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Füzesi József köszöntése
November 10-én 11 órától a Szent Kristóf
szálló éttermében bensőséges hangulatú
ünnepség volt. Szeretett családtagjai, a
Létavértes és Vidéke Ipartestület vezetősége,
tagsága és azok feleségei körében Menyhárt
Károly polgármester köszöntötte a 90 éves
Füzesi Józsefet, aki a város egyik legidősebb
férfi polgára, férfiszabója.

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A hagyományoknak megfelelően október 23-án délelőtt ünnepi megemlékezés volt az
Árpád téri kopjafánál. Harmati Dorottya szavalata után Menykárt Károly mondott ünnepi
beszédet. Ezt követően az önkormányzat, az intézmények, egyházak és fegyveres
testületek koszorúztak. A felvételen Menyhárt Károly polgármester és Papp Zoltán
alpolgármester koszorúz.

DIAKÓNIAI DÍJAT KAPOTT ROZSNYAI ISTVÁN

FOTÓ:: MAGÁNARCHÍVUM

1932. november 10-én született Álmosdon, hét
testvér közül negyedikként. Szülei nagy szeretetben nevelték Őket. Már gyermekkorában
elhatározta, hogy férfiszabó lesz. Így került a
nagylétai Nagy György férfiszabóhoz tanúlónak. Pár év után barátjával Újlétán váltotta ki
az ipart, majd ezt követően a Minőségi Szabó
KTSZ-be ment dolgozni Debrecenbe.
1965. márciusában kötött házasságot Gulyás
Violával, akivel 55 évig éltek boldog
házasságban. 1966_ban született Gyöngyi nevű
lányuk.
1973-ban a Létavértes Nagyközségi Tanácstól
megkapta iparengedélyét, és 2019-ig itt
dolgozott megbecsült férfiszabóként.
Felesége halála óta egyedül él otthonában, jó
egészségben. Ellátja a ház körüli mindennapi
teendőket: mos, vasal, néha még főz is.
Tisztelettel köszöntjük, és nagyon jó
egészséget kívánunk!
TB

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM:

„Tiszta, és Isten előtt megálló életre
törekedtem” – vallja Rozsnyai István.
Lelkipásztori szolgálatai mellett több mint
25 évet dolgozott az intézményes diakóniai
rendszerben. Nyírbogdányban és Létavértesen, a vértesi városrészen alapított
szeretetotthont.
Nagy szerepet vállalt a Magyarországi
Református
Egyház
Diakóniájának
rendszerváltás utáni újjászervezésében. A
strukturált intézményrendszer kialakítására
törekedett, mely elősegítette a diakóniai
szolgálatok állam általi elismerését.
A Magyar Református Egyház Zsinatának
Diakóniai és Egészségügyi Bizottsági
elnöke, a Református Diakóniai Egyesület

alapító tagja, a Tiszántúli Református
Egyházkerület Diakóniai Bizottságának
elnöke volt.
A Juhász Zsófia díjat a Zsinat a
Magyarországi Református Egyházban
végzett intézményes diakóniai szolgálat
elismerésére alapította. A kitüntetésre az
terjeszthető fel, aki a református diakóniai
intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg,
mind a református lelkiség szempontjából
kiválóan és eredményesen segítette
rászoruló embertársait, akinek szolgálata,
életvitele, életszemlélete példaértékű lehet
mások számára, és aki legalább 15 éves
aktív szolgálati / munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén. +
A díj évente egy alkalommal kerül
átadásra. Ebben az esztendőben a Zsinat az
április 7-ei ülésén döntött a kitüntetett
személyéről, így ezen elismerést Rozsnyai
István református lelkipásztor vehette át.
A díjakat Őz Lajos hajdúvidéki esperes, a
Zsinat
Diakóniai
és
Egészségügyi
Bizottságának elnöke, és Birinyi Márk, a
Református Szeretetszolgálat diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese adták át
Berekfürdőn, a Megbékélés házában, 2022.
október 12. napján. Gratulálunk!
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Röviden
VÉDŐOLTÁS
Tisztelt Létavértesiek !

Az influenza elleni védőoltások a háziorvosi
rendelőkben rendelkezésre állnak. Itt lehet
bejelenteni a védőoltások igénylését. 18 év felett
mindenkinek ajánlott az influenza elleni
védőoltás. A 65. életévtől idősebbeknél és
krónikus betegek esetében a védőoltásnak még
nagyobb a jelentősége!

Dr Martis Gábor, Dr Magócs Gusztás
Dr Farkas Gyula háziorvosok

VÉRADÓNAP
2022. december 14-én 9 órától – 15 óráig a
Magyar Vöröskereszt kiszállásos véradónapot tart Létavértesen a Debreceni u. 1.
szám alatti Sportcentrumban. Szeretettel
várjuk önkéntes véradóinkat!
Szalai Ferencné véradásszervező
FONTOSABB

TELEFONSZÁMOK
Egységes európai segélyhívó: 112
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ÜGYELETI SZOLGÁLATA
ORVOSI ÜGYELET
06 52 506 303 - Árpád tér 11. szám
Hétköznapokon: 16 – 08 óráig
Szombat, Vasárnap, ünnepnap: 0-24
GYERMEKORVOSI RENDELÉS:
06 52 376 033
LÉTAVÉRTES RENDŐRŐRS: 52 550-021
RENDŐRJÁRŐR TELEFONSZÁMA:
06 30 370 5092
VÁROSHÁZA: +36 52/ 376-101

30 ÉVES AZ EGYESÜLET
A Létavértesi Román Kulturális Egyesület
1992-ben alakult meg. Erre emlékeztek október
29-én a Kossuth utcai Napköziben megtartott
ünnepi ülésen. Menyhárt Károly polgármester
köszöntője után Szima Sándor elnök mondott
beszédet. Az alapítók és vendégek közül többen
oklevelet vehettek át. Dr Erdei Gábor szerkesztő
mutatta be az évfordulóra megjelent „A Létavértesi Román Kulturális Egyesület 30 éve”
című könyvet. Ezt követően koszorúzásokra
került sor. A rendezvényről az Ér-TV készített
tudósítást, mely elérhető a város honlapján is.

Nyolc oldalon

Tájékoztatjuk
Tisztelt
Olvasóinkat,
hogy
a
Képviselőtestület októberi költségvetési takarékossági
intézkedésének megfelelően a Létavértesi Hírek 2022.
novemberétől 8 oldalon jelenik meg. A naprakész
lakossági tájékoztatás és önkormányzati hírek továbbra is
elérhetők lesznek a város honlapján és facebook oldalán.

FELVÉTEL: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A Képviselő-testület 2022. október 27-én
tartott ülést.
NAPIRENDJÉN:

Polgármesteri jelentés
O
1. Létavértesi Gyermeksziget Óvoda –
Bölcsőde beszámolója, munkaterve O
2. Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről O
3. Különfélék
3.1.Együttműködés meghosszabbítása az
orvosi ügyeleti feladatok ellátására O
3.2.Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetői pályázat a kiírása O

3.3.Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának
elbírálása
O
3.4.Piaci helypénz emelése
O
3.5.Sírhelydíj emelése
O
3.6.Bérleti díj emelések (az önkormányzat
8/2006.(IV.03.) rendelet módosítása) O
3.7.Költségvetési takarékossági intézkedések meghozataláról

Rendeletek, határozatok, az ülések videófelvételei a honlapon: www.letavertes.hu
Önkormányzat /Testületi ülések oldalon
O = az előterjesztések is ott olvashatók

Költségcsökkentési intézkedések november 1 -től
I. Valamennyi intézmény vonatkozásában felfüggeszti a védőszemüveg, a munkaruha, lakossági
folyószámla költségeinek támogatása, cafetéria időarányosan még ki nem fizetett részének kifizetését.
I/A. Városi Könyvtár és Művelődési Ház vonatkozásában:
1. Az intézménynél betöltetlen álláshely nem tölthető be.
2. Művészeti csoportok működésének időbeli átszervezése, figyelembe véve, hogy 18 órát követően
az intézményben ne történjen energiafelhasználás
3. Kassai u. 8. szám alatti fiókkönyvtár bezárása a fűtési időszak végéig (április 15.) .
4. Művészeti csoportvezetők tiszteletdíjának elvonása 7 csoport x 4 hónap (szeptember, október,
november, december) vonatkozásában.
I/B. Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde vonatkozásában
1. Könyv, folyóirat, gyógyszer, kötelező továbbképzés, HCCP kézikönyvek felülvizsgálata,
dajkák élelmiszer higiéniai oktatása, belföldi kiküldetés, postaköltség, belföldi kiküldetés,
reprezentáció – költséghelyekről történő kifizetések zárolása.
2. Szünidei étkeztetés – egyszer használatos dobozok költséginek zárolása.
I/C. Városi Önkormányzat vonatkozásában
1. Irinyi Kiállítóterem fűtésének szüneteltetése a látogathatóság fenntartásával
2. Irinyi Kiállítóterem vezetéséért járó díjazás felfüggesztése (november-december)
3. Létavértesi Hírek terjedelmének 12 oldal 8 oldalra csökkentése.
4. Létavértesi Hírek szerkesztői díjának terjedelemcsökkentéssel arányos módon történő
csökkentése.
5. Testületi ülések, valamint település kulturális életével kapcsolatos közvetítések, tudósítások
felfüggesztése, mely alól kivételt képez havi 1 képviselőtestületi ülés közvetítése.
6. Karácsonyi díszkivilágítás teljes elhagyása.
7. Sporttelep-csarnok sötét sugárzók használatának felfüggesztése.
8. Megüresedett úszómesteri álláshely nem tölthető be.
9. Valamennyi használaton kívüli ingatlanban a gázfogyasztás leállítása
10. Temető u. 23. szám alatti ingatlan energia felhasználásának visszaszorítása, az ellátást igénylők
számára a minimális ellátást továbbra is biztosítva (fürdési és mosási lehetőség)
11. Gépjármű és fűnyíró használat optimalizálása
12. Lakatos műhely fűtéskiváltása fatüzelésűre.
13. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíj fizetés felfüggesztése november-december hónapokra
vonatkozóan. Polgármester és alpolgármester költségtérítéséről való lemondásának elfogadása.
(folytatás a 3. oldalon)
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POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ
Korlátozások a város költségvetésében
Közel két hónapi előkészítést követően – a 86/2022. (X.27.) számú
önkormányzati határozattal - elfogadtuk az energia, a rezsi és a
konyhai költségek jelentős emelkedése miatt a költségvetés
bizonyos tételeinek zárolását.
Hasonlóan az ország többi településéhez meg kellett tennünk ezt a
módosítást azért, hogy a 2022-es év, ha nem is megnyugtatóan, de
teljesíthető legyen. Ennek keretében intézményenként határoztuk
meg azokat a kiadásnemeket, amik zárolásra, elvonásra kerülnek.
Mindezek mellett, a nem változó költségvetési tételek teljesítését,
kifizetését személyesen kell egyeztetni.
Azt gondolom, a geotermális program és a közvilágítás ledes
lámpákra való cserélése a legjobb időszakban történt.
Intézményeinket így nem fenyegeti a teljes korlátozás, illetve a
belső fűtési hőmérséklet (18-20 Celsius fok) egészségügyi
kockázatot is tartalmazó csökkentése.
Egyidejűleg felgyorsítottuk azokat a megnyert pályázatainkat,
melyek energiahatékonyságot, illetve plusz energiatermelést
jelenthetnek. Ezeken az intézkedéseken kívül – tekintettel arra, hogy
az uszoda lezárását nem kellett elrendelnünk – annak kihasználása
érdekében a térség úszó és vízilabda egyesületei részére bérleti
lehetőséget ajánlottunk fel.

A tájékoztató mellékleteként (lásd a 2-3. oldalon) megjelenő
határozat kivonata láttatja azt, hogy mégis csonka évet tudunk zárni.
Minden intézményt kértünk és kérünk, illetve az intézményeket
használókat (csoporttagként, szülőként, stb.), hogy az így meghozott
intézkedésünket fogadják el, mert ez annak érdekében történt, hogy
a város zavartalan működőképességét együtt meg tudjuk őrizni.

Új kandeláberek az Árpád téren
Jó néhány hónap – tervezési és engedélyezési munkák után–
késéssel megvalósulhatott az Árpád téri kandeláber sor cseréje.
Ennek során a Mezei-Vill Kft. szakemberei a megsüllyedt régi beton
kandelábereket és a játszótérnél levő három, több alkalommal is
megrongált gyenge minőségű lámpaoszlopot egységes fém
tartószerkezetre cserélte. Lehetővé vált a templom bejáratainál és a
játszótérnél kétoldali lámpatestet tartó kandeláber elhelyezése.
Ezzel a megvilágítás erőssége, természetessége mellett a ledes
kivitelű lámpák működésével még takarékoskodni is tudunk. A
munkálatok során a szakemberek a sérült vezeték javítását is
elvégezték. A munkálatok miatt szükségessé vált a térburkolat
bontása. Annak helyreállítását
az önkormányzat dolgozói
elvégezték.

Járda épül a Sziget utcán
November első hetében az önkormányzat dolgozói a
közfoglalkoztatott munkatársainkkal együtt elkezdték előkészíteni a
Sziget utcán hézagosan meglevő, illetve teljesen föld alá került
járdaszakaszok feltárási munkálatait.
A földmunkákkal együtt a betonozási mélységig és a zsaluzási
szerelvények elhelyezéséhez előkészítették a szakaszokat. A
napokban a benzinkúttal szemben lévő házsor előtti járdaszakasz jó
része megvalósult, a közúthoz való átvezetés és az útkorona
szinthez való előkészítés most van folyamatban.
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Rendkívüli helyzet, nem várt bezárások
A facebook felületen egyre-másra jelennek meg vélemények,
korábban a posta, most már a vértesi fiókgyógyszertár bezárásával
kapcsolatosan.
Előrebocsátom, hogy az önkormányzatnak semmilyen köze nincs
ezekhez az üzleti vállalkozásokhoz. Képviselőtársaimmal együtt
érzékeljük, hogy ezek több idős és elesett személynek nagy
problémát jelentenek. Ezért a posta bezárással kapcsolatosan Tasó
László képviselő úrral együtt kezdeményeztük a Kassai utcai posta
működésének visszarendezését. A mai napon (november 18.) pedig a
fiókgyógyszertár ügyében jeleztem a tulajdonos üzemeltetőknek,
hogy szükséges valamilyen alternatívát kitalálni, hogy a városrész ne
érezze ezeket a hiányokat. Sajnos egyértelmű és nyilvánvaló, hogy a
helyi problémákra leginkább csak az önkormányzat érzékeny, és
csak mi nem vizsgáljuk financiális alapon a saját dolgainkat.
Az üzleti vállalkozások ezt másképp csinálják, érzelmi alap nélkül,
kizárólag a számokra hagyatkozva. Nem tudom a jelzéseinkre
milyen válaszok jönnek majd, de egy biztos, hogy a város részéről
mindent megteszünk azért, hogy a szolgáltatások folyamatában ne
legyen törés. Szeretném leszögezni, hogy a városnak nincs arra
pénze és hajlandósága sem, hogy üzleti vállalkozást támogasson.
Elég bajunk van azzal, hogy a megnövekedett energiaárakat,
élelmezési költségeket év végéig úgy teljesítsük, hogy egyetlenegy
bér se maradjon el, és s saját szolgáltatásunk ne sérüljön.
Visszautasítva azokat a vádaskodásokat melyek a településrészek
közötti hangulatkeltéseken kívül másra nem hivatottak, illetve azokat
is, amelyek az önkormányzat és a képviselő-testület semmittevéséről
szólnak. Könnyű úgy hangzatos bírálatokat elengedni, hogy azt sem
tudják, milyen problémákra kell napi szinten megfelelő válaszokat
adni. Természetesen az önkormányzat működési körébe tartozó
feladatellátáshoz kapcsolódó jogos kritikákat és bírálatokat mindig
köszönettel vesszük és igyekszünk helyrerakni.
Menyhárt Károly polgármester
I/D. Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában
1. Köztisztviselői nap költségeinek elvonása
2. Iratszerkesztési és sokszorosítási szabályok bevezetése (csökkentett
betűméret, elektronikus ügyintézés preferálása)
3. Munkaidő átszervezése téli időszakban (napi munkaidő hétfőtől
csütörtökig 7.30 órától 16 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig.
4. Igazgatási szünet elrendelése decemberben, amennyiben az az
ügymenet szüneteltetésével is jár.
5. Megüresedett álláshely nem tölthető be.
Bevétel növelés érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:
1.A Képviselőtestület 76/2022. (IX.29.) számú határozat módosításával az
alkalmazott, pedagógus, köztisztviselő, nyugdíjas által fizetendő ebéd
térítési díj mértékét bruttó 1.400 Ft/nap mértékben állapítja meg, mely alól
kivételt képeznek a konyhai dolgozók. Esetükben az ebéd díja bruttó 920
Ft/nap.
2. Intézményfenntartói együttműködés létrehozása Kokad Község
Önkormányzatával a kokadi könyvtár üzemeltetésére vonatkozóan.
3. Lakások bérletének, közterület-használat díjának, piaci helypénz,
sírhelydíj mértékének 10 %-os emelése (lásd külön rendeletek).
4. Berettyóújfalui Tankerülettől hozzájárulás kérése a geotermális
energiaellátás üzemeltetéséhez hőközpontonként.
5. Kossuth u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlanban elhelyezett
egészségügyi szolgáltatóktól (fogorvos, gyermekorvosok) hozzájárulás
kérése a geotermális rendszer távfelügyeleti rendszerének üzemeltetéséhez
az ingatlan használatának arányában.
6. Vértesi Református Egyházközség Temető u. 23. szám alatti ingatlan
használatáért fizetendő bérleti díj megemelése jelenlegi 50.000 Ft-ról
60.000 Ft-ra.
7. Debreceni u. 1-3. szám alatti Sporttelep bérleti díj emelése (műfüves
pálya és tornacsarnok) 10.000 Ft/alkalom.
8. Árpád tér 10-14. szám alatti tornacsarnok bérleti díjának emelése
10.000 Ft/óra mértékre. A Berettyóújfalu Tankerülettel kötött
megállapodást az emelés nem érinti.
További intézkedések meghozatalához szükségesnek tartja
- HELEN Doron Nyelviskolával történő további együttműködés, illetve a
költségek áthárítása a szülőkre.
- Hitelfelvétel lehetőségeinek áttekintése.
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Mesés rajzok

A Magyar Népmese Napjához kapcsolódva a Városi Könyvtár és
Művelődési Ház rajzpályázatot hirdetett 2-4. osztályos diákoknak.
Iskolánkból az alsós gyerekek lelkesen készítették a meseillusztrációkat. Az elkészült alkotásokból kiállítást szervezett a
könyvtár.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre október 19-én volt a művelődési
házban.

Október 23
A Létavértesi Arany János Általános Iskolában hagyomány, hogy a
8. évfolyamos diákok ünnepi műsor keretében emlékeznek meg az
1956. október 23-i hősökről és eseményekről. Idén október 21-én
tartottuk a színházteremben ezt a megemlékezést Korabeli
jelenetekkel, versekkel, tánccal, közös énekléssel elevenítettük fel a
66 évvel ezelőtti korszak történéseit.

KÉPEK: ARANY ISKOLA

Felkészítők: Nagy Zsolt, Kissné Medve Anita, Oláhné Kiss Emma,
Kléh Ákos

Mesebeli kincsek
A Nagykereki Bocskai István Tagiskola mese - és prózamondó
versenyt rendezett október 14-én, melyen A 13 iskola 82 diákja vett
részt. Iskolánkat Sós Laura 5.a osztályos tanuló képviselte.
Felkészítők: Kissné Medve Anita, Sósné Erdelics Anett

Eredmények: Király Panna 3.a – III. hely, Szabó Jázmin 4.b – V.
hely
Különdíjasok: Szabó Zselyke 1.a, Deli Dóra 2.a, Erdei Zsombor 4.a
Felkészítő pedagógusok: Herczné Egri Hajnalka, Kiss Edit
Koordinátor: Milotai-Kiss Ildikó

Nagy Népmese Kihívás
Iskolánk könyvtára és a 2.c osztály csatlakozott a Nagy Népmese
Kihíváshoz. 2017 óta működik ez a kezdeményezés, amelyet a
Magyarra Hangolva tulajdonosa Dóczi Ilona hirdet meg minden
évben. A cél, hogy szokássá tegyék a magyar mesék olvasását
élvezetes, izgalmas módon.

„Én mesém”
A Népmese Napja alkalmából iskolai könyvtárunk „Én mesém”
címmel mesekártya pályázatot hirdetett 2-5. osztályos diákoknak.
Az alkotók saját elképzelésük szerint készítették el a mesekártya
gyűjteményt. A kártyákon ismert mesehősök, helyszínek,
motívumok szerepeltek. A zsűri három kategóriában díjazta a
versenyzőket. Az ünnepélyes eredményhirdetést október 25-én a
Janikovszky Éva Könyvtárban tartottuk. A díjakat Máté József
(zsűri elnöke) adta át a nyerteseknek. Gratulálunk!
A résztvevők négy napon keresztül (szeptember 27-30.) négy mesét
olvastak az online program segítségével. A világ több részéről
kapcsolódtak be csoportok. Zárásként egy kvízt töltöttek ki a
gyerekek. Sikeres teljesítés után oklevéllel jutalmazták őket.
Jövőre folytatjuk!
A program koordinátorai: Bora Istvánné, Milotai-Kiss Ildikó

Lapzártakor érkezett

Egyéni: 1. Farkas Flóra 3.c, Moczok Nóra 4.a, 2. Deák
Szabrina 5.b, 3. Balogh János 5.b, 4. Gyöngyösi Dia 5.b, és.
Horváth Zsanett 5.b
Csoportos: 1. Balázs Noémi – Nagy Nóra 3.c
Osztály: 1. 4.a Szervező pedagógus: Milotai - Kiss Ildikó

November 14-én a Méliusz Megyei Könyvtárban rendezett Szabó Magda
Versmondó fesztiválon: László Csaba arany minősítést
Fangli Viktória, Marczin Jázmin Fedora, Csengeri Hanna, Horváth Brendon
ezüst minősítést kapott. Csengeri Hanna elhozta a zsűri különdíját is.
Felkészítő pedagógus: Molnárné Pelei Andrea
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OKTÓBER 23.
Az 1956-os forradalom október
23-i eseményeit rendhagyó
tanítási órák és kézműves
foglalkozások
keretében
elevenítette
fel
iskolai
közösségünk. Október 21-én,
pénteken
szavalatokkal,
plakátokkal, pillanatképekkel,
zászló és címerkészítéssel
emlékeztünk a történelem
tragikus napjára.

FOTÓK: IRINYI J. ISKOLA
KÉPEK: IRINYI JÁNOS FACEBOOK

HALLOWEEN
Diákönkormányzati kezdeményezésre került megrendezésre
iskolánkban október 27-én a vidám hangulatú halloween délután.
A rémítő jelmezekbe bújt tanulóink érdeklődési körüknek
megfelelően választhattak a „szellemes” programok gazdag
kínálatából. Garantált volt a móka és a kacagás a táncparketten, a
kézműves foglalkozásokon, a rögtönzött mozitermekben és a
kvízjátékok helyszínein egyaránt.

PÁLYAVÁLASZTÁS
Évek óta iskolánk kiemelt feladatai közé tartozik végzős diákjaink
pályaválasztásának segítése. A pályaorientációs mérés és a
pályaválasztási kiállítás látogatása után rendhagyó osztályfőnöki
órákon folytatódott a továbbtanulás támogatása.
8. osztályos tanulóinkhoz a Debreceni Egyetem Balásházy
János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma
tanulójaként, Pongor Attila tavaly ballagott tanítványunk tért vissza
és érdekes előadás keretében mutatta be jelenlegi iskoláját.
Látványos kísérletek bemutatásával népszerűsítették diákjaink
körében intézményüket a Debreceni SZC Vegyipari Technikumát
képviselő tanulók és az őket kísérő pedagógus.

Pillanatképek a Vegyipari technikum bemutatójából

A MAGYAR NYELV NAPJA
2011 óta november 13-án ünnepeljük a Magyar nyelv napját. Ebből
az alkalomból játékos nyelvi vetélkedőt állítottunk össze felső
tagozatos tanulóinknak. A feladatsor megoldása során fény derül
arra, hogy mennyire ismerik tanulóink a magyar nyelv játékos
oldalát.
„A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki játszani akar rajta,
annak minden áldott nap gyakorolnia kell.” (Lénárd Sándor)

Jákóbné Szilágyi Éva munkaközösség-vezető

Létavértesi HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

SZÍNES VÁLTOZATBAN (ELŐZŐ 8 ÉV)
a város honlapján: www.letavertes.hu
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Szent Dömötör napi
Behajtási és Betakarítási
ünnep a Pöttöm Majorban
A Betakarítási ünnep már harmadik alkalommal került megrendezésre
az idén a Pöttöm Major Hagyományőrző Lovas és Színjátszó Egyesület
szervezésében. A program célja az állattartáshoz és a betakarításhoz
kapcsolódó hagyományok, népszokások felelevenítése, bemutatása és
átörökítése a mai generáció számára. A délelőtt, akár az előző években
is lovas ügyességi versennyel kezdődött. Párhu-zamosan,10 órától
kezdődtek a gyermek programok „Tanyabejáró” néven, mely egy 6
állomásos, játékos, tematikus feladatsorból állt. Ismeretszerző kaland
volt a gyerekeknek a pásztoréletről, a néphagyományokról, az őszi
termésekről.
Az Irinyi Nyugdíjas Egyesület is képviseltette magát egy állomással,
egy szabadtéri "Nagyszüleink konyhájá"-val, ahol kukorica gombóc,
szilvalekváros gombóc, nudli, barátfüle és krumplis palacsinta készült
a gyerekek bevonásával.
11órakor kezdődött a nagyszabású felnőtt Parasztolimpia
csapatverseny, melyen hat 5 fős versengett talicskatolásban,
petrencésrúd tartásban, farönkdobásban, kukoricahántásban, és egyéb
népi játékban. A háttérben főttek a hagyományőrző ételek, zajlott a
madáretető készítő verseny és a kakas szépségverseny, amit
sodrófadobó, gumicsizma hajító és favágó verseny követett.
Az ebédet a Létavértesi Walking csoport vidám Tanyasi walkingja
segítette ledolgozni Tóthfalusiné Bubrik Beáta vezetésével. Gyermek
színjátszó csoportunk, a Dimitrifjak A Brémai muzsikusok című
mesével, a Cifra Palota bábcsoport pedig a Három kívánság című
mesével szórakoztatta a gyerekeket, felnötteket.
A „Lóra született a magyar” című hagyományőrző műsorunkban a
magyar nép lovas történelméből mutattak be lovasaink, lovas barátaink
részleteket. A hagyományőrző szekeres szüreti felvonulókat a Villongó
néptánccsoport és a Zimberi banda közreműködésével mutattuk be.

Kővári Krisztián képei a Letavertes Város Önkormányzata facebook oldalon

Hatalmas sikert aratott az „Indul a bakterház, Csárda muri módra”
című előadásunk, a jó szereposztásnak, a sajátos népi elemeknek, a
népies díszletnek, jelmezeknek köszönhetően. Ebből a nyugdíjaskör
gombóca, és az igazi „Sanyis” jelenet sem hiányozhatott. Felnőtt
színjátszó csoportunk, a Csárda muri célja a falusi színjátszás
népszerűsítése, újra divatba hozása, a paraszti élet bemutatása az
előadott színdarabok által.
A Tanyasi tombolán házi lekvárok, befőttek, őszi termések,
termények, az egyesület tagjainak felajánlásai, támogatóink termékei
kerültek kisorsolásra. Jó hangulatú Tanyataposó táncházzal zártuk a
rendezvényt Nagy Imrének, a Villongó néptánccsoport vezetőjének
irányításával, a Zimberi banda kíséretével.
A rendezvény támogatói: Létavértes Városi Önkormányzat, Létatészta, Váradi Imre (Monostorpályi), Létavértesi Irinyi Nyugdíjas
Egyesület, Cukormáz Cukrászüzem, Papp Zoltán alpolgármester,
Pénzes Sándorné Rozika, Újvárosi Méhészet, Gődér Méhészet, Picur
Design Kokad, Kővári Krisztán, a Pöttöm Major és a Pöttöm Major
Hagyományőrző Lovas és Színjátszó Egyesület tagjai.
Szilasi Zsanett
Pöttöm Major Egyesület elnöke
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LÉTAVÉRTES SC ’97 hírei
Halloween-i Zumba-partyra voltak hivatalosak Székelyhídra a
létavértesi zumbások.
A rendhagyó zumba óra nagyon jól sikerült, és a hölgyek remekül
érezték magukat. (kép_a facebook oldalon)

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az úszó szakosztálynál is folyik a felkészítő munka. A
versenyzéshez szükséges minimum vizsgát újabb úszópalánták
tették le a Debreceni Sportuszodában. az Az úszás oktatás jelenleg
zavartalanul folyik, és remélhetőleg ez így is marad. A környező
települések uszodái a megnövekedett rezsiköltségek miatt sorra
zárnak be.

Felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapataink egyaránt a
várakozásoknak megfelelően teljesítenek a Megye I. bajnokságban.
Az ifjúsági gárda a középmezőnyben stabilizálta helyét, és
lapzártakor a felnőtt csapat is a 16-os mezőny 8. helyén áll.
Papp Zoltán szakosztályvezető
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BÚCSÚ EGY KOLLÉGÁTÓL…

FEKETE JÓZSEFNÉ
Bökönyi Ilona
ÉS

FEKETE JÓZSEF
haláluk 1. évfordulóján
A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet
feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de
a hiánya mindig megmarad.
Szerető gyermekük és családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer elmegyünk, ahol Ő van, oda.”
Örök az arcod, nem száll el szavad,
Minden mosolyod a szívünkben marad

TURÓCZI BARNABÁS

Közöttünk: 1985. április 8.– 2007. december 3.
Emlékezünk halálod 15. évfordulóján
Szerető családod, és mindazok, akiknek emlékében élsz
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

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

PAJTÁT KERESEK. Létavértesi
szőlőskertben pajtát vennék. A
szőlő nem lényeges. Telefonszám:
06 30 621 1700. (B-2022/28560/21/40)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minőségű szántóföldet
vennék vagy bérelnék hosszú távra.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
0630 846 1690 (B-2022/28560/17/38)
KERÉKPÁR, GYEREKÜLÉS..
Eladó egy férfi kerékpár, szép
kiságy matraccal, egy fenyőfa
íróasztal, autós műbőr gyermekülés,
kerékpárra szerelhető gyerekülés,
egy anyanyúl. Árva Barna, telefon:
70/ 778 2595.
(B-2022/28560/21/42)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes és
környékén jó minőségű szántóföldet vennék, vagy bérelnék
hosszú távra. Ár megegyezés
szerint. Érd: +36 30-967-0024
(B-2022/28560/1/68)

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában szántóföldet vennék vagy
bérelnék hosszú távra. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06302405414
(B-2022/28560/19/68))

Hirdetések leadása :
december 9 -én 12 óráig
Városháza I. em. 12. Iroda

PÁLYÁZATOKRÓL
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2022.(X.27.)
Öh. számú határozatával pályázatot írt ki a Létavértesi Család és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető beosztására. A magasabb
vezetői állás 5 évre szól. A pályázati kiírás elérhető a város honlapján.
A Képviselő-testület 82/2022.(X.27.)Öh. sz. határozatával 2022.
november 1-tők 2027. október 31-ig Pappné Szabó Máriát a Létavértes
Városi Könyvtár és Művelődési ház igazgatójának kinevezte.
Keresse az interneten
A város honlapja: www.letavertes.hu
Facebook: Létavértes Város Önkormányzata

Fekete zászlót lobogtat az őszi szél
a Városháza homlokzatán. Bár
mindenki tudja, aki megszületik, az
egyszer el is távozik a földi létből,
azért az ember ezt a tényt nem
könnyen veszi tudomásul. Főleg
akkor nem, amikor tragikus
hirtelenséggel, váratlanul megy el
közülünk valaki, akit sokan
ismertek és sokan szerettek.
Döbbenten hallgattuk a hírt. Értetlenül tekingettünk egymásra, nem
hittük a hihetetlent: Moka Gábor, az önkormányzat
gépjárművezetője tragikus körülmények között életét vesztette. A
sors szomorú fintora, hogy az a kollegánk, aki az egész életét a
közúton töltve sokunkat vitt el és hozott haza, alapos, gondos
munkája által mégis az aszfalton kellett itthagynia ezt a világot. Az
élet még érthetetlenebb és kegyetlenebb játéka, ahogy Ő mondaná a
„kisfiával” együtt távoztak közülünk. A feltett számtalan miértre
ezúttal sincs jó válaszunk. Most is csak a fájdalom és az emlékezés
marad.
Pár hete még együtt számoltuk hány nap van hátra a nyugdíjazásig.
Most mécsesek lobognak érte a Hivatal kapujában. Nem ilyen
búcsúzást terveztünk. Nagyon készült a visszavonulásra, várta és
vágyta a pihenést. Készült arra, hogy aktív nyugdíjasként már csak a
szeretteinek éljen. Várta a lehetőséget a velük együtt töltött percekre,
mindig így készült feleségével Irénkével együtt a hétvégékre is,
amikor jött a család.
Ez volt az utolsó éve. Majd öt évtizedet töltött munkában, s ebből
harmincegy évet dolgoztunk együtt. Munkájában a megbízhatóság,
felelősségteljesség, s a mások iránti tisztelet volt rá jellemző. Sajátos
és utánozhatatlan felelősséggel és diszkrécióval kezelte a tényt, hogy
az évek alatt több vezetőtől bizalmat kapott. Nála mindig megmaradt
minden információ. Biztonságban érezhette magát minden
szempontból, aki mellette utazott. Mindemellett jókedvűen, lelkesen
vállalta a csapat szakácsának szerepét: szenvedélyesen szeretett
főzni, vendégül látni. Városnapi főzőversenyeken is precízen készült
a megmérettetésre, és a tőle megszokott nyugalommal instruálta a
Városháza csapatát. Soha nem kellett csalódnunk benne. Utolsó
emlékképünk róla, ahogy a babgulyását lelkesen kanalazókon
vidáman, elégedetten legelteti szemét, s rá jellemző huncutkás
mosollyal a dicséretekre csak ennyit mond: „Egyszer meg lehet
enni!”
Ezzel az elánnal készült a nyugdíjas hétköznapokra, beszerezve
fiainak is a főzéshez szükséges eszközöket, mondván, tanulják meg,
az nem hátrány. Ha valami értékrendje, nézete és véleménye ellen
való volt, sokat hallottuk a szokásos mondatot: „Nem vagy okos!”
Ezt mondta akkor is, amikor évődtünk vele a vezetésére
vonatkozóan a rutinját és tájékozódását kétségbe vonva, ami
egyébként mindig megkérdőjelezhetetlen volt. Sajnos nem hangzik
már többet az a mondat sem el, amikor bemutatkozásakor nem
értették a Moka nevet, erre ennyit mondott: „Úgy, mint a cukor csak
egy ”k”-val!”
Szeretettel és hálával emlékezve búcsúzunk Tőle, megköszönve a
munkáját és mindazt, ami volt. Úgy gondolva rá, mint Weöres
Sándor versének tóba siető patakja
„… nem halok meg ott, / nagy víz borít rám fény-síkot,
nem vész el egy cseppem se, nem, / csak nem lát többé senki sem.”

Kedves Gábor!
Isten veletek! Nyugodjatok békében!
A Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa, az
intézmények és a Város Önkormányzatának dolgozói és Képviselői
nevében

Bertóthyné Csige Tünde jegyző, Menyhárt Károly polgármester
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