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A helyi önkormányzat ingyenes közéleti lapja

A közfoglalkoztatási telephelyen most már
egy fóliával több van, így már három sátorban
nevelhetjük a primőr árut a napközi konyhára a
közétkeztetéshez. Ebben most fehér paprika,
paradicsom, karalábé, uborka, retek, fejes saláta
található. A fóliákba csepegtetőt telepítettünk a
termések gondozása érdekében.
A fiúk folyamatosan rendben tartják a
köztereinket.
A közfoglalkoztatási program keretében
sikerült felújítani az óvodában a fiú vizesblokkot,
valamint a napközi konyha étkezőjénél új
vizesblokk kerül kialakításra.
Folyamatosan szállítjuk el a lakosságtól a
felajánlott elszáradt és kivágott gallyakat, amit
felaprítunk, és téli tüzelőt
készítünk
belőle.
Köszönjük, és egyben
várjuk
a
további
felajánlásokat is.
A Tüzép-telepen
megkezdtük
az
önkormányzati telephely
kialakítását. Ennek első
lépéseként a telephelyen mozgásérzékelő világítást
helyezünk el, melyet szintén fiaink készítettek.
Jelenleg a sportpályánál kezdődtek el a
munkálatok, ahol salakos futópálya kialakítására
kerül sor.
Reméljük, hogy a megkezdett feladatainkat
a jövőben is folytatni tudjuk!

Közfoglalkoztatás 2015
Az idei közfoglalkoztatási program 2015.
március 16-án indult. A további évek
hagyományait
folytatva
most
is
több
programelemmel, úgy, mint mezőgazdasági, helyi
sajátosság: betonoszlop, járdalap, térkő készítés,
valamint közterületek karbantartása, gallyazás aprítékolás, szalmabála előállítás.
Brédánál a 1,5 hektár területre jutott: borsó,
zöldség, répa, hagyma, zöldbab, karfiol,
kelkáposzta, cirok és palánta is. A kertészetben 17
lőkösházi asszony munkálkodik. A veteményezés
nagyon jól sikerült, mely során kipróbálhattuk a
fiúk által készített új sorhúzót is. Köszönjük ifj.
Gále Mózesnek, hogy elvetette nekünk az idén
először vetésre kerülő cirkot, tisztán tartásáról a
fiúk gondoskodnak. Az idén új növénykultúraként
ezzel is próbálkozunk. Köszönjük a Haladás
Mezőgazdasági Szövetkezetnek, hogy most is
elvégzik számunkra a talaj előkészítő munkákat, és
azt hogy a cirokvetéshez kölcsönadta a vetőgépet!
. A faluban több portát művelünk, amibe szintén
veteményeztünk:
burgonyát,
szárazbabot,
zöldbabot, spárgatököt és céklát. A Gev-telepen, a
fóliáknál még fent maradt földterületbe
öntözőrendszert telepítünk, amibe hamarosan
fűszerpaprikát ültetünk. Köszönjük Vásárhelyi
Lászlónak, hogy az idén is megtermelte számunkra
a paprika palántákat és azt, hogy vegyszerezi a
burgonyánkat.
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Lőkösháza is részese az újabb kiemelt projektnek Dél-Békésben
„Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű pilot program indult
Öngondoskodás és munkahelyteremtés – ezt a célt szolgálja az újabb milliárdos projekt. A Békés megyei
szinten megvalósuló közmunka pilot program közel 500 embernek biztosít értékteremtő munkát. A kísérleti, a
munkahelyteremtéshez újabb eszközt kínáló program lehetőségét Simonka György országgyűlési képviselő és a
Belügyminisztérium készítette elő.
A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű pilot programhoz az orosházi, a
mezőkovácsházi kistérség több települése, valamint a gyulai kistérségből Lőkösháza csatlakozott. A
konzorciumban megvalósuló mintaprogram konzorciumi megállapodásának ünnepélyes aláírására a konzorcium
székhelyén,
Orosházán került sor 2015.március 30-án. A programban részt vevő önkormányzatok
szándéknyilatkozatot írtak alá, ezzel vállalva, hogy közösen megvalósítják a Békés megyei pilot programot,
melynek keretében a munkavállalók a mezőgazdasági termékeiket megtermelik és értékesítik. A konzorcium tagjai
vállalták, hogy támogatják őket ebben szaktanácsadók segítségével.
A Belügyminisztérium felügyeletével zajló programnak köszönhetően a térség településein létrejön az
öngondoskodás, és emelkedik a foglalkoztatás. Az önkormányzatok ugyanis a regisztrált munkanélküliekkel
vesznek részt a programban, a tervek szerint közel 500 embert vonnak be a megvalósításba.
– Az állami forrásból biztosított közfoglalkoztatás nem cél, hanem átmenet a profitorientált szociális
szövetkezetek felé és onnan a nyílt munkaerőpiacra. Simonka György országgyűlési képviselő újszerű javaslattal
állt elő a munkaerő piaci problémák megoldására, melyben a kormányzat partner – emelte ki Laczó Gyula, a
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának képviselője, a települések
konzorciumi csatlakozásának ünnepi aláírásán.
– Dél-Békés mindig is jó példa volt, több esetben sikerre vitte elképzeléseit, most is. Örülök, hogy sikerült
ezt a lehetőséget biztosítanom, a jövőben is figyelemmel kísérem a
programot, azonban itt és most az én dolgom véget ért. A feladatom, hogy
még több, a térség felemelkedését és az itt élők segítését szolgáló lehetőségen
dolgozzak. – mondta Simonka György országgyűlési képviselő.
A programban résztvevő háztáji gazdaságban dolgozó kistermelők a
szociális szövetkezetek által biztosított, kihelyezett alapanyagokkal (sertés,
vetőmagok), valamint infrastruktúrával (pl. fóliasátrak) a megélhetéshez
szükséges bevételt saját munkájuk által teremthetik elő.
Az önkormányzatok a szociális szövetkezet felállítását vállalják. A kísérleti
program idei év feladata: kialakítani az önfenntartó termelési tevékenységet,
méghozzá a piaci igényeknek megfelelő termékekkel, korszerű szakmai tudással.
Kiemelt cél a térség fejlesztése, aminek egyik kulcsa a munkaképes emberek saját
jövedelemhez juttatása – ennek megfelelően dolgozták ki a kormányzattal közösen
és kínálták fel a projektet a településeknek a projektben résztvevő partnerek.
Lőkösháza Község Önkormányzata két rendkívüli ülésén kiemelten
foglakozott a kérdéssel. Ennek megfelelően meghozta döntését, és több
településhez hasonlóan egy brigád ( 11 fő ) indításával csatlakozott a mintaprogramhoz. A település vezetése
minden lehetőséget meg kíván ragadni annak érdekében, hogy az önfenntartó falu, önfenntartó gazdaság, ezzel
egyidejűleg munkahelyteremtés is megvalósulhasson községünkben, az emberek megélhetését biztosítva ezzel. A
településen a program keretében a Gev-telepen 5 fólia sátorban 2000 négyzetméteren sárgadinnyét, majd karalábét
fogunk termelni. A palánták már a fóliában vannak. A Kölcsey utcában került kialakításra a sertés tartó telephely.
Ennek kialakításában a programban dolgozók jelenleg is munkálkodnak- mondta a programhoz való csatlakozás
kapcsán Szűcsné Gergely Györgyi a település polgármestere.
Lőkösháza Község Önkormányzata
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Ezúton felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét néhány
ebtartással kapcsolatos kötelezettségre
Lőkösháza Község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §a alapján az ebek összeírására kerül sor.
A települési önkormányzat az eb összeírás alapján az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatinak
hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a
teleülési önkormányzat rendelkezésére bocsátani!
Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy Lőkösháza Község Önkormányzata az eb összeírás adatai
alapján nem tervezi eb rendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetését!
Az eb összeíró adatlap egy példányban mellékeljük Önöknek. Amennyiben további példány szükséges
az a Polgármesteri Hivatal titkárságán beszerezhető, illetve letölthető a www.lokoshaza.hu honlapról.
Az eb összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére
személyesen a titkárságra vagy levélben az 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. címre.

Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. június 30.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Amennyiben ebet nem tart, vagy nincs a tulajdonában a nemleges adatlapot akkor is le kell adni.
Felhívjuk figyelmet, hogy amennyiben az eb összeíró adatlapon szereplő adatokban változás áll be, továbbá
amennyiben ez időpont után kerül az eb a felügyelete alá azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére, a
változást követő 15 napon belül.
Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négyhónaposnál idősebb
eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a chippel meg nem jelölt ebeket az
állatorvosnál megjelöltetni.
A chippel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles az
állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás
díjmentes.
Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés szerint, az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet
veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
- a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként.
Az oltási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!
A község területén szabadon kóborló eb befogásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Kérjük, hogy
aki gazdátlan, kóborló ebet talál írásban tegyen bejelentést a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Dr. Püspöki Eszter
aljegyző
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Az adatlapot ebenként külön kérjük kitölteni, leadási határidő: 2015. június 30.

2015

Amennyiben Lőkösháza közigazgatási területén nem tart ebet, illetve nincs a tulajdonában eb, kérjük az
adatlapot üresen hagyni, és csak az adatlap végén található nyilatkozati részt kitölteni.
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„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program”
Belterületen is elkezdődtek a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program munkálatai
ALFÖLDVÍZ Zrt. Tájékoztatja tisztelt felhasználóit, hogy a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program”
keretein belül Lőkösháza településen a Vasút sor (Kiss E. u. és a Petőfi u. között), Vasút u. (Árpád u. és a Vasút
sor között), Petőfi u. (József u. és Vasút sor között) Árpád u. (Petőfi u. és Vasút u. között) közötti közterületen
ivóvíz-hálózati rekonstrukcióra fog sor kerülni. A kivitelezés a közterületen lévő Önkormányzati tulajdonú ivóvízbekötővezetéket, valamint a vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló aknát egyaránt érinti. A nyomvonal
fektetési munkálatok 2015.05.16-án kezdődnek el, mely vízhiánnyal tervezetten nem jár. Az új gerincvezetékek
rácsatlakozása esetén rövid idejű részleges vízhiány várható, melyről előzetesen szórólapos tájékoztatást dobunk be
a felhasználóknak a postaládájukba. Az ingatlantulajdonosokat a rekonstrukció pontos időpontjáról külön értesítjük.
A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedésben és a gyalogosforgalomban is korlátozásra lehet számítani.
Építéstechnológia okokból napközben előfordulhat teljes útlezárás, a lakó ingatlanok azonban az utca másik
irányából ilyenkor is megközelíthetőek maradnak. A munkák befejezése után a területet az eredeti állapotnak
megfelelően helyre fogja állítani a kivitelező.
Az Ön vízközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.
A későbbiek során a település 7 pontján meglévő mosató aknák felújítására, valamint új mosató aknák kialakítására
kerül sor. Az érintett területek:
Az új mosató aknák helyei:
1. Tompa út – Kölcsey út között a település szélső föld utcájában
2. Árpád út és Kossuth út között a település szélső föld utcájában
3. Vasút út – Árpád út sarkán
4. Petőfi út – József A. út sarkán.
A meglévők:
1. Alapítók út és a Jókai út sarkán
2. Vasút út végén a vasúti parkolónál
3. Petőfi út és az Árpád út sarkán
A mosató aknák létesítéséhez szükséges az önkormányzat részéről a tulajdonosi – csapadékvíz elvezető
hálózat kezelői, valamint az érintett utak útkezelői hozzájárulás megadása.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a munkák végzése folytán bejelenteni valója, vagy bármilyen
problémája van, jelezze azt a település jegyzőjénél, dr. Püspöki Eszternél.
Lőkösháza Község Önkormányzata
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Településszépítő Egyesület alakult
Lőkösházán

Jótékonysági gyereknap keretében
bővülhet a községi játszótér Lőkösházán

2015. május 18-án tartotta alakuló ülését az újonnan
megalakult a Lőkösházi Településszépítő Egyesület.
Az egyesület létrehozásáról Lőkösháza Község
Önkormányzata hozott nemrégiben döntést.
Tagjai:
1. Fenyvesi Tivadar
nyugalmazott tanár, aktív
rózsatermesztő és kertész.
2. Corvus-Kora Róbert helyi
képzőművész, kerttervező.
3. Bán Edit kertészmérnök.
4. Mikló Zsolt
dísznövénykertész.
5. Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester.
Az egyesület célja és kiemelt feladata, hogy a
jövőben a település közterületeinek virágosításában
parkosításában, az elöregedett, elpusztult növények
pótlásában tervszerű szakmai segítséget nyújtson az
önkormányzat számára. Az alakuló ülésen az
egyesület tagjai maguk közül elnököt választottak.
A településszépítő egyesület elnöke Bán Edit
kertészmérnök asszony lett.
Kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy
Lőkösháza közterületei, közparkjai, intézményei
területén induljon el egy szakember gárda által
irányított szakmai településszépítő munka. Az első
találkozás alkalmával megfogalmazódott az a
szándék is, hogy a jövőben az egyesülettel történő
előzetes egyeztetés nélkül ne lehessen közterületről
fákat kivágni.
Az egyesületben tevékenykedő lökösháziak
tudásukat jó szívvel és anyagi ellenszolgáltatás
nélkül ajánlják fel a lőkösházi lakosság számára. Az
első alakuló ülésen döntés született arról, hogy
2015-ben az eleki úti COOP bolt előtti üres
területet parkosításra kerül. Sajnos az ott lévő
fákat ki kellett vágni, mert a villamosvezetékeket
veszélyeztették.
Következő lépések között szerepel a 2016-os év
folyamán a közintézmények és a Vásárhelyi Vera
Történelmi emlékpark virágosítása, parkosítása. Az
egyesület munkájából folyamatosan beszámolunk!

2015 májusában kerül sor az óvoda előtt
található 2007-ben átadott községi játszótér
felújítására. Az elhasználódott játékokat az
önkormányzat, szakember bevonásával felújította.
Ezt követően a közfoglalkoztatási program
keretében történik meg a játékok átfestése, az
elhasználódott homok pótlása. Az idei községi
gyereknap jótékony célokat is szolgál. A
rendezvényen palacsintát, fánkot és milánói
makarónit kapnak a gyerekek, míg a felnőttek az
ételek megvásárlásával járulhatnak hozzá a
játszótér bővítéséhez. A tervek szerint a befolyt
bevételből új játékelem/ek kerülnek elhelyezésre
a községi játszótéren! Támogatásukat előre is
köszönjük!
Reméljük,
hogy
sok
kisgyermekes
családnak szerzünk örömet a felújított játszótérrel.
Mindenkit arra kérünk, amennyiben bármilyen
rongálást észlel, azonnal jelezze az önkormányzat
bármely munkatársának. Óvjuk közösen köztéri
értékeinket, játszóterünket! A községi gyermeknap
2015. május 26-án kedden, a
művelődési házban 14 órától
kerül megrendezésre (lásd a
plakáton). Lőkösháza Község
Önkormányzata további terei
között szerepel a Vásárhelyi
Vera Emlékparkban található
elhasználódott játszótér felújítása.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Újabb lehetőség a sport szerelmeseinek
Lőkösházán
Távolugró, magasugró,- és futópályával bővül
a községi spottelep
A település községi sporttelepén a napokban egy
komplex fejlesztés munkálatai kezdődtek el. A
kialakításról a település vezetése, az általános iskola,
valamint a községi sportkör vezetése közösen
egyeztetett. A komplex fejlesztés keretében az
általános iskolások számára magasugró és
távolugró pálya kerül kialakításra. Emellett egy
salakos futópálya is létesülni fog, melyet nemcsak az
iskolások, de bárki amatőr és sportolni, futni vágyó is
használhat.

Lőkösháza Község Önkormányzata
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egészséges táplálkozás népszerűsítése sem. A
mezőkovácsházi Mentőszolgálat képviselője
megismertetett bennünket az újraélesztés technikájával
is. A program befejezéseként mindenki finom ebédet
és desszertnek tejszeletet kapott. A délutánt a felnőttek
vetélkedője zárta, melyen 6 csapat mérkőzött a
vándorkupáért. A legjobb teljesítménnyel az idén is a
Rendőrök csapata büszkélkedhetett. A második

A futópálya belső ívén belül egy 20 méter X 40
méteres füves kispálya kerül kialakításra. A füves
kispályát a település legfiatalabb gyermekei –
óvodások, alsó tagozatos gyermekek - számára
alakítjuk ki. A beruházást a község 100 % - ban
önerőből valósítja meg a közfoglalkoztatás keretében.
–számolt be a napokban megkezdődött fejlesztésről a
település polgármestere Szűcsné Gergely Györgyi .
Első ütemben a vörös salakkal borított futópálya kerül
kialakításra. Ezt követően készül el- előreláthatólag a
szeptemberi iskolakezdésre- a távolugró-, és
magasugró pálya. Így a lőkösházi gyermekek városi
gyermekek által használt infrastrukturális
lehetőségekkel azonos színvonalú körülmények között
sajátíthatják el, az atlétika, mint sportág különféle
szakágait. Így még inkább meglesz az esélyük arra,
hogy az évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtó
általános iskolai svéd váltó még eredményesebb
lehessen!
Lőkösháza Község Önkormányzata

helyezést az Önkormányzat fiatal munkatársaiból
kialakított csapat nyerte. Őket holtversenyben a
Szülői csapat és a Pedagógusok követték.
Mindannyian nagyon jól szórakoztunk a mókás
feladatok végrehajtása közben. A részvételt az
Alapítvány a versenyzők megvendégelésével
köszönte meg. Természetesen a büféasztalra csak
egészséges ételek kerültek.
Az iskolavezetés köszönetet mond az Alapítványnak
és minden közreműködőnek: az iskola és a napközi
konyha dolgozóinak, pedagógusainak, a programban
szerepet vállaló külső résztvevőknek, akik
hozzájárultak a nap sikeréhez.
Balogh Istvánné
Intézményvezető

Szecskóné Jobb Tünde
Alapítvány elnöke

Az általános iskola és a községi sportkör
újszerű kezdeményezése

Egészségnap a Lőkösházi
Általános Iskolában

Flashmob az egészséges életmód népszerűsítésére

A napokban nagy sikerű Egészségnapot tartottunk a
Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány és az
Általános Iskola szervezésében.
Tanulóink csaknem teljes létszámmal vettek részt a
szombati programon, melyet igyekeztünk változatosan
összeállítani. A nap a tornateremben közös, zenés
bemelegítéssel indult, majd a hosszú távú futás
következett rendőri felvezetéssel. Miután kellemesen
elfáradtunk, finom tízóraival vártak bennünket az
Alapítvány tagjai. A délelőttöt alsó tagozatosaink
játékos ügyességi feladatok végrehajtásával folytatták.
A Gyulai Ifjúsági Központ és a Gyulai
Rendőrkapitányság munkatársai által bemutatott
érdekes vetítés és előadás a fiatalokra leselkedő
veszélyekre hívta fel a felsősök figyelmét. A
tornateremben ez idő alatt egészségügyi szűrések
folytak. Kerékpáros ügyességi pályán tehették próbára
magukat a vállalkozó diákok, kipróbálhatták a
különböző játékokat. Minden programelem a mozgás,
az egészség megóvásának fontosságára hívta fel a
résztvevők figyelmét. Nem maradhatott ki az

2015. május 24-én, vasárnap a Lőkösháza Sarkadkeresztúr felnőtt bajnoki mérkőzés kezdése
előtt az általános iskolás gyermekek flashmob-ot
adnak elő. A bemutatásra kerülő flashmob az
egészséges életmódra hívja fel a kilátogatók figyelmét
– mondta el kérdésünkre Balogh Istvánné igazgató
asszony. Folyamatos az együttműködés a Községi
Sportkör és az Általános Iskola között, melyet évekkel
ezelőtt együttműködési megállapodásban fektettünk le.
Az együttműködés a sportkör és az iskola között példa
értékű és rendszeres. Ennek új fejezetét nyitja meg a
villámcsődület bajnoki mérkőzés előtti előadása! –
fejtette ki röviden véleményét Szűcs Sándor a községi
sportkör elnöke.
A bajnoki mérkőzésekre és a flashmobra szeretettel
várják az érdeklődőket!
Balogh Istvánné
intézményvezető
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Óvodai hírek
Febr. 4-én a leendő első osztályos szülőknek értekezletet tartottunk. Balogh Istvánné, az Általános Iskola
igazgatója tájékoztatta a megjelenteket az iskolai életről, és bemutatta a leendő első osztályos tanító nénit, Kerényi
Lászlónét.
Febr. 13-án farsangi mulatsággal, jelmezes felvonulással búcsúztattuk a telet. A rendezvényen minden gyermek
jelmezbe öltözött, mely a szülők kreativitását dicsérte. A farsangi fánkot Bellér Józsefné és Mézes Jánosné sütötte.
A márc. 15-ére meghirdetett rajzpályázaton a nagycsoportosok vettek részt. A helyezést elért három gyermek:
Hevesi Borka, Torma Linett, és Hrabovszki Levente az ünnepi megemlékezésen vették át jutalmukat a művelődési
házban.
Márc. 17-én bemutató foglalkozást tartott az iskolába készülő gyermekekkel Kotroczó Béláné óvodapedagógus
az alsós tanító néniknek.
Márc. 30-án húsvéti projektnapot tartottunk: a szülők aktív részvételével ünnepváró dekorációkat készítettünk.
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) pályázaton 690 000,- Ft-ot nyertünk. Az összegből olyan játékokat
és eszközöket vásároltunk, melyekkel sokoldalúan fejleszthetjük a gyermekeket. A csoportszoba esztétikusabbá
vált az új bútorokkal és szőnyegekkel.
Máj. 1-én óvodásaink örömmel vettek részt a községi Anyák napi ünnepségen; verssel és énekkel köszöntötték
a jelenlévőket.
Máj. 4-én és 5-én az óvodában köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. Rövid műsorral, ajándékkal és
virággal kedveskedtek a gyerekek szeretteiknek.
Az Önkormányzat felújította a fiúk által használt vizesblokk – részt. A nyár folyamán nagyobb beruházás
keretében további felújítások lesznek az óvoda épületén belül.
Virágokkal szépült az óvodai környezet az Önkormányzatnak köszönhetően, valamint az udvari játékok,
kerítés karbantartása, festése is megtörtént.
Május 15-én tartottuk a Gyermeknapot. Bűvész, légvár, szórakoztatta az ovisokat. A légvárat az önkormányzat
finanszírozta, a bűvészt az óvodai SZMK fizette a télapó báli bevételből. A már hagyományos krumplipaprikást
Bellér Józsefné irányításával a szülők készítették az idén is. Köszönjük támogatóinknak a felajánlásokat:
Szűcsné Gergely Györgyi – Kinder tojás; Képviselőtestület – Cerbona szelet, Napközi Konyha – savanyúság;
Román Nemzetiségi Önkormányzat – krinolin; Gondozóház – mesefigura-párnák; Lőkösháziak az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány – édesség; Dorkóné Nyári Ilona – anyagi támogatás. Külön köszönet a
Botás Team-nek a hintózásért!
Több szülő kapcsolódott be a palacsintasütésbe, melyet jóízűen fogyasztottak az óvodások.
Az évzáró ünnepély és a nagycsoportosok ballagása május 30-án, szombaton délelőtt 10 órától lesz a
művelődési házban.
„Most, hogy ilyen nagy lettem, vár az iskola,
Elbúcsúzom tőletek, viszlát, óvoda!
Sok játékod, szép meséid nagyon szerettem,
Óvó néni kedves arcát el nem feledem.”
Ballagóink:
Borsos Kristóf Tamás
Dóczi Dávid Milán
Hrabovszki Levente
Jakab Gusztáv Valter

Borsos Nóra Eszter
Farkas Gréta
Isztin Péter
Kőszegi Gergő
Popucza Lara

Dávid Noel
Hevesi Borka
Jakab Regina Linda
Mohácsi Martin
Torma Linett
Nagy Józsefné
óvodavezető
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munkatársa, Kóra János negyedik előadására is
szép számmal összegyűltünk.
Április 11-én, a Költészet napján is
részt vettünk klubtagjainkkal.
Mikus Éva (Gyula Város
Díszpolgára) immár tízedik
alkalommal adományozott használt
ruhaneműket a Családgondozásban és a
Gyermekjóléti Szolgálatban részesülő
rászorultaknak, akik nagyon örültek, a nagyrészt
gyermekruhákból álló adománynak.
A Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban dolgozó
kollégák, két alkalommal mutathatták be
termékeiket, Május 1-én megrendezésre kerülő
Majálison, illetve Május 2-án a Bréda Kastélyban
megrendezésre kerülő „Kutyás Majálison”
Folyamatosan várjuk az érdeklődőket a Fejlesztőfelkészítő nyitva álló helységébe a Gondozási
Központban mindennap 7.30-tól 11.30-ig, hogy
bemutathassuk termékeinket. A folyamatosan
bővülő termékeinket szeretnénk a piactérre is
kivinni. A Fejlesztő felkészítő dolgozói által
előállított termékek facebook oldalunkon is
megtekinthetők.
Május 13-án az Idősek
Klubjában ellátásban lévő
ellátottjainkat vendégeltük
meg egy tál meleg étellel.
Miután az ebédet
elfogyasztották jó
hangulatban telt el az idő, és megbeszéltük, hogy
két hét múlva szalonnát fogunk sütni.
Május 15-én Gyula Város Önkormányzata
megrendezésében, Sérült Fiatalok Megyei
Találkozója elnevezésű rendezvényen vettünk
részt, három fő gondozottunkkal, ahol
sportprogramokra, illetve kreatív foglalkozások
végzésére nyílt lehetőség. Szintén erre a napra
esett a Lőkösházi Óvodában a Gyermeknap ahol a
Fejlesztő Felkészítő által készített plüss
állatfigurákkal kedveskedtünk a gyermekeknek.
Május 16-án részt vettünk kollégáimmal, a
Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány
Kuratóriuma által szervezett Egészségnapon, ahol
nagyon jól éreztük magunkat és a negyedik
helyezést értünk el.

Tájékoztatás a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyel
kapcsolatban
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A.
§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a
gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév
augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus
hónapjára tekintettel, természetbeni támogatást
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában.
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság ismételt megállapítása iránti
kérelem a korábbi jogosultság időtartama
alatt, annak megszűnését megelőző három
hónapban is benyújtható.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság
ismételt megállapításához a szülőnek vagy más
törvényes képviselőnek, illetve nagykorú
jogosultnak új kérelmet kell benyújtania, melyet a
az önkormányzati hivatalban lehet igényelni.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Gondozási Központ Hírei
Április és Május hónap is tartalmasan telt a
Gondozási Központ ellátottjainak.
Továbbra is megrendezésre kerülnek napi
illetve heti rendszerességgel közösségépítő
programjaink, melyet minden hét elején
kifüggesztünk hirdető táblánkra és ennek
megfelelően választhatnak ellátottjaink a
számukra megfelelő változatos programok közül.
A legtöbb ellátottunk egészségügyi szűrésekéset
és az ismeretterjesztő előadásokat látogatja
legtöbbször. A Gyulai Egészségfejlesztési iroda
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mosolyt csalni az arcokra, örömkönnyeket a
szemekbe és szeretetet küldeni a szívekbe.
Köszönjük!

Május 27-én Somlyai Mihályné Maca nénivel és
Tapasztó Mihályné Ildikóval, Vers és
prózamondó versenyen veszünk részt, mely
minden évben megrendezésre kerül a Gyulai 3-as
számú klubban és bízom benne, hogy ismét
dobogós helyezést érnek el versenyzőink.
A Démász-Máltai Szeretetszolgálat az elmúlt
évekhez hasonlóan, ismét lehetőséget biztosít
villanyszámla rendezéséhez, valamint szociálisan
rászorulók számára, vissza nem térítendő
támogatás igényléséhez.
A pályázatok 2015. június 22-ig nyújthatók be,
melyek elkészítéséhez segítséget kérhető a
Gondozási Központban, Hollandiné Gyöngyösi
Mónikától. A pályázattal kapcsolatos bővebb
információ olvasható a halozat.maltai.hu
weboldalon.
Július 5-től-11-ig lehetőségünk nyílt arra, hogy a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatban
ellátott, szociálisan rászorult gyermekek közül 4
főt ingyenes táborozáshoz tudjunk segíteni a Wol
Élet Szava elnevezésű nyári táborozáson
keresztül. A tábor Budapesttől nem messze,
Tóalmáson van. A gyermekek táborba való, oda
és haza szállítását a Lőkösháza Község
Önkormányzata finanszírozza, amiért köszönettel
tartozunk Szűcsné Gergely Györgyi Polgármester
asszonynak és a Képviselő Testület tagjainak,
hogy megvalósulhat ez a lehetőség.
A héten nagy örömöt okozott ellátottjainak
számára Szűcsné Gergely Györgyi Polgármester
Asszony, aki 20 zsák használt ruhát, 40 db
évszaknak megfelelő kabátot, 30 pár női-férfi
cipőt, és könyveket adományozott a Gondozási
Központ ellátottjainak. A rengeteg adomány két
nap leforgása alatt gazdára talált. Köszönjük
szépen Polgármester Asszonynak!
Végezetül ellátottjaink nevében is meg szeretnénk
köszönni azt a kellemes délutánt, amit a Május
elsején megrendezésre kerülő Majális rendezvény
sorozat keretein belül láthattunk és hallhattunk.
Köszönjük Lőkösháza Község
Önkormányzatának és a Lőkösháza Fejlődéséért
Alapítványának és, mindazoknak, akik sokat
dolgoztak azért, hogy a Gondozási Központ
ellátottjainak is örömet szerezzenek, mert sikerült,

Kora-Varga Mónika
Tagintézmény vezető

Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub
Közlemény
A Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub az elmúlt
időszakhoz hasonlóan folytatja a munkáját.
Kéthetente tartott foglalkozások alkalmával
igyekszünk minél tartalmasabb programokat
szervezni tagjaink részére.
Az összejöveteleken a vezetőség és aktivistáink
mindig valamilyen meglepetéssel készülnek a
programon résztvevőknek. Néhány fontosabb
rendezvényt szeretnénk megemlíteni a teljesség
igénye nélkül. Márciusban a nemzetközi nőnap
alkalmából férfitagjaink egy szál virággal és
süteménnyel kedveskedtek hölgy tagjainknak.
„Tégy az egészségedért” szűrés keretében részt
vettünk egy hasznos egészségmegőrző
tanácsadáson.
Határon belüli és túli távszervezetekkel tartjuk
hagyományosan jó kapcsolatunkat. Ennek keretében
Kisiratoson a Kárpát-medencei nótakedvelők
találkozóján, csodálatos programokon vettünk részt.
Május 1-én az önkormányzat szervezésében történt
anyák napi ünnepségen és a Corvus-Kora Róbert
helyi művész által festett hatodik panoráma kép
átadásán tettük tiszteletünket. Ezen kívül a
kétegyházi sportnapra és kevermesi pünkösdi bálra
is meghívást kaptunk saját klub foglalkozásunk
keretében. Egy aktív tagunk, Viszokai János
körömpörkölttel vendégeli meg tagjainkat.
Köszönjük a felajánlást! Az idei évben még sok
tervünk, elképzelésünk van, amelyek
megvalósításához minden kedves klubtársunknak
kívánunk erőt és egészséget.
Fodor Béláné
elnök
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Barátság Kupa

Közlemény

2015. május 28-án megrendezésre kerül a 34.
Barátság Kupa (COSBUK). Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata, a helyi Nemzetiségi
Önkormányzattal és a Lőkösházi Általános Iskolával
karöltve, a román tannyelvű és nyelvoktató iskolák
részére, melyen részt vesznek a Csongrád, Hajdú Bihar
és Békés megyei tanulók, foci és kézilabda
labdajátékkal. Rendezvény helye a Lőkösházi
sporttelep, ill. a Lőkösházi Általános Iskola
sportcsarnoka.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

„Ahhoz, hogy mások segítségét elvárhassuk, előbb
nekünk kell segíteni másokon!”
Örömmel értesültünk róla, hogy az Országos
Polgárőr Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetség
2014. évi támogatásából egyesületünk részére
150.000 forint vissza nem térítendő támogatást
nyújt.
Ezen
összeget
technikai
eszközök
beszerzésére, valamint ruházat pótlására használtuk
fel. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az MLSZ
Békés megyei Igazgatóságának, a Lőkösháza KSKnak további sok sikert kívánunk!
Lőkösházi Polgárőrség
elnöksége

Szántó György
Lőkösházi Románok Egyesülete

Tisztelt Lőkösháziak!

Rendőrségi Hírek

Időről időre a településünkön is megjelennek a
trükkös csalók és tolvajok, akik főleg idős és
egyedül álló embereket keresnek fel. A csalók
mindenféle háztartási cikket, ágyneműt és konyhai
eszközt próbálnak meg magas összegekért
értékesíteni, melyekről azt állítják kitűnő
minőségűek, holott csak átlagos bárhol kapható
termékek. Vannak, akik rendőrnek adják ki magukat
és különféle eljárási költségekre, illetve kiszállási
díjra különböző összegeket próbálnak meg kicsalni
önöktől.
A rendőrség ilyen tevékenységet sosem végez!
A tolvajok különböző Uniós pályázati pénzek
lehívásának lehetőségéről tájékoztatják önöket
például lakóházuk felújítására. Az ehhez szükséges
papírok
kitöltése
és
lakóházuk
illetve
életkörülményeik
megtekintésére
bebocsájtást
kérnek otthonukba és figyelmüket elterelve egy
elrejtőzött társuk meglopja önöket.
Kérek mindenkit a fenti csalóknak ne higgyenek,
azokat a házukba udvarukba ne engedjék be. Ha
lehetséges
az
ilyen
emberek
ruházatát
személyleírását esetleg gépkocsijuk rendszámát
figyeljék meg, és azonnal értesítsék a rendőrséget a
06/30 633-72-38-as, hívószámon, vagy a 112-es
segélyhívón! A felsorolt telefonszámokat bármilyen
más gyanús személy vagy körülmény észlelése
esetén is hívják bátran.

A
Békés
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltsége felhívja
a településen élő lakosság figyelmét, hogy a
tavaszi mezőgazdasági munkák során az alábbi
szempontokra fordítsanak kiemelt figyelmet:
- Az államhatár közvetlen közelében termőfölddel
rendelkező, illetve ott dolgozó személyek
figyeljenek az államhatár rendjének a betartására! A
határnyiladékon mezőgazdasági munkagépekkel
közlekedő személyek törekedjenek az államhatár
megjelölésére szolgáló tárgyak (határkövek, előjelző
táblák, sorompók) épségének megőrzésére.
- 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; 06-20251-6695
- Amennyiben az államhatár közvetlen közelében
határsértésre utaló nyomokat, tárgyakat észlelnek,
haladéktalanul értesítsék a kirendeltséget a fenti
telefonszámok valamelyikén!
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Lőkösházi
Határrendészeti Kirendeltsége

Tisztelettel: Molnár Csaba Lajos r. tzls.
Körzeti Megbízott
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VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ

EBOLTÁS
A MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARÁN

2015. június 2-án (kedden) reggel 6:00-10:00
és
2015. június 9-én (kedden) reggel 6:00-9:00
DÍJA: 3.300 Ft /eb
Háznál történő oltás
DÍJA: 4.000 Ft / eb
Ilyen igényét a 30/97-87-188-as telefonszámon jelezze!
Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy a jogszabályi rendelkezések
értelmében csak mikrochip-el ellátott kutyákat áll módunkban beoltani!
Az ebek mikrochip-el történő ellátására a helyszínen lehetőség van.
DÍJA: 4.500 Ft /eb
Dr. Polczer Valter
Hatósági Állatorvos

Közlemény

Védőnő szolgálati tájékoztató
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
tanácsadási szolgálat időpontja megváltozott.
Tanácsadási szolgálat:

Értesítjük a lakosságot, hogy a
2012. évi XC. törvényben
kötelezően
előírt
kémények
seprését, ellenőrzését, műszaki
felülvizsgálatát a Békés Megyei
Tüzeléstechnikai Kft munkatársai
2015. május 18. - 2015. július 30-ig végzik.

Szerda: 8-10ig várandós tanácsadás
10-12ig csecsemő és kisgyermek
tanácsadás
Hétfőn és Kedden a kétegyházi védőnői szolgálaton
helyettesítés.

Kérjük, tegyék lehetővé, hogy a Kft dolgozói az
ingatlanokba be tudjanak jutni!
Amennyiben, a fenti időpont nem megfelelő az
alábbi elérhetőségen szíveskedjenek jelezni:
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 31. Tel.:
68/384-542

Gyermekorvosi rendelés és szűrő vizsgálatokkal
kapcsolatban a további elérhetőségeket a védőnői
szolgálatnál kifüggesztve találják!
Szabó Beáta
védőnő

Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Haluska Mihályné. Szövegszerkesztés: Tímár Bettina.
Nyomdai munka: Lőkösháza Község Önkormányzata. Szerkesztőség: Lőkösháza Község Önkormányzata –
5743. Lőkösháza, Eleki u.28. A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja
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