokat érintő
intézkedéseket kell megtennem:

Sikeres volt a bábkiállítás

A Városí Könyvtár és Művelődési Ház
nyitvatartási idejében a látogatók továbbra
sem tartózkodhatnak bent, azonban lehetőség van arra, hogy a kölcsönzéseket előre
egyeztetett, vagy ott átadott lista szerint a
dolgozók összekészítik és a bejáratnál
átvehető. A művészeti csoportok (tánc,
énekkar, citera, stb.) rendszeres heti
programjait továbbra sem lehet megtartani.
Az intézményi dolgozók folyamatosan
segítséget nyújtanak a koronavírus elleni
oltás regisztrációjában. Előzetes egyeztetés
vagy személyes megkeresés útján a
bejáratnál adataikat átvéve az internetes
regisztrációt mindenkinek megcsinálják.

Éppen az óvoda bezárásáig
tartott a „Báb JEL, melynek
sorsa van” című kiállítás a
Létavértesi
Gyermeksziget
Óvoda – Bölcsődében, amit
nagyon sokan megcsodáltak és
igazi közönségsikert aratott.
Akinek nem volt lehetősége megtekinteni a
két üvegfal között kiállított bábokat –
közöttük Kemény Henrik bábművész közismert Hakapeszi Makiját, azok számára a
www.letavertes.hu /Hirek oldalán elérhető
fotókat és Kővári Krisztián kisfilmjét ajánljuk
szíves figyelmébe.
Köszönet a rendezvény előkészítőinek, a
kiállítás rendezőinek!
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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA
SZÍNES VÁLTOZATBAN
(ELŐZŐ 7 ÉV)
a város honlapján:
www.letavertes.hu

2021. MÁRCIUS

A Gyermeksziget Óvoda Bölcsőde
Debreceni utcai telephelyén levő bölcsődei
ellátás változatlan formában tart nyitva. Az
óvodákban rendkívüli szünet van érvényben, azonban az intézmény ezen és az
Irinyi utca 6. szám alatti telephelyén lehet
jelezni a gyermekfelügyelet igénylését
írásban és elsősorban elektronikus úton
e-mail
gyermekszigetovoda@gmail.com
címre). A Korm. rendelet szerint a
gyermekfelügyelet igénylését kizárólag a
legszükségesebb estben, így különösen
munkavégzés, védekezésben való részvétel
esetén lehet megtenni. A rendkívüli szünet,
illetve az iskolák digitális munkarendje
várhatóan 2021. április 7-ig tart. A szünet
ideje alatt a helyiségek ózon-generátoros
fertőtlenítése és általános takarítása fog
megtörténni. Étkeztetést igény szerint
elvitellel biztosítunk a gyerekek részére.

A városi sportlétesítményck a verseny-,
csapatsportok felkészülései kivételével nem
használhatóak.
A városi uszoda továbbra sem
használható. Ezeknek az intézményeknek a
zárlat ideje alatti fertőtlenítéséről és
ózongenerátoros mentesítéséről gondoskodunk.
A városi piac nyitva tartását a
rendelkezés nem korlátozza, ezért a
csütörtöki napon az mindenki számára
látogatható lesz

Azonban a korábban már egyre inkább
tapasztalt maszkhasználat és távolságtartás
hiánya miatt szigorításokat kell bevezetni.
Ezért a Gyár utcai piac (szemben állva bal
oldali kapuja a bejárat, jobb oldali kapu a
kijárat) egyirányúsítását rendelem el. A
piac használatát mindenki köteles kizárólag
a vásárlás idejére korlátozni.
Kérem, hogy az áruk átvételét követően a
lehető legrövidebb időn belül -az ABC
felöli kapun távozni szíveskedjenek!
Mindezek betartását a mezőőrök fogják
koordinálni. Mint, ahogy a város minden
közterületén, így itt is szükséges a maszk
használata és a 1,5 méter távolság betartása.
Kénytelenek vagyunk a szabályokat
szigorúan betartani, mert a hatóságok
ellenőrzése esetén a bírság a piac
fenntartóját is fenyegeti.
Az általános Covid vírus helyzetéről
elmondható, hogy váltakozó a tendencia a
háziorvosi körzetekben, míg az egyikben a
fertőzöttek száma meghaladja az ID -et,
addig a másik kettőben 1-2 esetszám van
nyilvántartva. Ezekhez kell számolni még a
kontaktokat, ami nem annyira számottevő.
A körzetekben rendelkezésre álló vakcinák
minden esetben beadásra kerültek, változó
darabszámmal és változó vakcinával.
Általánosságban elmondható, hogy a
körzetekben az oltással rendelkezők száma
200-300 között mozog. Sajnálatos tény
azonban, hogy az oltás regisztrációt
kevesen teljesítették Létavértesen.
Mindez szükséges lenne ahhoz, hogy a
vírus terjedését megakadályozó átoltottsági
arány minél nagyobb lehessen. Ha
figyeljük a híradásokat az ott nyilatkozó
szakértők mindegyike arról beszél, hogy a
vakcinák bármelyikének a mellékhatása
elenyészően kockázatos, és mindegyik
megakadályozza azt az esetleges sokszervi
traumát, melyek a kórházi kezelésekhez,
lélegeztetési ellátáshoz, illetve akár
halálhoz is vezethet. Most még inkább
fontos a szabályok betartása és a
felelősségteljes magatartás, ezzel együtt az
oltási regisztráció is. Legyünk óvatosak, és
higgadtan tegyünk meg mindent magunkért
és egymásért!

TÁJÉKOZTATÓ

Az intézkedéssel együtt tájékoztatást adok
arról, hogy a Kormány az üzletek nyitva
tartásával és a szolgáltatásokkal kapcsolatosan teendő ideiglenes védelmi
intézkedésekről is határozott: Részletesen
olvasható a város honlapján.
Létavértes, 2021. március 09.
Menyhárt Károly polgármester
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Tisztelt létavértesiek, Kedves barátaim!

Márciusi ifjak nyomában járunk
A vértesi Irinyi fivérek szerepe
az 1848/49-es eseményekben

A természettudós Irinyi János

Az irodalmár Irinyi József

Idősebb Irinyi János - korának megbecsült gazdatisztje- két olyan
fiút nevelt a 19. századi Magyarország Pesttől távoli szegletében
Nagylétán-Vértesen, akiknek neve, tevékenysége az irodalom, a
természettudomány és a közélet színterén a mai napig példaértékű
nyomott hagyott.
Irinyi József: Újságíróként bekerült a Pesti Hírlap munkatársai
közé. Tagja volt a Márciusi Ifjaknak, és nagy szerepe volt a 12 pont
kidolgozásában, melyhez egyes források szerint felhasználta
testvére, János javaslatait is. Újabb kutatási eredmények szerint
Irinyi József már 1848. március 13-án bemutatta a 12 pontot az
Ellenzéki Körben. A Márciusi Ifjak azt szinte változtatás nélkül
fogadták el.
Irinyi János: A szabadságharcban betöltött szerepére vonatkozóan
a megjelent kiadványok, emlékiratok ellentmondásos információkat
tartalmaznak, még ugyanazon szerző két különböző műve is másmás megítélésben mutatja be tevékenységét.
Síró András, valamint Szálkai Tamás: Irinyi János és Iosif Vulkán
című művében az olvasható, hogy Kossuth Lajos személyes
üzenettel kereste meg vértesi magányában, és felkérte, hogy a
szabadságharc hadtápbázisát, egy vegyianyag-gyárat állítson fel
Nagyváradon. Szinte a semmiből teremtette meg a salétromgyárat,
amely alapja lett a szabadságharc egyik lőszerellátásának. Újabb
feladatot is kapott: kórházat kellett felállítani és berendezni
Nagyváradon.
Leszármazottainak visszaemlékezése alapján szolgálatait hadnagyként kezdte a Márciusi Ifjakkal, később sikeres tevékenységei
alapján századosi, majd Görgey előterjesztésére őrnagyi rangot
kapott.
A szabadságharc bukása után a két Irinyit elfogták, és a hírhedt
Újépületbe kerültek. Jánost 6, Józsefet 7 évi börtönre ítélték,
azonban egy évnyi raboskodás után amnesztiát kaptak.
Az Irinyiek szellemi jelenléte erőt adhat számunkra, létavértesiek
számára, ahhoz, hogy jobbítani a világ dolgain mindig és mindenhol
van esély, még országunk e félreeső, keleti szegmenséből is.
Forrás: Síró András. Irinyi János, Szálkai Tamás: Irinyi János emlékezete

Vályiné Pápai Viola

Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket a nehéz 2020.
év értékelésekor magam és a képviselőtársaim nevében, amikor
számot kell adni az elvégzett feladatokról, amit mindig kiemelt
fontosságúnak tartok. Mindannyian tudjuk, hogy a 2020-as év
merőben más eseményeket és teendőket hozott, mint a korábbiak. A
pandémia beálltával 2020. március 16-tól elrendelt veszélyhelyzet
következtében helyben is intézkedéseket kellett hozni a lakosság
biztonsága és a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.
Ezért év közben 11 alkalommal hoztam polgármesteri hatáskörben
különféle döntéseket a járványhelyzet folyamatos változása, illetve
annak lekövetése okán. Ezért a Képviselő-testület csak 14
alkalommal tartott ülést. Ennek keretében 85 határozatot hozott, míg
saját hatáskörben 27 döntés született. A megalkotott 17 rendelet is –
megbontva- nagyjából ilyen arányban fogalmazódott meg testületi
és saját hatáskörben. Márciustól június végéig, illetve októbertől a
mai napig a Képviselő-testület -a tájékoztatásukon kívül - nem
ülésezhetett.

A döntéseinkről rendszeresen beszámoltunk a Létavértesi Hírek
hasábjain, illetve a város hivatalos facebook oldalán és a
honlapunkon egyaránt. A 2020. évi rendezvényeink közül a Létavértes Város Bálja, a Borverseny és a Határmenti néptánctalálkozó,
továbbá az augusztusi Alkotótábor lett megtartva. A többi esemény,
illetve az egyházi ünnepek alkalmával készült műsorok szintén csak
elektronikus formában, a két hivatalos felületünkön lett közzétéve.
Munkánk zsinórmértékeként az 59/2020.(X.1.) Öh. számú
határozattal sikerült elfogadnunk Létavértes Város Fejlesztési és
Gazdasági Programjában a 2021-2029-es időszakra, mely
tartalmazza a Ciklusprogramot és a pályázati elképzeléseink
mindegyikét. E mentén folyamatosan kapcsolatban vagyunk a
forráskezelő szervezetekkel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával, annak Fejlesztési Ügynökségével, a HajdúságiNyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-vel, kiemelten a TOP
források miatt.

Áthúzódó pályázatokról
2020. július 28. megtörtént a műszaki átadása a város eddigi
legnagyobb beruházásának (3.690.542.797 Ft) a KEHOP 2.2.2-152015-00001 szám alatt megnyert szennyvízprogramnak. A
bonyolítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda lezárta és a
Debreceni Vízmű Zrt. az üzemeltetést megkezdte. Év közben még
döntöttünk a régi szennyvízkezelő épület elbontásáról, mely kisebb
problémák mellett megtörtént. A bontást végző vállalkozást a
szolgáltató által átutalt bírság összegéből kifizettük.
A támogatási szerződésben a projekttel érintett települések
(Létavértes, Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer-Tiszarád)
közül az utóbbi három község hibájából még a nyilvánosság
elszámolása folyamatban van. Ez számunkra nem jár
kötelezettséggel. A kivitelezők az év közben történt
hibabejelentéseket folyamatosan és időben kezelték.

Szintén műszaki átadás volt szeptember 7-én, a TOP-3.2.2Létavértes
város
15HB1
számú
pályázati
forrásból
közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia
felhasználásával című pályázatunk megvalósításának. Ezt követően
a termálvízzel ellátott 11 intézmény fűtésének beszabályozása,
illetve próbaüzem zajlott a termelő és visszasajtoló kút
működtetésével együtt.
(folytatás a 4. oldalon)
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Az ehhez felhasznált 615.638.526 Ft pályázati összeg elszámolása
megtörtént. Egy kifizetési kérelmünk van még bent, a tervezésre
fordított közel 19.000.000 Ft összeget várjuk vissza.

Végre 2020. december 21-én hatályba lépett a kivitelezési
szerződésünk a TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése Létavértesen című projektünkre is. A pályázat keretében
a Szél utca végén, a vasút melletti ipari terület közművesítését
végzik el a nyertes D-Profil Kft. szakemberei. A munkák során a
belső út 1,8 km hosszban a terület közvilágítása, elektromos
ellátása, víz, gáz, és szennyvízhálózat kiépítése valósul meg. Az
elnyert pályázati összeg 288.889.886 Ft.
Ezen pályázatok mindegyike alapos előkészítést, és sajátos
tartalmuk miatt, illetve jelentős forrásigényük miatt rendkívüli
odafigyelést és gondosságot követelt mindenkitől. Az elkészült
művek igazolják, hogy munkák nem volt hiábavaló, és biztonsággal
tudjuk majd üzemeltetni azokat.
A kisebb pályázataink közül talán a Dél-Nyírségi LEADER
Egyesület által támogatott Létavértes Árpád téri játszótér
megújítása a kisgyerekes családok és a gyermekek körében
leginkább várt projektünk volt. A kivitelező Polyduct Kft. ugyan
még 2019. december 20. napján átadta az elkészült művet, azonban
az év közbeni járványhelyzet miatt csak kevésszer volt használható.
Az ehhez szükséges bevizsgálásokat még év elején elvégeztettük és
a projekt összköltségével 15.746.289 Ft elszámoltunk. Az Európakapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulása, illetve a fenti LEADER közösséggel tárgyalt
projekt elképzeléseink forrással való feltöltése még várat magára.
A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelősei
(vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, gazdálkodóknak és
magánszemélyeknek) több esetben küldtek értesítést az aktuális
projektekről melyeket a honlapon megjelentettünk vagy értesítettük
az érintetteteket.
Az egyéb alapok közül két EFOP forrás hozzáférése volt
biztosítva, melyek keretében különböző közösségi programok,
tanfolyamok, illetve foglalkoztatási lehetőségek kerültek
megvalósításra. Az egyiknek a gesztora Derecske, míg a másiknak
Hajdúhadház.
Az év során valósult meg a 2019. szeptember 24-én, a Mezei-Vill
Kft. által közbeszerzési eljárás keretében elnyert közvilágítási
korszerűsítési program. Ennek keretében 1.108 db lámpa került
felszerelésre a közvilágítási oszlopokra, melyet ESCO finanszírozás
formájában 6 év alatt fizetünk ki saját forrásból. A beruházás
összege 85.137.800-Ft+ÁFA.
A pályázati elképzeléseinket korábban is, és az év során is
folyamatosan kidolgozzuk és hozzáigazítjuk az egyes kiírások
lehetőségeihez. Így rendelkezünk a napközi konyha, Sziget - László
utcák felújításához szükséges műszaki dokumentumokkal. Ezek
mellett a középtávú fejlesztési programban szereplő jelentős
forrásigényű elképzelésinket Hajdú-Bihar Megye Terület- és
Térségfejlesztési
koncepciójához,
illetve
az
Országos
Területfejlesztési Programhoz is megküldtük. Némelyikhez szintén
rendelkezünk
alapdokumentumokkal.
Megvalósíthatósági
tanulmány, projektterv, költséghaszon elemzés, stb.
Év közben a többször kért indikatív árajánlatok jelentős többlete és
a járvány miatt bizonytalan saját bevételek okán a VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című
pályázatunkról forráshiány miatt le kellett mondanunk. Több érintett
ingatlanrész megvásárlása mellett a támogatás több mint 50%-át
kellett volna saját forrásként betervezni.

Az elmúlt évben sikerült két pályázatot beadnunk a város épített
értékeinek megóvása érdekében, így 2020. november 17-én
Támogató okirat került elfogadásra az Agrárminisztérium által a
Hungarikumok kategóriában, a Vízivágóhíd és berendezései
felújítására 3.942.636 Ft-tal, míg 2020. október 15-én kelt
szerződéssel a Teleki László Alapítványtól a szőlőskerti Tájház és
berendezései felújítására 7.044.600 Ft-tal elnyerni.
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A város egyetlen, még felújításra váró épülete a Napközi Konyha,
melynek szorgalmazását folyamatosan megtesszük, minden egyes
forrással rendelkező támogató szervnél. Ennek előkészítésére már
vannak terveink és engedélyünk, azonban a technológiák
korszerűsödése miatt változtatásra és átdolgozásra lesz szükség.

A „Zöld város” forrásból kimaradt művelődési ház épület
energetikai fejlesztését és Rózsa utcai bővítést előcsarnokkal,
ruhatárral, jegypénztárral projekt szintén előkészítés alatt van.
Ugyanilyen stádiumban van a piaci épület építésének projekttervi
előkészítése. Ezekhez az épületekhez a szükséges tervek és
engedélyek rendelkezésre állnak.
A Belügyminisztérium által koordinált – mindig kiírásra kerülő kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló épületek
felújítása, illetve belterületi utak építése programokra évente
készülünk, viszont az elnyerhető keret nem teszi lehetővé, hogy
jelentősebb beruházásra tudjunk pályázni.
Terveink között szerepel még egy Napelem park kialakítása,
melyhez a 3x500 kW teljesítmény elérése miatt a lehetőséget
lefoglaltuk az E.ON-nál. (Amennyiben az állami hozzájárulás
mértéke a rentábilis üzemeletetést és néhány éven belüli megtérülést
lehetővé teszi.)
A geotermális pályázat sikerességének fényében feladat lesz a két
településrész közötti ú.n. „nagysziget” részletes rendezési
tervének alapos előkészítése. Az előzetes elképzelés a korábbi
szándékokat viszi tovább, miszerint strandfürdő és szabadidős
területegységek lesznek kialakítva. Ez tartalmazza az utcák és a
parkolóhelyek végleges terveit is.

A Kistérségi- és önkormányzati közmunka programok
keretében a feladatellátás és az intézmények munkájának
támogatása, esetlegesen a nagy rendezvényeink kiszolgálása miatt a
programok továbbra is lehetővé tették kis értékű eszközök, építő- és
útépítő
anyagok
beszerzését,
valamint
betontermékek
alapanyaginak beszerzését is.
Ennek keretében tavaly is több mint száz tonna meleg aszfalt, sóder,
cement folyamatos biztosítása, valamint az önkormányzati
traktorhoz különböző szerelékeket tudunk beszerezni. (idén
rézsűkaszát).

Terveink között szerepel:
Helyi gazdaságfejlesztési kiírásokhoz illeszkedő fémvázas
tárolóépület létrehozása a Baross utcai önkormányzati
telephelyen, melynek a tervei elkészültek.
Ez az épület a mezőgazdasági termények feldolgozását, és a beton
termékek (térkő, folyóka, és árokelemek) gyártását segítheti,
melyhez 70 millió Ft forrás szükséges.

Tapasztalatok, összegzés
A korábban megvalósult épületenergetikai projektek keretében az
intézményhálózat épületeinek energetikai felújításával (szigetelés,
nyílászáró csere, napelem) jelentős megtakarítást értünk el.
Ugyanilyen megtakarítást várunk a termálvízzel fűtött épületeinek
gázfelhasználásának a csökkenéseiből is.

Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete –
amiben az önkormányzatok működnek- kedvezőbb volt. Azonban a
2020. évi járványhelyzet az elmaradó bevételekkel és annak
folytatásaként az adóbeszedés rendszerének módosulása okozott és
okoz még bizonytalanságot, és megoldásra váró feladatokat az
önkormányzat gazdálkodása során. 2020-ban az odafigyelő és
gondos intézményi és települési gazdálkodás során teljesíteni tudtuk
a vállalt feladatainkat, működtetni tudtuk az intézményeinket, ki
tudtuk fizetni a szociális rendeletünk szerinti járandóságokat
mindenkinek. Így különösen 922 fő részére iskoláztatási támogatást,
1.102 fő részére időskorúak járadékát, 54 fő részére az újként
megállapított daganatos betegek egyszeri segélyét, (5. oldal)
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illetve Képviselő-testület tagjainak felajánlásával minden
ingatlanhoz adtunk tisztítószer - élelmiszercsomagot, illetve a város
ugyanúgy 2-2 db maszkkal segítette a családok védekezését a
járvány ellen.

A civil szervezeteket tervezetten ismételten támogattuk, azonban a
járványhelyzet miatt a pályázatok felhasználási körét a
szerződésükben majd mindenkinek módosítani kellett.
A stabil gazdálkodás érdekében az év során költségvetési tételeket
kellett átcsoportosítani. A fokozott figyelem mellett minden kiadási
terület tervezhető és végrehajtható volt, sőt a beruházásaink teljes
körű megvalósításában többleteket is vállalhattunk. Ilyenek voltak
például az Árpád tér 10. szám alatti nagyiskolánál a kazán, az
uszodai vegyszeradagoló, illetve a légtechnikai berendezések sürgős
javítása és karbantartása. Elkészítettük a Kassai utcai parkolót,
illetve megújult az Árpád téri orvosi rendelő egyik vizesblokkja is.
Jelentős eredmény, hogy a bölcsőde kiszolgálásához az átalakítások
során megszűnt helyiségeket egy új épület felépítésével pótoltuk,
ahol helyet kapott a dolgozók kerékpártárolója és egy fedett tároló
rész is megvalósult. Idén már csak a szigetelése történik.

Mindezek ellenére nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős
teljesítések mellett sok más plusz dolgot sikerült megoldani és
beszerezni is. Az önkormányzati számlák évközben végig pozitív
egyenleggel álltak. A pályázati önerőket is -egyesek
megelőlegezését- rendre teljesítettük. A LEADER közösség
adminisztrációjának fenntartásához tagi kölcsönt adtunk. Anyagbeszerezéssel előkészítettük a temető új részének lekerítését is.
Az önkormányzati feladatellátásához szükséges létszámot
elbocsátás nélkül, nyugdíjazások mellett is megtartottuk.
A 2019. gazdasági év indításában jelentős segítség volt az előző évi
működési költségvetési pénzmaradvány 511.453.152 Ft összege, és
ebből a 198.755.556 Ft felhalmozási költségvetési pénzmaradvány
összege - (utóbbiban a pályázatok és a saját felhalmozási költségek
szerepelnek). Ezzel együtt 2020. utolsó módosított előirányzatával a
költségvetés záró kiadási és bevételi főösszege 2.702.112.638 Ft-ra
teljesült.
Mindehhez hozzájárult a jogszabályoknak megfelelően a
közoktatási intézményeink átadásával kötött bérleti-üzemeltetési
szerződésből befolyt és a Klebelsberg Központ által időben fizetett
bevétel is (uszodahasználat, takarítás, gépészet üzemeltetése).
Bár, ahogy az előbb már írtam a digitális oktatásra való átállások és
a veszélyhelyzetben elrendelt zárások miatt bérleti díjunknak
mintegy 20% -a folyt be.
Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem
tervezett és nem is tervez. A normatívákhoz alakítottuk ki a
feladatellátást is.

5. oldal

Közmunka keretében termeltünk tormát, uborkát, hónapos retket,
fejtett borsót, zöldbabot, sütőtököt, főzőtököt, lila és fehér káposztát,
vöröshagymát, burgonyát, sárgarépát, petrezselymet. Több mint 12
millió forint bevételünk származott, főként a nagyüzemi kukorica és
búza eladásából.
Diákmunka programban 22 fő vett részt az iskolai nyári
szünetben. Önkéntes munka keretében közel 20 főnek tettük
lehetővé, hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat
megszerezze.
Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a
piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát. Ennek keretében
kátyúzással óvjuk most már évek óta a kül- és belterületi szilárd
burkolatú útjainkat. Néhány helyen építtettünk belvízcsatornát.
A takarékos és odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és
minden intézményére jellemző volt. Ki kell terjesztenünk a hatósági,
bírságolási intézkedést az illegális hulladék elhelyezőire is. Ezek
felszámolása -főként lomtalanítás után- több mint 1 millió forintba
került. Azt látjuk, hogy ez a tendencia nemhogy csökkenne, hanem
inkább még növekszik.
Azt gondolom, mindenki látja, hogy a napjainkban tapasztalható
közigazgatási változásoknak megfelelően és az ehhez kapcsolódó
elképzelésekhez alakítottuk át a feladatellátásunkat. Sikerült a
COVID-19 járvány helyzet kezelését intézkedésekkel normális
mederben tartani, így még Létavértes a napokban sem tartozik a
fertőzöttnek mondható települések sorába. Igyekeztünk minden
intézkedésünket időben a szükséges és elégséges mértékig
megtenni, úgy hogy annak következményeként senki sem
szenvedjen kárt.
Ennek a folyamatnak, bár a korlátozó rendelkezések egyelőre április
7-éig vannak kihirdetve, azonban megítélésünk szerint a vége még
bizonytalan. Addig az elrendelt szabályozást mindenütt szem előtt
kell tartani. Feladatellátásunkat a Városházán is igyekszünk mindig
a körülményekhez igazítani, így várható ismét a „Home Office”
üzemmódra való nagyobb létszámú átállás is, de a kérelmek és az
ahhoz szükséges nyomtatványok a szokott módon elérhetők és
leadhatók.
Továbbra is meggyőződésünk, hogy csak helyben lehet hatékonyan
orvosolni a felmerülő problémákat. Így év elején felkészülünk a
2021-ben várhatóan kiírt pályázatok fogadására, azért, hogy
Létavértes a térségben elért központi szerepét továbbra is megtartva
és ahhoz mérten fejlődhessen tovább.
Ezúton szeretném megköszönni Mindenkinek munkánk
támogatását, a segítő jelzéseket, kritikákat, az építő javaslatokat
és minden jó szót is!
Menyhárt Károly polgármester

Új kiszolgáló épület
a Gyermeksziget Óvoda - Bölcsődében

2020 évben sem sikerült még átvenni az ivóvízminőség javító
programban megvalósult rendszert. Az aktiválást abban az esetben
tudjuk megtenni, ha a még működő Társulás a programmal
elszámol és semmilyen követelést nem támaszt Létavértessel
szemben.
2020. novemberétől folyamatosan szervezzük az ügyeleti
helyettesítő orvosokat és asszisztenciát, a feladatellátásból részben
kilépett körzeti orvos pótlása érdekében.
Nagy köröket futottunk, de apróbb hiányosságokkal még is sikerült
megoldani ezt a nem kis feladatot, ráadásul ebben a
közegészségügyi környezetben. Bízunk abban, hogy ez a
helyettesítők által már végleg normális mederbe kerülhet.
Idén is figyelemmel kísértük – mint legnagyobb tulajdonos – a
LÉT.A.MED Zrt. kistérségi szakrendelő működését. A szakmai
szolgáltatás évente próbál igazodni az igényekhez.
Támogattuk a beadott pályázataikat, kiemelten egy új CT
beszerzésére és az ahhoz szükséges labor kialakítására.

FOTÓ: SZATMÁRI IMRE

A bölcsőde kialakítása során megszűnt kiszolgáló helyiségeket
2020-ban egy új épület felépítésével pótoltuk, ahol helyet kapott a
dolgozók kerékpártárolója is.. Ebben az évben kerül sor az épület
szigetelésére, és a munkálatok befejezésre.

6. oldal
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Irinyi utcai Tagóvoda
„Vígság legyen!”

Február 26 -án a COVID-19 világjárvány által kialakult helyzet
miatt rendhagyó módon űztük el a telet. A gyermekek a szülők által
biztosított jelmezekben tölthették a napot.

Nyugdíjba vonult Máté Jánosné
Máté Jánosné Ica néni fiatalon, 2021.
február 15 -től kezdte meg a nyugdíjas
éveit.
1979 márciusában, 15 évesen beállt
dolgozni a Debreceni Szövetkezeti
Áruházba. Ettől kezdve folyamatos
munkaviszonyban állt kipróbálva többféle
területen magát,, míg végül 1992-ben
megtalálta a számára legkedvesebb
szakmát a dajkaságot.
A Városi Napköziotthonos Önálló Óvoda
Kossuth utca 6. sz alatti tagintézményében,
dolgozott, majd 2010 -től az új óvoda
épületében.
Az
eltelt
évek
során
mindkét
óvodaegységben a munkatársakkal nyílt,
őszinte, viszonyt ápolt.
A pályafutása alatt tapasztalatokat szerzett a gyermeknevelésről,
gondozásról és tejes értékű részesévé vált a folyamatoknak.
Tevékenységeivel segítette az óvodapedagógusok munkáját és mindig a
gyermekek érdekeit tartotta szem előtt. A csoportjába járó gyermekek
minden reggel szaladva bújtak Ica mamához, és ő mindig a szárnyai alá
vette őket, mint egy tyúkanyó.
A gyermekek szeretete és az irántuk érzett elkötelezettsége határozta meg
mindennapi munkáját, melyet mindig lelki-ismeretesen, kitartóan,
szorgalmasan végzett. Mindenkivel igyekezett jó kapcsolatot ápolni.
Kívánunk neked, egészségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket!
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde munkatársai

Farsang

FOTÓK: GYERMEKSZIGET ÓVODA ARCHÍVUMA

A csoportokban szervezett ügyességi játékok sorát próbálhatták ki
és kreatív álarcokat készíthettek. A hangulatot fokozta a
tornaszobában a hangos, zenés - táncos csinnadratta. Ez idő alatt a
konyhában sürögtek, forogtak a dajka nénik, hiszen nincsen farsang
fánk nélkül, amit a gyermekek jóízűen elfogyasztottak.

Irinyi úti tagóvoda
munkatársi közössége

Könyvjelzőcsere program
Az idei tanévben is meghirdetésre került a Nemzetközi
könyvjelzőcsere-program, amelynek mottója: Légy jó! Légy jól! A
projekt lényege, hogy a jelentkező iskolai könyvtárakat a
nemzetközi szervezők összesorsolják.

Február 19-én vidám farsangi mulatság volt az óvodában és
bölcsődében. Hagyományainktól eltérően nem közösen, hanem
csoportokon belüli télbúcsúztató volt. A gyermekek reggel szebbnél
szebb jelmezekbe öltözve érkeztek az intézménybe, ahol a felnőttek
a csoportokban színes programokkal, és farsangi jelmezben vártak
rájuk. Ezzel a vidám nappal búcsúztattuk el a telet, és várjuk a
napfényes tavasz megérkezését.

A kisorsolt könyvtárak a tanulók által készített egyedi
könyvjelzőket küldenek egymásnak. Már hagyomány, hogy iskolai
könyvtárunk is bekapcsolódik az alkotásba, amely segíti az olvasás
népszerűsítését és a kapcsolatok bővítését. Partnerünk a portugáliai
Escolas Padre João Coelho Cabanita iskola lett.

Kérjük idén is támogassa óvodánk gyermekeit adója 1 %- val!
Alapítványunk: „A létavértesi óvodák gyermekeiért”
Adószám: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
munkatársi közössége

Készülnek ajándék könyvjelzőink

Tanulóink a portugál könyvjelzőkkel

FOTÓK: ARANY J. ISKOLA ARCHÍVUMA
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Helyesíró verseny

Ebben a tanévben is beneveztünk a Simonyi Zsigmond Helyesíró
Versenyre. Internetes felületen történt a megmérettetés évfolyamok
szerint. A versenyzőknek a helyesírási szabályok betartása mellett
az időkorlátra, a feladatok összetettségére is nagyon oda kellett
figyelni. Mivel ez a módszer újdonság volt a szervezőknek, a
versenyzőknek és felkészítő pedagógusoknak egyaránt, ezért
gyakorlásra is volt mód.

Az első fordulóban a következő eredmények születtek:
5. évfolyamon: 1. Kecskeméti Szabolcs; 2. Komlósi Zsófia; 3. Sass
Levente (Felkészítő: Kissné Medve Anita)
6. évfolyamon: 1. Vida Boglárka; 2. Szabó Mercédesz; 3. Sárosi
Regina (Felkészítő: Milotai-Kiss Ildikó)
7. évfolyamon: 1. Tóth Orsolya; 2. Moczok Ágota; 3. Oláh István
(Felkészítő: Molnárné Pelei Andrea)
8. évfolyamon: 1. Iván Alexandra; 2. Kontor Sándor (Felkészítő:
Nagy Józsefné)
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felkészítő pedagógusok, a
versenyző tanulóink munkáját, valamint Tarnainé Papp Anita
kolléganőnk segítségnyújtását! A verseny kapcsolattartója és iskolai
szervezője Gáspárné Pankotai Erika volt.

Felolvasómaraton
Pilinszky János 2021
Tizenhárom éve indult útjára a nemzetközi méretűvé nőtt maratoni
felolvasás, amelynek tavaly 10 országból több mint 36.000
résztvevője volt. A Nemzetközi felolvasómaraton fő szervezője
2014 óta a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár.
Idén is meghirdették a közös felolvasást, melynek célja: ráirányítani
a figyelmet magyar irodalmunk, egy-egy kiemelkedő
személyiségére, és arra, hogy klasszikusokat olvasni fontos, jó,
együtt olvasni még jobb.

7. oldal
Arany-nap és farsang

Március 5-én iskolánk névadójára emlékeztünk osztálykereteken
belül (a pandémia miatt kialakult helyzet csak erre adott
lehetőséget). Arany János életével, munkásságával ismertettük meg
tanulóinkat, majd osztályonként egy-egy irodalmi művéhez rajzokat,
alkotásokat készítettek, melyek iskolánk aulájában lesznek kiállítva.

A farsangi népszokásokat is igyekeztünk tanulóinknak megmutatni.
Iskolánk dráma szakköröseinek köszönhetően kisze bábot égettünk,
mely alsós tanulóinknak nagy meglepetést okozott.
Osztálytermeink jelmezes gyerekekkel teltek meg a délután
folyamán. Különböző játékos, vidám feladatok, valamint a farsangi
eszem-iszom, dinom - dánom színesítette a napot.

Elűzzük a telet, és vele minden rosszat!
Iskolánk hagyománya a farsangi télűzés, melyet az idei évben
rendhagyó módon tartottunk meg.
A mulatság hangulatát iskolánk AranyosKoméDIÁKok színjátszó
csoportja Molnárné Pelei Andrea tanár néni irányításával farsangi
vigasság felidézésével kezdte.
A népszokás elemei között: a Tél és a Tavasz versengése, mindig
jelen volt, az álesküvők, állatalakoskodás, betegségűzés mellett. A
nagy ütközetben a dőzsölő, vidám, farsangot szimbolizáló Konc
király és minden népe, megküzd a szerény böjti életmódot és étkeket
képviselő Cibere vajdával és annak seregével. A vidám hangulatú
párbajok után Konc király került ki győztesen, így még
megtarthattuk a farsangi vigasságainkat.

FOTÓ: ARANY J: ISKOLA ARCHÍVUMA

2021. február 23-án Pilinszky János alkotásait szólaltattuk meg,
születésének 100., halálának 40. évfordulója alkalmából.
Iskolánk 11. alkalommal vett rész a felolvasómaratonon. Közösen
ismerkedtünk meg Pilinszky János életével és költészetével.
Életművéből a korosztályoknak megfelelően válogattunk. A közös
foglalkozás végén mindenki megkapta az emlékkönyvjelzőjét és a
verslufit. Igazi öröm volt látni, milyen aktívan és örömmel vesznek
részt a gyerekek a versek alkotásában.

A napot a kiszebáb égetéssel folytattunk. A kiosztott
égetőcédulákra gondolatolvasással mindenki ráírhatta azt a
negatív dolgot, amitől a cédulát a tűzbe dobva meg szeretett
volna szabadulni. A műsort egy közös tűz körüli mágikus
táncházas hangulattal zártuk. Tarnainé Papp Anita és Kléh
Ákos pedagógusok vezetésével megtanulhattuk az ördög útja, a
hoina, a tűz lángja, és a kezes, moldvai körtáncokat. A reggeli
szeles idő után a vidám táncos hangulatunkkal még a napot is
sikerült előcsalogatni.
Köszönjük a Képzőművészeti csoportnak a kiszebábok készítését,
amiket Nagy Tamásné Edit néni vezetésével alkottak.

8. oldal
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Rajzpályázat
„Az én március 15 -ém” címmel iskolánk Művészetek
munkaközössége rajzpályázatot hirdetett tanulóinknak, melyre
folyamatosan érkeznek az osztályokból a már kész alkotások. Ennek
elbírálása előreláthatóan április elejére várható.

Pénz7
A digitális oktatásra való áttérés előtti héten még éppen meg tudtuk
valósítani a Pénz7 tervezett programjait.. A programok között
szerepelt többek között a „Gazdálkodás a pénzzel”, „ A pénz
szerepe életünkben” és „A család gazdálkodása”. Magyar és
történelem órai ismeretekre építve becsempésztük számukra a „ A
forint története” és a „Pénzmotívum az irodalmi alkotásokban”
elnevezésű programokat.

Búcsúzás
Február hónapban két kollégánk is nyugdíjazás előtti utolsó
munkanapját töltötte intézményünkben.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

FOTÓ: ARANY J. ISKOLA ARCHÍVUMA

Mindenre kiterjedő és ÉLVEZETES feladatok között válogathattak
a tanulók. Volt többek között szókereső, puzzle, szófelhő,
pénzpárkereső, Legyen ön is milliomos játék, közmondások
gyűjtése, pénzen található híres emberek felismerése, irodalmi
művekben búvárkodás. A programok megvalósítása közben
használtuk a digitális eszközöket, melyek még színesebbé tették a
foglalkozásokat.
Nagy Józsefné igazgató

Február 10-én Lukács Mihályné Piroska tanár nénit köszöntöttük
ebből az alkalomból. Az iskola dolgozói közössége nevében egy
csokor virággal és kristályvázával köszöntük meg az Irinyi János
Általános Iskolában 35 éven keresztül végzett magas színvonalú
szakmai munkáját
Bő egy hét elteltével újabb munkatársunktól, Somlyai Béla karbantartótól vettünk búcsút.
Jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk
mindkettőjüknek iskolánk dolgozói közössége nevében!

Irinyis farsang

Az idei tanévben a megszokottól eltérő módon, de most is jó
hangulatban űztük el a telet. Már a délelőtt folyamán vidáman
zajlottak a tanórák, mert a legtöbb tanuló és pedagógus jelmezt
öltött. A délutáni farsangi mulatság osztálykeretekben valósult meg,
ahol a gyerekek kézműveskedtek, filmet néztek, beszélgettek,
játékos vetélkedőkön vettek részt és természetesen nem maradt el a
falatozás és a mulatozás sem.
Nagy örömünkre a Városi Könyvtár és Művelődési Ház által meghirdetett Farsangi Fotó online játékát csoportkép kategóriában iskolánk 4. osztálya nyerte, az intézmény nevelőtestülete különdíjas lett.

Bővülő eszközpark

Irinyisek farsangi csoportképei 2021.

„A Korszerű Iskoláért Alapítvány” az intézményben folyó nevelőoktató munka támogatására jött létre. Az elmúlt években
berendezési tárgyak beszerzéséhez, a tanulók jutalmazásához járult
hozzá. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében szerepet vállalt
pályázatok megírásában, diákjaink kirándulásának anyagi
támogatásában. Ebben a tanévben egy többfunkciós EPSON
nyomtatóval és egy 140 cm átmérőjű LG televízióval járult hozzá a
tanulók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez, melyet ezúton is
köszönünk.
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Érdekességek
helyi személynevek alapján
Nagylétán lakik az egész világ
Magyar, Magyari, Németh, Németi, Török, Tatár, Oláh, Rácz,
Kozák, Orosz, Görög, Spanyol, Tóth, Székely, Horváth, Földi,
Hegyesi, Mátrai, Alföldi, Diószegi, Belényesi, Budai, Létai
Nagylétán mindenféle mesterség, foglalkozás van
Lakatos, Kovács, Asztalos, Varga, Ács, Pap, Kántor, Ördög, Pokol,
Katona, Boros, Bíró, Pénzes, Gazdag, Puskás, Botos, Hegedűs,
Kocsis, Bakó
Jelzős vezetéknevek
Hosszú, Kerek, Kiss, Nagy, Farkas, Medve, Bárány, Holló, Sass,
Vékony, Vastag, Kövér, Csontos, Fehér, Fekete, Barna, Veres, Zöld,
Piros, Mocsári, Réti, Vass, Réz, Szakáll, Szakál, Szakálas
Ragadványnevek:
(nem csúfnevek, hanem a sok azonos vezetéknevet viselő
megkülönböztetésére szolgál)

Gazdálkodj okosan !
Iskolánk 7-8. osztályos tanulói március első hetében csatlakoztak a
pénzügyi tudatosságot fejlesztő pénzügyi és vállalkozói hét
felhívásához. A program keretében idén a családi költségvetés
rejtelmeibe pillantottak be a gyerekek a tanórákon, játékos
feladatok, vetélkedők, rejtvények megoldásával és digitális
eszközök használatával.

Versenyek
Véget ért a Derecskei Gyerekesély Iroda által szervezett "JÁRÁSI
VÁNDOR KUPA" online versenye, melynek utolsó fordulóján
ötödikes diákjaink második helyezést értek el. Gratulálunk a
versenyen résztvevő tanulóknak és felkészítő nevelőjüknek Katona
István pedagógusnak, hisz a hétfordulós megmérettetés során 1-1
alkalommal arany -, illetve ezüstérmet, 3 alkalommal pedig
bronzérmet nyertek.

VIDA: (falu)széli Vida, vasutas Vida, férfiszabó Vida, suszter Vida,
torony Vida (ott lakott a közelében), sokfias Vida (négy fia és egy
lánya volt), kis Vida, nagy Vida, lépés Vida, fröstök Vida, kupec
Vida
PONGOR: kőműves Pongor, rétaljai Pongor, csöpi Pongor, tanár
Pongor
BALOGH: úgymondatik Balogh, kántor Balogh, göndör Balogh,
vasutas Balogh
TÓTH: hentes Tóth, vasutas Tóth, ilovai Tóth, kecskés Tóth,
csarnokos Tóth, titkár Tóth
NAGY: pénztárnok Nagy, boltos Nagy, cipész Nagy, kocsmáros
Nagy (Nagy Károly, Nagy Imre), lábaviszi Nagy, führer Nagy,
zsuponyi Nagy, tanár Nagy, juhos Nagy, pipa Nagy
ÁRVA: kis Árva, nagy Árva, Vilma Árva, jegyző Árva, csendőr
Árva, titkár Árva
SZIMA: ács Szima, kaparó Szima, festő Szima, pisze Szima
BARNA: szőke Barna, barna Barna, fekete Barna
KOVÁCS: kétszer Kovács, postás Kovács, tanár Kovács
BORA: libás Bora, tojásos Bora
SZABÓ: hentes Szabó, ács Szabó, villanyszerelő Szabó, iker Szabó,
vitéz Szabó, útkaparó Szabó

Vannak úgynevezett csúfnevek, ezek sértőek, megbélyegzés
jelentésűek, rosszindulatúak, csúfoskodók, nem rendes dolog a
használatuk. De meg kell mondani: sajnos a falusi közösség
általános eszközei. Minden faluban van rá példa.
Milbik Józsefné
nyugdíjas pedagógus

RÉGI KÉP
FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Ezüstérmeseink

Digitális munkarend
Ahogyan az ország minden iskolájában, így intézményünkben is
2021. március 8 -tól 2021. március 31-ig a nevelés-oktatás a korábbi
tanévhez hasonló formában, tantermen kívüli digitális
munkarendben kerül megszervezésre,. A tavaszi szünet a tanév
rendje szerint 2021. április 1-6. között lesz. Az április 7-i
viszontlátás reményében mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete

A Feri bácsi
A mai retrófotón az egyik nagy
létai
tréfamester
Tarnóczi
Ferenc festő látható Benes
Gézáné fényképész egykori
műterme előtt. Hogy ne csak
egy eszköztelen, festékes ruhában álló ember legyen a képen,
ezért a szintén humoros fotós a
szomszédos Plókai pékség
kenyérhordó kosarát csatolta
Feri bácsi hátára.
A kép Holló Ambrus tulajdona.

10. oldal
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2021. március 08-tól a
veszélyhelyzet időtartama alatt a Sportcentrum teljes területén a
bajnokságokban
résztvevő,
versenyengedéllyel
rendelkező
sportolókon és a dolgozókon kívül más személyek nem
tartózkodhatnak!
Tisztelettel:
Árva Barna elnök
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Az egyesület versenyúszói február utolsó hétvégéjén részt vettek a
Debrecenben megrendezett Hajós Alfréd kupa versenyének első
fordulóján. A csapat sikeresen vette az akadályt és továbbjutott a
második fordulóba.

Régi idők focija sorozat újabb képe
A Vörös Meteor Sportegyesület Megye I. osztályú labdarúgói az
1980 -as évek derekán.

Labdarúgó felnőtt csapatunk a felkészülés februári szakaszában
edzőmérkőzések sorát játszotta. Pályára léptünk: Hajdúbagos,
Hosszúpályi, Sáránd és a DEAC csapatai ellenében.

FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97

Edzőmérkőzés után
Március 14 –én a tavaszi szezon első fordulójában Ebes csapatát
fogadtuk, és okos, taktikus játékkal 1:0 arányban győztünk. Az
ifjúsági csapat magabiztos játékkal 8:0 arányban kerekedett
ellenfele fölé.

Álló sor (balról): Nagy Lajos (edző),Vásárhelyi József, Papp
Zoltán, Vancsa György, Horváth József, Szabó Mihály, Kárándi
József, Filemon Ernő
Guggolnak (balról): Lázók Elek, Varga László, Tóháti László,
Kovács János, Suta Sándor, Szentmiklósi Miklós, Kalmár Csaba,
Vasadi Sándor
Papp Zoltán szakosztályvezető

EGYHAJÚVIRÁG

Az Ebes elleni mérkőzés után
Női kézilabda csapatunk egy az őszi idényből elmaradt
mérkőzésen győzelemmel kezdte meg bajnoki szereplését.
Hajdúszoboszló - Létavértes: 28-35

A település egy része, botanikai
különlegességei miatt természetvédelmi oltalom alatt áll, mint a Hajdúsági
Tájvédelmi Körzet része. A Kék Kálló völgye botanikai gyűjtőhelye a
Nyírségi természetes élőhelyeknek
(nyírvízlaposoktól az ezüsthársas
tölgyesig). A Dél-Nyírséghez tartozó
"Kiserdő" nevű tájrészlet (Újléta
határában) rendelkezik hazánk egyik
legnagyobb Egyhajúvirág állományával.
Az Egyhajúvirág a kikericsfélék
családjába, a zárvatermők törzsébe, az
egyszikűek osztályába tartozik. Bojtos
FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN gyökérzetű hagymás növény.

Fokozottan védetté nyilvánításának éve: 1979. Természetvédelmi
értéke tövenként 250.000 forint. Február vége – április eleje között
virágzik. Az idei első virágokat Kővári Krisztián kapta lencsevégre.
Leírása:
5–20 cm magas, levelei 13–19 cm hosszúak, 1,2–3 cm szélesek,
szálas-lándzsásak, a főér mentén enyhén csatornásak, tompa-sajka
vagy csuklyás csúcsúak. Egy (nagyon ritkán 2–5) tőálló virág
fejlődik, mely(ek)nek színe sötétlilástól a rózsaszínen át a fehérig
változhat.
(Turóczi)
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„
Nekünk Te mindent jelentettél, a biztos támaszt,
a tárt karokat, mindig mosolygó szemet.
Azt, aki mindig ott volt, ha szükség volt rá,
mert mi voltunk neki az első.
Most is halljuk, ahogy mondod: „Sose volt úgy,
hogy ne lett volna sehogy!”
Igen, valahogy most is van, de a hiányod nem
pótolható, annyit tehetünk csak, hogy emlékezünk.

BECSI SÁNDOR

Közöttünk 1948. 12. 30 – 2014. 03. 08.

Emlékezünk halálod 7. évfordulóján
Szerető családod
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

11. oldal

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

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

HÁZHELY. Létavértes, Hunyadi
utca 8. sz. alatti 5400 négyszögöl
házhely eladó. Érdeklődni lehet:
0670 949 8926 (B-2021/28560/3/75)

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, (főtértől 5 percre, Debrecentől 25 kilométerre) Nagyváradi
u. 24/A, emeletes, 180 m2-es, 3
szobás, parkettás, gáz- és vegyes
tüzelésű központi fűtéses lakóház
garázzsal, gazdasági- és melléképületekkel, ipari árammal, pincével
eladó. Érdeklődni lehet telefonon
06-30 / 252-6375
(B-2021/28560/5/31)

PERMETEZŐ, SZIVATTYÚ.
Függesztett szántóföldi permetező
440 literes, 11 méteres kerettel,
működő olasz szivattyúval eladó.
Irányár: 120e Ft.
Telefon: 06-30-646-2584.

SZÁNTÓ. Létavértesen határában
1/1 tulajdonú külterület 1,82 hektár
szántó eladó..
Telefonszám: 06-30-230-5582
(B-2020/28560/22/346 )

(B-2021/28560/5/67)

Cikkek, hirdetések leadása
Városháza, II. emelet 12.
letahirek@gmail.com

Hirdetések feladása

2021. ÁPRILIS 9–én,
pénteken, 12 óráig

A Debreceni Vízmű Zrt. Tájékoztatja a lakosságot, hogy március 8tól a járványügyi helyzet miatt a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Elektronikus elérhetőségük: http/www.debreceni-vízmu. hu
Ügyfélszolgálat: +36/52 513 506 Mérőállás jelzés: +36/52 534 483
Hibabejelentés: +36/52 513 536 E-mail: diszpecser@debreceni-vizmu.ki
Létavértesi információs iroda: +36/52 200 183

1
1%
%K
KÖ
ÖZ
ZC
CÉ
ÉL
LR
RA
A -- 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
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

12. oldal

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

A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK !

