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Lőkösháza, 2015. július hó

A helyi önkormányzat ingyenes közéleti lapja

Tájékoztatás a tűzgyújtás szabályairól
Lőkösháza Község Önkormányzata 2015. 05.26-i Képviselő-testületi ülésen döntött a tűzgyújtásról és a
kerti hulladék égetésről
(2) Belterületen Lőkösháza lakossága és a levegő
tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék égetése
megfelelő légköri viszonyok esetén március 1-től május
31-ig, valamint szeptember 15-től november 30-ig
terjedő időszakban, hétfői és pénteki napokon a 8.00 és
18.00 óra, illetve szombaton 8.00 és 12.00 óra között
lehetséges, kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.

Lőkösháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
7/2015.(VI.I.) sz. önkormányzati rendelete
a tűzgyújtásról és a kerti hulladék égetéséről
Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
környezet védelmének szabályairól szóló 1995. évi LIII.
tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. (a továbbiakban Mötv.). 143. § (4)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában szereplő
feladatkörében eljárva a tűzgyújtásról és a kerti hulladék
égetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

(3) Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás (>
15 km/óra) esetén tilos az égetés, tüzet gyújtani csak
szélcsendes időben szabad.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat
semmilyen idegen anyagot (kommunális, ipari eredetű
vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló
anyagait, elhullott állatot)

1. §
A rendelet alkalmazása szempontjából:
- avar és kerti hulladék: lehullott lomb, fű, szár, levél,
kaszálék,
metszési
hulladék,
egyéb
növényi
maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék)
- külterület: a település közigazgatási területének
belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági,
erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy művelés alatt nem
álló természet közeli része
- belterület: lakott övezet, ideértve a zártkerti
ingatlanokat is.
2. §
A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban
hasznosítással, másodsorban komposztálással kell
gondoskodni.
3. §
(1) A kerti hulladékot égetéssel történő ártalmatlanítása
esetén előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a
tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak
felügyelettel, száraz állapotban, kis adagokban történhet.
Az ingatlan tulajdonosa (külön engedély nélkül) bármely
lőkösházi ingatlanán égethet kerti hulladékot, a jelen
rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása
mellett.

(5) A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított
helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet
károsítása nélkül történhet.
(6) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a
környezetet erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye,
korom, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen. Tilos égetni a szomszédos
telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5
m távolságon belül. Égetni csak úgy szabad, hogy a
keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld
növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet) ne károsítsa.
4. §
(1) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom
alól a rendelet nem ad felmentést. A helyi viszonyokat
figyelembe véve, indokolt esetben az önkormányzat is
elrendelhet tűzgyújtási tilalmat.
(2) Külterületen az irányított égetés megkezdése előtt az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzatról
szóló
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54/2014.(XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ)
szerinti engedélyeztetési kötelezettségnek eleget kell
tenni.

6. §
(1) Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából
légszennyező, bűzös, vagy tűzveszélyes segédanyag (pl:
benzin, gázolaj, hígító) használata.

(3) Külterületen, ha a növényi hulladék más
ártalmatlanítására nincs lehetőség, az égetés csak
szeptember 15. és május 15. között lehetséges.

(2) Belterületen tilos a lábon álló növényzetégetéssel
történő megsemmisítése. Külterületen pedig tilos a zöld
növényi részeket tartalmazó lábon álló növényzet
égetése.

5. §
(1) A kerti hulladék égetése kizárólag az ingatlan
tulajdonosának tudtával és jóváhagyásával végezhető.
Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy
végezheti, aki nem áll szeszesital, vagy egyéb, a
cselekvőképességet befolyásoló anyag vagy szer hatása
alatt.

(3) Tilos a kerti hulladék égetése közigazgatási
intézmények, egészségügyi és gyermekintézmények,
kulturális és közösségi intézmények, sportlétesítmények
100 m-es körzetében, az intézmény működési ideje alatt.
(4) Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési
és gázvezetékek 10 m-es körzetén belül.
(5) Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők területén, és
a helyi védelem alatt álló területeken.

(2) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst,
bűz, pernye, korom, hőtermelés) felerősítő időjárási
körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet
azonnal eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(6) Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől
számított 20 m-en belül. Az égetés a közlekedés
biztonságát nem veszélyeztetheti, a látótávolságot nem
csökkentheti.

(3) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak
eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet
magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan
eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt,
vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas
tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb
kézi szerszámot.

(7) Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre
feljogosított szerv a község területén vízkorlátozást
rendel el, vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás
bármely okból szünetel vagy korlátozott.
(8) Belterületen június 1. és szeptember 14., valamint
december 1. és február 28. között a kerti hulladék
égetése tilos.
(9) Külterületen június 1. és szeptember 14. közötti
időszakban növényi hulladékot égetni tilos.

(4) A helyben keletkezett kerti hulladék égetését
ingatlanon belül kell végrehajtani, közterületet, vagy más
ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.

7. §
(1) Tarló, illetve lábon álló száraz növényzet égetését
csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt az OTSZ
alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége adja ki.

(5) Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a
tüzet eloltani, a parázslást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – megszüntetni, a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és
minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat.

(2) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a
növény egészségügyi hatóság állásfoglalását, védett,
Natura 2000, vagy ökológiai hálózat területén a Nemzeti
Park állásfoglalását.

(6) Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt
nem tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni
a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az
égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a
tűzoltóság kiérkezéséig.

8. §
A rendelet 2015. június 1-én lép hatályba.

(7) A jogszabálytól eltérő vagy hatóság engedély
hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi
bírságot von maga után.

A rendelet megtekinthető a község honlapján a
dokumentumtár, az önkormányzati rendeletek menüpont
alatt.

Lőkösháza, 2015. május 26.
dr. Püspöki Eszter
aljegyző
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Polgárőr Község lett településünk
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Tisztelt lőkösházi kábeltelevízió előfizetők!
Az előfizetői díjakat továbbra is szerdai napokon
lehet befizetni a polgármesteri hivatalban, illetve
átutalással a 11733027-15343587 számlaszámra.

2015. június 20-án, szombaton rendezték meg a XXI.
Országos Polgárőr Napot Komló városában. Az
Országos Polgárőr Szövetség a „Polgárőr Község”
kitüntető címet adományozta községünknek. Azok a
települések részesültek ilyen kitüntetésben, akik az
elmúlt esztendőkben kiemelten támogatták a települési
közbiztonság növelésében részt vállaló polgárőr
egyesületeket.

A kábeltelevízió csatornalistája 2015. július 01-től az
alábbiak szerint változik:
2015. július 4-től új csatorna fog indulni, az M4
Sport, ami közszolgálati médiaszolgáltatás lesz, ami az
Mttv. 74. § (1) szerinti, kötelezően továbbítandó
csatornák közé fog tartozni, továbbítása analóg és
digitális hálózatokon is kötelező lesz. Az M4 Sport 2015.
július 4-én váltja a Duna World-öt, az új csatorna pedig
sem a Bajnokok Ligája, sem pedig a Forma-1 alatt nem
lesz kódolt, valamint az előfizetői díj
változatlan marad.

A kitüntető címet Szűcsné Gergely
Györgyi polgármester asszony vette át
Dr. Pintér Sándor belügyminisztertől,
valamint Dr. Túros Andrástól, az
Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.
Megtiszteltetés a településünknek a nevezett cím
megítélése.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Az Mttv. 74. § (1c) bekezdése szerint
július
1-től
a
közszolgálati
médiaszolgáltatásoknak
a csatornasorrendben (EPG, set top
box) meg kell előzni a többi csatornát, azaz első
programhelyekre kell kerülniük. A csatornasorrend
preferenciára való előírás független a HD-től vagy SDtől, azaz mindkét változatnak meg kell előznie a többi
csatornát.
A
törvény
értelmében
a
csatornasorrendünk első négy programhelye az
alábbiak szerint alakul: M1, M2, Duna, M4 Sport.

Megyei Polgármesterek
labdarugó találkozója
Az idei évben Lőkösháza adott otthont a
XXI. alkalommal megrendezésre kerülő
Megyei Polgármesterek labdarúgó tornájának.

Az átállás és csatornaváltás miatt kisebb adáskimaradás
várható, melynek időpontjáról hamarosan tájékoztatjuk a
tisztelt előfizetőket. Az esetleges kellemetlenségekért
elnézést kérünk!

A rendezvény több mint két évtizeddel ezelőtt Piller
Sándor, a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség egykori
elnökének kezdeményezésére jött létre. A találkozó
díszvendége dr. Fenyvesi Máté, az FTC hetvenhatszoros
válogatott balszélsője volt.

Amennyiben észrevétele, illetve kérdése van a
változásokkal
kapcsolatban,
forduljon
hozzám
bizalommal a 244-244/3 telefonszámon, illetve
személyesen a polgármesteri hivatalban!

A
négy
csapat
részvételével
megrendezett
keresztpályás labdarúgó-tornát sorozatban immár ötödik
alkalommal az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságának
együttese nyerte.
Településünk a mérkőzések után a fehér asztal mellett
vendégelte meg a jelenlévőket. Műsorral kedveskedtünk
a vendégeknek, Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Asszony mindenkinek megköszönte a részvételt, egyben
átadta a jelképes stafétabotot Tótkomlós városának, aki a
jövőben lesz házigazdája a rangos eseménynek.

Sajben Tímea
ügyintéző

Ügyfélfogadás időpontváltozás
- Műszaki ügyek Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a polgármesteri
hivatalban Málik József műszaki ügyintéző
ügyfélfogadása megváltozik, július hónaptól minden
szerdán 8.00-tól 16.00-ig áll az ügyfelek
rendelkezésére.
Lőkösháza Község Önkormányzata

– A nagy meleg ellenére kiválóan sikerült rendezvényen
vagyunk túl, a lökösháziak igazán kitettek magukért.
Meglátszik, hogy az egész település szívügyének
tekintette a találkozót, és tekinti a labdarúgást. Az
érdeklődők a játék mellett megtekinthették a gyönyörűen
felújított Vásárhelyi- Bréda kastélyt. A fogadtatás egyedi
volt a kemencében sült kenyérlángossal, mellyel reggel
vártak bennünket vendéglátóink – összegezte a nap
tapasztalatait Szpisják Zsolt, az MLSZ megyei
igazgatója.
Lőkösháza Község Önkormányzata
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Tájékoztatás a nyári gyermekétkeztetésről
Zöldfelületek
Karbantartásáról

Lőkösháza Község Önkormányzata 2015. évben is
pályázott a szociális nyári gyermekétkeztetés
elnevezésű pályázatra. Ennek megfelelően pályázati
úton a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő kiskorú gyermekek részére igényelhettünk
támogatást. Lőkösháza Község Önkormányzata
sikeresen
pályázott
a
szociális
nyári
gyermekétkeztetés biztosítására településünkön a
rászoruló gyermekek számára, így lehetőséget
teremtve arra, hogy meleg ételhez jussanak a
rászoruló gyerekek. A pályázat 41 gyermek részére
2015. június 16.-tól augusztus 13.-ig biztosít meleg
ételt, az elnyert támogatás összege 775 720 Ft.
Lőkösháza Község Önkormányzata ezen felül,
önerőből további 15 fő részére biztosítja a
lehetőséget. A nyári gyermekétkeztetésben részesülők
számára további kedvezményként az önkormányzat
alkalmanként a helyben megtermelt terményekből
összeállított
csomagot
biztosít.

Az Önkormányzati Hivatal részére több esetben
érkezett lakossági jelzés gazos, elhanyagolt
zöldterületekről. Ez nemcsak utcaképbe nem illő
jelenség, hanem az allergiában szenvedőknek komoly
egészségügyi problémát is okoz.
Ezúton kérjük és hívjuk fel figyelmüket a közterületek
és ingatlanok tisztántartására és gyommentesítésére.
Az ingatlan előtti közterületet az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles tisztántartani. A járda melletti
csapadékvíz elvezető árok és áteresz tisztításával a víz
elfolyását biztosítani, továbbá a területet évente
többször kaszálni kell!
A tulajdonosok, használók kötelesek a
tulajdonukban, bérleményükben lévő területet
virágzó
parlagfűtől
és
túlérzékenységi
megbetegedést előidéző gyomoktól mentesen
tartani!
Közterületen szántóföldi növény nem ültethető!
Kérjük, szíveskedjenek a fentieket betartani!
Amennyiben az önkormányzatnak kényszerkaszálást
kell elrendelni, akkor a kaszálás költségén felül
növényvédelmi bírság kiszabása is kötelező a
mulasztó számára!
Dr. Püspöki Eszter
aljegyző

Lőkösháza Község Önkormányzata

Óvodai tájékoztatás
Az óvoda tájékoztatja a szülőket, hogy a takarítási
szünet 2015. augusztus 03-tól (hétfő) 2015. augusztus
19-ig (szerda) tart. A zárva tartás ideje alatt az
önkormányzat
gyermekfelügyeletet
biztosít
a
művelődési házban, 6:30-tól 13:30-ig. Felhívjuk az
érintett szülők figyelmét, hogy az étkeztetés nem
biztosított, a gyermek étkeztetéséről gondoskodni kell.
Nagy Józsefné
óvodavezető

Hírek
az Általános Iskolából

Felhívás
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eb összeíró adatlapok
leadási határideje 2015. június 30. Aki a fenti határidőt
nem teljesítette, szíveskedjen haladéktalanul pótolni.

Az iskola folyosója kiürült, elcsendesedett a tanítás,
a játék zaja. Eddig a munka volt a legfontosabb
mindannyiunk számára, most az ünneplés, majd a
pihenés időszaka következik.
Előtte azonban
tekintsük át a tanév eredményeit, eseményeit.
Az új Nemzeti Alap Tantervnek megfelelően újabb
2 évfolyamon nőttek az óraszámok. Kötelezővé vált a
tanulók délutáni benntartózkodása, mely alól csak
indokolt esetben adhattunk felmentést. Továbbra is a
KLIK tartja fenn és működteti az iskolánkat.
Szeretném megköszönni a Lőkösházi Képviselő
Testületnek és személy szerint Szűcsné Gergely
Györgyi polgármester asszonynak, hogy minden

Lőkösháza Község Önkormányzata

Tájékoztatás
Az Önkormányzat képviselő-testületének 2015. május
26-án tartott ülésén elfogadásra került Lökösháza
Község Bűnmegelőzési Koncepciója és a Sportfejlesztési
Koncepció. A koncepciók az Önkormányzat honlapján
megtekinthetők.
Lőkösháza Község Önkormányzata
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néptáncos produkciókat. Szabó Anettnek, Kerényi
Lászlónénak és Farkasné Poszt Ilonának a kézműves
foglalkozások megtartását.
Az idei évben is sok szép könyvet tudunk kiosztani,
melyből osztályonként 3 darab jutalomkönyvet a
Szülői munkaközösség, a többit a KLIK, a Községi
Önkormányzat, a Román Nemzetiségi Önkormányzat,
az Egészséges Ifjúságért Alapítvány vásárolta meg.

esetben közreműködést vállaltak a gondok, javítások
megoldásában.
Aktív munkánkat a Gyulai Tankerület igazgatója
egy ingyenes osztálykirándulás ajándékozásával
ismerte el, melyre a 6. évfolyam utazott el. A
feledhetetlen élményt nyújtó napon megtekinthettük
Eger nevezetességeit, a Siroki várat és a tájházat.
Ugyancsak maradandó élményt jelentett 19 hetedikes
diákunknak és 3 kísérő pedagógusnak az 5 napos
erdélyi kirándulás Szentegyháza környékére, melyet a
Határtalanul 2014 pályázat keretében ingyenesen
tudtunk biztosítani.
Az iskola egyre szűkebb költségvetését több módon
próbáljuk kiegészíteni. Nyertes pályázatainkból
600.000
forintot
költhetünk
közösségi
tér
kialakítására. Ingyenes sporttáborba és szeptemberben
balatoni – erdei iskolába vihetünk 1-1
osztályt. Fedezhetjük a hagyományos
iskolai projektek költségét, ingyenes
továbbképzéseken vehetünk részt. A
közlekedési projekt keretében 15
kerékpárral gazdagodunk majd. A
most folyó innovatív iskolás fejlesztése pályázat
összességében 12 millió forintnyi támogatást jelent
nekünk, melyet a pályázati céloknak megfelelően
használhatunk fel.
Idén is büszkélkedhetünk a gyermekeink, tanulóink
által elért teljesítményekkel. Az elért eredményekben
nagy szerepe volt iskolánk pedagógusainak. Szeretnék
köszönetet mondani a tantárgyi versenyekre való
felkészítésért Szecskóné Jobb Tündének, Farkasné
Poszt Ilonának a matematika, Gal Titának, Tóth
Jánosnénak a román nyelvű, Makay Tímeának a
történelem versenyen induló tanulóink sikeres
felkészítéséért Popuczáné Mag Juditnak, Lezsákné
Podmaniczky Zsuzsának, Kerényi Lászlónénak és
Gyulainé Tóth Kornéliának a vers és prózamondó
versenyekre való felkészülés segítéséért. Köszönöm
Gyulainé Tóth Kornélia, Varga István, Szoboszlai
Ferenc testnevelőinknek, az elért sportsikereket,
hiszen segítségükkel megyei és területi versenyekre is
eljutottak tanulóink. Köszönöm a Bozsik Kupa és a
román tannyelvű iskolák versenyeire való folyamatos
felkészítést és kíséretet, testnevelőinken kívül azoknak
a szülőknek is, akik vállalták a gyerekek versenyekre
való eljuttatását saját gépkocsijukkal. Külön említem
itt Torma Károly és Hambarás Ferenc vállalkozókat,
akik többször utaztatták járműveikkel a gyerekeinket a
versenyhelyszínekre.
Szabados
Annamáriának
köszönöm a községi rendezvényekre betanított

A díjazottak névsora:
•

•

•

•

•

•
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Lőkösháza Község Kiváló tanulója, jó sportolója
ebben a tanévben Kindling Tamás lett, melyet a
Gyula városi ünnepségen vehetett át.
Lőkösháza
legeredményesebb
tanulója
a
művészetei
tevékenységek
területén a tanévben Borsos
Zita hetedik osztályos tanuló,
aki 6 területi-megyei és 1
romániai versenyen szerzett
elismerést.
A Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány jutalmazta Jakab Cintia 4. osztályos és
Kindling Tamás 8. osztályos tanulót, akik a
tanulmányi munka, magatartás szorgalom és a
közösségi munka, illetve az alapítvány
rendezvényein való részvétel alapján több éven
keresztül kimagaslóan teljesítettek.
Alapítványunk hagyományosan jutalmazta azokat
a tanulókat is, akik országos versenyen értek el
kimagasló eredményeket. Az országos történelmi
levelezős versenyen induló 8. osztályos csapat
tagjai, Lezsák Tamást és Kindling Tamást 3.
helyezést értek el. Felkészítő tanáruk, Makay
Tímea volt.
Borzán Jánosné, a Román Nemzetiségi
Önkormányzat jutalomkönyveit adta át Barna
Dorina, Guth Alexandra, Szalai Nóra tanulóknak,
akik mesemondó és ének versenyekről 1.
helyezésekkel tértek haza. Jutalmat kapott még
Ottlakán Boglárka végzős diákunk is, aki 8 éven
keresztül nyújtott kimagasló teljesítményt a román
nyelv tanulásában és a nemzetiségi versenyeken,
amelyre Gal Tita és Tóth Jánosné készítette fel a
gyerekeket.
Tóth Jánosnét adta át a diák önkormányzati
munkáért járó elismeréséket Varga Dóra és
Mohácsi Márk 8. osztályos tanulóknak.

Lőkösházi [ í r m o n d ó

3. osztályból könyvet kapott: Farkas Bence, Fodor
Botond, Guth Alexandra, Dalmadi Andrea,
Oklevelet kapott: László Kristóf, Varga Beatrix,
4. osztályból könyvet kapott: Recski Henrietta,
Lukóczki Petra, Kovács Ágnes, Borsos Károly,
Pusztai Gábor, Frank Rebeka,
5. osztályból könyvet kapott: Balla Sára Bettina,
Nagy Lilla, Kolozsi András Áron,
Oklevelet kapott: Hollandi Alexandra, Magyar
Attila, Horváth Máté,
6. osztályból könyvet kapott: Simon Nóra, Szabó
Dóra, Juhász Zoltán, Balázs Máté,
7. osztályból könyvet kapott: Borsos Zita, Vígh
Renáta, Kolozsi Fanni, Juhász Mihály, Samu
Annamária, Magyar Bianka,
Oklevelet kapott: Kotroczó Enikő, Hollandi Róbert,
8. osztályból könyvet kapott: Kindling Tamás,
Lezsák Tamás, Varga Dóra, Murvai Máté,
Oklevelet kapott: Havrán Kitti,

Igazgatói dicséreteket kapnak az alábbi tanulók:
•

•

•

•

•
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Samu Annamária, aki 1. helyezett lett a
Hagyományőrző
Kistérségi
Matematika
Versenyen,
Sarkadon
a
7.
osztályosok
kategóriában. Annamária a Zrínyi Ilona
Matematikai Versenyen induló tanulóink közül az
iskola legjobb eredményét érte el, megyei
díjátadón a 10. helyezésért jutalmazták
felkészítőjével Szecskóné Jobb Tündével együtt.
Szecskóné Jobb Tünde intézményvezetőhelyettes
munkáját
a
KLIK
Gyulai
Tankerületének igazgatója a napokban a Gyula
város által rendezett központi ünnepségen
Elismerő Oklevéllel jutalmazta.
Borsos Zita és Magyar Bianka 7. osztályos
tanulónk, Szabó Dóra hatodikos, Rácz Kristóf
ötödikes tanulónk a próza és versmondó
versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményéért
kapta az igazgatói dicséretet.
Jakab Cintia 4. osztályos Barna Dorina 7.
osztályos Kovács Márkó és Vágó Szilvia 6.
osztályos, Guth Alexandra 3. osztályos, Borsi
Jázmin, Szalai Nóra és Kása Renáta 2. osztályos
tanulóink a román nyelvű mesemondó és dal
versenyekről tértek haza dobogós helyezésekkel.
Iskolánk leány svéd váltó csapatának tagjai:
Lukóczki Petra, Kristóffy Klaudia, Lukóczki
Nikolett, és Vágó Szilvia a Kisiskolák megyei
versenyén 1. helyezettek lettek. Az országos
döntőn 8. helyen zártak, amit június 22-25-én,
Békéscsabán rendeznek meg.
Ugyancsak
köszönjük
a
szép
sportteljesítményeket, amit tanulóink a román
nyelvű iskolák versenyében nyújtottak fiú-lány
foci és kézilabda versenyszámokban. Az
intézményi Bozsik Labdarúgó programban 5
korcsoporttal vettünk részt. 10 iskola versenyében
1., 2., illetve 3. helyezéseket szereztek
gyermekeink.

Gyermekeket és pedagógusokat jutalmazott tanév
végén az önkormányzat. Lőkösháza Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2 fő diáknak és 2
pedagógusnak adott át oklevelet:
• Kindling Tamás 8. osztályos tanuló részére,
kimagasló „jó tanuló és jó sportoló”
teljesítményéért,
• Borsos Zita 7. osztályos tanuló részére, az
előadóművészetekben
nyújtott
kimagasló
teljesítményért,
• Gyulai Tóth Kornélia tanító részére, Lőkösháza
Községért és a diákok közösségéért végzett
munkájáért
• Balogh Istvánné intézményvezető asszonynak
kimagasló intézményvezetői és pedagógiai
munkájáért
Végezetül néhány fontos információ:
1. Lőkösháza Község Önkormányzata ez évben is
pályázatot nyert a rászoruló gyermekek
ingyenes
nyári
étkeztetésére,
melynek
keretében 56 fő viheti el az ebédet június 16-tól
augusztus 14-ig a napközis konyháról minden
nap 11.00 óra és 12.30 között.
2. A
Romániába
szervezett
Nemzetiségi Táborunkhoz a
nemzetiségi pályázaton 372
000 Ft-ot nyertünk. A pályázat
16 tanuló 7 napos nyaraltatását
írja elő július 27. és augusztus 2. között, de sajnos
ezt az összeget még 20.000 Ft-tal kellene
megpótolni gyermekenként ahhoz, hogy a

Jutalomkönyvet
és
elismerő
oklevelet az alábbi tanulók kaptak:
1. osztályból könyvet kapott: Kiss
Koppány, Jakab Dorina, Szabó
Roland,
Oklevelet kapott: Jakab Dzsenifer, Jakab József,
2. osztályból könyvet kapott: Szalai Nóra, Sajcz
Maja Bettina, Jakab Fanni, Domsik Dóra, Kása
Renáta, Borsi Jázmin Bettina, Csík Anna, Csík Dávid,
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tervezett programot végrehajthassuk. Ez egy erdei
túratábor lenne Hargita, Vargyas-szurdok, Szent
Anna tó, Szentegyháza érintésével. Amennyiben
van érdeklődő a tábor iránt, szíveskedjenek a
gyerekeket jelentkeztetni az iskolában.
3. A
tankönyveket
várhatóan
csak
a
tanévkezdéskor tudjuk majd kiosztani. Az
ingyenes tankönyv átvételekor az érvényes
jogosító igazolásokat szíveskedjenek elhozni.
4. A tanévvel lezárult IPR-programban részt vevő 47
tanulónk számára a tankönyvek átvételekor 1-1
tolltartót, írószereket és 6 színű temperát tudunk
átadni, ezeket ne vásárolják meg számukra.
5. Tájékoztatom a szülőket, hogy a nyári
szünetben az iskola minden szerdán 8.00-tól
12.00-ig ügyeletet tart ügyintézés céljából.
A
tanévnyitó
ünnepségre
várhatóan
szeptember 1-én, kedden 8.00 órakor kerül sor!

2015. július

Lőkösháza Kiss Ernő u. 1 (A parkban) Tel:66/244113
VAGY, aki úgy érzi, egyedül maradt
gondjaival, és belefáradt a mindennapi
konfliktusokba, hiába próbálkozik, nem
változik
hozzátartozója
alkoholizálása,
drogozása,
játékgépezése,
annak
nyújt
segítséget a Gyulán működő drogambulancia
(Semmelweis u. 1.), ahol egyéni tanácsadást kérhet,
illetve hozzátartozói csoport keretében sorstársaival
oszthatja meg problémáit, gondolatait, érzéseit. A
szolgáltatások
ingyenesek.
Jelentkezni lehet a 06-66/526-540-es telefonszámon.
Fogadó óra: Hétfő – Szerda – Csütörtök: 8-16 óráig
Kedd
Péntek:
8-14
óráig
Súlyos és szokatlan tünetek észlelése estén, azonnal
mentő hívható a 104-es telefonszámon a nap bármely
szakában.

Végezetül mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést
kívánunk!
Balogh Istvánné
Intézményvezető

Hogyan ismerhetjük
átlagember?

fel

a

tüneteket,

mint

A különböző drogok másként hatnak az emberi
szervezetre, de ezek a tünetek nagy valószínűséggel
minden
esetben
jellemzőek.
Megváltozott
tudatállapot. Magas vérnyomást, hőérzetet kelt, a
pupillák kitágulnak, vagy beszűkülnek, álmatlanságot
okoz. Sokszor kellemetlen hallucinációs élmények
esetén jelentős szorongás, halálfélelem, üldözési
mánia, pánikreakció is kialakulhat. Legfontosabb
pszichés hatása a látási, valamint hallási és tapintási
hallucinációk kiváltása. Kívülről szemlélve szokatlan
értelmetlen, ésszerűtlen, vagy nagyon nyugodt
szemlélődő viselkedést tapasztalhatunk. Gyakori a
vizelési inger. Tudatmódosulást, hallucinációt idéz
elő. Akad, akire ilyenkor a nevetés jellemző, és van,
akire a befelé fordultság igaz. A szer bevételét
követően a használót az örömérzet, gátlások
feloldódása, beszédesség és határtalan bizalom,
fokozott együttérzés jellemzi, másokkal szemben. A
mindennapokban új vonásokat vesz észre, és ebben
gyönyörködik. Szoros velejárója a house, rave és acid
zenék hallgatása. (Monotonitása transzszerű állapotot
idézhet elő). Dobolás, szipogás, fogcsikorgatás,
öntudatos cselekvések, önbizalom megerősödése és
akaratosság jellemzik. Az étvágyat elnyomja. Gyakran
olyan erőket és éberséget is mozgósít, amik normál
esetben csak a halálfélelemnél következik be.

Gondozási Központ hírei
2015. június 15-én a hagyományokhoz híven
megrendezésre került a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális
és
Gyermekjóléti
Intézményének
szervezésében a JUNIÁLIS, a helyszín ebben az
évben a gyulai Gellény birtok volt, ahol a Gondozási
Központ tagjai is részt vettek, hasonlóan a korábbi
évekhez. A színvonalas műsorok után finom
babgulyást fogyasztottak el klubtagjaink. Kellemes
környezetben és meleg napsütéses időben telt el a
délelőtt. A Fejlesztő felkészítő által készített
termékeket is bemutattuk, mely nagyon nagy sikert
aratott, minden korosztály körében. Nagyon jól
éreztük magunkat, köszönjük szépen a meghívást!
Egyre elterjedtebb a Kábítószer fogyasztása mely a
fiatal korosztályt veszélyezteti, aggodalmaink velük
kapcsolatosak. Térségünkben - a családgondozók
elmondása szerint - is jelen van a kábítószer és
terjedése
rohamosan
nő.
VAN SEGÍTSÉG! A Gondozási
Központban szakember tud segíteni,
hívjon telefonon, akár személyesen
keressen fel, bármilyen jellegű
problémája van és a megfelelő
szakemberhez fogjuk iránytani a
legnagyobb titoktartás és teljes anonimitás mellett.
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A használó egy kívülálló szemében nagyon ideges
stresszes egyénnek tűnhet.
Hová forduljunk
erőszak esetén?
•
•
•
•

segítségért

családon
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Tisztelt Lőkösháziak! Kedves Szülők!
Javában benne vagyunk a nyárban. A szabadságolások
ideje van, mindenki igyekszik pihenni, nyaralni, a
gyermekek is felszabadultabbak, élvezik a nyár, a
vakáció örömeit. Így van ez jól. De az öröm közé
vegyülhet némi üröm is, ha bizonyos dolgokra nem
figyelnek a szülők, a gyerekek. Öröm mindenféle
mozgás, futás, úszás, kerékpározás! Minden
tevékenység azonban magában rejti a veszélyeket is.

belüli

Országos
Kríziskezelő
és
Információs
Telefonszolgálat (OKIT)
Telefon: 06/80-20-55-20 (éjjel-nappal)
Honlap: www.bantalmazas.hu
e-mail: okit@ncsszi.hu

Mikre gondolok?
Az ország egész területéről ingyenesen hívható
Telefonszolgálat a hozzátartozók közötti erőszak
(párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, illetve
a háztartáson belül a rokonok, családtagok által
elkövetett
erőszak),
prostitúcióés
emberkereskedelem
áldozatainak
segítésével
foglalkozik.
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület
(NANE)

Legveszélyeztetettebb korosztály a „kiskamasz kor”, a
10-12 évesek. De természetesen már a 8-10 évesek is
bátrabbak, igazán még nem alakult ki a félelem-, a
veszélyérzetük. „Hősködnek” olykor.
Ilyenkor történnek a leggyakoribb „nyári balesetek”,
amik nem csak kéz- és lábsérülésekből áll, hanem
gyakran előfordul az arc, a fogak sérülése is.

Bántalmazott nők és gyerekek
segélyvonala: 0680/505101 Hívható:
este 18-22 óra között.

Gyermekeink figyelmét fokozottan fel kell hívni az
ésszerű játékra, jó, ha a kerékpárhoz valamilyen fejés arcvédő is van, ezzel el lehet kerülni a balesetek
kapcsán kialakuló komolyabb
sérüléseket. Fontos a térd- és
könyökvédő is, de mellette,
főleg a „hevesebb” gyereknek
nem árt a sisak sem. Nem
mindenki tudja anyagilag ezeket
a védőfelszereléseket biztosítani,
de mindenképpen fontos felhívni a figyelmet az
óvatosságra. Ma már kis falvakban is igen sok a
gépjármű, vigyázni kell a kereszteződésekben.
A gyalogosnak is, a kerékpárosnak is. A gépkocsi, ha
még elég lassan is megy, de súlyánál,
tehetetlenségénél fogva nehezebben tud megállni.
Ilyenkor vannak a koccanásos balesetek. Figyeljünk
egymásra, főleg a jövő, a gyermekeink épségére, hogy
a nyár csakis öröm legyen, igazi kikapcsolódás
mindenkinek!

A NANE 1994 januárjában alakult
azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson
bántalmazott nők részére.
A segélyvonalra, amely mind a mai napig az egyetlen
célzott telefonos szolgáltatás e téren, immár nyolcadik
éve érkeznek a hívások az ország minden részéről.
Caritas lelki segély Szolgálat
Telefon: 0680/505503 Hívható: este 6 és reggel 6
között.
A Caritas telefonszolgálat már 11. éve működik.
2000. május 1-jétől bővült az elérhetősége, a korábbi
négynapos ügyelet helyett ma már a hét minden
napján, 12 órás időtartamban várják a rászorulók
hívásait. A szolgálat katolikus szervezet, és a szakma
szabályai
szerint
anonim.
Kora-Varga Mónika
Intézményegység vezető

Dr. Barta Kálmán
fogorvos

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

8

