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Farsangi csinnadratta
A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
február 14-én, vasárnap - a pandémiához
igazodva- farsangi összeállítással köszöntötte a lakosságot.
A Csárdamuri színjátszók és a Zimberi banda
13 órától először a múzeum parkolójában a
Szeretetház lakóit örvendeztették meg
műsorukkal.
Innen indult szekérkaravánjuk, hogy a Kassai
– Aradi utcasarkon, a Vízi vágóhídnál,
Népbolt – Árpád utca sarkán, A Széchenyi –
Károlyi utcák kereszteződésében, a Teleki –
Baross utcasarkon és az Arany János –
Csillag utca kereszteződésében bemutassák
vidám – zenés összeállításukat.

Köszönet a lelkes közreműködőknek! A rendhagyó télbúcsúztató vidám programról
szóló tudósítások, képriport elérhető a város honlapjáról: www.letavertes.hu

MEGEMLÉKEZÉS

Bábkiállítás kívül - belül

A Létavértes Városi Önkormányzat
tájékoztatja a lakosságot , hogy a
bizonytalan járványügyi helyzet miatt
az 1848/49-es
magyar forradalom és szabadságharc
173. évfordulója alkalmából
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hétfőn, koszorúzási ünnepség lesz
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A bábkiállítás címe: „A báb JEL, melynek sorsa van.” (Urbán Gyula)
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde
Nagyon megtisztelő felkérést kapott a
Cifra Palota bábcsoport!

Bábjainkat egy vándorkiállításra invitálták,
ahol többek között a Vojtina Bábszínház és
a hajdúsámsoni Dínó bábcsoport bábjaival
együtt lesznek kiállítva. Meglepetésként a
méltán híres Kemény Henrik örökségéből
is látható lesz egy bábfigura.

10.00 órától: a Kossuth szobornál
(Árpád tér)
10.30 órától: az Irinyi János szobornál
(Irinyi u. 8.)

TAGFELVÉTEL
A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési
Ház március 01-től tagfelvételt hirdet a
Csormolya népdalkör
Zengő citerazenekar csoportjaiba
A csoportok heti 1 alkalommal, szerdán késő
délután tartják próbáikat. A részvétel
ingyenes!
Jelentkezés: A könyvtárban (Rózsa u. 1.)
keddtől péntekig 8.00-17.00 óra között, és
szombaton 9.00-12.00 óra között - telefonon:
52-376-055 munkaidőben..

FOTÓ: GYERMEKSZIGET ÓVODA- BÖLCSŐDE ARCHÍV

Bábok kiállításra készen

Nagy örömünkre szolgál, hogy neves,
bábos
szakemberek
értékesnek
és
érdemesnek találják az általunk készített
bábokat, és egy ilyen rangos megyei
rendezvényen képviselhetjük intézményünket és városunkat.

A kiállítás rendezői: Nemzeti Művelődési
Intézet, Vojtina Bábszínház, KorngutKemény Alapítvány, VOKE Egyetértés
Művelődési Központja, Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde, Létavértesi
Városi Könyvtár és Művelődési ház.
A járványhelyzet miatt Létavértesen az
óvoda bejárati kettős üvegfalánál van a
kiállítás, (Debreceni utca 1. szám)

2021. február 16 - március 07 között

amit belülről az óvodások, kívülről pedig
minden érdeklődő megtekinthet. A
vándorkiállítás többi helyszíne: Pocsaj,
Konyár, Hajdúsámson, Berettyóújfalu.
A tárlat végül megérkezik a debreceni
Vojtina Bábszínházba, ahol 2021.
augusztus 19. - szeptember 30. között lesz
megtekinthető.
A létavértesi gyermekek ismerősként
köszönthetik a kiállított bábokat, hiszen
minden
évben
lehetőségük
van
megtekinteni az immár 14. éves Cifra
Palota bábcsoport előadásait, sőt, a
bábokkal Ők is játszanak a bábos
tehetségműhely keretein belül is.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk
erre a rendhagyó kiállításra!
Pappné Győri Tünde
Báb munkaközösség vezető
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TÁJÉKOZTATÓ
2021. január 1-től érvényes adózási változásokról

Minden bentlakó
igényelte az oltást
2021. január 30-án a Debrecenből érkezett
oltócsoport minden bentlakót, a dolgozók 90
százalékát
beoltotta
Pfizer/BioNtech
vakcinával
a
Nagylétai
Református
Egyházközség Idősek Otthonában. A
példaértékű, szinte teljes körű oltás minden
rendkívüli esemény, és mellékhatások nélkül
zajlott, ezáltal a lehető legkisebb szintre
csökkent az otthon lakóinak fertőzés veszélye
– tudtuk meg Dr. Magócs Gusztávtól, az
intézmény orvosától.

2021. évi véradó napok
Legközelebb:
2021.március 11 –én 9-15 óráig
Helye: Aranykalász irodaház - Árpád tér
2021. június 09-én
Helye: Sportcentrumban – Debreceni u, 1.
2021. augusztus 24 -én
Helye: Vértes Tornateremben – Kassai u. 8.
2021. december 15.-én
Helye: Sportcentrum - Debreceni u. 1.

Farsangi játék
kicsiknek, nagyoknak

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL
Az egyes adótörvények módosításáról
szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján a
helyi iparűzési adóban a bevallási
szabályok változásai szerint:
• 2021. január 1-jétől kizárólag az
állami adó- és vámhatóságnál lehet
benyújtani a helyi iparűzési adó
/HIPA/ bevallásokat.
2021. január 1-jétől az adóalanyok főszabály szerint - nem az önkormányzati,
hanem csak és kizárólag az állami
adóhatósághoz kötelesek benyújtani
helyi iparűzési adó-bevallásukat. Így a
nyomtatványok csak a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) honlapján lesznek
fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati
Portálról
a
helyi
iparűzési
adóbevallások 2021. januártól már nem
elérhetőek.

• A feltételeknek megfelelő mikro-,
kis- és középvállalkozásnak minősülő
vállalkozónak a 2021. évben, az adott
előleg-fizetési időpontban esedékes – a
Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az
önkormányzati adórendelet szerinti
adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50
százalékát kell az egyes esedékességi
időpontokban megfizetni.

• Az egyéni vállalkozónak nem
minősülő magánszemély vállalkozó a
helyi iparűzési adóról szóló bevallását
papíralapon
is
benyújthatja
az
önkormányzati adóhatósághoz.
Fontos, hogy maga az iparűzési
adóbevallás
feldolgozása,
esetleges
javítása az önkormányzati adóhatóságnál
történik és az adófizetést is az
önkormányzat
11738008-15373319-03540000
számú
Helyi iparűzési adó beszedési számlájára
kell változatlanul megfizetni.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és
vámhatóságon keresztül, elektronikus úton,
az állami adó- és vámhatóság által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon
(21NYHIPA) nyújtható be, melyet az
állami adó- és vámhatóság elektronikus
úton megküldi a nyilatkozatot tevő
vállalkozó székhelye és telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára.

A Kormány a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot
érintő
hatásának
enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelete alapján:

A Városi Könyvtár és Művelődési ház
kreatív játékra hívja az egyéneket,
családokat. Farsangi szemüvegeket,
álarcokat várnak az intézménybe, ahol
az alkotásokból kiállítást rendeznek.
Jelmezbe öltözött egyének, családok
fényképét is várják e-mail útján. A
határidő mindkét játéknál február 26.
A legjobbakat jutalmazzák.

Létavértesi Hírek
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA
SZÍNES VÁLTOZATBAN
(ELŐZŐ 7 ÉV)
a város honlapján:
www.letavertes.hu

A 2021. évben végződő adóévben azon, a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a
továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely
azzal
felel
meg
a
kisés
középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: KKV törvény)
szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá
minősítés feltételeinek, hogy esetében a
KKV törvény 3. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban:
mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi
iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a
2021.
évben
végződő
adóévben
alkalmazandó önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték több, mint 1
százalék.

A meg nem fizetendő előleg-részlet
összegét az adóhatóság hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti, abban az
esetben, ha a vállakozó 2021. február 25ig a székhelye, telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára, az
állami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton nyilatkozik, hogy mikro,
kis- és középvállalkozásnak minősül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
nyilatkozatot minden vállalkozás, még a
magánszemély vállalkozó is (őstermelő
is) feltétlen tegye meg, mivel annak
elmulasztása esetén nem jogosult az 50
%-os önkormányzati rendelet szerinti
adómérték szerinti adófizetésre.
Tehát ebből adódóan aki ezt az
adókönnyítést igénybe kívánja venni, de
nem rendelkezik elektronikus kapcsolatartási elérhetőséggel az ezen időpontig ki
kell, hogy alakítsa!
A HTV. 39/B.§.(3) szerint adózó (KATA
adózók 2.500.000.-Ft utáni tételes
adófizetése) vállalkozásoknak nem kell
nyilatkozatot tenni, esetükben automatikusan érvényesül a csökkentés.

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tavaszi
lomtalanításra április hónapban kerül sor.
A Kassai utca 10. szám alatti parkolóba, és
a Debreceni u. 1. sz. alatti Sportcentrum
előtti kisparkolóba április 12 –17 között
szállíthatják ki a ház körüli feleslegessé vált
lomokat.
Részletesebben a márciusi lapszámban.
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A 2021. évi költségvetésről
Létavértes Város Önkormányzatának költségvetése 1.676.856.955
Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadásra került. Az ülések
tartásának a korlátozása miatt a képviselőtestület tagjai és a
bizottságok tájékoztatást kaptak az anyagról és megtették
észrevételeiket. Az elkészült anyag bevételi oldalon tartalmaz
bizonytalan tételeket és az adóbevétel nem folyamatos érkezése
előidézhet kisebb likviditási problémákat. Mint ahogy eddig most is
kértem az intézményvezetőket, munkatársaimat az odafigyelő és
takarékos gazdálkodásra.
A költségvetés elérhető a város honlapján az Önkormányzat/ Helyi
rendeletek oldalon. Fontosabb elemeiről: a 4. oldalon olvashatók

A koronavírus helyzetről
Mint ahogy arról értesülhettek az írott és elektronikus médiákból
2021. március 1-jéig a veszélyhelyzet meghosszabbításra került és
az azzal kapcsolatosan meghozott intézkedések hatályban
maradnak. A koronavírus helyzetről érdeklődtünk a háziorvosi
körzetekben is. Tájékoztatásuk szerint a fertőzöttek száma
körzetenként eltér. Karanténos fertőzött beteg az Árpád utcai
körzetben nincs, az Árpád tériben 3, míg a vértesi körzetben 8 fő.
Létavértes területén csak néhányan várnak még tesztelésre. Az
egészségügyi szolgáltatók munkatársai mindannyian megkapták a
második vakcinát is A szociális intézményekben az oltások
megtörténtek. Bizonyára az is ismeretes, hogy az időskorúak
beszállítása a Pfizer vakcina felvételéhez folyamatosan történik.
Információink szerint a ránk következő hétvégén is 12 fő kaphatja
meg ezt a Kenézy kórházban. A háziorvosi körzetek betegei
számára a 80 év fölöttiek mellett elkezdődött a 17-60 év közötti
betegek behívása is. Az elmúlt héten így helyben is 10-10 beteg
oltása történt meg. A háziorvosok tájékoztatása szerint ez a
tendencia erre a hétre is igaz lesz. Amennyiben több oltóanyag
érkezik, úgy ez növekedhet. Továbbra is szükséges és 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 (0630/2682819), Takács
István (0630/4377545), Márton Sándor (0630/9835087)., és mint,
ahogy eddig munkaidőben az önkormányzat telefonszámain.
Az általunk ismert hiányosságokat februárban is elküldtük, aminek
az elhárítása napokon belül megtörténik. Ez főként aknák melletti
nyomvonalsüllyedés, ami a fagyok elmúltával megszaporodhat.
Kérjük, hogy ha bárki ilyet tapasztal haladéktalanul jelentse be. A
cég munkatársai segítséget nyújtottak a Konyári utcán közlekedési
gondatlanságból adódó átemelő akna kerítésének rongálásához
anyagbeszerzésben is. Elmaradt aszfaltburkolat javítás csak a fagyés hómentes időszak után fogják végezni. Az Önkormányzat
részéről ezt hetente folyamatosan megtesszük.
Tájékoztatok mindenkit, hogy az Önkormányzatnál eddig 514
ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést. Az igénylések
adminisztrációját a téli hónapokban is lehet intézni a
Városházán. Arra hívom fel a figyelmet, hogy ez azért fontos, mert
a talajterhelési díjak kiszabására vonatkozó moratórium 2021.
június 30-án lejár.

3. oldal

Geotermális energia hasznosítása
A geotermális energia hasznosítás pályázatunk során kialakított
rendszerek üzemszerű működését a kivitelező DH-Szerviz Kft.
üzemeltetési szerződés előkészítésével vállalta.A munkálatokat a
távfelügyeleti rendszeren keresztül és helyszíni ellenőrzés útján
végzik. Ennek keretében külön vállalással a napokban befejezték az
óvodai napkollektor rendszer javítását és karbantartását. Ezt
követően annak üzemszerű működése helyreállt. A meleg
vízszolgáltatás stabil biztosításához egy óvodai kazán átkötése is
rövidesen megtörténik. A cég vezetői a termálvíz gáztalanítására és
a gáz hasznosítására elkészített költségvetésüket a héten küldik meg.

Energetikai korszerűsítésről
A Mezei-Vill Kft. Szakemberei a karbantartás keretében
folyamatosan ellenőrzik a közvilágítási rendszert. Az a
tapasztalatunk, hogy olyan helyen, ahol a lámpaoszlop nem lakott
ingatlannál van, nem mindig történik meg időben a hiba bejelentése,
ezért kérek mindenkit, hogy amennyiben nem világító lámpatestet
észlel azt a szokásos módon a Városházán az ingatlan címével és a
lámpaoszlop számával (az oszlop közepén egy kis alumínium táblán
látható) haladéktalanul tegyék meg.

Ipari park
Az ipari park pályázatunk most már a kivitelezés szakaszába
érkezett, amihez a munkaterületet 2021. január 15-én D-Profil Kft.
részére átadtuk. Jelenleg az egyes munkanemek előkészítése folyik.
Amennyiben az időjárás engedi a konkrét munkavégzés is
elkezdődik. A gázvezeték építéséhez még egy bányakapitánysági
hozzájárulást várunk.

Orvosi ügyeleti ellátás biztonsága
Ahogy korábban is írtam még mindig nehézségekkel küzdünk az
orvosi ügyeleti ellátás szervezésében. Az általa vélt és túlzónak
tartott terhet 1 fő háziorvos a továbbiakban sem vállalja. Ezért a
személyi feltételek biztosítására folyamatos erőfeszítéseket teszünk.
A februári ügyeleti szerevezésnél az látszott, hogy a rendszerbe
beforgatott helyettesítő orvosok aktívabbak voltak, azonban az
asszisztencia biztosítása még mindig nehézkes. A február 7-ei
hétvége vasárnapján a helyettesítő orvos Debrecenből hozott
munkatársat. Azonban meg kell köszönnöm azt a hozzáállást,
amellyel a telefonos egyeztetésemre igent mondtak és vállalták az
ügyeleti szolgálat vitelét és segítését.

A közterületi wifi szolgáltatás előrehaladásáról
Megvalósult a két pályázatunk, mely a közterületi wifi szolgáltatás
ingyenes elérését biztosítja. Ennek során az utóbbi két hétben
Kossuth utca első szakaszán, az Árpád tér teljes szakaszán, a Rózsa
utca elején, az óvoda, sportpálya körzetében, illetve Vértesen a
Kassai utca elejétől a Delfin Fitness épületénél, a Kassai utcai
parkoló, illetve az Irinyi Arborétum területén és várhatóan az Irinyi
utca elején, az Irinyi Arborétum, játszótér és a sportpálya, valamint a
parkoló területén már 2021. február 15-től működik a szolgáltatás. A
korábbi pályázatból az Irinyi utca 1. szám alatti iskola épületre már a
múlt évben elhelyezésre került egy berendezés. Ezekkel mindkét
településrész főtere lefedésre került szabad felhasználású, ingyenes
wifi használattal. A kivitelezést a T-Systems Magyarország Zrt.
végezte, melyért köszönettel tartozunk.

A határátkelőhelyi szabályokról
2021. február 15-én 0:00 órától a határátkelőhely használatában
ismét korlátozások léptek életbe. A vásárlási és más látogatási célú
egy napos határátkelés megszűnt, kizárólag az ingázó munkavégzők
tehetik ezt meg. Románia a betegszámok emelkedése miatt sárgára
állította Magyarországot.
Folytatás az 5. oldalon

4. oldal
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A közúti közlekedés rendjéről
Az utóbbi hetekben többfelé tett bejárásunk alapján tapasztaltuk,
hogy az utak mellől a közlekedési táblák eltűntek. Valaki (k) úgy
gondolták, hogy az újrahasznosításuk indokolt és nem törődtek
azzal, hogy esetleg közvetlen balesetveszélyt okozhatnak ezzel.
Tisztelettel kérem, hogy amennyiben bárhol ilyet tapasztalnak, azt
az őnkormányzat telefonszámain (376-101, 376-345) vagy az ismert
mobilokon
jelezni
szíveskedjenek,
illetve
a
titkarsag@letavertesph.hu e-mail címünkön a hely vagy
útkereszteződés pontos megjelölésével.

Bölcsődénk csoportjai

Gyalogjárdák síktalanítása
Mint, ahogy a híradásokban folyamatosan értesülhetünk róla az
időjárás még egy ideig nem akar engedni. Az éjszakai fagyok
következtében főként, ha nappal csapadék lesz, a síktalanítás
folyamatosan indokolt. A gyalogjárdák tisztán- és csúszásmentesen
tartása mindig az ingatlantulajdonos kötelessége, amire ezúton is
szeretném felhívni a figyelmet.
Segítségüket előre is köszönjük.
Menyhárt Károly polgármester

Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2021. évi költségvetéséről
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a a veszélyhelyzet idejére
vonatkozóan így fogalmaz::
„…sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének
összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében
gondoskodnia kell a döntések - ide értve a rendeletalkotási
tárgyköröket is - meghozataláról.”
Helyben a képviselők, bizottságok tagjai írásban megkapták,
véleményezhették a költségvetés tervezetét. Az érintett
intézmények, érdekképviseletekkel, szervezetek képviselőivel
előzetes konzultáció történt.

FOTÓK: ÓVODA-BÖLCSŐDE ARCHÍV

Szeptemberben új kisgyermekek lépték át a bölcsőde kapuit és
vették birtokukba az intézményt. A Gomba csoportba (tipegő
csoport) 12 gyermek jár (8 lány és 5 fiú), akik 12 - 22 hónap
közöttiek. A Ficánka csoport (nagy csoport) 14 fővel működik (5
lány és 9 fiú), ahol minden kisgyermek betöltötte a 2. életévét.

Óvodánk kezdő csoportjai

Az elmúlt év bázisszámaira felépült költségvetés első válto-zatában
150 milliós hiánnyal kellett szembesülni, ezért az érintett
intézmények vezetőivel egyeztetve, velük egyetértésben
csökkenteni kellett minden területen az idei évre tervezett
feladatokat.
Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési
(bevételi-kiadási) főösszege: 1.676.896.955.-Ft.
Összes működési bevétel 137.772.245 forint (11,3 millióval
kevesebb, mint az előző évben. Az állami normatíva is több mint 1
millióval kevesebb a tavalyinál, 652.231.798 forint.
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet, az elvonások, bevétel
kiesések miatt új alapokra kellett helyezni a feladatellátást.
Továbbra is a munkahelyek megtartása és a működőképesség
fenntartása, a kötelező feladatok ellátása és az önként vállalt
feladatok megtartása az elsődleges cél. A feladatfinanszírozás
összességében kevesebb forráshoz juttatta a várost.
A hiány nélküli tervezés kötelezettsége ugyan megvalósult, de a
biztonságos működés érdekében minden területen elvárható a
takarékos, körültekintő gazdálkodás. A 2021. évi költségvetés az
elmúlt időszak legtöbb bizonytalanságot tartalmazó pénzügyi
tervezete. Teljesítése nagymértékben függ a járványhelyzet további
alakulásától, függ az üzemeltetési költségek alakulásától. Ez a
költségvetés a túlélést célzó megszorítások költségvetése lett. (T.B.)
www.letavertes.hu /Önkormányzat/ Helyi rendeletek

A Bóbita csoportba 18 gyermek, 10 kislány és 8 fiú kezdte meg az
óvodát. A családlátogatás alkalmával megismerkedtünk a
gyermekekkel és családtagjaikkal. Az anyás befogadás
lehetőségével éltek a szülők, és együtt fedezhették fel az
esztétikusan berendezett, hangulatos termet, és az életkori
sajátosságoknak megfelelő játékokat. A gyermekek örömmel
érkeznek óvodába, az év közben érkezők befogadása folyamatos.
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Létavértesi HÍREK

A Maci csoportba 25 gyermek jár, 10 lány, 15 fiú. 13 gyermek
bölcsődébe járt, ami hozzájárult a nevelési év beszoktatási
időszakának rugalmasságához.
A fokozatos beszoktatás eredményeként beépült a napirendünk,
elmaradtak a reggeli sírások, szomorkodások. A rendkívüli
szünetek, betegségek miatti hiányzások ellenére örömmel
tapasztaljuk, hogy a gyermekek elfogadják egymást, a felnőtteket és
az óvodai élet mindennapjait.

5. oldal

Lezártuk az első félévet.
Iskolánkban ebben az időpontban 458 tanuló járt. Eredményeikről
elmondható, hogy az előző év hasonló időszakához képest nagy
örömünkre, mind a magatartás, mind a szorgalom átlagunk
emelkedett, s a tanulmányi eredmény is jobb lett, mint tavaly volt.
Kitűnő tanulónk 38, jeles 88 lett. Ez több, mint negyede a
diákjainknak! Gratulálok mindenkinek, s kívánom, év végén
legalább ezt a sikert ismételjék meg, de felül is lehet írni!

Azt gondolom, elmondhatjuk, hogy a 2020/2021-es tanév első
féléve nagyon nehéz próbatételek elé állított bennünket. Nem volt
egyszerű feladat szeptemberben „visszahozni” a diákokat a
tantermek világába az előző tanévi digitális oktatás után. Nem volt
egyszerű az elmaradások, felejtések, vagy a meg sem tanult dolgok
(főleg a sok papír alapon dolgozó tanuló esetén) pótlása,
ugyanakkor a tananyaggal való haladás megoldása.
Nem volt egyszerű a betegség miatt távollévő pedagógusok
helyettesítése (persze az otthon betegeskedők helyzete sem). Nem
volt egyszerű a járvány miatti korlátozások elfogadása, elfogadtatása
a tanulókkal, szülőkkel, az új szabályok szerinti munka, életmód,
iskolai rend tudomásul vétele. Sok dolog hiányzott, elmaradt, s
lehet, hogy nem is pótolható. Azt sem tudjuk, változik-e a
következő félévben a helyzet, csak reméljük, hogy jobbra fordul!

A Delfin csoportba 19 gyermek jár, ebből 10 lány és 9 fiú. Az
óvodakezdés előtt családlátogatás során kerestük fel a
kisgyermekeket, és szüleiket. A fokozatosság elvére épülő szülős
beszokatás lehetőségével mindenki élt, így az első napokban a
gyermekek együtt töltötték a délelőttöket az anyukájukkal, és
közösen fedezték fel az óvodát, és az óvoda helyiségeit. Együtt
játszottak, ismerkedtek a játékokkal, egymással, az óvónénikkel és a
dajka nénivel.

Én úgy ítélem meg, mindenki tette a dolgát a tőle telhető legjobban,
sőt, időnként erőnkön felül teljesítettünk. Munkánkat
eredményesnek mondhatjuk. Remélem, pedagógiai tevékenységünk
a szülők megelégedését, a tanulók fejlődését szolgálják! Azt is
remélem, hogy a tanév előre haladtával egyre inkább nyithatunk, s
az év vége már a megszokott rend szerint alakulhat!
A tanév folytatódik, a munka nem áll meg!

Ma már a gyerekek otthonosan mozognak a csoportszobában,
ismerik a játékeszközöket, azok használati módját, az életkoruknak
megfelelő szokásokat, és mindennap komplex játékos
tevékenységekben vehetnek részt. Sajnos ebben az időszakban a
vírushelyzet miatt kialakult intézkedések nagyban befolyásolják az
óvodai élet mindennapjait. A rendkívüli szünetek, a
megbetegedések ellenére a gyermekek örömmel érkeznek
reggelente, és szívesen tevékenykednek, együtt kis társaikkal.

Kérjük, idén is támogassa óvodánk gyermekeit, adója 1%-val!
Alapítványunk neve: A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért
Adószám: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
munkatársi közössége

FOTÓ: ARANY J. ISKOLA ARCHÍVUMA

Minősítésre készülve a 3. a osztályban
A tanítás mellett diákjainkkal levelezős versenyeken dolgozunk, a
pedagógusok közül pedig több kolléga minősítése van folyamatban.

További jó munkát, jó tanulást, s ehhez nagyon jó egészséget
kívánok!
Nagy Józsefné
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Harry Potter verseny
J. K. ROWLING írónő, a Harry Potter-sorozat könyveivel
elvarázsolta az olvasóit, s a sorozat sikere máig is töretlen.
Az idei évben csatlakoztunk először az országos Harry Potter
versenyhez.
(Az első fordulóban a Harry Potter-sorozat ötödik részéhez, a
Főnix rendjéhez köthető feladatlap megoldása mellett, a 6.
kötethez (Harry Potter és a Félvér Herceg) kapcsolódó kreatív
műalkotás elkészítése volt a feladatunk)
Kreatív feladatként az ifjú varázsló tanoncok, rövidfilmet forgattak,
Harry Potter és a Koronavírus címmel. Az Aranyos Citromporosok
serege kategóriájukban, a 229 csapat közül a 30. helyezést érte el.

Félévzárás

2021. január 22-én, pénteken véget ért a 2020/2021-es tanév első
féléve. A tanulók eredményeiről papír alapon és a Kréta felületen
tájékoztattuk szülőket.
Az első félévben legjobban teljesítő tanulóink névsora:
1. osztály: Fekete Balázs, Fucskó Miklós, Gombos Ádám, Hajdu
Tamás, Karcza Virág, Marinka Gergő, Molnár László, Szabó
Hanna, Szabó Kristóf, Szatmári Fanni
2. osztály: Tóth Bernadett Éva, Varga Jázmin, Varga Péter Zoltán
3.
osztály

FOTÓ: ARANY j. ISKOLA ARCHÍVUM

A csapat tagjai: Bertóthy Tamás, Oláh István és Szabó Gergő 7. c
osztályos tanulók. A felkészítő Molnárné Pelei Andrea tanárnő.
A gyerekek a következőként nyilatkoztak:
„Andrea néni szólt, hogy van egy számunkra kedvező verseny, ami a Harry
Potter világáról szól. Most ezen a versenyen kiélhettük a fimrendezői
kreativitásunkat, amire az iskolában csak ritkán van lehetőség.
A furfangos feladatok az 5. részhez és a hozzátartozó filmhez
kapcsolódtak. A versenyhez tartoztak érdekes feladatok, amik néha
nagyon aprólékos munkát igényeltek. Az igényes projektmunkához egy
filmet készítettünk, amiben mi magunk is szerepeltünk. A film a Covid
– 19 járványához kapcsolódik. A legjobb rész a kellékek előállítása
volt.„

Kitűnők
Csikai Emese, Kertész
Marietta, Laczkó Lili
Tóth Andrea,
Tóthfalusi Balázs

4.
osztály

Dajka Máté, Fekete
Hunor, Zsiros Ábel

5.
osztály

Jákób Levente
Virág Richárd

6.
osztály

________

7.
osztály

________

Jelesek
Bajgyik Ervin
Fekete Milán
Demján Liliána, Erdei
Botond, Fekete Nándor
Kósa Alexa Barbara,
Vályi Zsófia, Vass Máté
Budai József, Molnár Anna
Németh Panna, Pongor
Nelli, Szabó Anita
Fekete Levente, Kovács
Renáta, Szima Csenge
Zsiros András
Lakatos Milán, Pongor
Attila, Zudor Nóra
Zudor Réka

Gratulálunk a kimagasló tanulmányi eredményt elért növendékeinknek és további eredményes tanulást kívánunk a második
félévben!
Magas tanórai mulasztás következményeként 3 tanulónak kellett a
féléves tananyagból osztályozóvizsgát tennie, mely 2 esetben
elégtelen érdemjeggyel zárult.

Online értekezlet

Egy országos versenyen első alkalommal ilyen szép eredményt
elérve, természetesen türelmetlenül várják versenyzőink a
következő évi megmérettetést, ahol ismételten indulni szeretnének.
Mi támogatjuk őket ebben!

Régi kép

FOTÓ: IRINYI ISKOLA ARCHÍVUM

Február 5-én félévi értekezletet tartottunk online formában, ahol
elemeztük és értékeltük a tanév eddigi eseményeit illetve
megbeszéltük feladatainkat, céljainkat a második félévre
vonatkozóan.

„Mert megérdemlem”

Nagylétai amatőr színtársulat „Talpra magyar!” című előadásának
jelenete 1944-ből.. Kép: Magánarchívum

Hagyományainkhoz híven, idén is meghirdetésre került tanulóink
körében a „Mert megérdemlem” iskolai pályázat, mely során
minden Irinyis diák lehetőséget kap arra, hogy példamutató
magatartásával, szorgalmával, közösségi munkájával, jó tanulmányi
eredményével és versenyeken való szereplésével kitűnjön
osztálytársai köréből.
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7. oldal
MERT MEGÉRDEMLIK

KÉPEK: IRINYI J. ÁLTALÁNIS ISKOLA ARCHÍVUMA

A pályázat keretében diákjaink a korábbi években egy „ajándék
délelőttöt” kaptak jutalmul félévkor, mely során együtt
kézműveskedtek, sportoltak, filmet néztek.
Sajnos, ebben a tanévben a járványhelyzet miatt ebben a formában
nem volt kivitelezhető Irinyiseink jutalmazása, de idén sem maradt
el az elismerés.

Büszkeségeink a felső tagozatban

Versenyek
Iskolánk hagyományait átalakítva idén mesemondó verseny helyett
meseíró pályázatot hirdettünk alsó tagozatos tanulóinknak. 2-4.
osztályig jelentkezhettek a gyerekek egy általuk kitalált, kézzel írt
történettel. 16 pályamunka érkezett az „IRINYIS MESEÍRÓ”
címre. A legjobbnak ítélt alkotók jutalomban részesültek:

Az alsó tagozat legjobbjai
A reggel kuponok kihúzásával kezdődött, amik a délelőtt folyamán
különféle kedvezményekre jogosították fel a tanulókat tanórákon
(tanulás helyett: játék laptopon, tableten, rajzolás, színezés, evésivás, robotok összeszerelése, programozása…).
Emellett apró ajándékokkal kedveskedtünk a kiemelkedő
teljesítményt elért tanulóinknak, melyet a zsákbamacskák rejtettek
Köszönjük Joó – Tamás Henrietta és Mihók – Szima Beáta
pedagógusok szervezőmunkáját!

2. o. I. Tóth Bernadett Éva, II. Varga Péter, III. Varga Jázmin
3. o. I. Tóth Andrea, II. Kertész Marietta, III. Tóthfalusi Balázs
4. o. I. Nagy Márk, II. Vályi Zsófia, III. Fekete Hunor
A Derecskei Gyerekesély Iroda "JÁRÁSI VÁNDOR KUPA"
online versenyén továbbra is aktívan vesznek részt 3. és 5. osztályos
növendékeink. Felső tagozatos diákjaink a legutóbbi versengés
során kiemelkedő teljesítményükkel első helyezést értek el, így a
következő fordulóig iskolánk büszkélkedhet a vándorkupával.

Szülői értekezletek
Február elején minden évfolyamon megrendezésre került a tanév
második szülői értekezlete az osztályfőnökök irányításával online
vagy személyes formában. A téma az első féléves munka
értékelése, az előttünk álló feladatok és programok valamint az
aktuális problémák megbeszélése volt. A részvételi arány jónak
mondható.

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

Újra érmesek az ötödikesek
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő
nevelőiknek: Vályi Éva, Magyar Jánosné, Katonáné Szabó Csilla és
Katona István!

Létavértesi
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BATYUSBÁL
a hazatért gyógyszerész tiszteletére
Nagyléta gyógyszerésze, Simonyi József gyógyszerész és családja
1944 őszén összepakolt, a patikát bezárta és elmenekült.
Osztrák erdei helyeken volt neki ismerőse. Majd 1945. márciusáprilis táján jöttek haza, amikor az oroszok Berlin felé kanyarodtak.
Nagy volt az öröm, és batyusbált rendeztek a gyógyszerész úr
tiszteletére.

jelenet

Szépen felöltözött menyasszony jött be a színpadra, fátyol még nem
volt rajta, apja elé állt:
- Apám, én nem megyek az esküvőre, én ezt nem akarom!
- Öt perc múlva itt lássalak teljes pompában! – dörgedezte az apa

HÍREK

2021. FEBRUÁR

A Rozsnyai gyűjteményről
Januárban írtunk arról, hogy a Magyar Művészeti Akadémia
támogatásával megjelent a Rozsnyai Gyűjtemény 47 oldalas
tárlatismertetője: Vezető a gyűjtemény állandó kiállításához
címmel.
Néhány mondatban érdemes bemutatni a gyűjteményt, még akkor
is, ha a járványhelyzet miatt jelenleg nem látogatható.
Elhelyezése: a klasszicizáló stílusú Lédig kúria műemléki
környezetében található, ahol 1998 óta a református egyház
Szeretetháza működik. 2002-ben pályázati támogatással több
apartmansor épült, és 2010-től ezek egyikének alagsorában nyertek
elhelyezést a rendkívüli értékkel bíró magánműkincsek. A
gyűjteményt a Rozsnyai család fiatal tagja, Dr Rozsnyai István
gyógyszerész hozta létre.

De öt perc múlva nagy volt a sírás, visítás. A menyasszony a
Tiszába ugrott, meghalt. Behozták, letették a földre apja lábaihoz,
aki letérdepelt, sírt és énekelt. Gyönyörű bariton hangja volt. Ezt a
szerepet Farkas Béla fiatal tanító alakította.

jelenet

A református lánykör dalárdája volt. Szép lányok, szép ruhák, szép
dalcsokor. Vezényelt Pircsi Nagy Julis (későbbi Tömöri Lajosné).
Ő a biztos siker érdekében bement Debrecenbe a MÁV
Filharmóniához, a színházhoz, hogy mutassák meg neki hogy kell
vezényelni.
Már a próbán is nagy átéléssel vezényelt. Pongor Jolánka néni meg
is szólította:
- Julis, ne csináld, hagyd abba, mert elröhögjük magunkat!

Dr. Bihari Horváth László, a gyűjtemény egykori vezetője erről így
írt: ”Ennek törzsanyagát egy kisebb – festett bútorokból,
kerámiákból, hímzett textilekből, viseleti elemekből, háztartási
eszközökből álló – egység képezte, melyet még Dr. Rozsnyai István
apai nagyanyja, Máté Katalin állított össze a kalotaszegi Ketesden.
E lokális jelentőségű együttest Dr. Rozsnyai István az 1990-es évek
közepén bővíteni kezdte. A fiatal gyűjtő figyelme egyre inkább a
népi kerámiára irányult, gyűjtőterülete pedig a Kárpát-medence
egészére kiterjedt. A lokális gyűjteményből így csakhamar országos
jelentőségű tematikus kerámiagyűjtemény lett, amely jelenleg
Magyarország egyik legjelentősebb néprajzi magángyűjteménye.„

jelenet

Az állandó kerámia-kiállítás a Kárpát-medence hagyományos,
népi fazekasság legszebb termékeit mutatja be. A kiállítás földrajzi,
területi tematikájú: minden tárlóban egy-egy fazekasközpont
anyaga látható. Különösen értékesek a Kalotaszeget is ellátó zilahi
és tordai központok edényei. Reprezentatív darabjai láthatók az
észak-erdélyi és a székely kerámiának, valamint a barcasági szász
és a bánffyhunyadi magyar kályhásmesterségnek is.
Az időszaki kiállítóteremben évente 3-4 változatos tematikájú
kiállítást rendeznek, ahova szeretettel látogatnak el a helyi és
környező települések érdeklődői, diák csoportjai. Az intézmény
megalapítása óta kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, az élmény,és múzeumpedagógiai foglalkozásokra, melyek révén, remélhetőleg
a mai generációk tagjaiból érdeklődő, tájékozott, a kultúrára nyitott
múzeumlátogató felnőtt válik.
A múzeum udvarán, az intézményhez szervesen kapcsolódik a 33
fő elszállásolására alkalmas Bihari Jurtatábor, ahol avarkori mintára
készült 6 személyes jurtákban, és esztétikus közösségi tereken
tölthető el a szabadidő, nyári tábor vagy több napos osztálykirándulás.

jelenet

Láthatjuk, hogy az intézmény hagyományőrző tevékenysége a
pandémia körülményei között is megtalálta a lakossághoz vezető
utat, mint például a játékos helytörténeti vetélkedő, betlehemi
kocsikázás, vagy legutóbb a farsangi csinnadratta körmenet.

FÉNYKÉP: MÁTÉ SÁNDORNÉ TULAJDONA

A Nagylétai Református Leánykör 1946- ban

. jelenet

Nővérem, Nagy Olga énekelt: „Messze a Nagyerdő, messze száll
a felhő…” Gyönyörű ruha volt rajta. Gáspár doktor úr felesége adta
kölcsön az olajzöld nagyestélyi ruháját. Sok aranyszínű csipke volt
rajta. A dalhoz Kiss Gusztáv tanító bácsi játszott tangóharmonikán.
Egy szavalat hangzott el a fiatal Nagy Lulus néni előadásában. Ő
tudott a legszebben szavalni, de arra már nem emlékszem, hogy mi
volt a vers.
Rácz Gyula bácsi és bandája kezdte a dalt, majd rázendített Horváth
Sándor fiatal tanító: „Ott túl a rácson…” kedvenc áriára (Huszka
Jenő Gül baba operett). Az előadást a bocskai ruha tette
ünnepélyessé, ami a Kollégium egyenruhája volt.
Ezután következett a bál. Elsőnek a gyógyszerész úr nagylányát
kérte fel valaki. Fekete magas sarkú cipőben, térdet takaró fekete
ruhában, széles western övvel, sok sor aranylánccal a nyakán.
Közben ment a kínálgatás: volt hurka, kolbász, rántott hús, rétes,
béles, pogácsa.
Gyönyörű este volt. Tánc és nótázás ment hajnalig.
Milbik Józsefné nyugdíjas pedagógus

„Intézményünk bemutatja népünk évszázados múltját, örömét,
bánatát, humorát, életteli színes világát megörökítő tárgyait, melyek
nem csupán matériák, sokkal többek annál: nemzetünk igazi
kultúrkincsei. A gyűjteményt szeretettel ajánljuk minden leendő, és
visszatérő látogatónk számára!” – írják a Rozsnyai Gyűjtemény
munkatársai.
Turóczi Barnabás
Képekkel
illusztrálva
olvasható
a
város
honlapján:
www.letavertes.hu ,illetve a Létavértesi Hírek facebook oldalán és a
www.letahirek.blog.hu oldalon.
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Meghiúsult szabadidős rendezvényekről
A koronavírus okozta helyzet miatt lépésváltásra kényszerült a
kisváros nagy hagyományokkal rendelkező tömegsport
egyesülete.

Tisztelt Gazdálkodók!
A Családi gazdaságok és az őstermelői
tevékenység reformja az előző cikkünkben taglalt
változásokon túlmutatóan az alábbi fontos
változásokat hozta magával:
-

-

-

-

Az egyéni őstermelői igazolványok, amelyek 2020. december
31-én hatályosak voltak azok 2021. január 1-től automatikusan
érvényesek. (Ebben az esetben az ügyfeleknek nincs
teendőjük, nem kell betétlapot érvényesíteni)
A közös őstermelői igazolványok, amelyek 2020.12.31-én
hatályosak voltak azok 2021. január 1-től automatikusan
érvényesek és Őstermelők Családi Gazdaságának hívjuk.
(Ebben az esetben a ŐCSG tagjainak szüksége lesz egy Családi
Gazdasági szerződés létrehozására. Ezen ügyfeleket a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara fel fogja keresni és segítséget fog
nyújtani a szerződések létrehozásában, ennek határideje 2021.
július 31.
Értékesítés esetén 2021.01.01-től nem az őstermelői
igazolvány számot kell feltüntetni a felvásárlási jegyen, hanem
a NEBIH által generált FELIR számot. Az Őstermelők
nyilvántartása továbbiakban az őstermelői nyilvántartási
rendszerben történik, az őstermelői kártya megszűnt. A FELIR
számokról, ŐCSG nyilvántartási számokról a NEBIH
honlapján működő Őstermelő kereső program segítségével
lehet adatokhoz jutni a közölt linken
--https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso

A korábbi években terjedelmes éves beszámolók készültek a sok
száz főt megmozgató programokról, azok tanulságairól, a
terebélyesedő közösség élményeiről, melyek résztvevői nem csak a
megyéből, hanem az ország túlsó végéről, sőt határon túlról is
neveztek, élvezhették a szervezők alapos előkészítő munkáját, a
házigazdák vendégszeretetét.
- A 2020. évünket, mint minden közösségét, átírta a Covin 19 –
kezdte gondolatait Bertóthy Tamás, a Létavértesi Fitness és
Szabadidő Sportegyesület elnöke.

Kapnikbányai látkép
Januárban egyesületünk tagjai még részt vettek egy sítúrán a
romániai Kapnikbányán. Ám utána hiába készültünk a májusi
Erdőspusztai kék teljesítménytúra megrendezésére, sajnos a
rendkívüli helyzet ezt már meghiusította.

Egyéni vállalkozó Családi Gazdálkodók nyilatkoztatása
továbbra is március 31-éig esedékes arra vonatkozóan, hogy a
továbbiakban ŐCSG vagy Egyéni vállalkozóként kívánják
folytatni tevékenységüket.

Gazdálkodással kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos jelentési
kötelezettségek
- A nitrátérzékeny területen gazdálkodók Nitrátadatszolgáltatásra
kötelezettek, a bevallás határideje 2021. március 31.
- A Nitrátrendelet kimondja, hogy 5 évente egyszerűsített
talajvizsgálati jegyzőkönyvvel kell rendelkezni a nitrátérzékeny
területekre vonatkozóan. Ezért akik nem rendelkeznek ezen
megfeleléssel fontos, hogy tápanyagkijuttatás előtt talajmintát
vegyenek és azt a falugazdász irodán keresztül talajtani
laboratóriumba el kell juttatni.

Pályázati lehetőségek:
Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
- VP Öntözésfejlesztés
- Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (Második szakasz: 2021.
március 1. – 2021. március 16. - Harmadik szakasz: 2021.
április 6. – 2021. április 20.)
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!
A vírushelyzetre való tekintettel ügyintézést megelőzően továbbra
is telefonos időpontegyeztetés szükséges!
Üdvözlettel a falugazdászok:
Tótin Zsófia (+36 70 337 6903; totin.zsofia@nak.hu),
Zilahi Kristóf (+36 70 528 5804; zilahi.kristof@nak.hu),
Barna Péter (+36 70 490 6254 barna.peter2@nak.hu)

FOTÓK: LÉTAFIT SE ARCHÍVUMA

Túrázók a Körösön
De annál nagyobb volt az igény és az öröm, hogy júliusban immár
22. alkalommal megvalósulhatott az utóbbi évek legnagyobb
létszámú, hatnapos Körös túránk. Ott elég kevés túrázóval
találkozhattunk.
A magashegyi túra tervét, a határátlépést is keresztül húzta a
karantén, így magyarországi célpontot kerestünk, amit persze utólag
egyáltalán nem bántunk meg. Választásunk az általunk kevésbé
ismert Bakonyra esett, melyet ugyan négy nap alatt nem lehetett
bejárni, de a szépségéből, vadregényes szurdokaiból ízelítőt
kaptunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy ugyanekkor több létai
ismerősünk is ezen a vidéken kirándult.
Úgy gondoltuk, hogy az év második fele már a megszokott
életritmusban folyik, de nem így történt. A visszatérő szigorítások
miatt meghiúsult az Irinyi túra megrendezése. Bár tömeges
érdeklődés volt, végül is csak egyéni szervezésben tehették meg a
távokat. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, amit utólag jeleztek
felénk. Nekik a régebbi kitűzőkkel tudtunk kedveskedni.
Őszintén reméljük, hogy ebben az esztendőben újra teljes
kapacitással tudunk dolgozni, lesz lehetőségünk pótolni az elmaradt
teremfoci bajnokságtól kezdve minden elmaradt tömegsport
programunkat.
Turóczi Barnabás

Létavértesi
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
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Judó, kézilabda

GYORSMÉRLEG
A 2020. év különleges volt a Létavértes SC' 97 számára.
Sportegyesületünkben hat szakosztály dolgozott az elmúlt évben:
labdarúgó, kézilabda, úszó, judo, karate és zumba.
Az alapozó edzéseket a korábbi évek trendje szerint kezdték meg
sportolóink, készültek a versenykiírás bajnoki fordulóira.
Közismert, hogy a Covid 19 vírus miatt a szövetségek menet
közben felfüggesztették a bajnokságokat, így csonka évet zártunk,
hiszen egyik szakágnál sem hirdettek végeredményt.
Egyesületünknek ez annál is inkább fájó volt, mivel több csapatunk
bajnokesélyesként szerepelt.
A második félévben elmozdulás történt, mivel a kormány a
veszélyhelyzet közepette is engedélyezte a versenysportot.
Természetesen az előírt kötelező védelmi intézkedések és kontroll
mellett folytathattuk az edzésmunkát.

FOTÓK: LÉTAVÉRTES SC ’97 ARCHÍVUM

Judo szakosztályunkban február hónap elején elkezdődött az
edzésmunka. Az edzésekre a megszokott időpontokban:
kedden és csütörtökön 16.30 - 17.45 között kerül sor.

Az őszi szezont a serdülő labdarúgóink a harmadik, az ifi
csoportunk az első. a felnőttek pedig a negyedik helyen zárták.
A női kézilabda felnőtt csapat a megyei bajnokságban a harmadik
helyen áll, az utánpótlás csapataink pedig folyamatos résztvevői a
szövetség által szervezett tornáknak.
Félbeszakadt Haja János judo edző felkészülése is, aki az Athénba
tervezett Európa Bajnokságra edzett. Az elmaradt torna
előreláthatólag idén megrendezésre kerül.
Az úszó szakosztályunk versenyúszói a második félévben részt
vettek a második területi versenyen. Felkészülésüket az uszoda
bezárása nagyon megnehezítette.
Egyesületünk, mint munkáltató, hat fő közfoglalkoztatottnak adott
munkalehetőséget.
A
Sportcentrum
működtetését
-az
önkormányzattal kötött megállapodás alapján- továbbra is a
Létavértes SC ’97 végzi.

Aktív szerepet vállaltunk a települési közösségi programok,
rendezvények lebonyolításban, mint például a nyugdíjas találkozó, a
teljesítménytúra, az egyházi bál, kiszállásos véradás, stb.
Az elmúlt évek fejlesztési tendenciáját folytatva pályázati forrásból
sikerült megújítani a sportpálya hangosítását, továbbá nyolc
kamerából álló kamerarendszer kiépítésével tudtuk gyarapítani az
önkormányzati tulajdont.
Papp Zoltán szakosztályvezető

A legifjabb kézilabdázó lányaink: U.8 és U.9 korosztályok edzése
folyamatos. A hölgyek egy felkészülési mérkőzést követően február végén- tornán vesznek részt a kisiskolás bajnokságban.
Papp Zoltán szakosztályvezető

„Régi idők focija”

Rövidesen kezdődik a bajnokság
Tájékoztatjuk tisztelt szurkolóinkat, hogy a megye II. osztály 2021.
március 14-én kezdődik a Létavértes -Ebes mérkőzéssel.

A felkészülés ideje alatt az alábbi edzőmérkőzéseket játszuk:
2021. 02.06.-14:00 Létavértes-Hajdúbagos Eredmény: 4:2
2021. 02.13.-14:00 DEAC-Létavértes
2021.02. 20.-14:00 Létavértes- Hosszúpályi
2021. 02.27.-14:00 Létavértes -Sáránd
2021.03.06.-14:00 Létavértes-DEAC

Közmunkások toborzása
A Létavértes SC ’97 elnöksége férfi és női közmunkásokat keres
2021. március elsejei kezdéssel 2022. február 28-ig a Sportcentrum
területére.
Jelentkezni lehet személyesen minden nap 8:00- 14:00 óráig a
Sportcentrumban (Debreceni u. 1/c)
Árva Barna elnök

Ez a fénykép még a régi focipályán készült az 1975/76. évi Megye
I. osztályban szereplő Vörös Meteor játékosairól.
Álló sor (balról): Tóth Szilárd, Kelemen Sándor, Szabó II. József ,
Pinczés Imre, Fehér Sándor, Vásárhelyi József, Tóth Sándor, Cseh
János,
Guggolnak (balról): Vásárhelyi Sándor, Katona István, Albucz
József, Sebők János, Molnár Sándor, Szőllősi …
Játékos-edző: Kelemen Sándor

Létavértesi HÍREK
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Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni mindazoknak,
akik férjem

PÁNYA MIKLÓS

(1930.04.26 – 2020.12.28.)
temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút és virágot helyeztek el.
Szerető felesége, lánya, unokái és dédunokái

MEGEMLÉKEZÉS
„Volt egyszer egy mese, nem mondták el végig,

nem jutottak tovább, csak a közepéig.
Beleszólt az élet ebbe a mesébe,
mikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe.”

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk

11. oldal

„Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott,
Egy csoda volt, ahogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”

VÁLYI IMRÉNÉ
Vass Éva Róza

halálának 3 éves évfordulójára emlékezik
Szerető családod, és mindazok, akiknek szívében élsz

„Nincsen olyan nap hogy ne gondolnék rád,
Az asztalon fényképed égő gyertya és virág.
Rád gondolok most is, Széttépett lélekkel,
Örök fájdalommal, örök szeretettel.„

TÓTH BÉLA

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk

halálának 20. évfordulója alkalmából

Bogya Ibolya (1939 – 2019)
halálának 2. évfordulójára
Férjed, gyermekeid, unokáid és dédunokáid
menyed és testvéred

1952. 10. 27 – 2001. 02. 11

Emléke él és élni fog, míg az én szívem a Földön dobog.
Őrzöm a képét, a mosolyát a hangját, s minden gesztusát.
Őrzöm a mozdulatát, mely bennem él mind a mai napig,
Őrzöm a felém közvetített gondolatait, a nekem elsuttogott szavait.
Mert nem halt meg Ő énnekem,
Csak messze távozott, hol nem érinthetem. Hiányzol nagyon!”

Szerető családod

FARNASI JÓZSEFNÉ

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

MEGEMLÉKEZÉS

„Egy Angyal lettél, ki fentről figyel minket.
Minden percben velünk vagy,
Követed lépteinket.
A lelkünket eladnánk,
Hogy még szerethessünk.
Mindenünket feláldoznánk,
Csak egy percig ölelhessünk”

NOVOTNI KÁLMÁN JÓZSEF
(1956 – 2020)

Drága férjem egy éve hagyott itt bennünket. Nagyon hiányzik nekünk.
Nyugodjon Békében

Szerető feleséged, gyermekeid és unokáid

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

Az „IMIKE GYERMEKÜNK MOSOLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
kuratóriuma és a szülők megköszönik a 2020. évben az adó 1 %-ból
felajánlott támogatást, mely 459.209.- forint volt.
Ebből kerekesszék rögzítőre 144.000 Ft-ot, elektromos íróasztalra 162.000
Ft-ot, pulse oxinetre 12.000 Ft-ot, gyógymatracra 13.000 Ft-ot költött az
alapítvány. A számlán lévő pénzből Ottobock egyedi kerekesszékbe lett
fizetve 715.000 Ft. Mivel a súlyos betegségben szenvedő gyermek állapota
folyamatosan romlik, ezért a gyermek gyógykezelésére és életkörülményei
javításához kérjük továbbra is a támogatók segítségét!
Gyermekünk életének megmentéséért kérjük, támogassa alapítványunkat
adója 1 %- ával, adományával !
Adószám: 18148398-1-09, Számlaszám: 11738008-20843612
Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését,
és áldozatvállalását!

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Alkotmány u. 16.sz.alatti lakóház (2
nagy szoba, konyha, fürdőszoba,
előszoba, kamra, pince, gázfűtés)
eladó. Nagy udvar, gazdálkodásra is
alkalmas kert. Érdeklődni lehet:
06 52 376-262 telefonszámon. (x)

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

TERMŐFÖLD. Létavértesen a
0739/6 hsz. alatt 5,28 hektár, 110
aranykorona föld eladó.. Telefon:
(52) 376-611
(B-2021/28560/1/35)

SZŐLŐ PAJTÁVAL. Létavértes
Kossuth kertben kordonos szőlő
alápincézett pajtával eladó. Víz,
villany van.
Telefon: 06 30 324 7806
(B-2021/28560/3/11)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Rákóczi u. 50. sz. alatti családi ház
eladó. 2 szoba, konyha, fürdőszoba, melléképületekkel, 4843 m2 –
es területen.. Érdeklődni: 30/405 45 93 vagy 70/373 4001
(B-2021/28560/3/54)

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

Hirdetések feladása
2021. március 1O–én,
szerdán, 12 óráig

JELENTKEZZ SZERZŐDÉSES VAGY
TARTALÉKOS KATONÁNAK !
Feltételek: büntetlen előélet, betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, bejelentett magyarországi lakcím, egészségügyi,
pszichikai és fizikai alkalmasság.
4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A, Tel: +36/52) 314-200
iranyasereg.hu - hajdu.toborzo@mil.hu
Bővebb információk a honlapon: www.letavertes.hu

12. oldal

Létavértesi

HÍREK

2021. FEBRUÁR

