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Hazaváró
2018. augusztus 19. falunap
Az idén első alkalommal megtartjuk a
Lőkösházáról elszármazottak találkozóját!
Érdeklődni és regisztrálni a Könyvtárban személyesen,
telefonon a 06 66 244 399-es telefonszámon,
a petofimuvhaz@lokoshaza.hu illetve
a titkarsag@lokoshaza.hu e-mailcímen lehet.
„Egy ember élete (...) szilárdan kell, hogy gyökerezzen a szülőföldben,
hogy magába szívhassa a gyengéd szeretetet a táj és az ott élők szorgos munkája iránt,
a tájat betöltő hangok és az övéi beszédének jellege iránt,
hogy első otthona soha semmivel össze nem téveszthetően ismerőssé váljon,
ha majd kitárul számára a világ.”
George Eliot
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Egy fővel bővült a helyi szo-

Megújult az

ciális, oktatási, kulturális,

Egészségház épülete

ifjusági és sport bizottság

TOP-3.2.1.-15-BS1-2016-00002 – „EGÉSZSÉGHÁZ
ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
LŐKÖSHÁZÁN” MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
Lőkösháza Község Önkormányzata a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú kiírásra benyújtott, „Egészségház épületének energetikai korszerűsítése Lőkösházán” elnevezésű pályázata
34.500.000,- Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Sok a teendő a Szociális, Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságban, ezért Lőkösháza Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 23án megtartott ülésén döntött a bizottságban korábban megüresedett hely pótlásáról.
A Képviselő-testület egyhangú döntése értelmében a bizottság új tagja Nagy Éva körzeti főnővér lett.
Nagy Éva évtizedek óta áll a közösség szolgálatában,
hivatása gyakorlása okán is és rengeteg önkéntes
munkát végez a faluért. Korábban két cikluson keresztül tevékenykedett az akkori Szociális Bizottság tagjaként.

A projekt célja a racionálisabb energiagazdálkodás
elősegítse, az épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, ezáltal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának
csökkentése, valamint a megújuló energiaforrások
használata.
A kivitelezés során megvalósult az Egészségház
épületének energetikai korszerűsítése, a nyílászárók
részleges cseréje, kondenzációs gázkazánok beépítésére. A védőnői épületrészben akadálymentes mosdó
és feljáró került kialakításra. Az épület villamos energia igényének biztosítására a tetőn napelem került
elhelyezésre.

Gratulálunk Évának a megválasztásához!
Munkájához sok sikert kívántunk!
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Változik a kommunális
hulladék begyűjtésének napja
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. augusztus
1-jétől a hulladék begyűjtését a mezőhegyesi hulladék-átrakó udvarról végezzük.
Emiatt szükséges a meglévő logisztika átszervezése, melynek következtében Lőkösházán az eddig szokásos szerdai nap helyett csütörtökön fog történni a
kommunális hulladék begyűjtése.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne:
Lőkösháza Községi Önkormányzat Egészségház
5743 Lőkösháza, Alapítók u. 23-25.
A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület
hő technikai adottságainak javítása, ezáltal a fenntartási költségek csökkentése. Az egészségügyi szolgáltatásokat korszerű, akadálymentes környezetben vehetik igénybe a lőkösházi lakosok.
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg.
A projektről bővebb információt
a www.lokoshaza.hu oldalon
olvashatnak.
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2018. augusztus
Újabb támogatás

Emlékmű és kopjafa készül

községünkben a gyermekes

Lőkösházán az 1979-es

családok részére

tragikus buszbaleset

Bővebb információ kérhető az önkormányzati hivatal illetékes ügyintézőjétől, illetve e rendelet és a
kérelem nyomtatvány megtalálható Lőkösháza Község Honlapján.
A Rendelet az alábbi 17/A. § - al egészül ki:
„17/A. §
(1) A tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal a tanévkezdéssel járó rendkívüli költségek enyhítése érdekében,
lőkösházi állandó lakcímmel rendelkező, bölcsődei, óvodai
nevelésben részt vevő, valamint általános, közép-és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló számára
állapítható meg.
(2) A tanévkezdési támogatás összege személyenként 5.000
Ft.
(3) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a rendelet 4.
mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, legkésőbb naptári év augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig. A határidő jogvesztő, ezen időpont után
benyújtott igényeket kielégíteni nem lehet.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a bölcsőde/óvoda/iskolalátogatási igazolást, hallgatói jogviszony igazolást, amelyből
megállapítható a tárgyév szeptembertől fennálló jogviszony.
(5) Nem állapítható meg támogatás állami ellátásban részesülő gyermek számára.

áldozataink emlékére
2019. decemberben lesz 40 éve annak a Lőkösháza – Elek közötti útszakasz vasúti átjárójában történt
tragikus balesetnek, melynek következtében 11-en
életüket vesztették. Köztük 6 személy lőkösházi lakos
volt. A sérültek száma elérte a 30 főt.
A kerek évforduló alkalmából szeretnénk, ha az Önkormányzat
méltóképpen
emlékezne meg a sajnálatos
eseményről a baleset helyszínén kopjafa és emlékmű állításával.
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy méltóképpen kíván megemlékezni az
1979. december 3-i vonat és
buszbaleset áldozatairól ezért
a baleset helyszínén az Elek
Lőkösháza közötti 4444-es út
vasúti átjárójánál emlékművet
és kopjafát állít fel.
Az emlékmű és kopjafa állítás költségét a lakossági
adományokon kívül saját forrásból biztosítja. A Képviselő-testület kezdeményezését követően megkezdődtek az előkészítő munkálatok. A kopjafát Mórocz
Sándor fafaragó, az emlékművet Corvus-Kora Róbert
helyi művész készíti majd el.
Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

(6) A tanévkezdési támogatás megállapítása a Szociális, Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság hatásköre.”

Tisztelettel felhívjuk az érintett gyermekes családok
figyelmét, hogy a támogatást kérelemre folyósítjuk,
az igénylés benyújtási határidejének elmulasztása
jogvesztő. A lőkösházi nevelési,- oktatási intézménybe járók esetében a tanulói jogviszony ellenőrzését a
hivatalunk elvégzi.
A formanyomtatvány letölthető a www.lokoshaza.
hu honlap dokumentumtár pontjából, vagy beszerezhető az önkormányzatnál.
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

A helyi adók II. félévi befizetési
határideje

2018. szeptember 17. (hétfő).
Köszönjük, hogy adójuk befizetésével
hozzájárulnak Lőkösháza
fejlődéséhez.

illusztráció

A Családok Évében kiemelt támogatás jut a lőkösházi családok részére. Magyarország Kormánya a
2018-as esztendőt a Családok Évének nyilvánította.
Ennek szellemében Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 23-i ülésén egy
újfajta eseti jellegű támogatási forma bevezetéséről a
döntött településen. Az új támogatás neve: tanévkezdési támogatás.

Hírmondó
Lőkösházi
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Lőkösházi polgárőröket is jutalmaztak a
XVIII. Békés Megyei Polgárőrnapon
2018. július 21-én szombaton tartották a XVIII. Békés Megyei Polgárőr Napot Kétegyházán. Önkéntes
munkájukkal, az országban kiemelkedő módon nyújtanak segítséget Békés megye polgárőrei – ez derült ki
a XVIII. Békés Megyei Polgárőr Napon.

közzel rendelkezik, amely az eredményes munkavégzéshez kell. Az önkormányzat minden évben anyagi
támogatást nyújt a működésükhöz. Munkájukat kerékpárok és mobil kamerák vásárlásával is segítette a
Képviselő-testület.

Az esemény meghívottjai mindannyian fontosnak
tartották, hogy köszönetüket nyilvánítsák számukra.
A rendezvényen a településvezetőknek lehetőségük
volt a helyi egyesületek munkáját értékelni. Szűcsné
Gergely Györgyi polgármester a Képviselő-testület elismeréseit adta át a Lőkösházi Polgárőrség tagjainak:
Turai Piroskának az egyesület vezetőjének és Telek Jánosnak az egyesület egyik alapító tagjának.

Az idén 10 éves megalakulását ünneplő egyesület
az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket valósított
meg. Mára az egyesület minden olyan technikai esz-

Az egyesület által végzett önkéntes tevékenység,
amit az elmúlt idő alatt elvégeztek tiszteletet váltott
ki a képviselő-testület és a lakosság körében is. Ennek
elismeréseképpen a díjazottak emléklapot és pénzjutalmat vehettek át. Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy gondolja, hogy minden polgárőrnek jár a tisztelet, hiszen szabadidejüket feláldozva a közösségért lelkiismeretesen dolgoznak éjjel-nappal.
Gratulálunk a kitüntetetteknek! Az egyesület munkájához jó egészséget kívánunk valamennyi tagnak!

Újraélesztő készülékhez jutott a Községi Sportkör
Gratulálunk a Községi Sportkörnek, akik
egy sikeres pályázatot követően egy félmillió
forint értékű defibrillátort/újraélesztő készüléket nyertek.
Az önerőt a községi önkormányzat biztosította. Köszönjük Nagy Évának, hogy vállalta
a részvételt a pályázatban: ő segít a készülék
használatában és betanítja a használatot a
KSK néhány tagjának! Köszönet Révész Bernadettnek a pályázat elkészítéséért!
Községi Sportkör Lőkösháza

5

2018. augusztus
Újabb egy évig vezetheti
Bellér Renáta a lőkösházi
községi Óvodabölcsődét
Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete korábban döntött arról, hogy a Lőkösháza Község
Önkormányzatának intézménye a Lőkösháza Községi
Önkormányzat Óvoda Bölcsőde vezetésével Nagy Józsefné jelenlegi óvodavezető felmentésének idejére,
majd a megszűnést követően kiírásra kerülő intézményvezetői pályázat lefolytatásának idejére, legkésőbb 2018. július 31. napjáig Bellér Renáta óvónőt
bízza meg.

“Nyári diákmunka
elősegítése 2018.”
program Lőkösházán
Ismét lehetősége nyílt a fiataloknak jelentkezni
nyári diákmunkára, melynek időtartama: 2018. 07.
01. - 2018. 08. 31.

A képviselő-testület felkérte az aljegyzőt az intézményvezetői pályázat előkészítésére.
A határozat értelmében aljegyző asszony az intézményvezetői pályázatot a jogszabályoknak megfelelő
formában kiírta. A pályázat beadási határideje 2018.
május 25. volt. A felhívásra pályázat nem érkezett be,
ezért az intézményvezető feladatok ellátásának további biztosítása és az új pályázat kiírása miatt képviselő-testületi döntés meghozatala volt szükséges.
Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete
döntött arról, hogy a Lőkösháza Község Önkormányzatának intézménye a Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda Bölcsőde vezetésével az újonnal kiírásra
kerülő intézményvezetői pályázat lefolytatásának idejére, legkésőbb 2019. július 31. napjáig Bellér Renáta
óvónőt bízza meg. Munkájához a továbbiakban is jó
egészséget és sok sikeret kívánunk!
Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete

Anyatejes világnap program
Lőkösházán
Lőkösházán, első alkalommal került megrendezésre az Anyatejes Világnap, mely nagyon eseménydúsan telt.
Meglátogatott minket Dr. Abdulrahman Abdulrab
Mohamed, a Pándy Kálmán Kórház gyermekosztályának neonatológus főorvosa, aki csecsemő újraélesztés
és kisgyermekgondozás témában tartott előadást.
Bemutatkozott a gyulai Koramentorház egyik
mentora, Molnár Krisztina, a gyerekeknek pedig a
Pici Maci Muzsika tartott játékos, zenés foglalkozást.
Minden jelenlévő gyermeket megajándékoztunk egy
homokozó játékkal, melyet ezúton is köszönök Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének.

A program célja a korai munkatapasztalat és
munkajövedelem szerzés elősegítése. A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 16-25 év
közöttiek, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkeznek és nincs sem vállalkozói,
sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyuk.
A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az
önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati
alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb
napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás. A
programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali
tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint
illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát.
A júliusi havi diákmunka már véget ért, ebben a hónapban 3 fő jelentkezett.
Ők más-más intézményeknél lettek beosztva. 1-1 fő
került az általános iskolához, az óvodához és a könyvtárhoz. Mindhárman hasznos munkát végeztek és
segítségére voltak az intézményekben dolgozóknak.
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