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A Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház Csormolya népdalköre idén kilencedik alkalommal kapott arany fokozatú
minősítést. A kép a 2018. évi Villongó együttes gálaműsorán készült.
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„Csodára vár a Föld…”
„Hát újra itt a szent Karácsony,

Áldott karácsonyi ünnepeket,
és békés, boldog új évet kívánunk
Létavértes minden lakójának!
Létavértes Város Önkormányzata és a
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
nevében

Menyhárt Károly polgármester
Bertóthyné Csige Tünde jegyző

Vágyik az ember lelke rá.
Csodára vár a Föld és az Ég,
Mert nincs már remény sok ember szívében.
Most hirdetjük mi e dalban,
Istenünk nagy szeretetét.
Figyelj most ránk és hidd el,
Ő már nagyon vár rád,
Hát ne késs tovább!
Mert úgy szerette Isten e világot,
Elküldte értünk Szent Fiát,
Hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesszen,
Örök élete legyen.
Add hát ezt a csodát tovább!
Érezzék meg az emberek: Istenünk vár és szeret,
Jöjj hát, tárd ki ma a szíved ajtaját!”

Létavértesi Hírek
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA
SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 6 ÉV)

a város honlapján: www.letavertes.hu

Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket!
Mindenkinek békés, boldog ünnepeket,
egy szerencsésebb új esztendőt kívánunk!
A szerkesztőség

Kedves Olvasók,
kedves Testvérek!
Énekkarunk éneke, melyet idéztünk, talán
még soha nem volt ennyire időszerű, mint
ma. A kialakult és fennálló helyzet miatt
szívünk könnyen megtelhet aggodalommal
és félelemmel. Féltjük szeretteinket,
családtagjainkat, ismerőseinket, munkatársainkat, magunkat.
De
nem
szabad,
hogy
elhatalmasodjon felettünk a kétségbeesés,
mert van egy szerető, gondviselő, hatalmas
Istenünk, aki féltve őrzi az övéit.
Legyen
mindannyiunk
legnagyobb
karácsonyi ajándéka az a békesség, szeretet
és öröm, amelyet egyedül az Úr Jézus
Krisztus által kaphatunk meg, a mi mennyei
Atyánktól.
„Istenünk vár és szeret, jöjj hát, tárd ki ma
a szíved ajtaját!”
Áldott, békés, örömteli karácsonyt
kívánunk Presbitériumunk, és Szociális
Szolgáltató Központunk nevében:
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A Nagylétai Református Egyházközség
énekkara

Hadházi Tamás, lelkipásztor
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Jobbá kell tenni a világot
Különleges évszám a 2020 és minden
bizonnyal mély nyomot hagy az emberiség
legújabb kori történelmében.

egy figyelmet igénylő adásba a reklám, az
egyszerűen merénylet az idegrendszer
ellen.

Ismerjük és szerencsénkre átéltük az év 11
hónapját, aminek összegzésekor úgy vélem
nagyobb a negatívumok aránya, mint amire
szívesen emlékszünk majd vissza.
Tavasszal a Húsvétra készülődve abban
reménykedtünk, legkésőbb a nyár végére
túljutunk a világjárvány okozta korábban
nem próbált nehézségeken, az őszi
korlátozások bevezetésekor abban bíztunk,
hogy Karácsonykor mindenki az ünnepi
asztalhoz ülhet. Advent első gyertyájának
fényében reménykedünk könnyítésekben, de
a védekezést folytatni kell, legfeljebb csak
kisebb engedmények lehetségesek.

A frusztráció folyamatos fenntartása pedig
tudjuk a szorongó embert vásárlásra
készteti, az aggódás olyan lépésekre
sarkallja, amit normál, nem zaklatott
állapotban kontrollálni tudna.

A családok és egyének mindennapjai
átalakulóban vannak, a gazdaság új
szerkezete kezd körvonalazódni.

A hírgyártás ma a világ rákfenéje, a
kommunikációs tér a nagytőke legfontosabb fegyvere és amikor ez a politikai
erőtérben szövetkezik, annak mindig ezrek,
milliók lesznek kárvallottjai.
Ezzel egy időben szerencsére erősödik az
igény a változásra is, a szétzilált nemzetek
és országok polgárai egyre jobban érzik
szükségét
a
tisztánlátásnak,
egyre
fontosabbnak látják hazájuk sorsát és

Szándékos hangulatrontás
Új világrend van kialakulóban, ami
még formálódik és szerencsére
formálható is, de rendkívül fontos,
hogy utóbbiban az általunk ismert
világ lakói jó irányba tartsanak.
Az
egyre szaporodó
káros
jelenségek, tematizált folyamatok
mellett, amit a média láthatóan és
kézzelfoghatóan
megrendelésre
szállít, ugyanis rendkívüli mértékű
hangulatromlást okoznak.
Az emberi tragédiák, a családi és egyéni
katasztrófák egyébként is nagy számát tovább
mélyíti
szenzációhajhászó
körítés,
a
figyelmet mindenáron felkelteni szándékozó
általános ingerküszöb feletti hatás elérésnek
sok esetben embertelen alkalmazása. Üvölt a
bemondó, sikít, vihog a bemondónő amikor
bejelenti, hogy hányan haltak meg itt és ott,
valahol, illetve újabb ”rekord” született a
halálozási adatok területén!
Kiesik a betű az írott sajtóból, vagy a
hírműsor fejvonaláról, amikor másoknak
tragédiát okozó hírről számolnak be és külön
ömlik 25 percenként – fél óránként a frissítés,
ha nem történik valami, akkor az ismétlés,
állandó szajkózás!
Az embereket szándékosan rettegésben tartó
törekvéseket lehet felfedezni hírcsatornákon,
hírportálokon, nem is beszélve az álhírek
gyártásáról, amit a törvény erejénél fogva a
legszigorúbban kellene büntetni. A kereskedelmi tv csatornákat (is) fenntartó
hirdetéseknek állítólag nem lehet, de meggyőződésem, hogy szándék kérdése a
kordában tartása, mert ahogyan berobban

Az egyetemes emberi értékek tiszteletben
tartása és a mindennapi értelmes élet
szervezése nem válhat el egymástól. Nem
előzhetik meg gazdasági, kulturális,
politikai érdekek a családok és közösségek
érdekeit.
Nem írhatják felül tőke és befolyásolási
erejüknél fogva az emberi élet
törvényszerűségeit néhányan, mert egyéni
céljaik vannak és nem lehet előbbiek
belátására bízni a változást, nekünk
magunknak, a magunk erejéből, szövetségeseket találva kell kezdeni a
változtatást. Jobb világot kell építeni attól,
amit eddig összehoztunk, mert sokkal
biztonságosabban és sokkal magasabb
színvonalon élhetnénk, mert sokkal több
érték van az életünkben, mint amit
visszaigazol a környezetünk, mert sokkal
jobb emberek vagyunk, mint amit a
véleményvezérekkel kimondanak rólunk
és azért, mert képesek is vagyunk
egy emberibb és több jóval,
szépséggel és élménnyel teli életet
élni és hozzá segíteni másokat is.
Nem hittük el, hogy az egészségnél
nincs fontosabb, pedig minden
szülő erre tanítja gyermekeit, nem
hittük el, hogy amit mi teszünk
másokkal, arra számíthatunk mi is
és nem hittük el, hogy az élet
mennyire fontos és mennyi szépség
van benne.

közösségeik,
elsődlegességét.

családjaik

értékének

Változtatni akarnak a körülöttük lévő
világon, mert most a saját bőrükön
tapasztalhatják, hogy a tőke nem karitatív, a
pénz nem mindenható, ha nincs értelmes és
erős szándék, családok, közösségek
tűnhetnek el, szűnhetnek meg, amit csak
egy statisztikai adat, vagy egy szalagcím
fog jelezni.

Az Édenkert almájába mindannyian beleharaptunk, talán akkor is
megkóstoltuk volna, ha nem bíztatnak rá,
csupán azért, mert emberek vagyunk.
Meggyőződésem azonban, hogy képesek
vagyunk változtatni is az életünkön.
Jobbá kell tenni a világot, mert most nagy
árat fizetünk azért, hogy rádöbbenjünk,
minden igaz, amire tanítottak bennünket:
- az életnél nincs fontosabb, a szeretetnél
nincs erősebb.
Tasó László

December 4-én a vámospércsi után a
létavértesi
egészségügyi
központ
dolgozóit is felkereste, és ajándékkal
köszönte meg munkájukat Tasó László
országgyűlési képviselő.

„Tóth Zsókával és családjával futottam össze
Létavertesen. Zsóka jelenleg a Puskás
Akadémia U19-es női futballcsapatának
ragyogó tehetsége, nagy reménysége a női
futballnak.
Megtisztelt egy közös fotóval. Tudom, hogy ez
a kép nagyon sokat fog érni már a
közeljövőben is, sok örömet és dicsőséget fog
szerezni nekünk magyaroknak!”
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Gondolatok
az előttünk álló

ünnepekre
December végén mindig két Ünnep vár ránk. Közel egymáshoz
nagyon jól megférnek a naptárban. Ezen egyszerű ténynél
fontosabb: személyesen nekem (nekünk) mit jelentenek az
ünnepek? Ha ezekre a kérdésekre már nincs válaszunk:
személytelen és üres járatú ünneplés elé nézünk.
Ünneppel zárni és nyitni az évet már önmagában figyelemre méltó.
Mélyen elgondolkodtató!

Aki felismeri és nem tagadja, hogy teremtett, Isten alkotta és az
ember által formált világban élünk, aki tud különbséget tenni jó és
rossz között, értékes és értéktelen között, az képes különbséget
tenni a napok között is.
Ünnepeink a hétköznapok fölé akarnak emelni minden embert,
hogy többet lássunk ebből a világból. Fedezzük fel az emberi élet
minden nyomorát és nehézségét, ugyanakkor minden szépségét,
gazdagságát és örömét.
Karácsony Isten szeretetét mutatja be az emberiségnek. A
legegyszerűbb és legnagyszerűbb módon. Szeretetének teljessége
képes átmelegíti a világot újra és újra. Képes „koldussá” lenni,
hogy bennünket gazdagítson, hogy szeretetre indítson, neveljen.
Befogadásáról vagy elutasításáról mindig szabadon dönthetünk.
Az Újév az időt állítja elénk, melyben élünk! Mindennek rendelt
ideje van! - tanítja a Biblia.
Ünnepeinkben Isten és ember találkozik. Az Örökkévaló a
Mulandóval! Jézusban a tökéletes Istent és a tökéletes embert
ismerhetjük fel. Betlehem kis jászolától a Golgota keresztjéig egy
mindent beteljesítő, emberszerető Istent láthatunk.
A mi Istenünk nem egy elvont fogalom többé, hanem láthatóan,
érzékelhetően cselekvő Isten. Emmanuel azt jelenti magyarul:
„Velünk az Isten”! Értünk való Isten!
Istennek szüksége van az emberre – minden embert üdvözíteni
akar, mindenkinek örök életet akar adni.
Karácsony legszebb üzenete: emberré leszek, megmentésedre,
megkeresésedre jöttem!
Az embernek is legalább olyan szüksége van az Istenre, mint a
testnek az oxigénre, vízre, mint a mindennapi kenyérre. Egyedül
Isten az emberi lélek erőforrása. Éltető erő! Hitünk, reményünk és
szeretetünk táplálója.
Lépten nyomon láthatjuk, tapasztaljuk: Isten nélkül az ember hamar
embertelenné is válik. Ha az ember elszakad Istenétől, céljától
szakad el. Amikor az ember elkezd „istent játszani” (mindent
megtehetek), önmagának állít fel normákat és céltalanul sodródik
tovább, lelkében ürességet hordozva. Ahol szeretet van, ott Isten
„még” van jelen. Ahol nincs szeretet, ott „már” Isten is hiányzik.
Ahol már Karácsonykor is hiányzik Isten jelenléte, ott már-már az
„ember tragédiája” készülődik!
Jusson eszünkbe, értékeljük: Jézus születésével új időszámítás vette
kezdetét, már 2020 éve. Személyes életünkben is így kell, kellene
ünnepelni Jézus születését, mint egy új idő kezdetét.
Karácsony elmúltával különösen megalapozott jóreménységgel
zárjuk és nyitjuk az Újévet. A lelki megújulás, lelki újjászületés
lehetősége mindenki előtt ott áll. Minden élet megújítható!
Akik nem tudnak ünnepelni, azokat karoljuk fel, adjunk segítséget
nekik – ha ezt jelzik! Kérjük jelezzék is felénk. Akik nem akarnak
ünnepelni azokról se gondoljunk semmi rosszat, jó példát mutatva
segíthetjük őket. Közönyösek sohasem lehetünk embertársaink felé.
A szeretet isteni követelménye ez!

Egy régi bölcsesség szerint kétszer nem léphetünk ugyanabba a
folyóba! A napokban erőteljesen hatalmába kerített egy gondolat. A
világon semmiből nincs kettő ugyanaz. Egymáshoz hasonló soksok minden lehet, de az nem azonosság. Minden a világon egyedi
azonosítóval bír. Nincs két egyforma Karácsony, nincs két
egyforma ünnep. Értékét ettől kapja.
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Számon van tartva minden és mindenki, felelőségünk így számon is
kérhető. Gondolatainkról, szavainkról, tetteinkről, érzéseinkről,
kapcsolatainkról, ünnepeinkről, az ajándékba kapott életünkről is
számot kell adni egykor. Jó és hasznos ezekről már most is
elgondolkodni.
A járványhelyzet miatt nem akármilyen ünnepek elé nézünk.
Teljesen más lesz, mint a többi. Ne csak borzalmas hátrányaira
gondoljunk, hanem arra is mi lehet nekem ebben a jó, ami javamra
szolgálhat. Ami elmozdít, ami változtatásra indít.
2020-ban az együtt ünneplés megszokott formája nélkül, nagyobb és
újabb lehetőséget kapunk, hogy több időt fordítsunk önmagunkra,
Istenünkre. A lélek csendjében Istennel mindig találkozunk!
„Életünk értelmének keresése és megtalálása a legfontosabb
feladatunk.” ( E. Frankl)
Kívánok Istent dicsőítő szép Karácsonyt, az Új esztendő hozzon
szebb jövőt, békét és szeretetet!
Tudjunk örülni egymásnak és minden jó adománynak, tökéletes
ajándéknak, amit Istentől kapunk.
Szimicsku Ferenc esperes

Ünnepi istentiszteleti alkalmak
a Nagylétai Református Templomban:

Ünnepi istentiszteleti alkalmainkat, Egyházkerületünk Elnöksége
ajánlása alapján, a következőképpen tartjuk:
December 24-én, délután 4 óra: Szentesti istentisztelet
December 25-én, Ünnep úrvacsorás istentisztelet,
December 26-án, délelőtt 10 óra (úrvacsora osztás nem lesz)
December 31-én, délután 4 órakor Óév este,. hálaadó alkalom, ,
2021. január 1-én, 10 órakor az Új esztendő első istentisztelete.
Kérjük a Testvéreket, hogy az istentiszteletek alatt viseljenek maszkot,
és használják a bejáratoknál megtalálható kézfertőtlenítőket.
Figyeljünk a megfelelő távolságtartásra, a kijelölt helyeken foglaljunk
helyet. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Nagylétai Görögkatolikusok ünnepi rendje 2020.

Járványveszély miatt: Minden liturgia a Nagytemplomban.
Az „ÉJFÉLI MISE” elmarad!

A templomi részvétel alól nagyon komoly ok miatt mindenki felmentést
kap! Templomi szertartásaink nem maradnak el, aki mégis eljön legyen
óvatos (kézfertőtlenítés, maszk, (mindkét bejáratnál) 2 m távolság,
kerülje a kontaktot)

December 24: 17 órától SZENTESTE - JÉZUS SZÜLETÉSE
December 25- 26- 27: 9.30 órától - Ünnepi Liturgia
December 30: 7.30 órától Közös Gyászliturgia az elhunytakért
December 31: 16 órától ÉVVÉGI HÁLAADÁS
2021. január 1: -9.30 órától Ünnepi Liturgia
Otthonunk és szívünk legyen kis betlehemi jászol, imádkozva,
énekelve nyitott szívvel várjuk Jézus születését, az Úr érkezését!
Ünnepeljünk Együtt!
Dicsőség Istennek! Békesség az embereknek !

1 Péntek
2 Szombat
3 Vasárnap
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat
10 Vasárnap
11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek

JANUÁR
Újév Fruzsina
Ábel
Genovéva Benjámin
Titusz Leona
Simon
Boldizsár
Attila Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt Lóránd

16 Szombat
17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat
24 Vasárnap
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat
31 Vasárnap

FEBRUÁR
Gusztáv
Antal Antónia
Piroska
Sára Márió
Fábián Sebestyén
Ágnes
Vince Artur
Zelma Rajmund
Timót
Pál
Vanda Paula
Angelika
Károly Karola
Adél
Martina Gerda
Marcella

1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat
7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap
15 Hétfő

ÁPRILIS
1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat
4 Vasárnap
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek
10 Szombat
11 Vasárnap
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök

Hugó
Áron, Nagypéntek
Buda Richárd
Húsvét Izidor
Húsvét Vince
Vilmos Bíborka
Herman
Dénes
Erhard,
Zsolt
Leo, Gloria
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia Tas

VÁROSAVATÓ 1996

16 Pénte
17 Szombat
18 Vasárnap
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat
25 Vasárnap
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek

MILLENNIUM 2000

Ignác
Karola Aida
Balázs
Ráhel Csenge
Ágota Ingrid
Dorottya Dóra
Tódor Rómeó
Aranka
Abigél Alex
Elvira
Bertold Marietta
Lívia Lídia
Ella Linda
Bálint Valentin
Kolos Georgia

16 Kedd

17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat
21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap

MÁRCIUS
Julianna Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Szökőnap
Mátyás
Géza
Edina
Ákos Bátor

1.Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat
7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap
15 Hétfő

MÁJUS
Csongor
Rudolf
Andrea Ilma
Emma
Tivadar Odett
Konrád
Csilla Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin Kitti

1 Szombat
2 Vasárnap
3 Hétfő
4 Kedd
5 Szerda
6 Csütörtök
7 Péntek
8 Szombat
9 Vasárnap
10 Hétfő
11 Kedd
12 Szerda
13 Csütörtök
14 Péntek
15 Szombat

IRINYI ISKOLAAVATÓ 2002

Munka ü. Fülöp
Zsigmond
Tímea Irma
Mónika Flórián
Györgyi
Ivett Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác Imola
Bonifác
Zsófia,

16 Kedd
17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat
21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap
29 Hétfő
30 Kedd
31 Szerda

Henrietta
Gertrúd Patrik
Sándor Ede
József Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén Írisz
Emánuel
Hajnalka
Hanna
Auguszta
Zalán
Árpád

JÚNIUS

16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat
23 Vasárnap
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
28 Péntek
29 Szombat
30 Vasárnap
31 Hétfő

HATÁRÁTKELŐ MEGNYITÁSA 2004

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján Adrián
Leonóra Inez
Tamás
Zoltán
Franciska Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep
Kristóf

Mózes Botond
Paszkál
Erik Alexandra
Ivó Milán
Bernát Felicia
Konstantin
Júlia Rita
Pünkösd Dezső
Pünkösd Eszter
Orbán
Fülöp Evelin
Hella
Emil
Magdolna Léna
Janka Zsanett
Angéla

1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szombat
6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd

ARANY J. ISKOLAAVATÓ 2006

Tünde
Kármen Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit Gréta
Barnabás
Villő
Anett
Vazul
Jolán Víd

16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat
20 Vasárnap
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda

Jusztin
Laura Alida
Arnold Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János Pál
László
Levente Irén
Péter Pál
Pál
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ARANYLAKODALOM

az egyházmegye új esperese
A Debreceni Református Egyházmegye Választási Bizottsága 2020.
november 17-én megtartott ülésén
hirdette ki annak az írásbeli
szavazásnak az eredményét, melyben
az egyházmegye minden gyülekezete
részt vett.
Az összesítés alapján az egyházmegye a következő ciklusra Nt.
Hadházi Tamást, a nagylétai gyülekezet lelkészét választotta
esperesnek. E tisztségben Nt. Vad Zsigmondot váltja.
„Őszinte tisztelettel köszönöm a rám szavazó Presbitériumok
bizalmát, és kérem a Testvéreket hordozzák imádságban az előttünk
álló hat éves időszakot!” – írta Hadházi Tamás a Nagylétai
Református Egyházközség közösségi oldalán.
TB
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

„Elmúlik, mint száz másik pillanat,
mégis múlhatatlan, mert szívek őrzik s nem szavak.”
Huszonhárom közösen eltöltött év, lelkészi szolgálat után köszönt el
a gyülekezettől Nt. Rozsnyai István. A Vértesi Református
Egyházközség Szabó Jánost választotta meg új lelkipásztorának.

Szabó János lelkész családban
nevelkedett.
Édesapja
lelkipásztor,
édesanyja tanárnő, igazgató volt, jelenleg
nyugdíjasok. Három testvére van.
Tiszaigaron született 1977-ben, két éves
korában költöztek Dobozra, ahol
gyermekkora nagy részét töltötte. A
rendszerváltás
évében
édesapja
Mezőberény lelkipásztora lett.
A közeli Békésben, a Szegedi Kis István
Református Gimnáziumban érettségizett,
majd a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folytatta tanulmányait,
ahol megszerezte a lelkipásztori képesítést és a szolgálatra való
alkalmasságot. Egyetemi évei alatt 1 önkéntes diakóniai évet töltött
Németországban segítőként.
A gyakorlati éve után az első szolgálati helye Kismarján volt, ahol
hét évig szolgált és Isten különös ajándékának tartja, hogy ez idő
alatt tárhatták fel Bocskai István szülei kriptáját, ami -a felújítás
után- a templomban most is látogatható.
2001-ben feleségül vette Cséffán Ilonát, aki a debreceni
szívsebészeti klinika intenzív osztályán, diplomás ápolónőként
dolgozik. 2006-ban született kislányuk Kincső, most gimnazista.

Brudás Sándor és Ujlaki Erzsébet, Létavértes, Széchenyi u. 10/a
alatti lakosok 50 évvel ezelőtt, 1970. november 14 –én kötöttek
házasságot. Aranylakodalmukat gyermekeik és unokáik körében
ünnepelték. Gratulálunk, és még sok közös boldog évet kívánunk!

Arany fokozatú minősítés 9. alkalommal
Ebben az évben a KOTA Országos Aranypáva Népzenei Minősítőt
rendhagyó módon rendezték meg. A művelődési ház Csormolya
népdalköre bihari és tolnai népdalcsokorral nevezett. A
hangfelvételt Kővári Krisztián rögzítette, ezt online módon
továbbították a minősítő szervezetnek. A napokban örömmel
értesültek arról, hogy a Szabó László szakmai irányításával működő
népdalkör immár kilencedik alkalommal kapott arany fokozatú
minősítést. (Kép: a címoldalon)

2008 novemberében Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr felkérésére
püspöki titkár feladatokat vállalt Debrecenben, egész mostanáig. Így
Dr. Bölcskei Gusztáv utolsó és Dr. Fekete Károly első ciklusában
segítette a püspöki szolgálatukat.
Az utolsó időszakban munkája nagy részét a templomfelújítási
pályázatok jelentették. Ennek keretében a vértesi református
templom nemrég befejezett megújulását is felügyelte, segítette..
Nagyon várta már, hogy újra, teljes mértékben lelkipásztorként
szolgálhasson, de sajnos, ennek az évnek a sajátosságai miatt, mire
elfoglalhatta a szószéket, a református egyház úgy döntött, hogy a
templomi alkalmakat egy időre felfüggesztik. Egy ideig a létavértesi
hívek, csak online vehettek részt az istentiszteleteken.
Nyílt szívvel és jó reménységgel várja, hogy mind az
egyházközségben, mind Létavértesen, úgy forgolódhasson, hogy
Isten áldását minél többeknek közvetíthesse.
Kővári Krisztián

Ezúton is köszönetet mondunk Papp Lászlóné (Árok u.) és
Szilágyi Sándor (Sziget u.) lakosoknak a városnak tett fenyőfa
felajánlásért!
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Ipari park
Az ipari park pályázatunk forrás kiegészítésére a napokban kaptunk
értesítést, hogy a közreműködő szervezet 29 727 336 Ft-ot biztosít a
beruházás megvalósításához. A kivitelező részéről tett ajánlati ár és
a rendelkezésre álló forrás így még mindig (a fenti támogatási rész
ÁFA-ja) 8.026.381 Ft összeg különbséget mutat. Erre a saját
forrásként történő nyilatkozatot megtettük, ami alapján a Magyar
Államkincstár a szerződést még a napokban módosítja. A
munkaterületet így éven belül átadjuk.

Orvosi ügyeleti ellátás biztonsága
A koronavírus helyzetről
Az Önkormányzat elektronikus felületein megjelentetett
intézkedések, illetve tájékoztatók mellett érdeklődtünk a háziorvosi
körzetekben a fertőzöttek számáról. Tájékoztatásuk szerint a három
körzetben a fertőzöttek száma minimálisan csökkent de több a
kórházban ápolt beteg. Lélegeztető kezelést is kapnak létavértesi
betegek. Rajtuk kívül néhányan várnak a tesztek eredményre. A
fenti számok sem biztos, hogy feltétlen tükrözik a valóságot, mert a
vizsgálatok, a karantén megszűntetések időben jelentős csúszást
mutatnak. Ez a szám természetesen nem tartalmazza azokat, akik
ugyan valamilyen tünetet produkálnak és táppénzen vagy egyéb
módon otthon gyógyítják magukat. Azokat sem akik tünet nélkül
estek át a kóron. A központi, illetve helyi rendelkezések segíthetik
azt a munkát, ami a betegség terjedését akadályozza. Ezért
mindenkinek felhívom a figyelmét a szabályok betartására, a
távolság tartásra, a maszkviselésre, illetve a gyakori kézmosásra.

Szennyvízberuházás
A korábban közölt telefonszámokon továbbra is lehet jelezni a
közterületen, lakóingatlanon fennálló hiányosságokat, térburkolat
kiegészítése, aszfaltozás, aknafedlap szintbehelyezése és minden
mást is. Elérhetőségek: Veszelka Miklós (06302682819), Takács
István (06304377545), Márton Sándor (06309835087). Mint, ahogy
eddig munkaidőben az Önkormányzat telefonszámain. Az
Önkormányzat részéről ezt hetente folyamatosan megtesszük.
Tájékoztatok mindenkit, hogy a mai napig az Önkormányzatnál
közel 500 ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést. Az
igénylések adminisztrációját a téli hónapokban is lehet intézni a
Városházán. Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a kivitelezők téli
leállásával lakossági panaszok helyreállítása csúszni fog. Azonban a
bejelentéseket mindig tegyék meg a regisztálás miatt.

Ahogy novemberben írtam, az egészségügyi és munkaügyi
jogszabályok betartásával összefüggésben nehézség lépett fel az
ügyeleti ellátás szervezésében. Az orvosi ügyeletben résztvevő
orvosok számának csökkenésének, a helyettesítő orvosok ellátásból
való kivonulásának következményeként megnövekedett terhet 1 fő
háziorvos a továbbiakban sem vállalja.
A személyi feltételek biztosítására további erőfeszítéseket tettünk,
azonban rajtunk kívülálló okok miatt eddig néhány nap
decemberben is üres maradt.
A járvánnyal összefüggésben jelentkező fokozott orvoshiány
nehezíti a probléma megoldását. Több külső szolgáltatóval is
folytatunk tárgyalásokat. Ennek eredményeként a decemberi 9 üres
napból már 4-et sikerült betölteni reméljük a többi is így lesz.
Tovább nehezíti a dolgunkat a szükséges asszisztencia részvételének
a hiánya is.

Szociális ellátásokról
a facebook-on tett bejegyzések okán,
csak figyelemfelhívásként!
A város önkormányzata 2020-ban 926 iskoláztatási támogatási,
1106 időskorúak támogatási, 54 daganatos beteg támogatási
kérelmét fogadta be az egyéb segélyeken túl.
A képviselőtestület felajánlásának kiegészítésével 2500
csomagot vittünk házhoz, és majdnem 5000 maszkkal
segítettük az itt élőket. Tettük mindezt adóelvonások és be nem
folyó bevételek milliói ellenére. Ezzel a gondossággal nézünk a
jövőbe is, ha esetleg lenne kételkedő!

Geotermális energia hasznosítása
A geotermális energia hasznosítás pályázatunk során a kivitelező a
hőközpontokban 2020. október 12-től a rendszerek működtetését
üzemszerűen végzi. Ennek keretében végeztek néhány helyen
átalakítási munkákat, és az intézményeknél folyamatosan végzik. a
finombeállításokat Az internetalapú távfelügyeleti rendszer teljes
beüzemeléséhez a visszasajtoló kútnál az adatátviteli vonal
végpontját a Magyar Telekomnak még mindig nem sikerült
biztosítani. A cég vezetői a termálvíz gáztalanítására és a gáz
hasznosítására készítenek javaslatot amivel a hatásfok jelentősen
nőni fog.

Energetikai korszerűsítésről
A Mezei-Vill Kft. Szakemberei a karbantartás keretében
folyamatosan ellenőrzik a közvilágítási rendszert. Ezzel
párhuzamosan a karácsonyi díszvilágításhoz szükséges áramvételi
dobozokból az Önkormányzat munkatársai segítségével a
fényforrások előkészítését követően az első gyertyagyújtásra
beüzemelésre kerültek. Néhány esetben áramszolgáltatói
hiányosság miatt átkötést kellett végezniük.

Ezúton köszönöm meg mindenkinek a munkánk támogatását
és kívánok Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet.
Menyhárt Károly polgármester
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Mikulás az intézményünkben

Hópihécske száll az égen, kis csengettyű szólal szépen.
Az angyalok ma táncra kelnek, gyertyafénynél énekelnek.
Mosolyogva mondják néked: békés boldog ünnepeket!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet kíván a
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
munkatársi közössége!

Mikulás az Irinyi utcai tagóvodában

FOTÓK: ÓVODA ARCHÍVUMA

A vírushelyzet miatt rendkívüli módon érkezett a Mikulás az Irinyi
úti tagóvodába. A gyermekek izgatottan, verssel, mondókákkal,
dalokkal várták. A Télapó beköszönt az ovisoknak és letette a
megérdemelt csomagokat, amit a gyermekek nagy örömmel
fogadtak. Miután a Mikulás nem maradhatott sokáig, így az
ünneplést zenés, táncos mulatsággal, morzsapartival folytattuk.

Hagyományainkhoz híven december 4-én ellátogatott óvodánkba a
Mikulás, aki most nem a messzi Lappföldről, hanem az óvoda
berkein belülről érkezett, hogy így is óvjuk gyermekeinket. Az öreg
nagyszakállút a gyermekek örömmel várták, dallal és verssel
köszöntötték , amiért cserébe csomaggal jutalmazott mindenkit a
saját csoportjában.

Felajánlások
December elején , helyi lakosok, vállalkozók (Balogh András,
Balogh Imre, Bora Zoltán, Csóra Csaba) felajánlásának
köszönhetően szaloncukorral lepték meg intézményünket, mellyel
még szebbé varázsolták a létavértesi gyermekek karácsonyát.
Barna Sándor és felesége fenyőfát ajánlott fel az óvoda részére. A
nagylelkű felajánlást ezúton is szeretnénk megköszönni.

Tájékoztatás
Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy a vírus által hozott
rendelkezéseket fokozottabban tartsuk, és tartassuk be saját
gyermekeink, és családjaink védelme érdekében. A hatóságok által
hozott rendelkezéseknek tegyünk eleget, hogy mihamarabb
átvészelhessük az előttünk álló időszakot.
Harmati Zoltánné intézményvezető

Betlehemi jelenet

A karácsonyt is zárt körben tudjuk megünnepelni. Természetesen
így sem maradhat el a karácsonyfa közös feldíszítése, a meghittség,
az ajándékozás és az ajándékbontás öröme. A várakozás izgalmait a
közös adventi koszorú gyertyáinak meggyújtásával, és a
csoportokban az adventi naptárak bontogatásával élhetik át a
gyermekek.

A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde idén karácsonyi
Betlehemmel kedveskedik az óvodásoknak és szüleiknek, ami
kintről, az ablakból is látható. A Betlehem 8 és 17 óra között
megtekinthető, szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Szeretnénk megköszönni Kiss Imre vállalkozónak, hogy fényháló
adományával emelte az ünnep fényét és örömet szerzett az
óvodásoknak. Kerékgyártó Sándornak hálás szívvel a köszönjük
szalmabálákat! – írta közösségi oldalán Pappné Győri Tünde.

Az Irinyi utcai tagóvoda dolgozóinak nevében
kívánunk békés, boldog karácsonyt!
Az óvoda munkatársi közössége
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ALSÓ TAGOZAT
Advent 2020.
Hagyományainkhoz híven az iskolában is megemlékezünk az
Advent időszakáról. Sajnos a vírushelyzet miatt a 3. és 4. évfolyam
csak osztályonként gyújthatja meg az erre az időszakra vonatkozó
gyertyákat.

A diákönkormányzat az aulát ünnepi díszbe öltöztette. Az 5.a
osztály adventi műsorával meghitt hangulatot teremtett. Közös
versekkel, énekekkel gyújtották meg az adventi koszorún a
várakozást jelképező gyertyákat.

„ Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…”

Felső tagozatos diákönkormányzatunk szervezésében idén a vártnál
hamarabb útnak indult a Mikulás, hogy december 3-án
megjutalmazza a jó gyerekeket és pedagógusokat.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

4.b és 4. c osztályosok
Az idén a 4. évfolyam tanulói és tanítói emlékeztek meg az első és
második gyertya történetéről, amikor köszöntötték a telet (4. b és c
osztály), valamint Szent Mikós történetét is felelevenítették (4.a
osztály) az Adventi koszorú mellett. A verseket betanította:
Baloghné Janka Tímea, Nyakné Hevesi Judit, Miru Györgyi,
Szilágyiné Magyar Éva, Bora Istvánné és Fazokán Jánosné.

Mikulás, Mikulás…

Idén a Mikulás minden osztályt külön látogatott meg. Nagy piros
puttonyából valamennyi csoport részére játék került elő, aminek a
gyerekek nagyon örültek. Köszönet érte iskolánk Diákönkormányzatának (vezetője Baloghné Janka Tímea)!

Mikulás posta
A Télapó zsákjából a huncut krampuszok segítségével előkerültek
a finom csokoládék, cukrok, amelyet a diákok közös énekléssel
háláltak meg.

NYUGDÍJBA VONULÓK
Az Arany János Általános Iskola 3 pedagógusa számára jelentős
változást hoz 2020. december 28-a, ugyanis ezzel lezárul egy
szakasz az életükben. Innentől megkezdhetik jól megérdemelt
pihenésüket, ugyanis a nyugdíjasok táborát fogják erősíteni.

Mikulás a tanteremben
A gyerekek boldogan énekeltek és verseltek a nagyszakállú
Télapónak és a két kis Krampuszkának, akiktől szaloncukor volt a
jutalom. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, jövőre is várjuk
vissza nagy szeretettel!

„Adventi hírnök, friss fenyőág…”
Iskolánkban már hagyomány, hogy az adventi időszakban kicsik és
nagyok, gyerekek és felnőttek együtt készülődnek a karácsonyra.
Azonban az elmúlt évekhez képest az idei várakozás más. A
karácsonyi készülődés osztálykereteken belül valósult meg.

Mikó Józsefné, Erika néni Munkácson
szerezte óvónői diplomáját, amellyel a
beregszászi járás egyik kisközségében
helyezkedett el. Házassága révén került
Magyarországra,
ahol
először
Hosszúpályiban dolgozott az óvodában,
majd 1988 augusztusában került
intézményünkbe.

Ekkor már a Bessenyei György
Tanárképző
Főiskola
levelező
tagozatának volt a hallgatója, ahol
1989-ben megszerezte orosz szakos
tanári diplomáját.

Kezdetben orosz nyelv tárgyat tanított, annak megszűnése után
nagyon sok területen kellett kipróbálnia magát. Tanított napköziben,
olyan csoportot, ahová sajátos nevelésű gyermekek tartoztak, de a
tanítói munkát is kipróbálta, majd az egyik felsős napközis
csoportunk vezetője volt.
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Kónya Sándorné, Erika néni 1980
nyarán kezdett dolgozni óvónőként a
helyi óvodában.
A későbbiekben szakmai tudásának
gyarapítását tűzte ki céljául, s
felvételizett a Debreceni Tanítóképző
Főiskolára.
Ezzel
egyidőben
munkahelyet is váltott, 1988 óta
iskolánk pedagógusaként dolgozik.
Tanítói diplomáját 1991-ben kapta
kézhez.

Tóth Zoltánné, Ibolya néni 1981
szeptemberében kezdett dolgozni
iskolánkban,
képesítés
nélküli
pedagógusként. Munkája mellett
tanult a Debreceni Tanítóképző Intézet
levelező tagozatán, így 1985-ben
megszerezte tanítói diplomáját.
Kezdetben
mindketten
napközis
csoportot vezettek, majd kislétszámú
osztályban tanítottak lassan fejlődő,
gyengébb képességű tanulókat.
Ezután intézményünkben bevezetésre került az iskolaotthonos
módszer, ahol egy osztállyal két pedagógus foglalkozik egész napra
elosztva a feladatokat, tanítási órákat. Ebben a rendszerben Erika
néni a matematika, míg Ibolya néni a magyar tantárgycsoportot
kezdte el tanítani, s nyugdíjazásukig - amikor már egész napos
iskolának hívjuk a módszert - is ez volt a feladatuk.
Érdekes, ahogyan a két tanító néni élete összekapcsolódott.
Mindketten településünk szülöttei, együtt jártak iskolába, s
pedagógusként évtizedekig egy osztályban dolgoztak, most pedig
egyszerre válnak nyugdíjasokká.
Mindhármójukról elmondhatjuk: tartalmas, eseményekben
gazdag évek állnak mögöttük. Odaadó pedagógusi munkájukért
köszönetként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott
számukra Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztérium
vezetője, amelyet azonban még nem volt mód ünnepélyes keretek
között átadni számukra. Reméljük hamarosan lesz azért rá
lehetőségünk!
Addig is köszönjük, hogy ily sok éven keresztül erősítették
tantestületünket, áldozatos, elhivatott pedagógusként minden
diákból a legjobbat akarva kihozni!
Nyugdíjas éveikre nagyon jó egészséget, sok örömteli
elfoglaltságot, családjukkal eltöltött szeretetteljes boldog
időszakot kívánunk!
„A mában élj és láss csodát,
élvezd virágok illatát,
a nap az égről rád nevet,
melengeti a lelkedet.
Végy észre apró örömöt,
hétköznapodba költözött,
vidító szép varázslatot,
egy kedves embert, állatot,
virágokat, fát, patakot,
s mindent mi jól esik neked,
élvezd az egész életet!”
Nagy Józsefné igazgató
Továbbra is köszönettel fogadunk régi
fényképeket papírképen, digitalizált
formában, amelyek Létavértes (Nagyléta és
Vértes) történetének dokumentálásához
felhasználhatók.
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Aggódva
vártam
a
jubileumi
diplomaosztó
ünnepségre
szóló
meghívót.
Reménykedtem, hogy a vírus nem
gátolja meg a Vasoklevél kiosztását.
Sajnos elmaradt a szép ünnepség, az
osztálytalálkozó.
1955-ben végeztem a Tanítóképzőt.
Ennek már 65 éve.
Több iskolában tanítottam. Családi
okok miatt 1962 –ben Nagylétára
kerültem.
Napköziben,
alsóban,
felsőben dolgoztam.
Csapatvezetőként 1990-ben mentem nyugdíjba.
Miniszteri kitüntetést kaptam: Kiváló munkáért (1985. június 02.)
Büszke vagyok az 1988-ban kapott Gyermekekért érdeméremre is.
A szülők, gyermekek szeretetét mindig éreztem. Pedagógus társaim
nagyban segítették munkámat. Köszönet érte mindenkinek!
A falu életébe is bekapcsolódtam. Húsz évig voltam tanácstag.
Fásítás, lomtalanítás, környezetvédelem tartozott a munkámhoz.
Évekig vezettem a Hortobágyi környezetvédő tábort.. Felejthetetlen
férjem, Farkas Béla 2001-ben eltávozott. Jelenleg is itt élek Létán,
egyedül.
Az örömet lányom Gabica, férje Attila és a két unokám jelenti.
Gabica pedagógus lett. Ezt írta egyszer:
„Nektek köszönhetem a gyermekek iránti szeretetemet, a
pedagógus pálya iránti elhivatottságomat.”
Ezért érdemes élni. Három dédunokám aranyozza be öreg
napjaimat.
Létavértes, 2020. november
Farkas Béláné

Régi képek
A VÉRTESI PEREMARTONI NAGY MÓRIC CSALÁDJA

A család úrilaka, a Felső (Irinyi) utcán – ma iskola áll a helyén

Eddig nem látott fotókat oszthatunk meg az érdeklődőkkel,
melyekért köszönet illeti Prágai Istvánt!

1. Nagy Móric katonatiszt, földbirtokos
2. özv. Nagy Móricné /Kabdebó Mária/
4. Nagy Lajos, aki a Magyar Királyi József nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen tanult. 1939-ben írt Irinyi Jánosról.
A drót nélküli telegráfia című kiadvány szerzője. Sokan
csillagászként emlegetik.
(TB)
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Kisfilmeket tekintettek meg a különböző termékek gyártásáról, az
ott keletkező hulladékokról, majd plakátokat, digitális
dokumentumokat készítettek a hulladékok csökkentésének
lehetőségeiről. Az újrahasznosítás jegyében papírból, tejesdobozból,
pvc-ből és műanyag palackból különböző tárgyakat készítettek.

Márton nap az Irinyiben

Rendhagyó magyaróra
A Mozaik Múzeumtúra által életre hívott és a Felelős Szülők
Iskolája által megszervezett “DEMÓ 3” – Digitális Edukációs
Múzeumi Órák 3 – Híres magyarok online rendezvényen vettek
részt diákjaink a Feltalálók Napja és a Tudomány Világnapja
kapcsán.

Márton napi felvonulás
November közepén Szent Márton ünnepnapján iskolánk alsó
tagozatos diákjai lámpás felvonulással elevenítették fel a jeles
naphoz kapcsolódó népszokásokat, legendákat. A ludas lampionok
elkészítése után a gyerekek boldogan meneteltek iskolánk környező
utcáin, majd az Irinyi Arborétumon át érkeztek vissza tantermeikbe.

Európai Hulladékcsökkentési Hét
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Örökös ÖKO-iskola
lévén csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét
programjához, mely során egy héten keresztül (november 23-27.)
kiemelt figyelmet fordított az ÖKO-szemlélet formálására, a
környezettudatos magatartás fontosságára. A tanulók az akció
keretén belül osztályonként szelektív papírhulladék és műanyag
tejesdoboz gyűjtésére alkalmas dobozt készítettek tantermeikbe és
használt elemeket, akkumulátorokat gyűjtöttek.

ÖKO skodj!

Digitális múzeumi órák
Az eseményen az érdekes videók és feladatok mellett a virtuális
séták nyerték el leginkább tanulóink tetszését.

Advent
Diákönkormányzati kezdeményezésre az adventi várakozás
időszakában iskolánk diákjai és pedagógusai ünnepi ruhába
öltöztették a tantermeket és iskolánk közvetlen környezetét. A
karácsonyi hangulatot fokozva vendégek is érkeztek iskolánk
udvarára: Rudolf a Mikulás rénszarvasa és kedves párja várja
minden nap az Irinyi utca 8. szám alatti iskolaépületbe érkező
csemetéket.

Télapó

December 4-én minden osztályba megérkezett rejtélyes kísérőjével
az iskolai Mikulás. A zsákjában rejlő finomságokat idén is a DÖK
biztosította. A délután folyamán osztályonként eltérő módon
változatos programokkal folytatódott a Mikulás nap (filmvetítés,
izgalmas rejtvények megoldása, kézműves foglalkozás).
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Versenyek

Elkötelezettek a rászorulók segítésében

A Derecskei Gyerekesély Iroda "JÁRÁSI VÁNDOR KUPA"
online versenyén immár harmadik alkalommal vettek rész 3. és 5.
osztályos növendékeink. A műveltségi vetélkedőn továbbra is
mindkét csapatunk eredményesen szerepelt. Felső tagozatos
diákjaink minden alkalommal dobogós helyen, bronzéremmel
büszkélkedhettek.

A Létavértesi Polgárőr Egyesület is aktívan vesz részt a
koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzet kezelésében, a
korlátozó
intézkedések
betartásának
ellenőrzésében,
mindamellett továbbra is végzik önkéntes, bűnmegelőzési
tevékenységüket.
Szolgálatuk során ellenőrzik a közterületeket, hogy a lakosság
betartja-e az este 8 óra és reggel 5 óra közötti kijárási tilalmat. Ahol
szükséges, ott figyelmeztetéssel élünk, de indokolt esetben rendőri
segítséget is kérünk – fogalmazott Fábián Péter, az egyesület
alelnöke. Eddigi tapasztalatuk szerint a lakosság együttműködő, az
érvényben lévő szabályokat betartják.

Kiemelt figyelem az időskorúakra

FOTÓK: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUMA

Díjátadás
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és köszönjük a
szervező munkát Magyar Jánosné tanító néninek és Katona István
tanító bácsinak!

SNI és BTMN- es diákok szépíró versenye
A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő tanulóink számára idén ismét megszerveztük
a helyi szépíró versenyt. A megmérettetésben 29 diákunk vett részt.

A polgárőrök a napi szolgálatellátás során az elvárhatónál nagyobb
figyelmet fordítanak az időskorúakra. Élelmiszervásárlásokkal,
gyógyszerbeszerzésekkel, ételszállítással segítik az egyedül élő
rászoruló embereket.
Indokolt esetben gondoskodnak az orvoshoz való eljutásról is.
Olykor egy beszélgetés is sokat segít a magányos embernek, hogy
enyhüljön a rossz kedve.
A területükön aránylag sok ember van házi karanténban, gyakran
egész családok, és azok ellenőrzéséből is kiveszi részét az
egyesület.
- Nálunk senki sem marad egyedül, lehetőségeinkhez mérten
mindenkinek próbálunk segíteni- hangsúlyozta az alelnök. Ilyen
helyzetekben a bevásárlások jelentik a legnagyobb segítséget, az
átadott lista alapján beszerzett élelmiszereket a kapuig, lakásajtóig
visszük.
Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) támogatásokkal,
védőeszközökkel segíti a polgárőrök szolgálatellátását, mely a
Létavértes Városi Önkormányzat hozzájárulásával biztosítja a
zavartalan és folyamatos munkát. A város vezetése mellett a
lakosság is elismeri, segíti és támogatja a polgárőrök tevékenységét.

Odafigyelnek a külterületen élőkre is
Az őszi rossz időjárási körülmények indokolják, hogy kiemelt
figyelmet fordítsanak a külterületeken élőkre. Sokan élnek olyan
helyen, ahová személygépkocsival nem egyszerű eljutni, vagy a
hely szinte megközelíthetetlen. Itt terepjáróra lenne szükségük –
mondja Fábián Péter. Már benyújtották pályázatukat az OPSZ felé,
és bizakodnak annak kedvező elbírálásban. Addig is állandó
telefonkapcsolatban vannak a kint élőkkel, így baj esetén azonnal
tudnak cselekedni.

Az egyesület rendkívül jó szakmai kapcsolatot ápol a Létavértesi
Rendőrőrs munkatársaival, közös szolgálatszervezéssel segítik
egymás munkáját. A napi kapcsolattartás igen hatékonnyá teszi a
bűnmegelőzési munkát. Ebben segíti őket az a két EDR rádió,
melyet az OPSZ pályázatán kapott az egyesület.

A legszebben író diákjaink:
Alsó tagozat: Rácz Lilla (2.o.) és Szerdai Balázs (4.o.)
Felső tagozat: Horváth Erik (5.o.) és Varga Ivett (8.o.)
Jákóbné Szilágyi Éva

A lakossággal történő állandó kapcsolattartás érdekében 24 órás
telefonos elérhetőséget biztosítanak. Erre olykor szükség is lehet,
mert gyakran feltűnnek házaló kerekedők, akik megpróbálják
kihasználni az emberek jóhiszeműségét, vagy a vírusfertőzéstől
való félelmét, és csodaszereket kínálnak.
- Ne vásároljon senki semmit a házalóktól, kellő elővigyázattal,
bizalmatlansággal forduljanak az ismeretlenek felé, és
semmiképpen ne engedjék be őket az otthonaikba ! – kérte Fábián
Péter alelnök, és felhívta a figyelmet, hogy baj esetén kérjenek
segítséget a 112-es általános segélyhívón, vagy egyesületük ügyeleti
számán.
Turóczi Barnabás
Fotókkal illusztrálva: www.letavertes.hu /Hírek
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Aki 16 éven aluli, de 2020. december 31-én családi gazdaság
tagja volt, az maradhat az ÖCSG tagja. Szerződéssel alapítható
– polgári jogi társaság szabályai szerint. Tagjai nevében a
képviselő eljárhat. Tagok és alkalmazottak az értékesítéskor
eljárhatnak a többi tag nevében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

tájékoztatója a családi gazdaságok reformjáról
ÚJ LENDÜLET A MAGYAR AGRÁRIUMNAK
KEDVEZŐBB ADÓZÁS
Az Országgyűlés elfogadta a családi gazdaságokról szóló 2020.
évi CXXIII. törvényt. A törvény az itt ismertetett családi
működési formák (őstermelők, őstermelők családi gazdasága és
a Családi mezőgazdasági társaság) szabályait tartalmazza.

Aki 2020. december 31-én hatályos őstermelői igazolvánnyal
rendelkezik, az 2021. január 1-től is őstermelőnek minősül. Az
eddigi közös őstermelők, valamint családi gazdaságok tagjai
személyükben őstermelőnek minősülnek, együttesen pedig ŐCSGként (Őstermelői Családi Gazdaság) működnek tovább.
Az egyéni vállalkozó családi gazdálkodók 2021. január 1. napjától
mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek. Az Agrárkamara 2021.
március 31-éig nyilatkozattételre hívja fel ezen őstermelőket, hogy
mezőgazdasági termelő tevékenységüket egyéni vállalkozóként
vagy őstermelőként kívánják folytatni a jövőben. Azon esetekben,
amikor a támogatás igénybevételének feltétele az volt, hogy a
tevékenység
folytatása
egyéni
vállalkozóként
történjen
(Fiatalgazdák induló támogatása), a feltételt megtartottnak kell
tekinteni, akkor is, ha az igénylő a tevékenységét 2021. január 1-től
őstermelőként folytatja. (A jelenleg nem családi gazdálkodó egyéni
vállalkozókat nem érinti a nyilatkozattétel.)

ŐSTERMELŐK
16. életévét betöltött, természetes személy, saját gazdaságában
folytatja őstermelői tevékenységét. Az őstermelő őstermelői
tevékenysége tekintetében nem lehet egyéni vállalkozó. Őstermelői
termék értékesítése során az őstermelő nevében eljárhat közeli
hozzátartozója, vagy alkalmazottja is.
Kibővül a tevékenységi kör! Őstermelőként végezhető
tevékenységek: mező-, erdőgazdasági tevékenység (földforgalmi
törvény szabályai szerint) Termékfeldolgozás – a kistermelői
rendeletben megfogalmazott mennyiségi korlátokig. A kiegészítő
tevékenység (földforgalmi törvény szabályai szerint) a teljes
őstermelői bevétel legfeljebb 25%-a lehet.

ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA

Az adókedvezmények számításának alapja a mindenkori
minimálbér. A támogatások nem minősülnek bevételnek. 600 ezer
forintról közel 1 millió forintra nő az adómentes bevételi értékhatár
(nem kell bevallást sem készíteni)
Átalányadózás: Az éves minimálbér ötszörösét meg nem haladó
bevétel esetén: 10%-os jövedelem és 90%-os költséghányad
Adómentesség az éves minimálbér ötszörösét kitevő bevétel
összegig ~10 millió forintig Nincs szja és szocho, kivéve a
biztosított őstermelőket (szocho: 15,5%)
Az éves minimálbér ötszörösét meg- haladó, de annak tízszeresét el
nem érő bevétel esetén: Maximum ~ 20 millió Ft bevételig 10%-os
jövedelem és 90%-os költséghányad A 10 millió forintot
meghaladó bevétel 10%-a után adófizetés Szja és szocho.
Tételes költség- elszámolás: A jelenlegivel egyező feltételek
szerint lehet választani az alkalmazását.

ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGA

Tagjai 16 éven felüli őstermelők. Tagjai egymással hozzátartozói
viszonyban állnak. Tagjai legalább ketten vannak
Személyes közreműködés kötelező, de nem előírás a főállás.
Egy őstermelő csak egy ŐCSG tagja lehet

CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

A CSMT egy minősítés, mely megszerzéséhez a következő
feltételeknek kell megfelelni:
Olyan
gazdasági
társaságnak,
szövetkezetnek,
vagy
erdőbirtokossági társulatnak kell lennie, melynek legalább két tagja
van, azok mindegyike egymással hozzátartozói láncolatban áll,
valamint
kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat.
A CSMT nyilvántartásba vételi eljárás teljesen független a
cégbírósági eljárástól. A CSMT minősítést a már bejegyzett társas
vállalkozásoknak a NAK-nál kell kérelmezni.

FÖLDFORGALMI KEDVEZMÉNYEK

A CSMT-knek és az ŐCSG-knek nyújtott, nem adózási
kedvezmény, hogy a tagjaik számára a termőföld- adásvételeknél és
-haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti
lehetőség biztosított.
Ugyanazon ranghelyen belül a sorrend így a következő:
a családi mezőgazdasági társaság tagja vagy az őstermelők családi
gazdaságának tagja, fiatal földműves, pályakezdő gazdálkodó.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA

Adókedvezmény jár minden társaság tagjának, függetlenül attól,
hogy rendelkezik-e CSMT minősítéssel.
Nem adóköteles az az összeg, amely nem haladja meg:
- a társaság által a tulajdonosnak a termőföld bérletéért fizetett
összeget;
- a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra adott támogatásnak
nem minősülő mezőgazdasági támogatásként kapott, tagnak
átengedett összeget;
- azt az összeget, amit a társaság azért fizet ki, hogy a magánszemély
földtulajdonos azt a földvásárlással kapcsolatos jelzáloghiteltörlesztésre fordítsa;
- azt az összeget, amelyet a társas vállalkozás ad a tagjának olyan
termőföld vásárlására, amit a társaság legalább 15 évig ingyenesen
használ.
A mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén nem haladhatja
meg az 50 millió forintot.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága nevében kérjük a tisztelt gazdálkodókat, hogy a
veszélyhelyzet fennállásáig, azaz 2021. február 8. napjáig,
amennyiben a Kormány máskép nem rendelkezik telefonon, illetve
e-mailben érdeklődjenek. Személyes ügyfélfogadás telefonos
egyeztetést követően történhet.
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Ezúton kívánunk mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt
és Egészségben, Sikerekben bővelkedő Boldog Új Évet!
Üdvözlettel:
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)
falugazdászok
További részletek: www.letavertes.hu /Település/ Mezőgazdaság

JÚLIUS
1 Csütörtök
2. Péntek
3 Szombat
4 Vasárnap
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek
10 Szombat
11 Vasárnap
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök

Annamária
Ottó, Ottokár
Kornél Soma
Ulrik
Emese Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra Lili
Izabella Dalma
Jenő
Őrs Stella
Henrik Roland

1 Péntek
2 Szombat
3 Vasárnap
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat
10Vasárnap
11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek
16 Szombat

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Kálmán Ede
Helén
Teréz

16 Péntek
17 Szombat
18 Vasárnap
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat
25 Vasárnap
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek
31 Szombat

AUGUSZTUS
Valter
Endre Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel
Magdolna
Lenke
Kinga Kincső
Kristóf Jakab
Anna Anikó
Olga Liliána
Szabolcs
Márta Flóra
Judit Xénia
Oszkár

1 Vasárnap
2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csütörtök
6 Péntek
7 Szombat
8 Vasárnap
9 Hétfő
10 Kedd
11 Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 Szombat
15 Vasárnap

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos
Krisztina
Berta Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna
Klára
Ipoly
Marcell
Mária

Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya, Orsika
Előd
Nemzeti ü. Gyöngyi
Salamon
Blanka Bianka
Dömötör
Szabina
Simon Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat
7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap
15 Hétfő

Mindensz Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás Renátó
Szílvia
Alíz
Albert Lipót

OKTÓBER
16 Szombat
17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat
24 Vasárnap
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat
31 Vasárnap

16 Hétfő
17 Kedd
18 Szerda
19 Csütörtök
20 Péntek
21 Szombat
22 Vasárnap
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat
29 Vasárnap
30 Hétfő
31 Kedd

SZEPTEMBER
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
István Á. ünnep
Sámuel Hajna
Menyhért Mírjam
Bence
Bertalan
Lajos Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix Erna
Rózsa
Erika Bella

1 Szerda
2 Csütörtök
3 Péntek
4 Szombat
5 Vasárnap
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök
10 Péntek
11 Szombat
12 Vasárnap
13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda

Egyed Egon
Rebeka Dorina
Hilda
Rozália
Viktor Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária Adrienn
Ádám
Nikolett Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna Roxána
Enikő Melitta

Ödön
Hortenzia Gergő
Jenő
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András Andor

1 Szerda
2 Csütörtök
3 Péntek
4 Szombat
5 Vasárnap
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök
10 Péntek
11 Szombat
12 Vasárnap
13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda

Elza
Melinda Vivien
Ferenc Olívia
Borbála Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca Otília
Szilárda
Valér

NOVEMBER
16 Kedd
17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat
21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap
29 Hétfő
30 Kedd

központi szám: 376-101, 376-345, Fax: 376-345

E-mail: titkarsag@letavertesph.hu

Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercedesz
Eufrozina Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

DECEMBER

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármester- Menyhárt Károly 585-055
Titkárság
585-055
Aljegyző
127. mellék
Szociális iroda
585-303
Településszervezési iroda
585-300
Adóügyi csoportvezető
585-306
Pénztár
585-305

16 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat
19 Vasárnap
20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
23 Csütörtök
24 Péntek
25 Szombat
26 Vasárnap
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök

Jegyző Bertóthyné Csige Tünde
376-307
Gazdálkodási iroda
585-302
Személyügyi ügyintéző
585-020
Anyakönyvvezető
585-308
Adócsoport
585-307
Hagyatéki ügyek, vállalkozások
585-072
Kegyeleti ügyintézés
+36 30 334 6241

Létavértes honlapja: http://letavertes.hu

16 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat
19 Vasárnap
20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
23 Csütörtök
24 Péntek
25 Szombat
26 Vasárnap
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök
31 Péntek

Etelka Aletta
Lázár Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám Éva
Karácsony Eugénia
Karácsony István
János
Kamilla
Tamás Tamara
Dávid
Szilveszter

14. oldal

Létavértesi

LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei

HÍREK

2020. DECEMBER

Az Észak-alföldi és Észak-magyarországi versenyzőket felvonultató
versenyen sportolóink a hosszú kihagyás ellenére jó eredményeket
értek el.

LABDARÚGÁS

FOTÓK: SPORTEGYESÜLET ARCHÍVUMA

A labdarúgó csapataink közül utolsóként a serdülő korosztályos
gárda fejezte be a bajnoki évadot. Hazai mérkőzésen a Nyíradony
csapatát múlták fölül a srácok 4:3 arányban. Ezzel a győzelemmel a
tabella harmadik helyéről várják a tavaszi folytatást.

TEQBALL

A legjobb eredmény 200 m vegyesben Zúdor Nóra harmadik
helyezése. A többiek -különböző úszásnemekben- negyedik, ötödik
és hatodik helyezéseket értek el.

KÉZILABDA
Kézilabdázó U.14 korosztályban szereplő lány csapatunk
Szeghalomban fejezte volna be az őszi szezont. A vírushelyzet
azonban közbeszólt és a Szeghalom lemondta a tornarendezést.

Létavértes is részt vesz a hazai és nemzetközi teqball szövetség
programjában. A teqball asztal megérkezett egyesületünkhöz. A
veszélyhelyzet elmúltával az érdeklődőknek lehetőség lesz a
játékszer kipróbálására.
A lányok nem maradtak meccs nélkül, hiszen az Arany János
Általános Iskola kézilabdázóival vívtak szezonzáró felkészülési
mérkőzést.
Papp Zoltán szakosztályvezető

A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával
kialakított sportág, amelyet egy ívelt asztalon játszanak. A
játékosok, a karok és a kezek kivételével, a test bármely részével
hozzáérhetnek a futball-labdához. Egyesben két játékos, párosban
négy játékos játszhatja

ÚSZÁS
Versenyúszóink december elején részt vettek a Debreceni Sportcentrum által szervezett regionális versenyen.

A Létavértes Sc vezetősége nevében az újság valamennyi
olvasójának és Létavértes lakóinak kívánunk:
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag
Boldog Újévet!

Létavértesi HÍREK

2020. DECEMBER

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZABÓNÉ ZEKE ANDREA
életének 31. évében örökre eltávozott közülünk.
Szeretett halottunktól december 17-én vettünk
végső búcsút a létavértesi temetőben.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik elkísérték
Őt utolsó földi útján, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és osztoztak
mélységes gyászunkban ! A szívünkben örökké él.

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Munka és küzdelem volt egész életed,
Értünk éltél, bennünket szerettél.
Örök álom zárta le drága két szemed,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél,
Csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.”

TARJÁN JÓZSEFNÉ
1942.06.17. - 2019.12.01.

Halálod 1. évfordulójára

Lányod, vejed és unokáid

MEGEMLÉKEZÉS

Sírva szól a harang a nagytemplom tornyában,
11 éve kísértük el drága Fiunkat utolsó útjára.
Istenem, súgd meg Neki halkan,
Hogy álmunkban keressen bennünket !
Még egyszer hadd lássuk, hadd öleljük!
Nem szólunk róla, hogy mélyen gyötör
Bennünket a bánat! Csak hadd lássuk
Még egyszer az arcát! Hadd legyen nekünk
Ez a legszebb álmunk! Istenem súgd meg neki
Halkan, hogy minden nap hazavárjuk!

15. oldal

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

SZŐLŐ PAJTÁVAL. Az Öregkertben csendes helyen 2000 m2
gondozott szőlőskert, pajtával
eladó. Érdeklődni: 0620 255 3135
(B-2020/28560/23/65)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minőségű szántóföldet
vennék vagy bérelnék hosszú távra.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
06308461690
(B-2020/28560/11/54)
TORMAFÖLD. Létavértesen a
Nyárfás utca végén 6800 öl jó
minőségű
tormaföld
eladó.
Érdeklődni: 06-20-3253246.
(B-2020/28560/23/62

NYÁRFA. Létavértes határában
eladó 0960/5 hrsz. Alatt lévő 1,4446
ha vágásérett nyárfa, kitermelésre,
esetleg földterülettel együtt. Érdeklődni: (30) 5691691
(B-2020/28560/23/58)

LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, 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 06-30 / 252-6375
(B-2020/28560/13/38))

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

Hirdetések feladása
2021. január 11–én,
hétfőn, 12 óráig

Városháza, II. emelet 12. ajtó
letahirek@gmail.com

Dr Hajnal Krisztina ügyvéd kiemelkedő jogi szolgáltatást kínálok
Létavértesen és környékén. Amennyiben jogi tanácsadásra van
szüksége, keressen bizalommal!
Telefon: 06303587448. Iroda: Debrecen Külső Vásártér 15.
(x)

ÜNNEPEK ÉS MUNKASZÜNETI NAPOK 2021.

ifj. SÓS ISTVÁN

1974. 07 31.– 2009. 12. 10.

Emlékezünk halálod 11. évfordulóján
Szerető családod
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft
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LEGYÉL TE IS RENDŐR !
Feltételek:
büntetlen előélet, cselekvőképesség, kifogástalan életvétel,,
magyar állampolgárság, érettségi bizonyítvány,
állandó belföldi lakóhely, pályaalkalmassági elbeszélgetés,
betöltött 18. és be nem töltött 56. életév,
fizikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmasság.
10 hónapos képzés
Érdeklődni lehet: 06/70 654-4778
Személyesen: HBMRFK, Debrecen, Kossuth u. 20. sz. alatt.
Bővebben a város honlapján: www.letavertes.hu

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

16. oldal
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NAGYON HIÁNYZIK A KÖZÖSSÉGI ÉLET

A MIKULÁS HÁZHOZ MENT

A járvány térben és időben korlátok közé, kényszerpályára szorította
közösségi és családi kapcsolatainkat. Hogyan viselik ezt az
időszakot azok az özvegyen, egyedül élő időskorúak, akik a csönd
és a magány fogságából eddig a közösségben végzett hasznos
munkával adtak új értelmet a mindennapoknak?

A járványügyi szabályok miatt nem telhettek meg a
gyermekintézmények közösségi terei, a színháztermek, hogy zenés
műsorral köszöntsék a Mikulást, ezért a Rozsnyai István Muzeális
Gyűjtemény dolgozói a Dimitrifjak és a Csárda muri színjátszók
december 6-án délután lelkesen útra keltek a településen.

Guba Imréné, a létavértesi Irinyi Nyugdíjas Kör vezetője elmondta,
hogy a klub tagjai a vértesi városrészben, többen egymástól elég
távol laknak. Sajnos az ismert okból nem tudnak összejárni.

FOTÓK: ROZSNYAI ISTVÁN MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A Mikulás és krampuszai friss hó hiányában feldíszített stráfkocsin,
rénszarvasnak álcázott lovak hátán, előre beharangozott időben
rótták az utcákat. A csengőszó és énekszó hangjára megnyíltak az
utcaajtók, csodálkozó szemek fogadták a különös karavánt. Nem
csak a kisgyerekeknek okoztak meglepetést és örömet, hanem a
szülőknek is, akik a közösségi oldalakon mondtak köszönetet az
újszerű kezdeményezésért, a szép gesztusért.

A nyugdíjas kör tagjai februárban közösen sütöttek fánkot
– A mi korosztályunk komolyan veszélyeztetett, indokolt a fokozott
óvatosság. Telefonon tartjuk a kapcsolatot egymással. Én is
próbálom felvidítani és erősíteni a lelküket, de nem tudom, a
korlátozás meddig tart. Fertőződésről, megbetegedésről, hála
istennek, nem tudok. Az egészségük mellett aggódom, hogy a
szürke hideg hétköznapok, a közösség hiánya, a monotónia
megviseli őket. A rászoruló klubtagok kapnak segítséget a házi
gondozóiktól, vagy családtagjaiktól. Mindannyian abban bízunk,
hogy egyszer véget ér ez a megpróbáltatás, és derűs arccal újra
körbe ülhetjük az asztalt, segíthetünk újra a rendezvényeken.
Turóczi Barnabás

A szaloncukrot a Rozsnyai intézmény és magánszemélyek
felajánlásaiból oszthattuk, mondta Szilasi Zsanett, a koraestig tartó
program egyik szervezője, közreműködője.
TB
További képek: www.letavertes.hu /Hirek

Régi létavértesi képeslap

Kiadója Létavértes Nagyközség Önkormányzata (Szatmári
Sándor polgármester). A fotókat Máthé András – Debrecenkészítette, az üdvözlőlapot Gonda Zoltán –Debrecen- tervezte.

