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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA
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HÍRMONDÓ
Weöres Sándor : A nő
A nő tetőtől talpig élet.
A férfi nagyképű kísértet.
A nőé mind, mely élő és halott,
úgy, amint két kézzel megfogadhatod.
A férfié minderről egy csomó,
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.
A férfi akár bölcs, vagy csizmavarga,
a világot dolgokká széthabarja.
S míg zúg körötte az egy örök áram,
címkék között jár, mint egy patikában.
Hiába száll be földet és eget,
minden semmisségen át üget,
mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.
Lehet kis ember, lehet nagy vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él.
S csak akkor él, vagy tán csak élni látszik,
ha nők szeméből rá élet sugárzik.

A nő mindennel pajtás, elven,
csak az aprózó észnek idegen.
A tétlen vizsgálótól összefagy,
mozogj és mozgasd, s már királya vagy.
Ő lágy sóvárgás, helyzeti erő,
oly férfit vár, kitől mozgásba jő.
Alakja, bőre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,
mint menny a záport, bőven osztogatva,
de hogyha bárki kétkedően fogadja,
tovább libeg s a legény vérig sértve
letottyan, címkéinek bűvkörébe.
Valóság, eszme, álom és mese
úgy fér hozzá, ha az ő köntöse,
mindent, mit párja bölcsességbe ránt,
ő úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,
bármeddig hántod, mind őnéki fátyla
és végső, királynői díszruhája,
a meztelenség.

Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő –Testülete nevében valamennyi Tisztelt
lőkösházi Hölgynek, Asszonynak, Édesanyának, Nagymamának és Dédi mamának boldog
Nőnapot Kívánunk!

Lőkösháza Község 2012-es költségvetése
2012. február 27-i soros Képviselő-testületi ülésén a Képviselő-testület elfogadta a települési büdzsét. Az
idei évben számos új szabályzat lépett életbe, melyek sok esetben a 2012. január 1-jei hatálybalépésük
ellenére csak később jelentek meg, illetve nem voltak összhangban egymással. A későbbiekben a
parlamenti törvényhozók feladata lesz ezen ellentmondások törvénymódosítással történő feloldása. Új
elem az idei költségvetésben továbbá, hogy külön kell megtervezni a Polgármesteri Hivatal, az
Önkormányzat és intézményei költségvetését. A helyi szervek a jövőben külön beszámolási
kötelezettséggel bírnak a Magyar Államkincstár felé. Új elem továbbá az is, hogy a települési büdzsé már
nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését sem – tehát a jövőben ők is különálló
költségvetési szervként működnek.
Ennyi bevezetés után térjünk rá a költségvetés fő számaira.
Bevételi oldal: 290.963.000 Forint
Kiadási oldal: 290.963.000 Forint
Működési forráshiány: 10.743.000 Forint (A 2011. december 31-i
folyószámlahitel záró állományának összege. - Likvid hitel.)
A 2012. évre tervezett bevételek fedezik a kiadásokat, így ez évben új működési forráshiány nem
keletkezik!
I. Bevételi oldal
2011. év
2012. év
1. Működési bevételek
110.768.000 Forint
117.745.000 Forint
2. Támogatások:
3. Felhalmozási és
tőke jellegű bevételek:
4. Támogatásértékű
bevételek:

115.728.000. Forint

121.305.000 Forint

4.100.000 Forint

8.515.000 Forint

62.278.000 Forint

32.655.000 Forint

5. Finanszírozási műveletek:

18.338.000 Forint

10.743.000 Forint

Bevételek összesen:

311.212.000 Forint

290.963.000 Forint

II. Kiadási oldal
1. Személyi juttatások:

2011.év
100.024.000 Forint

2012. év
89.812.000 Forint
(- 11 % )
21.805.000 Forint
86.796.000 Forint
( + 18 % )

2. Munkaadót terhelő járulék:
3. Dologi kiadások:

28.960.000 Forint
71.307.000 Forint

4. Egyéb folyó kiadások:
5. Működési célú támogatások:
6. Társadalmi és
Szociálpolitikai juttatások:

8.636.000 Forint
54.610.000 Forint

86.796.000 Forint
50.210.000 Forint

54.610.000 Forint

50.210.000 Forint

7. Felhalmozás (Fejlesztés):
8. Finanszírozási kiadások:

45.125.000 Forint
----------------------

7.300.000 Forint
27.227.000 Forint

Kiadások összesen:

311.212.000 Forint

290.963.000 Forint

• Határátkelő (Kisajátítás)
• Útfelújítás
• Kazán vásárlás

Tervezett fejlesztéseink
2.000.000 Forint
2.000.000 Forint

(2 db: Óvoda, Művelődési Ház )

1.000.000 Forint

• KTV fejállomás
• Figyelőkút
• Aprítógép

400.000 Forint
1.000.000 Forint
400.000 Forint

Összesen:

7.300.000 Forint
IKSZT éven belüli hitel visszafizetés: 16.484.000 Forint.
A 2012. évi költségvetés nem tartalmaz adóemelést, sem új adónemek bevezetését. (Ebadó, ingatlanadó,
kommunális adó emelése.) Ez a Képviselő-testület azon szándékát tükrözi, hogy a lakosság terheit
nem kívánja tovább növelni!
III. Létszámgazdálkodás: 2012 -es év 38 fő
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
47 Fő
47 Fő
41,75 Fő
38 Fő (-10 %)
Ezen belül érdemes egy pillantást vetni a Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodására.
2009. év

2010. év

2011. év

2012.év

16 Fő

18 Fő

12,25 Fő

13 Fő * (- 29 %)

( * Művelődési Ház 1 Fő is itt jelent meg, mivel nem önálló intézmény. )
Végezetül néhány összehasonlító adat az új választott testület működését követőleg.
Forrás hiány
•
•
•

2010 év átvételekor:
2011. év terv:
2012. év terv:

35.197.000 Forint
13.973.000 Forint
10.743.000 Forint
(24.454.000 Forint csökkenés)
Kifizetetlen számla

• 2010. év:
• 2011. év:

12.500.000 Forint
11.500.000 Forint

• 2012. év:

4.500.000 Forint
( 8.000.000 Forint csökkenés)

• 2010. év:

Nem tervezett kiadások
2.500.000 Forint
Óvodai pályázat visszafizetése.
1.900.000 Forint
Nyári gyermekétkeztetés, Cafeteria.

Összesen:
• 2011. év:

4.400.000 Forint
2.000.000 Forint

• 2012. év:

1.600.000 Forint

Ápolási díj – jogtalan normatíva
igénylés.
Ápolási díj – jogtalan normatíva
igénylés.

Mindösszesen 8 millió Forint szakadt a nyakunkba, melynek kifizetését ki kellett / kell
gazdálkodnunk. Az adóelőlegekből jól látható a gazdálkodás folyamatainak iránya! Külön megjegyzést
érdemel, hogy Lőkösháza Község Önkormányzata (minden ellenkező híresztelés ellenére ) mindez idáig
önállóan tartotta fenn a nevelési és oktatási intézményrendszerét, melyet hasonló méretű települések közül
nem sokan mondhatnak el magukról. 2012-évben 23.592.000 Forintot teszünk saját erőből intézményeink
működéséhez a normatíván felül. Amennyiben bárkit ennél részletesebben érdekel a 2012. évi
költségvetésre, az megtekintheti a település honlapján, ahol hamarosan közzé fogjuk tenni.
Tisztelettel: Szűcsné Gergely Györgyi
Polgármester

2012. évi adózási információ
Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2012.
I. félévi adó pótlékmentes befizetésének határideje:
2012. március 19. A határidőn túl befizetett adók után
késedelmi pótlékot számolunk fel. 2012-ben az
adótételek a Képviselő-testület döntése alapján nem
változnak: Magánszemélyek kommunális adója: 4000
Ft/év. Mentes a magánszemélyek kommunális
adójának megfizetése alól az az adózó, aki az adóévet
megelőző év december 31-ig betöltötte a 70. életévét és
egyedül álló. Iparűzési adó: az adóalap 1,5 %-a.
Felhívjuk az őstermelők figyelmét az adóbevallások
beadásáról. Azoknak az őstermelőknek, akiknek az
éves bevétele a 600.000.- Ft-ot eléri /APEH-hoz is ad
bevallást/, köteles a helyi önkormányzathoz az adott
évben iparűzési adóbevallást adni. Az adóbevallás
beadásának határideje az önkormányzat felé: 2012.
május 31. Amennyiben az adózó elmulasztja, abban az
esetben kénytelenek leszünk az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. tv.172. §. alapján mulasztási bírságot
kiszabni, melynek összege elérheti a 200.000.- Ft-ot.
Gépjárműadó: 2007. évtől a személygépjárművek
esetén az adó alapja a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. Az adó
mértéke a gépjármű gyártási évének függvénye. A
gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345
Ft/kw. A gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300
Ft/kw. A gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230
Ft/kw. A gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185
Ft/kw. A gyártási évet követő 16. naptári évben, és az
azt követő naptári években 140 Ft/kw. Az adó alapja a
nyerges vontató, a lakókocsi hatósági nyilvántartóban
feltüntetett saját tömege (önsúlya). Az adó alapja a
tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett
saját tömege (önsúlya) növelve terhelhetőségének

(raksúlya)
50 %-ával. Ezekben az esetekben az adóalap minden
megkezdett 100 kg után 1.380.- Ft-ot kell megfizetni. A
légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű
nyerges vontató, tehergépjármű autóbusz esetén 1.200.Ft. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet
korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos
mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen
szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a
nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a
továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany)
egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem
személytaxiként üzemelő személygépkocsija után
legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre
jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége
az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll,
akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb
teljesítményű személygépkocsi után jár. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy a talajterhelési díjfizetési
kötelezettségről szóló bevallást a kibocsátó 2012.
március 31-ig adhatja be a Polgármesteri Hivatalba. A
bevallási nyomtatványok beszerezhetők a Hivatal 2.
számú irodájában.
Talajterhelési díj megfizetésére az a kibocsátó köteles,
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá. Bevallást ezektől az adózóktól várunk, valamint
azoktól az adózóktól is, akik év közben kötöttek rá a
csatornahálózatra.
Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Felhívás
Lőkösháza Község Önkormányzatához az utóbbi
időben több bejelentés érkezett közterületen kóborló
kutyákkal kapcsolatban. Ezért az Önkormányzat
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a következő
jogszabály értelmében az ebek zárt tartásáról
gondoskodni szíveskedjen. 218/1999.(XII.28.)
Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
3.§.(1)bek. –

Veszélyeztetés kutyával :
„Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a., a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
e., aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.”
Polgármesteri Hivatal

Egészségdélután Lőkösházán
Díjmentes szolgáltatásaink: Vérnyomás mérés,
oxigénszint és pulzus meghatározás; testzsír- testvízés izom százalékos meghatározása.
Labordiagnosztikai felmérés vizeletből (PH érték,
cukor, máj-epe állapota, gyulladások, anyagcsere, vér
jelenléte.) Egyéb szolgáltatásaink térítési díj
ellenében: koleszterinszint, vércukor,
húgysavszint mérés (köszvény). Csontsűrűség
mérés: ultrahangos csontsűrűség mérés
sarokcsontból: nincs káros hatás, akár terhesség alatt

is mérhető, fájdalommentes, néhány perc alatt
kinyomtatott, pontos eredmény. Nem kell időpontra
várni és a mérés miatt messzire utazni,
szabadságot kivenni. Kiknek ajánljuk? 20-40 éves
kor között, a mai hiányos táplálkozás miatt:
1. csonttörésen átesetteknek, rendszeres
szteroidfogyasztás esetén. 2. csontritkulásban
szenvedőknek, ízületi problémák esetén. 3. változó
kor után, és pajzsmirigyproblémák esetén.
Mindenkinek díjmentes szaktanácsadás,

táplálkozási tanácsadás. Jelentkezni és érdeklődni
Czilli Attilánál vagy az alábbi telefonszámon lehet:
70/31-26-107 Helyszín: Lőkösháza Petőfi

Művelődési Ház. Időpont: 2012. 03. 22. 16:0017:00-ig szűrések. 17:00-tól előadás:
Téma: Tavaszi fáradtság kivédése, immunerősítés.

Általános Iskolai hírek
Az Általános Iskolában az új esztendő komoly
tanulmányi munkával indult a téli szünet után, hiszen
a félévzárás, a különböző területi versenyekre és a
farsangi produkciókra való felkészülés feszített
munkát igényelt a tanulóktól és a pedagógusoktól
egyaránt. Szép eredményekről számolhatunk be:
Az Eleken megrendezett Kulturális Szemlén első
helyezést értek el: Kindling Nikolett 3. Borsos Zita
és Kotroczó Zoltán 4. osztály, Magony Izabella 7.
oszt. Szecskó Anikó 8. o. Második lett: Kotroczó
Nóra 2. oszt. Szabó Dóra 3. oszt. Molnár Alexandra
8. oszt. Harmadik helyezést kapott: Kolozsi Fanni
4. oszt. Kovács Dorina 8. oszt. tanuló. Felkészítők
voltak: Gyulainé Tóth Kornélia- 2. oszt., Balogh
Istvánné-3. oszt. Lezsákné Podmaniczky Zsuzsanna
4. oszt. Gulyás Szabó Géza- 7.-8. osztály.
Diákjainknak és felkészítőiknek is gratulálunk a szép
eredményekhez! A Zrínyi Matematika Verseny
területi fordulójára 14 tanulónkat neveztük be.
Valamennyien jó eredményt értek el. Felkészítők:
Szecskóné
Jobb
Tünde,
Balogh
Istvánné.
Iskolánkban
került
sor
a
Farsang-kupa
lebonyolítására, ahol 8 csapat mérte össze erejét a
kispályás fociban. Sajnos a lelkes játék ellenére most

nem sikerült érmet szereznünk. A kemény hideg és a
nagy mennyiségű hó sem riasztotta el a tanulókat a
jókedvű farsangi felkészüléstől. Február 25-én
tartottuk a művelődési házban a Diákönkormányzat
és az SZMK szervezésében hagyományos farsangi
bálunkat, ahol minden osztályunk nagy sikerrel
mutatkozott be . Nem volt könnyű dolga a zsűrinek,
de végül is az alsósok közül a 3. osztály, felsőben az
5. osztály produkcióját jutalmazta 1-1 tortával. Az
iskolavezetés köszönetét fejezi ki minden
felajánlásért, segítségért, tombolatárgyért, amit a
szülők, civil szervezetek, a községben lévő
munkahelyek,
vállalkozók
és
a
Községi
Önkormányzat nyújtott a farsangi rendezvényhez.
Iskolánk március 14-én 14óra 30-kor kezdi a
Nemzeti Ünnepről való megemlékezést az
Általános
Iskola
falában
lévő
emléktábla
megkoszorúzásával, melyet ünnepi műsorral
folytatunk a Művelődési Házban. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk!
Iskolavezetés

Óvodai hírek
Február 17-én megrendezésre került az óvodában a
Farsang. Hagyományainkhoz híven mindkét csoport
műsorral készült, majd jelmezes felvonulás
következett. A jelmezbe öltöztetett gyermekek
egyénenként mutatkoztak be. Szűcsné Gergely
Györgyi
polgármester
asszony
Raffaellóval
kedveskedett az óvodásoknak. Ezúton köszönjük
Bellér Józsefnének a finom farsangi fánkokat,a
napközi konyha dolgozóinak a tea készítését. Vidám

hangulatban tánccal ,mulatsággal telt el a délelőtt.
Átvételre került az 50.000 Ft,melyet a Pénzügyi
Bizottság döntése alapján szavazott meg a Képviselő
Testület az intézmény támogatására. Az összeget a
bejárati ajtó előtti terasz felújítására fordítjuk.
Köszönjük a felajánlást.
Nagy Józsefné - Óvodavezető

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közleménye
Tisztelt Lökösháziak, Kicsik és Nagyok!
2012. január 04-én kezdte meg a Falugazdász
működését. A falugazdász várja a kedves gazdákat,
őstermelőket minden héten szerdán reggel 8.00 órától
délután 15.00 óráig, a könyvtárban. Minden
hónapban egy nap tart fogadónapot a HajdúvölgyKörösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület, mely szerint segítséget kaphat a lakosság
az aktuális pályázatokról, az Új Széchenyi Terv
(ÚSZT) aktuális pályázati lehetőségeiről. Segítséget
kaphatnak az Önöket érdeklő pályázatokról,
lehetőségekről és a pályázatok megírásában is.
A fogadónapok a következőek: 2012.Március 21.;

2012. Április 18.; 2012. Május 16.; 2012. Június 20.;
2012. Július 18.; 2012. Augusztus 15.; 2012.
Szeptember 19.; 2012. Október 17.; 2012.November
21. ;2012. December 19. Helye: Könyvtár - Ideje:
10.00-15.00 -ig. Megrendezett programok a
művelődési házban: Vegyes vásárok, véradás,
mezőgazdasági bemutató, farsangi bál. Várható
programok: 2012. március 06. 12.30-14.00-ig:
Látás vizsgálat / művelődési ház/. 2012. március 06.
14.00-16.00-ig: Pályázatokkal, munkával kapcsolatos
előadás /könyvtár/. 2012. március 13. 14.00-16.00 ig:
Állampolgársági
eskütétel
/könyvtár/.
2012.március
13.
16.00-17.00-ig
:

Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete gyűlést tart,
ahol köszönti sok szeretettel a Nőnap alkalmából a
szervezet női tagjait. 2012. március 14. 14.30 15.00-ig: Nemzeti ünnepi koszorúzás és műsor a
művelődési házban. Kiállítás a beérkezett
rajzpályázatokból. A különböző könyvtári és

művelődési ház programjairól, tevékenységéről,
bővebb információt kaphat a www.lokoshaza.hu
internetes oldalon, illetve a KönyvtárMűvház
Facebook oldalán.
Köszönettel: László Lászlóné

Védőnői közlemény
Védőnői ellátást Lőkösháza területén 2011. 08. 01-től
helyettes védőnőként látom el. Tanácsadások
időpontjai - Szerdai napokon : Orvossal tartott
tanácsadás 9.00-10.00. (Tanácsadó orvos: Dr. Dombi
Dániel). Védőnői csecsemő- kisgyermek tanácsadás
10.00-11.00. Várandós tanácsadás: 11.00-12.00. Hétfői
napokon a védőnő területi, iskola-óvodai munkát végez,
így a tanácsadóban nem minden esetben megtalálható,
ezért kérem az időpontok szíves betartását. Minden
hónap második szerdáján, változás esetén a
kifüggesztett szerint szaktanácsadást tart Dr. Zátonyi
Adél Csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus
adjunktus. A tervezett tanácsadási napok a
www.lokoshaza.hu oldalon kiírásra kerülnek, illetve a
kedves Szülő tájékozódhat a Védőnői Szolgálat ajtajára
kifüggesztett információkról is. Tisztelt 20-65 éve
közötti Hölgyek! Szeretném felhívni ezúton is szíves
figyelmüket, hogy a 2012-es év folyamán lehetőségük
van méhnyakszűrő vizsgálaton részt venni, mely során
a keneteket a védőnő veszi le és továbbítja a kijelölt
laboratóriumba. Ezen Programot a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium támogatja, a védőnői területeken immár
negyedik
alkalommal
kerül
megszervezésre,
Lőkösházán most először. Információim szerint már
rég történt kihelyezett méhnyakszűrés a településen. Így
bátorkodtam megszervezni Lőkösházán is, mert úgy
gondolom többen vannak akik igénybe vennék e
lehetőséget. Egyrészt mert nem kell elutazniuk más
településre,
valamint
térítésmentes,
bizalmas
kenetvétel. A program az év végéig tart, mely egy
népegészségügyi célú méhnyakszűrés. Az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal biztosítja az eszközöket,
veszélyes hulladék tárolását, szállításhoz szükséges
pénzügyi fedezetet. Azok a Nők akik már régen vettek
részt méhnyakszűrésen, a védőnő által végzett szűrésre
az Országos Tisztifőorvosi Hivatalon keresztül
meghívó levelet kapnak, mely a lehetőségeket,
teendőket tartalmazza. A kenetek a budapesti
Sejtdiagnosztikai Kft-hez kerülnek, eredmény 2-3 héten
belül várható. A programba nem csak azok
jelentkezhetnek, akik meghívólevelet kapnak, hanem
azok a Nők is, akik 1 éven belül nem voltak szűrve. A
szűrés várhatóan előjegyzéses lesz a helyettesítés miatt.
Kérem megértésüket! A méhnyakszűrés kezdetét egy
általam készített plakáton fogom tudatni Önökkel.

Kedves Várandósok, lehetőségük van Szülésre
Felkészítő tanfolyamon részt venni, mely az év során a
gyulai Pándy Kálmán Kórházban kerül megszervezésre.
Aktuális plakát a www.lokoshaza.hu faliújságán
olvasható, illetve pontosabb információ a tanácsadóban
kapható. A program segíti az anyai szerepre való
felkészülést,
bizonytalanságokban
megoldásokat
nyújthat, szakorvosoktól kérdezni is lehet, illetve
szülőszobai látogatásra is lehetőség van. A lőkösházai
tanácsadó helyisége megfelelően felszeret, a
törvényben leírtaknak elvártan. 2011-ben a helyi
Önkormányzatnak ezúton is megköszönve a
tanácsadóban immár biztosított egy SA4 típusú
hallásvizsgáló készülék, mely nagy segítséget nyújt az
általános iskolában történő szűrővizsgálatokhoz. A
kötelező iskolai szűrővizsgálatok, melyek a páros
osztályokat érinti megtörténtek, a pedagógusok,
Intézmény vezetők , Dr. Dombi Dániel iskolaorvos,
illetve
Nagy
Éva
asszisztensnő
megfelelő
együttműködésének
köszönhetően
gördülékenyen
lezajlottak. Utólag is köszönöm munkájukat. Az
óvodások beiskolázandó szűrővizsgálata folyamatban.
A tanyákon élő gondozottak ellátását a Gondozási
Központ tanyagondnoka segítségével végzem, melyért
köszönettel tartozom az Intézmény vezetőnek, illetve
magának Horváth Tamásnak, mert nélkülük a gondozás
megvalósítása nehézségekbe ütközne. No persze nem
szeretnék megfeledkezni a helyi Önkormányzat,
Polgármester Asszony, illetve képviselő testület
támogató munkájáról sem, melyet utólag is köszönök.
A 2011-es évben 13 gyermek született a
területen,reméljük a 2012-es év is hasonlóan jó lesz
gyermekáldás terén :-) Megjegyezném, hogy szeretek
Lőkösházán dolgozni, mert a gondozottak elfogadtak,
bizalmukba engedtek. Munkanapokon szükség szerint a
következő telefonszámon vagyok elérhető: 06-30-3669613. Minden lőkösházi szülőnek, várandós
édesanyának , lőkösházi lakosnak igyekszem a
rendelkezésére állni, és a problémák megoldásában
segíteni.
Maradok Tisztelettel: Nagy Henriett
Helyettes védőnő

Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub Lőkösháza
A klub elkészítette a 2012. évi programját, amely
alapul szolgál az éves tevékenységünk végzéséhez.
Két nagy programot tervezünk erre az évre: az egyik

a hagyományos generációs találkozó, a másik a határ
menti nyugdíjas találkozó Ez a program
egybekapcsolódhat egy FÁNKFESZTIVÁLLAL,

annak függvényében, hogy a pályázatunk nyer vagy
nem. Tervezzük az előző évek gyakorlatához
hasonlóan néhány iskolai osztály meghívását a
klubhelyiségben. Nőnap, anyák napja, névnapok,
szalonnasütés, palacsinta, fánk, valamint lángos
készítését klubnapok keretében. Jelenleg három
pályázatunk van folyamatban, még legalább egynek a
beadását tervezzük. Sajnos az energia takarékos izzó

pályázatból visszajáró 10% 178200Ft-t, amit a
programban résztvevők helyett a klub fizetett ki, még
nem kaptuk vissza, pedig az elszámolás óta 14 hónap
telt el. Tervezünk kirándulásokat, a nyár folyamán.
Az éves közgyűlést májusra tervezzük megtartani.
Hegedűs Sándor - Elnök

Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja
A mozgáskorlátozottak Békés megyei Egyesület
Lőkösházi Helyi Szervezet 2003. februárban
választott vezetőségének 5 éves mandátuma lejárt.
Ha váratlan körülmények nem jönnek közbe, akkor a
vezetőség választó taggyűlés 2012. március 13-án,
kedden 15.00 órai kezdettel a Művelődési Házban
lesz megtartva, melyre minden tagot szeretettel
várunk. Urbán János nem vállal további vezetői
szerepet, ezért a Jelölő Bizottság eddigi javaslata:
1.Helyi szervezeti vezetőnek: Varga István.
2.Helyettesnek:
Dorkóné
Nyári
Ilona.
3.
Pénztárosnak: Lácz Edit. A jelenlegi vezetőség az
eltelt öt évben 60 fogadó órát tartott, melyen 1200 fő
vett részt. Orvos – beteg találkozót 8 esetben 76
főnek szervezett. Lakás átalakítási támogatást 78
főnek, 9.800.000 Ft értékben, gépjárműszerzési
támogatást 31 főnek 7.500.000 Ft értékben javasolt,
intézett.
Nőnapi
rendezvényeinket
270,
a

fenyőünnepeket 291 főnek tartottuk meg. A 25 és 30
éves születésnapi évfordulón az egyesület 80 főt
köszöntött. A Gyöngyöspatára, Vésztő – Mágorra,
Hortobágyra, Egerbe, Bugacra és Bajára szervezett
kirándulásainkon 250 fő szórakozott, szerzett életre
szóló élményt. Az egyesület által szervezett
rendezvényeinken állandó résztvevők voltunk.
A kapott anyagi támogatásokkal az egyesület és az
önkormányzat felé időben, pontosan elszámoltunk.
A 2011-ben hozott kormányrendeletek jelentősen
szűkítették eddigi lehetőségeinket. A helyzet
átértékelése az egyesület és a helyi szervezet részéről
ebben az évben feltétlenül szükséges lesz.
A régi vezetőség nevében köszönöm a többéves
segítséget és mindenkinek erőt, egészséget kívánok
az elkövetkező évekhez.
Tisztelettel: Varga István

Román Nemzetiségi Önkormányzat
Farsang kupa
A Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat
idén 11. alkalommal rendezte meg a román tannyelvű
és román nyelvoktató iskolák között a Farsang kupát.
Ezen a rendezvényen negyedik – ötödik – hatodik
osztályos tanulók vettek részt. Egy csapat 8 főből állt,
de ahol erre nem volt lehetőség, ott lányokkal ki
lehetett egészíteni a csapatot. Az idén sajnos 8
község jelezte csak részvételét: Magyarcsanád,
Battonya, Kétegyháza, Elek, Pocsaj, Furta – Darvas,
Körösszakál és Lőkösháza. A tavalyi évhez
viszonyítva nem tudni miért a gyulai N. Balceuszku
iskola, Medgyesegyházáról és Méhkerékről nem
vettek részt. A találkozón a gyerekek jól érezték
magukat, jól szórakoztak. Sportszerűen viselkedtek
Baleset nem történt. Díjazások: Az első helyezett
Pocsaj, második helyezett Elek, a harmadik helyezett
pedig Kétegyháza lett. A rendezvény közös

rendezvény volt az országos Román Nemzetiségi
Önkormányzattal. Ők biztosították a játékvezetőket,
az emlékkupákat és az első három helyezettnek járó
érmeket. A Lőkösházi Román Nemzetiségi
Önkormányzat biztosította a reggelit és az ebédet az
összes résztvevő számára.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Forrás Imre
testnevelő tanár úrnak, aki jól megszervezte a
mérkőzések folyamatos lebonyolítását, valamint
Varga Istvánnak, aki a gyerekek felkészítésében
működött közre. Köszönetünket fejezzük ki az iskola
vezetésnek, és a kiszolgáló személyzetnek, valamint
a helyi Önkormányzatnak is, hogy e hagyomány őrző
kupának helyt adott.
Szántó György
Elnök

Sportkör - hírek
A Lőkösházi Községi Sportkör értesíti a
Sportbarátokat, hogy a 2011- 2012 -es
bajnokság tavaszi fordulójának első
mérkőzése 2012. március 10 -én lesz. A csapat
szezonbeli első mérkőzését idegenben játssza.

Békésre látogat. Az első hazai mérkőzésén - 2012.
március 18 -án, vasárnap – Sarkadkeresztúr csapatát
fogadjuk. Mindenkit arra kérünk, hogy továbbra is
jöjjenek ki a hazai mérkőzésekre, buzdítsák
csapatainkat! Lezárult az átigazolási időszak is. A

lőkösházi felnőtt csapat egy új játékost igazolt,
távozó játékosunk nem volt. Ifjúsági csapatunkból
egy fő távozott Gyulára, és egy fő érkezett
Kevermesről. A csapat jó hangulatban készül a
hamarosan kezdődő bajnokságra. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik a felkészülési
időszakban segítették munkánkat! Kitűzött céljaink
között mindkét csapat esetében dobogós helyezés
elérése a cél. Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a
Sportbarátokat, hogy a 2011. évben az elmúlt három
év legmagasabb összegű adófelajánlását kapta az
egyesület: 184.316 ezer forintot. (2010-es év:
112.525 ezer forintot , 2009-es év: 94.000 ezer

forintot).
Szeretnénk
köszönetet
mondani
mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták az
egyesületet! Kérjük a Tisztelt Sportbarátokat, hogy
adójuk 1%-val továbbra is támogassanak bennünket!
Felajánlásaikat az alábbi adószámon fogadjuk:
19976206-1-04
A közelgő Nőnap alkalmából valamennyi Kedves
Lőkösházi Hölgytársunkat tisztelettel köszönti a
Községi Sportkör Vezetősége nevében: Szűcs
Sándor Községi Sportkör elnöke.

A “ lőkösházi kenyér” újabb sikere
2012. február 5-én megrendezésre került a “ Nemzet Kenyere Verseny ”, melyen a Viszokai János
pékmester által készített „ Lőkösházi kenyér ” az igen értékes II. díjat nyerte el.
Ezúton is szeretnénk gratulálni az Önkormányzat nevében az elért újabb szakmai sikerhez és köszönjük,
hogy ezáltal ismét sikerült a település hírnevét, ismertségét fokozni.
Munkájukhoz további sok sikert kíván :Lőkösháza Község Önkormányzata nevében: a Képviselő –Testület

Polgárőrség
Tisztelt lőkösháziak, tisztelt adófizetők!
A „Lőkösházi Polgárőrség Közhasznú Szervezet” az
előző évhez hasonlóan köszönettel fogadja adója 1%át, melyet az adóbevallás elkészítésekor a
18393921-1-04 adószám megjelölésével tehet meg.
Anyagi támogatásukkal eddig is hozzájárultak
működésünkhöz, melyet lehetőségeik szerint a
továbbiakban is köszönettel fogadunk a Kevermes és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 5350041810003499 bankszámlára történő befizetéssel,

átutalással. A szervezet a törvényi változásokat
követve átalakulás előtt áll, várunk tagjaink sorába
mindenkit, aki önkéntes vállalással hozzá kíván
járulni a település közbiztonságának javításához,
hivatásos szervek munkájának elősegítéséhez. A
belépéssel kapcsolatos információk megtalálhatók a
www.lokoshazipolgarorseg.g-portal.hu honlapon,
valamint a 06 70/ 8822-737 telefonszámon
érdeklődhet.
Polgárőrség vezetősége

HRK közleménye
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltsége felhívja a
településen élő lakosság figyelmét, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkák megkezdésével az alábbi
szempontokra fordítsanak kiemelt figyelmet:
- Az államhatár közvetlen közelében termőfölddel rendelkező, illetve ott dolgozó személyek figyeljenek
az államhatár rendjének a betartására! A határnyiladékon mezőgazdasági munkagépekkel közlekedő
személyek törekedjenek az államhatár megjelölésére szolgáló tárgyak (határkövek, előjelző táblák,
sorompók) épségének megőrzésére.
- A településen, illetve annak közvetlen közelében idegen, gyanús személyek megjelenése, észlelése
esetén kérjük Önöket, hogy haladéktalanul értesítsék a Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltség
munkatársait! Elérhetősége: 06-66-550-420; 06-20-251-6695
- Amennyiben az államhatár közvetlen közelében határsértésre utaló nyomokat, tárgyakat észlelnek,
haladéktalanul értesítsék a kirendeltséget a fenti telefonszámok valamelyikén!
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