Lőkösháza, 2010. december hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

LŐKÖSHÁZI

HÍRMONDÓ
Mottó: „Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat
gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre”

Tisztelt Lőkösháziak!

Karácsony megható napja nem csak a kereszténység,
hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit
összemberi ünnepe is, melynek nyugalmát, gyermeki
tisztaságú meghittségét először is magunkban kell
kialakítani – körülöttünk harmóniát, békességet
teremtve: a családban és a nagyobb közösségben
egyaránt.
A
karácsony
rendelkezik
a
leggazdagabb
szimbólumrendszerrel,
hisz
a
remény,
az
újjászületés, az örömet hozó fény érkezik meg
világunkba. A sötétségnek, a magánynak, a lét lassú
lemorzsolódásának és halálos fáradtságának kellős
közepén kiáltja oda a karácsony az emberiségnek:
Van fény; Van öröm, Van remény! Erre a gyönyörű
üzenetre különösen nagy szüksége van a mai kor
emberének!
Ilyenkor gondoljunk arra, hogy - újkeletű kifejezéssel
élve
„állandó
stresszel
és
gazdasági
világválságokkal” terhelt korunkban a hétköznapok
során nem a pénzünkkel, hanem a szeretet kincseivel
kellene pazarlóbban bánnunk!
Mert sajnos a 21. század embere számára a
karácsony jelentése átalakult és kimerül abban, hogy
fenyőfát vásárolunk, halat, bejglit készítünk és
persze a pénztárcánk vastagságától függően
ajándékokat veszünk. Eszünk, iszunk, pihenünk,
ajándékozunk és mindjárt itt lesz a szilveszter is, a
„nagy bulik” időszaka. Azután érkezik az új év,
megyünk tovább a megszokott kerékvágásban.,
jönnek a gondok, és jól-rosszul megoldjuk őket…
Valóban
ennyire
„mechanikus”
lenne
legbensőségesebb ünnepünk?
Az a tény, hogy változik, fejlődik a világ, nem
jelentheti azt, hogy a ráhangolódni tudás és az
empátia képességét elveszítjük!
A karácsonyfa sem lehet egy egyszerű fenyőfa,
amelyet kivágunk, feldíszítünk, majd kidobunk. A
karácsonyfa ugyanis az ajándékozó szeretet
szimbóluma.
Jó lenne, ha a karácsonyfa tetejére helyezett

karácsonyi csillag a betlehemi csillagot jelképezné
számunkra, jó lenne, ha a karácsonyfa alá nem csak
az ajándékokat helyeznénk el, hanem szívünk
szétáradó szeretetét is, jó lenne, ha tényleg hinnénk
abban, hogy a karácsonyt ünneplő ember otthona
ugyanaz a betlehemi istálló, amely fölött megállt a
napkeleti bölcseket vezető csillag.
Minden rosszban van valami jó is – tartja a mondás.
Talán ennek a pénzügyeinkben nehéz időnek is lehet
pozitív hozadéka. Talán végre rádöbbenünk: nem az
esztelen vásárlás „segít hozzá”, hogy kimutassuk
szeretteink iránti érzelmeinket, nem a tékozló és
lényegében romboló fogyasztásban, hanem az egymás
iránt szívünkben megtermő szeretetben.
Mert a szeretettel megteremtődik az egymás iránti
türelem, tisztelet, a másik megértésének szándéka,
segítésének készsége is. És mindez jótékonyan hat
vissza ránk is, hatványozódik értéke. A szeretet az
egyetlen kincs ugyanis, mely növekszik, ha
pazaroljuk.
A karácsony alkalmat kínál számunkra is, hogy
megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti
szeretetre. És ehhez nem fényes külsőségek kellenek.
Ehelyett kedves szóval, mosollyal és a közelgő új
esztendőre szóló jó kívánságokkal közeledünk
egymáshoz. Így élhetjük csak át az igazi csodát,
amire a szeretet teszi képessé az embert.
Kívánom minden lőkösházi lakosnak, hogy a szeretet
és a vele együtt járó békesség tegye széppé az
ünnepüket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő - akár
egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi
és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az új
esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, sikeres, boldog Új
Esztendőt kívánok a Lőkösházi Képviselő-testület és
a magam nevében!

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

A Lőkösházi Általános Iskolában történt
fontosabb események
Az októberi önkormányzati választást követő személyi
változásokat az általános iskola vezetésében sikerült
zökkenőmentesen megvalósítani.
Tanulóink részt vettek a Megyei Önkormányzat által
kiírt
nyertes
pályázat
keretében
kézműves
foglalkozásokon, melyet a művelődési házban rendeztek
külön az alsósoknak és a felső tagozatosoknak.
Megtekintették a Levéltár által összeállított előadást,
ahol helytörténeti dokumentumokkal is ismerkedtek. A
7. osztályosok pedig ellátogattak Gyulára, a Levéltárba.
A programok teljes költségét a pályázat fedezte.
Az október 23-i ünnepséget a megszokott jó színvonalon
tartottuk meg a nyolcadikosok és az énekkar
közreműködésével.
A Diákönkormányzat megrendezte a hagyományos
Halloween -partit, melyen nagyon jól szórakoztak a 4.8. osztályosok.
Az alsó tagozatosoknak játékos vetélkedőt állítottunk
össze az egészséges életmód és a helyes fogápolás
témában.
A színvonalas programokért iskolánk
pedagógusainak, a segítő szülőknek, az anyagi
hozzájárulásért az iskolai SZMK-nak és a Lőkösháziak

az Egészséges Ifjuságért Alapítványnak jár köszönet.
Novemberben fokozottan figyeltünk a beiskolázással
kapcsolatos feladatokra. Nyolcadikosaink a Munkaügyi
Központ képviselőjével
páv-tesztet töltöttek ki.
Ellátogattak a Pályaválasztási Szakkiállításra is, ahol
megismerhették a megyei középiskolákat. Az érdeklődő
diákok üzemlátogatáson vettek részt Viszokai János
pékségében, ahol megfigyelhették, hogyan készül a
kenyér. Végül megtartottuk a pályaválasztási szülői
értekezletet, ahol
10 középiskola képviselője
tájékoztatta a gyerekeket és szüleiket.
Diákjaink rendszeresen beneveznek a térségben
megrendezésre kerülő sportversenyekre, ahol derekasan
helytállnak.
Beszerelésre kerültek az informatikai pályázaton
megnyert új számítógépek, ezzel is javítva az oktatás
feltételeit./ 1 millió forint értékben/
December 18-án 16 órától tartjuk hagyományos
karácsonyi ünnepségünket a művelődési házban, melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Balogh Istvánné mb. igazgató

_______________________________________________________________________________________________
ÓVODAI HÍREK
2010.december 4-én került megrendezésre az
óvodai Télapó-bál a Művelődési Házban, melynek
bevételét játékokra és egyéb eszközökre fordítjuk.
A fenntartótól 10.000.-Ft támogatást kaptunk,
melyet ezúton is megköszönünk, továbbá
köszönjük mindazoknak a támogatását, akik
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Egy korábban benyújtott pályázaton az általános
iskola több számítógépet nyert, melyből egy az
óvodába
került,
megkönnyítve
az
óvodapedagógusok munkáját.
A karácsonyi ünnepség 2010.december 17-én,

délelőtt 10 órától kerül megrendezésre az
óvodában.
A fenntartóval történt egyeztetés után, a nehéz
anyagi helyzetre való tekintettel, a téli szünetben
az óvoda zárva tart 2010.december 20-tól
december 31-ig, az első nyitási nap 2011.január 3.
Megértésüket köszönjük!
Minden kedves lőkösházi lakosnak kellemes
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánnak az óvoda dolgozói!
Nagy Józsefné
óvodavezető

Nagycsaládos Egyesület tájékoztatója
Az idei évben nagyon sok színes programot szerveztünk
a családok részére, az ünnepekre játszóházzal
készültünk a gyerekekkel.
Május 1-én kézműves foglalkozás, illetve vetélkedők
voltak, júniusban gyermeknapot tartottunk, ahol főzés és
ügyességi játékok voltak. Augusztus 4-én sikeres
pályázat elnyerését követően, a Gyulai Várfürdőbe vittük
a családokat.
Augusztus 21-én előadókat hívtunk meg, főzés és
versenyek voltak. December 4-én színházban voltunk a
gyerekekkel.

Az önkormányzati támogatásból december 11-én
mikulás ünnepet szervezünk, karácsonyra szaloncukrot
adunk tagjainknak.
Szeretnénk ezúton is megköszönni azoknak, akik
támogattak bennünket: az Önkormányzat, Telek János,
Nagy Csaba, László Lászlóné, Vadásztársaság és a
Lőkösházi Alapítvány.
Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk!
Nagycsaládos Egyesület vezetősége

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HELYI
SZERVEZETÉNEK 2010.ÉVI TEVÉKENYSÉGE
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete közel
10000 taggal rendelkező 23 szervezete közül az egyik a
lőkösházi.
Jelenleg 220 fő fizető taggal rendelkezünk. Az egyik
legrégebbi és legnagyobb létszámú szervezet a mienk.
Az élettani sajátosságok miatt azonban csak a tagság
1/3-a aktivizálható rendezvényekre, megmozdulásokra.
2010-ben objektív és szubjektív okok miatt a szervezet
működése visszafogott volt.
A törvény és a körülmények által biztosított lehetőségek
közül a minimumot teljesítettük: 12 főnek intéztük el a
lakás átalakítási támogatás megítélését, összesen
1.800.000.-Ft értékben.
A helyi szervezet évek óta jelentős számú gépjármű
szerzési támogatásra kap lehetőséget. Az idén 15 fővel

számolhattunk. Az anyagi lehetőségek miatt csak 13 fő
vette igénybe a 300.000.-Ft-os támogatást, amelynek
összértéke 3.900.000.-Ft.
December hónapban még vár ránk az orvos-beteg
találkozó megszervezése, 21-én, kedden pedig az éves
beszámolóval egybekötött fenyőünnep megrendezése.
2011-ben az első fogadóóránk január 18-án, kedden 14
órakor lesz, azt követően pedig szokás szerint
kéthetente.
Boldog Karácsonyt és Új Évet kívánunk mindenkinek!
Varga István
helyi szervezet vezetője

POLGÁRŐRSÉG
A „Lőkösházi Polgárőrség Közhasznú Szervezet”
mindazoknak, akiknek lehetőségük volt bármilyen
módon segíteni, támogatni munkánkat, ezúton is
köszönetet mond!
Feladataink ellátásához pályázati úton is sikerült
támogatást, eszközöket nyerni, melyeket a későbbiekben
is fel tudunk használni. Igyekszünk a lakosság
támogatásával
és
a
pályázati
lehetőségek
igénybevételével továbbra is részt venni a biztonság
fokozásában.

A közelgő ünnepek kapcsán fokozottan figyelünk arra,
hogy az ünnepi hangulatot ne zavarhassák meg ártó
szándékú emberek.
Támogatásukat továbbra is a Kevermes és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53500418-10003499
számlaszámra várjuk. Észrevételeiket, jelzéseiket,
segítségkérésüket a, bármikor hívható 06-70-882-2737
telefonszámon fogadjuk.
Lőkösházi Polgárőrség Vezetősége
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K Ö N Y V T Á R

részesült. Gratulálunk az eredményhez!
A Községi Könyvtárban lehetőség van fényképes
ajándéktárgyak
készíttetésére;
póló,
kispárnapárnahuzat, konyhai kötény, bevásárló szatyor, egérpad,
puzzle ( 12 db-os ),puzzle ( 60 db-os ), falióra, gyertya,
bögre, üvegpóló, kulcstartó, hűtőmágnes, mágneslap,
tányéralátét, mackó, partedli, mobiltelefon tartó, kitűző.
Rendeléseiket leadhatják a Községi Könyvtárban
nyitvatartási időben:
Hétfő: 14.00-18.00
Kedd: 14.00-18.00
Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek: 14.00-18.00
A fényképes ajándéktárgyak elkészülési ideje 1 hét.

Immár második alkalommal rendezte meg a
„Szülőföldünk Békés Megye” Amatőr Művészeti
Fesztivált a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft.
Kultúrális Irodája 2010. november 27-én. A
rendezvényen
vers-és
prózamondók,
valamint
színjátszók mérhették össze tehetségüket. A verseny két
helyszínen zajlott: a sarkadi Bartók Béla Művelődési
Központ és Könyvtárban, valamint a mezőkovácsházi
Kalocsa
Róza
Nonprofit
Közhasznú
Kft.
színháztermében. A versenyen 69 versenyző vett részt.
Lőkösházáról Somlyai Mihályné ( Maca néni ),
Rézműves Ilona: Szeress, amíg szeretni tudsz című
versével
Mezőkovácsházán
ezüst
minősítésben

Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság című versével kívánok mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyt!
Kotroczó Melitta Éva könyvtáros
Szent karácsony beköszöntött,
Pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
Ezer csillag hull a fáról.

Örömkönnyek hullnak egyre,
S pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
És egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
Adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
Melengesse kis szívünket.

Községi Sportkör
Az
idei
év
őszi
szezonjának
komoly
nehézségekkel
szembenézve
tudtunk
csak
nekivágni. Az állandó szűkös anyagi források,
illetve a nagy csapat összeállítása folyamatos
gondot jelentett az ősz folyamán. Külön
köszönettel tartozunk id.Szincsák Demeter és
ifj.Kiss Tibor edzőknek, akik önként ajánlották fel
segítségüket az időközben megüresedett edzői
tevékenység
ellátására.
Köszönjük
az
önkormányzat által nyújtott technikai segítséget.
Nagy Tibor és Szirb György dolgozók igen sok
alkalommal segítettek a pálya karbantartásában.
Eredményeink:
Ifjúsági csapatunk őszi elsőként végzett.
Gratulálunk ifi csapatunk edzőjének, minden
tagjának az elért kimagasló teljesítményhez!
Nem mehetünk el szó nélkül a felnőtt csapat
tapasztalt futballistáinak csapatot összetartó
teljesítménye mellett sem. Közel 50%-os
teljesítménnyel zártuk az őszi bajnokságot a
kezdeti sorozatos sikertelenségek ellenére. Külön
köszönettel tartozunk törzsszurkolóinknak és főbb
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Vöröskereszt tájékoztatója
A
Vöröskereszt
Lőkösházi
Alapszervezete
2010.november 9-én kiszállásos véradást szervezett a
Művelődési Házban , melyen 32 donor jelent meg. A
véradóknak ezúton is köszönetet mond és jó egészséget
kíván az alapszervezet. November 26-án véradó
ünnepségen köszöntötte a kitüntetett véradókat, az
anyagi lehetőségek miatt igen szerény vendéglátás
mellett. A rendezvényt a helyi Önkormányzat is
támogatta, az ünnepségen községünk polgármestere is
részt vett.
A kitüntetett véradók:
Tizszeres: Botás Attila, Dóczi Zsolt, Elek István,
Feketéné Fodor Magdolna, Hollandiné Gyöngyösi

szponzorainknak, akik a nehéz időkben is
kitartottak csapatunk mellett. Ezúton köszönjük
Kiss Roland és Kovács Károly munkáját, akik
eredményjelző táblát készítettek felajánlásként a
sportkörnek.
Működési költségeinket pályázatok benyújtásával
csökkentettük: már megnyert pályázatunk értéke
100.000.-Ft. Jelenleg 230.000.-Ft-ra benyújtott
pályázatunk vár elbírálásra.
A tavaszi szezonra nagy szeretettel várjuk az
egyesületbe a sportolni vágyó fiatalokat!
A
közelgő
ünnepek
alkalmából minden
lőkösházinak békés, boldog Karácsonyt és
sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt
kíván a Községi Sportkör vezetősége nevében:
Szűcs Sándor
KSK elnök
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Mónika, Kis Erzsébet, Körtvélyesi Erika, Miskolczi
Péter, Nagy Henrietta, Tóth István, Turbucz Sándor.
Húszszoros: Bozó József, Dorkó Zoltán, Frank László,
Hidvégi Zoltán, Kesztyűs Katalin, Kiss Roland, Sódar
János.
Harmincszoros: Borzák István, Kovács Lajos ( Kiss
E.u.),ifj.Mohácsi György
Negyvenszeres: Fekete Imre, Gyüre Györgyné,
Ottlakán Ilona, Puskás Sándor, Tapasztó György
Ötvenszeres: Borzák János, Samuné Priskin Anikó
Hanvanszoros: Kovács Lajos ( Liliom u.)
Samuné Priskin Anikó
alapszervezeti titkár

ASSZONYTORNA A KÖZSÉGBEN

2006. őszén határoztuk el, hogy Lőkösházán
megszervezzük az Asszonytorna Klubot, ahol az
érdeklődőknek rendszeres testmozgásra van
lehetőségük. Fenyvesi Tivadarné vállalta
magára a gyakorlati foglalkozás vezetését.

Az eltelt néhány év során azt tapasztaltuk,
hogy ez a rendszeres testmozgás igen hasznos
egészségünk megőrzése és védelme érdekében.
Kortól függetlenül várjuk az érdeklődő
hölgyeket kedden és csütörtökön 16-tól 17 óráig
az Általános Iskola tornatermében.
A klubtagok nevében: Tóth Zoltánné

Gondozási Központ
Gondozási Központunk idén is mindent megtett,
hogy megfelelő segítséget és támogatást nyújtson a
község
rászorultjainak, időseinek, családjainak
egyaránt.
Mindezt
a
központban
elérhető
alapszolgáltatások; a nappali klub, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszer,
étkeztetés,
támogató
szolgálat,
tanyagondnoki szolgálat, családsegítés, fejlesztőfelkészítő
foglalkoztatás,
közösségi
szolgálat
biztosításával.
Klubtagjainkkal több közös programot szerveztünk,
mint pl. a főzés, biciklitúra, termékbemutatók.
Köszöntöttük őket a nemzetközi Nőnap, Anyáknapja
alkalmából. Megtartottuk a Farsangot, az Idősek
világnapját. Programjainkban mindig részt vesznek
gondozottjaink, illetve klubtagjaink egy-egy verssel,
énekkel. Külön megköszönjük a klubtagjainknak,
óvodásainknak, iskolásainknak, az énekkarunknak,
valamint Szalai Adélnak, hogy részvételükkel
gazdagították műsorainkat! Fontosnak tartottuk
felhívni a lakosság figyelmét a manapság egyre
többször előforduló lopásokra. Emiatt a rendőrség
közreműködésével bűnmegelőzési előadást tartott
Bátkai Miklós r. őrnagy.
Az év során ruha és élelmiszeradomány támogatásra is
lehetőséget kaptunk, amit szétosztottunk rászoruló
gondozottjaink között.

December 21.-n 13:00-tól tartjuk Karácsonyi
ünnepségünket, melyre szeretettel meghívjuk
klubtagjainkat és gondozottjainkat.
2010. Júniusában újra beindult a fejlesztő-felkészítő
foglalkoztatás, melyben 10 főnek ismét munkát biztosít
a Kistérség intézménye. A foglalkoztatás során az itt
dolgozók egyre több szép és hasznos dolgot készítenek.
Pl. díszpárnák, székpárnák, táskák, ill. kérésre bármit,
lehetőségeikhez mérten elkészítenek. Ezeket a
termékeket csekély összegért meg lehet vásárolni –
akár megrendelésre is.
Minden ellátási formában a gondozók maximális
segítséget nyújtanak a mindennapok és a felmerülő
problémák során.
Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy a közeljövőben
beindul a Fogyatékkal élők nappali ellátása is.
Reméljük, hogy Gondozási Központunk a következő
évben is minden támogatást meg tud adni a rászoruló
embereknek a lehetőségeinkhez mérten.
Ezúton kíván Mindenkinek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új évet a
Gondozási Központ minden dolgozója nevében:
Sztezsánné Kovács Gyöngyi
helyettes intézményvezető
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Tisztelt Lőkösháziak!
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2010.(X.27.). sz. határozatában döntött arról, hogy a
vörös iszap katasztrófa sújtotta két település Kolontár és
Devecser részére 25.000.- 25.000.- forint támogatást ítél
meg, ezen összeget az önkormányzat átutalással teljesítette.
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2010.(X.27.) sz. határozatában döntött arról is, hogy a
vörös iszap katasztrófa sújtotta Kolontár és Devecser
településeken az érintett rászoruló családok közül egy
konkrét családot az önkormányzat „örökbe fogad” és
célzottan kíván támogatni. A határozat értelmében az érintett
települések vezetésével megtörtént a kapcsolatfelvétel, a
kolontári polgármester javaslata alapján egy családdal
telefonos és írásos egyeztetést folytattunk. Az érintett család
fiatal házaspár két kiskorú gyermekkel, valamint a

feleség édesanyjával kényszerült otthona elhagyására. Új
építésű házukat berendezéssel együtt tette tönkre az iszap,
jelenleg ötödik albérletükbe költöznek. A katasztrófa óta
eltelt időben a hasonlóan rossz helyzetbe került családokkal
együtt tartós élelmiszert, ruhát, tisztítószereket, bútorokat
kaptak. Nehézséget okoz nekik, hogy az elmúlt 2 hónapban
ötödik alkalommal kellett másik albérletbe költözniük,
jelenleg Ajkán laknak. Lőkösháza Község Önkormányzatának
segítő szándékát örömmel és köszönettel fogadták.
Kérdésünkre elmondták, hogy tavasszal szeretnék újraépíteni
családi házukat, annak megvalósításához, berendezéséhez
minden segítségre szükségük lesz.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy akinek szándékában áll
konkrétan ennek az egy családnak a támogatásában
bármilyen módon segítséget nyújtani, az erre szánt
felajánlását a tavasszal történő adománygyűjtés idejéig
félretenni szíveskedjen.

Élelmiszersegély kiosztása
2010. novemberében a helyi Civil Kerekasztal, valamint
a Szociális Bizottság döntése értelmében sikerült
segélycsomaghoz juttatni ismételten a rászorulókat. A
Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül az EU
Élelmiszersegély
programban
pályázaton
nyert
élelmiszercsomagok elosztásánál figyelembe vették,
hogy a tavalyi és idei évben kik részesültek már
segélycsomag formájában támogatásban, kik azok a
személyek a településen, akik leginkább rászorultak
erre. Lőkösháza tekintetében 150 szociálisan rászoruló
család kapott élelmiszersegély adományt. 2010.

november 16-án autókkal szállítottuk ki a csomagokat,
melyet az érintett családok nagy örömmel fogadtak. A
kiszállításért köszönet illeti meg a Polgárőrséget, a
Gondozási Központot, valamint a Haladás MGSZ -t.
Az önkormányzat a jövőben is részt kíván venni ilyen
jellegű programokban, hiszen a nehéz anyagi
helyzetben mind a rászoruló családoknak, mind az
önkormányzatnak nagy terhet vehet le a válláról az EU
által biztosított élelmiszer csomag, ezzel is segítséget
tudunk nyújtani a nehéz helyzetben lévő családoknak,
gyermekeinknek.
FELHÍVÁS A HELYI ADÓKRÓL

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy technikai okok
miatt a helyi adókról szóló féléves értesítő nem
került
kikézbesítésre.
Emiatt
az
egyéb
hátralékokon túl is keletkezett nagy összegű, meg
nem fizetett kommunális-, gépjármű-, iparűzési és
vállalkozók kommunális adója, amely az
önkormányzat saját bevételeinél hiányként
jelentkezik. Kérjük, hogy a jelenleg folyamatban
lévő fizetési felhívásoknak határidőn belül

szíveskedjenek eleget tenni, ellenkező esetben a
törvény előírásainak megfelelően alkalmazni kell
az adózó jövedelméből történő letiltást, ennek
sikertelensége esetén a bírósági végrehajtást.
Gépjárműadó esetén, amennyiben a letiltás nem
alkalmazható, az egy évi adótételt meghaladó
tartozás esetén a hatóság kezdeményezheti a
gépjárműnek a forgalomból történő kivonását.

_______________________________________________________________________________________________

Felhívás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Képviselő-testület
döntése
alapján
2011.január 1-től a kábeltelevízió díjat
negyedéves, féléves és éves bontásban lehet
megfizetni. Ugyanezen időponttól

megszűnik a postai csekkes befizetés,
helyette a polgármesteri hivatalban az
illetékes ügyintézőnél lehet az üzemeltetési
díjat befizetni.

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az X-IKSZ Bt.-nek, akik önzetlenül nyújtottak 400.000.-Ft
támogatást az önkormányzatnak, ismerve nehéz anyagi helyzetünket. A fenti összeget az Általános Iskola
villany és vízszámlájának rendezésére ajánlotta fel a Bt. Ezáltal a szolgáltatók felé fennálló tartozásunkat
csökkenteni tudtuk.
Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy, ha szerény keretek között
is, de a község minden lakóját egy jelképes karácsonyi ajándékkal lepi meg. Tekintettel arra, hogy az
önkormányzat pénzügyi lehetőségei igen szűkösek, az Önökhöz eljuttatott csomag tartalmát nagy
nemzetközi cégek szponzori segítsége által tudtuk összeállítani. Köszönetünket fejezzük ki Gerhard
Stengel Úrnak, az olyan nagy európai cégek felé történő közvetítésben, mint a Maggi és a Ferrero
Rocher.
Rocher A csomagban lévő ételízesítő, valamint Ferrero Rocher az adott cég által adományozott
termékek.
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester
A LŐKÖSHÁZI ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
tisztelettel meghívja Önt
2010.december19-én, 14 órakor tartandó
KARÁCSONYI ÖKOMENIKUS ÜNNEPSÉGRE.
Fellépnek:
- a Kétegyházi Baptista Imaház fúvószenekara
- a Kisiratosi férfikórus.
Helye: Katolikus Templom
Kulturális műsor a Művelődési Házban 15 órai kezdettel.
Fellépnek:
- a Lőkösházi Általános Iskola néptánccsoportja
- Bedői Hagyományőrző Néptánccsoport
- Grósz György román népdalénekes.

Felelős kiadó: Önkormányzat Lőkösháza, Felelős szerkesztő: Tóthné Turai Piroska, Szövegszerkesztés: Haluska Mihályné, Nyomdai munka
Balogh Gábor,szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal Lőkösháza, Eleki u.28. - A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

