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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lőkösházi

HÍRMONDÓ
Óvodai Hírek!
A járványos időszak (influenza, himlő) március
elejétől április végéig tartott, de a hiányzások ellenére
rendezvényeink színvonalasak voltak.
Anyák napján minden csoport műsorral, valamint
az óvónők által készített ajándékkal és egy szál
virággal
kedveskedett
az
édesanyáknak,
nagymamáknak.
A gyermeknap május 17-én került megrendezésre.
E napon 9 órától bűvész szórakoztatta a gyermekeket
és a felnőtteket, akinek a műsorát Szűcsné Gergely
Györgyi Polgármester Asszony, és Telek János
Alpolgármester Úr is megtisztelte jelenlétével. Az
udvaron légvár várta az óvodásokat, ezzel nagy
élményt nyújtva a kicsiknek. A szülők Bellér
Józsefné vezetésével krumplipaprikást főztek, amit a
gyermekek jó étvággyal fogyasztottak el a nyári
színben.
Ezúton
mondunk
köszönetet
támogatóinknak:
• Gondozóház: játékok, ajándéktárgyak, 2 db
rongyszőnyeg a sáros időszakra.
• Román Kisebbségi Önkormányzat (évek óta
támogatónk): anyagi támogatás.
• Szűcsné Gergely Györgyi: Balaton szelet.
• Nagy Éva: üdítő, sós sütemény.
• Dorkóné Nyári Ilona: 3000 Ft anyagi
támogatás.
• Bellér László: burgonya, Puki, léggömb.
• Kása János: krinolin.
• Domsik János és családja: hagyma,
sütemény.
• Tóth Miklós és családja. Üdítő, sütemény.
• Szalai Kiss Edina: Fornetti.
Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány
Az Egészség Napja
Az Alapítvány 2011. május 14–én, immár 4. éve
rendezte meg az Egészség Napját. Szűcsné Gergely
Györgyi
Polgármester
megnyitóbeszéde
után
kezdődtek a programok, ahol kicsik és nagyok
mérhették össze ügyességüket. Bemelegítésként rövid,
zenés aerobic tornán vettek részt a mozgásra vágyók.
Az óvodásoknak és az alsósoknak játékos, mozgásos
játékot szerveztünk a kézilabdapályán, melyet a
felsősök megmérettetése követett. Minden versenyzőt
apró ajándékokkal jutalmaztunk meg. A vetélkedő
Kásáné Bellér Renáta, László Lászlóné, Szecskóné

•

Varga István a focit szerető fiúknak, és
lányoknak heti egy alkalommal edzést
tartott.
Mindenkinek köszönjük ez úton is az aktivitását!
A 2010/2011 –es nevelési év zárására május 28-án
került sor az iskola tornatermében - a Művelődési
Ház felújítása miatt. Köszönjük az iskolavezetés
segítségét. Mindhárom csoport színvonalas műsorral
készült, majd elbúcsúztak a ballagó nagycsoportosok.
Az évek óta összerakosgatott pénzünkből udvari
játékokat vásároltunk a gyermekek mozgásigényének
kielégítésére. Szülői összefogással (anyagi támogatás,
társadalmi munka) elkészült egy kerítésszakasz. A
Haladás MgTsz pedig egy kerékpártárolót készített
részünkre, melyért köszönettel tartozunk!
Községünk Képviselőtestülete döntött arról, hogy
szeptembertől az óvoda két csoporttal működik
tovább, ezért a szülők megnyugtatására közlöm, hogy
minden óvodás korú gyermek felvételt fog nyerni,
senki sem lesz elutasítva! Idén az óvoda július 29-ig
tartott nyitva, a következő nevelési év kezdete pedig
2011. szeptember 1. lesz.
Ezúton is értesítjük a szülőket, hogy a 2011/2012
–es nevelési év indításával kapcsolatban a leendő
kiscsoportos, a középsős és a nagycsoportos korú
gyermekek szülei részére 2011. augusztus 30-án du.
17 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk az
óvodában. Megjelenésükre feltétlen számítunk.
Magam és munkatársaim nevében mindenkinek
kívánok további kellemes nyarat, és jó pihenést!
Nagy Józsefné
óvodavezető

végén joghurttal és kiflivel vendégeltük meg az
elfáradt gyerekeket. A felnőtteket is bevontuk az
egészségnapi
programba.
A
faluban
lévő
munkahelyekről 5 fős csapatok neveztek be és
mérkőztek meg egymással. Végül a Gondozóház
csapata diadalmaskodott és nyerte el 1 évre a
vándorserleget, melyet Nagy Mihály megbízott jegyző
adott át. Ezen a napon sportolhatott, mozoghatott
mindenki, aki csak akart és reméljük senki sem
unatkozott. A program végén azt kívántuk
mindenkinek, hogy az itt hallottakat hasznosítsák
mindennapjaikban és ez legyen segítség az egészséges
életmód
kialakításában.
A
programok
lebonyolításában részt vettek: Balogh Istvánné,
Jobb Tünde, Balláné Péter Erika, Gergely Katalin,
Nagyné Nagy Katalin, Lezsák József és Lezsákné

Podmaniczky Zsuzsanna.
Köszönöm munkájukat!
Kézműves tábor!
2011.06.20 – 06. 24
8. alkalommal rendeztük meg a tábort, melynek
résztvevői 6 – 13 éves gyermekek, akiknek többsége
visszatérő táborozó. Itt a tanulók megtapasztalhatták,
hogy mindenből készülhet valami fontos és szép dolog
(gólya, katicabogár, virág, könyvjelző, karkötő, kép
termésből, magvakból, papírból…) amit saját maguk
hoztak létre, melynek alkotásakor örömüket lelték
benne. Ezen a héten, ahol élménydús napok követték
egymást, minden résztvevő megérezte, hogy mennyire
fontos a jókedv, az alkotás öröme, egymás segítése.
Naponta 28 – 34 fő „kézműveskedett”.

Hogy mi a tábor varázsa?
Talán az, hogy jól éreztük magunkat, szeretettel és
önzetlenül végeztük hivatásunkat. A foglalkozások
minden költségét Alapítványunk fizette!
A foglalkozásokat szakképzett pedagógusok, az
alapítvány tagjai és egy szülő tervezte meg és vezette:
Gyulainé Tóth Kornélia, Gal Tita, Kerényi Lászlóné,
Csapó Katalin, Potocskáné Liker Szilvia, Kátainé
Kontró Erika, Balláné Péter Erika, Vásárhelyi Tünde,
Juhász Mihály, Lezsákné Podmaniczky Zsuzsanna,
Kásáné Bellér Renáta és Samuné Priskin Anikó.
Köszönöm segítő munkájukat a gyerekek és a szülők
nevében is!
Lezsákné Podmaniczky Zsuzsanna
a kuratórium elnöke

***************************************************************************

Tájékoztató!
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület
lőkösházi helyi szervezete az alábbiakról tájékoztatja
a Tisztelt Tagjait:
A civil szervezetek helyzetében, működésében
jelentős változások történtek 2011-ben.
A változások ellenére még megünnepeltük az
egyesület 30 éves elfordulóját, és még 7
tagtársunknak
segítettünk
Lakás
Átalakítási
Támogatás ügyintézésében.
A 74/2011. (V.2) Kormányrendelet módosította a
lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001. (I.31)
Kormányrendeletet érthető okok miatt.
A rendelet értelmében a Lakás Átalakítási
Támogatás ügyintézésének teljes jogát, számunkra
érthetetlen módon, az OTP vette át.
LÁT. Kérelem esetén az OTP fiókokban kapható
nyomtatvány – csomagot kell értelemszerűen
kitölteni és a mi esetünkben az OTP Gyulai fiókjához
eljuttatni.
A szükséges okmányok:
• Mozgásszervi fogyatékosságot vagy
súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló
határozat.
( Ha az orvos adja, akkor hivatkozni kell a
141/2000. évi, vagy a 164/1995. évi
Kormányrendeletre.)
• Lakcím kártya, személyi igazolvány.
• Térkép másolat.
• Tulajdoni lap.
• Műszaki leírás – Költségvetés.
• Különböző nyilatkozatok.
• Telefonszám (elérhetőség miatt).

•
•

Folyósítási jutalék
Tulajdoni lap
Összesen:

5.250 Ft
3.600 Ft
28.350 Ft

Ugyancsak
módosítva
lett
a
Súlyos
Mozgáskorlátozott
személyek
Közlekedési
Kedvezménye (102/2011. (06.2a) Kormányrendelet
alapján. A korábban a háziorvos által kiállított
Hétpontos igazolások nem használhatóak fel!
Ki kaphat Közlekedési Támogatást?
• 1998. évi XXVI. Tv. 23. §(1) e, pontja alapján
mozgáskorlátozott fogyatékosoknak minősülő
súlyosan
fogyatékos személy.
• 18. életévét be nem töltött, magasabb családi
pótlékban
részesülő
mozgásszervi
fogyatékosságban szenved.
• Csont – izom rendszer betegségeibe tartozó
személy, aki legalább 40 % - os
egészségkárosodást szenved.
Előnyben kell részesíteni:
• A kereső tevékenységet folytató személyt.
• Tanulói, képzési jogviszonyban állót.
• Honvédelmi kötelezettség során súlyosan sérült
személyt.
Az önkormányzattól kapott határozatok érvényüket
veszítették!
A szerzési támogatás összege:
• Új SZGK esetében
400.000 Ft
• Egyéb esetben
600.000 Ft

A kérelmet az egészség – csomag kitöltése után 2011.
szeptember 15 –ig kell benyújtani a Békés Megyei
A kérelem költségei:
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal címére:
• Beadáskor
2.250 Ft
5600, Békéscsaba, Árpád sor 2/6. Alagsor
• Ügyintézés
5.250 Ft
1 –es iroda.
• Helyszíni szemle díja
12.000 Ft
Postai cím: 5600, Békéscsaba, József Attila utca 2-4.
Az információk tájékoztató jellegűek, a Kormányrendeletek

azonban érvényben vannak! Az egyesület és helyi szervezet
vezetősége „várakozó” állásponton vannak.
Tagjainknak a továbbiakhoz jó egészséget és sok szerencsét kívánunk!

A Vasutas és Közösségi Nyugdíjas Klub közleménye!
2010. évi közhasznú jelentésből
A 2010. évi programot január 8-án, az első foglalkozáson hagyta jóvá a klub. Jelenlegi létszámunk 92 fő.
A klub minden héten tartott klubnapot az év folyamán, kivéve az első és utolsó hetet. Tehát összesen 50
klubfoglalkozásunk volt. Két alkalommal iskolás osztályokat láttunk vendégül, összesen 70 gyereket és a kísérő
pedagógusokat, melynek keretében meséltünk a régi diákéletről, az akkor megkövetelt fegyelemről, a tanár – diák
és a szülői kapcsolatokról. Természetesen az akkori diák csínyek is szóba kerültek. A gyerekek műsorral
kedveskedtek. 2010-ben két nagy rendezvényt is tartottunk, melyen közel 400 vendég vett részt Kevermes,
Kétegyháza, Elek, Békéscsaba, Arad, Kisjenő és Kisiratos településekről. Nagy sikerű volt a tavaszzáró fesztivál
is, melyet a lőkösházi szövetségünk támogatott. A fesztiválon fellépett Suli Károly a szolnoki színház operett és
nóta énekese, közel egy órás műsor keretében. Műsort adott még az Eleki Néptánc Együttes is, valamint
szerepeltek versmondással a nyugdíjasok és a diákok is egyaránt. Megrendezésre került kilencedik alkalommal a
Generációs Találkozó is, vagyis a Nagyszülő – Unoka fesztivált, ami szinte már hagyománynak számít. A
klubnapokon segítettünk tagjainknak az ügyes – bajos dolgaik elintézésében. Ilyenek voltak például az üdülési
csekkekkel kapcsolatos kérelmek, méltányossági nyugdíjemelési kérelmek, szociális ügyintézés, stb, valamint
biztosítottuk a szükséges nyomtatványokat. Kirándultunk is két alkalommal. Budapestre és Székesfehérvárra.
Voltunk Aradon és Kisjenőn is. Megrendeztük a nőnapi ünnepséget is, amelyen virágokkal kedveskedtünk a
Nyugdíjas Klub összes nő tagja számára, majd meg is vendégeltük őket, csakúgy, mint anyák napja alkalmával.
Ezeken az eseményeken kívül két alkalommal rendeztünk névnapi ünnepséget is. Az év első felére eső névnapokat
március hónapban tartottuk, a második félévre eső névnapokat pedig szeptemberben ünnepeltük.
2011. évi közhasznú programunkat egyaránt elkészítettük
2011. évben szeretnénk az előző évek programjához hasonlóan végezni a munkánkat, azonban az anyagi
körülményeink sajnos kedvezőtlenül változtak. Ezt tetőzte az ősz folyamán történt a betörés okozta anyagi kár,ami
számunkra nagyon jelentős volt. Az ellopott számítástechnikai berendezések pótlása több mint 120 000 Ft
többletkiadást jelentett. Ehhez még az energiatakarékos izzók pótlása is a járulékos költségeinket növelte, mivel
semmilyen ilyen jellegű költséget nem lehetett a pályázat terhére elszámolni. Ez közel 50 000 Ft-volt. Igaz, hogy
kiosztottunk 1674 energiatakarékos izzót 120 idős ember részére, melynek köszönhetően jelentősen csökkeni fog
az energiafelhasználásuk. 2011. évi programunk további megvalósítása érdekében támogatásokat remélünk.

Községi Sportkör hírek
Tisztelt Sportbarátaink!
A Községi Sportkör tudatja a Sportbarátokkal, hogy a
nyári pihenő alatt sem tétlenkedett az egyesület.
Megtörtént az öltözők festése, meszelése, amik
társadalmi munkában készültek el. Ezúton szeretnénk
megköszönni, akik segítették munkánkat.
Kialakult a 2011/12-es bajnoki évadra a felnőtt
csapat 19 fős - ifjúsági csapat 18 fős kerete. Szép
számmal érkeztek az egyesülethez, de voltak távozó
labdarugók is.
Id. Szincsák Demeter vezetésével készülnek a
focisták a bajnokságra. Itt szeretnénk megköszönni
NEKI egész nyáron végzett társadalmi munkáját.
A bajnokság 2011. augusztus 21-én veszi kezdetét,
amikor Békés csapatát látjuk vendégként délután

17:00-kor.
Megkezdtük a 2011/12 szezonra a bérletek árusítását,
mely megvásárlásával támogathatják egyesületünket.
Szeretnénk
megköszönni
mindenkinek,
aki
hozzájárult társadalmi munkával vagy anyagi
támogatással a szezon eredményes indításához.
Sok sikert kívánunk mindkét csapatunknak!
Találkozzunk vasárnaponként és szurkoljunk együtt a
sikerért!
A Sportkör vezetősége nevében
Tisztelettel:
Szűcs Sándor
Sportkör elnöke
Hajrá Lőkös!

Önkormányzati hírek
2011. évi adózási információk
Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
2011. II. félévi adó pótlékmentes befizetésének
határideje:
2011. szeptember 15.
A határidőn túl befizetett adók után késedelmi pótlék
kerül felszámításra!
Polgármesteri Hivatal Adócsoport
Tájékoztató Rendszeres Gyermekvédelmi
kedvezmény kifizetéséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre 2011. augusztus 1jén jogosult gyermekek után járó 5.800 Ft/fő
összegű pénzbeli támogatás átutalására augusztus
25-én (csütörtökön) kerül sor.
Az étkezési térítési díj hátralékot – melyről az
érintettek írásban értesítést kapnak – a támogatás
összegéig a jogszabályi előírásoknak megfelelően
levonjuk.
Ebben az esetben a támogatás kifizetésére és a
hátralék bevételezésére augusztus 26-án (pénteken) 8
- 12 óra között kerül sor a Polgármesteri Hivatal
pénztárában.
A támogatásból előleg felvételét a jogszabály nem
teszi lehetővé, így arra nem kerülhet sor.
Polgármesteri Hivatal

2011-es közfoglalkoztatás Lőkösházán
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a
közfoglalkoztatásról:
"Hosszabb távon azt szeretnénk elérni, hogy
Magyarországon többé senkinek ne legyen célja
életvitelszerűen segélyekből élni, hanem mindenki
járuljon hozzá saját munkaerejével, az általa
elvégzett értékteremtő munkával a szociális ellátások
fedezetét biztosító közösség boldogulásához".
A korábbi rendelkezésre állási támogatás (RÁT)
2011-ben bérpótló juttatássá (BPJ) módosult, az
összege viszont nem változott (havonta 28.500 Ft). A
bérpótló juttatásra való jogosultság feltétele 2012-től
a megelőző évben 30 munkanap legális
munkavégzésének igazolása. Ez főleg azoknál az
ügyfeleknél kiemelten fontos, akik esetében 2011-et
megelőzően lett megállapítva az ellátás. Ezt
természetesen figyelemmel kísérjük.

Felhívjuk az (előbbiekben körülírásra került)
érintettek figyelmét arra, hogy 2011. november 30-ig
számíthatnak rövid távú foglalkoztatásba való
bevonásukra.
Lőkösháza
Polgármesteri
Hivatala
közcélú
foglalkoztatásba a BPJ ellátásra jogosult lőkösházi
lakosokat hívhatja be a törvényben meghatározott
kötelezően, illetve az önként vállalt feladatainak
ellátására
(közterület,
napközi
konyha,
közintézmények karbantartási és köztisztasági
feladatai, ügyintézői munkakörök segítése).
A források lényeges csökkenése miatt kisebb létszám
foglalkoztatására képes csak az önkormányzat.
A rövid-, illetve hosszú távú közfoglalkoztatás célja,
hogy a korábbinál több munkavállaló bevonására
legyen lehetőség.
2011-ben 65 közfoglalkoztatott foglalkoztatására volt
lehetősége Hivatalunknak, valamint a Körös
Vízgazdálkodási Társasággal kötött megállapodás
alapján további 10 fő bevonására volt lehetőség.
Emellett munkaügyi- és egyéb pályázatokon
keresztül (TÁMOP, OFA, stb.) 7 fő alkalmazása
zajlott. Az idei év fennmaradó részében folytatni
fogjuk a közfoglalkoztatásba való bevonásukat.
Tájékoztató jelleggel közöljük, hogy azok a
személyek, akik bérpótló juttatásban részesülnek, és
a
Lőkösházi
Polgármesteri
Hivatala
közfoglalkoztatás keretében kívánja alkalmazni
valamely a fentebb felsorolt munkakörben, és azt a
foglalkoztatni kívánt személy visszautasítja, úgy
abban az esetben az érintettnek saját magának kell
biztosítania, hogy a jövő évi jogosultsága érdekében
meglegyen az adott évben kötelezően ledolgozott egy
havi 8 órás munkaviszonya, vagy minimum két havi
4 órás foglalkoztatotti jogviszonya.
Kérjük a fent közölt információkat tudomásul venni
és ennek függvényében eljárni!
Polgármesteri Hivatal Szociális és Munkaügy

Kábeltévé
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a
tévhitekkel ellentétben a csekken történő befizetési
lehetőség már nem él. Helyette személyesen a
Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában kell
fizetni.
A kábeltévé használati díjat pedig havonta, utólag a
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, 1/4 évente
utólag a 1/4 évet követő hónap 15. napjáig kell
megfizetni.
Polgármesteri Hivatal

Felelős kiadó: Önkormányzat Lőkösháza, Felelős szerkesztő: Lászlóné Komjáthy Ildikó ,Szövegszerkesztés: Haluska Mihályné, Nyomdai munka,
szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal Lőkösháza, Eleki u.28.-A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

