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A helyi önkormányzat ingyenes közéleti lapja
2014-ben a Bizottság
létrehozta a Lőkösházi Helyi
Értéktárat. Van mit mutatnunk, és ezt
büszkén meg is tesszük, mostantól
állandó kiállítás keretében. Folyamatos az
érdeklődés a helyi értéktár értékei iránt, ezért
döntöttünk úgy, hogy állandó helyet biztosítunk a
bemutatására, a művelődési házban.
Az ünnepi testületi ülésre az államalapításra
emlékezve Gyenes Csaba plébános megszentelte
az új kenyeret. Ezt követően a Fatimai Szent Szűz
Templomban ünnepi szentmisére, majd Gávai Gaál
Jenő tiszteletére emléktábla avatásra került sor.
A községi parkban szórakoztató
műsor várta az érdeklődőket.
A
programokat
véradás,
lovagoltatás a Békés Megyei
Bűnmegelőzési Bizottság Baleset
megelőzési bemutatója, valamint
kutyás bemutató színesítette volna,
ha az eső el nem mossa kintre
tervezett rendezvényeinket. A helyszínen 2000
darab palacsintával, 500 darab fánkkal vártuk az
érdeklődőket, melyet lelkes civilek készítettek el.
Köszönet érte mindkét csapatnak!
Köszönjük mindazoknak, akik a szakadó eső
ellenére
kilátogattak
a
rendezvényünkre!
Köszönjük a Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány
rendezvényszervező munkáját!
Köszönjük
a
rendezvényhez
nyújtott
támogatásokat!

Államalapítás, községalapítás ünnepe
Lőkösházán
Augusztus 20-án, Lőkösházán nemcsak a magyar
államiság kezdetéről emlékeztünk meg, hanem
községünk megalakulásáról is. Az idei esztendőben
falunapi rendezvény keretében
ünnepeltük Lőkösházán a
település 67. éves fennállását
is.
A délelőtt során ünnepi
testületi-ülésen köszöntöttük
Lőkösháza elismert polgárait, akik az elmúlt
évtizedekben végzett tevékenységükkel hozzájárultak
a település sikeres fejlődéséhez.
Köszöntöttük:
Tóth
Zoltánné
Marikát,
aranydiplomás pedagógust, aki nemcsak tanítóként
végzett elhivatott munkát, de a közéletben is szerepet
vállalt: évtizedekig volt a helyi pedagógus
szakszervezet vezetője, a mai napig aktív tagja
közösségünknek.
A Békés Megyei Vöröskereszt elnök
asszonyával közösen köszöntöttük a
korábbi véradó-szervezőt, pedagógust,
vöröskeresztes szakkörvezetőt, Baji
Jánosné Klárikát, a jelenlegi véradó
vezetőt Samuné Priskin Anikót, és a
kerek évfordulós lőkösházi véradókat.
Az ünnepi testületi ülést követően két kiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők. Az időszaki
kiállítást, mely a Békés Megyei Vöröskereszt
történetét mutatja be, Tóth Zoltánné megyei elnök
nyitotta meg.
Méltó helyére került a művelődési házban egy
állandó kiállítás, a Lőkösházi Helyi Értéktár
kiállítás: melyben az idei esztendőtől négy helyileg
kiemelt érték található:
1. Lőkösházi Vásárhelyi Bréda - Kastély
2. Lőkösházi Kenyér
3. Corvus – Kora Róbert képzőművész alkotásai
4. Lőkösházi Bíborvég
Népművészeti Alkotócsoport kézimunkái

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
TÁMOGATÓI LISTA
AUGUSZTUS 20-AI FALUNAP
•
•
•
•
•
•
•
•

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
szívügyének tekinti a hagyományok ápolását, ezért
2013-ban Helyi Értéktár Bizottságot hozott létre.

•
•
•
•
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COOP STAR ZRT. - LŐKÖSHÁZA
ENYEDI JÓZSEF
GAZSÓ GYÖRGY
HAMBARÁS FERENC
KOVÁCS KÁROLYNÉ - LŐKÖSHÁZA
LŐKÖSHÁZI HALADÁS MEZŐGAZDASÁGI
SZÖVETKEZET
OTP BANK NYRT. – GYULAI FIÓKJA
PATIKA PHARMA GYÓGYSZERTÁR BT. LŐKÖSHÁZA
SZŰCSNÉ GERGELY GYÖRGYI
TELEK JÁNOS
VISZOKAI JÁNOS
ZÁMBORI RÓBERT
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igényeket Kovács Gábornénál.
Az idei évben is jelen voltunk a Békés
Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás,- és Vásáron.
Kollégáim ismét kitettek magukért: ötletes stand,
igényes termékek, nagy sikerű termék kóstoltatás.
Meg is lett az eredménye, hiszen a Lőkösházi
pavilonnál állandó volt a nyüzsgés!
Még egyszer köszönetet mondunk az
önkormányzat és a gondozóház valamennyi
dolgozójának, akik a lőkösi pavilon kiépítésén
fáradoztak! Volt olyan érdeklődő, aki a látottak
alapján elhatározta, ellátogat Lőkösházára és vásárol
is az előállított termékeinkből!
Természetesen mutatni akkor lehet bármit
is, ha érték teremtődik. Elmondható, hogy
Lőkösházán a programelemekben érték teremtődik,
ami a közfoglalkoztatásban dolgozók együttes
munkáját dicséri! Köszönjünk nekik a becsületes
munkát és a tisztességes helytállást!

Hírek a helyi közfoglalkoztatásról
Az idei esztendőben egy fontos változás
következett be a helyi közfoglalkoztatásban.
Korábban Lőkösháza is részt vehetett a hátrányos
helyzetű települések, térségek számára kiírt START
–
elnevezésű
országos, - illetve
járási
mintaprogramokban.
A
megyében
nem
egyedüliként: mellettünk Gyula és Békéscsaba is
ilyen település volt. 2015. II. 28-án értek véget ezek
a programok. A fent nevezett települések – köztük
Lőkösháza is – a téli programok befejezése előtt 2
nappal szembesültek azzal a sajnálatos ténnyel,
hogy a START mintaprogramban nincs lehetőség a
folytatásra megváltozott jogszabályi környezet
miatt.
Korábban egyedi döntés alapján
bekerülhettek ezekbe a programokba nem hátrányos
helyzetű települések is. Ez a lehetőség 2015. III. 1vel megszűnt.
A településvezetés azonnal felvette a
kapcsolatot a többi hasonló helyzetben lévő
település vezetőivel. Ezt követően közös cselekvési
programot egyeztetve kezdtük meg a felkészülést
közmunkaprogramok folytatására.
Két hétig csak az intézményekben dolgozó
közfoglalkoztatottaknak adhattunk munkát az
intézmények
működőképességének
megőrzése
érdekében. Nehéz időszak volt!
Ezt követően 2015. március 16-ával újra
indultak programjaink csak más keretben.
Sajnálatos,
hogy
egyesek
a
közmunkaprogram rövid ideig – mindössze – két
hétig tartó szünetelését arra használták fel, hogy
abból politikai tőkét kovácsoljanak. Igaz, ezt a
felelőtlen, és erkölcsileg elfogadhatatlan álláspontot,
tudniillik annak örülni, hogy az embereknek nincs
munkájuk, felháborodva utasította vissza a település
közvéleménye!
A programok 2015.03.16-tól – 2015.08.31ig újra indultak. Azóta már egyszer lehetőséget
kaptunk a folytatásra is: 2015.09.01-től –
2015.10.31-ig. Az értékteremtő munka tehát nem
állt meg.
Épül a második térkő burkolású parkoló a
településen az orvosi rendelőnél, felújítottuk a
kerítésrendszert a sportpálya körül. A pályán
futópályát és távugró gödröt alakítottunk ki.
Emellett termékeinkkel rendszeren kint vagyunk a
helyi piacon, ahol várnak, keresnek minket.
Az idén új dolgokba is fogtunk, cirok, - és
dinnyetermesztés,
sertéstenyésztés,
emellett
elindítottunk a településen 12 fő számára egy
tanfolyamot is.
A település vezetése, a Képviselő-testület
mindent
elkövet
annak
érdekében,
hogy
községünkben továbbra is folytatódjanak a
megkezdett értékteremtő programok!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
program keretében az idén is segítünk a
lakosságnak: diótörést vállalunk. Jelezni lehet az

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Aljegyző segíti a munkát Lőkösházán
Ismételten értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. március hó 10. napjától a településen Dr.
Püspöki Eszter aljegyző látja el a jegyzői feladatokat.
Az aljegyző asszony hétfő, szerda és pénteki napokon
tartózkodik a településen. Forduljanak hozzá
bizalommal. 2015. március hó 16. napjától
feladatátcsoportosítás miatt Haluska Mihályné és
Lászlóné Komjáthy Ildikó köztisztviselők az Eleki
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén látják el
állandó jelleggel feladataikat, ahol a telefonos
elérhetőségük a következő:
06/66/240-411
Kollegáink minden kedden délelőtt, illetve pénteki
napokon érhetők el a lőkösházi hivatalban.
A változás érinti a házipénztár nyitva tartását is,
amely a következőképpen alakul:
Kedd: 7.45 – 9.45
Péntek: 7.45 – 9.45
Lőkösháza Község Önkormányzata

Adózási Tudnivalók
Ezúton hívjuk fel a figyelmüket néhány helyi
adózással kapcsolatos tudnivalóra.
Magánszemélyek kommunális adója
Az adó alanya az a személy, aki a naptári
év első napján az építmény, telek tulajdonosa.
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is,
aki az Önkormányzat illetékességi területén nem
magánszemély (önkormányzat) tulajdonában álló
lakás bérleti jogával rendelkezik. Több
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi
tulajdonos által írásban megkötött és az
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a
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belül bejelentette, akkor szerződés megkötésének
időpontját követő év első napjától nem minősül
adóalanynak, tehát az eladás évében még súlyadót
kell fizetni.
Ha az adás-vétel tárgya forgalomból
kivont gépjármű és az eladó a változást a
bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való
visszahelyezését követő hónap első napjától nem
minősül adóalanynak. A hivatkozott időpontoktól
kezdve a vevőt kell az adó alanyának tekintetni,
kivéve, ha a változást követő évtől, illetőleg
hónaptól a hatósági nyilvántartásban egy új,
harmadik személy szerepel tulajdonosként.
Amennyiben sem az eladó, sem a vevő sem tesz
eleget a bejelentési kötelezettségének, akkor a
tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó
napjáig az eladó az adó alanya.
Az adóévre járó gépjármű adót az adóalany
köteles megfizetni, két egyenlő részletben az
adóév március 15. és szeptember 15. napjáig.
Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó
napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a
gépjárművet bármely okból a forgalomból
kivonta.
Magánszemély adózó akár 200 ezer
forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható,
ha
adatszolgáltatási
kötelezettségét
késedelmesen,
hibásan,
valótlan
adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, vagy
nem teljesíti.
Kérjük, hogy aki még nem teljesítette a
2015. II. félévi befizetéseket szíveskedjen mielőtt
pótolni, mert az esedékességet követő naptól
késedelmi pótlékot kell fizetni!
A közös teherviselés, a helyi adóbevételek
beszedése és a behajtási intézkedések jogszabályi
kötelességünk mellett a rendesen fizető adózók
jogos elvárása és a közösség érdeke is. Ezen
bevételek szolgálnak alapul a megvalósuló
fejlesztések, illetve a települési támogatásoknak
is. A helyi adóval és a kézhez kapott egyenleg
értesítőkkel kapcsolatban kedd és péntek délelőtt
kérhetnek tájékoztatást az adó irodában.
A következő lapszámban a helyi iparűzési adóról
nyújtunk tájékoztatást.

tulajdonosok az adóalanyisággal, kapcsolatos
jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is
felruházhatnak.
Amennyiben az ingatlant az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog
terheli, az annak gyakorlására jogosult személy az
adóalany. Az adókötelezettség keletkezését,
változását követően 15 napon belül kell
adóbevallást tenni és azt a következő év első
napjától kell figyelembe venni.
Tehát egy ingatlan év közbeni eladása,
vétele esetén 15 napon belül kell bevallást tenni
az önkormányzati adóhatósághoz és a tárgyévi
adót még az eladónak kell fizetni, a vevő a
következő évtől kötelezett a fizetésre, akkor is, ha
a fizetési határidő előtt kötötték meg az adásvételiszerződést.
Nem kell minden évben adóbevallást
tenni, ameddig az adókötelezettséget érintő újabb
változás nem következik be.
Az adó mértéke adótárgyanként évi 4.000,- Ft,
amelyet két egyenlő részletben az adóév
március 15. és szeptember 15. napjáig kell
megfizetni.
Mentes az adó alól az építési tilalom alatt
álló telek annak időtartama alatt, valamint az
adóévet megelőző évben 70. életévét betöltött
egyedül élő személy. Bevallást ezekben az
esetben is kell tenni, de adókivetésre nem kerül
sor.
Felhívom a figyelmüket, hogy önbevallás
van, a kommunális adót az adó alanyának kell
bevallani.
Gépjármű adó
Az adó alanya az a személy, aki a
járműnyilvántartásban az év első napján üzemben
tartóként, ennek hiányában tulajdonosként
szerepel. Amennyiben egy gépjárműnek több
tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor
közülük az adó alanya az, akinek a nevére a
forgalmi engedélyt kiállították.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba
helyezett gépjármű esetén adó alanya az, aki a
forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a
hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
Az adóalany halálát, illetve megszűnését
követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági
nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt
személy vagy a megszűnt szervezet szerepel
tulajdonosként - azt a személyt kell az adó
alanyának tekinteni, akit a halálesetet vagy
megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba
elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában
bekövetkezett változást az eladó legkésőbb az
eladás évének utolsó napjától számított 15 napon

Dr. Püspöki Eszter aljegyző

Ismételt tájékoztató a szociális étkeztetés
változásairól
Felhívjuk a tisztelt étkezők figyelmét,
hogy a térítési díjakat szerdai
napokon 08.00 órától 15.00 óráig
lehet befizetni az Önkormányzat
házi pénztárában.
Sajben Tímea szociális segítő
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Kábeltelevíziós közlemény

Helyi Piac

Tájékoztatjuk
a
tisztelt
kábeltelevízió
előfizetőket, hogy lezajlottak a soros karbantartási
munkálatok, melynek következtében ismételten
zavartalan a kábeltelevízió működése. Akinek
egyedileg
beállított
csatornalistája van, és emiatt
hiányzik 1-2 csatornája,
valamint rossz a kép vagy a
hang minősége, azoknak az
előfizetőinknek újra kell
hangolni a készüléket.
Amennyiben ettől függetlenül további adáshibát
észlelnek, kérjük, jelezzék a 244-244/3
telefonszámon,
illetve
személyesen
a
Polgármesteri hivatalban.
Felhívjuk a Tisztelt Előfizetők figyelmét, hogy
a kábeltelevízió előfizetői díját befizetni
minden szerdán, ügyfélfogadási időben, reggel
8.00 és 12.00 óra, illetve 13.00 és 15.00 óra
között lehet.
A díjbefizetést teljesíthetik banki átutalással is a
következő bankszámla számra:
11733027-15343587 OTP Bank Nyrt.
A közlemény rovatba kérjük, tüntessék fel az
előfizető nevét és a Kábeltelevíziós díj
megnevezést. Megértésüket köszönjük!

Lőkösháza
Község
helyi
piacán
közfoglalkoztatásban
előállított
termékek
árusítását kezdtük meg, ami nagy sikert aratott a
lakosság körében.
Árusított
termékeink:
paprika
paradicsom,
saláta, hónapos retek,
uborka, kápia paprika,
zöldség, répa, burgonya,
tök, hagyma, karalábé,
zöldbab, zöldborsó, kapor,
fűszerpaprika, káposzta, cékla.
Újdonságok: szárított zöldség zöldje és
hamarosan fűszerpaprika is lesz.
Termékeinket kedd és pénteki napokon 7.00-tól
9.00-ig tudják megvásárolni. Termékeinkre
előrendelést felveszünk.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Tanévkezdés a Lőkösházi Általános
Iskolában
Elteltek a szünidő gondtalan napjai. Itt van
szeptember, megtelnek az
utcák a reggeli órában az
iskolába
igyekvő
gyerekekkel és az őket kísérő
szülőkkel.
Mindannyian
izgatott
várakozással
tekintünk az új tanévre. Az
iskolakezdés megváltoztatja a családok életét. Az
idei tanévet iskolánkban 125 diák és 2 fő
magántanuló kezdte meg, közülük tizenketten első
osztályosok. 8 évfolyamunk közül már hatban
vannak délutáni tanórák is, mivel kötelezően
megnőttek az óraszámaink: minden nap van
testnevelés, heti 6 órában a nemzetiségi román
nyelv és népismeret, 1óra erkölcstan. Így a
tanulóink terhelése 25- 35 óra lett hetente. Mind e
mellett biztosítottak a megszokott foglalkoztatási
formák:
• Az Erkel Ferenc Alapfokú művészeti iskola
képzőművészet és néptánc szakokon indít
csoportot.
• Hagyományainknak megfelelően szakköröket
hirdetünk meg: matematika, román nyelvi,
magyar, történelem, ügyes kezek, kézműves,
elsősegély nyújtási ismeretek
• Az énekkar ismét várja az éneket szerető
tanulók jelentkezését.
• Bekapcsolódunk
a
Bozsik-programba
intézményi szinten is.
• Biztosítjuk a hitoktatás
lehetőségét, a korábbi
évekkel megegyezően.

Lőkösháza Község Önkormányzata

Fűnyírási szolgáltatás
Értesítjük a lakosságot, hogy az önkormányzat
fűnyírási szolgáltatást végez.
A fűnyírás díja damilos fűkasza használata
(alacsonyabb
esetén:
1.500,Ft/100m2
gyomnövényeknél),
csillagkéses
fűkasza
2
használata esetén: 1.600,- Ft/100m (magasabb
gyomnövényeknél). A minimális vágási terület:
50m2
A szolgáltatás igénybevételét a Polgármesteri
Hivatalban Tóthné Csendes Katalinnál kell
jelezni.
A jelzést követően az önkormányzat munkatársa a
helyszínen felméri a terület nagyságát. A
szolgáltatási díjat az önkormányzat házi
pénztárában előzetesen kell megfizetni. A házi
pénztár nyitvatartási ideje:
Kedd: 7.45 – 9.45
Péntek: 7.45 – 9.45
Kifizetést követően az önkormányzat a
szolgáltatást maximum 5 munkanapon belül
elvégzi. A beérkező igényeket, jelzések és a
befizetések sorrendjében teljesítjük.
Lőkösháza Község Önkormányzata
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Új pályázati kiírás esetén folytatjuk a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatását segítő IPR programot.
Színházlátogatást szervezünk a Jókai Színház
bérletes előadásaira, Békéscsabára.
A most futó nyertes TÁMOP pályázatból már
megkaptunk 15 db kerékpárt, néhány közösségi
tér kialakítását célzó berendezési tárgyat. A
pályázat keretében 19 diákunk töltött el 5
feledhetetlen
napot
Városerdőn,
a
sporttáborban. A program teljesen ingyenes
volt. 2-2 tanulónk szintén ingyenes nyaraláson
vehetett részt Tóalmáson és a Gyulai Gellénbirtokon a Családsegítő Központ jóvoltából. A
tanulók helyszínre való eljuttatásáról a községi
önkormányzat gondoskodott, melyet itt is
szeretnék megköszönni az érintett családok
nevében.
Örömmel számolok be arról is, hogy 19
negyedikes és ötödikes tanulónk szeptember 14
és 18 között Balaton parti erdei iskolába
utazhatott, melyen a részvétel teljesen ingyenes
volt. Az érdekes és igen gazdag program kb.
35 000 Ft-ba került gyermekenként.
Ugyancsak ingyenesen vihetjük el október
hónapban 1 napos budapesti kirándulásra az
iskola minden tanulóját. Ha lehetőség adódik,
ellátogatunk az állatkertbe és megnézzük
fővárosunk nevezetességeit is.

6.

7.
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tanulóval pályáztunk. A pályázat még elbírálás
alatt áll.
„Határtalanul-pályázat”keretében a 16 hetedik
osztályos tanulónk és 2 pedagógus részére
pályáztunk 4 napos erdélyi kirándulás teljes
részvételi díjára. Erre a jövő év júniusában
kerülne majd sor. A döntés még nem született
meg.
A most záró szakaszához érkező TÁMOPpályázatunk segítségével több délutáni
programot is kínálunk: lesz sportdélután,
egészség
nap,
közlekedési projekt-nap. Az őszi
szünetben két csoportot 3 napos
ingyenes programra tudunk majd
elvinni, ezt még most szervezzük. Végül
szeretnék megköszönni minden segítséget,
amit intézményünknek vagy tanulóinknak
nyújtottak a nyár folyamán.

Köszönetet szeretnék mondani:
• valamennyi technikai dolgozónk és a
közmunkaprogramban
foglalkoztatottak
áldozatos munkájáért. Az eredmény tiszta,
rendezett környezet, melyet igyekszünk
megőrizni.
• az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak a
tanév végén rendezett kézműves táborért.
Pedagógusaink és az alapítvány tagjai egy
héten keresztül naponta 25-35 gyermek
számára tartottak kézműves foglalkozásokat.
• az érintett családok nevében a 56 gyermeknek
járó ingyenes ebédet, melyet az önkormányzat
által
benyújtott
sikeres
pályázatnak
köszönhettünk. Elismerésünk a napközis
konyha
dolgozóinak,
a
közfoglalkoztatottaknak,
hogy
a
nyári
szünetben
biztosították
a
kiosztás
zavartalanságát.
• Lőkösháza Község Önkormányzatának, hogy
elvégezték az iskola nyári felújításának
munkálatait: minden helyiséget kimeszeltek,
nyílászárókat festettek, kicserélték az erősen
korrodálódott esőcsatornát. A munkához
szükséges anyagokat a KLIK Gyulai
Tankerülete - mint működtető - vásárolta meg.
Így az oktatói-nevelői munkánkhoz szükséges
feltételek a 2015/2016-os tanévben is
biztosítottak számunkra.

Nyitott iskola voltunk, vagyunk és kívánunk
maradni. Ebben a tanévben is több olyan
rendezvényre készülünk, amelyre szeretettel hívjuk
és várjuk a kedves szülőket, a község lakosságát is.
Ezekről a szokásos módon fogjuk értesíteni az
érintetteket.
1. Az idei tanévben is sikeresen pályáztunk az
MVM által szervezett Iskolagyümölcsprogramon: ismét 1-1 almát, gyümölcslét
oszthatunk szét immár 6. osztályig, tanulóink
között heti 3 alkalommal.
2. Az iskolatej-pályázat is tovább
folytatódik. Hetente háromszor
tejet, joghurtot
vagy
más
tejterméket kapnak ingyenesen
tanulóink egész tanévben.
3. Tovább folytatódik a Megyei Népművészeti
Egyesülettel megpályázott programunk is: heti
kézműves szakkörre, projekt-napokra várjuk az
érdeklődőket.
4. A Gyulai Vármúzeummal közösen benyújtott
TÁMOP- pályázatunk is élő, így a felajánlott
programokon ismét díjmentesen vehetnek részt
tanulóink az ősz folyamán.
5. Az „Út a középiskolába - Útravaló” pályázaton
2 továbbfutó nyolcadikos és 2 új belépő

Hiszem,
hogy
együttműködésünknek
köszönhetően a 2015/16. tanévben is sikeresen
teljesítjük majd a kiosztott feladatokat.
Pedagógusainkkal igyekszünk mindent megtenni
annak érdekében, hogy közösségünk tagjai jó
közérzettel, eredményes munkát végezhessenek
majd.
Balogh Istvánné intézményvezető
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egyetértő vélemények beszerzésének terhe tehát
nem a szülőkre hárul. Nem önkormányzati
fenntartású óvoda esetében a felmentési
kérelemről a fenntartó hoz döntést.

Őszi óvodai hírek
Első nap az óvodában
Most sírok. Itt hagyott anyu.
Sírok és nem törlöm le a könnyemet…
Hadd lássák, hogy én most szenvedek!
És hiába dobják ide a labdát
Nem gurítom vissza…
Nem lehet.
Itt fogok ülni a széken estig
S a mesét se hallgatom.
Úgyse tetszik!
(Ranschburg Jenő)

Nagy Józsefné óvodavezető

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
PROGRAMOK

A 2015 /2016 – os nevelési évet 53 fő gyermekkel
kezdjük, két vegyes életkorú csoporttal. A
személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, a nyári
karbantartási munkálatok megtörténtek, köszönjük
a fenntartónak.
Az újonnan felvett gyermekek beszoktatását
folyamatosan biztosítjuk a szülők számára, a
legféltettebb kincsüket bízzák ránk, akiket nagy
szeretettel fogadunk. Tájékoztatjuk a szülőket,
hogy 2015. szeptember 01-től az óvodai nevelés a
gyermek 3. életévének betöltésétől kötelező. A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell
részt vennie. Ez a kötelezettség
azon gyermekekre vonatkozik,
akik 2012. szeptember 1. előtt
születtek, és még nem járnak óvodába.

Október 17-én, szombaton, reggel 8.00 – 11.00ig, második alkalommal rendezzük meg a
Lőkösházi Börzét!
Szeretettel várunk mindenkit, aki eladni vagy
vásárolni szeretne!
Asztalokat lehet foglalni a könyvtárban
személyesen vagy telefonon a 66/ 244 399-es
telefonszámon!
•

Szeptember 29-én, kedden újra lesz
szemvizsgálat, 11.30 – 12.30 ig.

Szakkörök gyermekeknek
Októbertől, péntekenként különböző,
kreatív, fejlesztő szakkörökkel várjuk a
gyerekeket a könyvtárban és a művelődési
házban.
•

Agyagozás, gyöngyfűzés,
kézműves foglalkozások.
Az ünnepek előtt az alkalomhoz illő
dekorációk,
ajándékok,
díszek
készítése. A részvétel ingyenes!
Érdeklődni és jelentkezni
a könyvtárban lehet.

Felmentés az óvodai nevelés alól
A felmentés új szabályaival a cél, hogy:
-minden gyermek a számára legkedvezőbb
fejlődési utat járhassa be, a családi nevelést
kiegészítve, ahogy arról a 2012-ben
módosított
Óvodai
nevelés
országos
alapprogramja is rendelkezik illetve, hogy
-a gyermek szükség esetén mentesülhessen a
mindennapi óvodába járás alól, továbbá a
felesleges
eljárásokból
eredő
teher
megszűnjön.
A felmentés a 3, illetve 4 éves gyermekeket
érintheti abban az esetben, ha a szülő az erre
vonatkozó kérelmét indokolással önkormányzati
fenntartású óvoda esetében a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyző részére benyújtja döntésre. A
jegyző a döntését a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint kijelölt
(körzetes) óvoda vezetője és a gyermeket
gondozó védőnő egyetértésével hozhatja meg. Az

Tanfolyamok felnőtteknek
•

Háztáji gomba ismeret

Miért fontosak a gombák nekünk? Mikor és hol
nőnek?
Melyek az ehető gombáink? Melyek
az ehetetlenek és mérgezők?
A kérdésekre 4 INGYENES
előadás ad választ októberben
induló tanfolyamon.
Szakelőadó: Kocziszky Andrea szakellenőr
További információk: gombamania.blogspot.hu
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valamint
a
településvezetés
hathatós
támogatásának eredményeként a falunapon az
ünnepi testületi ülés keretében méltó módon
köszönthettük jubiláló véradóinkat.
Oklevéllel és ajándékkal jutalmazták Varga
István 120-szoros; Sóvári József 80-szoros;
Puskás Sándor 50-szeres; Mohácsi György, Nagy
Pál 40-szeres; Hollandiné Gyöngyösi Mónika, ifj.
Turbucz Sándor, Samu Sándor 30-szoros,
Feketéné Fodor Magdolna 20-szoros donorokat.
Elismerésben részesült Baji Jánosné volt
véradásszervező, alapszervezeti titkár, a véradómozgalomért
végzett,
és
az
ifjúsági
elsősegélynyújtó versenyekre való felkészítő
munkájáért.
Megyei
elnökünk
és
a
képviselő-testület az én önkéntesként végzett
munkámat is hasonlóan jutalmazta.
Ezt követően a Gondozási Központban véradást
szerveztünk, melyre a rossz idő ellenére számos
véradó jött el; köztük néhány új donor is. Finom
ebéddel vendégeltük meg őket Köszönet érte a
Napközi Konyha dolgozóinak! Apró ajándékokkal
kedveskedtünk véradóinknak: minden véradó a
kenyérünnep alkalmából kis cipót is kapott.
Köszönöm szépen a felajánlást Viszokai
Jánosnak. Szeretném megköszönni a Gondozási
Központ vezetésének és munkatársainak a
szervezésben nyújtott segítségüket, valamint a
Nyugdíjasklub tagjainak segítségét is. Azoknak a
jubiláló véradóknak, akik most nem tudtak
megjelenni, a következő véradáson, 2015.
november 24-én a Művelődési Házban
szeretnénk átadni az elismerésüket: Cseh Sándor
60-szoros; Jánosi Éva, ifj. Tóth Mihály 10-szeres
donoroknak.
A betegek nevében mindenkinek köszönöm a
véradást, és kívánok további nagyon jó
egészséget!

Ingyenes
Számítógépes
felhasználói
tanfolyam indul Lőkösházán a
könyvtárban, minimum 5 fővel!
Autósiskola

A Thermál autósiskola
tanfolyamot indít 2015.
október 5-én 18:30-kor, a
könyvtárban.
Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet.
Az induló tanfolyamokra jelentkezni, és érdeklődni
a községi könyvtárban lehet az alábbi
telefonszámon: 06-66/244-399
Petőfi Művelődési Ház

Falugazdász közleménye
Növényvédősök, termelők és növény védőszer
felhasználók figyelmébe!
A 43/2010. (IV.23.) FVM, valamint a 139/2008.
(X.22.) FVM rendeletek alapján a Magyar
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Békés megyei Szervezete (5600 Békéscsaba,
Andrássy út 50.I.3.) Békés megyében az alábbi
tanfolyamokat indítja:
80 órás növényvédelmi tanfolyam (II: kategóriás
„Zöldkönyves”)
8 órás képzés 5 évente kötelező megújító képzés
(II: kategóriás „Zöldkönyves” megújító)
Képzések helyszíne: jelentkezők számától
függően, akár településenként
Tanfolyamok időpontja: mezőgazdasági munkák
szezonális jellegéhez igazítva, rugalmasan
szervezve
Képzések várható költsége:
80 órás tanfolyam 68.000.-Ft/fő + 4.000.- Ft/fő
hatósági díj
8 órás tanfolyam 11.000.- Ft/fő + 4.000.- Ft/fő
hatósági
díj
További információ: Kamara Békés megyei
Szervezete Nagyné Gedó Katalin irodavezető
Elérhetőség: tel.: +36/30/834-7518
E-mail cím: novenyorvosbekes@gmail.com

„Mi az a pár csepp vér? Neked szinte semmi!
De másnak e néhány csepp az életet jelenti…”
(Náhóczki János)
Samuné Priskin Anikó
véradásszervező önkéntes

Kedves Lőkösházi Sportbarátok!
Elkezdődött a 2015/2016-os bajnoki szezon.
Öt forduló elteltével a felnőtt a második, az
ifjúsági csapat a negyedik helyen áll.
Eredményesen kezdték a fiúk a bajnokságot.
Szurkolunk a további
eredményes
szereplésünkhöz.
Befejeződött a lelátó padjaink felújítása.
A faanyagot egy eleki vállalkozó ajánlotta föl
részünkre.
A szerelési
munkálatokat
a

Wiszt Melinda falugazdász

Vöröskereszt Lőkösházi Alapszervezetének
hírei
A
Vöröskereszt
gyulai
területének vezetősége és a községi
alapszervezet pályázatot nyert a
véradó – mozgalom népszerűsítésére. Ennek,
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gondozóház fejlesztő-felkészítő csoportjában
dolgozó férfi munkatársak és az önkormányzat
dolgozói közösen végezték el. Köszönjünk a
segítségüket!
Az elmúlt időszakban két pályázaton szerepelt
sikerrel az egyesület. Az egyik pályázaton egy 8
személyes kisbuszt nyertünk, ami nagyban
hozzájárul utazási körülményeink javításához.
A TAO pályázaton pedig: 1.200.000 Ft-ot. Ezt az
értéket eszközökre a tárgyi feltételek bővítésére
költhetjük.
Köszönjünk az
együttműködő
vállalkozó
segítségét.
A
napokban
elkezdjük a harmadik labdafogó háló építését. A
munkálatokat a korábban már említett dolgozók
készítik. Mindenkinek köszönjünk erkölcsi,
anyagi
támogatását,
önzetlen
segítségét.
Igyekszünk meghálálni a sikeres és jó
szerepléssel. Hajrá Lőkös!

2015. szeptember

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatásokat
a Képviselő-testületnek, és mindenkinek, aki részt
vett a munkánkban.
Fodor Béláné elnök

Fatimai Szent Szűz Egyházközség
hirdetései
Az idei tanévben is lesz hitoktatás az
iskolában és az óvodában. Kovács Barbara
hitoktató szeretettel várja a gyermekeket a
foglalkozásokra.
Jelentkezni
lehet
az
osztályfőnököknél, az óvodában és a hitoktatónál.
2015
tavaszán
új
egyházközségi
képviselő-testület alakult, melynek tagjai: Gyenes
Csaba plébános, Aradi Zsolt kántor, dr. Rádai
Péter elnök, Bozó József, Kiss István, Kiss István
János, Kovács Barbara, Kovács Lajosné,
Lukóczki Mihályné, Őze Piroska.
2015.
augusztus
30-án
harmadik
alkalommal is vendégül láthattuk a németalföldi
származású, Londonban élő
énekes barátunkat, Kerst-et. 18
órától egy közel másfél órás
koncerttel örvendeztetett meg
minket. A koncert után kedves
gesztust tett Kerst, ugyanis a
megvásárolható
albumait
kedvezményes áron árusította
és megkérte a megjelenteket,
hogy az eredeti és kifizetett ár
közötti különbözetet ajánlják fel templomunk
fűtésére.
Sajnálatos és kellemetlen probléma
ugyanis, hogy a téli időszakban nincs fűtés a
templomban, annak ellenére, hogy új építésű.
Ennek értelmében a fagy beálltával a vizet is el
kell zárnunk, hogy ne fagyjon le a rendszer,
valamint nagyon kevesen tudnak részt venni a
szentmisén, hiszen november végétől március
elejéig a templomban a hőmérséklet 0 és 5 °C
között szokott lenni, hidegebb téli napokon akár
0°C alá is csúszhat. Ez sajnos megviseli akár a
fiatal, akár az idősebb korosztály szervezetét is,
illetve nehezíti a pásztorjáték próbáinak
megszervezését.
Mindezek miatt szeretnénk padfűtést szereltetni
templomunkba, melyhez szívesen fogadunk
bármilyen anyagi támogatást. Készpénzbeli
adományaikkal dr. Rádai Pétert és Kovács
Barbarát kereshetik meg. Az egyházközség
folyószámlájának adatai pedig a következők:
Kedvezményezett neve: Fatimai Szent Szűz
Plébánia, Számlaszám: 53500418-10401756
Megjegyzés: templomfűtésre

Szűcs Sándor KSK elnök

Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub
Hírei
2015. október 10-én 11.00 órai kezdettel
Határon átnyúló rendezvényt tartunk! Arra
kérnénk tagjainkat, hogy minél nagyobb
létszámban vegyenek részt. A rendezvénnyel
kapcsolatban érdeklődni Fodor Béláné elnöknél
lehet.
A Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub az
elmúlt hónapokban is aktívan tevékenykedett. A
nyár folyamán szalonnát sütöttünk a tagjainkkal.
Kirándulást szerveztünk Romániába, Korondra,
amin 40 fő vett részt. Nagyon jól éreztük
magunkat, élményekkel gazdagon érkeztünk haza.
Augusztus 20-án, Községi Falunapon a már
hagyománnyá vált fánksütéssel vettünk részt az
ünnep színvonalas lebonyolításában.
Klubfoglalkozásainkon
különböző
meglepetésekkel kedveskedünk tagjainknak.
Legutóbb
lecsókolbászt
főztünk,
amihez
zöldségféléket,
paprikát
és
paradicsomot
szolgáltunk
fel,
az
önkormányzat
adományozásából.
A
kenyeret
a
helyi
pékmestertől kaptuk.

Fatimai Szent Szűz Egyházközség
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A Rendőrség felhívja a településen élő
lakosság figyelmét, hogy az alábbi
tevékenységekre fordítsanak kiemelt
figyelmet
•

•

•

•
•

•
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Tisztelt lőkösháziak!
„Ahhoz, hogy mások segítségét elvárhassuk,
előbb nekünk kell segíteni másokon!”

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
Az
államhatár
közvetlen
közelében
termőfölddel rendelkező illetve ott dolgozó
személyek fordítsanak kiemelt figyelmet az
államhatár rendjének a betartására! A
határvonal melletti közvetlen termőföldekkel
rendelkező földtulajdonosok a szántási
munkálatok
során
fordítsanak
kiemelt
figyelmet a határnyiladék
járhatóságának
megőrzésére!
Amennyiben az államhatár
közvetlen
közelében
határsértésre
utaló
nyomokat,
tárgyakat
észlelnek, haladéktalanul
értesítsék a kirendeltséget
a fenti telefonszámok
valamelyikén!
Ne hagyják lezáratlanul kerékpárjaikat a
közterületen!
Amennyiben Önök számára ismeretlen
személy kér bebocsájtást az otthonukba,
bizonyos hivatalos szolgáltatások elvégzésére,
bizonyosodjanak meg arról, - pl.: igazolvány
elkérésével - hogy ezt jogosan teszi!
Amennyiben idegen személyek tűzifát
próbálnának meg értékesíteni házról-házra
becsengetve, nagy valószínűséggel csalókkal
lehet
dolguk.
Ezek
a
személyek
megpróbálhatják
kihasználni
figyelmetlenségüket
mellyel
könnyen
megkárosíthatják Önöket! Ha ilyet észlelnek,
hívják a 112-es segélyhívószámot és tegyenek
bejelentést, jegyezzék meg az idegen
személyek gépjárműveinek rendszámát is,
segítve ezzel a Rendőrség munkáját!
Bármely jogsértő cselekmény észlelése esetén
hívják a 112-es segélyhívószámot!

Örömmel értesültünk arról, hogy a Lőkösházi
Polgárőrség a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal pályázatán sikeresen szerepelt, melynek
köszönhetően
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó –
a vidéki gazdaság és
a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére – támogatásként egy Skoda Yeti
típusú terepjárót nyert. Az autó átvételére
várhatóan október közepén kerül sor. Másik
pályázaton is eredményesen szerepeltünk, a
Nemzeti Együttműködési Alap működési célú
támogatásából 1.036.000.- forintot nyertünk.
Ebből az összegből a még hiányzó eszközök,
felszerelések, szolgálati formaruhák kerülnek
beszerzésre. Az új autóba minden olyan eszközök
megvásárlásra kerülnek, melyek a szolgálatok
során hasznos segítséget nyújtanak. Ezen
pályázatoknak köszönhetően bízom benne, hogy
még hatékonyabban tudjuk segíteni a hivatásos
szervek
munkáját,
növelni
a
lakosság
biztonságérzetét.
A pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását a
lakosság
részéről
sokan
támogatták
(magánszemélyek, vállalkozók, gazdálkodók),
melyet mindenkinek ezúton is köszönünk. Külön
köszönetünket fejezzük ki a kiemelt összegű
hozzájárulásáért Kása János és családjának és a
Lőkösházi
Haladás
Mezőgazdasági
Szervezetének, továbbá Corvus-Kora Róbert és
családjának 50.000.- forintos támogatásáért.
Tájékoztatjuk az érettségire készülő
diákokat, hogy a Lőkösházi Polgárőrségnél ebben
a tanévben is lehetőség van az 50 óra közösségi
szolgálat letöltésére. Ezen igényeket személyesen,
vagy a 06 30/621-0281 telefonszámon jelezhetik.

Békés Megyei rendőr-főkapitányság
Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltsége

Tóthné Turai Piroska elnök

Felelős Kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő: Révész Bernadett, szövegszerkesztés: Tímár Bettina.
Példányszám: 800, Szerkesztőség címe: 5743. Lőkösháza, Eleki utca 28.
A helyi önkormányzat ingyenesen megjelenő közéleti lapja.
Nyomdai munka: Lőkösháza Község Önkormányzata
A Lőkösházi Hírmondó elérhetőségei: Tel: 06-66/244-244, E-mail: ugyintezo@lokoshaza.hu
A Lőkösházi Hírmondó valamennyi száma elolvasható a www.lokoshaza.hu weboldalon, valamint a Lőkösháza Község közösségi facebook oldalán.
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