Lőkösháza, 2011. december hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lőkösházi

HÍRMONDÓ
Kedves Lőkösházi Lakosok!
Az ősz halványzöld, vörös, sárga színeit lassan felváltja a sápadt szürke, tompa fénnyel ragyogó tél.
A hűvös reggeleken kelet felől még fel-feldereng egy-egy halvány vörös napsugár, bevilágítva a szürke utcákat, valamiféle
halvány életjelet adva arra, hogy egyáltalán még létezik valahol a felhők felett. A fák elszenderednek, a kutyák, a cicák
behúzódnak a meleg kályha mellé vagy csak kintről vágyakoznak, eltöprengve az evolúció nagy-nagy igazságtalanságán. A
hideg, csípős vagy éppen borongós, esős reggeleken minden lélegzetvételnél átjárja az emberek tüdejét valamiféle borzongás,
amit csak a ház melege, a család szeretete és a közelgő karácsony szentsége tud felmelegíteni.
Hosszú, nehéz évünk volt, csalódásokkal, fájdalmakkal, örömökkel, szeretettel, gyásszal, a rég nem látott barát megérkezése
fölött érzett ujjongással, izgalmas várakozással. Ezek az érzések, az érzések megosztása másokká tesz minket: gazdagabbá,
nemesebbé, jobbá, még ha sokszor nem is értjük, mi miért történik velünk.
Lassan itt a karácsony, egymás mellé húzódunk, átöleljük egymást, szívünkből kizárjuk a rosszat és a fájót, bizalommal, nyílt
szívvel fordulunk egymás felé. Együtt várunk valamit, amiért régen valaki az életét áldozta, hirdetve a szeretet, a megbocsátás,
a megnyugvás szentségét!
Kedves Lőkösházi Lakosok!
Kívánom, hogy ez a gondolat, ez az érzés járja át otthonunkat, családtagjainkat hozza közelebb egymáshoz, melengetve
szívünket.
Magam és Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-Testülete nevében békés, meleg, áldott szent Karácsonyt kívánom
Önöknek! Kívánom, hogy váljanak valóra álmaik, kívánságaik, szeretetben, békességben Köszöntsön Önökre az új, 2012. év.
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester
Gyarmathy Irén: Jöjj el, Karácsony!
Hordozlak magamban egész évben,
sokszor rád gondoltam nyári éjben,
eszembe jutottál reggel, délben,
álmomban, ébren, nyárban és télben.
Néztelek kitágult gyermekszemmel,
hallgattam mit üzensz, figyelemmel,
siettem hozzád, mint kicsi diák,
ahányszor jöttél, szebb lett a világ.
Vártalak később, hogy felnőtt lettem,
s az ajándékot már magam vettem
kicsinek, nagynak, ifjúnak, vénnek:
szívemből tisztán szárnyalt az ének.
Várlak még ma is, karácsony, drága,
apró gyermekként, a szemem látva,
szívemből ma is szárnyal az ének,
tisztán ragyogsz, bár múljanak évek.
Szívemben voltál, szüless meg mára,
minden embernek karácsonyára,
s maradj velem, míg múlnak az évek:
Jöjj el, Karácsony! – úgy várlak, kérlek…
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Burkus Zsolt: Újévi jókívánság
Legyen szebb, jobb és több, mindaz ami felvidít,
Kerüljön el minden rossz, mi szíved mélyen szomorít.
Kívánom, hogy boldog legyél, s élvezni tudd életed,
Minden önzést, gonoszságot a jó érdekében félre tedd.

Ezzel a kis verssel Kíván Békés Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet:
Haladás Horgász Egyesület
Községi Sportkör
Lőkösházi Határmenti Nagycsaládos Egyesület
Lőkösházi Vadásztársaság
Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért
Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja
Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub
Lőkösházi Románok Egyesülete és a Román
Kisebbségi Önkormányzat
Lőkösháza Fejlődésért Alapítvány
Asszonytorna Klub
Nótakör

nevében:
nevében:
nevében:
nevében:
nevében:
nevében:
nevében:

Bencsik János
Szűcs Sándor
Kotroczó Istvánné
ifj. László László
Lezsákné Podmaniczky Zsuzsanna
Varga István
Hegedűs Sándor

nevében:

Szántó György

nevében:
nevében:
nevében:

Slezák Csongorné
Tóth Zoltánné
Kerekes Mihályné

7,5 főből 1 fő rendelkezik felsőfokú versenyvizsgával, 1 fő
pedig sikeres szakvizsgát tett.
A számok önmagukért beszélnek. A lakosságtól érkező
visszajelzések többsége azt erősíti meg, hogy a mostani
hivatali apparátus magas szakmai színvonalon és
ügyfélközpontúan végzi feladatát. Teszi mindezt úgy, hogy
közben jelentős létszámleépítés történt, de a
feladatellátásban növekedés következett be: honosítás,
népszámlálás. A plusz feladatok ellátására a hivatal
dolgozói közös összefogás mellett vállalkoztak és
teendőiket magas színvonalon látták el. Gondoljanak csak
a négy alkalommal megrendezett állampolgársági
eskütételre vagy a búcsúra és falunapra. Ide sorolható még
a közös rendezésben megvalósult Holokauszt képavató.
Ezek mind olyan feladatok voltak, melyet a napi
rutinmunkán felül végeztek el kollégáim, melyet e helyről
is szeretnék a magam, a település lakosai nevében
megköszönni. Szeretném kiemelni Haluska Mihálynét,
Slezák Csongornét és Köves Mihályt, végül, de nem utolsó
sorban kell kiemelni Nagy Mihály megbízott jegyző
munkáját.

A ciklus 1. évének összegző értékelése
Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Lőkösházi Választópolgárok!
Engedjék meg nekem, hogy a választás óta eltelt időszak
munkáját röviden áttekintsem és számot adjak Önöknek az
általam, a Képviselő-Testület és a Polgármesteri
Hivatalban dolgozók által végzett tevékenységről.
A Polgármesteri Hivatal alapvetően 3 fő feladat ellátására
koncentrált az elmúlt egy évben:
Honnan indultunk? Hová jutottunk?
Ennek a kérdésnek a megválaszolására számszerűsítve és a
minőségi munkavégzés megítélése szempontjából fogok
választ adni.
Létszámban -3,5 fő volt a változás: Köztisztviselői létszám
változás – 0,5 fő (8 Æ 7,5); közalkalmazotti létszám
változás (település üzemeltetés) – 1 fő (2 Æ 1) változás;
Munka törvénykönyv szerinti alkalmazás -2 fő (4 Æ 2).
Tehát ugyanazt a feladatot jelentősen kevesebb
apparátussal láttuk el az elmúlt időben.
Néhány szó a szakmai színvonalról: A korábbi hivatali
apparátusban a 8 fő köztisztviselőből csupán 3 fő
rendelkezett
köztisztviselői
alapvizsgával.
Jelen
pillanatban minden köztisztviselő alapvizsgázott, illetve a

Mi maradt a hivatalban a távozók után?
Rendetlenség; nem voltak nyilvántartva az önkormányzati
rendeletek, határozatok.
Törvénytelenség; a korábban tett törvényességi
észrevételek egyike sem volt kijavítva, nem készültek el az
aktualizált szabályzatok, nem léteztek alapvető
nyilvántartások úgy, mint bélyegző nyilvántartás, kulcsnyilvántartás, ÁFA-analitika és még sokáig lehetne
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•

sorolni. Ezeknek a hibáknak a kijavítása már nekünk
maradt:
a.) -2,5 millió visszafizetés óvoda pályázat;
b.) -2,8 millió normatíva visszafizetés étkezési normatíva
jogosulatlan igénylés címen;
c.) -5 millió visszafizetés ápolási díj jogosulatlan igénylés
miatt.
Összesen -10,3 millió Ft mínusz. Ez tehát a kiinduló
helyzet, melyből mi a munkánkat elkezdtük.
Szakszerűtlenség,
törvénytelenség,
felelőtlen
gazdálkodás és ránk hagyott adóságok!

Az önkormányzat által lebonyolított rendezvények:
•

•
Településüzemeltetés

•
•

A korábbi 47 fő 7 órás közmunkás foglalkoztatás
lecsökkent 4,5 fő 6 órás foglalkoztatottra és mellette éves
szinten 75 fő 4 órás foglalkoztatásra. Lőkösházán
mindenki meg tudta szerezni a további ellátásra jogosító
30 napos munkaviszonyt! Minden lőkösházi rendszerben
lévő munkanélküli ellátottat bevontunk a közfoglalkoztatás
értékteremtő folyamatába.
Mit végeztünk, csak felsorolás szerűen:
- Kazáncsere II. számú iskola.
- Fakitermelés intézményeink fűtéséhez.
- Közterületek rendben tartása.
- Temető rendben tartása.
- Községi sportpálya rendben tartása.
- Intézmények karbantartása.
- Épület bontás és bontott anyag értékesítés.
- Bálázás.
- Művelődési Ház átadása előtti takarítás és
tereprendezés.
- Májusi búcsú és a falunapi előkészületek.

•
•
•
•

A település anyagi helyzete, gazdálkodás
A település a gazdasági összeomlás/csőd közelében volt,
amikor az új településvezetés azt átvette. Számokban
hasonlítsuk össze az akkori és a jelenlegi helyzetet:
Forráshiány
Működési
hitelkeret
Bérhitel keret
Nyári étkeztetés
Óvoda pályázat
visszafizetés
Elmaradt 6 havi
cafetéria
Kifizetetlen
számla MAPIval

És amit még elvégeztünk:

•
•

•
•
•

Élelmiszer
segélycsomag
osztása
három
alkalommal (első alkalom: 150 csomag kiosztása,
második alkalom: 500 csomag kiosztása,
harmadik alaklom: 720 csomag- az egész
település valamennyi lakása számára-kiosztása.
Corvus-Kora Róbert Holokauszt című festménye
társrendezőjeként- rendezvény lebonyolítása.
Két napos majális és búcsú rendezése.
Leader - konzultációs rendezvénysorozat
lebonyolítása három alkalommal.
Civil
Kerekasztal
rendezvénysorozat
öt
találkozójának megrendezése a Polgármesteri
Hivatalban.
Állampolgársági eskütétel négy alaklommal.
Összesen közel kétszáz honfitársunk tett
állampolgársági esküt.
Augusztus 20-i rendezvény lebonyolítása: testvértelepülési kulturális és gazdasági megállapodás
megkötése.
Adventi rendezvénysorozat megrendezése Civil
szervezetek bevonásával.

Rendezvényeinket két alkalommal látogatta meg a körzet
országgyűlési képviselője Dr. Kovács József, egy
alkalommal pedig Erdős Norbert kormánymegbízott Urat
láttuk vendégül a településen. Testvértelepülésünk
polgármesterét és küldöttségüket négy alaklommal
fogadtuk Lőkösházán.

A településüzemeltetéssel kapcsolatos feladataink magas
szintű ellátásában kiemelt szerep jutott – és ezért külön
köszönet nekik – Szirb György hivatali dolgozónak és
Telek János alpolgármester Úrnak. Köszönöm nekik és a
többi még önkéntesen csatlakozott segítőnek. Az
eredmények
jól
láthatók:
Lőkösháza
rendezett,
karbantartott, tiszta település.

•

Óvoda előtti játszótér társadalmi munkában
történő felújítása és virágosítása.

A településen határidőre és magas színvonalon
megtörtént a népszámlálási feladatok elvégzése.
A népszámlálásban résztvevők munkáját ezúton
is szeretném megköszönni!
A Művelődési Ház felújítása befejeződött.
Művelődési Ház bontott anyag-értékesítés:
kettőszázezer forint folyt be a bontott anyagok
értékesítéséből. Az intézményeink között a még
használható
bútorokat
szétosztottuk
(Gondozóház. Iskola, Óvoda, Konyha, Hivatal).
A településen nyolc buszöböl (Eleki úti kettő,
Kevermesi úti kettő) került felújításra.
A település belterületén hiányzó közlekedési
táblák pótlása.
Az Alapítók utcai kövesúton található kisebb
kátyúk rendbe hozatala.

2010.IX.hó
-28
millió

-14

-20

millió

-13,007

millió

-7
-1

millió
millió

-7

millió

-2,5

millió

0

-0,9

millió

0

-12,5

millió

43,9 millió Ft

2011.IX.30.
millió

0

-7,9

millió

27,907 millió Ft

15,993 millió Ft-tal kevesebb!
A település csőd felé haladását sikerült megállítanunk. S
még ennél is jelentősebb eredményeket tudtunk volna
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nem mulasztottuk el az értékbecslést, melyet az előző
polgármester és képviselő-testület három alkalommal is
mellőzött. (Bréda, Autómosó)
1. Autómosó + 1 M Ft
2. Bréda folyamatban (a korábbi KT. határozat
visszavonva, értékesítés felfüggesztve)
Ezzel a lépéssel egy súlyos vagyonvesztést sikerült
megakadályozni. Köszönet nem jár érte, mindannyian
tettük a dolgunkat.
Az önkormányzati vagyon áron aluli értékesítését hűtlen
kezelésnek nevezi a büntetőjog, amiért akár büntetőjogi
felelősség terhelheti a polgármestert és a képviselőtestületet.

elérni, ha időközben nem terhel bennünket további
jogosulatlan normatíva igényléssel összefüggő tétel: 2,8
millió Ft. étkeztetési normatíva, 5 millió Ft ápolási díj. Ez
7,8 millió Ft-tal terhelte meg az idei költségvetésünket
úgy, hogy ez nem tervezett kiadásként szerepel a 2011-es
költségvetésben. Ha ezt az összeget nem kellett volna
visszafizetnünk, úgy esély lett volna egy -5/6 millió Ft
hiánnyal
elfogadott
költségvetés
végrehajtására.
Pozícióink jelentősen (sajnos nem látványosan) javultak,
ami fegyelmezett, magas szakmai színvonalon elvégzett
munkával jöhetett csak létre. Lőkösházán egyszer sem
fordult elő, hogy az önkormányzat ne tudott volna időben
segélyeket, béreket utalni, vagy hogy akadozzon a
gyermekétkeztetés a kifizetetlen számlák miatt, az
intézményeink (óvoda, iskola, könyvtár, stb.) zavartalanul
működtek. Ebben a munkában mindenkinek feladata,
felelőssége volt: köszönet illeti a képviselő-testület
tagjainak, intézményvezetőknek, a hivatali dolgozóknak,
könyvvizsgálónak a munkáját!

Pályázatok
Az elmúlt egy évben megannyi pályázat került beadásra,
legtöbbjük eredményesen, sikerrel zárult.
1. Közfoglalkoztatási pályázatok
2011-ben 4 alkalommal adtunk be rövid távú
közfoglalkoztatási
pályázatot,
75
embert
foglalkoztattunk.(Pályázatot
készítette:
Slezák
Csongorné, Vásárhelyi Judit, Szűcsné Gergely
Györgyi). Két alkalommal 4,5 fő 6 órás
foglalkoztatásra pályáztunk.
2. OFA pályázat – 1 fő sikeres
(Készítette: Nagy Klára, Czilli Attila)
3. Ökomenikus élelmiszer-segély osztás – 3
alkalommal sikeres
(Készítette: Slezák Csongorné, Vásárhelyi Judit,
Czilli Attila, Szűcsné Gergely Györgyi)
4. Szociális földprogram 2011. – elutasított
( Készítette: Vásárhelyi Judit, Szűcsné Gergely
Györgyi, Bán Edit, Enyedi József)
5. „Nyúlunk a munkáért” – elutasított
(Készítette: Vásárhelyi Judit, Szűcsné Gergely
Györgyi)
6. ÖNHIKI
2010.november – sikertelen
(Készítette:Köves Mihály, Czilli Attila) 2011.
május – sikertelen (Készítette:Köves Mihály,
Czilli Attila) 2011.szeptember – sikereskétmillió forintot nyertünk! (Készítette: Köves
Mihály, Czilli Attila)
7. LEADER pályázatok:
Többcélú rendezvény – folyamatban (Készítette:
Slezák Csongorné, Czilli Attila, Szűcsné Gergely
Györgyi)
8. Oktatási szakértő alkalmazása – sikeres
(Készítette: Balogh Istvánné, Köves Mihály)
9. Integrált oktatás bevezetése – Általános Iskola
sikeres (Készítette: Iskolavezetés, Köves Mihály)
10. Informatikai pályázat általános iskolasikeres(Készítette: Balogh Istvánné, Köves
Mihály)
11. Nyári gyermekétkeztetés- sikeres (45 fő)
(Készítette: Nagy Csaba, Köves Mihály)

Intézményfenntartás, működtetés, munkahelyteremtés
Közintézményeink fenntartására kiemelt súlyt fektettünk.
Nevelési-oktatási intézményeinket minden nehézség
ellenére önállóan tartjuk fenn. RAGASZKODUNK AZ
INTÉZMÉNYEINKHEZ!
Az iskolában 750.000.- értékben érintésvédelmi felújítást
végeztünk el. Megtörtént a nyári karbantartás is mindenütt.
Emellett még az egészségügyi ellátó rendszerben is sor
került eszközbeszerzésre.
Fogorvosi szolgálat: nyomógombos turbina beszerzése.
Védőnői szolgálat: Hallásvizsgáló készülék beszerzése.
A művelődési ház felújítása befejeződött, az érdemi munka
elkezdődött.
Minden vezető részt vesz a takarékos gazdálkodás
végrehajtásában; lelkiismeretes munkájukat köszönjük.
Kistérségi Társulás munkájában való részvétel:
A Gyulai Kistérség Társulási Tanácsa 2010. októberében
megkezdte munkáját. Ebben a munkában jómagam, mint a
Pénzügyi Bizottság elnöke tevékenykedem. A Társulási
Tanács valamennyi ülésén részt vettem. Munkámmal
segíteni próbáltam a kistérség munkáját, különös
tekintettel a kistérségi fenntartásban működő Gondozóház
tevékenységét: egy év alatt kétszer kezdeményeztem a
működési
engedély
módosítását,
ami
ellátotti
létszámemelkedéssel és dolgozói létszám növekedésével
járt. Büszkék vagyunk mindannyian a Gondozóházban
létrehozott kilenc új munkahelyre!
Vagyongazdálkodás
Elsőként gondoskodtunk az önkormányzati vagyonunk
teljes körű védelméről. Erre azért került sor, mert a
Gondozóházba történt betörést követően derült ki, jó
néhány épületünk betörés, lopás, stb. cselekményekre
NINCS biztosítva. Ezért nem kaptunk egy forint kártérítést
sem .A hiányosságot pótoltuk.
Ingatlanértékesítés: meglévő vagyonunk értékesítése előtt

Szociális ellátórendszerünk fejlesztése
Ezt a kötelező feladatot úgy próbáltuk meg ellátni, hogy
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soron kívüli ülést is- mely szintén minden alkalommal
határozatképes és eredményes volt. Ennek alátámasztására
az ez évi adatok: 2011.szeptember 26-ig a képviselőtestület 15 rendeletet alkotott és 205 határozatot hozott. A
döntések abszolút többség mellett születtek. 2010.
októbere óta 1 alkalommal 1 képviselő „NEM”-mel
szavazott, míg 2 képviselő 2-3 alkalommal tartózkodott. A
többi esetben a rendelet-tervezetek és határozati javaslatok
egyhangú többséggel kerültek elfogadásra.
Falugyűlést, közmeghallgatást az elmúlt időszakban 1-1
alkalommal
tartottunk.
Szándékunk
szerint
a
legmesszebbmenőkig tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
Munkánkat a Kormányhivatal segítő kontrollja alatt
végeztük/végezzük. A számok tükrében az elvégzett
munkát eredményesnek értékelem és köszönöm képviselőtársaim felelősségteljes és lelkiismeretes hozzáállását:
közülük szeretném kiemelni a két bizottsági elnököt,
Vásárhelyi László és Enyedi József Képviselő Urakat.

egyszerre 3 kitűzött célt megvalósíthassunk.
1. Ellátotti létszám emelése – új ellátási forma
bevezetése
2. Ellátás színvonalának emelése
3. Munkahelyteremtés
Ismét néhány adat, melyet szeretnék Önök elé tárni:
Ellátotti létszám emelése: házi segítségnyújtás 105 Æ 143
Æ 166 fő (+51 fő)
Új ellátási forma beindítása (13. ellátási forma) –
fogyatékkal élők nappali ellátása 10-15 fő között változik.
Az ellátás színvonalának emelése: a dolgozói kollektíva
folyamatosan képezi magát.
Munkahelyteremtés: tiszteletdíjasok: egy év alatt 3 fő Æ 5
fő, alkalmazottak: egy év alatt 9 fő. Összesen 14 fővel
gyarapodott az alkalmazotti létszám.
Igyekeztünk egyéb teljes munkaidős foglalkoztatást
biztosítani
Vésztő: vasúttisztasági program 4 fő - 8 óra - 9 hónap.
Víziközmű: társulati csatornák 10 fő - 8 óra - 3 hónap.
10 fő - 8 óra - 3 hónap.

Külön szeretném megköszönni azoknak a segítségét - szép
számmal voltak az év folyamán-, akik önkéntesként
segítették a település munkáját! Támogatásukra a jövőben
is számítunk!

Személyi kérdésekben komoly döntések születtek:

Lőkösháza, 2011. december 21.

1.) Általános iskola magasabb vezető kinevezése.
2.) Jegyző fegyelmi.
3.) Jegyző helyettesítése.
4.) Védőnő helyettesítése.

Szűcsné Gergely Györgyi s.k.
polgármester

Egyéb fontos döntések

Kábeltévé

1.) Csatlakozás a MINTA-MENZA programhoz.
2.) Testvér települési megállapodás aláírása.
3.) Térségi központ kialakítása- vidékfejlesztés.
4.) Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány létrehozása.
5.) II. világháború áldozatainak tiszteletére emlékmű
emelésével kapcsolatos döntés.
6.) Lőkösházáért elismerések odaítélése.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KépviselőTestület döntése alapján 2012. január 1-től a Kábeltévé
havi díja 1850 Ft, éves díja pedig 22200 Ft.
A tavalyi kedvezmény nagy sikerére való tekintettel, aki
január 31-ig az egész éves díjat befizeti, úgy egy havi
kedvezményben részesül.
Felhívjuk az Előfizetők figyelmét, hogy 2011. december
31-i fordulónappal értesítéseket küldünk január első
hetében, azoknak az előfizetőknek, akiknek Kábeltévé
díjjal elmaradásuk van. Befizetési határidő: 2012. január
31. Aki ezt a határidőt túllépi és nem teljesíti
kötelezettségét, a szolgáltatás kikapcsolásra kerül,
mindaddig míg a hátralékát egy összegben nem rendezi.

A képviselő-testület munkája
A 2010-es helyhatósági választásokon a lakosság olyan
embereknek szavazott bizalmat, akik elkötelezettek a
település helyzetének javítása és fejlesztése érdekében.
Első- és egyáltalán nem szimbolikus – lépése az volt a
képviselő-testületnek, hogy önmaga számára nem állapított
meg tiszteletdíjat! Ez önmagában is egy igen jelentős 5,2
millió Ft–os megtakarítást eredményezett a 2011.évi
költségvetésünkben.
A megalakuláskor a bizottságok számának csökkentése is
e takarékossági szándékunkat tükrözte. A Képviselőtestületi ülések, bizottsági ülések mindannyiszor
határozatképesek voltak, - vagyis mindenki komolyan
vette feladatát. Voltak, akik nem mindig tudtak a munkába
bekapcsolódni, ettől még értékes és előremutató képviselői
munkát végeztek.
Üléseink száma meghaladja a munkaterv szerint
betervezett 12 alkalmat, emellett 7 alkalommal tartottunk

Polgármesteri Hivatal

Iskola
Ünnepvárás az Általános Iskolában
Az elmúlt heteket a mozgalmasság és a közelgő
karácsonyt, a téli szünetet megelőző izgatott várakozás
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homoktükröt alakítottunk ki. Sokkal biztonságosabb lett az
udvaron való tartózkodás mióta kerítéssel zártuk le a
játszórészt. December 1-én az ÁNTSZ szervezésében a
helyes fogápolást sajátíthatták el a gyerekek. December 6án a gyermekek nagy örömére megérkezett az óvodába a
Télapó. Mindkét csoport színvonalas műsorral készült.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal adományát és
mindazoknak, akik anyagilag, vagy egyéb módon
támogatták az intézményt. A karácsonyi ünnepély
december
16-án
délelőtt
10
órakor
kerül
megrendezésre az óvodában. Az óvoda dolgozói nevében
minden lőkösházi lakosnak Kívánok Kellemes Ünnepeket,
Békés Boldog Új Esztendőt!

jellemezte. Diákjaink a tanulás mellett aktívan
kapcsolódtak be a térségi és a helyi szervezésű
programokba is.
A nyílt tanítási napokon idén is sok szülő látogatta meg az
órákat. Nagy esemény volt az alsó tagozat udvarán az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány által ajándékozott
játszóelemek ünnepélyes átadása, melyet szeretnénk
ismételten megköszönni mindenkinek, aki segítséget
nyújtott hozzá.
Igyekeztünk tartalmas délutáni programokat kínálni a
tanulóknak: alsó tagozatosaink a helyes táplálkozás és
fogápolás témája köré szervezett vetélkedőn, a nagyok
pedig az ősz, a halloween témában összeállított feladatok
megoldásával
szórakoztak.
Az
utóbbit
a
Diákönkormányzat által rendezett aula-buli zárta.
December elején a Mikulást várták az osztályok nagy
lelkesedéssel.
Mindenki
szervezett
osztályszintű
rendezvényeket. A lebonyolításban nagy segítséget
nyújtottak a szülők, ezúton is köszönet érte. Tanulóink
közreműködtek az Adventi - programokon: verseket
mondtak, táncoltak, zongoráztak, ezzel is színesítve a
műsort. Az intézmény karácsonyi ünnepségén gyújtjuk
meg a negyedik adventi gyertyát december 17-én 16
órakor a művelődési házban. Mindenkit szeretettel
várunk a rendezvényre.
Sporteseményekben sem volt hiány: a Kinder kupán, a
Mikulás-kupán is dobogóra állhattak focistáink.
Román versmondóink is jeleskedtek és hozták a díjakat
Battonyáról és Nagylakról: Ottlakán Boglárka, Popucza
Titanilla, Mikló Tímea. Gratulálunk nekik.
Rajzpályázaton díjat nyertek: Kindling Nikolett 3. oszt.
/Mikulás-pályázat/ Kotroczó Nóra 2. oszt. /Méhésztémájú/
A nyolcadikosoknak rendezett történelmi tantárgyi
verseny döntőjébe 4 tanulónk jutott be Battonyára. Fejes
Rita 3. helyezett lett, ami igen szép eredmény. Büszkék
vagyunk rájuk.
Végül szeretném megköszönni minden pedagógusunk
odaadó munkáját, hiszen a fenti sikereket csak
lelkiismeretes munkával, többletfeladatok vállalásával
tudjuk elérni.
Tanulóink nevében köszönjük az Önkormányzattól kapott
télapó csomagokat, melyet minden gyermekhez eljuttattak.
A téli szünet december 19-től január 2-ig tart. /Első tanítási
nap: január 3. kedd/
Az iskolavezetés nevében minden kedves lakosnak Békés,
Boldog Ünnepeket kívánunk!

Nagy Józsefné
óvodavezető

Művelődési Ház
Kedves Lökösháziak!
A Petőfi Művelődési Ház 2011. augusztus 20.-án kezdte
meg működését, mint Integrált Közösségi Szolgáltató Tér.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében az
alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
Kötelezően nyújtandó szolgáltatások:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;
b) ifjúsági közösségi programok szervezése,
ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok
nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése,
fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének
támogatása, ifjúsági információs pult működtetése;
c) közművelődési programok szervezése;
d) a lakosság és a vállalkozások információhoz való
hozzájutásának elősegítése;
e) nyilvános könyvtár működtetése;
f) közösségi internet hozzáférés biztosítása az
önállóan, teleházban vagy könyvtárban működő eMagyarország ponton (közösségi információs hozzáférési
pont).
Valamint:

Balogh Istvánné
iskolavezető

A címbirtokosi okiratban meghatározott alábbi opcionális
szolgáltatások:
a) Közösségfejlesztési folyamatok generálása,
folyamatkövetése.
b) Helyszín biztosítása civil szerezetek számára.
c) Egészségfejlesztési programok megvalósítása.
d) Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ)
információs pont kialakítása.
e) Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások
biztosítása (Közháló Végpont).
Volt író-olvasó találkozó, mese délután vetélkedővel,
kiállítások, ünnepségek, a legutóbbi Mikulásnapi
szórakoztató gyermekműsor és a gyermekeknek (0-14 éves

Óvoda
A 2011/2012 nevelési év két csoporttal indult a
gyermeklétszám 60 fő. Már októberben beköszöntött a
járványos
időszak,
a
betegség
leginkább
a
kiscsoportosokat érintette, sajnos azóta is tart. Októberben
megkezdődött a hittanoktatás 14 szülő igényelte gyermeke
számára. A letelepített játékok köré szülői segítséggel
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társadalomnak, hogy csak akkor leszünk jó állampolgárai sőt jó szülők-, ha erőnk felett vásárolunk csuda dolgokat a
gyermekeinknek. Sok szülő boldogan hajtja adósságába a
fejét, csak megvásárolhassa a legújabb személytelen
(szemétbe való) szórakoztató bóvlit gyermekének a fa alá.
Örömét látva ismét magára hagyhatja és a szeretet ünnepe
az ajándékozással be is zárul. Ebben a nehéz gazdasági
helyzetben miért is ne lehetne jelképes ajándékokkal és
egész éven tartó szeretettel viseltetnünk gyermekeink és
embertársaink iránt. A fára és a fa alá ne csupa nagyüzemi
tárgy kerüljön, helyette inkább gondoskodás-szeretet.
Próbáljuk meg legalább ezen a jeles ünnepre elkészíteni
kedvenc ételét, édességét, biztosan lesz olyan ajándék,
mint bármelyik kínai tömegáru. A szent estén elemes játék
helyett mesét is szívesen hallgatva.

korig)kiosztott mikulás csomag a helyi vállalkozók,
egyesületek és a helyi lakosok összefogásával jött létre.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek aki segítette
valamilyen formában ezt a rendezvényt!
Anyagi támogatást nyújtott:
Torma
Károly,
Megyeri
Zsolt-Brédai
Kastély,
Vadásztársaság, László Lászlóné, Ottlakánné Tordai
Rozália, Szűcsné Gergely Györgyi, Nagy Józsefné,
Nagycsaládosok Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Helyi
Szervezete, Haladás MGSZ.
Tombola tárggyal támogatta:
Takarékszövetkezet, Kora Róbert és családja, Kásáné
Bellér Renáta, Nagy Éva, Murvai András és családja,
Gondozóház, Fejlesztő-foglalkoztató, Román kisebbségi
önkormányzat, Kora Beatrix, Asszony klub, Szivosné
Borzák Mária, Kátai Lászlóné, Bodor Jánosné, Közösségi
Misszió Kevermes, Haladás MGSZ, Lökösháza
Önkormányzat, Általános iskola 2. osztálya, Óvoda
Kotroczó Zoltán és családja, Samuné Priskin Anikó,
Határmenti Nagycsaládos Egyesület Lőkösháza, Mák
Virág Mercédesz, Kindling család, Olcsó Áruk Boltja.

Szép és Békés Karácsonyt, Boldog Új Évet!
Nagy Csaba
konyhavezető

Gondozási Központ

Süteményt sütöttek
A lőkösházi Gondozási Központ 2011. novemberében
szervezett ruhagyűjtési akciója eredményesen zárult.
Jelentős mennyiségű használt ruhát gyűjtöttünk össze, a
lőkösházi lakosoknak köszönhetően, amely a békéscsabai
Egyházmegyei Karitasz ruhaadományával együtt kerül
kiosztásra, a településünkön élő rászoruló emberek
számára. Az adományokat ezúton is szeretnénk
megköszönni!
Intézményünk a közelgő ünnep alkalmából, minden
kedves
ellátottját
megajándékozta,
szerény
édességcsomaggal,
amelyet
Budapestről
élelmiszeradományként kapott.
A fent említett adományok (ruha, élelmiszer)
hazaszállítása Fodor Mihály és Kiss Roland
felajánlásából történt, amelyet szívből köszönünk!
Karácsonyi rendezvényeink egyikére 2011. december 11én került sor, a település Adventi gyertyagyújtás
ünnepségsorozatának keretében, illetve 2011. december
20-án 13 órai kezdettel kerül sor a lőkösházi
Mozgáskorlátozottak Egyesületével közös rendezésben. A
rendezvény helyszíne, a lőkösházi Petőfi Művelődési Ház.
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Kásáné Bellér Renáta, Bodor Jánosné, Szécsi Orsolya,
Csétai Imréné, Záblóczki Szilvia.
Köszönöm Nagy Csabának a szendvics alapanyaghoz
nyújtott 10 csomag kenyeret, 2 doboz margarint és a 2
csomag szeletelt kolbászt.
Köszönöm azoknak, akik segítettek
elkészíteni, árusítani, takarítani:

a

szendvicset

Murvainé Tapasztó Zsuzsanna, Samuné Priskin Anikó,
Szécsi Orsolya, Kora Beatrix, Varga Dóra, Szincsák
Viktor, Kotroczó Zoltánné, Kindlingné Urbán Ilona,
Mákné Jánosi Katalin, Borgye Krisztina.
Remélem örömöt szereztünk kicsiknek és nagyoknak
egyaránt Tücsök Petivel és Hangya Levivel!
Kívánok minden kicsinek és nagynak Békés Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 2012-re!!
László Lászlóné ifj.

Sztezsánné Kovács Gyöngyi
mb. intézményegység vezető

Konyha
Karácsony? Szeretetünnep?

Vöröskereszt

Az év legfontosabb ünnepe a karácsony! Jézus
születésének és a szeretet ünnepe. A mindennapok azért
mások; munkával, munkanélküliséggel, tanulással vagy
éppen iskolakerüléssel, stresszel telve, a kilátástalanságtól
fásultan. A média, a reklámok elhitetik velünk a fogyasztói

Az elmúlt évben négy alkalommal volt véradás
községünkben. Két ízben a Gondozási Központban
bonyolítottuk le a véradást, ezúton szeretném megköszönni
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A közelgő ünnepek idején többen elutaznak távolabbi
rokonaikhoz, szeretteikhez. Az átmenetileg őrizetlenül
hagyott ingatlanok célpontjai lehetnek bűnelkövetőknek,
ezért kérjük, hogy fokozottan figyeljünk szomszédaink,
rokonaink házaira. Amennyiben jelzik felénk a
szolgálatellátás során fokozott figyelemmel leszünk a
tudomásunkra jutott üres házakra.
Mindenkinek Békés, Boldog Ünnepeket, valamint
Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk valamennyi tagunk
nevében.

az ott dolgozók segítségét. A donorokat a véradást
követően megvendégeltük, ehhez a támogatást a
Képviselő-Testület nyújtotta, köszönjük! Átlagosan 30-35
véradó nyújtja a karját a betegek gyógyulásának
elősegítése érdekében, ez a lakosság arányához
viszonyítva jónak mondható. Ebben az évben 106-szoros
véradónkat, Varga Istvánt a Parlamentben tüntették ki.
2012-ben is számítunk régi és új véradóinkra, mindenkinek
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
Samuné Priskin Anikó
alapszervezeti titkár

Lőkösházi Polgárőrség
KHSZ. vezetősége

Polgárőrség

Gazdabolt

Tisztelt lőkösháziak!
Tisztelt Lőkösháziak, kedves olvasók!
Elmondhatjuk, hogy az ez évre vállalt feladatainak
végrehajtása a tervezetnek megfelelően alakult. A
folyamatos
szolgálatellátást
a
tagság
önkéntes
vállalásainak függvényében tudtuk és tudjuk megoldani. A
rendőrséggel (Határrendészeti Kirendeltséggel) közös
szolgálatellátások az eddigi gyakorlat szerint történnek. A
helyi civil szervezetek által jelzett rendezvény- és
helyszínbiztosítási igényeknek maradéktalanul eleget
tettünk. Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) által
jelzett országos akciókban, valamint a Békés Megyei
Polgárőrök
Szövetsége
által
szervezett
megyei
rendezvényeken részt vettünk. A település határmentisége
indokolja, hogy a polgárőrök az alapismereteken túl
speciális képzést kapjanak határrendészeti ismeretekből is.
Ezen
ismeretek
elsajátításához
a
Lőkösházi
Határrendészeti Kirendeltség szakmai oktatást tartott a
polgárőrök részére I. félévben az illegális migrációval
kapcsolatban, II. félévben a határ mentén történő
intézkedéssel, eljárásrenddel kapcsolatos szabályokról,
kiemelten az államhatárhoz kapcsolódó szabálysértésekről,
bűncselekményekről,
a
polgárőrség
határőrizettel
kapcsolatos együttműködési feladatiról. Együttműködési
megállapodásaink a hatályos jogszabályokhoz igazodva
folyamatosak. Felszereléseink (formaruha, szolgálati
jelvény, igazolvány), tárgyi eszközeink (gépjármű,
kerékpár, telefon) biztosítják a szolgálatellátást.

Karácsony közeledtével, meleg szívvel köszöntöm
Lőkösháza minden lakóját.
Ez az ünnep az év legmeghittebb napja. Boldog együttlét
családunkkal, szívszorító emlékezés a hiányzó, elvesztett
családtagjainkról.
A szeretet ünnepén, csodálatos érzés költözik szívünkbe.
Szeretet-béke, boldogság, harmónia, családunk ölelése,
gyermekeinket kacagása, unkáink csillogó szeme,
gyertyafény, csillagszórók szikrázása, ételek bősége,
karácsonyi dallamok és szépen becsomagolt ajándékok a
fenyőfa alatt.
Ilyenkor nem az ajándékok értéke, mennyisége számít,
hanem az a SZERETET, amit akkor átnyújthatunk vele.
Ez az ünnep legyen mindenkinek a legboldogabb,
szeretettel átitatott ünnep. Legyen mindenkinek olyan
Karácsonya, amilyet megálmodott. Minden lőkösházinak
kívánok BOLDOG-BÉKÉS KARÁCSONYT, és nagyon
Boldog Új ÉVET, magam és a GAZDABOLT minden
dolgozója nevében:
László Lászlóné

Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő: Lászlóné Komjáthy Ildikó; Szövegszerkesztés: Haluska Mihályné; Nyomdai munka: Polgármesteri Hivatal;
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, Lőkösháza, Eleki út 28. – A helyi önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.
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