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FOTÓ: VÁROSHÁZA ARCHÍV

Szalay György Endréné, Papp Erzsébet,
vagy ahogy tanítványai szólították, Zsóka
néni, 1930. május 16- án született Váncsod
községben.
Az Egri Pedagógiai Főiskola elvégzését
követően 1952. augusztus 1–jén került
férjével Nagylétára az Állami Általános
Iskolába.
Biológia és testnevelés szakosként mindkét
tantárgyat tanította. Osztályfőnökként, egészségőr tanárként is tevékenykedett.
Közvetlensége, szerénysége és higgadtsága
miatt tanítványai szerették, kedvelték és tisztelték.
38 éven át szorgalommal végzett pedagógusi
- nevelői életpályát követően 1990. december
30-án vonult nyugdíjba.
Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló Dolgozója
(1976), Kiváló Úttörővezető (1983),
Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1985)
Özvegy, egy leány és egy fiúgyermek édesanyja.
2020. május 15-én, 90. születésnapja alkalmából a Móricz Zsigmond utcai otthonábana járványügyi előírások betartásávalköszöntötte őt Menyhárt Károly polgármester és Tóthné Lukács Erika anyakönyvvezető.
A jókívánságokhoz csatlakozva olvasónk, és
egykori diákjai nevében sok szeretettel
köszöntjük, kívánunk jó egészséget, és
hosszú boldog életet!
TB.

Városháza
2020. június 2-től újra személyes ügyfélfogadás van a Városházán. A maszk és
kesztyű viselése, a védőtávolság betartása
kötelező. A személyes ügyintézést nem
igénylő panaszokat, kérelmeket, kitöltött
nyomtatványokat a földszinten elhelyezett
urnába lehet bedobni. Nem módosul az
elektronikus ügyintézés lehetősége.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A Nemzeti összetartozás napján, 2020. június 4-én, a Trianoni békediktátum 100.
évfordulóján ünnepséggel, koszorúzással, harangzúgással, őrtűz gyújtásával, videoösszeállítással emlékezett a város.
/ 4.oldal

Közösségi tér kicsiknek, nagyoknak

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Papp Zoltán alpolgármester, Menyhárt Károly polgármester, Tasi Sándor megyei közgyűlés
alelnöke, Kovács Apor projektmenedzser átvágják a szalagot.
További képek, videofilm: www.letavertes.hu

Május 28-án –az ismert körülmények miatt
gyermekzsivaj nélkül- az Árpád téren
átadták a VP6-19.2.1-23-7-17 Dél-Nyírség
Erdőspuszták Leader Egyesület „Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások”
című pályázati támogatással felújított
játszóteret.
Avatóbeszédet mondott Menyhárt Károly
polgármester. A megjelenteket köszöntötte
Tasi Sándor, a H-B. Megyei Közgyűlés
alelnöke.
A korábbi, elavult és balesetveszélyes
játékokat
az
európai
szabványnak
megfelelő modern eszközökre cserélték ki.

Az 550 négyzetméteren 15 millióból
megvalósult beruházás 18 db játékát Rácz
Zoltán mérnök tervezte, a gyártás és
kivitelezés a nádudvari Polyduct Zrt.
munkája.
Az önkormányzat a lakossági igényeket
meghallgatva szorgalmazta a városközpont
megújulását, melyhez önerőként 787.465
forintot biztosított. A saját munkavégzés
értéke közel 1 millió forint. A játszóteret a
gyerekek 14 éves korig használhatják.
Május 29 –től ez, és a Kassai utcai játszótér
is megnyílt az igjúság számára.
T.B
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Röviden
ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS
A Kormány intézkedése alapján május 22-től
módosult az anyakönyvi ügyintézés rendje a
Rendelet
Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalban. Személyes ügyintézés hétfőtől-péntekig
8 –- 12●óráig, az egyéni védőeszközök
használatával
kesztyű).
Közbeszerzési(maszk,
Bizottság
Esküvők megtarthatók, de a szertartások
során törekedni kell a biztonságos 1,5 méter
távolság megtartására.

PÁLYÁZAT
Az ALAPÍTVÁNY LÉTAVÉRTESÉRT
Kuratóriuma pályázatot hirdet a 2020.
szeptembertől megvalósítandó programokra
az alábbi témakörökben:
- Szociálisan ráutalt tehetséges gyermekek
taníttatásának támogatása,
- Környezetvédelem támogatása
- A város közművelődésének, művészeti
tevékenységet folytató egyesületek, csoportok támogatása
Pályázók köre:
Civil szervezetek, intézmények (olyan
szervezetek akik az adott intézmény keretei
között működnek), valamint magánszemélyek önálló közérdekű programmal!
Rendelkezésre álló keret: 500 000 Ft.
Nem támogatjuk az eszközbeszerzést,
vendéglátást!
A pályázatokat írásban a város honlapjáról
letölthető (www.letavertes.hu / Önkormányzat /Pályázatok) Adatlapon kell benyújtani
2020. július. 31-ig levélben a kuratórium
elnökéhez.
Cím: Szima György, 4281 Létavértes,
Móricz Zsigmond u. 8.

KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS
Június 10-én, a Sportcentrumban tartott
véradáson megjelent 39 fő, a kivizsgálás után
vért adhatott 32 fő Első alkalommal
jelentkezett: Molnár Márton Richárd, Baross
u. 63. és Rézműves Zsanett Katalin Bagamér.
Köszönetet mondok mindenkinek az önzetlen segítségért !
Szalai Ferencné véradásszervező

Létavértesi Hírek
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA
SZÍNES VÁLTOZATBAN

(ELŐZŐ 5 ÉV)
a város honlapján:
www.letavertes.hu
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Módosító intézkedések koronavírus ügyben
A korábban hozott nyolc helyi
intézkedést – igazodva a központi
szabályozáshoz - több esetben módosítottuk, illetve a további enyhítéseket
helyben is alkalmazni fogjuk.
Az Önkormányzat fenntartásában levő
Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde,
valamint az Irinyi utcai tagóvoda
intézményeiben 2020. május 25-től a
szokásos rend szerint folyhat a gyermekek
nevelése. Az óvodapedagógusok által
készített felmérés alapján, a szülői igények
figyelembe vétele mellett az – az igénybevevők létszámától függően – az intézményvezető a nevelésben részt vevő
pedagógusok közül a gyerekekkel való
foglalkozást saját hatáskörben szabályozza.
A gyerekek reggeli átadása és délutáni
átvétele az egészségügyi szabályoknak
megfelelően maszk, kesztyű használata, és
az előírt távolság betartása mellett
történhet.

A Debreceni utcai Sportcentrum kondi
parkjának használata -az egészségügyi
szabályok betartása mellett- 2020. május
29-től engedélyezve van. Tömeges igénybevétel esetén a Sportegyesület vezetősége
szabályozza az eszközök használatát.
Kérünk mindenkit, az egészségügyi előírások és a kötelező távolság megtartására!.
Használat előtt és lehetőség szerint utána is
a kézmosás (fertőtlenítés) az öltözői vizes
blokkban lehetséges.
Szintén május 29-től használhatóak és
igénybe vehetőek a település játszóterei.
Az Árpád téri és a Kassai utcai játszóterek
a kiírt nyitvatartási időben látogathatók.
Ezeknél is tartsák be a higiéniai előírásokat
és a védőtávolságokat.
Mindkét helyszínen a kézmosási lehetőség
az uszodánál, illetve a könyvtár épületében
biztosított.
Menyhárt Károly polgármester

Pót eboltás lesz

TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk az érintett ebtulajdonosok figyelmét, hogy akik a tulajdonukban lévő eb /
ebek veszettség elleni oltását elmulasztották
azok még: 2020. június 26-án pénteken

A FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL

délelőtt 8-10 óráig még megtehetik a
sertésvásártéren. Az oltás díja: 4.500.-Ft/eb
Az oltásra az oltási könyvet hozzák
magukkal.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet 4.§. (7) bekezdése
szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel megjelölt eb oltható.” ,
ezért kérjük, hogy aki még az eb
mikrochippezését nem végezte el, az a pót
eboltásig annak tegyen eleget.
Az ide vonatkozó FVM rendelet
értelmében a veszettség elleni oltásra már
csak mikrochippel ellátott ebet lehet vinni,
a veszettség elleni oltás helyén már
mikrochippezni nem lehet.
Tájékoztatjuk az eb tulajdonosokat, hogy
az állatorvosnál tett előzetes egyeztetés
alapján, az orvosi rendelőnél, valamint a
kiszállási díj megfizetésével az állat tartási
helyén is elvégeztethető a veszettség elleni
védőoltás.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
amennyiben a kutya oltását ismételten
elmulasztják szabálysértést követnek el,
mely 50.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi
bírsággal sújtható.
Dr. Tóth László állatorvos

Három évvel kitolódik, 2023 végére
módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély
nélkül létesített fúrt és ásott kutakra. Erről a
parlament döntött május 19-én a
vízgazdákodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény módosításával.
E szerint: „Mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a
polgárok biztonságát erősítő módosításáról
szóló 2020. évi XXXI. törvény
hatálybalépését megelőzően engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített
vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2023.
december 31-ig kérelmezi.”
A javaslat indoklása szerint a hosszabbítást
a járvány gazdasági hatásai indokolják,
illetve az, hogy az állampolgárok
kötelezettségein könnyítsenek.
A módosítás július elsejétől lép hatályba.
A türelmi idő meghosszabbítása a házi
vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági
öntözési célú fúrt kutakra egyaránt
vonatkozik.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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Polgármesteri tájékoztató
2020. június
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A mai állapot szerint (június 13.) 1290 méteren tartanak a
kivitelezési mélységgel. A kivitelező tájékoztatása szerint a
geofizikai mérések még ebben a mélységben nem hozták az elvárt
eredményt, ezért tovább folytatódnak a fúrás munkálatai.

A koronavírus helyzetről

Ipari park

Ezúton adok tájékoztatást -a 2020. június 11-én kiadott
közleményre való hivatkozással- mindenkinek, hogy Létavértesen a
2 fő karanténban levő személy esetében jelzett további vizsgálatok
elvégzésre kerültek. (lásd a város honlapján: www.letavertes.hu )
Az egészségügyi szolgálatok tájékoztatása alapján mindkét személy
esetében elvégzett tesztek negatív eredménnyel zárultak.
Jelen állapot szerint 1 helyszínen csak ez a 2 fő tartózkodik
hatóságilag elrendelt karanténban, míg önkéntes karanténban senki
sincs. Az ő korlátozásuk feloldásáról a Népegészségügyi Hatóság
dönthet.

A Létavértes Szél utcai vasúti átjáró melletti ipari terület fejlesztése
pályázatunk kivitelezésére az ajánlattételi felhívást a DEB-KÖZ Kft.
közbeszerzési vállalkozás munkatársai elkészítették. Az elkészült
dokumentációval együtt az anyag a Képviselőtestület által
kiválasztott kivitelezők részére megküldésre kerültek.
Az ajánlattételi határidő a feltett tisztázó kérdések mennyiségének
függvényében várhatóan a jövő hétre csúszik A meghívott
vállalkozások alkalmasságának az ellenőrzését a közbeszerzési
szakértő minden esetben ellenőrizte. Az eljárás érvényességének
megállapítását követően intézkedhetünk, illetve pontosíthatjuk az
esetleges szükséges többletforrás összegének az igénylését.
Erről a közreműködő szervezettel a Megyei Önkormányzaton és a
Magyar Államkincstáron keresztül folyamatosan egyeztetünk. Ha
meg lesz a többletforrás, akkor lesz az eljárás eredményes, azonban
a feltételes szerződés addig is megköthető.

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. Elkészültek a távfelügyelethez
szükséges informatikai elemek, eszközök is.
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 2020. június 16-tól a
próbaüzem elindulhat.
A csatlakozás igénylésére vonatkozó részletes tájékoztatókat a
Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette. A városházán már lehet
folyamatosan kezdeményezni a rákötéseket. Az első emeleten a
Településszervezési Irodán lehet átvenni az ehhez szükséges
dokumentumokat. A 2019. szeptemberi számban jelent meg a
részletes tájékoztató.
A Vízmű által elfogadott bekötést végző vállalkozók listája,
elérhetőségük olvasható a 12. oldalon.
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.
A kapubejárók, utak, padkák és az aknaelemek hiányosságait
folyamatosan jelezhetik ezeken a számokon és a Városháza
elérhetőségein keresztül is!

Elindult az energetikai korszerűsítés
Biztosan többen észrevették, hogy jó néhány utcában elkezdődött a
közvilágítási lámpák cseréje. A Mezei-Vill Kft szakemberei a város
közel 1100 darab lámpáját szerelik át korszerű, töredék-fogyasztású
megfelelőbb és természetes fényű megvilágítási erősséget
produkáló fényforrásokra. Kérjük a munkálatok végzése alatt
mindenki türelmét. Amennyiben valamilyen rendellenességet
tapasztalnak azt jelezzék a Városháza elérhetőségein!

Geotermális energia hasznosítása
Arról adok tájékoztatást, hogy az Arany János Általános Iskola
telkén a napokban készült el a termálkút gépházát jelentő konténer.
Beszerelték a szükséges kezelő-, szűrő- és nyomásbiztosító
szerelvényeket, a központi hőcserélőt, valamint a távfelügyelethez
szükséges informatikai eszközöket is. A kútfúrással megbízott
alvállalkozó a Debreceni utca melletti ingatlanon néhány napja
megkezdte a visszasajtoló kút megfúrását

Aszfaltozzák a parkolót
A Létavértesen, a Kassai utca 10. szám alatt, a gyógyszertár és a
játszótér szomszédságában elkészült alapozásra a parkoló. Végleges
rétegét a munkagépek lánca (finiser, szállítók, úthenger) –az időjárás
függvényében- 2020. június 16 -án terítik le. Az ehhez szükséges
110 tonna meleg aszfaltot több nagy teherkocsi hozza a debreceni
keverőből. Kérem, hogy aznap a szokásosnál is nagyobb
figyelemmel közlekedjenek, mert biztosan előfordul forgalmi
akadály. Kérem, viseljék türelemmel!

Települési lomtalanítás új időpontja
Létavértes területén a Hulladék Közszolgáltatás keretében a
lomtalanításra 2020. június 22—29. között kerül sor. A korábbi
gyakorlatnak megfelelően az elszállításra szánt hulladékot
nem a lakóház elé, a közterületre kell kitenni.
Az eddigi tapasztalat szerint az így elvégzett lomtalanítás során
nagyságrendekkel több hulladékot szállított el a szolgáltató, és a
település környezetéből sem kellett hetekig szedni a „lomisok ” által
elhagyott hulladékot. Az általunk bevezetett gyakorlatot egyes
kezdeményezők hatására a hatóságok vizsgálták, és az alkalmazott
módszer ellen kifogást nem tettek. Igy a kialakított rend szerint, az
idén is a megsemmisítésre szánt lomtalanítási hulladékot a település
két helyszínén lehet lerakni.
● Vértesi városrészen: Kassai u. 10. - parkoló
● Létai városrészen: Debreceni u. 1. - Sportpálya előtti kisparkoló
-

2020. június 22.
2020. június 23.
2020. június 24.
2020. június 25.
2020. június 26.
2020. június 27.
2020. június 28.
2020. június 29.

Időpontok:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

13:00 – 19:00
13:00 – 19:00
13:00 – 19:00
13:00 – 19:00
13:00 – 19:00
08:00 – 19:00
SZÜNNAP
13:00 – 19:00

A letehető hulladékra az A.K.S.D. által kiadott irányelv vonatkozik.

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd
hulladékok, amelyek nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres
hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútor, elektronikai
készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).
Nem tartoznak a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok
körébe: a kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű
gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek

MENYHÁRT KÁROLY
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Szétszaggatott
kötelékek
Az 1920. június 4-i párizsi békediktátum
kíméletlen fájdalmat okozott az egységes
nemzettest megcsonkításával, az értékek
koncként történt méltatlan elosztásával.
Legmélyebben az emberi lelkekben keletkeztek sebek, melyeket az
elmúlt száz év sem tudott orvosolni. A határon túlra kerültek
fájdalmas sorsától, kiszolgáltatottságától mérsékeltebb sérelem érte
mindazokat, akik a trianoni döntéssel határmenti településsé váltak.
Az egykor Bihar vármegyéhez tartozó Nagyléta község és
lakossága sorsát is megpecsételte az öt kilométerre húzódó
államhatár.
Előzmény: az 1739-es pestisjárvány hatalmas pusztítást okozott a
lakosság körében. A hiányzó munkaerő pótlására a Partiumból
görögkeleti vallású román nemzetiségű jobbágyokat, illetve
Munkács környékéről ruszinokat telepítettek le. Érkeztek családok a
Szilágyságból is. A reformátusok mellett a betelepült lakosság is
felépítette saját templomát, s abban 1920-ig az egyikben román, a
másikban ószláv nyelven tartották az istentiszteletet.
Természetesen nem szakadtak meg a betelepülők családi kapcsolatai
sem.
Az Érmellék 35 községe 1920. júniusáig a Székelyhídi járáshoz
tartozott. A terület történelmi összetartozását erősítette az itt átvezető
hadiút és sóút. A közigazgatási kapcsolaton túl Nagylétát gazdasági,
kulturális, oktatási szálak kötötték Biharhoz és Nagyváradhoz.
Nagyon sok itt élő család anyai, apai felmenői, rokonai ma is a határ
túloldalán, Romániában élnek.
Az első világháború súlyos embervesztesége után következett a
Tanácsköztársaság egy hónapos uralma, majd 1919. áprilisában
ellenállás nélkül bevonultak a román csapatok. A lakosság egy része
örömmel, a másik része ellenszenvvel tekintett a románokra, amit
csak elmélyített a Trianonban kényszerrel aláírt egyezmény.
A trianoni diktátum alapján a település elvesztette jó minőségű
termőföldjének 40 százalékát, megszűnt több évszázados
orientációja, ellehetetlenültek a családi kapcsolattartás feltételei.
2004-ig –a határátkelő megnyitásáig-, aki székelyhídi, bihardiószegi
rokonaival akart találkozni, annak 60 kilométeres kerülőt kellett
tennie.
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Összetartoztunk, összetartozunk
Június 4-én délelőtt, a Debreceni – Petőfi utca sarkán álló Trianoni
emlékműnél
tartott
megemlékezésen
Menyhárt
Károly
polgármester mondott ünnepi beszédet.
Az elmúlt száz év sorsfordító állomásait említve kitért annak helyi
hatásaira is.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A forgandó szerencsére utalva, a magyarság jövőjére vonatkozó
reményének adott hangot, amikor párhuzamot vont a száz évvel
ezelőtti történések és napjaink pandémiája között.
Trianonban a nagyhatalmak diktátumával szemben Magyarország
tehetetlen volt. Ma a nagyhatalmak is tehetetlenül kell elviseljék a
koronavírus-járvány pusztító hatását.
Idézett gróf Apponyi Albert Trianonban elhangzott beszédéből:
„Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott
lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt
megásták Magyarország sírját.”
Délután fél ötkor a négy toronyból itt is harangzúgás emlékeztetett
a gyászos évfordulóra.

Bár 1920-1955 között Nagyléta járási székhely volt, de a
közigazgatási előnyt a határmentiség miatt nem tudták a fejlődés
szolgálatába állítani. Hiába volt és van kedvező térszerkezeti ponton,
a fejlesztési koncepciókban megmaradt a „funkcióhiányos”
minősítés.

Este 19 órától a Trianon emlékműnél az önkormányzat, egyházak,
intézmények, civil szervezetek képviselői és a megjelentek őrtűzzel
emlékeztek nemzeti tragédiánkra.
Az eseményeket rögzítő videofilmet szavalat, énekszám, népi tánc
felvételek színesítik.
Közreműködők: Szavalat: Harmati Dorottya, zenei betétdalok:
Nagy Imre, Nagy Levente, Nagy Zsolt és Szatmári Imre,
Népitánc: Andrejkovics Panni, Gáspár Zoltán, Jenei Tibor, Misuta
Zoltán, Süle-Szigeti Levente.
2012. június 2 -án az önkormányzat Trianoni emlékfalat állíttatott,
ahol minden évben koszorúzással emlékeznek a nemzetet
szétszakító gyászos napra.
T.B.

Az eseményeken készült fotók, videofelvételek megtekinthetők a
város honlapján: www.letavertes.hu és az önkormányzat hivatalos
facebook oldalán:
https://www.facebook.com/Letavertesonkormanyzat/
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Gyógyszer kiváltása

5. oldal

TERÍTŐK A KISTEMPLOMNAK

Tisztelt Lakosság!
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy amint a veszélyhelyzet
visszavonásra kerül, megváltozik az e-receptek kiváltásának
szabálya. Amennyiben közeli hozzátartozónak, rokonnak, vagy
gondozottnak szeretne gyógyszereket kiváltani, két módon lesz
lehetőség receptet kiváltani:
1.

Felírási igazolással (Ez tulajdonképpen a régi papírvény, amit
az orvos állít ki, három vonalkóddal rendelkezik.)
2. Meghatalmazással felírási igazolás nélkül az e-Térből
lekérdezve.
A meghatalmazás rögzítését Kormányablaknál e-Ügyfélkapun
keresztül meg lehet oldani. Az alábbi linken minden fontos
információ az e-recept kiváltással kapcsolatosan megtalálható és a
meghatalmazás kérelmezéséhez szükséges formanyomtatvány is
letölthető:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/meghatalmazasok-az-eeszt-ben
FOTÓ: TÖRÖK NIKOLETTA

Érdemes az ügyintézést minél hamarabb elkezdeni!
Dr. Kiss Ádám
Gyógyszertárvezető
Irinyi János BENU Gyógyszertár

Hogyan érheti el
egészségügyi leleteit online?
1. Ügyfélkapu létesítése regisztrációval
Keresse fel az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalt, majd a
„regisztráció” –nál regisztrálhat e-személyivel. Ha Önnek nincs eszemélyi igazolványa, akkor időpont foglalással mindezt
elintézheti a lakóhelyéhez legközelebbi okmányirodában.
2. Egészségügyi leletek elérése
Lépjen be az eeszt.gov.hu oldalra, ahol ügyfélkapus belépési
kódjaival hozzáférhet saját egészségügyi dokumentációjához,
letöltheti, kinyomtathatja, illetve e-mail cím beállításával
rendszeresen megkaphatja friss leleteit.
Dr. Rákóczi Éva

Szép kézimunka terítőkkel gazdagodott a Nagylétai Görögkatolikus
Egyház Kossuth utcai temploma. A háromdimenziós, szolid
mintázatú terítők egységes motívumai ismétlődnek a főoltáron,
mellékoltáron, szószéken, asztalokon fali fülkékben álló szobroknál.
Mindez a templomot használó kis létszámú nagylétai római
katolikus hívőknek köszönhető. A szükséges alapanyagot Máté
József tanár vásárolta meg, az igen munkaigényes kézimunkákat
önzetlen felajánlásként Szabó Istvánné Erzsike (Új utca) készítette.
A hívek első alkalommal május 17- én láthatták a kollekciót, amikor
több hét után újra volt istentisztelet a Kossuth utcai templomban.
Érdemes élőben is megtekinteni. Török Nikoletta (Új utca) további
15 szép felvétele a város honlapjáról is elérhető: www.letavertes.hu

Befejeződött a templomfelújítás
Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves Testvérek!
Nagy örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy elkészültek a
templomfelújítási munkálatok!
Istennek legyen hála a sikeres
pályázatért, a püspökség támogatásáért, a jószívű adományokért, és a gördülékeny
munkafolyamatok elvégzéséért!

A cikkek forrása a szerzők facebook közösségi oldala

Szalonnát is sütöttek

"Ezerszeres Isten" áldjon meg
mindenkit, aki adományával,
imájával
hozzájárult
a
templomfelújításhoz!
A megszépült templom

Titkó István parochus

Köszönet az adományokért
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Június 10-én, a kijárási korlátozás enyhülése után végre
találkozhattak a szabadban az Irinyi Nyugdíjas Kör tagjai.
Felkeresték a vértesi Irinyi arborétumot, ahol szalonnasütéssel
egybekötve egy hangulatos délutánt tölthettek együtt – adta hírül az
eseményt Guba Imréné, a nyugdíjas kör vezetője.

Olvasóink telefonon, e-mailen érkezett kéréseinek eleget téve,
a jó szándékkal írt facebook bejegyzések alapján, az újság
nyilvánossága útján tolmácsoljuk a köszönetet:
minden önkéntes adományozónak, felajánlónak, az
önkormányzat képviselőtestületének, bizottságok tagjainak, az
összeállításban és a kihordásban közreműködőknek a
koronavírus – járvány idején az itt élő embereknek biztosított
egységcsomagokért!
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Robotika az óvodában
A Debreceni utca 1. szám alatti központi óvodában az EFOP-3.1.316-2016-0001 köznevelési intézkedések támogatása pályázat
keretén belül óvodásaink két alkalommal robotika bemutatón
vehettek részt.
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Helye: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde, Debreceni
utca 1. sz. vezetői iroda.
A felvételi határozaton megjelölt csoportbeosztások szerint a
következő napokon:
• Maci csoport: 2020. 06. 22. 800- 1200 óra között.
• Delfin csoport: 2020. 06. 23. 800- 1200 óra között.
• Bóbita csoport: 2020. 06. 24. 800- 1200 óra között.
• Bölcsődések: 2020. 06. 25. 800- 1200 óra között.
Harmati Zoltánné intézményvezető
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde
munkatársi közössége

Robotika az Irinyi úti Tagóvodában
2020. június 10-én a gyerekek bepillantást nyerhettek egy új
technikai vívmányba, a „Robotikába”. Egérrel, méhecskével
próbálhatták ki a téri tájékozódó képességüket, logikus
gondolkodásukat, figyelmüket, színismeretüket, jobb-bal irány
követését egy megadott pálya keretén belül.

FOTÓK: GYERMEKSZIGET ÓVODA - BÖLCSŐDE

A bemutatók során a gyermekek megismerkedtek a
padlórobotokkal (robotegér és robot méhecske) és azok gyakorlati
alkalmazásával, melyek játékos formában fejlesztik a logikus
gondolkodást és a problémamegoldó képességet.

Óvodai ballagás
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a hagyományoktól eltérő
módon fogunk az iskolába készülő gyermekektől elköszönni
(Delfin, Maci, Mazsola, Csicsergő és Bóbita csoport).
A ballagás, és a fotózás a központi óvoda udvarán kerül
megrendezésre, melyen a búcsúzó óvodások és szüleik vehetnek
részt. Mindenki megértését köszönjük.

Minden gyermek izgatottan és türelemmel várta, hogy rá kerüljön a
sor.

Kedves búcsúzó Cirmi nagycsoportosok !
A koronavírus-járvány okozta helyzet következtében sajnos az
óvodai ballagás nem valósulhatott meg a szokásos módon, viszont
lehetőséget kínálunk, hogy a hagyományoktól eltérően
elbúcsúzhassatok az óvodától.
Töltsünk el együtt június 26-án 13 órától egy közös családi
délutánt, elevenítsük fel együtt az elmúlt négy évet.

A Ballagás időpontja: június 19. péntek: Maci csoport 1400 óra,
Delfin csoport 1500 óra
A bölcsődei Babazsúr időpontja: június 26. péntek délelőtt.

Újonnan érkező óvodás és bölcsődés
gyermekek szüleinek!
A járvány helyzete miatt az idei nevelési évben nem volt lehetőség
személyes találkozásra a beiratkozáskor. Kérném a felvételt nyert
gyermekek szüleit, hogy a megadott időpontokban az óvodai és
bölcsődei beíratásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok
kitöltéséhez jelenjenek a megfelelő óvintézkedések megtartása
mellett (kesztyű, maszk) meg az intézményben.

Szeretettel várunk Benneteket szüleitekkel, egy kötetlen piknik
délutánra, ahol lehetőségetek lesz utoljára birtokba venni az óvoda
udvarát, átbújhattok tarisznyával és virággal a kezetekben a
virágokkal feldíszített jelképes hatos számon és ezzel átléptek egy
új életbe, ahol szeptembertől az iskola vár Benneteket!
Szeretettel:
Az Irinyi úti Tagóvoda Munkatársi közössége
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Azt gondolom, a helyzetről nem mi tehetünk, de ha már ez van,
igyekszünk a lehető legjobbat kihozni belőle. A nyolcadikosainkat
kell nézni, akik három hónapig szinte csak online módon
érintkezhettek egymással, most lehessenek már együtt,
ünnepelhessenek, búcsúzhassanak el egymástól, örülhessenek
egymásnak, élhessék át együtt az utolsó iskolánkban töltött
perceket!

A ballagás margójára
Iskolánkban 2020. június 20-án történik a tanulók ballagása,
„zárt kapuk” mellett. Ez azt jelenti, hogy hozzátartozók,
vendégek, meghívottak sem vehetnek részt a rendezvényen.
A tényt a nagy többség elfogadta, de voltak, akiknek ez problémát
okozott, fájó ponttá vált, jöttek, a máshol miért lehet kérdések.
Néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban tájékoztatásként
leírni.
A járvány kezdetén, amikor március 16-tól elkezdődött a digitális
oktatás, abban reménykedtünk, tanév vége felé visszaáll a rend,
minden normális kerékvágásba kerül, a befejezés a
megszokottaknak megfelelően zajlik majd.
Nem így történt.
Ennek következtében nem tarthattunk bolond-ballagást, nem volt
szerenád, s a ballagás és az évzáró is más módon zajlik majd, mint
az eddigiekben.
Az évzáró helyett osztálykeretben, évfolyamonként különböző
időpontokban az osztályfőnökök értékelik a tanévet, s osztják ki a
bizonyítványokat.
A ballagást, mint említettem, megtartjuk, de csak a 8. osztályos
tanulók, a pedagógusok és a hetedikesek képviselőinek jelenlétével.
Mi is a ballagás? Ez az utolsó iskolában töltött alkalom a végzős
diákok számára, amikor lehetőségük van elbúcsúzni az iskolától,
mely 8 éven át második otthonuk volt, az osztálytársaktól,
évfolyamtársaktól, barátoktól, s nem utolsó sorban a pedagógusoktól. Ezt normál esetben a hozzátartozók is megnézhetik,
szemlélőként részesei lehetnek az ekkor feljövő érzéseknek.
A helyzet miatt azonban ez utóbbi dolog most kimarad. A jelenlegi
szabályok két lehetőséget biztosítanak iskolánknak a ballagást
illetően:
1. Osztályonként történik a ballagás, tehát 3 alkalommal, akár
ugyanazon a napon, de 3 különböző időpontban, amikor a két
szülő az udvaron nézője lehet az eseményeknek
2. Mindhárom osztály egyszerre ballag egyszerűsített
forgatókönyvvel a nyilvánosság (szülők) kizárásával
Mi (tehát nem egyszemélyben én, hanem a tantestülettel együtt, a
Tankerület álláspontját figyelembe véve) úgy döntöttünk, legyen
egy majdnem olyan ballagás, mint szokott, egyszerre minden
tanulónak, hiszen az évfolyam diákjai között nagyon jó a kapcsolat,
nem csak osztályon belül vannak barátok, s így érezzük teljesnek az
eseményt.
Természetesen azt szeretnénk, ha mindenki láthatná, mi történik az
ünnepségen, hogyan zajlik az egész, akár egy kis háttérinformációt
is hozzátéve, ezért felvétel készül az egészről, melyet a ballagás
délutánján felteszünk az iskola honlapjára. A családok ezt
megnézhetik, ha ekkorra családi összejövetelt terveztek, együtt, de
letölthető lesz, s reméljük, a szép élmények közé kerül megőrzésre.
Mi is tudjuk, hogy vannak iskolák, ahol a szülők is jelen lehetnek az
eseményen, Ezekben az intézményekben azonban kevés a gyerek,
csak egy osztály van az évfolyamon, így a diákok, pedagógusok,
hozzátartozók együttes száma sem lesz magas. Hallottunk arról is,
hogy akadnak olyan települések is, ahol az egy osztály ellenére sem
lesz ballagás, mint ahogyan a középiskolákban sem volt. Máshol a
több részletben, több napon és időpontban lebonyolítandó
lehetőséget választották.

Reméljük a felvétel segítségével az otthon összegyűlt családok is
részeseivé válnak az eseménynek, s a saját ballagó gyermeküket
méltó módon tudják otthon megünnepelni!
Bízom mindenki megértésében, pozitív hozzáállásában, azért, hogy
az egyébként is különleges, nem szokványos tanévben szép
élményként maradhasson meg végzőseink életében a ballagás napja!
Az ünnepléshez mindenkinek szép napot, jó időt, jó hangulatot
kívánok!

Az évzáró időpontjai:
Alsó tagozaton: 2020. június 22. hétfő:
8 óra: 1. évfolyam, 9 óra 30: 2. évfolyam, 13 óra: 3. évfolyam, 14
óra 30: 4. évfolyam
Felső tagozaton: 2020. június 23. kedd:
8 óra: 5. évfolyam, 9 óra 30: 6. évfolyam, 13 óra: 7. évfolyam
Minden osztály külön-külön teremben tartja az évzárót és csak a
tanulók és az osztályfőnök lesz jelen!
Nagy Józsefné

Mit jelent számomra
és a családom számára Trianon?
Az a békeszerződés, amelyet 100 évvel ezelőtt, az első
világháború lezárásaként kötöttek a nagyhatalmak, megváltoztatta a
magyar nép történetét. Az én családomat közvetlenül is érinti ez a
szerződés, hiszen családom egyik fele a mai Magyarországról, a
másik pedig a történelmi Magyarország területéről, mégpedig
Erdélyből származik.
Apai nagyszüleim éppen Trianonnak köszönhetően ma
egy másik ország, Románia lakosai. Az elszakított területen élő
magyar emberek az anyaországiakhoz képest a küzdelmes
ragaszkodás árán őrzik magyarságukat, még akkor is, ha gyakorta
hátrány, bántás éri őket, ezért fájó az, ha románnak, ukránnak,
szlováknak, szerbnek nevezik őket. Az én erdélyi nagyszüleim
Romániában Hargita megyében élnek, ahol a lakosság szinte
kizárólag magyar anyanyelvű.
A nagyszüleim azonban nem mindig itt éltek.
Marosvásárhely közeléből, Maros megyéből, a Kis-Küküllőmentéről kerültek oda. Az édesapám még ott nőtt fel, a
Marosvásárhelytől 25, Dicsőszentmártontól 10 km-re található pici
Abosfalván, az Apponyi grófok egykori birtokán.
Egyetlen még élő dédimamám, Bartos Rozália még
ismerte a grófokat, elmesélte, hogyan hordták szét az emberek a
grófi kastélyban talált holmikat, elégetve, elkótyavetyélve a gróf
gazdag könyvtárát, miután azoknak el kellett hagyniuk otthonukat.
Mindig azt mondta, hogy régen csak a gróf gyerekei öltöztek úgy,
ahogyan mi öltözünk. De ez már Trianon után történt.
Apai nagymamám egy másik faluban, az unitárius és
egykor színmagyar Küküllődombón nőtt fel, onnan ment férjhez
Abosfalvára, ahol már dédi gyerekkorában is románok és magyarok
éltek békében egymás mellett. Nekem minden erdélyi ősöm
református, unitárius vagy római katolikus magyar volt.
Anyai nagyszüleim Berekböszörményből és Mezősasról
származnak. Őseik a mai Magyarország határmenti területein éltek,
Böszörményben, Furtán, Ártándon, Mezősason. /folytatás a 8. o.
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Református
magyarok,
akárcsak
őseik
voltak.
Berekböszörmény és a többi bihari település egykor közvetlen
kapcsolatban volt Nagyváraddal, oda hordták terményeiket eladni a
bihari gazdák. Virágzó, gazdag falu volt akkor Böszörmény. Sőt, az
egyik szépapámnak, Bak Gergelynek Nagyváradon volt szőlője, ez
a szőlőskert a háború után szintén el lett csatolva.
Anyai dédimamám mesélte, hogy az Ártándról származó
anyukája még Nagyváradon tanulta a varrónői szakmát, és az nagy
dolog volt akkoriban. Dédimama apukája Bécsben volt huszár, az
első világháború után 7 évig volt Szibériában, mint hadifogoly.
Ezután tért haza és alapított családot.
Anyukám Berettyóújfaluban született, és nőtt fel, és
gyakran hallotta, hogy Trianon után, Nagyvárad elszakításának
következtében lett Berettyóújfalu, az addig jelentéktelen városka
Csonka-Bihar központja, azután indult be városiasodása.
Ha még élnének a múlt század elején született dédszüleim,
biztosan sokat tudnának mesélni a trianoni döntés
következményeiről, sajnos így csak részleteket ismer a család.
Ha a távolabbi múltba tekintünk, több száz évre
visszamenőleg találnánk felvidéki ősöket a mai magyarországi ágon
is (anyukám anyai nagymamája, a Szendrei család onnan
származott, sőt, dédimama szerint rokonságban állt Szendrei
Júliával, Petőfi Sándor hitvesével). Mivel a mezősasi születésű
nagymamám lánykori neve Medgyesi, lehetséges, hogy az ő apai
ősei is Erdélyből kerültek a mai Biharba, Mezősas tájékára.
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A digitális oktatásról
A digitális oktatás a kialakított, jól működő rendben zajlott
intézményünkben. Pedagógusaink fáradhatatlan munkájának, a
tanulók
szorgalmának,
kitartásának,
a
szülők
segítő
együttműködésének köszönhetően sikeresen zártuk a 2019/2020-as
tanévet.

Irinyi nap

Szerintem szinte minden ma élő magyar család sorsa
kapcsolódik valahogyan a trianoni döntéshez, csak lehet, hogy
nagyon távolról vagy nem is tud róla. Bár néhol egy kicsit eltértem a
konkrét kérdéstől, úgy érzem, hogy minden egyes gondolat a régi
magyarországi területekhez, a világháborúhoz és az azt követő
történésekhez kötődött valamilyen formában.
Bartos Eszter
7.b osztályos tanuló

Szép siker a természetjáró vetélkedőn
Nagy szabású és egyben ritka versenyre nevezett be iskolánk 6.c
osztályából 4 diák, akik a Magyar Természetjáró Szövetség és a
seregélyesi Baptista Általános Iskola közös szervezésében életre
hívott országos természetjáró vetélkedőn vettek részt.
A megmérettetésre, amely az „Indulj el egy úton” címet kapta,
több mint 140 Kárpát-medencei általános iskolás csapat jelentkezett.
Az első három online fordulót követően a legjobbak jelenlétével egy
„élő döntőre” került volna sor, amit a szervezők a járványügyi
korlátozások bevezetésével (sajnos) ugyancsak online formában
rendeztek meg. A vetélkedő során a versenyzőknek számot kellett
adni térkép ismeretből, tájolásból, kőzettanból, túra történelemből,
erdők-mezők élővilágát érintő feladatokból. Voltak rajzos feladatok,
sőt saját túrát is kellett szervezni a település környékén.

Intézményi közösségünk minden tanév május 17-én megemlékezik
névadójának, Irinyi Jánosnak a születésnapjáról. Idén a szavalatok
és a koszorúzás helyett a digitális oktatás jegyében az iskola
Facebook oldalán közzétett videóüzenettel biztosítottuk az ünnepi
pillanatokat.

Pályaorientációs Nap
Május 29-én a pályaválasztás fontosságáról és segítéséről szóló
napot tartottunk iskolánkban.

A létavértesi csapat, mely az
„Érmelléki
Csibészek”
(TADÁJAGRÉ)
néven
szerepelt, a nagyon szoros
versenyben az előkelő 2.
helyet szerezte meg, s ezzel
egy 2 éjszakára szóló szállást
nyert teljes ellátással a
seregélyesi
Pelikán
–
házban, ami a Velenceihegységben található.
A Létafit SE vállalta, hogy a
csapatot ingyen elszállítja a
nyereményük színhelyére.
Gratulálunk Bertóthy Tamás Dánielnek, Guba Dávid Istvánnak,
Szabó Janka Reginának és Szatmári Grétának. Felkészítő nevelő:
Bertóthy Tamás

Montázs az elkészült munkákból
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Ennek keretében rendhagyó osztályfőnöki órák kerültek
megrendezésre, ahol a tanulók osztályfőnökeiktől kaptak
pályaválasztással, szakmaismerettel kapcsolatos feladatokat.
A beérkezett munkákból készült összeállítás iskolánk Facebook
oldalán megtekinthető. (Montázs a 8.oldalon látható).
A korábbi évekhez hasonlóan a pályaorientációs nap sikeres volt a
gyerekek körében annak ellenére, hogy a világban kialakult
különleges helyzetre való tekintettel az üzemek, hivatalok és gyárak
látogatása nem valósulhatott meg.

1. rész

Bevezető
Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én emlékeztünk a 100
éve aláírt trianoni békeszerződésre. Tanulóink a pedagógusok által
készített összeállítás segítségével idézték fel az 1920-as évek
hangulatát.

Bizonyítványosztás, ballagási ünnepség
Amilyen rendhagyó volt március közepe óta az oktatás, olyan
rendhagyó módon zajlik a tanév zárása is.
Az 1-7. évfolyam esetén a bizonyítványok, jutalomkönyvek
kiosztása 2020. június 19-én (pénteken) az Irinyi utca 8. sz. alatti
iskolaépület udvarán, két helyszínen az alábbi időpontokban
történik:
1. és 2. osztály: 9 óra; 3. és 4. osztály: 10 óra; 5. és 6. osztály: 11
óra; 7. osztály: 12 óra.
Végzőseink ballagási ünnepségére 2020. június 21-én vasárnap 8
óra 30 perckor a Kassai u. 16. sz alatti iskolaépület udvarán kerül
sor a járványügyi előírások szigorú betartásával.
Véget ért egy hagyományosnak semmiképpen nem nevezhető
oktatási év, elkezdődik a vakáció. Kívánunk jó egészséget, szép
nyarat, kellemes pihenést, és feltöltődést a szeptemberi
újrakezdéshez!

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete

Napjaink technikája nagyon sokat tud segíteni annak, aki kitartóan
érdeklődik egy adott téma iránt. Az Internet kaput nyit a világra,
csak kellő idővel, szelektálási képességgel kell rendelkezni. Egyre
több településtörténeti, családtörténeti információ lát napvilágot a
közgyűjtemények,
egyházi
alapdokumentumok
digitalizált
változatai útján.
Most a Nagylétával kapcsolatos, 80 – 100 évvel ezelőtt itt élt, itt
dolgozó emberek nevét, foglalkozását adjuk közre azzal a
megjegyzéssel, hogy a források valószínű nem teljesek, az itt
szereplő zsidó személyek közül nagyon sokan a holokauszt
áldozatai lettek. Közismertek voltak, köztiszteletben álltak, és
többük leszármazottai ma is itt, vagy másutt élnek.
Aki bármilyen kiegészítő anyaggal, fényképpel rendelkezik, azt
változatlanul hálás köszönettel fogadjuk! Egy fotó, egy irat a
digitalizálást követően nagyobb valószínűséggel fennmarad, nem
lesz az enyészeté. Sokan úgy gondolják, hogy amit ők tudnak, azt
biztos tudja más is. Ennek ellenére érdemes leírni, megörökíteni
ezeket is, mert a véges emberi emlékezet- és lét magával ragadja a
történések sok fontos elemét.
A temetőbe lépve szokott eszembe jutni, hogy akik itt pihennek,
azok sokkal többet tudnak a településről, az életről, mint mi élők
együttesen. Millió ismeret, tapasztalat sírba szállt Velük.

NAGYLÉTA
Korábban a székelyhídi járáshoz tartozó település Trianon után
Járási székhely: 1920-1955 között
Hozzá tartozik Cserekert, Kiscsákó, Ligettanyák, Nagycsákó.
Lakóinak száma: 6.434. Területe: 14.986 kh.
Templomai: 2 görögkatolikus, 1 református, 1 izraelita.
Vezető szolgabíró : vitéz dr. Miskolczy Hugó,
Szolgabiró: dr. Végh József. Járási orvos: Teörök Emil.
Járási állatorvos: dr. Gamauf Géza, Községi biró: Árva Sándor.
Vezető jegyző : Klotz Lajos. Községi orvos : dr. Ördög Imre.
Körállatorvos: Gergely Sándor
Földbirtokosok:
özv. Árva Józsefné (149) - Gazdaközösség (1977) — Grósz Jenő
(181) — Gr. Keglevich Istvánné (779) —Lédig Dezső (110) —
Nagyléta község (373) — Református egyház (136) — Székely
László és neje, Izsó Imre és neje (1153).
Orvos: Reinkop Izidor. Ügyvéd: Kuhár Vilmos.
Ácsok:
Batsó János — Czifra Lajos — Csordás Sándor — Goraciu Gyula
— Kiss Gábor — Lukács Antal — Pankotai Sándor —Papp József
— Papp Péter —Papp Sándor — Szilágyi Mihály— Szilágyi Pál —
Szima Péter.
Asztalosok:
Erzse Dániel — Lauf Mihály — Molnár Géza és Hari István —
Papp Lajos — Révász Ferenc — Szathmári Antal —Szathmári
Károly — Ifj. Szathmári Károly — Vitéz Széli András — Vida
Sándor.
Autófuvarozó: Fehér László.
Bádogosok: Bernstein Leopold —Rauchberger Sándor —
Sternberg Jakab — Zagyva József.
(folytatjuk)
Turóczi Barnabás
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei
Május közepétől beindult a sportélet egyesületünkben is. A
labdarúgók, kézilabdások és a zumbások újra dolgoznak.

HÍREK
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Egyesületünk kézilabdázója
Pongor Nelli a lovassportban is megcsillogtatta
tudását! A Mikepércsen
megrendezett
Szabadidő
Lovasversenyen a nyitott
kategóriában, a 14.év alattiak
ügyességi
terepversenyén
második helyezést ért el.
Gratulálunk!
Papp Zoltán
szakosztályvezető

FOCI SPORTTÁBOROK 2020

FOTÓK: : LÉTAVÉRTES SC ’97

A Bozsik-programban résztvevő labdarúgóinknak ünnepélyes
keretek között átadtuk az éves munkáért járó okleveleket, érmeket.

A Létavértes Sc'97 labdarúgó szakosztálya foci sporttábort szervez
7-14 év közötti gyerekek részére a Létavértes Sportcentrumba.
Időpont:
2020. július 06 –10, illetve 2020. július 27.-31
A tábor nem bentlakásos, és naponta egy ebédet biztosítunk a
gyerekek számára. A táborban volt, és jelenlegi NB I -es
játékosok tartanak edzést.
Jelentkezni lehet Létavértesről és környező településekről:
letasc97@gmail.com illetve a +36/70/778-2595 telefonszámon.
Értesítjük a szülőket, hogy a gyerekek edzései június hónapban
minden pénteki napon 16:00-tól lesznek megtartva. Várjuk a
gyerekeket! Utána nyári szünet lesz, és legközelebb szeptember 1. vel kezdődnek az edzések.
Árva Barna SE elnöke

Körös parti vízitábor 2020
A LÉTAFIT SE. ez évi vízitáborát
csak egy turnusban, 2020. július 13 –
július 18 között rendezi a a szokott
helyen, a Körös mentén. Mivel a
meghirdetést követően az 50 fős
keretszám gyorsan betelt, így már
nem tudnak új jelentkezőket fogadni.

RÉGI FÉNYKÉP - Első áldozók

A kézilabda utánpótlás csapatainknál az U.8, U.9,U.11 és U.13
korosztályoknál is elkezdődtek az edzések.

A Zumbás hölgyek szerdán és szombaton tartják óráikat ZumBeus
vezetésével.

A csoportkép valószínű 1957-ben készült a Károlyi utcai
görögkatolikus templom kertjében. Középen Miklósvölgyi Miklós
főtisztelendő úr. Köszönet a fotó tulajdonosának Bodácska
Ágnesnek (Debrecen)
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ELMARAD A HITTANTÁBOR
Ezúton
értesítünk
minden
hittanosunkat,
szüleiket
és
érdeklődőt, hogy az ez évi
református hittantábort 2020. július
6-12 között nem tudjuk megtartani.
A döntést
a
Magyarországi
Református Egyház Zsinati Tanácsa,
az ÁNTSZ, a Vértesi Református
FOTÓ: EGYHÁZKÖZSÉG Egyházközség és az Idősek Otthona
ajánlása alapján hoztuk meg.
Emellett fontos szempont volt az is, hogy a hittantábor helyszíne,
várható létszáma miatt, a napi programok során nem tudjuk
betartani azokat az óvintézkedéseket és követelményeket, melyek a
jelen helyzetben a tábor lebonyolításánál szükségesek lennének.
A nehézségek ellenére is Isten áldását kérjük a családok életére!
Hisszük, hogy Ő ad megoldást, reménységet e mostani nehéz
helyzetben.
Forrás: Vértesi Református Egyházközség facebook oldala)

Tájékoztató
Ezúton is tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy mind a négy
történelmi egyházunk saját facebook oldallal rendelkezik,
ahol naprakész információkat, imaüzeneteket olvashatnak,
igehirdetéseket, istentiszteleti alkalmak felvételeit láthatják.

Emlékezés
FEHÉR LAJOSNÉ
született: Mikó Ilona
1947. 03. 18. – 2010. 06. 04.
Lelki fájdalmakkal múlt el 10 élv azóta, hogy
az Úr elszólított az élők soraiból.
Gondolatainkban, emlékeinkben mindig velünk
és bennünk élsz. Mégis hiányzol Édesanyaként,
Nagymamaként, és nem utolsó sorban az
általad beteljesült jóságos Feleségként.
Emléked, míg élünk megőrizzük !
Férjed, Gyermekeid, Unokáid, Menyed és Testvéred

MEGEMLÉKEZÉS
IFJ. DULACSI ANDRÁS
1964. 09. 25 – 1985. 07. 25 - 35 éve
DULACSI LÁSZLÓ GYULA
1974. 08. 15 – 2018. 06. 10 - 2 éve
”Az élet kegyetlen, de csendben megy tovább,
drága emléketeket őrizzük egy életen át
Mert az tudja csak igazán mi a fájdalom,
kinek már két gyermekét fedi sírhalom”

Haláluknak évfordulóján soha el nem múló
fájdalommal emlékezik

:

Édesanyjuk, testvéreik és családjuk

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

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

BEFEJEZŐDÖTT
AZ EGYSÉGES KÉRELMEK BENYÚJTÁSA
ZAJLANAK A KÉRELMEK ELLENŐRZÉSEI
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászainak segítségével
nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően zajlott a
veszélyhelyzetben az idei egységes kérelem beadási időszak.
Az idei évben 2020. június 9-ig összesen 169 100 db
támogatásigénylés történt, ebből 17 340 db Hajdú-Bihar megyében.
A falugazdászok megyei szinten pedig 11 016 db kérelem
benyújtásában segítettek. Ez azt jelenti, hogy a megyében
benyújtásra került kérelmek több mint 63%-ban nyújtottak
segítséget a falugazdászok. A NAK időben és jól megszervezte a
gördülékeny egységes kérelem beadási feltételeit és biztosította,
hogy a folyamat a járványügyi szabályoknak megfeleljen és a
gazdálkodók számára a lehető legkisebb kockázattal járjon. Ennek
okán a falugazdászok telefonon keresztül segítettek a kamara
tagjaink a benyújtott kérelmek 95%-nál.
A már beadott egységes kérelmeket a Magyar Államkincstár
adminisztratív úton ellenőrzi, és az esetlegesen tapasztalt hibákról,
hiányosságokról elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
tájékoztatja
az
ügyfeleket,
meghatalmazottjaikat/kamarai
meghatalmazottjaikat.
Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan kérjük a gazdálkodókat keressék
meghatalmazott falugazdászaikat.
Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy Hajdú-Bihar
Megyében júniustól újra a megszokott ügyfélfogadási időben
fogadják falugazdászaink az ügyfeleket.
Munkatársaink és tagjaink védelmének érdekében az irodák csak az
érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával látogathatóak.

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

ÉPÍTÉSI
TELEK.
Eladó
Létavértes Károlyi utcán 1416 nmes építési telek egyben (irányár: 4.8
M. Ft) vagy megosztva (707 nm,
irányár: 2.4 M Ft. és 709 nm,
irányár: 2.4 M. Ft.). Közművek az
üres telek előtt. Érdeklődni:
06304759639, 06705632924
ÉPÍTÉSI TELEK Nagyváradi u.
19/A alatt 661 m2 közművesítés
nélküli telek eladó. Érdeklődni
lehet: 06-30-313-3046
(B-2020/28560/5/18)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minőségű szántóföldet
vennék vagy bérelnék hosszú távra.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
06308461690
(B-2020/28560/11/54)

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 (x)
Hirdetések leadása július-10.
péntek 12 óráig
Városháza I. emelet 12. – vagy
letahirek@gmail.com

Létavértes, Baross u. 15. szám alatt, vállalkozásra is
kiválóan alkalmas 135 nm -es épület, 1261 nm -es
telekkel eladó! Irányár 20 mFt. Érd.: 06/30/336-7175

12. oldal

Létavértesi

HÍREK

2020. JÚNIUS

Tájékoztató
A koronavírus miatti korlátozások enyhítése eredményeként 2020.
május 25 –től az ügyfélszolgálati irodában ismét van személyes
ügyfélfogadás. Az egészség megőrzése érdekében az irodában a maszk
viselése, védőtávolság megtartása kötelező. Egyszerre csak egy személy
tartózkodhat az ügyféltérben.
Elektronikus csatornán lis van ehetőség van mérőállás, mindennemű
változás bejelentésére, számlával és folyó-számlával kapcsolatos ügyek
intézésére. A megkeresések során legyenek figyelemmel az
ügyintézéshez szükséges alátámasztó dokumentumok meg-küldésére is
Honlapon elérhetősége: http://www.debreceni-vizmu.hu
Ügyfélszolgálat elérhető: ügyfélszolgálat@debreceni-vizmu

Hibabejelentés: +36 52 / 513-536
Létavértesi iroda: Debreceni u. 1. Tel: +36 52 / 200-183
Hétfő: 8.00 – 12.00, szerda: 12.00 – 16.00

A Debreceni Vízmű Zrt. által elfogadott vállalkozók:
1.) Vértes Gázszer Bt. 4283 Létavértes, Bács köz 4, (ügyvezető:
: Bárány Péter) vertesgazszer@gmail.com tel.: +36 30/4881497
2.) Ifj. Bárány Péter ev. 4283 Létavértes, Bács köz 4,
b.peti8907@gmail.com tel.:+36 30/9348750
3.) Sápi Csaba e.v.; 4130 Derecske, Radnóti Miklós u. 13.
sapiki@t-online.hu ; tel.: +36 30/9387729
4.) Géczi és Társa Kft. (ügyvez: Géczi Sándor); 4275 Monostorpályi,
Vasvári Pál u. 22. geczitsa@gmail.com; tel.: +36 20/2615023
5.) ÉKVISZ Kft (ügyvezető: Sári Gyula); 4002 Debrecen, Létai út 95.
ekviszkft@gmail.com; tel.: +36 30/9456125
6.) Zolgép Kft.4272 Sáránd Kossuth u.36. (ügyvezető: Nagy Zoltán )
zolgepkft@gmail.com tel: +36 30/2292787

7.) Demföld Kft. (ügyvezető: Demeter László) 4262 Nyiracsád,
Tavasz u. 6. tel: +36 30 2810007

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

