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Ünnepi köszöntő
Tisztelt Lőkösháziak!
A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, meghittség napja.
A Karácsony mindent és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azokhoz
az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra,
barátainkra, embertársainkra. Az ajándékvásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos,
azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, amelyeket
szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy értintéssel,
sokkal többet tudunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást.
Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más, mint az igaz szeretet.
Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni,
tisztelni tudjuk egymást, mert hiába jön össze a család, a baráti társaság,
ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep.
Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.
„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő hangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet csend és béke
A lelkek találkozásában.”
Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácson elmúltával ne veszítsük el az emberségünket, a
másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igaz üzenetét, és építkezzünk
értékeinkből a hétköznapokon is. Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony – akár egyedül,
akár szeretteink körében ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.
Kedves Lőkösháziak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, magam és a Képviselő-testület nevében köszönetet mondjak mindazoknak,
akik egész évben segítették településünk fejlődését, és az önkormányzat munkáját.
Így köszönöm a közös önkormányzati hivatal, az óvoda-bölcsőde, az iskola, a napközi konyha,
a művelődési ház, az egészségügy és a szociális alapellátásban dolgozók lelkiismeretes munkáját!
Köszönjük a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott segítségét,
és aktív részvételét, az egyház és a vállalkozások támogatását!
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt, és egészségben, boldogságban,
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek!
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülte nevében:
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
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Munkában gazdag, eredményekkel teli
évet hagyunk magunk mögött
Tisztelt Lőkösháziak! Kedves Olvasóközönség!
Az ünnepi köszöntőszavak mellett érdemes egy kis figyelmet
fordítani a lassan már múlt időnek tekinthető 2018-as esztendőre. Képviselő - társaimmal közösen azon dolgoztunk, hogy
a település fejlődése 2018-ban is töretlenül folytatódhasson.

Uniós források Lőkösházán TOP–pályázatok
Büszkeséggel tölt e bennünket, hogy a 2016-ban és a 2017ben benyújtott pályázataink kivétel nélkül pozitív elbírálásban
részesültek. Így az idei évben három uniós pályázatnak köszönhetően 118 millió forintból újultak meg/újulnak meg a
közintézményeink: elsőként az óvodaudvar és épülete majd az
egészségügyi centrum felújítása fejeződött be. Jelenleg zajlik
az önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése.

Hazai források Lőkösházán:
belügyminisztériumi források
és önkormányzati saját erős beruházások
A hazai kiírású pályázatokon is jól szerepeltünk, hiszen
a Belügyminisztériumhoz benyújtott négy pályázatunk ös�szesen 51, 5 millió forintos támogatásban részesült. Ennek
következtében további nyolcmillió forintot fordíthattunk a
mini bölcsőde kialakítására, jövőre pedig 41 millió forintot
költhetünk a napközi konyha teljes villamos hálózatának felújítására és az épületrész teljes energetikai korszerűsítésére.
Saját önkormányzati forrásból az idei évben 13 millió forintot
fordítottunk a két épület: óvoda-konyha, egészségügyi centrum, tetőszerkezetének felújítására. 2018-ban új játékkal, egy
fészekhintával bővült a községi játszótér kínálata. A jótékonysági gyermeknap bevételét az önkormányzat még 600.000 .forinttal egészítette ki, így egy fészekhintát tudtunk telepíteni
a játszótérre, mely azóta is nagy kedvenc a gyermekek körében.

doknak: minden gyermeknek, aki bölcsődébe jár, vagy nappali rendszerű képzésben tanul, 5000 .- forint / gyermek támogatást juttattunk. A kiosztott támogatás mértéke összesen
1.025. 000.- ezer forint volt.

Szociális tüzelőanyag támogatás:
négy éve sikeresen pályázunk
Szociális tüzelőre benyújtott két pályázatunkat 2.5 millió
forintos támogatásban részesítették. Ennek köszönhetően
február 15-ig a jogosult családok az idén is a tavalyi mennyiségnek megfelelő tüzelő támogatásban - barnaszén - fognak
részesülni. Az önkormányzat az idén is házhoz szállítja a tüzelőt!

Kiegészítő lakhatási támogatás:
20.000 forint egyszeri támogatás az év végére
Az idei évben szintén, mert jól gazdálkodtunk, lehetőség lesz egyszeri kiegészítő lakhatási támogatás benyújtására
mindazon családoknak, akik jogosultak a rendszeres lakhatási támogatásra is. Az így kiosztásra kerülő összeg várhatóan
2.000.000.- forint lesz.

Egyéb saját erős fejlesztések

Szociális támogatások:
célunk a település népességmegtartó
képességének növelése

1. Térfigyelő kamara rendszer bővítése:nekünk kiemelten fontos az Önök biztonsága
A település közbiztonságát az idén is kiemelt célnak tekintettük. Ennek érdekében tovább folytattuk a kamerarendszer
kiépítését közel hatmillió forint értékben. Az eddig meglévő
négy kamera mellé további 9 darab térfigyelő kamera került
kiépítésre. Az óvoda-bölcsőde, a napközi konyha épületegyüttes és a községi játszótér kiemelt megvilágítását és térfigyelését is megvalósítottuk 600.000 .- forint értékben. A rendőri
szervek munkájának segítése és a település közbiztonságának
növelése érdekében jelentős anyagi forrásokat biztosítottunk!
Jónéhány esetben bizonyító erejű felvételt tudtunk átnyújtani
a rendőri szerveknek a Lőkösházán elkövetett szabálysértések
és bűncselekmények vonatkozásában!

Első osztályos gyermekek támogatása: Ötödik esztendeje
folytatjuk az első osztályba menő gyermekek támogatását. A
korábbi hagyományoknak megfelelően tízezer forint értékű
tanszercsomagot kaptak az iskolát Lőkösházán kezdő gyermekeink. A természetben kiosztott támogatás mértéke elérte
a 150.000.- ezer forintot. Köszönjük Balogh Istvánné igazgató
asszonynak, a Szociális Bizottság elnökének, aki évek óta személyesen intézi a tanszercsomagok beszerzését!

2. Új hangosbemondó rendszer építése I.ütem
Elkezdődött a hangosbemondó rendszer modernizálása
is: első ütemben 2,1 millió forint saját forrás felhasználása
mellett kiépítésre került nyolc hangszóró és a központi egység.
Terveink között szerepel még további hangszórók kihelyezése,
hogy a településünkön élő minden lakoshoz eljuthassanak az
aktuális információk, tudnivalók. Folytatását tervezzük.

Beiskolázási támogatás:
a lőkösházi családok támogatását
elsődleges feladatunknak tekintjük
A felelős gazdálkodásnak köszönhetően az idei évben
beiskolázási támogatást is tudtunk juttatni a lőkösházi csalá-

3. Kábeltelevíziós hálózat további szerény fejlesztése
Tovább folytattuk a kábeltelevíziós hálózat modernizálását: az idei évben a fejállomást részben felújítottuk. Az Eleki
út egy szakaszán - Rövid utca és Dózsa utca közötti szakaszon
- elvégeztük a fölkábel cseréjét. A fejújítások meghaladták a
félmillió forintot.
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4. Lélekharang állítás
Mindenszentek ünnepén kezdte meg szolgálatát a községben a temetőben elhelyezett lélekharang, mely szintén a magánadományokon túl az önkormányzat saját költségvetéséből
valósult meg, közel 1 millió forint értékben.
5. Közfoglalkoztatási program keretében végzett fejlesztések:
Az idei évben is folytattuk a térkő gyártását és a járdaépítést. Az elvégzett munkák közül kiemelendő a községi temetőben az urnafal építés, valamint a bejáró térkövezése. Tovább
folytatódott az elhasználódott járdák cseréje. A jövő év kiemelt feladata lesz a járdaépítés folytatása az egész faluban.
Az idei évben is működtettük a szociális piacot: a közfoglalkoztatás keretében megtermelt termékeket a piaci árnál
olcsóbban értékesítettük a lakosság számára. Ez a szolgáltatásunk nagy népszerűségnek örvend a településen. Az általunk megtermelt zöldségeket szeretik, keresik, a minőséggel
elégedettek az emberek. Több alkalommal sikerült a szociális
étkeztetést igénybe vevők és a közfoglalkoztatásban dolgozó
munkatársak számára a megtermelt javakból térítésmentesen
juttatni.
Összességében elmondható, hogy sikerekkel és munkával gazdag évet tudhatunk magunk mögött! Lőkösházára
2018-ban 193.028. 000.- millió forint értékű fejlesztési forrás került. Gazdag karácsonyi ajándék ez, hiszen a község
minden lakosára 102.619.- forint értékű fejélesztési támogatás jutott, melynek köszönhetően a Lőkösházán élő emberek életkörülményei jelentősen javultak.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a pályázatok
megírásában és a fejlesztések sikeres megvalósításában a
partnereink voltak!
Nem utolsó sorban köszönettel tartozunk a Tisztelt Lakosságnak, hogy az évek óta zajló felújítások okozta kellemetlenséget türelemmel és megértéssel viselik. Azt hiszem,
azt hisszük, hogy megérte, és megéri!

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Enyedi József alpolgármester
Vásárhelyi László
Balogh Istvánné
Borzán Jánosné
Telek János
Nagy Csaba
valamint a külsős bizottsági tagok:
Tóth János Mihályné, Nagy Éva, Czilli Attila,
Körtvélyesi Lajos, Bozó Mihályné Méhesi Éva
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Délkelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4.
(DKMO 4) Lőkösháza
A település történetében minden eddiginél nagyobb ös�szegű fejlesztés valósul meg 2020 őszéig községünkben.
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020.
augusztus 29. A beruházás 3 település konzorciális együttműködésében történik: Csanádapáca, Lőkösháza Kevermes.
A támogatás teljes összege a 3 települést illetően: 4.228.600.forint, melyből közel egymilliárd a településünkre eső rész. A
projekt koordinátora és lebonyolítója a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda.
Csanádapáca községben zöldmezős beruházásként valósul meg a fejlesztés, ami azt jelenti, hogy a községben egy
ütemben épül meg a teljes szennyvízhálózat és a kezelőtelep.
Lőkösháza és Kevermes községek esetében az 1998-ban megvalósult I. ütem kerül folytatásra.
A II. ütem keretében a község teljes belterületén szennyvízhálózat kiépítésre kerül. A községben több mint 500 bekötés fog létesülni, a korábbiakhoz hasonló módon: telekhatáron belül egy méterrel kiépítésre kerül a rendszer. Emellett
bővítésre és modernizálásra kerül a Kevermes községgel közösen használt szennyvíztelep, valamint a településen meglévő átemelők felújítása is megtörténik.
Az előzetes tájékoztatás szerint minden településen lesz a
kivitelezőnek egy ügyfélkapcsolati irodája, ahol a beruházás
teljes időtartama alatt az esetleges panaszokat be lehet majd
jelenteni.
A kivitelező Magyar Vakond Kft. tájékoztatása szerint a településen az idén csak felmérő jellegű munkálatok fognak történni. A tényleges építési munkálatok 2019 tavaszán kezdődnek majd. A munkálatokat szakaszosan fogják végezni, ami
azt jelenti, hogy egyszerre néhány utca kerül csak felbontásra.
A munkák végeztével a munkaárkok betemetése és a terep
helyreállítása részben vagy teljes egészében meg fog történni.
Azt, hogy a település melyik részén mikor fognak dolgozni, előre közölni fogják az érintettekkel, valamint azt is le
fogják mindenkivel egyeztetni, hogy a kerítésen belüli mikor
és hogy fog megvalósulni a bekötés. Fontos tudnivaló, hogy
jelen pályázat keretében kizárólag az élő szolgáltatási szerződéssel (Alföldvíz) rendelkező ingatlanokra kerül bekötésre a
szennyvízcsonk.
A házi rendszerek bekötéséhez az Alföldvíz Zrt. szakemberi fognak szakmai segítséget nyújtani. A bekötések megkezdése előtt velük mindenképpen szükséges az egyeztetés.
A kiviteli tervek megtekinthetők Málik Józsefnél szerdai
napokon a polgármesteri hivatalban.
Lőkösháza Község
Önkormányzata
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Harangszentelő ünnepség a lőkösházi temetőben
Mindenszentekkor

Ennek érdekében 2016-ban a Képviselő - testület döntést
hozott a lélekharang felállításáról, és arról, hogy ennek teljes
költségeit az önkormányzat vállalja. A bejelentést követően
azonnal jött egy a felajánlás Braun Attilától, melyet tisztelettel elfogadtunk: felajánlotta, hogy a haranglábhoz szükséges
tölgyfát ő biztosítja. Két hosszú év telt el, mire megtalálta a
fafaragó ster számára is megfelelőt.

Régóta vágyott dolog valósult meg községünkben az idei
évben. Ünnepélyes keretek között adtuk át a községi temetőkertben felállított lélekharangot.
A rendezvényen részt vett Dr. Kiss - Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök úr, Fazakas Gusztáv plébániai
kormányzó úr, testvértelepülésünk polgármestere, Korondi
Erika és a kisiratosi Salbeck vegyeskórus tagjai. Körünkben
köszönthettük Mórocz Sándor fafaragó művészt, a lőkösházi
harangláb készítőjét, és Braun Attilát a Vásárhelyi Bréda - kastély tulajdonosát, mint legnagyobb magánadományozót. Az
ünnepség szentmisével kezdődött, mely a lőkösházi elhunytak
lelki üdvéért szólt. Ezt követően a sírkertben néhány ünnepi
gondolat elhangzása után püspök úr megszentelte a lélekharangot. A rendezvényt egy szerény vendéglátással zártuk: teával és fonott kaláccsal vendégeltük meg azokat, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget. Köszönetet mondok az
ünnepséghez történő hozzájárulásáért a Román Nemzetiségi
Önkormányzatnak, Magyarné Boros Piroskának és Bán Editnek!
Lőkösháza Község Önkormányzata a községi temetőt kialakítása óta gondozza. A temető üzemeltetőjének a sírkertet,
mint szeretteink végső nyughelyét kiemelt figyelemmel kell
gondoznia, ápolnia. Elmondható, hogy mindenkori elődeink
ezt a feladatot az idők folyamán nagy gondossággal végezték
községünkben. Nekünk a településen élő embereknek, - élünkön Képviselő - testülettel - az a feladatunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten építsük, szépítsük, fejlesszük községünket.
Három év telt el a döntés meghozatala óta: 2016 elején a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a temető akkor teljes,
ha abban egy lélekharang is megtalálható, mely méltó helyen
és minőségben készül el. A lélekharang állításának gondolata nem előzmény nélküli Lőkösházán. Néhai Germán Géza
polgármester úr és Szántó György kisebbségi önkormányzati
vezető már megálmodták a lélekharang felállításának tervét.
Sajnos a terv csak álom maradhatott, mert a nagytiszteletű
polgármester úr tragikus halála ezt megakadályozta. A jelenlegi településvezetésnek jutott az a megtisztelő feladat, hogy a
11 évvel ezelőtt megszületett álmot megvalósíthassa. Ezzel is
üzenve a mának, hogy méltó módon folytatjuk azt az örökséget, amelyet elődeink kezdtek el.

Ezt követően 2017-ben az önkormányzat kiválasztotta és
megrendelte a harangot, az őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mestertől, Gombos Miklóstól. Magyarország egyetlen
harangöntőjét műhelyében kerestük föl, megtekintettünk
jó néhány már elkészült remekét, és ezt követően rendeltük
meg a község számára a legmegfelelőbb darabot. A gyártás
ezt követően elkezdődött és több mint fél évig tartott. Közben megkötöttük a kiviteli szerződést a harangláb elkészítésére Mórocz Sándorral, és magunk is munkához kezdtünk.
Míg a fa harangláb díszítő munkája a mester szabadkígyósi
műhelyében készült, addig a mi munkatársaink elkészítették
azt keresztet formáló térkő alapzatot, amelyre a haranglábat
elhelyeztük. Külön köszönetet mondok Győri Jánosnak és Tapasztó Mihálynak a lelkiismeretes munkájukért, és köszönettel tartozunk valamennyi közfoglalkozatott munkatársunknak! A lélekharang által a temetési szertartások kiegészülnek,
teljessé válnak, hangja méltósággal kíséri utolsó földi útjára a
megholtakat. A harangok semmivel sem helyettesíthetők! A
lőkösházi lélekharag megáldása és megszentelése után elkezdődött az itteni élete. Reméljük, Lőkösháza legújabb harangjának hangja az örök élet felé vezető úton sokáig fogja kísérni
az elhunytakat, de minél ritkábban halljuk a hangját!
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester
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2018-ban is lesz szociális tüzelőanyag támogatás,
melyet az önkormányzat az idén is házhoz szállít
Lőkösháza Község Önkormányzata 2018-ban is sikeresen
pályázott szociális tüzelőanyagra. A helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel
kapcsolatban az Önkormányzat 2 pályázati körben összesen
774 q (154 q + 620q ) barnakőszén vásárlásához vissza nem
térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzat a támogatáshoz egymillió forint értékben önerőt biztosít.

(4) Nem jogosult tüzelőanyag támogatásra az a személy, család:
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben
engedéllyel fakitermelést végzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely szénnel egyáltalán
nem fűthető.

Kiemelendő az elfogadott rendeletből:

(5) A kérelemhez mellékelni kell, a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelem igazolására szóló dokumentumokat a havi
rendszerességgel járó jövedelem esetén, 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 (3) e) pontjában foglalt jogcímen
kíván támogatást igényelni.

5. § (1) Természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás (a továbbiakban: tüzelőanyag támogatás) kérelemre
állapítható meg.

(6) A tüzelőanyag támogatás lakott ingatlanonként csak egy
jogosultnak állapítható meg legfeljebb 10 q szén mennyiségben
kizárólag természetbeni ellátás formájában.

(2) A tüzelőanyag támogatás iránti kérelmet tárgyév november
15-től a következő év január 15-ig lehet benyújtani az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon.

(7) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra a támogatás nem
kérhető. Ellenkező állítás esetén környezettanulmány felvétele
szükséges.

(3) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni
azt, aki:
a) az Szt. szerint megállapított aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,
b) a Szoc. rendelet szerint megállapított természetbeni vagy
pénzbeli (különösen lakhatási támogatás) települési támogatásra jogosult,
c) a Gyvt. szerint megállapított halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család,
d) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas,
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,
f) akinél kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fent.

(8) A szociális tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a
szenet nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
használatra használhatja fel.

A támogatás felhasználását a szociális rászorultságot és
az igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozzuk. Az
igénylések elbírálását az önkormányzat hatásköréből a Szociális, Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe adjuk, ahogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

(6) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a tüzelőanyag támogatás iránti eljárás hivatalból is indítható.
(7) A kérelmező részére megítélt tüzelőanyag elszállításáról az
Önkormányzat gondoskodik
(8) A támogatás átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják, melyek alapján az önkormányzat elkészíti a támogatás
felhasználásáról szóló elszámolását a Magyar Államkincstár felé.
Kérelem nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról, valamint igényelhető személyesen is az önkormányzatnál, a Gondozóházban a szociális ellátórendszerben dolgozóknál.
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Óvoda – mini bölcsőde
Kedves Olvasó!
Megbízott óvodavezetőként ejtenék
néhány szót az óvoda és mini bölcsőde
elmúlt időszakáról, a jelenről és a jövőbeli terveinkről.
2018. június 2-án ünnepélyes keretek
között megtartottuk évzárónkat és a
ballagásunkat a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Színvonalas műsorral mutatták meg
magukat óvodásaink és az idei évben
először bölcsődéseink is.
Elbúcsúztattuk az iskolába készülő
nagy csoportosokat, szeptemberben 13
fő kezdte meg a tanulmányait az első
osztályban.
A nyári szünet ideje alatt az intézmény
összevont csoportokkal működött, a
dolgozó szülők gyermekeik számára
a takarítási szünet ideje alatt is igényelték a gyerekfelügyeletet , melyet
a fenntartó és Samuné Priskin Anikó
óvónő vállalta. A nyár folyamán ismét
segítségünkre voltak a diákmunkában
résztvevők is.
Szeptember 4-én indult az új nevelési
év a férőhelyek maximális feltöltöttségével: 47 fő óvodás és 7 fő bölcsődés
kezdte meg az intézményes nevelésben
való részvételt.
Jelenleg 4 fő óvodapedagógus, 1 fő
kisgyermeknevelő, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 2 fő dajka végzettségű személy látja el a nevelési és
gondozási feladatokat.
Jelenleg a BMPSZ Gyulai Tagintézménye biztosítja a diszlexia-prevenciós
és iskola-előkészítőfoglalkozásokat, a
gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztést utazó gyógypedagógus látja el.
Pszichológus is látogatja az intézményt,
lehetőség van egyéni segítségkérésre,
valamint csoportos terápiás játékra
azoknak, akik szülei igénylik.
Fizi Miska bábszínház negyedévente
látogat hozzánk Romániából, az Ovi
-Mozis havonta szórakoztatja a gyerekeket.
Szeptember az új gyermekek beszoktatásának és a már óvodás gyermekek
visszaszoktatásának időszaka. Ez az
első olyan év, amikor az óvodai életet
nem csak otthonról újként érkezők
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kezdik meg, hanem” saját” bölcsődéseinkből lesz óvodás.
A beszoktatás idejét rövidíti és kön�nyíti, hiszen ezeknek a gyermekeknek
nem új az intézményes nevelés, ismerik
a felnőtteket és már részesei voltak az
óvodai életnek.
Nagy sikere volt az Őszi Projektnapnak, melyen a szülők is részt vehettek.
A kreatív kellékeket a Lőkösháziak az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány vásárolta.
Az októberi hónap igen mozgalmasan telt:
Két óvodásunk apukáját munka közben
látogattuk meg, mozdonyozhattunk és
a vasútállomás váltói között vonatozhattunk is. Köszönjük Kacz Zoltánnak
a lehetőséget és a gyermekek cukorkával, csokoládéval való megajándékozását.
Meglátogattuk a helyi virágkertészetet,
ahol óvodásunk és szülei: Bán Edit és
Tar Tamás mutatta meg a gyönyörű
virágokat és betekintést nyerhettünk
a munkafolyamatokba, láthattuk dolgozni a gépeiket. Nem távoztunk üres
kézzel, mert minden gyermek és felnőtt
cserepes virágot kapott, amit haza is vihetett.
A Kenyér Világnapja hetében a helyi
Viszokai pékség 5 kilógrammos kenyeret ajándékozott a gyerekeknek, melyet
az intézményben fogyasztottak el.
Erni Róbert bemutatta hogyan dagasztják a lángost, majd meghívásának
eleget téve a frissen sült lángost a helyi
piactéren „retrósan” jóízűen fogyasztottuk el.
A helyi nyugdíjas klub nagymamái a
Vásárhelyi Vera Emlékpark kemencéjében sütött kenyérlángossal kedveskedtek nekünk, melyet finom tea kíséretében ehettünk meg a Gondozóházban.
A lángoshoz valókat a szülők vásárolták meg.

Immáron hagyományt teremtve kirándultunk a Bréda kastélyhoz. Braun Attila lehetőséget adott a kastélykerti sétára, ahová a TormAgro Kft. traktorja
és a Bréda Vadásztársaság kocsija szállított minket. Az őszi séta és futkározás
után a szülők által vásárolt pogácsát és
a Napközi konyha dolgozói által főzött
teát jó hangulatban fogyasztották el a
gyerekek a Bréda Vadásztársaság vadászházában.
Novemberben elkezdődnek az adventi
előkészületeink, a Télapó bál december
8-án szombaton délután 16 órai kezdettel került megrendezésre a Petőfi
Sándor Művelődési házban.
Lesz karácsonyi projektnapunk, ahová
várjuk a kézműveskedni vágyó szülőket, családtagokat.
A Fenyőünnepünk december 18.-án
kedden kerül megrendezésre az intézményben.
Ezúton szeretném megköszönni munkatársaim lelkiismeretes munkáját, a
fenntartó támogatását, partnereink
segítőkészségét és a szülők együttműködését.
Mindent megteszek a további jó partneri kapcsolatok megőrzéséért, az újak
létrehozásáért.
Vass Albert szavaival kívánok szeretetben gazdag, békés ünnepeket mindenkinek!
„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hogy emberek lehessetek!”
Bellér Renáta
megbízott intézményvezető
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Közérdekű közlemény
Az újszülötteknek is kötelező a személyazonosító igazolvány.
A köztudatban tévesen rögzült, hogy csak 14 éves kortól
kötelező a személyazonosító igazolvány igénylése. Ezzel szemben, immáron több mint kilenc esztendeje, egész pontosan
2009. június 28-a óta már az újszülöttek esetében is személyazonosító igazolványt kell igényelni.
A korábbi jogszabályoknak köszönhetően a köztudatban
tévesen rögzült, hogy az állampolgárok csak 14 éves koruktól
kell személyazonosító igazolvánnyal rendelkezzenek, illetve
ekkor igényelhetik első személyazonosító igazolványukat.
A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik
érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedél�lyel, azaz már az újszülött gyermekeknek is rendelkezniük kell
személyazonosító igazolvánnyal. Esetükben értelemszerűen a
szülőnek kell igényelnie a személyazonosító igazolványt.

Elkezdődött a harmadik
nyertes TOP - os pályázat
megvalósítása: megújul a
polgármesteri hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. november
15-én elkezdődtek a polgármesteri hivatal felújítási munkálatai. A nyertes pályázatnak köszönhetően födémszigetelés,
homlokzati hőszigetelés, a nyílászárók cseréje és a teljes fűtési
rendszer korszerűsítése valósul meg. Emellett megújuló energiaforrás: napelemes rendszer telepítése, valamint akadálymentes mosdó és Wc kerül kialakításra.
A munkálatok idején a hivatal ügyfélfogadási rendje változatlan marad! Kérjük a tisztelt lakosság türelmét és megértését
az esetleges kényelmetlenségek miatt. A munkák várható befejezése: 2019. április 30.

Fontos tudni, hogy a személyazonosító igazolvány nem
csak személyazonosításra használható, hanem útiokmányként
is az EGT minden tagállamában, illetve ezen túlmenően több
európai országban is.
Gyulai Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

Napközis konyha
A napközi konyha dolgozói békés boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak minden lőkösházi lakosnak!
Márai Sándor: Az ünnepekről
„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen.
Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével.
Tisztálkodjál belülről és kívülről.
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül,
milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek.
Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
Az ünnep legyen ünnepies.
Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek,
vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok.
S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a
hetedik napból, a megszakításból,
a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség.
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja.
Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is.
Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
Nagy Csaba
konyavezető

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Védőnői tanácsadás
A 2018. szeptembertől minden héten, kedden és pénteken egy
másik körzetben végzek helyettesítést, ez idő alatt kérdés esetén elérhető vagyok a mobilszámomon.
A tanácsadási rendek változatlanok maradtak. Hétfő: 8-10
óráig – várandós tanácsadás Csütörtök: 8-10 óráig - csecsemő
és kisgyermek tanácsadás.
Hugyecz Nóra védőnő
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Gondozási központ
Az egyes ellátás-típusok bemutatása: A korábbi évekhez hasonlóan 10
alapellátási formát biztosítunk intézményünkben melyek a következők:
Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, Tanyagondnoki
szolgáltatás, Család és Gyermekjóléti
Szolgálat. Nappali ellátás keretében:
Idősek klubját, Demens személyek
nappali ellátását, Fogyatékkal élők
nappali ellátását, valamint Fejlesztő
foglalkoztatást.Közösségi ellátás keretében: közösségi pszichiátriai ellátást,
valamint szenvedélybetegek közösségi ellátását. Szakmai munkánkat a hatályos jogszabályok, az éves munkaterv, a szakmai programok, valamint
a helyi határozatok alapján végezzük.
Intézményünk szolgáltatásait közel
200 fő veszi igénybe.

Modern segélyhívó eszközt igényelhetnek az idősek a
gondozási központban
Továbbra is igényelhető intézményünkben a modern segélyhívó eszköz
A készülék számos területen teljesít
jobban, mint elődje: biztosítja a kétirányú kommunikációt, GPS van benne,
és elesésjelzővel is felszerelték.
A készülék akár kulcstartón is elfér.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük
miatt rászorulók ellátásában hasznos,
elsősorban krízishelyzetek elhárítására
szolgál. Az ellátás a gondozók munkaidején belül történik, ugyanakkor előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor
az ellátott ezen az időn túl is segítségre
szorul, ilyenkor lehet hasznos a segélyhívó készülék. A 2000-es évek elején
egy rádióhullámmal működő rendszer lett kiépítve Gyulán. A rendszer
biztonságosan működött, de az elmúlt
tizennyolc év során a technika elhaladt
mellettünk, és már vannak olyan kritériumok, amelyeket a régi rendszer nem
tud teljesíteni. Ilyen például a kétirányú kommunikáció, a vízállóság vagy
az elesés jelző.
Az új eszköz kulcstartó méretű, mindössze egy nyomógombbal rendelkezik,
amelyen az SOS felirat olvasható. Ha
valaki megnyomja a gombot, egy budapesti diszpécserközpontban ad le

jelzést, ahol mentőtisztek dolgoznak.
Onnan néhány másodperc múlva felhívják a segítséget kérő személyt. A készülék – mivel képes a kétirányú kommunikációra – automatikusan felveszi
magát, így a diszpécser meghatározhatja, hogy elég-e, ha a gondozót küldi
ki, vagy szükség van mentőre, tűzoltóra, rendőrökre.A GPS miatt az eszköz
nincs helyhez kötve, így ha az ellátott
más településre megy – például a családjához –, akkor is kérhet segítséget a
pánikgomb megnyomásával. A diszpécser a GPS-koordináták által meghatározhatja, honnan érkezik a segélyhívás.
Az olyan idős, demenciában szenvedő
betegeknél is hasznos a készülék, akik
térben, időben nem tudnak tájékozódni. A GPS funkcióinak segítségével
beállítható egy virtuális kerítés is: ha
a beteg átlépi a beállított határvonalat,
akkor jelez a készülék, amelyben elesésjelző is van. Ha az ellátott elbotlik,
akkor nem kell megnyomnia a pánikgombot, az eszköz automatikus jelzést
küld. Ha riasztás érkezik, akkor a diszpécserközpont értesíti a gondozót, akinek húsz perce van arra, hogy kiérjen
a vészjelzés helyszínére. Az eszköznek
van térítési díja, de mivel szociális ellátásról van szó, ezért ez csökkentett,
nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének két százalékát.

• Nappali ellátás keretében az alábbi
elfoglaltságok és programok biztosítjuk klubtagjaink részére:
hosszabb, rövidebb közös séta, ami
biztosítja a jó közérzetet és kondíciót, a beszélgetések hozzájárulnak a
lelki egészség megtartásához. Klubtagjaink többnyire egyedül élnek, itt
osztják meg egymással és a dolgozókkal problémáikat.
Televízió, DVD lejátszó, állnak a
klubtagok rendelkezésére, rendszeresek a felolvasások, aktuális események megbeszélése.
A klubtagoknak lehetőségük van a
tisztálkodásra, ágyneműik, ruhaneműik mosását szükség szerint elvégezzük, rendszeresen mérjük ellátottjaink vérnyomását és vércukor
szintjét.
Szükség esetén elkísérjük ellátottjainkat az orvoshoz, a háziorvos által
felírt gyógyszereket kiváltjuk. Több
alkalommal került sor egészségmegőrző előadások megtartására.
• Júliusban Gyulai Gellény Birtok IV.
„Át-Járás„ táborában, két turnusban, 15 fő gyermek táboroztatására
került sor.
• Augusztus 19-én, községi szinten
megrendezésre kerülő Falunapi rendezvényen, vérnyomás, vércukormérés, egészséges életmódról tájékoztatást hallhattak az érdeklődők.
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• Szeptemberben munkatársaimmal,
Eleken színvonalas továbbképzésen
vehettünk részt, ami munkánkkal
szorosan összefügg és a még inkább
összekovácsolta csapatunkat. Elmondhatom, hogy sok hasznos és
használható információhoz, új, értékes tudásanyaghoz jutottunk a továbbképzés révén.
• Október 4-én Lőkösháza Község
Önkormányzata szervezésében került megrendezésre az Idősek Világnapja. Intézményünkből Sípos Ferencné Erzsike nénit köszöntöttük,
mint legrégebb óta ellátásban lévő
klubtagunkat. Erzsike néni 2006-ban
iratkozott be a Gondozási Központba és ma is aktív tagja a közösségnek.
A színvonalas műsor után az önkormányzat nevében a település képviselői szerény ajándékkal kedveskedtek a szép korúaknak.

TÉLI MELEGEDŐT
BIZTOSÍTUNK

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a téli időjárás beköszöntével
a Gondozási Központban melegedésre alkalmas helyiséget biztosítunk napközbeni tartózkodásra.
Kérjük azokat az időseket, illetve
rászorult személyeket, akik ilyen
irányú segítségre szorulnak, hogy
keressenek fel minket bizalommal.
Amennyiben szeretne többet tudni
a Gondozási Központ által igénybe vehető szolgáltatásokról, ha Ön,
vagy családtagja érdeklődik az ellátási formák iránt kérem, forduljanak hozzánk bizalommal.
Amit nyújtani tudunk: Családias légkör, szeretet és biztonság, jó
hangulat, egymásra való odafigyelés és tisztelet.

FELHÍVÁS!
Intézményünk első alkalommal
szervezi meg „EGY CIPŐS DOBOZNYI SZERETET” elnevezésű
kampányát.
A kezdeményezés során használt,
de még jó állapotban levő játékokat, plüssöket, ruhákat, valamint
tartós élelmiszert gyűjtünk közösen a helybeli hátrányos helyzetű
gyermekek és családjaik részére.
Amennyiben lehetősége nyílik, rá
támogassa kezdeményezésünket.
Felajánlásaikat 2018. december 10ig várjuk munkanapokon
7:30-tól - 16:00 - óráig a Gondozási
Központba.

Címünk: 5743 Lőkösháza, Kiss
Ernő utca 1. (a községi Parkban
lévő épület).
Telefonos elérhetőségünk: 06
66/244-113
Nyitvatartási idő: hétfőtől- péntekig 8:00-16:00
Köszönöm az Önkormányzatnak,
Polgármester asszonynak,
Jegyző asszonynak
egész éves együttműködését.
Békés, Boldog Ünnepeket és szeretetben gazdag újesztendőt kívánok minden kedves Hírmondó olvasónak, a
Gondozási Központ munkatársai nevében.
Kora Róbertné
Intézményegység vezető

2019. január
elsejétől nő
az újszülött
támogatás
összege
községünkben
A Képviselő-testület 2018. november
12-i ülésén tárgyalta a települési támogatás szabályairól szóló 3/2015.(II.27.)
számú önkormányzati rendelet módosítását. A módosítás arra irányult,
hogy a települési támogatás rendszerében korábban is meglévő egyik eseti támogatási fajta mértékét növelje.
A változtatást a Szociális-, Oktatási-,
Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottsága kezdeményezése alapján tárgyalta a
testület, és támogatta azt. A rendelet
2019. január 1-én lép hatályba. Ennek
megfelelően a gyermek fogadására
nyújtható támogatás mértékét 35%al emelve a korábbi 15.000 forintról
20.000 forintra növelte gyermekenként. Fontos kiemelni, hogy a támogatás igénylésének egyéb szabályai a korábbiakhoz képest nem változtak!

……… 14.§
(1) Az újszülött támogatás a gyermek
fogadásának előkészítésére igényelhető rendkívüli
települési támogatás,
amelynek mértéke újszülött gyermekenként 20.000.-Ft.
(2) Az újszülött támogatás megállapításához csatolni kell a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát.
(3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 60 napon belül lehet előterjeszteni. ……..
Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Hírmondó
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Vasutas és Községi
nyugdíjas klub hírei
A Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub
2018-évben is aktív tevékenységet fojtatott.
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. Évente
két alakalommal vehetnek részt tagjaink reumatológiai kezelésen, ortopédiai vizsgálaton. Nyár folyamán 35 fős
kirándulást szerveztünk Romániába,
ahol történelmi emlékeket néztünk
meg, illetve feljutottunk Transz Fogarasi havasokba. Csodálatos 4 napot
tölthettünk együtt a klub tagjaival. Kétszer szerveztünk egy napos kirándulást
Eger és környékére 18 fővel. Az iskolásoknak és óvodásoknak gyermeknapra
fánkot sütöttünk,részt vettünk az Ön-

kormányzat szervezésében megrendezett programokon. Számos alkalommal
vettünk részt társklubok rendezvényein. Október 27-én megrendeztük a már
hagyományos határon átnyúló klubtalálkozót, amiről csak pozitív visszajelzést kaptunk. Decemberi hónapban
tartottuk évzáró rendezvényünket,
ahol megvendégeltük a klub tagjait..
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
támogatóinknak. Elsősorban, Polgármester asszonynak, az 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 lökösházi lakosnak
Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új
esztendőt kíván a Vasutas és Községi
Nyugdíjas Klub!
Fodor Béláné
elnök

Babóca Nagycsaládos
Egyesület hírei
A Babóca Nagycsaládos Egyesület 2017
decemberében alakult új civil szervezet
Lőkösházán jelenleg 12 családdal.
Mivel egy új civil szervezet létrejötte
hosszadalmas folyamat így a 2018-as év
első hónapjai még nem voltak túl aktívak.
2018 májusában azonban már bekapcsolódtunk a helyi civil életbe. A Vasutas és Községi Nyugdíjas klub tagjaival
a Községi Óvoda gyermeknapi rendezvényére palacsintával kedveskedtünk a
kis ovisoknak. Majd a Községi Gyermeknapon is aktívan részt vettünk az
egyesületi tagokkal.
2018.08.19 - én a Falunapi rendezvényen 150 adag töltött káposztával
kínáltuk vendégeinket mellyel nagy

sikert arattunk és rengeteg pozitív vis�szajelzést kaptunk.
2018.11.17-én került megrendezésre az
első nagyobb rendezvényünk a Babóca
Jótékonysági bál.
Ezúton köszönöm az Önkormányzat
Képviselő Testületének illetve Szűcsné
Gergely Györgyi polgármester asszonynak a rengeteg segítséget és anyagi támogatást! Külön köszönöm az egyesület tagjainak a rendezvényeken való
aktív részvételt!
Minden kedves lőkösházi lakosnak Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új évet kíván a Babóca Nagycsaládos
Egyesület!
Magyarné Kerényi Nikoletta
elnök

Tájékoztató a
téli rezsicsökkentésről
Lőkösháza Község önkormányzat
tisztelettel értesíti az érintetteket, hogy
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos
tudnivalókról. Az igénybejelentés lezárult. A beadott igényeket szám szerint 156 igénylést a szociális osztály a
jogszabályban leírtaknak megfelelően
előszűrte: összevetette az NKM Gázszolgáltatótól kapott adatokkal.
Összesen 11 esetben állapította
meg, hogy nevezett ingatlanok esetében a gázszámlából már megtörtént a
12.000 forintos jóváírás. Ezen igénylők részére levelet küldtünk, hogy az
általuk benyújtott igény nem megalapozott.
A fennmaradó 145
beadott érvényes igény tekintetében
a majd ezután megszülető jogszabályoknak megfelelően fogunk eljárni. A
kormány előzetes tájékoztatása alapján
a támogatás 2020. februárjáig lesz felhasználható.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Szociális osztály

Lőkösházi
Románok
Egyesülete
Mindenkinek köszönjük, aki
felajánlotta részünkre
az adója 1% -át!
Adószámunk változatlan, a jövőben is
szeretettel várjuk a felajánlásokat.
Az idei évben a nemzetiségi
önkormányzat, az egyesülettel
összefogva 17 gyereket vitt
kirándulásra a szegedi vadasparkba.
Kellemes ünnepeket kívánunk
mindenkinek!
Szántó György
elnök

2018. december
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Fatimai Szent Szűz Plébánia

Advent

A latin „adventus Domini” – „Úrjövet,” az Úr eljövetelének várása. Azt a négy hetet öleli fel az adventi idő, amelyben az Istenhez való odafordulásunk ideje egy komolyan vett és felhasznált idő kell, hogy legyen! Az Istenhez való odafordulásunk a közvetlen
környezetemben élő embertársamhoz való odafordulással kezdődik.
Neheztelsz valakire? Bocsáss meg neki! Megsértettséged ellenére te légy az, aki fölkeresed őt megbocsátó és bocsánatkérő szereteteddel! Ahogy te magad fölkerested azt, aki ellenségednek bizonyult a szeretetlenségben, de a megbocsátó és kiengesztelő szeretet
által testvéreddé lett, úgy az adventi idő befejeztével, a karácsony megérkezésével, Isten is fölkeres téged.
A te szívedben foglal helyet, és jelenléte (megtestesülés) lesz szíved igazi tartalma, amelyben a megbocsátás és kiengesztelődés
egyetlen örök értelmet nyer, a Szeretet örök értelmét! Ahhoz, hogy a fent említett csodálatos lelki utat bejárhassuk, szükségünk
van lelki töltekezésre, lelki megtisztulásra. Ennek helyszíne a templom, és eszköze a Szentmise. Advent első vasárnapjával elkezdődik az adventi idő.

Programok az adventi időben
December 7, 14, 21-én minden pénteken hajnali – rorate-szentmisére (reggel 630 óra) várom
a kedves lőkösházi híveket, kicsiket és nagyokat egyaránt!
Advent 4. vasárnapján, december 23-án 1130-kor gyújtjuk faluközösségünk adventi koszorúján a
negyedik gyertyát, a szeretet gyertyáját a Fatimai Szent Szűz Római Katolikus Templom előtti téren.

Karácsonyi ünnepi miserend:
2018. december 24. 2000 óra éjféli szentmise
2018. december 25. 1130 óra Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise
2018. december 26. 1130 óra Szent István első vértanú, ünnepi szentmise
2018. december 31. 1600 óra Év végi hálaadó szentmise
2019. január 1. 1130 óra Szűz Mária, Isten anyja, újévi szentmise
A betlehemi kis Jézus lemondott a kényelemről, és egy szegényes istállóba született meg azért,
hogy a legnagyobb ajándékkal örvendeztessen meg bennünket karácsonykor-; Isten megtestesülésével!
Te képes lennél lemondani pénteki továbbalvásodról azért,
hogy részt vegyél a hajnali szentmisén és előkészíthesd a te szívedet az Ő méltó befogadására?
Kegyelemteljes áldott Adventi készületet kívánok minden kedves lőkösházi testvérem számára!
Felhívás
A lőkösházi Fatimai Szent Szűz Római Katolikus Egyházközség adománygyűjtést szervez advent harmadik vasárnapjáig
az új templomunk hangosításának kivitelezésére.
Amennyiben szeretné Ön is támogatni a fent nevezett kezdeményezésünket, akkor azt az alábbi bankszámlaszámon teheti meg:
OTP Bank 11733113-23350533
Nagylelkű adományát Isten fizesse meg százszorosan!
Áldott adventi készülődést és kegyelemteljes békés boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!
Krisztusi szeretettel és tisztelettel: Fazakas GusztávJózsef atya sk.

Hírmondó
Lőkösházi

12

Bréda Vadásztársaság Intéző Bizottsága
Tisztelt Lőkösháza Község Önkormányzatának illetékességi területén
gazdálkodó Földtulajdonos, Földhasználó!
A Bréda Vadásztársaság képviseletében a vadkárok valamint a vadban
okozott károk megelőzése érdekében
tisztelettel az alábbiakról tájékoztatom:
A Vadásztársaságunk és a Földtulajdonos / fölhasználók/ közös érdeke, hogy elkerüljük a vad által okozott
kárt, ezért a megelőzésre kell helyezni
a hangsúlyt, ennek érdekében kérem
a tisztelt érintetteket, hogy a vadkárra
fokozottan érzékeny növényi kultúra /
napraforgó, dinnye, csemegekukorica,
friss erdőtelepítés/ tervezett vetésének,
ültetésének és telepítésének tervezetét ismertesse a vadászatra jogosulttal.

Írásos, papíralapú formában kérnénk a
tervezeteket elküldeni a Bréda Vadásztársaság, 5743 Lőkösháza, Ady Endre
utca 23. szám alá.
Kérnénk megjelölni a földhasználó
nevét, címét és elérhetőségét, pontos
helyrajzi számot, területnagyságát és
a vetni kívánt kultúrát. Vadásztársaságunk azokon a területeken, amelyekről
visszajelzést kap, fokozott mértékű gyérítést végez a vadállományban a vadászati idényen belül.
A vadászatról szóló törvény által
meghatározottak szerint a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében, a
vadkár megelőzésében, mind a vadászatra jogosult, mind a földhasználó
kölcsönös együttműködésre köteles.

A vadkárok megelőzése tehát úgy
a vadászatra jogosultnak, mint a termőfölt tulajdonosának, használójának
közös érdeke, de kötelezettsége is.
A vadkár megelőzés érdekében vadásztársaságunk a rendelkezésre álló
eszközökkel a szükséges intézkedéseket
folyamatosan megteszi.
Kiemelt
figyelemfelhívásként
közlöm, hogy a vadászati törvény
rendelkezése alapján, ha a földhasználója a rendes gazdálkodás körébe
tartozó közreműködési kötelezettségének a szakszerű és a károk elhárítására,
csökkentésére nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának terhére kell
figyelembe venni.
Mohácsi László
vadásztársaság elnök

A Román Nemzetiségi Önkormányzat nagyon kellemes ünnepeket és boldog újévet kíván mindenkinek!

Felívás az ünnepek során kialakuló
tüzek megelőzése érdekében
Tekintettel a közeledő ünnepekre a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét az alapvető biztonsági szabályok betartására, a
nyílt láng, valamint az elektromos árammal működő villamos berendezések, díszek tűzvédelmi szempontú megfelelő
használatára.
• Az adventi koszorúkat helyezzék
olyan felületre, amely nem éghető
anyagú (pl. fém, vagy hőálló üveglap)
és a közvetlen környezetébe se tegyenek lehetőleg más éghető anyagokat!
A koszorúkon elhelyezett gyertyák
alá tegyenek nem éghető anyagú szigetelő alátétet (fém talp)!
• Gyertyákat csak felügyelet mellett
égessék a nyíltlángú világító eszközöket, mielőtt a helyiséget elhagyják,
fújják el a lángot! (A tűzesetek jelentős részét az égve felejtett gyertyák
okozzák!)

• Csak a tűzvédelmi előírásoknak
megfelelő, megfelelőségi tanúsítván�nyal rendelkező elektromos üzemelésű lámpafüzéreket használjanak! A
tanúsítvánnyal nem rendelkező villamos berendezések legtöbbször rossz
minőségűek, komoly veszélyt jelenthetnek! A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére se
hagyják bekapcsolva!
• Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó
koszorút ne tegyék huzatos helyre!
• A gyertya, mécses égésekor ügyeljenek a kanóc hosszúságának helyes
megválasztására! (ne legyen túl hos�szú)
• A gyertyát, mécsest soha ne hagyják
teljesen leégni! 9. Az égő gyertya,
mécses oltására mindig tartson a közelben megfelelő eszközt (tűzoltókészülék, víz)!

JÓL FIZETŐ
MUNKAHELY,
HELYBEN LŐKÖSHÁZÁN,
HOSSZÚ TÁVRA!
A Corvus-Classica Kft.
új alkalmazottat keres,
számítógépes
feliratozásra és egyéb
építőipari tevékenységre!
Feltétel:
káros szenvedélyektől mentes,
az otthonát és családját szerető,
alapműveltséggel rendelkező,
megbízható férfi személy.
Érdeklődni lehet a
+36 30/209 4357-es
telefonszámon.
Tisztelettel, Kora Róbert.
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