Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Könyvtár

Lőkösháza, 2011. október hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Térítésmentes szolgáltatások:
Augusztus 1-től megkezdődött a Művelődési Ház és a
Községi Könyvtár felújítási munkálatok utáni nagytakarítása.
Önkéntesek és közmunkások segítségével az augusztus 20-i
ünnepélyes átadáson már a szépen berendezett és szinte új
épületben tudtuk fogadni a helyi lakosokat és a vendégeket.
Ezúton szeretnék mindenkinek köszönetet mondani akik részt
vettek és segítettek az épület kitakarításában! A külső
átalakítások mellett a belső tartalmában is megváltozott az
intézmény, fiatalos, nyitott és rugalmas szervezet jött létre,
melynek a célja egyrészt a helyi társadalom kulturális
igényeinek feltárása és kiszolgálása, másrészt a fiatalok
információval való ellátása, közösségfejlesztési folyamatok
elindítása. Az új intézményben teret kap minden korosztály,
szervezet, egyesület, baráti társaság.
A művelődési ház az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Lőkösházi

● könyvtárlátogatás
● a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata
● információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól
● rendezvények látogatása
Kölcsönzési határidő négy hét. Egy olvasójegyre egy alkalommal 14
év alatti olvasó 3 db könyvet, 14 év feletti olvasó 8 db könyvet
kölcsönözhet ki.
A hosszabbítási idő négy hét. A határidő egy olvasónak, egy
dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg.
Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő:

de: 9-12

du: 14-17

Kedd:

de: 9-12

du: 14-17

Szerda:

de: 9-12

du: 14-17

● Terembérleti lehetőség: színház terem:200-250fő

Csütörtök:

Zárva

● Üvegterem:50fő

Péntek:

de:9-12

Szombat:

de: 10 – du: 17

Vasárnap:

Zárva

30-250 fő befogadására alkalmas kis- és nagyterem igénybe
vehetők tanácskozások, fórumok, továbbképzések, vásárok,
táncos rendezvények, lakodalmak rendezésére.

● Könyvtár:30-40fő
● Előtér:20-30-fő
Terembérleti díjakról bővebb információt személyesen vagy
az alábbi telefonszámon kérhető: 66/244-399, 30/82-42-477
Vendéglátás:
Lehetőség van asztalok, székek bérlésére.
Bérleti díjakról személyesen vagy telefonon érdeklődhet a
66/244-399, 30/82-42-477 telefonszámon.
Teleházi szolgáltatás:
● Internet elérés
● nyomtatás
● fénymásolás
● scannelés
● fax küldés

HÍR MONDÓ

● az állományfeltáró eszközök használata

06. 9:00:

Kedves lőkösházi szépkorúak: nagymamák, nagypapák, dédik!
Önöket köszöntjük tiszta, őszinte szívvel az Idősek Világnapján. Reméljük, hogy erőben, egészségben és jókedvvel
fogadják a megbecsülés és a szeretet hangján szóló jókívánságainkat! Valamennyiüknek azt kívánom, hogy éljenek
tartalmas, békés és meghitt időskort, vigyázzanak ránk, gyermekekre. Tiszta szívemből kívánok Lőkösháza Község
Képviselő Testülete nevében is elegendő örömet, egészséget, nemcsak az Idősek Világnapján, hanem az év minden
napján.
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

du:14-17

Tervezett programok:
Október:

Köszöntő Idősek Világnapjára!

Megemlékezés
Állampolgársági eskütétel

10. 14:00: Idősek Napja
15. 19:00: Lökösháziak az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány által rendezett Jótékonysági
Bál

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

November: 15

14:30: Nógrádi Gábor, Nógrádi Gergely
Író-Olvasó találkozó
ifj. László Lászlóné intézményvezető

Ne tegyétek Őket szük odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,

21. 14:30: Október 23. Nemzeti ünnepre való
megemlékezés az Általános Iskola
szervezésében
27. 15:00: Népmese Napja
Játékos, vidám mese délután

Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

MEGHÍVÓ
Lőkösháza Község Önkormányzata és a Gondozóház tisztelettel meghívja a község
valamennyi szépkorú lakóját az IDŐSEK VILÁGNAPJÁT köszöntő
rendezvényére.
A rendezvény helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház Nagyterme
A rendezvény időpontja: 2011. október 10. hétfő délután 14 óra

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal pénztára az alábbiak szerint tart nyitva:
Kedden 8 órától 12 óráig
Pénteken 8 órától 11 óráig.
A készpénz be- és kifizetéseket kizárólag ezen időszakokban tudjuk lebonyolítani. Ettől csak rendkívül indokolt esetben lehet
eltérni.
Megértésüket, együttműködésüket megköszönve:
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”
(Zsoldos Imre)
Amivel Önöket várjuk:
➢

A lőkösházi tehetségek műsorral köszöntik településünk idős lakóit.

➢

Szerény megvendégelés mellett töltsön el egy szép délutánt barátai, ismerősei társaságában.

➢

A település óvodásai köszöntik Lőkösháza legidősebb lakóját.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre!
Felelős kiadó: Önkormányzat Lőkösháza, Felelős szerkesztő: Haluska Mihályné; Szövegszerkesztés: Lászlóné Komjáthy Ildikó Nyomdai munka: Polgármesteri
Hivatal Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, Lőkösháza, Eleki út 28. – A helyi önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

RÖVID HÍREK AZ ISKOLÁRÓL, ÓVODÁRÓL
• -Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév, óvodánkban 2
csoportban, az iskolánkban 8 osztályban és két napközis
csoportban folyik az oktató-nevelő munka. Az
intézményekben a nyári felújítási munkák eredménye képen
tiszta, rendezett környezet várta a gyerekeket.
• Nem szűkölködtünk eseményekben sem. Nyolcadikos tanulóink
a továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatást kaptak. Látogatást
tettek Viszokai János pékségében, ahol a szakma szépségeivel
ismerkedtek.
• Papírgyűjtést szerveztünk, ahol 10 tonnányi papírt sikerült
összegyűjteni tanulóinknak.

II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSA LŐKÖSHÁZÁN

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lőkösháziak!
Ezúton
is
tájékoztatjuk
a
lakosságot,
hogy
a
családtámogatásokról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvényt,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvényt a tankötelezettség
teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI.
Törvény 2010. augusztus 30-i hatállyal bevezette az
iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogintézmény
célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek
helyes irányú fejlődésének elősegítése.

• Október 15-én 19 órától a Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány jótékonysági vacsorát rendez a művelődési
házban, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
A vacsorajegyek és a támogatójegyek már megvásárolhatók a
szervezőknél.

Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és
összegyűlik a 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a
jegyzői gyámhatóságnak. A jegyzői gyámhatóság végzésben
figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott tanévben mulasztott
ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási
támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermek
védelembe vételét. Amennyiben a gyermek továbbra sem
teljesíti a tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája
összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság – az iskola jelzése alapján
– felfüggeszti a az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi
a gyermeket. A jegyzőnek e hatáskörben mérlegelési
lehetősége nincsen. Az 50 igazolatlan óra automatikusan az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és védelembe
vételével jár.

• Az okt. 23-i ünnepi megemlékezésünket okt. 21-én, 14 óra 30tól tartjuk a művelődési házban. A műsorra tisztelettel
meghívunk minden érdeklődőt.

Ezúton is kérem a Tisztelt Szülőket, hogy kísérjék figyelemmel
gyermekük iskolai előmenetelét az 1993. évi közoktatási
törvényben foglaltakkal összhangban.

• 2 focicsapattal neveztünk Pocsajra, a Barátság Kupára, ahol jól
teljesítettek fiataljaink.
• Okt. 3-án hagyományosan megemlékeztünk a Művelődési
Házzal közösen a Zenei Világnapról. Minden fellépőnek,
felkészítőnek és szervezőnek köszönjük a színvonalas
programot.

• Az iskolákban az őszi szünet november 2-től 5-ig tart. Az óvoda
ezeken a napokon is fogadja a gyerekeket.

Polgármesteri Hivatal, Gyámügyi csoport

Amikor a II. világháború után majd minden család gyászolt, s nem volt mód arra, hogy ebben a gyászban osztozzon velük az
egész közösség. 1989-ben újította fel tiszteletét az első szabadon választott kormány, ekkor már Hősök Napja néven. Az ünnep
érvényét kiterjesztette „a haza, a szabadság és az emberi méltóság” valamennyi mártírjára, beleértve a holocaust áldozatait és az
1956-os forradalom hőseit is.
A hősök emléke az emberek szívében – lelkében tovább élt. Emlékművek sorát állították ebben az időben országszerte.
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő testülete a 145/2011(06.27.) számú határozatával elfogadta, hogy a településen
emlékművet emel a II. világháborúban elhunyt lőkösházi áldozatok tiszteletére.
Az emlékmű elkészítésére felkértem Corvus–Kora Róbert helyi képzőművészt, aki örömmel fogadta a felkérést. A munka
koordinálására az önkormányzat létrehozza a Lőkösházi Emlékbizottságot. Kérjük azokat a ma élő hozzátartozókat, akiknek
tudomásuk van róla, hogy szeretteik a II. világháború áldozataként vesztették életüket, vegyék fel a kapcsolatot az
önkormányzattal, és/ vagy az általa létrehozott Emlékbizottsággal, és jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy a
bizottság tagjainál. Az adatok feldolgozása folyamatosan történik. Mindazon lőkösházi emberek neveit szeretnénk megörökíteni
az emlékművön, akikről megfelelő információ birtokában a hozzátartozók eljuttatják a szükséges dokumentációkat. Minden ezzel
kapcsolatos tárgyi emléket is szívesen veszünk, melyeket majd kiállítunk a felújított és megszépült Művelődési Házban. A
létrehozandó Emlékbizottságot az önkormányzat 2011. október 31-ig megalakítja. A megalakulásról tájékoztatjuk a Tisztelet
lakosságot. Ezt követően a bizottság tagjait lehet keresni, amennyiben hozzátartozóval kapcsolatos bejelentést kívánnak tenni. A
hőseink felkutatását folyamatosan végezzük. Minden évben a koszorúzást megelőzően a felkutatott hősökkel kibővítjük a
megörökítettek névsorát. Kérem Önöket, hogy segítő együttműködésükkel összefogva közösen tegyünk azért, hogy hőseinknek
méltó módon tudjunk emléket állítani. A témával kapcsolatos bővebb információ elérhető a Polgármesteri Hivatalban.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
A RENDŐRSÉG FELHÍVJA A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy a következő bűnmegelőzési
tevékenységekre fordítsanak kiemelt figyelmet:
- A településen, illetve annak közvetlen közelében idegen, gyanús személyek megjelenése, észlelése esetén kérjük Önöket, hogy
haladéktalanul értesítsék a Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltség munkatársait! Elérhetősége: 06/66 550-420 ; 06/20 251-6695

Balogh Istvánné, Nagy Józsefné, intézményvezetők

- Az államhatár közvetlen közelében termőfölddel rendelkező, illetve az ott dolgozó személyek fordítsanak kiemelt figyelmet az
államhatár rendjének betartására!

KÁBELTÉVÉ
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Kábeltévé csatornakiosztás várhatóan 2012. január 1-től további 5 csatornával fog bővülni.
Mi az, amit kínálunk? Többek között:
-

Május utolsó vasárnapja nemcsak gyereknap, hanem a hősök napja is. Megemlékezések, koszorúzások vannak az ország több
pontján, így tisztelegve azok előtt a magyar katonák előtt, akik az Árpád-kortól kezdve a Hunyadiakon át, az 1848-49-es
szabadságharc, az első és a második világháború, valamint az 1956-os forradalom idején és egészen napjainkig megvédték és
védik az országot a külső ellenségektől. A II. világháború is nagyon sok emberáldozatot követelt hazánktól.

- Amennyiben az államhatár közvetlen közelében határsértésre utaló nyomokat, tárgyakat észlelnek, haladéktalanul értesítsék a
kirendeltséget a fenti telefonszámok valamelyikén!
- Ne hagyják lezáratlanul kerékpárjaikat a közterületeken!

Az ebben az évben beígért, de technikai okok miatt nem indított PV Tv. (Peca-Vadász)
Digi Sport (Sport)
Music Channel (Fiataloknak zenecsatorna)
Muzsika (Hazai lakodalmas zenecsatorna)
Doq (Dokumentumcsatorna)

- Amennyiben Önök számára ismeretlen személy kér bebocsájtást az otthonukba, bizonyos hivatalos szolgáltatások elvégzésére,
bizonyosodjanak meg arról, - pl: igazolvány elkérésével- hogy ezt jogosan teszi!
- Bármely jogsértő cselekmény észlelése esetén hívják a 107-es segélyhívószámot!
Lőkösháza, HRK

Továbbá értesítünk mindenkit, hogy a nagy sikerre való tekintettel, a következő évben is aki január 31-ig az egész éves díjat kifizeti, úgy
egy havi kedvezményben részesül. Ez 9%-os engedményt jelent, ami jelentős kedvezmény!
Az esetleges adáskimaradásért ez úton is elnézést kérünk. Amennyiben bármi problémát tapasztal, úgy kérjük, jelezze a Polgármesteri
Hivatal 1. számú irodájában, vagy telefonon a 06/66/244-244, illetve Tarr József műszaki felelősnél a 06/30/54-96-783 telefonszámon.
Polgármesteri Hivatal

ADÓÜGYEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a helyi adók II. féléves befizetésének határideje 2011. szeptember 15-én lejárt. A fizetési
értesítők kikézbesítése időben megtörtént, az adózók az értesítővel együtt megkapták a szükséges befizetési csekkeket. Kérjük azokat az
adózókat, akik ez idáig valamilyen oknál fogva az adó befizetésüket még nem teljesítették, tegyék meg mihamarabb. Az elmulasztott
befizetések esetén behajtást kell kezdeményeznünk. Az önkormányzatnak a befizetett adó az egyik bevételi forrása, mely szükséges a
működéséhez. Ennek hiányában a tervezett feladatainkat, fejlesztéseinket nem tudjuk megvalósítani. Bízunk az állampolgárok
együttműködésében, mert ennek hiányában nem tudunk eltekinteni a 2003.évi XCII. törvény alapján a kintlévőségek behajtásától.
Kérjük azokat az adózókat, akik az iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója, illetve talajterhelési díj adóbevallásaikat nem adták le
ez idáig azt pótolják mihamarabb.
Polgármesteri hivatal, Adócsoport

Tájékoztatás a Lökösházi Gondozási Központról
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Lökösházi Intézményegysége ( Gondozási Központ) már
öt éve áll a lökösházi lakosok rendelkezésére.Intézményünk eredményes működését a sokrétű ellátási forma és a bennük dolgozó
szakképzett kollégák biztosítják. Eredményes múltat és tevékeny jelent tudhatunk magunkénak valamint hosszú távú jövőt
tervezünk a folyamatosan bővülő szolgáltatásainkkal
Jelenleg és a jövőben is működő ellátási formáink:
Szociális alapszolgáltatás:házi segítségnyújtás,jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,étkeztetés,családsegítés,támogató
szolgálat,tanyagondnoki szolgálat
Nappali ellátás:Idősek klubja,fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás,demens személyek nappali ellátása,fogyatékkal élők nappali
ellátása
Közösségi ellátás:Pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása
Gyermekjóléti alapszolgáltatás:gyermekjóléti szolgálat
Továbbra is állunk a lakosság szolgálatára!
Lőkösháza, Gondozási Központ

