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Lőkösháza, 2016. március hó

A helyi önkormányzat ingyenes közéleti lapja

Tisztelet jár az asszonyoknak!
Kik ha sírnak, csöndesen zokognak...
...és szeretnek, szülnek,
gyászolnak, temetnek.
Aztán meghalnak, majd
újra megszületnek!
Tisztelet jár az asszonyoknak!
Gyönge testben, igaz harcosoknak.
Bár nem írnak törvényt:
velük betartatják –
s cipelik a világ
összegyűjtött kínját!
Tisztelet jár az asszonyoknak!
Mindenütt, hol fegyverek ropognak.
Hol romba dől otthon,
sors csapása végett...
de mégsem szűnik meg
az asszonyi ének!
Tisztelet jár az asszonyoknak.
Sötét éjszakában álmot vigyázóknak.
Csöndben imádkoznak
összekulcsolt kézzel,
Bátran szembenézve
számtalan veszéllyel.
Tisztelet jár az asszonyoknak...
Mindazért, mit egész lényükben hordoznak!
Mert nélkülük sokkal
szegényebb a világ,
Adassék hát nekik
mindig egy szál virág...
...és tisztelet, mert olyan sokat adnak!
Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak!
Bodnár Éva: Együttérzés
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő testülete nevében szeretettel és tisztelettel
köszönti Önöket: Enyedi József alpolgármester, Vásárhelyi László a Pénzügyi, Ügyrendi
Bizottság elnöke, Nagy Csaba és Telek János képviselők, Czilli Attila, Körtvélyesi Lajos
Képviselő -testület külsős bizottsági tagjai.
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Lőkösházi H í r m o n d ó
Visszatekintés a 2015-ös évre

Ennél rosszabb évet nem kívánunk az idei évre
sem Lőkösháza polgárai számára.

2015-ben is folytattuk azt a törekvésünket,
hogy Lőkösházát még élhetőbb településsé
tegyük. A választópolgároktól erre kaptunk
felhatalmazást. Engedjék meg, hogy röviden
visszatekintsünk a 2015-ben elvégzett munkára.
Az év során a település fejlesztését több
forrásból valósítottuk meg.

Önerőből elvégzett fejlesztéseink


Pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseink
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A közbiztonság növelését fokozó, korábban
benyújtott térfigyelő kamerák létesítésére
beadott pályázatunk pozitív elbírálásban
részesült: ennek eredményeképpen négy
kamera
telepítése
történt
meg
a
településen! A nyertes pályázat értéke
6.700.000 forint volt.
Sikeresen kistérségi szintű tanyagondnoki
pályázat
valósult
meg,
melynek
eredményeképpen
új
tanyagondnoki
autóval, egy Suzuki Vitara terepjáró
személygépjárművel
gazdagodtunk.
A
gépjárműre elnyert támogatás összege
6.350.000
forint
volt.
Ennek eredményeképpen a vidéki lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások, úgy
mint tanyagondnoki szolgáltatás jóval
magasabb színvonalon valósulhatnak meg.
Jövő évtől klimatizált házasságkötő terem
várja az egybekelni szándékozó vagy családi
eseményt rendező (névadó) lőkösháziakat.
Az önerős fejlesztés 800.000 forint volt,
melynek köszönhetően a XXI. századnak
megfelelő színvonalon fogadjuk a lőkösházi
polgárokat.
Lőkösháza Község Önkormányzata az idei
esztendőben is sikeresen szerepelt a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő
támogatása jogcímen benyújtott pályázaton.
Támogatási
igényünket
a
belügyminisztérium elbírálta: Lőkösháza
Község vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A támogatás összege 2.880.360
forint. A támogatást a település 162 erdei
köbméter keménylombos tűzifa vásárlására
használhatta fel.
Sikeres volt a szociális „Önhiki” pályázat,
melynek keretében a település közel
négymillió
forintot
nyert.
Ennek
eredményeképpen először a településen
egyszeri
kiegészítő
lakásfenntartási
támogatást
osztására
nyílt
lehetőség
egyénenként 15.000 forint értékben
a
forrás kimerülésének erejéig.







Az év végére sok korábban tervezett
fejlesztés valósult meg, ezek közül a
legkiemelkedőbb, a legtöbb lőkösházi
gyermeket, családot érintő fejlesztés az
óvoda előtti parkoló megnövelése és
aszfaltozása, valamint az óvoda és a konyha
udvar por,- és sármentessé tétele szintén
aszfaltozással. Ez volt az óvodások, az
iskolások, szüleik és az étkezést igénybe
vevők karácsonyi ajándéka! A több, mint
négy és félmilliós beruházás elkészült,
tavaszra már csak a parkosítás maradt az
óvodai parkoló előtt. Őrizzük meg együtt az
óvoda előtti zöldövezetet, mely tavasszal
még szebb lesz! Előre is köszönjük!
Sok gyermek és család örömére elkészült az
óvoda előtti játszótér felújítása. Emellett
még bővült is a játékelemek száma, hiszen
a jótékonysági gyermeknapi bevételből,
amelynek összege a falunapi palacsinta
értékesítéssel együtt közel 100.000 forint
volt, az önkormányzat
egy új rugós
játékelemet szereltetett fel. Jelenleg zajlik
az óvoda udvarán található játszótér
felújítása, mely 50 %-os készültségben van.
Tervezett
átadási
határidőidőjárás
függvényében – 2016. április 30. A két
beruházás összértéke eléri a másfél millió
forintot,
melynek
eredményeképpen
bevizsgált, a hatóságok által engedélyezett
játszóterei vannak/ lesznek a településnek!
A fejlesztések sorába tartozik még az új
Belarus MTZ 320.4.- es "kistraktor" és a
600 literes permetező beszerzése. Az önerős
beruházás összértéke mintegy 4,6 millió
forint volt.
A napközi konyha belső berendezései
tovább modernizálódtak. Másfél millió forint
értékben
kerültek
beszerzésre:
rozsdamentes asztalok, szárazáru raktár
teljes polckészlete, valamint nagykonyhai
edények.

Az
önerőből
megvalósított
fejlesztések
összértéke több, mint tizenkétmillió forint.
Közfoglalkoztatás
keretében
elvégzett
fejlesztéseink


A nyertes pályázatok összértéke 2015-ben
mindösszesen huszonkettőmillió forint volt!
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A
közfoglalkoztatás
keretében
tavaly
kezdtük el a térkő gyártását. A legyártott
térkőből parkolók készülnek, elsőként az
orvosi rendelőnél: a kétszer négy férőhelyes
parkolóból az első ütem valósult meg. Ezzel
a meglévő parkolók száma a duplájára nőtt.

Lőkösházi H í r m o n d ó












Befejeződött az óvodai vizesblokk hálózat
felújításának
első
üteme
A téli értékteremtő közmunkaprogram
keretében
került
sor
a
vizesblokk
felújítására. Az önkormányzat munkatársai
Győri János vezetésével lelkiismeretesen
végezték a rájuk bízott feladatot.
A téli szünet idején ismét egy felújítást
végeztek el munkatársaik a napközi
otthonos konyha ebédlőjében: A munkákat
Orosz
Imre
az
általános
iskola
karbantartója, Kotroczó János, Fekete
Zoltán, Halász Mihály önkormányzati
dolgozók végezték el. Megújultak az
évtizedes, elkopott, mosdókagylók, új
szenzoros kézmosók kerültek kihelyezésre,
az óvodások pedig egy új rozsdamentes
tálalóasztalt kaptak. Emellett tisztasági
meszelést
is
végeztünk
az
ebédlő
előterében, hogy a gyerekeket megújult,
tiszta kézmosó helyiség fogadhassa, ha
visszajönnek a téli szünet után!
Elkészült a piacon a szélfogó. A fiaink ismét
ügyeskedtek!
Köszönjük
nekik,
hogy
elkészült! Reméljük most már kevésbé lesz
huzatos a piactér. A szélfogó mögött évelő
növénysor kialakítását kezdjük meg az idei
esztendőben.
Elkészült az óvoda épület utcafronti
csatornájának teljes felújítása. Ezt a
munkát is a közfoglalkoztatás keretében
végeztük el. Gratulálok mindazoknak, akik
ott dolgoztak!
A községi sportkörnél történt legutóbbi
fejlesztések: felújultak a lelátó ülőpadjai. A
faanyagot a sportkör támogatásként kapta
egy vállalkozótól, a festési, szerelési
munkálatokat
az
önkormányzat,
a
gondozóházban dolgozó fejlesztő felkészítős
fiúk és sportkör vezetőségi tagjai és
önkéntes segítők végezték el. Elkészült a
nagypálya
mindkét
kapuja
mögötti
labdafogó
háló,
amely
mindenféle
versenykiírásnak megfelel. A háló a KSK
nyertes pályázatából került megvásárlásra,
a munkát az előbb felsorolt személyek
végezték Felújításra került a hazai öltöző
mögötti játékos kijáró járdája és az azt
övező kerítés. Átadásra került a távolugró
gödör is. Lassan teljesen elkészül a
sporttelepet övező kerítés és kapurendszer,
melyet
a
közfoglalkoztatási
program
keretében készítettünk el. A lőkösházi
községi sporttelep méltó helyszíne lett a
versenysportnak, a tömegsportnak és az
általános iskolai sportoktatásnak egyaránt!
Elismerés és köszönet illeti mindazok
munkáját, akik a sportolási lehetőségek
fejlesztésében folyamatosan részt vesznek!
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A településről két részes rádióadást
közöltek az MR 1 Kossuth Rádió „A hely”
című adásában.
„Polgárőr
Község”
lett
2015-ben
Lőkösháza . Az elismerő címet a település
polgármestere
vette
át
a
Komlón
megrendezett XXI. Országos Polgárőr
Napon. A kitüntető címet Pintér Sándor
belügyminiszter úr adta át a kitüntetett
települések vezetői számára. Ezzel jelentős
erkölcsi
elismerésben
részesült
településünk,
mellyel
a
közbiztonság
növelése érdekében kifejtett munkánkat
ismerték el.

Adományok








Elismerések : 2015-ben is több elismerésben
részesült a település
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Lőkösháza
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete ötödik évben juttat
karácsonyi
ajándékcsomagot
minden
lőkösházi lakott ingatlanba. Egy régebbi
kedves hagyomány felélesztésével kívánja
kifejezésre juttatni a település jelenlegi
vezetése, hogy számára a lőkösházi
polgárok az év minden napján fontosak.
Köszönöm a segítőknek az önzetlen
munkát!
Lőkösháza
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
immár
második
esztendeje
köszönti
a
Gondozóház
munkatársait, és adományozza "Az év
Szociális gondozója "elismerő címet a
szakma által kiválasztott dolgozónak.
Az idei esztendő díjazottja Bozó Mihályné
Méhesi Éva lett! Gratulálunk neki!
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is volt
zöldségosztás a településen. Az idén
minden házba egy 11 kilogrammos
zöldségcsomagot
juttatott
el
az
önkormányzat. A csomag tartalma: nyolc
kilogramm burgonya és három kilogramm
cékla. Lőkösháza Község Önkormányzata a
143/2015.(X.5.)
számú
határozatával
döntött arról, hogy a közfoglalkoztatásban
megtermelt többlet burgonyát és céklát
lakóingatlanonként
egyenlő
arányban
természetbeni juttatásként biztosítja a
lakosság számára
A közfoglalkoztatásban dolgozókkal az év
során több munkaértekezletet is tartottunk.
Értékeltük az eddig elvégzett munkánkat.
Arról is beszéltünk, hogy az év során eddig
közel kétmillió forintot értékesítettünk az
általunk megtermelt mezőgazdasági és
egyéb termékekből. Nálunk nem szociális
bolt van, hanem szociális piac, hiszen ott
kerülnek
értékesítésre
a
megtermelt
termékeink. S hogy mitől szociális? Attól,
hogy a termékekhez jelentősen kedvezőbb
áron lehet hozzájutni. Az idei esztendőben
már őrölt paprikát is termeltünk, csaknem
2,50
mázsát!
Ebből
a
közfoglalkoztatottjaink
karácsonyra
fél
kilogrammnyit kaptak ajándékba. Ezen
felül 3.200.000.- forintot értékesítettünk a

Lőkösházi H í r m o n d ó
pilot programban, nettó áron számolva.
Értékesítettünk kerítésoszlopot is. Jövőre a
térkő felesleget is értékesíteni kívánjuk.

2016. március

figyelmüket
a
közterületek
és
ingatlanok
tisztántartására.
Az ingatlan előtti közterületet az ingatlan
tulajdonosa, használója köteles tisztántartani.
Ott szemetet, építési anyagokat elhelyezni nem
szabad.
A járda melletti csapadékvíz elvezető árok és
áteresz tisztításával a víz elfolyását biztosítani
kell! Tilos a csapadékvíz elvezető árkokat
betemetni!
A melegebb idő beköszöntével pedig a tulajdonosok
kötelesek a tulajdonukban
lévő
területet
gyomoktól mentesen tartani! Közterületen
szántóföldi növény továbbra sem ültethető.
Kérjük,
szíveskedjenek
a
fentieket
a
lakókörnyezetükre tekintettel betartani!
Az
Önkormányzatnak
nem
célja
büntetés
kiszabásával
kikényszeríteni
a
társadalmi
együttélés
szabályainak
betartását,
de
eredménytelen felszólítást követően szabálysértési
eljárást fogunk kezdeményezni a mulasztókkal
szemben.

Közfoglalkoztatás keretében is több, mint
ötmillió forintos bevételt realizáltunk a 2015-ös
esztendőben.
Az elvégzett munkához sok ember összefogására
és együttműködésére volt szükség, melyet
ezúton is megköszönök. Külön köszönöm a
képviselő-testület
tagjainak
áldozatos
munkáját!

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Közlemény
Helyreállítási munkálatok ütemezése
Lőkösházán az ivóvízminőség-javító
program keretében

Együttműködésüket köszönjük!

Békés
Megyei
Ivóvízminőség-javító
Program
keretében
megvalósult
hálózatrekonstrukciós
munkák helyreállítási munkái 2015. december 15.
napjáig nem készültek el a településen.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közműfejlesztési Főosztálya
nevében ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
fennmaradt helyreállítási munkákat elvégzik,
elvégeztetik.
2016.
március
31-ig.
Az aszfaltozási munkák az aszfaltkeverő telepek
beindítását követően 1 hónapon belül kerülnek
elvégzésre várhatóan 2016. május 18.-ig.

Kóbor ebekről
A település utcáin az utóbbi időben rendszeresen
látni gazdátlanul kószáló kóbor ebeket. Ezek a
kutyák jórészt a község házaiból indulnak útnak
azért, mert jó néhányan nem tartják be az
ebtartással kapcsolatos szabályokat.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy gyermekeink,
hozzátartozóink biztonsága érdekében a kutyákat
ne engedjük szabadon, pórázzal, szájkosárral
sétáltassuk!
Amennyiben gazdátlan ebet látnak, akkor az
Önkormányzati Hivatal titkárságán kell írásbeli
bejelentést tenni. A bejelentés ingyenes. Célszerű
benne megadni a kutya fajtáját, jellemzőit, a
rendszeresen ugyanakkor kiengedett ebek kint
tartózkodásának hozzávetőleges időpontját.
A gazdátlan ebek befogásáról az Önkormányzat
gondoskodik szerződött állatbefogó útján.

Lőkösháza Község Önkormányzata csak azzal a
feltétellel járult hozzá a beruházás műszaki
átadásához,
hogy
a
településen
végzett
munkálatokat követően az eredeti állapot
helyreállítását a megrendelő Alföldvíz Zrt, vagy a
kivitelezési munkálatokat végző cég/ek csinálják
meg!
Akinek
bármilyen
problémája
van
ezzel
kapcsolatban, az legkésőbb még március 15-ig
jelezze azt a település polgármesterénél, vagy Málik
József műszaki előadónál!

Az állatbefogó eljárása esetén a mulasztó gazda az
elszállítás
költségének
megfizetésén
felül
szabálysértési bírságra is számíthat!
Az állat esetleges elaltatását továbbra is a helyi
állatorvostól
kérhetik,
mely
nincs
összefüggésben azzal, hogy van-e bármilyen is
szerződése
a
helyi
önkormányzattal.
Az
elaltatott kutyát, macskát, mint társállatot az
érintett
állampolgár
otthona
kertjében
(maximum 50 kg-ig testsúlyig) eltemetheti. Fő
szabály, hogy a szomszéd mezsgyéjétől legalább
15 méterre, és minimum 70 cm mélyre kell az
állatot a lakóingatlan kertjében eltemetni.

Lőkösháza Község Önkormányzata

Közelgő fizetési határidő!
A magánszemélyek kommunális adója, valamint a
gépjárműadó I. félévi befizetési határideje:
2016. március 16. Az értesítések kiküldése
folyamatban van.

Kérjük
Önöket
betartására.

Közterületek karbantartása
A Hírmondó korábbi számában már foglalkoztunk a
közterületek karbantartásával.
Ezúton kérjük és hívjuk fel ismételten a

az

ebtartás

szabályainak

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző
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Változtak az ebtartási szabályok




Az új állatvédelmi törvény értelmében kutyát
állandó
jelleggel
kikötve
tartani
tilos!Ha
ideiglenesen megkötik a kutyát, a lánc hosszúsága
kistestű
kutya
esetében
legalább 4 m, nagytestű kutya esetében legalább 8
m hosszú kell legyen. Ha a kutyát elzárt területen,
vagy kenelben tartják, a terület (kenel) nagytestű
kutya esetén minimum 20 m2 kell,hogy legyen.
Kérjük, Ön is tartsa be az új állattartási
szabályokat!
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írásos figyelmeztetés,
közterületen vezetés esetére szigorúbb
szabályok előírása,
szigorúbb tartási feltételek és tartási
körülmények megváltoztatásának előírása,
kötelező képzés elvégzésére kötelezés,
kötelező ivartalanítás elrendelése,
veszélyessé
minősítés
speciális
tartási
feltételek előírásával,
az eb élete kioltásának elrendelése.

Támadás esetén a helyi állatorvos jogosult az
eljárás lefolytatására. A sérülés keletkezésének
kivizsgálása során vizsgálni kell az eb által okozott
sérülés bekövetkezésének körülményeit, különösen
a sérült ember vagy állat magatartását. Szükség
esetén az eljárásba be kell vonni az ebek
viselkedésének megítélésében jártas szakértőt.

Augusztus 1-jétől jelentősen szigorodott az
állatok tartásának állatvédelmi szabályait előíró,
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet. A joganyag teljes szövege a Nemzeti
Jogszabálytár honlapján olvasható el.

Mindezek mellett az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet szerint
a kifejezetten az állatok védelmével és kíméletével
kapcsolatos rendelkezések, vagy a hatósági
határozatok
megsértése
esetén
kiszabható
bírságtételek
is
jelentősen
szigorodtak.
Összességében elmondható, hogy egy kerítés
toldozása, vagy egy megfelelő hosszúságú lánc
beszerzése, illetve egy megfelelő nagyságú kennel
felépítése kifizetődőbb, mint a jogszabályban
rögzített kötelezettség figyelmen kívül hagyása. Az
állatvédelemre vonatkozó jogszabályok, így a már
említett
az
állatok
tartásának
állatvédelmi
szabályait előíró, a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendeletben és az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben
előírt állatvédelmi követelmények betartását –
mint ez idáig is – a települési önkormányzatok
jegyzői ellenőrzik.

Tartósan
csoportosan
tartott
ebek
esetén
számukra
egyedenként
legalább
6
m²
akadálytalanul
használható
területet
kell
biztosítani. Amennyiben ebet futólánccal – vagy
ahhoz hasonló elven működő szerkezettel – kikötve
tartanak, a feszített és futó részek hosszának
összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a
futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél. A kikötésnél a
lánc kutyához történő rögzítéséhez kizárólag
nyakörv, vagy hám használható. Figyelem! Patás
állatot és ebet állandó jelleggel kikötve tartani
tilos!
Kölyök állatokkal kapcsolatos változások
Az eb- és macskakölyköket nyolchetes korukig
anyjukkal
kell
tartani.
Az eb küllemének megváltoztatása érdekében farok
kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig.

Mivel
településünkön
az
utóbbi
időben
megszaporodtak az ebek tartásával, az ebtartási
szabályok megszegésével kapcsolatos bejelentések,
ezért önkormányzatunk hamarosan rendeletet is
fog alkotni a helyzet javítása érdekében. Emellett
továbbra is végzi a közterületen szabálytalanul
hagyott ebek begyűjtését. Az elmúlt napokban is sor
került
ilyen
akcióra,
ahol
a
településsel
szerződésben álló állatbefogó és a körzeti
megbízott közös járőrözés alkalmával fogtak be
egy az Alapítók útja, Jókai utca, Nagykör utca
területén kóborló, és sok embert megtámadó
nagytestű ebet! Ilyen akciókra a közeljövőben is sor
fog majd kerülni. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy fő
cél a településen élő emberek biztonságának
megvédése,
a
helyes
ebtartási
szabályok
betartatása, valamint az ebtartási kultúra
színvonalának javítása.

Teendők viharok, szilveszter, tűzijátékok esetén
Az állatban félelmet keltő erős fény- vagy
hanghatással
járó
tevékenységek,
időjárási
jelenségek teljes időtartama alatt az állat tartójának
gondoskodnia kell az állat félelmében történő
elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell
az állat megnyugtatására.
Eb által okozott fizikai sérülés és
jogkövetkezményei
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
Rendelet 8 napon belül gyógyuló, 8 napon túl
gyógyuló,
súlyos,
maradandó
és
halálos
kimenetelűnek minősíti a kutyatámadásokat, és
ehhez rendeli az alábbi jogkövetkezményeket:

Lőkösháza Község Önkormányzata
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Ápolók Napi kerékpár a lőkösházi
főnővérnek, Nagy Évának
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beérkezett bejelentések sorrendjében történik.
Ezért kérjük minden Előfizető türelmét, a
hibaelhárítás végrehajtása folyamatos, minden
bejelentést kivizsgálunk és a lehetőségek szerint
mihamarabb elhárítunk.

Szűcsné
Gergely
Györgyi
polgármester
Vásárhelyi Lászlóval, az önkormányzat Pénzügyi
Bizottságának elnökével a háziorvosi rendelőben
munka közben látogatta meg Nagy Éva körzeti
főnővért. Az Ápolók Napja alkalmából keresték
fel a napokban, és megköszönték neki a
településen
eddig
végzett
több
évtizedes
tevékenységét. A további munkavégzéshez egy
kerékpárt adtak át neki. A polgármester asszony
elmondta, hogy bár a településen a háziorvosi
szolgálatot és ezzel az egészségügyi alapellátást
vállalkozó háziorvos Dr. Dombi Dániel szervezi
és végzi, az önkormányzat minden segítséget
megad a háziorvosi szolgálat működéséhez. A
tavalyi
esztendőben
sármentes
parkoló
kialakítására
került
sor
az
egészségügyi
alapellátó intézmény előtt. Az idei esztendőben a
parkoló építés II. üteme fog megvalósulni, amely
egy mozgáskorlátozottak számára is használható
feljáróval is kiegészül.

Külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a
tévékészüléken végzett hangolás (ide tartozik a
hangnorma átállítás a Viasat 3 csatornánál) és
csatornalista szerkesztés nem minősül hibának,
ezért ezekben az esetekben ez az ügyintézési
folyamat eltolódhat, ezért szíves türelmüket és
megértésüket kérjük.
Továbbra is felhívom a tisztelt Előfizetők
figyelmét, hogy a készpénzes befizetés csak
szerdai napokon lehetséges, az ettől eltérő
napokon érkezők csak postai úton tudják majd
rendezni előfizetői díjukat.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
Sajben Tímea
ügyintéző

Szociális étkeztetés

A Képviselő - testület ez évi egyik első döntése
értelmében ajándékozták meg a körzeti főnővért
az új kerékpárral, hogy ez által is javuljanak
munkavégzésének feltételei.

A
tisztelt
Étkezőket
ezúton
szeretném
tájékoztatni a soron következő jövedelem
felülvizsgálat folyamatáról.
I.
A
felülvizsgálathoz
szükséges
jövedelemigazolások (Nyugdíjfolyósító általi éves
igazolás, határozat szociális ellátásról, bérjegyzék
és munkaszerződés a közfoglalkoztatásban
részesülőktől) leadásának határideje: 2016.
február 29.
Aki véletlenül elfelejtette beadni, az legkésőbb
2016. március 10-ig pótolhatja.
II. A jövedelem felülvizsgálatot a leadott
igazolások alapján végezzük 2016. március 16án, az ezt követő napokban munkatársaim
eljuttatják Önökhöz az aláírandó felülvizsgálatot.
III. 2016. március 21-én elkészül az értesítés az
átsorolásról, melyet még azon a héten
munkatársaim szintén eljuttatnak Önökhöz,
aláírás céljából. Fontos, hogy az értesítésre saját
kezűleg írják rá az aláírás napját, ettől számítva
van ugyanis 8 nap fellebbezési idejük, mellyel,
ha
élnek,
ez
időtartamon
belül
az
Önkormányzatunkhoz
fordulhatnak.
A
fellebbezési idő lejártával postai úton megkapják
ezt az értesítést.

További munkájához jó egészséget kíván
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete!

Kábeltelevíziós közlemény
Ezúton szeretném felhívni a tisztelt Előfizetők
figyelmét, hogy amennyiben képi, illetve hangi
problémát észlelnek (pl.: kimered a kép, elmegy a
hang) haladéktalanul jelentsék a 70/627-1511es
hibabejelentő
telefonszámon
a
minél
hamarabbi elhárítás miatt. Az ilyen típusú
problémák megoldása helyi szinten történik,
ezért kiemelten fontos a minél korábbi
bejelentés.

IV. 2016. április 1. : Bevezetésre kerülnek az
új térítési díjkategóriák, melyek a táblázatban
leírtak alábbiak szerint módosulnak:

A magasabb szintű problémák elhárítását (pl.
kábelszakadás, műszaki problémák), valamint a
ki- és bekötések végrehajtását Fodor László
vállalkozó végzi, aki heti két alkalommal elérhető
a településen. A problémamegoldás pedig a
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Jövedelem

Kedvezmény
mértéke %-ban
Jelenlegi
térítési
díj
Új
fizetendő
térítési
díj

2016. március

Az
egyén
jövedelme
14.250 Ft
és ez alatt
van

Az
egyén
jövedelme
14.251 Ft
és
28.500
Ft
között
van

Az
egyén
jövedelme
28.501 Ft
és
42.750
Ft
között
van

Az
egyén
jövedelme
42.751 Ft
és
71.250
Ft
között
van

Az
egyén
jövedelme
71.251 Ft
és
81.500
Ft
között
van

Az
egyén
jövedelme
81.251 Ft
fölött van

100 %

87 %

50 %

24 %

13 %

0%

0 Ft

65 Ft

240 Ft

365 Ft

420 Ft

483 Ft

0 Ft

70 Ft

245 Ft

370 Ft

425 Ft

490 Ft
Sajben Tímea
ügyintéző

példa:
karalábé
0,0020hektár
paradicsom 0,0050 hektár 60
uborka
0,0800
6000kilogramm
alma
0,0012 hektár
kilogramm
szilva
0,0012 hektár
kilogramm.

Tisztelt Termelők!
Az őstermelői igazolványok meghosszabbításával
kapcsolatban az ügyfélfogadás rendje Lőkösházán
2016. március 20. napjáig az alábbiak szerint
alakul:
március 9 (szerda): 8:00-15:00
március 16 (szerda): nincs ügyfél fogadás!
További napokon az őstermelői igazolványokkal
kapcsolatos ügyintézés a gyulai falugazdász
irodában (5700 Gyula, Munkácsy u. 7-9. 8:0015:00) történik.

-

-

-

kultúrákra

milyen állat tartására alkalmas/használt az
épület, férőhely megjelölése, pontos címe,
az épület területe négyzetméterben.

Óvodai hírek
Karácsony előtt, a Moyra kozmetikai cég a
Benevia Kft támogatásával rajzpályázatot
hirdetett „Az én óvodám színes világa”
címmel.
Óvodánk
három
nagycsoportos
gyermeke: Nagy Kira, Zámbori Normann, és
Horváth Hanna rajzaival nevezett be. Nagy
örömmel számolunk be róla, hogy a három
remekművel
200.000
forintot
nyert
az
intézmény,
melyből
részben
az
ábrázoló
tevékenységhez
szükséges
eszközökre
fordítottunk;
új
bútort
vásároltunk
a
kiscsoportba, lecseréltük a régi függönyöket.

Közös
igazolvány
esetén
kérjük
minden
családtag legyen jelen az igazolvány kiállítása
során a személyes aláírás miatt!
kívánt

80

Wiszt Melinda
falugazdász

saját
gazdaságára
vonatkozó
adatok
helyrajzi
szám,
használati
jog,
területnagyság, művelés ág (tulajdoni lap,
földhasználati lap, haszonbérleti szerződés,
szívességi földhasználati szerződés),
a helyrajzi számok nem vonhatóak
össze:
pl: 0102/6-10 nem jó, külön szükséges
minden hrsz.-t rögzíteni,
lakcímen történő gazdálkodásnál pl: kert,
fólia szintén helyrajzi szám szükséges,
a vadon gyűjthető termékekre gyűjtési
engedélyt kell kérni a DALERD-től.

Termeszteni
adatok:

200

Állattartásra vonatkozó adatok:

Az őstermelő igazolvány kiállításához szükséges
dokumentumok:

-

300db
kilogramm
hektár

vonatkozó

Február
19-én
megrendeztük a
már
hagyományos
farsangi
mulatságot,
melyet
fergeteges hangulat jellemzett. A gyermekek nagy
izgalommal öltötték fel ötletesnél ötletesebb
jelmezeiket, majd énekelve, zenélve vonultunk be
az ebédlőbe, ahol szüleik, nagyszüleik már
kíváncsian várták őket. Mindkét csoport rövid

- kultúra megnevezése, termőterület nagysága,
mennyisége kilogrammban, darabszámban
vagy literben megadva.
Zöldségfélék és gyümölcsök esetében tételes
felsorolás szükséges
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műsorral készült, ezt követte a jelmezesek
bemutatkozása. Az Önkormányzat meglepetését
– minden gyermek csokoládét kapott – Szűcsné
Gergely Györgyi Polgármester Asszony adta át.
„Szomszédaink”, a közfoglalkoztatásban dolgozó
asszonyok
maguk
készítette
süteménnyel
kedveskedtek az ovisoknak, valamint az
előkészületekbe is
besegítettek, köszönjük
szépen! A fánkot, mint már évek óta, Bellér
Józsefné és Mézes Jánosné sütötték; köszönjük
nekik, hogy ezen a napon is korán keltek azért,
hogy megörvendeztessék a kicsiket. A sok
édességre jól esett a Napközi Konyhán főzött
finom gyümölcstea.
A nevelési év további rendezvényei, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.





anyukával, apukával, nagyszülőkkel! A foglalkozást
Litauszkiné Püski Melinda tartja havonta egy
alkalommal.
Aki jelentkezni szeretne, megteheti személyesen a
könyvtárba vagy telefonon a 06
66/244 399-es telefonszámon.
A program minimum 6 fővel
indul. További információ a
foglalkozásról a http://ringato.hu
oldalon található.

Húsvétváró projektnap: március 17-e
Anyák napja: május 3-a
Gyermeknap: május 24-e
Évzáró ünnepély: június 4-e
Nagy Józsefné
óvodavezető

2016 éves programterv

Művelődési Ház és Könyvtár hírei
A Lőkösházi Börze következő időpontja 2016.
március
24.
(csütörtök)
10:0014:00.
Asztalfoglalás a könyvtárban személyesen vagy
telefonon a 06 66/244 399-es telefonszámon.

Rajzpályázat gyerekeknek:

Február
Február
Március
Március

19
27
5
8

Március

11

Április

8

Április
Május
Május
Május
Június
Június
Augusztus
Augusztus
Október
Október

28
1
3
26
4
18
20
21
3
21

November

27

November

29

December

3

December

11

December
Minden
héten:

17

Óvodai Farsang
Farsangi bál
Sportbál
Nőnap
Március 15-i ünnepség, Községi
rajzpályázat eredményhirdetés
Költészet napja, Író-olvasótalálkozó
Barta Kálmánnal
Véradás
Majális, Anyák napja
Óvodai Anyák napja
Gyermeknap
Óvodai évzáró
Iskolai ballagás
Ünnepi testületi ülés, falunap
Májer Tibor tér avatás
Idősek Napja
Október 23-i ünnepség
1. Adventi gyertyagyújtás az
Általános Iskola aulájában
Véradás
2. Adventi gyertyagyújtás,
Télapó bál
3. Adventi gyertyagyújtás a Fatimai
Szent Szűz Templomban
4. Adventi gyertyagyújtás, Fenyőbál

Szerdán

Falugazdász

Csütörtökön
Pénteken
Kéthetente:

Hétfőn
Szerdán

Program kisgyermekeseknek a könyvtárban:

Minden
hónap:

Érdeklődők jelentkezését várjuk hamarosan induló
baba-mama foglalkozásunkra! Néhány hónapos
kortól hároméves korig várjuk a gyerekeket

Hímző szakkör
Alkotók délutánja
Tappe hulladékgazdálkodási
Kft. ügyfélszolgálat
Mozgáskorlátozott Egyesület
fogadóórája

Második
szombatján

Kerámia szakkör

Nagy Diána
közművelődési munkatárs
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Gondozási Központ Hírei
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futott ki, azóta az alkotócsoport további
működését a Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány
és a helyi önkormányzat támogatja.
Az alkotó közösség munkája a Kárpát-medence
hímző kultúrájának megőrzésére, megtartására
és továbbéltetésére irányul. A történelmi
hagyományokból eredően kiemelt jelentőségű
Békés megye, illetve Arad vidék hímző
kultúrájának feldolgozása.
Az alkotócsoport kezdeményezése a települési
értéktárba történő felvételről a helyi értéktár
bizottságnál pozitív fogadtatásra talált, ezért
Lőkösháza helyi értékei között szerepel. Az
alkotások a megalakulás óta több hazai és
nemzetközi kiállításon, illetve rendezvényen
vettek részt.
A 2015. évi pályázati évben a Bíborvég
Népművészeti
Alkotócsoport
működésének
támogatására
a
Lőkösháza
Fejlődésért
Alapítvány 250.000 Ft támogatást nyert az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő
Nemzeti
Együttműködési
Alap
Közösségi
környezet
kollégium
NEA-KK-15-M-0115
pályázati
azonosítójú pályázat alapján.

Házi segítségnyújtás térítési díjával kapcsolatos
tájékoztatás:
2016. január 1-től a Házi segítségnyújtást
igénylők részére továbbra sem kell térítési díjat
fizetni, a személyi gondozás keretében, és a
szociális segítés keretében sem.
A házi segítségnyújtás továbbra is ingyenesen
vehető igénybe!
2016. január 01-től a Család és Gyermekjóléti
Szolgálat a következő napokon vehető igénybe.
Minden héten: Hétfőn:
8:00-12:30-ig
Kedden:
8:00-12:30-ig
Csütörtök: 8:00-14.00-ig
Családgondozók: -Bálint István
-Rocskár Jánosné, helyettes
Tel.: 66/241-126
Kora-Varga Mónika
intézményegység vezető

Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány
Alapítványunk az adó 1%-át a tavalyi évtől
fogadhatja. Tisztelt adózó állampolgárok, ha
szeretnék támogatni alapítványunkat adójuk
1%-ával nyilatkozatukban a következő adószám
feltüntetésével tehetik meg:
18279496-1-04
Támogatásával alapítványunk további civil
kezdeményezés munkáját tudná anyagilag
biztosítani.
Köszönettel:
Slezák Csongorné
kuratóriumi elnök

A támogatási időszakban az első kiállítás
megszervezésére
Lőkösházán
a
Nőnapi
rendezvény keretében került sor. A Nemzeti
Művelődési Intézet emléklappal ismerte el a
szakkör tevékenységét. Az alkotócsoport részt
vett az augusztus 20-i falunapi rendezvényen,
valamint
a
Csabai
Sörfesztiválon
és
Csülökparádén. A mezőkövesdi V. százrózsás
hímző pályázatra a „Bíborvég” a matyó hímzést
dolgozta fel. Ez alkalommal is oklevelet kapott
szakmai
munkája
elismeréséért.
Az
alkotócsoport Békéscsabán a – gasztronómiai
bemutatóval összekötött – megyei szakkörök
kiállításán
is
szerepelt.
A
szakkör
a
Berettyóújfaluban megrendezett „Kitettük a
szűrét” kiállításon a szűcshímzéses munkáival
elismert díjazásban részesült. Az egész kollekció
Debrecenbe került, jelenleg Budapesten a
Néprajzi Múzeumban tekinthetik meg az
érdeklődők. Ezt a kiállítást 5 évente rendezik
meg, ezért nagy büszkeség, hogy a lőkösházi
alkotócsoport munkái is bekerültek a tárlat
kiállítási anyagai közé.
Jelenleg a március 4.-én megrendezésre kerülő
XV. Országos Textiles Konferenciára küldtünk
számos kiállítandó kézimunkát.

Fejezetek a Lőkösházi Bíborvég
Népművészeti Alkotócsoport
hagyományápolásra irányuló
munkásságából
A Bíborvég Népművészeti Alkotócsoport 2013ban alakult. A Nemzeti Művelődési Intézet „Újra
öltünk és örökítünk” címmel pályázatot hirdetett
a hímző szakkörök újraindítására a közösségi
művelődésben Békés megyében. A Békés Megyei
Népművészeti
Egyesület
közreműködésével
alakult meg Lőkösházán is 2013. október 16-án
a helyi alkotócsoport 12 fővel. A közösség nevét
egy öltési technikának, a bíborvég öltésnek a
neve adta. A szakkör szakmai vezetője Bogárné
Szőke Erika népműves oktató. Az alapítást
anyagilag motiváló pályázat 2014 márciusára
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tett a település fejlődéséért, népszerűsítéséért
illetve
a
határokon
átívelő
kapcsolatok
felépítéséért.
Nem titkolt tervek között szerepel a hajdani
plébános mellszobrának felállítása a téren.
Augusztus 21-én ünnepélyes keretek közt lesz a
tér és az emlékmű avatása, díszvendégekkel,
ünnepi püspöki szentmisével és programokkal,
valamint egy Májer Frigyes Tibor időszaki
kiállítás
megnyitóval.
Olyan tárlatot szeretnénk létrehozni, ahol a
meglévő kiállítási anyagok mellé szívesen
fogadunk tárgyi vagy szóbeli emlékeket, melyek
Májer Tiborhoz köthetők. Lehet ez bármilyen
fénykép, kedves emlék, történet, illetve pozitív
vagy negatív gondolat. A kiállítás célja, hogy
bemutassuk
a
fiataloknak
és
az
ide
látogatóknak, hogy Lőkösházának volt egy olyan
papja, aki a hívekért és a falu közösségéért élt,
illetve a helyi temetőben nyugszik. Szerencsére,
a helyiek és a környező településekről sokan
személyesen is ismerték Májer plébános életét és
munkásságát, mely nagyobb érték és tudás
birtoklása, mint nekünk, fiatalabbaknak, akik
írott forrásokból és emlékekből ismerhettük meg
településünk egykori papját. Aki szeretne
bármilyen
anyaggal
hozzájárulni
a
kiállításhoz,
szívesen átvesszük azt
a
Művelődési Házban, illetve a templomban.

Bíborvég Népművészeti Alkotócsoport

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

Tisztelt lőkösháziak!
A Lőkösházi Polgárőrség fő tevékenységeként a
település
közrend-,
és
közbiztonság
fenntartásában nyújt segítséget a hatóságok
részére.
Ehhez
szükség
van
technikai
eszközökre, felszerelésekre, melyek megfelelő
hátteret biztosítanak ezen tevékenységünkhöz.
Ezek beszerzésére, működtetésére folyamatos
anyagi
forrásokat
igyekszünk
biztosítani
különböző
pályázatokból,
lakossági
támogatásokból – melyet ezúton is köszönünk. A
támogatás
egyik
formája
a
személyi
jövedelemadó 1 % - os felajánlása lehet. Minden
adófizető állampolgár élhet azon jogával, hogy az
adója 1 % - át felajánlhatja civil szervezetnek,
ennek hiányában az a központi költségvetésben
marad. Amennyiben a működésünket ilyen
formában kívánja támogatni, az adóbevallást
készítő
könyvelő,
munkáltató
részére
a
18393921-1-04
adószám
megadásával
megteheti.
Segítő támogatásukat köszönjük!
Tóthné Turai Piroska
elnök

Erni Róbert

Fatimai Szent Szűz Templom
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
számlavezető:
Kevermes
és
vidéke
Takarékszövetkezet
megjegyzés: templomfűtésre

Emléket állítunk Lőkösháza egykori
plébánosa, Májer Tibor tiszteletére
A
község
képviselő
testülete
jóváhagyta
és
támogatja
azt
a
kezdeményezést, miszerint
Lőkösháza
település
központjában a templom
előtti közterületet Májer
Frigyes
Tibor
egykori
plébános
tiszteletére
avassuk fel, kinek idén emlékezünk halálának
30. évfordulójára. Egy ilyen esemény nem csak
névleg kiemelkedő, hanem annál inkább a
település fejlődését és szépülését, valamint a
közösség
összetartó
erejét
hangsúlyozza,
visszatekintve a múltra, mint alapra, melyre
lehet és kell építeni. Mindezek mellett legfőképp
szeretnénk tiszteletünket leróni Lőkösháza eddig
egyetlen helyben lakó plébánosa előtt, aki sokat

Nagycsütörtökön, (március 24-én) elhallgatnak a
harangok és az orgona, ekkor tartjuk az utolsó
vacsora emlékmiséjét és megemlékezünk Jézus
szenvedéséről az Olajfák hegyén. Nagypénteken
(március 25-én) a szertartás után Jézust
elkísérjük keresztútján. Március 26-án, a
nagyszombati
szertartás
tűzszenteléssel
kezdődik a templom előtt, majd az ünnepi
szentmisén a Glória eléneklésével, orgonaszóval
és a harangokkal készülünk fel Krisztus
dicsőséges
feltámadására.
A
szertartások
időpontjai
a
templom
főbejáratánál
megtalálhatóak.
Húsvét vasárnap az ünnepi szentmise szokott
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Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete és Intézményei

időben, 11 óra 30 perckor kezdődik.
Templomunk búcsúünnepét 2016. május 8-án,
vasárnap 11 óra 30 perctől tartjuk. A szentmise
keretében
hittanosaink
először
járulnak
szentáldozáshoz.
Erni Róbert

Adj 1% szeretetet!
Adószám: 19052500-1-04
Számlaszám: 10918001-00000011-18360006
Cím: 5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.
tel: 0666/439-968
email:informacio@mkbme.hu
web: www.mkbme.hu

Községi Sportkör Lőkösháza
A Községi Sportkör Lőkösháza elnevezésű
sportegyesület az adó 1 százalékból befolyt
összeget a helyi sport fejlesztésére, az
infrastrukturális és eszközellátottság javítására
fordítja.
Egyesületünk fogadhatja az adó 1 százalék
felajánlásokat.

Varga István

Védőnői tanácsadás rendje
Várandósok részére:
kedd 9:00-11:00
Csecsemők és kisgyermekek részére:
Szerda 8:00-10:00
Orvossal tartott tanácsadás:
szerda 10:00- 11:00
Dr. Dombi Dániel háziorvos

A Községi Sportkör Lőkösháza sportegyesület
adószáma: 19976206-1-04
Az adó 1% rendelkező nyilatkozatot letöltheti
Lőkösháza Község honlapjáról

Havonta egy alkalommal gyermekorvos rendel
Dr. Zátonyi Adél
neonantológus-gyermekgyógyász főorvos
(kiírás szerint 16:00-17:00 között)

Nagyon szépen köszönjük előre is az
Egyesületünknek felajánlott adó 1 százalékokat!
Ha Önnek bármi kérdése van a témával
kapcsolatban, kérem, keresse fel egyesületünket,
ahol készséggel segíteni fogunk!

Szabó Beáta
védőnő

III. Jótékonysági Sport Bál

Figyelem, Műszaki Vizsga Eleken!

Lőkösházán
A Művelődési házban
Lassú járműveknek, mezőgazdasági vontatóknak
és azok pótkocsijaiknak kihelyezett műszaki
vizsga lesz Eleken az Agroda Kft-nél március 2223-án. A jelentkezéshez forgalmi fénymásolat
szükséges.
Jelentkezni lehet a telep vezetőjénél:+36-70 312
3721!

A Községi Sportkör szeretettel meghívja Önt és
kedves családját, valamint sportszerető barátait
és ismerőseit 2016.03.05-én 18:00-kor tartandó
sportbálra.
Vacsorajegy: 3000 Ft
Támogatói jegy: 2000 Ft.
Jegyek kaphatóak: -autómosó,- Szűcs kocsma , Kispesti vegyesbolt, - Sportkör vezetőségénél
Kérjük támogassa Ön is felajánlásával és
tombolatárggyal a községi sportkört és így a
felnövekvő sportos generációt.

Minden kedves
lőkösházi lakosnak
kellemes Húsvéti
ünnepeket kívánunk!

Mindenkit szeretettel várunk!
A bevételt a nyertes TAO pályázat önerejére
fordítjuk.
KSK vezetőség Lőkösháza
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A rendezvény ingyenesen látogatható!
Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Révész Bernadett. Szövegszerkesztés: Nagy Diána.
Nyomdai munka: Lőkösháza Község Önkormányzata. Szerkesztőség: Lőkösháza Község Önkormányzata - Lőkösháza, Eleki u.28.
A helyi Önkormányzat időszakosan
12 megjelenő közéleti lapja.

