Hírmondó

Lőkösházi

Lőkösháza • 2016. december • A helyi önkormányzat ingyenes közéleti lapja

Tisztelt Lőkösházi Lakosok!
Ismét eltelt egy esztendő! Elérkeztek az adventi készülődés és a karácsonyi ünnepek napjai.
Engedjék meg, hogy ez alkalomból megosszam Önökkel a gondolataimat!
Advent Örömvasárnapját követően, a készülődés, a várakozás felfokozott, reménytelien boldogságos perceiben,
köszöntöm Önöket! Közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe, a Karácsony.
A keresztény világban a Karácsony, Jézus Krisztus születésének az ünnepe, Isten egyszülött fiáé,
a Megváltóé, így élik meg 2000 év óta milliárdnyian, erőt merítve és erőt adva.
A születéshez vezető út, az advent, a várakozás időszaka, a mindörökké várt beteljesülésé,
amikor Isten megértette az ember vágyakozását, s elküldte egyszülött fiát a világ megváltására.
Hányszor ülünk mi is, mai emberek, várakozva-vágyakozva,
hogy megváljunk fájdalmainktól, sikertelenségeinktől, kudarcainktól.
A várakozás emberi dimenziójában gyakorta kell visszatekintenünk,
értékelnünk cselekedeteinket, megállapítani tetteink helyességét,
magunk és embertársaink irányába elkövetett felelőtlenségeinket, helytelen cselekedeteinket.
Advent időszak – az év vége –, magától kínálja,
hogy a készülődés jegyében évzáró önvizsgálatot tartsunk, s ez elősegíti a karácsonyra való lelki felkészülést.
Tisztelt Lőkösháziak!
Ehhez a visszatekintő lélektisztuláshoz WASS ALBERTET hívom segítségül, akinek „Karácsonyi üzenete”,
évértékelése – bár több mint 10 éve íródott – sajnos érvényes a 21. század első évtizedének végén is.
„Újra eltelt egy küzdelmes esztendő, s fel kell tennünk a kérdést:
az idő múlásának árán értünk-e el elegendő eredményt….., hogy az elpazarolt időt igazolni tudjuk?
A világ halad előre. Még a legkisebb nemezetek is emelkednek öntudatban, életszínvonalban,
emberi és politikai jogaik elnyerésében. Mindössze mi, magyarok toporgunk egyhelyben.
Mi az oka ennek? Karácsony estéjén, szilveszter éjszakáján nézzünk önmagunkba és tűnődjünk ezen.
A hiba bennünk van valahol. Én úgy látom, hogy most is, mint már annyiszor történelmünk során,
a szeretet hiányzik belőlünk. Az igazi szeretet. Az az isteni erőforrás, mely nélkül nincs se élet,
se békesség, se szabadság, se igazság, se jólét, se semmi más érdemes emberi megnyilvánulás.
Az a szeretet, mely egybeolvaszt testvért a testvérrel, magyart a magyarral.
Mely megértést és békességet teremt a civódás helyett, egységet a széthúzók között,
építő szándékot a rombolók szívében, és közös nagy emberi mozdulatokhoz erőt ad a leggyöngébbeknek is.
Úgy érzem ez a valódi szeretet hiányzik belőlünk, mely nem a hibát keresi egymásban, hanem Isten képmását,
nem ellenfelet lát, hanem testvért, nem civódásra ösztökél, hanem együttműködésre.
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Nem gyöngeséget jelent, hanem erőt. Hiányzik belőlünk ez a láthatatlan lelki kötőanyag, mely,
mint cement a téglát, embert emberhez tapaszt, s alkalmat ad ezzel jóféle szellemi erőknek,
hogy maradandót alkothassanak Isten dicsőségére és az emberiség javára.
Világos, emberi, magyar, s egyedül választható ádventi program: önvizsgálatot tartani,
szeretni, szeretetet megvallani, mert szeretetben élni nem gyengeség,
hanem a legnagyobb erő, mérhetetlen biztonság és pótolhatatlan boldogság.
SZENT PÁL szavai csengnek vissza benne: a legkiválóbb adományt, a szeretetet dicsőítő, szeretet-himnuszból.
Adventi köszöntőmben e gondolatokat szoktam idézni, most is ezt teszem.
„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
Ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
Odaadhatom a testemet is égőáldozatul,
Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
Nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
Ugye milyen egyszerű lenne az életünk, ha emberként képesek lennénk magunkévá tenni
a szeretet Istenének szeretetgondolatait? Hogyan is mondta Ady Endre a versében?
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...

Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...”

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
minden kedves Lőkösházi Lakosnak,
a Községből elszármazott lőkösháziaknak békés,
szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok!
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester
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Tájékoztatás a szociális célú tüzelőanyag
támogatás igénylésének feltételeiről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Lőkösháza Község Önkormányzata által – a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra – határidőben benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült.

e) akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetén
250%-át,

A sikeres pályázatnak köszönhetően Lőkösháza
Község közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló lakosainak az idei évben ismételten lehetősége van
az önkormányzatnál egyszeri szociális tüzelőanyag támogatás igénylésére barnakőszén formájában.

A tüzelőanyag támogatás lakott ingatlanonként
csak egy jogosultnak állapítható meg. Az üresen álló,
nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető. A
szociális tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a szenet nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. A kérelmező részére megítélt tüzelőanyag elszállításáról az
Önkormányzat gondoskodik.

A kérelem 2016. december hó 1. napjától
2017. január hó 15. napjáig nyújtható be.
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki:
a) az Szociális törvény szerint megállapított aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,
b) a Szociális rendelet szerint megállapított természetbeni vagy pénzbeli (különösen lakhatási támogatás)
települési támogatásra jogosult,
c) a Gyermekvédelmi törvény szerint megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot,
d) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjast,

f) akinél kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fent.

A szociális tüzelőanyag igénylésére szolgáló kérelem formanyomtatvány kitöltve, aláírva 2016. december hó 1. napjától adható le az önkormányzat szociális
ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben. Az a), b) c) és d)
kategória esetében csak a megállapító határozat csatolása szükséges. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas
igazolni szükséges – személyi igazolvánnyal, nyugdíj
határozattal – a nyugdíjazás tényét. Az f ) kategória
esetén csatolni kell a kérelemhez a támogatással érintett lakásban élő családtagok jövedelem igazolását.
A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan munkáltatói igazolás, nyugdíjhatározat, év eleji
nyugdíjas papír, gyes-, gyed-, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, egyéb rendszeres pénzellátás
igazolása, folyószámla-kivonat; 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. 18 évnél idősebb,
nappali oktatás munkarendje szerint tanuló gyermek
esetén iskolalátogatási igazolás.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Mini bölcsőde indul 2017. szeptembertől Lőkösházán
A legutóbbi testületi ülésen a Képviselő-testület
áttekintette a településen a korai nevelés lehetőségeit,és ezt követően úgy döntött, hogy 2017. szeptemberétől mini bölcsődei csoportot indít a lőkösházi
óvodában!
A döntést megelőzte a településen egy igény felmérés, mely azt mutatta, hogy az édesanyák várják ezt
a lehetőséget! A személyi és a tárgyi feltételek kialakí-

tása elkezdődött! A mini bölcsődében 5-7 kisgyermek
gondozására ad lehetőséget a jogszabály. Az új szolgáltatás elindításával két új munkahelyet teremtünk
Lőkösházán, amire szintén nagyon büszkék vagyunk!
Kérjük az édesanyákat, hogy igényeiket írásban jelezzék az intézmény vezetőjénél. A részletekről a későbbiekben ad tájékoztatást a fenntartó.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
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Minden idők legnagyobb fejlesztése fog megvalósulni
Lőkösházán: szennyvíz beruházás II. ütem
Elindul a szennyvíz beruházási program II. üteme
községünkben.
Településünkön a korábbi években megvalósult a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének I. üteme. Már
akkor tudható volt, hogy ez a fejlesztés folytatódni fog.
Ennek egyik fő okaként a település derogációs kötelezettségét kell megemlítenünk, ami azt jelenti, hogy
Magyarországra vonatkozóan van egy uniós elvárás
az ország településeinek csatornázottságát illetően. A
felszín alatti vizek védelme érdekében különösen fontos, hogy a keletkező szennyvíz egy zárt rendszeren
keresztül a befogadó helyre (szennyvíztisztító telep)
érkezhessen, ahol a beérkezett szennyvizet kezelik
és lehetőség szerint újra hasznosítják. Lőkösháza az I.
ütembe is azért került bele, mert a Maros hordalékkúpján helyezkedik el, így fokozottan védett vízbázisnak tekintendő. Mostanra érkezett el az idő, hogy
a környezeti és energia takarossági operatív program
keretében a KEHOP – 2.2.2 – 15 – 2016 – 0013 azonosító számon, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (1139 Budapest, Papp Károly út
4-6-12.) Közreműködésével Lőkösháza – Kevermes és
Csanádapáca községi önkormányzatok pályázatot
nyújtottak be a települések belterületének teljes körű
szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésére, valamint
Kevermes és Lőkösháza községek esetében a meglévő szennyvíztisztító telep bővítésére. A beruházást a
kormány a nemzeti szempontból kiemelt beruházások közé sorolta.
A tervezett fejlesztés során, a belterületen – a még
ki nem épített részeken – minden ingatlan szennyvízcsatornára való rákötési lehetőséget kap, úgy, hogy az
utcai telekhatáron belül 1,00 m-re tisztítóidom kerül
beépítésre, és erre az idomra kell majd az ingatlan tulajdonosának csatlakozni.

A tervezett beruházás várható költsége
1.061.599.000 Ft, mely összeg Európa Uniós és Magyar Állam támogatásával 100 %-ban támogatott. Ez
a lakosságra nézve azt jelenti, hogy a lakosság részéről - az I. ütemmel ellentétben – lakossági önerő nem
szükséges.
A konkrét kivitelezési munkálatok 2017 nyarán kezdődnének és 2018. év végéig fejeződnének be.
Az önkormányzat figyelemmel lesz azokra az ingatlantulajdonosokra is, akik az I. ütem keretében
befizették a hozzájárulást, a szennyvíz bekötése azonban technikai okok miatt az nem tudott megvalósulni.
Ezzel a kérdéssel az önkormányzat külön foglalkozni
fog. Kérjük mindazok jelentkezését - adategyeztetés
céljából -, akik ebben a körben érintettek lehetnek. Az
adategyeztetést Málik József műszaki ügyintéző végzi
majd, aki minden héten szerdai napokon fogadja az
ügyfeleket.
A kivitelezés megkezdéséig a lebonyolító Nemzeti
Fejlesztési Programiroda elvégzi a közbeszerzési eljárást és kiválasztja a kivitelezőt.
Azáltal, hogy a beruházás 100%-ban támogatott,
a lakosságnak csak a telekhatáron belül elhelyezett
tisztítóidomtól a lakóházból kijövő szakaszt kell saját
erőből megoldaniuk.
A megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően községünk a városokkal egyező magas színvonalú életminőséget tud biztosítani a helyben lakók számára.
Minden infrastrukturális szempontból fontos fejlesztés: vezetékes ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés,
vezetékes gáz,- és telefonszolgáltatás valamint szilárd
burkolattal ellátott belterületi utak elérhető a településünkön! Ez igen ritka az ekkora lakosságszámmal
bíró települések körében!
Lőkösháza Község Önkormányzata

Babamentők: Lőkösháza is a jó ügy mellé állt
Lőkösháza elsőként támogatta a Békés megyei települések közül a koraszülött mentő beszerzését!
Az erről szóló határozat kivonatát Szűcsné Gergely
Györgyi polgármester adta át a koraszülöttek világnapja alkalmából dr. Abdulrahman Mohamednek, a
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratórium
elnökének. Lőkösháza 100.000.- forinttal járult hozzá
a koraszülött mentőautó megvásárlásához. A találkozón arról is megállapodtak a felek, hogy az alapítvány
decemberben két alkalommal is Lőkösházára látogat

ingyenes szűrési programokkal. A rendezvényeket
összekapcsoljuk a helyi adventi rendezvényeinkkel.
Aki még adakozni szeretne, ezen alkalmakkor megteheti: óvodai mikulás bál, iskolai fenyőbál! Köszönetet
szeretnék mondani Gyula város alpolgármesterének,
Alt Norbert Úrnak, hogy a találkozó létrehozásában
segített! A háromoldalú találkozón áttekintettük az
egészségmegőrzés témakörében a járási együttműködés további lehetőséget is.
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester
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Anyakönyvi hírek
„...Gyereket akarni igen nagy elhatározás.
Ilyenkor dönt úgy az ember,
hogy élete végéig a testén kívül
dobogjon a szíve...”
Lőkösházára 2016. évben november 30. napjáig tizenhat gyermek született, akiket ezúton is szeretettel
köszöntünk, boldog gyermekkort kívánva nekik, szüleiknek pedig sok örömet a felnevelésükhöz!

Szverle Mihály János és Mohácsi Róza
Nánási Imre és Körtvélyesi Erika
Kiri Tamás János és Rafael Barbara Nóra
Tóth Csaba és Vida-Szűcs Beatrix
Mezőfi Tibor és Gömöri Krisztina
Kiss József és Hidvégi Ágnes
Lovas Pál és Szilágyi Kitti Katalin
Bali Zoltán és Tóth Erika
Czoldán Péter és Brandt Edina
Nagy Róbert és Dávid Anikó

Icha Sára, Jakab Henna Hermina, Barta Zsuzsanna
Dóra, Csurár Jáde, Csurár Viktor, Hrabovszki Kristóf,
Simon Dóra Csilla, Pap Levente, Szabó Viktória,
Torzsa Dominik, Nagy Zoltán Gusztáv,
Fekete Hanna Lara, Kiss Csanád, Kovács Attila,
Szaszák Nóra, Gálea Domink Alexander.

Az önkormányzattól változatlan formában igényelhető újszülött támogatás a gyermek fogadásának
előkészítésére, amelynek mértéke újszülött gyermekenként 15.000.-Ft. Az újszülött támogatás megállapításához csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát.

Lőkösháza Községben az idei évben tíz házasságkötés volt, közöttük olyanok is, akik bár nem lőkösházi
lakosok, mégis településünket választották házasságkötésük helyszínéül. Az önkormányzat ezúton kíván
mindegyiküknek hosszú, boldog együtt töltött évet!

A házasokat az első lakáshoz jutók támogatásával
segíti az önkormányzat, amely a rendelet szerinti feltételek teljesülése esetén lehet vissza nem térítendő
támogatás, ennek mértéke 100.000 Ft, illetve kamatmentes kölcsön, amelynek mértéke 400.000 Ft.

Tisztelt kábeltelevízió Előfizetőink!
Lőkösháza Község Önkormányzata a helyi kábeltelevízió hálózaton jelentős fejlesztést valósított meg,
az előfizetőink elégedettsége érdekében.
Engedje meg, hogy röviden összefoglaljuk a fejlesztések és változások lényegét.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi kábeltelevízió hálózaton 2016. december 1. napjától hivatalosan az i-TV Digitális Távközlési Zrt. végzi bérlőként
a jelszolgáltatást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a jövőben a számlán az i-TV Digitális Távközlési Zrt.
nevét olvashatja Lőkösháza Község Önkormányzata
helyett.
Az ügyintézés és számla befizetés helye, módja
változatlan marad. A bekötést, javítást, karbantartást
továbbra is az önkormányzattal szerződött vállalkozó
végzi.

Elérhetőségeink az alábbiak:
5743 Lőkösháza,
Eleki út 28.
Tel.: 66/244-244,
Mobil: 70/627-1511
E-mail: ugyintezo@lokoshaza.hu

A fejlesztések eredményeként jelentősen javul a
szolgáltatás minősége és januártól 2 előfizetői csomagból választhatnak. (MINI és MAXI csomag)
2016. december hónapban ajándékként az eddigi
1.950,- Ft-os díjért a MAXI, 61 csatornát tartalmazó
csomagot láthatják. Ennek beállítása központilag történik, kérni nem kell, helyszíni szerelés sem szükséges.
A jelenlegi előfizetőknek 2016. december 30.-ig
kell jelezni számukra, hogy 2017. január 1. napjától
az MINI vagy a MAXI csomagra kívánnak előfizetni.
Amennyiben nem jelzi, a MAXI csomag kerül beállításra és számlázásra. Előfizetői szerződés az ügyfélszolgálaton lesz elérhető.
Lesz lehetőség a csomagváltásra is, azonban csak
hó elejétől. Tehát, ha Ön pl. 15-én eldönti, hogy Maxi
ill. Mini csomagra váltana, az csak a következő hónaptól lehetséges, és az adott hónapban még az arra érvényes csomag árát kell megfizetnie.
A csomagok nem kombinálhatóak, tehát nem lesz
lehetőség arra, hogy a Mini csomagban benne legyen
olyan csatorna, ami a Maxi csomag kínálatában van.
Felhívjuk szíves figyelmét a fizetési határidők betartására, ugyanis a késedelmes befizetés a szolgáltatás mielőbbi kikapcsolását eredményezheti.
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Tervezett csatorna kínálat
2016. decembertől:

A decemberi számlákat még a megszokott összeggel
és rend szerint kell fizetni.
A negyedéves és féléves díjfizetés megszűnik.
Havi és éves előre fizetésre lesz lehetőség.

MINI CSOMAG: 2200 Ft

Aki utalással fizet, kérem, kiemelten ügyeljen, mert
megváltozik a bankszámlaszám, melyet a számlán
fog megtalálni, amit postázunk minden hónap 10-éig.

• M1

• Film Cafe

• DIGI Sport 1

• DUNA

• Cool TV

• Film+

Hűségidő továbbra sincs, így bármikor kipróbálható a
szolgáltatás.

• M2

• VIASAT3

• RTLII

• M4

• RTL KLUB

• M5

• Duna World

• TV2

• Muzsika TV

• Csaba TV

• Super TV2

• Fishing & Hunting

• Gyula TV

• Hír TV

• National

• Minimax / C8

• TV Paprika

• ATV

• Story4

Éves előre fizetés esetén továbbra is
1 havi díjkedvezményt adunk!
A Képviselő-testületi ülések közvetítését 2016. decemberétől már a Lőkös TV-n láthatják, így sikerült kiküszöbölnünk a National Geographic Channel lekapcsolását erre az időszakra, valamint a későbbiekben
lehetőség lesz a Lőkös Tv-n keresztül helyi hirdetés
feladására is, melyről a későbbiekben küldünk részletes tájékoztatást.
Tájékoztatjuk továbbá előfizetőinket, hogy az RTL
Klub és a TV2 szolgáltatók jogdíjat vezettek be az
eddigi ingyenes szolgáltatás helyett, így a díjemelés
sajnos a fejlesztéstől függetlenül is elkerülhetetlen
volt, tekintettel arra, hogy a havi kb. 300,- Ft/ előfizető
megemelkedett jogdíjat a szolgáltatók nem képesek
tovább kigazdálkodni, kénytelenek áthárítani az előfizetőkre.
Az elmúlt fél évben az Önkormányzat a megemelkedett jogdíjat kifizette az előfizetők helyett, de 2017.
január 1. napjától kénytelen beépíteni azt az előfizetői
díjba. A MINI és MAXI csomag díja ezt a jogdíjat már
tartalmazza.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen
kérdése merül fel, úgy kérjük, keressen minket a fenti
elérhetőségeken!
Ezúton is köszönjük türelmét az átépítés során felmerült kellemetlenségért! Bízunk abban, hogy a jövőben
is elégedett előfizetőnk marad!

Geographic
• Lőkös TV

MAXI CSOMAG (a MINI csomag csatornáin túl): 3450 Ft
• Sprektrum

• Prime

• Nat Geo Wild

• DIGI Sport 3

• History

• DIGI Life

• Comedy Central • Echo TV

• Story5

• Cartoon Network • Paramount

• DIGI Wolrd

• Eurosport 2

• Sport 1

Channel

• Eurosport

• Music Channel

• Duck TV

• Sport 2

• Mozi+

• DIGI Sport 2

• Boomerang

• H!T Music Channel • RTL+

• Disney Channel • Magyar SlágerTV • Sorozat+
• Travel Channel
• VIASAT6

• DIGI Animal
World

• Nickelodeon
• AXN

DIGITÁLIS CSATORNÁK (várhatóan 2017. végére): Az
arra alkalmas készülékeken EZEK A CSATORNÁK digitálisan és HD felbontásban is foghatók lesznek. Ezért
a szolgáltatásért nem kell majd külön fizetni.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Sikeres pályázat: ismét könyvadomány a határon túlra
Immár harmadik alkalommal pályázott sikeresen az önkormányzat és a könyvtár közösen a ,,Testvérkönyvtár” című pályázatra, melynek keretében
150000 Ft értékű könyvadománnyal támogatják testvértelepülésünk, a romániai Kisiratos könyvtárát.
Ezen felül adománygyűjtést is szerveztünk
a kisiratosi Pio Atya Gyermekvédelmi Központ
számára, amire számos adomány érkezett. Magánszemélyektől gyermekruhák és édességek.
Adományozók: Vágó Erzsébet, Nagy Diána,
Hrabovszkiné Brigitta, Nagy Éva, dr. Püspü-

ki Eszter, Szűcsné Gergely Györgyi, Balogh Istvánné,
Bozrán Jánosné, Vásárhelyi László, Nagy Csaba, Enyedi
József, Telek János. Intézmények felajánlásai: Általános Iskola: könyv és gyermekjátékok, Lőkösháza
Község Önkormányzat: édességek és készpénz, Román Nemzetiségi Önkormányzat:
készpénz.
A könyvek és az adományok átadására
december 8-án Kisiratoson ünnepélyes
keretek között került sor.
Nagy Diána közművelődési munkatárs
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2016. december

Tisztelt szociális

Rendőrség hírei

étkeztetést igénybe vevők!
Szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy a soron következő jövedelem felülvizsgálat időpontja
2017. március 16. Az ehhez szükséges igazolásokat
(zöld nyugdíjfolyósító által megküldött igazolás, előző havi bankszámlakivonat, határozat ellátás folyósításáról) jövőre legkésőbb 2017. február 28-ig önkormányzatunknál bemutatni szíveskedjenek az ellátása
zavartalan biztosítása érdekében.

A rendőrség az alábbiakra hívja fel a Lőkösházán élők
és a település határában gazdálkodók figyelmét:
• Amennyiben a településen, vagy annak közvetlen
közelében idegen, illetve gyanús személyek jelennek meg, haladéktalanul értesítsék a Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltséget.

Elérhetőségek:

A jogosultsági feltételeink nem változtak, továbbra is
az jogosult a szociális étkeztetésre, aki:
• 65. életévét betöltötte;
• gondnokság alatt áll;
• rokkantnyugdíjas;
• olyan krónikus betegségben szenved, ami
meggátolja a mindennapi teendőkben;
• pszichiátriai betegségben szenved;
Felhívom ugyanakkor a figyelmüket arra, hogy az
egészségi állapotot friss, 2015-2016. évi orvosi igazolással lehetséges alátámasztani.
Amennyiben nem a helyi háziorvoshoz tartozik,
szüksége lesz az Ön orvosa által leigazolt ún. „B” lapra,
mellyel orvosa alátámasztja egészségi állapotát. Ezt a
formanyomtatványt önkormányzatunk adja ki az ellátást igénylőnek, akinek alá kell íratni azt az orvosával.
Enélkül az ellátás sajnos nem vehető igénybe.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt igénybe vevőket,
hogy a napi ebéd lemondása és igénylése 8 óráig lehetséges személyesen/gondozónő által, illetve telefonon.
A befizetések továbbra is szerdai napon lehetségesek.
Ezzel kapcsolatban szeretném tájékoztatni a tisztelt
étkezőket, hogy aki 3 havi térítési díjbefizetéssel elmarad, annak a szolgáltatás a 4. hónap 15. napjával
felfüggesztésre kerül a jogszabály értelmében.
A magam és kollégáim nevében kellemes
karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!
Sajben Tímea Szociális segítő

06/66 550-420,
06/20 251-6695
• Az államhatár közvetlen közelében termőfölddel
rendelkezők és a földeken dolgozók fordítsanak kiemelt figyelmet az államhatár rendjének betartására. A közvetlenül a határvonal melletti termőföldek
tulajdonosai a szántási munkálatok során fordítsanak kiemelt figyelmet a határnyiladék járhatóságának megőrzésére.
• Amennyiben az államhatár közvetlen közelében
határsértésre utaló nyomokat, tárgyakat látnak, haladéktalanul értesítsék a kirendeltséget a fenti telefonszámok valamelyikén!
• Ha kerékpárjaikat őrizetlenül hagyják, mindig zárják
le azokat jó minőségű, biztonságosan működő lakattal.
• Amennyiben ismeretlen személy csenget vagy kopog be Önökhöz azzal, hogy valamilyen munkát kell
elvégeznie, győződjenek meg arról, hogy az illető
valóban az általa említett szolgáltatót, vállalkozást
képviseli-e (pl. kérjenek igazolványt). Fokozott óvatossággal járjanak el, ha idegenek házról házra járva takarókat, tűzifát vagy más dolgot próbálnának
meg értékesíteni. Ismeretleneket ne engedjenek be
udvarukra, házaikba, mert megpróbálhatják kihasználni figyelmetlenségüket és könnyen megkárosíthatják Önöket! Ha ilyen történik, azonnal hívják a
112-es segélyhívószámot és tegyenek bejelentést
a rendőrségen. Jegyezzék meg az idegenek által
használt gépjárművek rendszámát is, segítve ezzel
a rendőrség munkáját.

Bármely jogsértő cselekmény észlelése esetén
hívják a 112-es segélyhívószámot!

Hírmondó
Lőkösházi
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Tisztelt Lőkösháziak!

Hírek az óvodából

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

A 2016 /2017-es nevelési évet 48 gyermekkel
kezdtük, két vegyes életkorú csoporttal.
Az újonnan felvett gyermekek beszoktatása folyamatosan történik, hiszen a szülők a legféltettebb kincsüket bízzák ránk, akiket nagy szeretettel fogadunk.
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az óvodába járó gyermekek otthonos, derűs légkörben tölthessék napjaikat.
Az önkormányzat további felújításokat végzett a
nyár folyamán az intézményben. A gyermekek örömmel vették birtokba a felújított a vizesblokk részt, ahol
most már biztosított a meleg vizes kézmosás is.

Az év vége felé közeledve mindenki számvetést
készít, átgondolja a lassan mögöttünk hagyott évet. A
számadatokat most mellőzném, hiszen a közelgő ünnepet olyan események árnyékolhatják be, amiknek
egy része talán elkerülhető pici odafigyeléssel.
Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy az ajándékvásárlást ne a házaló árusoknál oldják meg, mert fennáll a csalás, lopás lehetősége!
Ha téli kirándulással, családlátogatással tölti az ünnepeket, mindenképpen kérjen meg valakit a környezetéből, aki rendszeresen ránéz az átmenetileg üresen
álló házra. A karácsonyt megelőző időszakban a bevásárlás alkalmával a kerékpárokat, autókat – még ha
csak néhány percre megy is be a boltba – zárják, lakatolják le, hiszen egy néhány száz forintos lakattal több
tízezer forint értékű kerékpárt védhetünk meg.
A pénztárcát, bankkártyát ne a táska, kosár tetejére tegyük, mert onnan könnyen kiemelhetik! A korai
sötétedés miatt hamarabb behúzódik mindenki a meleg szobába, nehezebb észrevenni a hívatlan látogatókat. Ha tehetik, mozgásérzékelő lámpával, udvaron
szabadon engedett kutyával meg tudják nehezíteni
a kellemetlen látogatók dolgát. Ha mindezek ellenére bármi olyan, megszokottól eltérő dolgot, jogsértést tapasztal, ami aggodalomra adhat okot, hívja a
Rendőrséget az általuk megadott számokon, vagy
jelzést tehet a Polgárőrségnél a 06 30/621-0281 és a
06 70/941-5743-as számokon, melyet továbbítunk a
hivatásos szervek felé, szolgálat esetén pedig azonnal
a helyszínre tudunk menni.
A Lőkösházi Polgárőrség tagjai lehetőség szerint
azon lesznek, hogy az ünnepek nyugalomban, békességben zavartalanul teljenek. Mindenkinek kívánunk
kellemes karácsonyt, valamint sikeres, boldog újévet!
Tóthné Turai Piroska
Lőkösházi Polgárőrség enöke

A nevelési év elején szeptemberben a Budapestről
érkezett Micimackó bábszínház szórakoztatta az óvodásokat és az általános iskola alsó tagozatos gyermekeit. Az előadást az önkormányzat finanszírozta. Köszönjük!
Az óvások lelkesen készülnek a decemberi ünnepekre.

Nagyvonalú adomány
az óvodának
Egy magát megnevezni nem kívánó magánszemélytől az óvoda 500.000 Ft értékű bútort kapott, az
óvodások és a dolgozók nagy örömére.
Az ajándék 5 db 6 személyes gyermekasztalt, 30 db
gyermekszéket és 40 db műanyag fektetőt tartalmaz.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
nagylelkű felajánlásért!

„Fehér bunda, fehér sapka
Fehér sál és takaró….
Decemberben a környékre
Ilyen öltözék való.”
(Metovits Éva részlet )

Az óvoda minden dolgozója nevében kívánok
szeretetteljes, békés boldog karácsonyt, és
eredményekben gazdag újesztendőt!
Nagy Józsefné
óvodavezető
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Művelődési ház hírei

Gondozási központ hírei

Idén is megrendezésre kerültek a már hagyomán�nyá vált rendezvények: Farsangi Bál, Nőnapi köszöntés, Március 15-i megemlékezés, Május 1-i program,
Községi Gyermeknap, Falunap, Idősek napja és az adventi ünnepségsorozat.

Elöljáróban – mint az intézményegység vezetője
–szeretném megköszönni a Gondozóház dolgozóinak, egész évben végzett áldozatos munkáját,
Lőkösháza Község Önkormányzatának a sok segítséget, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók munkáját!

Több jótékonysággal egybekötött rendezvényünk is volt.
A május 1-i programon belül torta és süteménysütő
versenyt hirdettünk meg 2 kategóriában, melynek díjazottjai:
Torta kategória:
1. hely: Kásáné Bellér Renáta
2. hely: Lakatos Károlyné
3. hely: Grim Zsolt
Különdíj: Vigh Irénke
Sütemény kategória:
1. hely: Kora-Varga Mónika
2. hely: Kásáné Bellér Renáta
3. hely: Nagyiratosi Népdalkör
Különdíj: Nagy Attila András, Deák Mária
A versenyre készített és versenyen kívül felajánlott
torták és sütemények árusításra kerültek. A rendezvény teljes bevétele a Lőkösházi Általános Iskolát illette meg.
A Községi Gyermeknap keretein belül jótékonysági
ételvásárra került sor, melynek bevétele az óvoda játszóterének szépítésére lett felajánlva. Programjainkon
többször is hirdettünk rajzpályázatot, melynek nyertesei szép ajándékokkal lettek gazdagabbak.
Idei utolsó rajzpályázatunk a karácsonyhoz kapcsolódik, melyre a műveket december 9-ig lehet leadni a
könyvtár munkatársainak. Az eredményhirdetésre december 17-én az iskolai Fenyőünnepélyen kerül sor.
Számos kiállításunk volt a 2016-os évben. A nőnapi
rendezvényen az Alkotóklubosok ,,A nő” című kiállítását nyitottuk meg. Augusztus 21-től Májer Tibor tiszteletére emlékkiállítást hoztunk létre. Az idősek napi
ünnepségen Kovács Károlyné Babi ,,Cukorvirágok”
című kiállítása nyílt meg. Utóbbi kettőt jelenleg is
megtekinthetik a művelődési házban.

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 klubtagjaink 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.
Értesítjük a lakosságot, hogy a Gondozási Központban lehetőség van ajándéktárgyak megvásárlására,
munkanapokon a fejlesztő-felkészítő részlegén. Választékunkból: a karácsonyi ünnepek közeledtével,
karácsonyi dekorációkkal bővült kínálatunk az eddigi, szőnyegek, díszpárnák, táskák mellett. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a téli, időjárás beköszöntével a Gondozási Központban melegedő céllal, termet biztosítunk a napközbeni tartózkodásra. Kérjük azokat az időseket, illetve rászorult
személyeket, akik ilyen irányú segítségre szorulnak,
hogy forduljanak hozzánk bizalommal.
Címünk: 5743 Lőkösháza, Kiss E. u. 1.
(a községi Parkban lévő épület).
Telefon: 06 66 /244-113
Nyitvatartási idő:

Ezeken kívül, Hidvégi Gábor helyi alkotó képeit többször is megtekinthették a könyvtárban.

Hétfőtől- Péntekig 7:30-tól 16:00 óráig

Sok más több alkalommal megrendezett programunk
is volt. Idén is tovább tevékenykedett a Bíborvég
Népművészeti Alkotócsoport és a helyi Alkotóklub.
Többször volt kézműves foglalkozás a gyerekeknek
és havonta egyszer kerámia szakkör. Számos egészségmegőrzéssel kapcsolatos és pszichológiai témájú
előadást is tartottak.

Békés, boldog ünnepeket és szeretetben
gazdag újesztendőt kívánok minden kedves
Hírmondó olvasónak,
a Gondozási Központ munkatársai nevében!
Kora-Varga Mónika
Intézményegység-vezető

Hírmondó
Lőkösházi
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Román Kisebbségi

Vasutas és Községi

Önkormányzat

Nyugdíjas Klub hírei

Lőkösháza történelmében először fogadott Romániából, Tomestiből kolindálókat akik 1 óra hosszas
műsort adtak az iskola tornatermében, népismereti
óra keretein belül. A román hagyományok szerint, melyek a mai napig élnek.

A Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub 2016-évben is
aktív tevékenységet fojtatott.

În istoria comunei Leucuşhaz, prima dată ne vor
onora cu prezenţa lor colindători din ţara natală. Trupa va sosi din Tomeşti, şi în data de 9 decembrie la ora
10.00, în curtea şcolii ne vor bucura cu un program
de o oră, care va fii totodată oră etnografică după tradiţiile româneşti, practicarea cărora nu au încetat nici
în zilele de azi. Toţi interesaţii sunt aşteptaţi cu mult
drag, de către Consiliul comunei Leucuşhaz, Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Leucuşhaz şi
Scoala Generală.
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Szántó György elnök

Roma Kisebbségi
Önkormányzat
2014-ben alakultunk meg, mint Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Jakab Gusztáv elnök, Jakab János elnökhelyettes.
Azóta próbálunk a törvényeknek megfelelően működtetni a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot.
Sikeresen összeállítottunk egy kis tánccsoportot saját
zenekarral, akikkel sikeresen szerepeltünk a falunapokon és más helyeken megszervezett ünnepségeken.
Azok létszámát bővíteni szeretnénk, hogy a jövőben
minél nagyobb tánccsoportunk és együttesünk legyen.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik a
civil szervezetekkel és a közbiztonsággal.
Sikeresen felállítottunk egy Roma Holokauszt emlékművet Lőkösháza köztemetőjében, melynek felállításában köszönettel tartozunk Lőkösháza polgármester
asszonyának, Szűcsné Gergely Györgyinek, valamint
jegyző asszonyunknak Dr. Zelenyászkiné dr. Püspöki
Eszternek, és a Képviselő-testületnek, hogy biztosította nekünk a helyet, ahol felállíthattuk.

A szabadidő hasznos eltöltésén kívül a klubunk
igazodik a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének programjaihoz. Ezek például a három
generáció (Nagyszülők, szülők, unokák) révén közös
programok szervezése a szép korúak egészségmegőrzése (orvosi vizsgálatok, kezelések, testmozgás stb.)
valamint a határon túli magyarokkal történő kapcsolattartás és új kapcsolatok kiépítése.
Ez évi programjainkat ennek megfelelően alakítottuk. Iskolai rendezvényre fánkot sütöttünk. Évente vehetnek részt tagjaink reumatológiai kezelésen,
ortopédiai vizsgálaton cipőt készítethetnek, ami
ingyenes. Nyáron 40 fős kirándulást szerveztünk
Szlovákiába ahol régi magyar történelmi emlékeket
néztünk meg, illetve feljutottunk a Magas Tátrába. A
Bréda kastély szervezésében több érdekes kiállítást
is megtekintettünk. Október 22-én megrendeztük a
már hagyományos határon átnyúló klubtalálkozót,
amiről csak pozitív visszajelzést kaptunk. Értesíteném
klubtagjainkat hogy 2016.12.16-án 14 órától a művelődési házban tartjuk évzáró rendezvényünket megvendégeléssel és meglepetéssel. Minden tagtársat
szeretettel várunk. 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.
Minden kedves lőkösházi lakosnak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új
esztendőt kíván a Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub!
Fodor Béláné elnök

Védőnői szolgálat hírei
Szűrővizsgálatok hete
Nőgyógyászat (rákszűrés): orvos: Dr. Sövényi Mária
Egészségügyi szaktanácsadás: Dr. Beke Szilvia
(vércukor, koleszterin, vital paraméterek szűrése vérből)

Önkormányzatunk sikeresen ápolja a roma hagyományokat, szokásokat, nyelvet. A jövőben törekedünk a
sikeres fejlesztésekre, valamint szeretnénk támogatni
a roma jól tanuló gyermekeket, hogy minél nagyobb
célt érjenek el. Szeretnénk minél több rendezvényt
szervezni a roma hagyományokkal és szokásokkal.

Tel.: 06-66/ 244-590 • email: lokoshaza-vedono@freemail.hu

Jakab Gusztáv elnök

Szabó Beáta védőnő

Ideje: 2016 12. 14. 15.00-18.00 között
A vizsgálatok ingyenesek!
Bővebb tájékoztatást a védőnőtől kérhetnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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A Mozgáskorlátozottak

A Vöröskereszt

Békés Megyei Egyesületének

Lőkösházi

Lőkösházi Helyi Szervezete

Alapszervezetének hírei

Az elmúlt év decemberében, a Hírmondóban megjelentettekhez képest a Mozgáskorlátozottak Békés
megyei Egyesület életében, körülményeiben nem
történt jelentős változás.
Az Egyesületnél folyó, a sérült felnőttek, gyermekek ellátása, mindennapos gondjaik megoldása a
Megyei Közgyűlés által elismert színvonalon folyik,
ugyanis hiánypótló feladatot lát el.
2016. október 4-én ünnepelte a Egyesület fennállásának 35. évfordulóját, amelyet az országos vezetés,
a megyei képviselők is megtiszteltek, elismeréssel beszéltek a 35 évről, és köszönték az áldozatos munkát.
Az országos vezetés 2016. október 16-án Máriapócsra
nagyszabású misét szervezett, ahol kb. 1000 fő imádkozott a sérült emberekért. Az Egyesület 120 fővel
képviseltette magát. Azonban egy változásról mégis
beszélhetünk, a tagdí junk 15 éve változatlan. A szeptemberi közgyűlésen 1200 forintról 2017-tól 2000 Ft
lesz évente. Ezenkívül a megyei vezetés mandátuma
2017-ben lejár. A helyi szervezetnek is új vezetést kell
választania jövőre.
Az Egyesült mind a 23 helyi szervezete, ha nem tökéletesen is, de továbbra is végzi a 2013-as törvények
által megnyirbált munkáját.
Jogosítványaink, lehetőségeink az ígéretek ellenére
sem változtak. Fogadó óráinkon csak tanácsokkal tudunk szolgálni. Csak az Önkormányzat támogatásából
nagyot nem tudunk alkotni.
Bízunk egy jobb jövőben, és Lőkösháza minden lakójának jó egészséget és nyugodtabb, hasznosabb, boldog 2017-et kívánunk!
a helyi Szervezet vezetősége

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is négy kiszállásos véradást szerveztünk a községben. A helyszín a
Művelődési Ház, valamint a Gondozási Központ, ezúton is köszönjük az ott dolgozóknak a segítséget! Véradásonként átlagosan 25 donor szokott megjelenni.
Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben is
kaptunk az Önkormányzattól anyagi támogatást, amit
a véradók megvendégelésére, kitüntetett donorjaink
jutalmazására fordítottunk.
Országos szervezetünk ezen felül étkezési utalvánnyal, gyopárosi fürdőjeggyel, üdülési utalvánnyal
támogatja az önkénteseket.
Lőkösháza Község Önkormányzata a Vöröskereszttel együttműködve eredményes pályázatot nyújtott
be, így községünk idén elnyerte a „Humanitárius Település” címet.
Reméljük, hogy régi véradóink; és azok, akik ezután választják a segítségnek ezt a formáját, tapasztalják azt, hogy itt valóban megbecsülik a donorokat.
2016-ban kitüntetett véradóink: Kiss Tibor tízszeres, Vágó István János húszszoros, Hódosi Sándor, Köröminé Janis Veronika harmincszoros, Forgács Zsolt,
Torma Ilona negyvenszeres, Puskás Sándor ötvenszeres véradók.
Ezúton kívánok mindenkinek jó egészséget,
szeretetteljes karácsonyt, és békés, boldog újévet!
Samuné Priskin Anikó
véradás-szervező önkéntes

Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány
Alapítványunk céljai továbbra sem változtak. Célunk, Lőkösháza lakóinak – különös tekintettel a fiatalokra – az egészséges életmódra nevelés, a kulturális
rendezvények, versenyek és a tömegsport támogatása, ezek tárgyi feltételeinek megteremtése, túrák, kirándulások szervezése.
Minden programot az iskolával vagy az óvodával
együttműködve valósítottuk meg. Támogattuk a szabadidős rendezvényeket, egy alsós és egy felsős jól
teljesítő diákot könyvvel jutalmaztuk a tanév végén,
a nyári szünetben 5 napos kézműves tábort szerveztünk, amelyen összességében 110 gyerek vett részt, a
kreativitást és szociális készséget fejlesztő, közösséget
formáló foglalkozásokon. Minden nap tízóraival ked-

veskedtünk a résztvevőknek. A tábort az alapítvány
kuratóriumi tagjai és önkéntes pedagógusok vezették. Köszönöm a munkájukat.
A 2016-os esztendőben is sokan támogattak anyagilag, adójuk 1%-val és önkéntes munkájukkal abban,
hogy kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani. Mindenkinek köszönöm az önzetlen segítséget.
A szeretet ünnepének közeledtével békés,
boldog Ünnepeket és sikeres Új esztendőt
kívánok minden kedves olvasónak!
Szecskóné Jobb Tünde
a kuratórium elnöke

Hírmondó
Lőkösházi

Tisztelt Sportbarátok!
A nyáron, hogy bajnokságot nyert a Megye II-ben
a felnőtt csapat, (a község történetében először),
igen komoly és nehéz döntés elé állította a sportkör
vezetőségét. Higgadt megbeszélések sorozata után
ismét a Megyei II. osztály bajnokságába nevezett a
felnőtt csapat. Voltak távozók, de a remekül beépülő érkezők is átérezték a bajnoki cím súlyát.
A régiek tapasztalataival az újak igazi csapatot alkotva bizonyították, hogy ebben a bajnokságban van
a helyük! Remek őszt produkáltak, és a harmadik helyen végeztek.
Az ifjúsági csapat sajnos nem tudott ilyen szép
helyezést elérni. A feladat tehát adott tavaszra, mindenképpen orvosolni kell a problémákat. Mivel az ifjúsági csapatunk sokszor létszámhiányosan vett részt a
bajnokságban, ez komoly büntetést vont maga után,
mellyel a felnőtt csapatot valamint az egyesületet
büntették.
Lőkösházán sajnos nincs rendben az utánpótlás
sorsa. Az, hogy szándékosan lett-e ellehetetlenítve,
nem tudni, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az utánpótlás nevelés kérdése megoldódjon községünkben! Kérünk minden sportszerető
lőkösházit és a szülőket is, hogy támogassanak bennünket, mert tavaszra újra indítani szeretnénk a Bozsik
Programot. Ehhez az egyesület és a község vezetése
minden támogatást megad.(pl. utánpótlás korú gyerekek versenyeztetésére, útiköltségük térítése).

Minden más támogatónak elismerésünk egész éves
segítségükért, mert hozzájárultak egyesületünk hatékony működéséhez!
Köszönet a rendezőségének, polgárőrségnek és árusoknak, mert nélkülük nem rendezhettünk volna hazai mérkőzéseket!
Végszó a szurkolóké, akik időjárástól függetlenül februártól novemberig kísérték és biztatták csapatainkat,
hogy minél jobb eredményt érjenek el. Hálásak vagyunk nekik érte!
A szokásos jótékonysági bálunk tervezett időpontja
2017. március eleje, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Boldog Karácsonyt, sikeres Új évet kívánunk
a település minden lakosának az
Egyesület minden tagja!
KSK vezetősége

Mindenkit, akit csak lehet, vissza kell igazolni a
községbe, hogy a Sportkör égisze alatt űzzék szeretett
sporttársunkat, a labdarúgást! A sok vidékre utazás a
szülőknek is elég terhes. Az utaztatást az önkormányzat segítségével fogjuk megoldani, lehetőség szerint
nem terheljük vele a szülőket.
A településen minden adott a különböző korosztályok számára a sportolási lehetőségre.
Szezon végére elkészültek a várva – várt cserepadok
TAO-s pénzből, amelyek szintén emelik a sporttelep
infrastruktúráját.
Köszönjük a két fő támogatónak a Képviselő testületnek és Torma Károly vállalkozásának segítségét!
Köszönjük Önöknek az adójuk 1%-nak felajánlását,
amiből a vendégöltöző ajtaját szeretnénk kicserélni.
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