Lőkösháza, 2014. december hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

L ő k ö s h á z i

HÍRMONDÓ
Ünnepi köszöntő
Karácsony – Harang csendül ... ( részlet)
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
( ……)
/ Ady Endre /

Minden kedves lőkösházi lakosnak békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag

Szociális célú tűzifa II.
Lőkösháza Község Önkormányzata 2.862.580.forint vissza nem térítendő támogatást nyert, ezért a
2014. november 27-én megtartott Képviselő-testületi
ülésén döntött a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól. A szociális célú tűzifa igényelhető
2015. január 15-ig. Az igényléshez szükséges
nyomtatvány megtalálható a www.lokoshaza.hu
honlapon, illetve az önkormányzati hivatalban
kérhető, Tóthné Csendes Katalinnál.
1. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító
feltételek
2. §
(1) Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról
szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján
természetben, vissza nem térítendő támogatásként
5 q tűzifát nyújt téli fűtésével kapcsolatos kiadásai
viseléséhez annak, akinek nyilatkozata alapján lakása
fával fűthető.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell
részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
d) a gyerekek védelméről és gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott hátrányos és
halmozottan hátrányos gyermeket nevelő
család,
e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, akinek
jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400
%-át,
f) akinek családjában az egy főre eső
jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200
%-t,
g) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fent.

új évet kíván Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3. §
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra,
amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás
nem
kérhető.
Ellenkező
állítás
esetén
környezettanulmány felvétele szükséges.

(3) A szociális tűzifa támogatásban részesülő
személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja
át másnak, csak saját használatra használhatja fel.
3.A támogatás igénylésének menete
4. §
(1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem
Lőkösháza Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában adható be az e rendelet mellékletét
képező formanyomtatványon. (1. sz. melléklet)
(2) A kérelmeket 2015. január hó 15. napjáig lehet
benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a támogatásra való
jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel
járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző havi jövedelem igazolására szóló
dokumentumokat, a nem havi rendszerességgel
szerzett illetve vállalkozásból illetve őstermelői
tevékenységből származó jövedelem estén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagának összegét igazoló dokumentumokat,
amennyiben a kérelmező a 2. § (1) d) pontjában
foglalt jogcímen kíván támogatást igényelni.
(5) A kérelmek elbírálása a Lőkösháza Község
Önkormányzat
Képviselő-testület
Szociális,
Oktatási,
Kulturális,
Ifjúsági
és
Sport
Bizottságának hatáskörébe tartozik, aki a
támogatásról a következő rendes ülésén dönt.
(7) A kérelmező részére megítélt tűzifa
elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Sikeres pályázat térfigyelő-kamera
rendszer kialakítására Lőkösházán

kerülnek elhelyezésre a kamerák. A gyulai kistérség
több településén már jelenleg is működik hasonló
térfigyelő
kamerás
rendszer,
amelyek
összehangolásával a bűnmegelőzési ráta még tovább
csökkenthető községünkben és a kistérségben
egyaránt. Közös érdekünk hogy a térség bűnügyi
fertőzöttsége a jövőben tovább csökkenjen.
Lőkösháza Község Önkormányzata

2014. évi önkormányzati választás
eredményei
A 2014. október 12-i önkormányzati választás
Lőkösházán eredményesen zárult, a szavazásra
jogosult 1588 választópolgár mintegy 71 %-a, amely
a rendszerváltás óta a legkiemelkedőbb, élt a törvény
biztosította jogával és ment el leadni szavazatát.
A választáson az alábbi eredmények születtek:
Polgármester választás:
Szűcsné Gergely
Független
1
Györgyi Edit
jelölt
2 Sebők István
3

4 Dr. Borsos Károly

JOBBIK

26 2.31 %

FIDESZ

408 36.2 %

Független
jelölt

15 1.33 %

Képviselő választás:
1 Lukóczki Mihály
2

Egy nyertes, 100 %- os támogatású pályázat
jóvoltából négy darab új térfigyelő kamera
telepítésére és számítógépes központi rendszer
kialakítására nyert önkormányzatunk 6. 705. 600.forint vissza nem térítendő állami támogatást.
Lőkösháza Békés megyében azon húsz nyertes
települések egyike, akik a belügyminiszter decemberi
döntését
követően
részesültek
pályázati
támogatásban. Ennek köszönhetően megkezdődhet a
községi térfigyelő kamera rendszer kiépítésének
első üteme. Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
kiemelte, hogy a térfigyelő kamerák elhelyezésével a
településen élők szubjektív biztonságérzetének
erősítésén túl kifejezett célja a község vezetőségének,
hogy a településre érkező bűnözésre hajlamos
személyeknek világosan a tudtára adja, hogy
Lőkösházán térfigyelő rendszer működik. A
benyújtott támogatási igény 51 %- át sikerült most
megnyerni. A közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján benyújtott
pályázatunkhoz „Közbiztonság fejlesztés” 2014.
jogcímen megvalósuló kamera rendszer első
ütemében a falu központjában, a bevezető és kivezető
4444-es számú úton, valamint az általános iskolánál

Dr. Polczer Valter
Ferenc

678 60.16%

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Független
jelölt

Kőszeginé Kotroczó
FIDESZ
Mariann
Független
Telek János
jelölt
Sztezsánné Kovács
FIDESZ
Gyöngyi Antónia
Mohácsi László
FIDESZ
Független
Enyedi József
jelölt
László Lászlóné
FIDESZ
Független
Vásárhelyi László
jelölt
Független
Nagy Csaba
jelölt
Független
Borzán Jánosné
jelölt
Fodorné Tanner
FIDESZ
Mónika
Kovács Lajos
FIDESZ
Rudolfné Lippai
Független
jelölt
Katalin
Sebők István
JOBBIK
Független
Balogh Istvánné
jelölt

74
345
551
370
429
651
423
557
569
496
330
404
136
161
493

A választáson a legtöbb szavazatot kapott jelöltek:
Független
Balogh Istvánné
jelölt
Független
Borzán Jánosné
jelölt
Független
Enyedi József
jelölt
Független
Nagy Csaba
jelölt
Független
Telek János
jelölt
Független
Vásárhelyi László
jelölt
Az újonnan megválasztott Képviselő-testület a
jogorvoslati eljárás lezárását követően, 2014. október
27-én tartotta alakuló ülését, ahol a megválasztott
polgármester és képviselők eskütételét követően, a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak
megfelelően, megválasztották az alpolgármestert és a
bizottságok tagjait.
Alpolgármester: Enyedi József

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Vásárhelyi László,
Tagok: Borzán Jánosné, Nagy Csaba képviselő,
Czilli Attila Csaba, Tóth János Mihályné külsős
tagok.
Szociális-, Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és
Sport Bizottság:
Elnök: Balogh Istvánné,
Tagok: Borzán Jánosné, Nagy Csaba, Telek János
képviselők, Bozó Mihályné Méhesi Éva, Kovács
Gáborné, Körtvélyesi Lajos külsős tagok.
Nemzetiségi Önkormányzati választás:
A nemzetiségi választáson azok a választópolgárok
élhettek a választójogukkal, akik a jogszabályi
határidőn
belül
kérték
a
nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba vételüket.
Lőkösházán
roma
és
román
nemzetiségi
önkormányzati választásra került sor 2014.október
12-én.
A roma nemzetiségi névjegyzékbe 69, a román
nemzetiségi névjegyzékbe 51 választópolgár kérte a
nyilvántartásba vételét. A választáson az alábbi
eredmények születtek:
Roma nemzetiségi önkormányzati választás:
A 69 regisztrált választópolgárból 56 fő adta le a
szavazatát,
amely
a
roma
nemzetiségi
választópolgárok 81%-a.
1
2
3
4

Kanalas Rozália
Jakab Gusztáv
Hábencius Attila
Jakab Rozália

RPT
MCF
LUNGO DROM
RPT

0
41
7
6

5
6
7
8
9

Jakab Tibor
Kovács Tímea
Jakab Éva
Kiri Jánosné
Jakab János

RPT
MCF
LUNGO DROM
LUNGO DROM
MCF

9
34
16
17
34

A választáson a legtöbb szavazatot kapott jelöltek:
Jakab Gusztáv MCF, Jakab János MCF, Kovács
Tímea MCF.
Román nemzetiségi önkormányzati választás:
Az 51 regisztrált választópolgárból 48 fő adta le a
szavazatát, amely a nemzetiségi választópolgárok
94%-a.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dorkóné Nyári Ilona Anna
Sztezsán Dorina
Borzán Jánosné
Fenyvesi Tivadar
Tóth János Mihályné
László Lászlóné
Szántó György
Sztezsán Gábor

ÖMRE
MROÉE
ÖMRE
ÖMRE
ÖMRE
MROÉE
ÖMRE
MROÉE

22
6
31
6
10
5
35
6

A választáson a legtöbb szavazatot kapott jelöltek:
Borzán Jánosné ÖMRE, Dorkóné Nyári Ilona Anna
ÖMRE, Szántó György ÖMRE.
Mindkét nemzetiségi önkormányzat 2014. október
27-én tartotta alakuló ülését, ahol a jogszabálynak
megfelelően elnököt és helyettest választottak,
elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzatukat.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Jakab Gusztáv
Elnök helyettes: Jakab János
Tag: Kovács Tímea
Román Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Szántó György
Elnök helyettes: Dorkóné Nyári Ilona Anna
Tag: Borzán Jánosné.
Haluska Mihályné
HVI vezető helyettes

Közvilágítás – hibabejelentés
Tájékoztatjuk Önöket,
hibabejelentését
két

hogy a közvilágítási
módon
teheti
meg:

1. Jelzéssel él az Önkormányzatnál.
Keresse az 1-es irodában Ildzsa Tímea
Nikolett munkatársunkat.
2. Interneten
keresztül
kényelmesen,
költségmentesen: A település honlapján
KÖZVILÁGÍTÁS
(www.lokoshaza.hu)
HIBABEJELENTÉS menüpont alatt.

Amennyiben a bejelentett hibát a szolgáltató 5
munkanapon belül nem javítja ki, úgy kérjük, az
ismételt hibabejelentést tegye meg. A bejelentésben
szerepeljen, hogy a korábban jelzett hibát a cég nem
javította ki.
Révész Bernadett
kirendeltség-vezető

Szociális étkeztetés - tájékoztatás a 2015. évi
változásokról
Felhívjuk
a
tisztelt
étkezők figyelmét, hogy
2015. január 1-jét követően a
térítési
díjakat
szerdai
napokon 08.00 órától 15.00
óráig lehet befizetni az
Önkormányzat házi pénztárában. További
változás, hogy január hónaptól a postai
ebédbefizetésekre („ún. sárga csekkes befizetés”)
nincs lehetőség.
Az ebéd adagok ára változatlan marad,
valamint a házhoz szállítás továbbra is ingyenes
lesz.
Békés Boldog Karácsonyt Kívánok minden
kedves lőkösházi lakosnak!
Sajben Tímea
szociális segítő

Kábeltelevíziós közlemény
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt kábeltelevízió
előfizetőinket, hogy feladatátszervezés miatt 2015.
január 1-jét követően a kábeltelevízió előfizetői
díját befizetni minden szerdán, ügyfélfogadási
időben reggel 8.00 és 12.00 óra, illetve 13.00 és
16.00 óra között lesz lehetőségük.
A díjbefizetést teljesíthetik banki átutalással is a
következő bankszámla számra: 11733027-15343587
OTP Bank Nyrt. A közlemény rovatba kérjük,
tüntessék fel az előfizető nevét és a Kábeltelevíziós
díj megnevezést.
Megértésüket köszönjük!
Értesítjük Önöket a kábeltelevíziós szolgáltatás
szüneteltetésének szabályairól, melyek a hatályos
ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) szerint a
következőek:

1.

A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
1.1.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének
esetei.
A szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet
mind az Előfizető, mind a Szolgáltató
érdekkörében felmerült okból, Előfizetői, vagy
Szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a
Feleken kívül álló, elháríthatatlan okok (vis
maior) következtében, vagy jogszabályban
meghatározott események bekövetkezése
esetén.
1.1.2. A
Szolgáltató
köteles
az
előfizetői
szolgáltatást – akár egyéni, akár üzleti

Előfizető – kérésére szüneteltetni. Az
Előfizető írásban közli a szüneteltetés kezdő
időpontját,
valamint
a
szüneteltetés
időtartamát, a szüneteltetés kezdő időpontját
megelőzően legalább 5 munkanappal.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés
legrövidebb időtartama 1 (egy) hónap, míg
az adott naptári évben az Előfizető kérésére
történő szünetelés maximuma összesen 6
(hat) hónap.
A szünetelés időtartama alatt – miután a
Szolgáltató ezen időtartam alatt fenntartja az
Előfizetői jogviszonyt – az Előfizető
csökkentett előfizetői díj megfizetésre
köteles.
Ha az előfizetői szolgáltatás az Előfizető
kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli
biztosítása
érdekében
az
Előfizető
visszakapcsolási díjat köteles fizetni. Az
Előfizető által kérelmében meghatározott
szünetelési
időtartam
lejártával,
amennyiben az Előfizető másként nem
nyilatkozik, a Szolgáltató – külön értesítés
nélkül – visszakapcsolja a szolgáltatást.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Gondozási Központ hírei
Ez év novembere tartalmasan telt klubtagjaink és
gondozottaink részére.
A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és
a Békés megyében működő rendőrkapitányságok
közreműködésével kampányt indítottak melynek
célja az idősek tájékoztatása, a 65 év felettiek által
okozott, illetve elszenvedett közúti közlekedési
baleseteket számának csökkentése. A közúti
közlekedési szabályokkal és elsősegélynyújtással
kapcsolatos ismereteiket frissíthették fel Gyulán az
újonnan
felújított
Vigadó
nagytermében
klubtagjaink, akik részt vettek november 12-én azon
az előadáson ahol az „Időskorúak biztonságáért”
címmel játékos vetélkedőt rendeztek. Hasznos
tanácsokkal látták el az időseket a közlekedés
szabályainak betartásáról és a vetélkedőn részt
vevőknek ajándékokkal is kedveskedtek.
2014. november 26-án előadást tartott a Gyulai
Kistérségben működő Egészségfejlesztési irodából
Kóra János csoportvezető az „Egészséges időskor”
címmel. Klubtagjaink érdeklődve figyelték az
előadást. Az előadás után vérnyomás, vércukor,
testsúlymérés és koleszterinszint mérésre volt
lehetőség.
A tartalmas előadás után egy pohár meleg tea
mellett kötetlen beszélgetés volt a témával
kapcsolatban 2014. november 28-án az egészséghét
keretében a betegségek megelőzésének fontosságáról
hívták fel a figyelmet a Gyulai Egészségfejlesztési
Iroda munkatársai egy színvonalas előadás keretében.
Dietetikus előadását hallgatták meg a gondozottaink,
akik kérdéseket is tettetek fel a szakember felé főleg
a
cukorbetegség
diétáját
illetően.
Frissítőmasszázsban lehetett részük, szakember

közreműködésével.
Egészséges
ételeket
kóstolhattunk, melyek teljes kiőrlésű lisztből és
egészséges alapanyagokból készültek.
2014.
december
12-én
szintén
klubhelységünkben
került
megrendezésre
Ortopédiai és Szemfenék szűrővizsgálat, melyen
szép számmal megjelentek ellátottaink.
A közelgő ünnepek alkalmával ruhaneműket,
játékokat osztott szét Mikus Éva ( Gyula város kiváló
polgára) a nehéz körülmények között élő
családoknak. Hollandiné Gyöngyösi Mónika
családsegítő kolléga segítségével.
A tűzifa támogatással kapcsolatos kérelmek
benyújtásában továbbra is segítséget nyújtunk. A
kérelmek benyújtásának határideje 2015. január 15.
Minden klubtagunk és ellátottunk életkörülménye
fontos. Figyelemmel kísérjük mindennapi életüket,
egészségügyi és Pszichés problémákon igyekszünk
segíteni.. Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy nyugalomban, békességben teljenek idős
napjaik. Számukra a legtöbb segítséget a mentális
gondozás jelenti a beszélgetések és a közös
programok. Célunk megteremteni a családias légkört
gondoskodni a tagok vidám környezetéről ,
megtartani testi kondíciójukat, hogy klubtagjaink és
ellátottaink minél később kerüljenek be bentlakásos
szociális vagy egészségügyi intézménybe, ezért
kérem Önöket, ha tudomásuk van környezetükben
vagy látókörükben olyan idős illetve nem megfelelő
körülmények között élő embertársukról kérem
forduljanak továbbra is bizalommal a Gondozási
Központ dolgozóihoz, hogy segíteni tudjunk.
Elérhetőségünk: Gondozási Központ
Lőkösháza Kiss E.u. 1
Tel. 66/244-113
Értesítjük a lakosságot, hogy a Gondozási
Központban
lehetőség
van
ajándéktárgyak
megvásárlására, minden nap 07.30 órától 11.30 óráig
a fejlesztő-felkészítő részlegén. Választékunkból pl.:
szőnyeg, díszpárna, táskák, téli ablakdísz. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
A közelgő ünnepek alkalmából kívánok
kollégáim és magam nevében Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és jó egészséget!
Kora-Varga Mónika
intézményegység-vezető

Karácsonyi üdvözlet
A Napköziotthonos Konyha vezetősége és
dolgozói Békés Boldog Ünnepeket Kívánnak minden
kedves lőkösházi lakosnak!
Nagy Csaba
élelmezés-vezető

A 2014/2015-ös tanév hírei, eseményei az
általános iskolából
A szeptemberi iskolakezdés
ebben az évben is jelentős
változást hozott a családok
életében.
Sajnálatos,
hogy
tanulólétszámunk
évről-évre
kevesebb, annak ellenére, hogy
iskolánk
oktatási-nevelési
színvonala a térség iskoláihoz viszonyítottan is
elismerést vívott ki. Jelenleg 125 tanulónk van a 8
évfolyamon. Az iskolavezetés megragad minden
olyan lehetőséget, amivel ingyenes vagy kis
költséggel
járó
szabadidős
programokat
biztosíthatunk tanulóinknak.
Szeptemberben az Önkormányzattal közösen
pályáztunk az „Itthon vagy - Magyarország,
szeretlek” országosan meghirdetett program
költségeire, melyet meg is nyertünk. A megnyert
támogatás összege 325.000 forint volt. Így színes,
minden korosztálynak élményt nyújtó délutánt
szervezhettünk, ahol bűvész, zenés produkció,
táncház és kézműves foglalkozások, vetélkedők
keretében
erősíthettük
közösségünkben
az
összetartozás érzését. A nap eseményein a
gyerekeken kívül községünk lakói közül is sokan
részt vettek. A Vasutas Nyugdíjas Klub tagjai finom
kemencés süteményeket készítettek, az Alkotók
Klubja amatőr művészei pedig együtt rajzoltak a
gyerekekkel. Az este fellobbanó tábortűz körül jó
érzéssel állapíthattuk meg, hogy milyen sok embert
sikerült mozgósítani.
Természetesen hagyományos programjainkat
ebben az évben is megszerveztük. Még
szeptemberben lebonyolítottuk a papírgyűjtést. Az
esős idő ellenére közel 10 tonna hulladékot adtunk át.
Októberben rendhagyó óra keretében a Jókai Színház
művészei az aradi vértanúk emlék műsorával
látogattak iskolánkba.
A Zenei Világnapon és az Október 23-i
ünnepségünkön most is sok vendéget köszönthetünk.
Alapítványi támogatással alsósainknak az
egészséges életmód népszerűsítése jegyében egész
délutánt kitöltő programot szerveztünk.
Diákönkormányzatunk nagysikerű Halloweenvetélkedőt és discot tartott a nagyobbaknak.
Megtartottuk pályaválasztási programjainkat is:
nyolcadikosaink részt vettek a Pályaválasztási
Szakvásáron, Békéscsabán. Megszerveztük a
témában a szülői értekezletet, ahol a megyei
középiskolák mutatkoztak be a végzőseinknek és
szüleinek. Idén is ellátogattunk Viszokai János
pékmesterhez, ahol a kenyérsütés fortélyaiba
pillanthattak be az érdeklődők. Köszönjük a
lehetőséget és a megvendégelést is.
Az iskolában nagy hangsúly fektetünk a tanulók
fizikai-egészségi
állapotának
javítására.
Csatlakoztunk a Diáksport Szövetség által
meghirdetett őszi felhíváshoz is, ennek keretében jó
hangulatú sportdélutánt szerveztünk, amin a diákok,
pedagógusok egyaránt részt vettek. Rendszeresen

utaznak csapataink a Bozsik torna és az iskolák
között meghirdetett versenyek foci mérkőzéseire is.
Köszönjük a szülők, helyi vállalkozók segítségét,
amit az utaztatáshoz nyújtanak.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a korábban
beadott informatikai pályázaton 5 db projektort és
5 db laptopot nyertünk, melyekhez digitális
táblákat is fogunk kapni hamarosan. Ezzel jelentősen
javulnak oktatásunk tárgyi feltételei. Sajnálatos
viszont az, hogy az IPR- program keretében
megnyert pályázati összeg csak részben állt
rendelkezésünkre, így tervezett programjainkat
szerényebb keretek között tudtuk szervezni: elmaradt
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását célzó
tanévkezdő csomag kiosztása, kevesebb ingyenes
színházi előadást tudunk felajánlani és nem tudtuk
megszervezni számukra a beígért ingyenes
kirándulást sem. Bízunk benne, hogy a több év óta
jól működő támogatási forma a jövőben majd ismét
rendelkezésünkre fog állni.
A december a karácsonyi készülődés jegyében
zajlik. Aulánk volt az első adventi gyertya
meggyújtásának helyszíne. Nagy örömünkre sokan
eljöttek a bensőséges ünnepségre, ahol tanulóink
szépen szerepeltek.
Ellátogatott hozzánk az Önkormányzat
Mikulása is: egy-egy csomaggal kedveskedett
minden gyermeknek. Köszönjük szépen nevükben
is! Végül az iskolavezetés nevében köszönöm az
Önkormányzattól, szülőktől, vállalkozóktól, civil
szervezetektől kapott támogatásokat, melyekkel
hozzájárulnak
a
működésünk
zavartalan
biztosításához, programjaink megvalósításához.
Szeretettel
várunk
minden
érdeklődőt
december 20-án, szombaton 16 órára a
Művelődési Házba, hogy együtt ünnepeljünk és
örüljünk a közelgő Karácsonynak! Minden kedves
olvasónak
Békés
Boldog
Karácsonyt
és
Szerencsében Gazdag Új Esztendőt Kívánok!
Balogh Istvánné
intézményvezető

Óvodai hírek
A 2014/2015-ös nevelési évben 55 gyermek jár az
óvodába, két részben osztott korcsoportban. Az
újonnan felvett gyermekek hamar megszokták az
óvodai életet.
A fejlesztést igénylő gyermekek ellátásában,
fejlesztő pedagógus, logopédus és pszichológus segít.
Nagy – középsőseink műsorral kedveskedtek az
Idősek Világnapján a meghívottaknak.
Október 15-én az Európa Gyermekszínház
interaktív előadással szórakoztatta óvodásainkat.
Köszönjük Kora Róbertnek és Kora Varga
Mónikának a támogatást.
Kovács Barbara hitoktató hittant tart azoknak a
gyermekeknek, akiknek a szülei igényelték a
hitoktatást.
A Gondozási Központ folyamatos segítséget
nyújt az elhasználódott textíliák felújításában.

December 4-én az Önkormányzat Mikulása
ajándékozta meg az óvodás gyermekeket. Minden
óvodás csomagot kapott.
Megújult a Szülői Szervezet vezetősége, tagjai
lelkesen készültek a már hagyományos óvodai
Télapó – bálra, amelyet a Művelődési Házban
tartottunk december 6-án. Ekkor került sor a
második adventi gyertya meggyújtására. Mindkét
csoport műsorral várta a Mikulást, majd a Bibuczi
Gyermekszínház előadása volt látható. A pórul járt
krampusz című zenés mesejátékot tekinthették meg,
felhőtlen szórakozást nyújtottak kicsiknek és
nagyoknak.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki
tombolatárggyal, vagy egyéb módon támogatta
rendezvényünket.
Minden kedves lőkösházi lakosnak kellemes
karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag új
évet kíván az óvoda minden dolgozója!
Nagy Józsefné
óvodavezető

Védőnői szolgálat hírei
Egészségünk megőrzésére
és helyreállítására igen
sok lehetőség kínálkozik.
Az egészségi állapot jó
irányba
történő
megváltoztatása
közös
társadalmi érdek. A védőnői családgondozási
feladataimon kívül, fontosnak tartottam az idén
induló Egészségfejlesztési Irodával közösen
szervezett
szűrővizsgálatokban
való
együttműködést.
Örömmel tölt el, hogy mind a gyermekek, mind a
felnőttek körében szervezett szűrővizsgálatok magas
részvételi aránnyal zárultak.
Szeretnék
köszönetet
mondani
az
Önkormányzatnak a szűrések szervezésében nyújtott
együttműködéséért és az egyéb más területeken való
segítő magatartásukért.
Szeretném megköszönni a jelzőrendszerben
dolgozó
munkatársaimnak
a
kiváló
munkakapcsolatot, ami az egész évre jellemző volt.

„Békességet, boldogságot, csengőszót és
gyertyalángot.
Ajándékot, szeretetet,s mindent, ami fontos neked.
Ajtód elé fehér bársonyt, adjon Isten szép
Karácsonyt!”

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt
Kívánok Mindenkinek!
Szabó Beáta
védőnői szolgálat

Magyar Vöröskereszt
Lőkösházi Alapszervezet hírei

Név

Véradások
Ig.sz.

Kitüntetett
fok

KISS TIBOR

12

10

TÓTH ISTVÁN

13

10

FARKAS ISTVÁN

20

20

HÍDVÉGI ZOLTÁN

21

20

FORGÁCS ZSOLT

40

40

FARKAS ATTILA

52

50

Békés Boldog Karácsonyt minden kedves véradónak!
Samuné Priskin Anikó
alapszervezeti titkár

Hírek az Egészséges Ifjúságért Alapítvány
tájáról

4. A 2013/2014-es tanév végén könyvvel
jutalmaztunk egy 4. és egy 8. osztályos tanulót
több éves tanulmányi munkájáért.
5. Támogattuk
az
általános
iskolások
felejthetetlen élményt nyújtó Román nyelvi
táborát.
6. Kézműves foglalkozásokkal vettünk részt a
község különböző közösségi rendezvényein.
7. Novemberben tartott jótékonysági estünk
alkalmával nagyon sok ember részvételével,
tombolával, pénzadománnyal és önkéntes
munkájával
támogatott
bennünket,
megerősítve bennünket abban, hogy érdemes a
közösségért dolgozni. Köszönjük szépen.
Az év folyamán 85 000 Ft támogatást kaptunk a
Lőkösháza Község Önkormányzatától, 63 874 Ft jött
az Önök által felajánlott adó 1%-ból, jelentős
összeggel támogatott Torma Károlyné Ilonka néni és
Kása és fiai Bt. Köszönjük szépen a nagylelkű
adományokat, amit céljaink elérésére fordítunk.
Végezetül Békés, Boldog Ünnepeket kívánok
mindenkinek.
Szecskóné Jobb Tünde
kuratóriumi elnök

Tisztelt Sportbarátok, Lőkösháziak!
A Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány kuratóriumának nevében nagy szeretettel
köszöntök minden lőkösházi lakost!
Alapítványunk célja továbbra is az ifjúság, a
felnövő generáció szabad idejének hasznos
megszervezése, a gyermekeknek, felnőtteknek
szervezett programok anyagi támogatása, a jól
tanuló, szorgalmas gyermekek és felkészítőik
jutalmazása.
A 2014-es év végének közeledtével szeretnék
beszámolni Önöknek az év folyamán végzett
munkánkról, és biztosítani arról, hogy önzetlenül
adni, tenni másokért, nagyon jó érzés:
1. Májusban megszerveztük az Egészség napját,
ahol játékos vetélkedőkkel, mozgásos
játékokkal hívtuk fel a figyelmét kicsiknek és
nagyoknak az egészség megőrzésének
fontosságára.
2. Június harmadik hetében tartottuk meg az
ingyenes Kézműves táborunkat, ezzel is
segítve a szülőket a gyermekek nyári
felügyeletében. Öt nap alatt összességében
132 gyerek vett részt ezeken a kreativitást és
közösséget fejlesztő foglalkozásokon. A tábor
ideje
alatt
tízórait
biztosítottunk
a
résztvevőknek. Az önkéntes pedagógus és
nem pedagógus segítőknek, foglalkozást
vezetőknek köszönöm az önzetlen munkát.
3. Tombolatárgyakkal támogattuk az iskola és az
óvoda
rendezvényeit,
alapanyagot
biztosítottunk
az
iskola
fogászati
vetélkedőjéhez, 2 db trambulint vásároltunk az
óvoda számára, hozzájárultunk az iskolás
gyerekek sportversenyekre való eljutásához.

2014/20145 Megyei II. osztályú bajnokság őszi
végeredménye remekül sikerült mindkét csapatunk
számára. A felnőtt csapatunk az előkelő harmadik
helyen végzett 15 forduló után. Elismerésre méltó
teljesítményt nyújtottak, hiszen 12 bajnoki és 2
kupamérkőzésen maradt veretlen a csapat. Ez minden
idők legjobb teljesítménye a Megyei II. osztályban.
A siker igazi karácsonyi ajándék a játékosoknak,
támogatóknak,
vezetőknek,
önkormányzatnak,
szurkolóknak és Lőkösházának egyaránt. Az ifjúsági
csapatunk a hetedik helyet szerezte meg, ami szintén
remek teljesítmény ebben az erős bajnokságban.
A Bozsik utánpótlásban szereplő gyerekeink is
szépen szerepeltek a kuparendszeres sorozatunkban.
Minden egyes sportolót, edzőt, segítőt dicséret illet,
hiszen remek mérkőzésekkel szórakoztatják hétrőlhétre az egész falu lakosságát. Bízunk a tavaszi
szezon jó folytatásában. Hajrá Lőkös!
Köszönjük szépen mindenkinek, aki valamilyen
módon is támogatja Lőkösháza sportéletét.
Boldog Karácsonyt, Sikeres Új Évet minden
lőkösházi lakosnak!
Szűcs Sándor
KSK elnök

Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub

Lőkösházi Polgárőrség

Klubunk minden második héten, pénteken tartja
összejöveteleit. A klubélet, hagyományos, azonban a
jelenkor igényeinek megfelelő új lehetőségek
kialakításával igyekszik minél érdekesebbé és
tanulságosabbá tenni a résztvevő tagjai számára.
Egyesületünk létszáma mára meghaladta a 90 főt
és jelenleg is van néhány érdeklődő. Pár gondolat,
hogy miért érdemes klubtagnak lenni és a
foglalkozásokat látogatni? Összejöveteleinkre olyan
vendégeket hívunk meg, akik ennek a korosztálynak
hasznos tanácsokkal tudnak szolgálni az egészséges
életmóddal, táplálkozással a már meglévő problémák
kezelésével és a vagyonvédelemmel kapcsolatban.
Több foglalkozás alkalmával az Önkormányzat
Képviselő-testülete által biztosított alapanyagból
helyben főztünk egyszerű, de annál finomabb
egytálételeket pl. lecsó, ezzel is erősítve a csapat
összetartozását. Ez év folyamán nagyon sok
rendezvényen, és kiránduláson vehettek részt
tagjaink, amik mindig jó hangulatban teltek.
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil
szervezetekkel a környező klubokkal, rendszeresen
látogatjuk egymás programjait.
Ezúton
szeretnék
köszönetet
mondani
támogatóinknak. Elsősorban Lőkösháza Község
Önkormányzat Képviselő-testületének. Köszönet
illeti az egyéb civil szervezet vezetőit, támogatóit
vezető társaimat és mindenkit, aki részt vett és
segített
a
különböző
rendezvények
megszervezésében és lebonyolításában. Külön
köszönöm a tagságnak az egész éves munkáját.

„Ahhoz, hogy mások segítségét elvárhassuk, előbb
nekünk kell segíteni másokon!”

Minden kedves lökösházi lakosnak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új esztendőt kíván
a Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub.

Fodor Béláné
elnök
Fatimai Szent Szűz Egyházközség hírei
Gyenes Csaba atya tájékoztatja a Tisztelt
lakosságot, hogy az ünnepi miserend a
következőképpen alakul:
2014. 12. 24. szerda 20:00, előtte 19:45-től pásztorjáték
2014. 12. 25. csütörtök 11:15
2014. 12. 26. péntek 11:15

A Lőkösházi Polgárőrség nevében megköszönöm
az év során tett jelzéseiket, lakossági bejelentéseket,
melyekkel szervezetünkhöz fordultak. Bízunk benne,
hogy a következő évben is hatékonyan tudjuk
elősegíteni a rendvédelmi szervek munkáját az Önök
segítségével.
Az ünnepek alatti utazások alkalmával fokozottan
figyeljenek saját és mások testi épségére, a távolabb
ünneplő szomszédok, családtagok átmenetileg
felügyelet nélkül hagyott ingatlanaira.
Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet!
Tóthné Turai Piroska
elnök

2015. évi árak-díjak
A képviselő-testület a 2014. november 27-i ülésén
hozott döntése alapján a helyi rendeletben, illetve
határozatban megállapított árak-díjak mértéke a
2015. évre vonatkozóan változatlan marad, a
2014. évi mértékhez képest NEM EMELKEDIK.
Új helyi adó bevezetésre nem került sor.
Ennek megfelelően:
- a helyi adó mértéke: 4000.-Ft/év/ingatlan
- az iparűzési adó mértéke: az adóalap 1,5%-a
- a sírhely megváltás díja
egyes sírhely esetén 13.350.-Ft
kettes sírhely esetén 27.600.-Ft
urnasírhely: 13.350.-Ft.
( az árak az ÁFA-t tartalmazzák )
- a lakások bérleti díja összkomfortos lakás esetén:
258.-Ft/m/2 + ÁFA
komfortos lakás esetén: 208.-Ft/m/2 + ÁFA
félkomfortos lakás esetén: 169.-Ft/m/2 + ÁFA
- Földhaszonbér: bruttó 4,50 Ft/m/2
- Kényszerkaszáltatás: bruttó 2.800.-Ft/óra
- Kábeltelevíziós szolgáltatás havi díja: 1.950.-Ft.
( az ár az ÁFA-t tartalmazza )
- Közterület használati díj: 340.- Ft/m/2
( az ár az ÁFA-t tartalmazza )
Napköziotthonos Konyha bérleti díjai
a.) Főzési szolgáltatás ( nyersanyag beszerzés nélkül )
210.-Ft/fő
b.) Főzési szolgáltatás (nyersanyag beszerzéssel együtt)
A nyersanyag értéke x 80% rezsiköltség
c.) Ebédlő terembér
160.-Ft/fő

A bérleti díjak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.
Fatimai Szent Szűz Egyházközség
Lőkösháza Község Önkormányzata
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