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Adomány a városnak

Adomány az egyházaknak
a koronavírus elleni védekezés segítésére

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Április végén az Árpád téri Kínai bolt tulajdonos -üzemeltető családi vállalkozás a koronavírus elleni védekezésben 2000 db
maszk leszállításával és átadásával segített. A
városháza udvarán a család három tagja a
maszkok mellett több doboz kisgyermekek
számára készült pólókat, ruhákat és sapkákat
is átadtak.
A kép az átadás során készült a házasságkötő
terem előterében Liu Chunlan, Ye Xian
urakról és Liu Mingjang asszonyról. A középen álló fiatalember az Arany János Általános Iskola tanulója volt. Köszönjük a segítségüket.
Menyhárt Károly polgármester

Védőoltási könyvek átvétele

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Menyhárt Károly polgármester, Belgyár Andrásné Katika, Belgyár András,
Szimicsku Ferenc és Hadházi Tamás az átadás – átvételkor április 28 –án.
Belgyár András és felesége Katika a vírus
elleni védekezéshez három ózongenerátort
adományozott a helyi református és
görögkatolikus egyházak részére. Önzetlen
felajánlásukkal így kívánják segíteni az
idős emberek gondozását.

Megfelelő ütemben halad a termálberuházás

A 8. osztályt idén végzők szüleinek
Tisztelt Szülők!
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt az eddig megszokott módon nem tudjuk átadni a
középiskolai beiratkozásokhoz szükséges
védőoltási könyveket.
Kérem azokat a szülőket, akik még nem adták be a könyveket, szíveskedjenek a gyermek eredeti védőoltási könyvét, (vagy, ha
az már nincs meg, a papír-írószer boltban
kapható „Védőoltási könyv 14 év feletti személy számára” elnevezésű nyomtatványt
beszerezni.
Az átadás/ átvétel módja: KIZÁRÓLAG
IDŐPONT EGYEZTETÉS ÚTJÁN!
A védőnő az alábbi telefonszámokon érhető
el:
Arany János Általános Iskola: 06 52 585 023
Irinyi János Általános Iskola: 06 52 585 062
FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Janka Sándorné iskolavédőnő

A jó szívű adományhoz a város 200-200
arcmaszkot tartalmazó csomagot tett.
Április 29-én a városházán Hadházi Tamás
református lelkipásztor és Szimicsku Ferenc görögkatolikus esperes köszönettel
vette át a házaspár ajándékát.

A visszasajtoló kút fúrása

Arról adok tájékoztatást, hogy az Arany
János Általános iskola telkére megfúrott
termálkút mosatása a kivitelező tájékoztatása szerint a héten befejeződik. Az általuk
közölt adatok azt mutatják, hogy a fúrás
során feltárt és szűrőzött 5 vízréteg mindegyike működik. A korábban mért adatok
szerint 600 liter/perces vízhozam és 65
fokos vízhőmérséklet állandó. A napokban
készítik el a kút gépházának alapozását.
Arra kerül elhelyezésre a gépház konténere
és elkezdik beépíteni a szükséges kezelő szűrő és nyomásbiztosító szerelvényeket,
valamint a távfelügyelethez szükséges informatikai eszközöket is. A kútfúrással
megbízott alvállalkozó a Debreceni utca
melletti ingatlanon néhány napja megkezdte a visszasajtoló kút megfúrását. A mai
állapot szerint 200 méteren tartanak a kivitelezési mélységgel. Ennek a kútnak 12001500 méter közé van tervezve a talpmélysége, aminek az értéke a szakemberek által
vizsgált megfelelő rétegződés elérésével
válik véglegessé.
Menyhárt Károly polgármester
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Egységcsomag minden lakott ingatlannak

Röviden

Polgármesteri tájékoztató 1.

Felajánlás az időskorúaknak
„Úgy

döntöttem,

hogy

a

képviselői

tiszteletdíjamból 100 000 forintot felajánlok a
Rendelet
járványhelyzet kezelésére! Azt gondolom,

hogy nem lenne helyes, ha ezt a pénzt
- ●költeném, tekintettel arra, hogy
magamra
Közbeszerzési
Bizottság
nap,
mint nap
szembesülök azzal, hogy
milyen létbizonytalanság van kialakulóban a
városi társadalom különböző szegmenseiben
és nem csak az egyébként is nehéz
helyzetben élők esetében.
Ezért, elsősorban a leginkább veszélyben
lévőket, illetve az őket gondozókat, ápolókat
szeretném támogatni, így a Nagylétai
Református Egyházközség Idősek Otthona és
a Vértesi Református Egyházközség Idősek
Szeretetháza lakóit.
Fertőtlenítőszerek, tisztítószerek, gumikesztyűk, védelmi maszkok vásárlása most a
legfontosabb, ezek vásárlására szól a
felajánlásom. Eddig Ők vigyáztak ránk, most
itt az idő, hogy mi vigyázzunk rájuk!” – írta
közösségi
oldalán
Szabó
Tibor
önkormányzati képviselő.

A koronavírussal szemben hatékonyabb
védekezés miatt és a veszélyhelyzet
hosszabb időre jósolt fennállásra tekintettel
a 6. számú intézkedésben Létavértes
minden ingatlanába eljuttatásra kerülő
tisztítószerből,
fertőtlenítőszerből
és
alapvető élelmiszerekből álló csomag
beszerzésének lehetőségéről is tájékoztatást
adtam.

A csomagok beszerzéséhez szükséges
forrást az önkormányzat költségvetése
mellett képviselőtársaim, alpolgármester úr
és jómagam tiszteletdíj, illetve költségtérítés felajánlásával tudtuk biztosítani.
Az eltelt időben a beszerzéshez szükséges
eljárást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötöttem. A 2400
csomag összeállítása megtörtént.

Köszönet az adományért
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A Képviselőtestület tagjai az összeállított csomagokkal

A Nagylétai Református Egyházközség
Szociális Szolgáltató Központja két ózon
generátort kapott adományként Belgyár
Andrástól és feleségétől Kati nénitől, ami a
szobák és más helyiségek, ételszállító és
támogatós autó fertőtlenítésében nyújt
hatalmas segítséget! Az adomány nagy
értékű és a világjárványra való tekintettel
nagyon fontos számunkra. Hálás szívvel
köszönjük, hogy gondoltak Ránk!
A Létavértes Városi Önkormányzattól 200
db orvosi maszkot kaptunk, amit szintén
nagyon szépen köszönünk.
Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Katonáné Becsi Beáta
intézményvezető

Az ingatlanokhoz történő kiszállítást május
12-én kezdtük el (minden nap délutánonként) az önkormányzat öt gépjárművével kollégáim és a családsegítő
szolgálat munkatársainak közreműködésével.
A csomagok átvétele ingatlanonként az ott
bejelentett nagykorú lakosok aláírásával
történik

A csomag tartalma: 1 kg cukor, 1 kg liszt,
1 liter étolaj, 2 csomag száraztészta, 1
domestos, 2 folyékony szappan, 1
babaszappan, 1 papírtörlő (2db).
Kérem, az átvétel gyors és gördülékeny
lebonyolítása érdekében tartózkodjanak
otthon. A szállítási ÜTEMTERV elérhető a
honlapon: www.letavertes.hu /Hírek

Menyhárt Károly polgármester
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Polgármesteri tájékoztató 2.
A 8. számú intézkedési csomaggal
mérséklődtek a korábbi előírások

3. oldal

A Létavértes Debreceni utcai Sportcentrum használatának korlátozását mérsékelve 2020. május 7-től naponta délután 14:00 órától
este 20:00-ig tart nyitva. A használat a versenysport csapattagjainak
edzéseire, illetve a bérleményt egyébként is rendszeresen használó
tömegsport csapatok számára tesszük lehetővé.

Tájékoztatok Mindenkit, hogy az emberi egészségvédelme és a
humán járvány fertőzés megakadályozása érdekében korábban
hozott döntésünket megváltoztatva - figyelemmel a Kormány
167-177 (04.30.) Korm. számú határozataiban foglaltakra - az
alábbiak szerint rendelkezem:

1. számú intézkedés módosítása
Az Önkormányzat fenntartásában levő Gyermeksziget óvoda és
bölcsőde, valamint az Irinyi utcai tagóvoda intézményeiben
2020. március 16-án elrendelt rendkívüli szünetre vonatkozó döntésemet hatályon kívül helyezem.
Egyben 2020. május 4-től az
intézményekben lehetőséget
biztosítunk gyermekfelügyelet igénylésére. A gyermekfelügyelet reggel 6:00 és
délután 18:00 óra között
biztosított az egészségvédelmi
létszámkorlátozás
szerint. Így 1 csoportszobában legfeljebb 5 gyermek
tartózkodhat.
FOTÓK: LÉTAVÉRTESI HÍREK
A gyermekfelügyelet igénylését a szülők az igénybe vétel előtt
legalább 1 nappal kezdeményezhetik ( a napközbeni ellátás biztosítása miatt ). A gyermekek reggeli átadását és délutáni átvételét az
egészségügyi szabályoknak megfelelően a szülők maszk és kesztyű
használatával és az előírt legalább 1.5 méter távolság betartásával
kötelesek teljesíteni. Csoportosulás esetén az intézményvezetők
helyben szabályozzák a gyerekek beengedését.

2. számú intézkedés módosítása
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház továbbra is módosított
munkarendben tart nyitva. Így munkanapokon 2020. május 7-től
hétfőtől-péntekig 8:00-tól délután 17:00-ig áll az érdeklődők rendelkezésére. Ettől az időponttól a könyvtár helyiségei korlátozásokkal látogathatók, így egy időben legfeljebb 5 fő tartózkodhat bent az
egyébként előírt maszk és kesztyű viselése mellett.
A könyvtári anyagok
továbbra is igényelhetők
letavlib@gmail.com email címen, illetve (52)
376-055 telefonszámon.
A kiscsoportos rendezvények (néptánc, képzőművészet stb.) továbbra sem kerülnek
megtartásra.

Az intézmény hétvégeken továbbra is zárva tart, ezért érettségire
vagy egyéb vizsgára való anyagok átvétele csak akkor lehetséges,
ha azt telefonos egyeztetés előzi meg.

A játszóterek

az iskolai időszakok beindulásáig – a gyerekek esetlegesen kialakuló csoportosulásainak elkerülése érdekében továbbra is zárva maradnak.

Egy atlétikai verseny pillanatképe
Tájékoztatást adok arról, hogy a versenysportok 2019/2020 évi
Bajnokságait a Magyar Labdarugó Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség lezártnak tekinti, ezért a hátralévő mérkőzések nem
kerülnek megtartásra. Az egyéni sportolók a futópályák használatát
a biztonsági távolságtartás és egészségügyi szabályok betartása
mellett használhatják maszk nélkül. A kondipark használata az
egyéni fertőzés veszélye miatt továbbra sem engedélyezett.

5. számú intézkedés módosítása
A városi piac nyitva-tartásának, működésének és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól az
alábbiakat rendeli el:
A piac csütörtökönként 6 órától 12 óráig tart nyitva.
A piacon árusítható termékkör vonatkozásában a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendeletben foglaltakon túlmenően egyéb korlátozás nem áll
fenn.
A piacon az árusok egymástól legalább 4 méter távolságot kötelesek
tartani. Az árusok kötelesek egészségügyi védőmaszkot és gumikesztyűt viselni.
A piacon a vásárlók kötelesek egymástól legalább 1,5 méter távolságot tartani.
A piacot igénybe vevő valamennyi személy köteles a járványügyi
megelőzés szabályainak betartására. Ennek keretében egészségügyi
védőmaszk, maszk hiányában annak funkcióját betöltő egyéb, arcot
takaró textil használata kötelező.
A piac területére be-, és onnan kilépni egy bejáraton lehet.

A piac területén tartózkodók létszámát a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal megbízása alapján a piacfelügyelő ellenőrzi, szükség esetén a vásárlók számát korlátozza.
A piacot 65. életévüket betöltött személyek 9 és 12 óra között látogathatják, rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag
az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
Az előírások be nem tartása a piacról való kizárást vonja maga után!
Létavértes. 2020. május 04.

Menyhárt Károly polgármester

A hivatkozott polgármesteri intézkedések elérhetők:
a város honlapján: www.letavertes.hu /Hírek /Önkormányzat
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Óvodai, bölcsődei beiratkozás
A járvány helyzetre tekintettel, a törvény adta lehetőségeket szem
előtt tartva,2020 áprilisában megtörtént az óvodai és bölcsődei beíratás. A szülők elektronikus formában e-mailben, valamint telefonon írathatták be gyermekeiket intézményünkbe. A szülők éltek a
lehetőséggel így zökkenőmentesen történt a beiratkozás. A szülők
2020. május 30-ig kézhez kapták a határozatokat, melyben értesültek gyermekük óvodai, valamint bölcsődei felvételéről. Az induló
csoportokról bővebb tájékoztatást az év kezdést megelőzően, a
járvány végén, személyesen fogok nyújtani. Ezen a személyes találkozáson fogják kitölteni a szülők a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat.
Harmati Zoltánné intézményvezető/

Online óvoda
Az óvodai csoportok online formában nagyon jól működnek, mely
annak köszönhető, hogy a szülők fontosnak érzik gyermekeik fejlődését, és bátran fordulnak felmerülő kérdéseikkel az óvodapedagógusok felé. Szeretnénk megköszönni a szülők aktív támogatását,
pozitív hozzáállását melyet a mindennapok során a gyermekek
érdekében tesznek. A szülők visszajelzései fontosak óvodapedagógusaink számára, legyen az egy vers, dal, vagy akár egy elkészült
rajz, melyet visszajuttatva pedagógusaiknak, megerősítik munkánkat. Bízunk abban, hogy közösen könnyebben átvészeljük ezt a
nagyon nehéz időszakot, mely, mindenki számára több türelmet,
megértést, és odafigyelést igényel.

Anyák napja a bölcsődében és az óvodában
Anyák napja alkalmából a koronavírus miatt kialakult helyzetben az
óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők a körülményekhez
alkalmazkodva emlékeztek meg az édesanyákról. Minden csoport
sajátos módon köszöntötte az év egyik legszebb ünnepén az anyukákat, nagymamákat, dédmamákat, és keresztanyukákat.

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
munkatársi közössége

IGAZGATÓ HELYETTESI PÁLYÁZAT
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Intézményünkben a 2020. március 16-án bevezetett digitális oktatás a
kialakult rend szerint zajlik. A tanulók két formában jutnak aktuális
tananyaghoz.:
- A számítógéppel, internet- hozzáféréssel rendelkezők a megszokott informatikai felületeken,
- a szükséges technikai eszközöket nem birtokló tanulóinkhoz papír
alapon jutnak el a tanulnivalók.
Úgy tapasztaljuk, hogy a kialakult rendszer jól működik, a tanulók
nagy többsége kötelességtudóan oldja meg feladatait, a szülők segítik
gyermeküket. A pedagógusok bármilyen felmerülő probléma esetén
rendelkezésre állnak (sokszor este és hét végén is).
Tisztában vagyunk vele, hogy az oktatás ezen formája nagy terhet ró
gyerekre, pedagógusra, szülőre egyaránt, ennek ellenére az iskola és a
szülői ház példaértékű együttműködése következtében a lelkiismeretes,
szorgalmas diákjaink többsége az online oktatás ideje alatt szerzett
jegyeivel javított tanulmányi átlagán.
Sajnos, néhány tanulónk még mindig „szünetnek” fogja fel a digitális
oktatást, feladataikat nem oldják meg, a tananyagokat nem küldik
vissza. Többféle csatornán próbáltuk a tanulók, szülők figyelmét felhívni kötelességeikre. Néhány családnál azonban nem értünk célt, ezért
a Családsegítő Szolgálat segítségét vettük igénybe.

Annak ellenére, hogy az iskolában nincs tanítás, van élet a falakon
belül. Az önkormányzat által biztosított ebéd kiosztása minden munkanap 11órától 13 óráig történik.
Technikai dolgozóink folyamatosan szépítik az iskolaépületek udvarait,
az utcafrontot, elvégzik a szükséges karbantartási munkákat.
Öt iskolaépületünk közül négy - fertőtlenítés és alapos takarítás
után - lezárásra került, csak az Irinyi u. 8. sz. alatti főépület van
nyitva, ahol munkanapokon ügyeletet tartunk, és az aktuális ügyviteli feladatok végzése folyik.
A középiskolákból folyamatosan érkeznek a felvételi eredmények,
ezek összesítése folyamatban van.
A leendő első osztályosok online iskolai beiratkozása is a vége fele tart,
mondhatjuk, hogy zökkenőmentesen zajlott.
Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetésével kapcsolatos előkészítő munka mellett folyik a következő tanév előkészítése, a napközis ellátást
igénylő tanulók összeírása, nyilatkozatok begyűjtése szakkörre jelentkezésről. Épp ezért kérjük a szülőket, hogy folyamatosan figyeljék emailjeiket, a Kréta felület, az iskola honlapját és facebook oldalát.
A személyes találkozás nélkülöző oktatási forma nem tette lehetővé a
május elején megszokott nyílt órák és az alsó tagozatosok körében
megrendezett ünnepség keretében az édesanyák köszöntését, és nem
lesz lehetőség a Gyermeknap megszervezésére sem. Mégsem szeretnénk szó nélkül elmenni az ünnep mellett, ezért az alábbi képeslappal a
mielőbbi viszontlátás reményében kívánunk betegségmentes, önfeledt,
jókedvű Gyermeknapot:!

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola igazgató-helyettesi
pályázatot írt ki 2020, augusztus 16 – 2025. augusztus 15 időszakra.
A pályázatot 2020. május 31-ig lehet benyújtani postai úton:
Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szentmiklósi Miklós intézményvezető úr nyújt telefonon a
06(52) 585-062 -os számon.

További részletek a Közigállás honlapon:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ua5j4idmf4

a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete
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POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ 3.
A koronavírus helyzetről
A Központi Statisztikai Hivatal által megjelentetett listában a
COVID-19 vírustesztelésre kijelölt települések sorába nem kerültünk be. Hajdú-Bihar megye Önkormányzatának elnökénél kezdeményeztem, hogy amennyiben még a Népegészségügyi hatóság tud
lehetőséget biztosítani úgy legalább azok számára, akik kijelölt
vagy önkéntes karanténban voltak (vannak) azok számára kérjük a
vizsgálat elvégzését. Pajna Zoltán elnök úr, hogy több ilyen igény
merült fel és a lehetőségek miatt figyelembe fogják venni kérésünket. Talán erősebb indok ennek elvégzésére, hogy az egyedüli határátkelőhely vagyunk, akit néhány nap után visszanyitottak. Ezúton
adok tájékoztatást arról, hogy Létavértesen jelen állapot szerint 2
helyszínen 3 hatóságilag elrendelt és 1 önkéntes karanténban levő
személy tartózkodik. Az ő korlátozásuk a jövő hét végével lejár.
Információink szerint mindenki tünetmentes. A 6. számú intézkedésünkkel eldöntött tisztítószer, élelmiszer csomag kiszállítása 2020.
május 15-éig külterületi ingatlanok kivételével mindenki számára
kiszállításra kerül. Az előzetes várakozásunkat felülmúlva a kollégáinknak és a családsegítő szolgálat munkatársainak 5 kocsival – a
szociális adatbázis és a lakcímnyilvántartó rendszer alapján igen
rövid idő alatt sikerült mindenkit elérni. Ezúton köszönöm meg az
együttműködését mindenkinek. Az átadott csomagot használják
egészséggel.

Szennyvízberuházás
A település utcáiban a gravitációs- és a nyomott szennyvízvezetékek teljes műszaki tartalma elkészült. Az átemelő körzetek aknái és
a működéshez szükséges szerelvények, átemelő szivattyúk beépítésre/beüzemelésre kerültek.
A kivitelező mindezeket a szolgáltató Debreceni Vízmű Zrt. részére
készre jelentette. A vízmű szakemberei mind a 14 új és 4 átépített
régi átemelő műtárgyat a helyszínen ellenőrizték. A gerincvezetékek esetében kamerás ellenőrző vizsgálatok és víztartási próbák
készültek. Az egyes bekötések esetében és számában időnként
felmerülő problémák a lakossági és kivitelezői jelzésekkor minden
esetben elhárításra kerültek. Az ellenőrzések előrehaladása a szolgáltató tájékoztatója szerint azt mutatja, hogy május 31-éig mindennel tudnak végezni.
Az utána következő egy hétben az esetlegesen feltárt apróbb hiányosságokat vagy műszaki változtatásokat kell a kivitelezőnek
megvalósítani. Mind az EuroAszfalt Kft. – Betonútépítő Zrt. konzorciumi fővállalkozók, mind a KE-VÍZ 21 Zrt. alvállalkozó arról
tájékoztattak, hogy a lakossági bekötések előkészítése a Debreceni
Vízmű Zrt. szolgáltató feltételei és iránymutatásai mellett a település egész területén elkezdődhetnek.
A csatlakozás igénylésére vonatkozó részletes tájékoztatókat a
Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette. Azonban a rákötések üzembe
helyezése 2020. június 08. után történhet meg. Ettől az időponttól
tudják fogadni az átemelő aknákon keresztül a szennyvíztisztító
telepen az összes lakossági szennyvizet. A kivitelező feladata ezt
követően az utcák, közterületek és a lakossági kapubejárók maradéktalan helyreállítása lesz.
A tapasztalt hiányosságokat – mint korábban is – a kivitelezők helyi
képviselőinek telefonszámain jelezhetik: Veszelka Miklós:
06302682819, Takács István: 06304377545, Romhán István:
06302893016, Hódosi Norbert: 06306373536, Márton: Sándor
06309835087.
Ezeket a jelzéseket Városháza elérhetőségein keresztül is minden
esetben megtehetik. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a bekötésekről szóló részletes tájékoztatót a szolgáltatóval együtt a szokásos hirdetési felületeinken 2020. május 20-áig közétesszük.
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Nagyon fontos információ a lakosság számára, hogy a közcsatorna hálózatba kizárólag kommunális (lakossági) szennyvíz
bocsájtható be, kérjük a lakosság fokozott figyelmét, ennek betartására!

Ipari park
A létavértesi vasúti átjáró melletti ipari terület fejlesztése pályázatunk kivitelezésére az ajánlattételi felhívást a DEB-KÖZ Kft. közbeszerzési vállalkozás munkatársai elkészítették. A korábbi magas
összegű indikatív ajánlatok miatt az átdolgozott végleges műszaki
dokumentációk is elkészült. Ezáltal várhatóan az ajánlatok elfogadhatóan közelítenek a rendelkezésre álló források összegéhez. A
meghívandó vállalkozások megfelelőségének az ellenőrzését a
közbeszerzési szakértő minden esetben ellenőrizte, így a 22-i héten
az ajánlattételi felhívás kiküldésre kerülhet. Az eljárás eredményességének megállapítását követően intézkedhetünk, illetve pontosíthatjuk az esetleges szükséges többletforrás összegének az igénylését.
Menyhárt Károly polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉSÉRŐL
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a tájékoztatóban foglaltak betartására,
annak érdekében, hogy a gyűjtőpont mindenki megelégedésére
működhessen!
Többen az ágakat feldarabolás nélkül helyezik el a gyűjtőkonténerekbe, elvéve a lehetőséget másoktól és jelentős költségtöbbletet
okozva az üzemeltetőnek!
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. lehetőséget
kíván teremteni a település közigazgatási területén keletkezett települési zöldhulladékok gyűjtésére.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben az ingatlanán az alábbi
kritériumoknak megfelelő növényi maradvány keletkezik, az alábbi
helyre, módon és időben juttassa el a kijelölt helyre hasznosítás
céljából:
Gyűjtés helye: Létavértes, Szilerdő u. 8. szám

Gyűjtés módja:
- A lakossági ingatlanról származó tisztán gyűjtött, nem szennyezett fanyesedék, ág, gally, kaszált fű, lomb begyűjtése
- Fontos, hogy egyéb hulladék (pl. élelmiszer hulladék), csomagolóanyag (pl. zsák) hulladék nem kerülhet a konténerbe, az ág, a
gally, legalább 1 méternél kisebbre legyen darabolva;
- Maximum egy személygépkocsi utánfutónyi mennyiségben lehet
beszállítani egy adott szállítási napon;
- Lerakodás a kisegítő személyzet által megjelölt helyre, a kihelyezett 7,5 m3 –es konténerekbe önállóan kell elvégezni;
- A szemetes, nem hasznosítható, nem megfelelő minőségű, átmérőjű hulladék esetén a helyszínen jelen lévő önkormányzati kisegítő
személyzet visszautasíthatja a hulladék átvételét.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Gyűjtés ideje:
szünnap
10.00 - 18.00
10.00 - 12.00 14.00-18.00
10.00 - 12.00 14.00-18.00
10.00-12.00 14.00-20.00
7.00 – 14.00
szünnap

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy bevezetett szolgáltatást a fenti
szempontok betartásával vegyék igénybe, és ügyeljen a gyűjtőpont
tisztán tartására.
Ulimájer Csaba szállítási üzletágvezető
A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft
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Egy napon két toronysisak is megújult a városban
2019. novemberben „Vértesnek is van „csonka tornya” címmel
adtunk hírt arról, hogy A Tiszántúli Református Egyház-kerület
„Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” pályázatával hat
református templomnak, közöttük a Vértesi Református Egyházközség templomának külső és belső felújítására, református kulturális attrakció feltételeinek megteremtésére nyílott lehetőség. 2019.
november 12 –én leemelésre került a toronysisak. Alapos felújítás
után
2020. április 24-én délelőtt igen rövid idő alatt a hatalmas daru
beemelte helyére a földön elkészült toronysisakot. Nagyon gondosan előkészített munka után alig 10 perc alatt magasba emelkedett
és végleges helyére került a kakassal díszített gúla alakú szerkezet.

2020. április 24 –én került helyére a Nagylétai Görögkatolikus
Egyházközség Kossuth u. 29. szám alatti Kistemplomának megújult toronydísze, mely a 2019. júniusi vihar során sérült meg.

Az elkorhadt császárfa végét ki kellett húzzák a csúcsnál, az új
toldást be kellett emelni a helyére, majd felkerülhetett az újonnan
készült gömb és a hármas kereszt.

Alpinisták a templomcsúcson
FOTÓK: TURÓCZI BARNABÁS

Felérkezett helyére a toronysisak
A fióktornyokkal díszített műemlék jellegű templom legmagasabb
éke a remények szerint legalább egy újabb száz évig hirdeti az itt
élő reformátusok közösségének Isten dicsőségét. A gömbben a
XXI. századi előjárók: Rozsnyai István lelkész, a presbitérium és a
hívek jövő generációnak szóló üzenete került elhelyezésre.

A vértesi református templomról
Vértes a XIV. század elején már biztosan egyházas hely. Középkori
templomáról nincsenek adatok. A református egyház megjelenésére
egy 1546-ból származó úrvacsorai kehely ad hírt. A templom 1799ben műár rossz volt, de csak 1815-ben bontották le. Mai félkörös
apszisú templomát ekkor kezdték építeni a lebontott elődje helyén,
felhasználva annak anyagát. Tervezője a nagyváradi Christofoni
Károly. Klasszicista belső terét csehsüveg boltozatok fedik. A boltozatokat elválasztó hevederek a belső teret tagoló oszlopokra támaszkodnak, hasonlóan az éppen ebben az időben épülő debreceni
Nagytemplomhoz.
A korszak technikai tudásának és ízlésének megfelelő, szép
boltozati rendszer kisebb méretével itt bensőséges templomteret
alkot. Teljesen 1862-ben készült el.
A torony 1855-től épült, s mire
kész lett, már bővíteni kellett a
templomot. Az építkezés folyamata
egészen a romantika korszakáig
húzódott, ami a homlokzat kialakításán érezhető: fogsoríves párkánydíszítése, négy fiatornyos toronysisakja e stílus formavilágát és törekvéseit idézik. 1925-ben, 1980-ban
és 2001 – ben voltak felújítások.
Orgonáját Kiszely István építette
1877-ben Tallódi István és neje Dán
Mária adományából, nyolcregiszteres változatban, melynek teljes
felújítása 2007-ben megtörtént. A
toronyban egy 300, egy 500, és egy
2003-as felvétel
800 kg –os harang lakik.

A derekas és szakszerű munkavégzést videofilmen és fotókon is
megörökítésre került. A toronysisak átfestése után befejődnek a
Szimicsku Ferenc esperes irányításával 2015-ben végzett templom
felújítások.

A Kossuth utcai Kistemplomról
A Nagylétai görögkatolikus (rután) templom egykor a Munkácsi egyházmegyéhez tartozott. Az 1800-as évek elején betelepült néhány száz
rutén származású görögkatolikus részére épült Kovács László esperes –
lelkészt idején 1852-1854 között. A templom ünnepélyes megáldása
1854. augusztus 15-én „Szűz Mária elhunyta és mennybemenetele”
tiszteletére.
Az építkezés Kricsfalusy Ferenc nagyváradi gk. kisprépost kananok
adományával indult meg. A további szükséges összeget az egyházközség kevés számú híve, az építkezés idején 19 család, gyűjtötték össze.
A templombelső berendezésének nagy részét az akkori földesúr,
Mandel Rudolf báró készíttette el.
Az 1900-as évek elején harangállvány készült, a toronyban 3 új harangot szereltek fel. Sajnos ezeket 1922-ben elvitték. A templom fennállása óta a legnagyobb helyreállítást 1941-ben végezték el. Ez alkalommal
a templom falazata 2,5 méterrel lett megemelve, tetőszerkezete újonnan
lett készítve. A templom és a külső rész pilisivörövári kőporral lett
vakolva. A főoltárt és a szószéket kemény fából művészien faragottan
Gyulai Sándor rendelte meg Juhász Mihály máriapócsi műasztalostól.
A szószéket özvegy Gyulai Jánosné és fia, ifjú Gyulai Sándor készíttette. A faliképeket Veress Géza debreceni festőművész festette. (A képeket Jenei Sándor 2014-ben restaurálta). A díszesen helyreállított templom 1942. tavaszán püspöki közreműködéssel lett ünnepélyesen felszentelve.
A két gk.egyház közötti különbség a kezdetekben az eltérő hagyományokban és a liturgia nyelvében volt. Az előbbiben románul, az utóbbiban ószlávul folyt az istentisztelet. A hosszú évtizedek során a különbségek eltűntek. 2003-ig állt fenn a két egyházközség, akkor a
hajdúdorogi megyéspüspök eggyé nyilvánította. Azóta egy lelkész
vezeti mond a két templomot. A dél – északi tájolású templomsík
mennyezeti belső alatt 80-100 fő befogadására képes.

A templomtornyok megújulásáról képek, videók a város honlapján:
www.letavertes.hu /Hírek
Turóczi Barnabás

,
2020. MÁJUS

Létavértesi HÍREK

Létavértesi Vértesi Görögkatolikus Egyházközség
templomának felújításáról
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GYÉMÁNTLAKODALOM

Pályázati támogatással és a püspökség hozzájárulásával elkezdődött
és jó ütemben halad a Létavértesi- Vértesi Görögkatolikus Egyház
Bács utcai templomának külső tatarozása, bejárati ajtó cseréje.

A munkálatok közben érkezett Titkó István parókus úr levele.
„ Sajnos a templom előtti fák kivágása után vált láthatóvá a torony
tetejéről lehámló festékréteg és a bádog rozsdásodása. A szakember
árajánlata alapján a torony felújítása 500.000 Ft-ba kerül. A templomtorony utoljára 2001-ben (19 éve) volt lefestve.
A megnyert pályázati összeg és a püspökségtől kapott támogatás
csak a templom külső tatarozására elegendő. A torony felújítását,
festését ez már nem fedezi.
Kérem a kedves Testvéreket, hogy jószívű adományaikkal segítsék
a templomtorony festését!
Utalással a 10702064-68377070-51100005 CIB bankszámlaszámra vagy személyesen a Létavértes, Bács u.12 szám alatti
egyházközség irodájában van rá lehetőség.”

Bora István és Magyar Erzsébet május 7.-én ünnepelték

60. házassági évfordulójukat. Esküvőjükön 1960-ban az anyakönyvvezető Tóth Béla volt. Két tanújuk Puja János és Ráduly
József voltak. Ez alkalomból Menyhárt Károly polgármester előtt
erősítették meg esküjüket.
Családjuk egy idézettel köszönti Őket:
”Amit mi adhatunk nektek az a létünk;
s a szeretet mely meleg kezet keres!
A biztos támasz melyet elfogadni remélünk,
amelyért minden szülőnek élni érdemes!”
Gratulálunk! Sok boldog közös évet és jó egészséget kívánunk!

Interjú Vizelli Károllyal
A Race1.net 10 kérdést tesz fel folyamatosan ismert és sikeres rali
pilótáknak. Május 11-én az ország egyik legnépszerűbb pilótáját
Vizelli Károlyt kérdezte Kósa András.

FOTÓ: TITKÓ ISTVÁN

Az eltelt időben Horn István irányításával, gyors és szakszerű munkájával elkészült a torony festése, és biztonsági okból megtörtént a
villámhárító cseréje is.

A vértesi görögkatolikus templomról
Az 1730-as években 200-250
görögkatolikus vallású telepedett le
Vértesen. Az egyházközséget 1760ban alapították, a templomot 1802ben építették fel, melyet 1870-ben
teljesen felújítottak.
Ekkor alakították ki mai külső formáját. A görögkatolikus egyház pecsétje
az 1800-as években román feliratú
volt.
Címünnep: Szent Mihály és Gábor
főangyalok és a többi mennyei erők.
Áldozópapjaik neve 1817-től ismert.
Jelentős értéke a Dozsnyai Károly által
festett oltárkép, mely Tiziano Assunta
festménye alapján 1840 körül készült.
Itt látható Veress Géza debreceni
festőművész három nagyobb és egy
kisebb freskója..

Első kérdés:
Mennyire vagy elégedett az eddig elért eredményeiddel?
Igazából, amit eddig kihoztam a pályafutásomból, azzal elégedett
vagyok. 2016-ban a Rali2-ben abszolút bajnok lettem, következő
évben a kategóriámban a bajnoki címet megvédtem. Amikor nem
itthon megyek és nem a stopper ellen, akkor pedig örömmel tölt el,
hogy sok szurkoló szívét megdobogtatom azzal, amit csinálok. Mert
szeretnék minden irányba megfelelni, de ha versenyen adok valamit
a nézőknek, az csak ront az időn…

San Marinóban navigátora a felesége, Éva volt
Fotó 2008-ból

A további kilenc kérdés és a válaszok, valamint szép színes képek:
https://race1.net oldalon, /elérhető Vizelli Károly facebook oldaláról
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MEGFELELŐEN FELKÉSZÜLTÜNK
A JÁRVÁNYHELYZET KEZELÉSÉRE
A Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetházában a
kijárási tilalom, a látogatási tilalom és a felvételi zárlat továbbra
is érvényben van.

A bevezetett tilalmak miatt a lakók és családtagjaik körében kialakuló személyes kapcsolatok hiányának kompenzálására, intézményünk
mentálhigiénés munkatársai e-mailen várják a hozzátartozók üzeneteit, melyet a lakók (a munkatársak segítségével, hétfőtől péntekig)
megnézhetnek és ők is üzenhetnek családtagjaiknak. Ezt a kezdeményezést mindenki nagy örömmel fogadta, és folyamatosan érkeznek az írott és a videó üzenetek a családtagoktól.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási
Hivatala 2020. április 29. napján soron kívüli ellenőrzést tartott
intézményünk bentlakásos részlegén, melynek során vizsgálta a
Kormány által kiadott utasítások szerinti, a koronavírus járvány
megelőzésével, kezelésével kapcsolatosan megtett intézkedéseket,
azok betartását, a szakmai létszám, valamint a védőfelszerelések,
eszközök meglétét.
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy intézményünk felkészült a járványhelyzet kezelésére.
2020. május 04., 05., 06. napjain a Honvédelmi Minisztérium által
biztosított egyszeri, térítésmentes épületfertőtlenítés zajlott, melyet
köszönünk a Bocskai István Lövészdandár parancsnokságának és
katonáinak. Segítségükkel, hozzáállásukkal a folyamat zökkenőmentesen, a lakók érdekeinek, biztonságának szem előtt tartásával
sikeresen zajlott.

A Szeretetház udvara
Intézményünk és a fenntartó Egyházközség ezúton szeretné megköszönni az önzetlen segítséget és az eddig kapott adományokat.
Köszönetet mondunk: Református Diakóniai Intézmények Egyesületének (REDIE), Pappné Győri Tünde óvónőnek, Méhes László
munkavédelmi szakembernek, Szabó Tibor képviselő úrnak, Demeter Józsefné egyéni vállalkozónak, a Premier Alapfokú Művészeti
Iskolának, a vértesi Reál Élelmiszerüzlet dolgozóinak, és Létavértes
Város Önkormányzatának.
Rozsnyai Gémes Zita intézményvezető
Települési információk a város honlapján
TELEPÜLÉS – ÖNKORMÁNYZAT HIREK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ÉLETHELYZETEK
www.letavertes.hu
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
Labdarúgó szakosztályunkban elkezdődtek az edzések a Sportcentrumban. A serdülő csapatba minden szerdán 17 órától várjuk a
2005, 2006 és 2007. évben születettek jelentkezését. Edző: Szatmári Róbert. Az U19 csapatba minden kedden 18 órától várjuk a
2000., 2001., 2002., 2003. és 2004. évben születettek jelentkezését.
Edző: Csató Tibor. Felnőtt csapatunk minden csütörtökön 18
órától edz Kontor Gábor irányításával..
Az U7, U9, U11, U13 Bozsik csapataink május 29-én, pénteken
kezdik az edzéseket. Edzők: Szatmári Róbert, Árva Barna. Várjuk
azoknak gyermekeknek a jelentkezését is, akik ezekben a korosztályokban nem voltak leigazolva.
Árva Barna SC elnöke
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MEGEMLÉKEZÉS
„Elhagytad az otthont, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért küzdötté.
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz,
a tél a tavasz, de bármilyen szép is
nélküled nem lesz ugyanaz.”
Fájó szívvel emlékezünk

Zagyva Gyula
halálának 1. évfordulójára
A gyászoló család

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

FARNASI GÁBORNÉ
Vass Piroska
halálának 2. évfordulójára
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél
Itt hagytál mindent, amiért küzdötték.
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz,
a tél, a tavasz., de akármilyen szép is,
Nélküled nem lesz ugyanaz.
Kérjük az Istent jól bánjon Veled,
Helyettünk angyalok simogassák a fejed.
Olyan drága voltál nekünk,
Hogy azt nem pótolja senki.
Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi”

Férjed, gyermekeid, unokáid, testvéred

Megemlékezés

A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Egy éve már annak, hogy ezt az utat járjuk
Megnyugvást lelkünkben sohasem találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod.
Körülötted van ma is szerető családod.
Múlik az idő a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta kicsordul.
Tudjuk, hogy a csodára hiába is várunk,
nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk.

9. oldal

A p r ó h i r d e t é s
Díja: 528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr
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)
ÉPÍTÉSI TELEK Nagyváradi u.
19/A alatt 66 m2 közművesítés nélküli telek eladó. Érdeklődni lehet:
06-30-313-3046
(B-2020/28560/5/18)

REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ,
szalagfüggöny, reluxa, sávroló,
napellenző, zsaluzia, harmonikaajtó
készítését, javítását, szerelését
vállalom. Érdeklődni lehet: ifj. Kéki
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ 6
kamrás 1.0 -ás hőszigeteléssel, Roto
vasalattal, acélmerevítéssel. 8 év
szerkezeti és 12 év színtartóssági
garanciával. Kedvező áron! Pontos,
precíz munkavégzéssel! Érdeklődni
lehet: ifj. Kéki Sándor,
telefon: 06-20/ 463-57-13
Hirdetések leadása június-10.
szerda 12 óráig
Városháza I. emelet 12. – vagy
letahirek@gmail.com

KEDVES LÉTAVÉRTESI LAKOSOK!
Örömmel tudatom, hogy őstermelőként kézműves
szörpöket, lekvárokat, szószokat készítek és árulok
mindazok részére, akik az ízletes, adalékanyag mentes és
egyben egészséges termékeket keresik.
Ezeket természetesen mindig csak idény gyümölcsökből és
zöldségekből állítom elő. Keressenek bizalommal munkaidő
után a 06 70 4092825 telefonszámon.
A mottóm: „A kézműves termékekben „csak” kétféle
adalékanyag van: a szívünk és a lelkünk. .„
Kovács Józsefné, Kossuth utca

Fájó szívvel emlékezünk

ERDÉLYI JÓZSEFNÉ szül. Tóth Julianna
halálának 1. évfordulóján
Szerető Lányai, Vejei,
Unokái és Dédunokái

„Úgy itt hagytál, úgy elmentél,

fájdalmunkkal nem törődtél.
Temetőbe, ha kijárunk,
Téged ott már nem találunk.
De mikor a szívünk árva,
a lelkedet megtalálja.
Eszünkbe jut jó szokásod,
Kedvenc dolgod, egy mondásod.
Nem felejtünk, sose tudnánk,
Úgy hiányzol, …bárcsak tudnád.”

NYAKÓ IMRE

Közöttünk1938. 12. 11.- 2019. 05. 13.
Emlékezünk halálod 1. évfordulóján

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

FOLYAMATOS A KATONAI TOBORZÁS
A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról
a másikra munkájukat vesztett embereknek is szeretne
alternatívát kínálni. Részletesen: www.letavertes.hu / Hírek / Állás
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