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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lőkösházi

HÍRMONDÓ
„Adhat Isten néked kincset, gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márvány palotát, adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer,
Csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát.”
Honthy Hanna

Anyák napja
Honnan ered az anyák napja
megünneplésének szokása?
Anyák napja megünneplése a görögökig nyúlik
vissza: az istenek és istennők anyját, Rhea-t
minden tavasszal nagy ünnepség keretében
köszöntötték az ókori birodalomban. A rómaiak
szintén megemlékeztek Cybele-ről, minden
istenek
anyjáról
március
idusán.
Ismert, hogy a XVII. századi Angliában sem
feledkeztek meg az anyákról: a böjt negyedik
vasárnapja volt az ő ünnepük. Ilyenkor a család
apraja-nagyja együtt ment az istentiszteletre,
valamint különleges ebéddel-vacsorával ünnepelt.
Akik nem tarthattak velük, nem lehettek a jeles
napon édesanyjukkal, apróságokkal kezdtek
kedveskedni nekik.
Az ünnep szélesebb körben a XIX. században
terjedt el. Az Egyesült Államokban először Julia
Ward Howe költőnő, aktivista javasolta
megünneplését 1870-ben.
A hivatalos ünneppé nyilvánítás a philadelphiai
Anna Jarvis (1864-1948) nevéhez fűződik, aki
imádott édesanyja halála után két évvel elérte,
hogy anyák napja hivatalos ünneppé váljon.

Legelőször
1910-ben
Nyugat-Virginia
kormányzója nyilvánította az anyák napját
ünnepnappá, és ugyanebben az évben Oklahoma
is csatlakozott. 1911-ben már minden amerikai
állam ünnepelte, országos ünneppé pedig 1914ben Wilson elnök tette.
Ezután az anyák napja "átlépte a határokat": az
emberek
ünnepelni
kezdték
Mexikóban,
Kanadában, Dél-Amerikában, Kínában, Japánban,
Afrikában és persze Európában is. A kontinensen
az első világháború után terjedt el, nem meglepő
módon, bevezetését a virágkereskedők erőteljesen
szorgalmazták. A hagyományt Magyarországon a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az
első megemlékezést 1925-ben szervezték.
Napjainkban világszerte megemlékeznek az
anyákról, ám különböző időpontban: Dániában,
Finnországban, Olaszországban, Törökországban,
Ausztráliában, Belgiumban, Japánban és az USAban május második, míg Magyarországon,
Portugáliában,
Spanyolországban
és
DélAmerikában május első vasárnapján.
Számos közel-keleti országban május 10-én
ünneplik az anyákat, Franciaországban és
Svédországban pedig május utolsó vasárnapján.
Kilóg a sorból Norvégia, ahol februárban,
Argentína, ahol októberben, vagy Thaiföld, ahol
augusztusban ünneplik.

Anyák napjára
Sebesen suhanó sólyom, szárnya alatt a széllel
Suhan úgy tova a tájon, mint ahogy múlnak az évek.
Emlékek, tétova percek, tűnnek el nyomtalanul,
Vissza idézni a szépet, próbálom hasztalanul.
Egyetlen kép ami tiszta, mióta emlékszem,
Anyu, hogy fölém hajolva megfogja a két kezem.
Szemében szeretet csillog, az arcán büszke öröm,
Hogy ő lett az anyám – a sorsnak – ezerszer megköszönöm!
/Ismeretlen/
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság 1/2008.(I.31.) számú
határozatával kiírt időközi polgármester választást 2008. április 27-re ( vasárnap) tűzte ki.
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat a szavazással kapcsolatban az alábbi
legfontosabb tudnivalókról.
A HVB. A 2/2008.( I.31.) számú határozatával megállapította a választási határidőket is. Az ebben
foglaltaknak megfelelően a jelölt állítás törvényes határidejéig 5 fő polgármester jelölt adott le megfelelő
mennyiségű ajánló szelvényt, amely személyeket az ellenőrzés és regisztrálást követően a Bizottság
nyilvántartásba vett.

A HVB ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT POLGÁRMESTER JELÖLTEK
Jelölt neve

Jelölő szervezet/független

Szűcsné Gergely Györgyi Edit

Független

Dr. Tarr Lajos

Független

Telek János

Magyar Szocialista Párt

Varga István

Független

Vásárhelyi László

Független

HVB határozat száma
8/2008.(IV. 04.) HVB. sz.
határozat
7/2008.(IV. 04.) HVB. sz.
határozat
5/2008.(IV. 02.) HVB. sz.
határozat
6/2008.(IV. 02.) HVB. sz.
határozat
3/2008.(IV. 02.) HVB. sz.
határozat

A szavazás helye, ideje, módja
¾ Szavazni a szavazás napján 6,00 órától 19,00 óráig lehet.
¾ Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazó
helyiségben lehet.
¾ Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, egy jelölt megjelöléssel.
¾ A jelöltre szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal lehet.

¾ Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
¾ A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében - kérésére- a
szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.
¾ A mozgóurna igénylésének szabályai 2007. december 26-án -a 2007. évi XLXXII. Törvény 4.§-a
szerint – megváltoztak!
Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet a választást megelőző nap 16.00 óráig a Polgármesteri
Hivatalban a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottságtól. Az igényléshez előre elkészített nyomtatvány áll rendelkezésre.
A személyazonosság és a lakcím igazolása a szavazás során
¾ A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtti előtt személyazonossága és lakcíme
igazolására a következő érvényes igazolvány(ok) alkalmas(ak):
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a,) a lakcím igazolására is alkalmas „ régi típusú” személyi azonosító igazolvány, vagy
b,) a lakcímigazolvány és
- személyazonosító igazolvány, vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001. január 01. napját követően
új lakcímet létesített, úgy régi igazolványa mellé lakcímkártyát kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz
mindkét okmányra szükség van.
¾ Ha a választópolgár a szavazáshoz szükséges dokumentumok valamelyikét otthon felejtette, vagy
személyazonosításra alkalmas okmányának érvényességi ideje lejárt, tájékoztatom arról, hogy
amennyiben a hiányosságokat pótolni tudja, keresse fel újra a szavazóhelyiséget, és a szavazásának
ezt követően nincs akadálya.
A napközben közölhető nyilvános információ – miszerint hányan adták le szavazatukat – a település
honlapján a www.lokoshaza.hu címen 6 alkalommal kerül közlésre.
Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy 2008. április 26.-án 0,00 órától 2008. április 27.-én
19,00 óráig kampányt folytatni tilos. ( kampánycsend )
A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így
különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott
szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel – ital adása), pártjelvények, zászlók,
pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a
továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása
elektronikus vagy más úton.
Koszna Jánosné jegyző
HVI Vezetője

Tájékoztató a templomépítésről
Tisztelt lőkösháziak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. április 15-én
látogatást tettünk a Szeged – Csanádi Egyházmegye
Püspökségén, Dr. Kiss- Rigó László Püspök Úrnál.
Látogatásunk célja az volt, hogy tájékozódjunk arról,
milyen fázisban van az építendő templom, melyről
Püspök Úr az alábbi tájékoztatást adta:
¾
¾
-

Az építendő templom jogerős építési
engedéllyel rendelkezik.
Az épület hasznos alapterülete 260, 7 m2,
mely az alábbiakat tartalmazza - többek
között- a kiszolgáló helyiségeken túl :
157 m2 templomtér,
26,5 m2 oltártér,
23,3 m2 karzat,
8,9 m2 torony.

Március 21-én talajmechanikai vizsgálatot
végeztek , illetve az elmúlt napokban a közművekkel is
megtörtént a szükséges egyeztetés.
Jelenleg a kivitelezőkkel folyik a tárgyalás, a
tervek szerint a megállapodás rövid időn belül aláírásra
kerül. Püspök Úr tájékoztatása szerint az építési
munkálatok 4-6 héten belül elkezdődhetnek.
Az egyház ezzel egy időben lakossági tájékoztató
megtartását tervezi. Itt kerülne bemutatásra a
látványterv, ami magában foglalja a külső és belső
terveket egyaránt.
Germán Géza budapesti tervező napi kapcsolatban
van Püspök Úrral, és közösen munkálkodnak azon,
hogy néhai polgármesterünk - a méltán tisztelt Germán
Géza – elképzelése alapján megépüljön községünkben
a templom.
Polgármesteri
Hivatal

Tisztelt Adózók!
Kiküldésre kerültek a vállalkozók, illetve az őstermelők részére a vállalkozók kommunális adója, valamint az iparűzési
adó bevalláshoz szükséges nyomtatványok.
A bevallásokat legkésőbb 2008. május 31.-ig kell benyújtani a Polgármesteri hivatal 2. számú irodájába.
A vállalkozók kommunális adójának mértéke 2 000 Ft/fő/év. Az iparűzési adó mértéke az adóalap 1,5 %.
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2007. december 31.-vel megszűnt az iparűzési adónál, az 1,5 millió forintot el nem érő adóalap után járó adómentesség.
A bevallások késedelmes benyújtása esetén mulasztási bírságot kell megállapítani azon adózóknál, akik nem tartják be a
benyújtás pontos határidejét.
Felhívjuk azon adózók figyelmét, akik a talajterhelési díj bevallási nyomtatványokat még nem adták le 2008. március
31.-ig rövid időn belül pótolják, mert a bevallás elmulasztása bírságot von maga után.
Polgármesteri Hivatal

Óvodai információk

Rövid hírek az iskolából

A
Napköziotthonos
óvoda
vezetőjétől kapott információk
alapján az intézményben, az
elkövetkezendő
időben
a
következő programok kerülnek
megrendezésre:

 A lőkösházi Általános Iskola 2. osztályos tanulója,
Hegedűs Liza megyei futóverseny 900 m-es
döntőjén 7. helyezést ért el, ezzel is öregbítve
iskolánk hírnevét. Felkészítő tanára: Forrás Imre.
 Az általános iskola gyűjtést kezdeményezett a
bevonásra kerülő 1 és 2 Ft-os pénzérmék kapcsán.
Örömmel értesítjük a falu lakosságát, hogy
kezdeményezésünket rengetegen támogatták: ez
idáig több ezer forint értékű aprópénzt kapott az
intézmény. Adományaikat ezúton is szeretnénk
megköszönni. A befolyt összegből napközis
tanulóink számára játékokat fogunk vásárolni. A
gyűjtés továbbra is folytatódik.
 A 2007. évi országos kompetencia mérés
eredménye a lőkösházi Általános Iskola
tekintetében. A nyolcadik osztályosok eredménye
matematikából 488 pont. Összehasonlításul
közöljük a községi iskolák összesített átlagát, amely
469 pont, valamint a városi iskolák által elért
átlagot, amely 485 pont. Ugyanezen eredmények
szövegértés területén még kiemelkedőbbek.
Elballagott nyolcadikosaink átlaga 558 pont, mely
magasan az országos átlag felett van, ami 497 pont.

¾

¾

¾

2008. április 30.-án 15.00 órától az anyák napi
ünnepség, a műsorral a gyermekek az
édesanyáknak
és
nagymamáknak
kedveskednek,
Az immár hagyománnyá vált gyermeknapi
műsor 2008. május 15.-én 9.00 órától kerül
megrendezésre.
A
korábbi
évekhez
hasonlóan most is lesz főzés és bűvész
bemutató, valamint légvár is felállításra kerül
az óvoda előtti területen.
Az óvodai évzáró ünnepély 2008. május 31.én 16.00 órától kerül megtartásra a
Művelődési Házban.

Az óvodai nyári szünet július 26.-án kezdődik. Első
óvodai nap szeptember 1-je, hétfő.

Gyermekvédelmi koncepció
Békés Megye Képviselő-testülete nemrégiben döntött a megye gyermekvédelemi
struktúrájának változásáról.
A koncepciónak megfelelően az átalakítás a nevelőszülői hálózat fejlesztését célozza
meg, mely elhelyezési forma jobban képes a gyermekek számára biztonságos, szeretetteljes, vér szerinti
kapcsolatait tisztelő helyettesítő családi környezetet biztosítani.
A nevelőszülői hivatás iránt érdeklődő vállalkozó családok az alábbi elérhetőségeken kaphatnak
tájékoztatást a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központtól:
Telefon: 66/530-220, 20/294-1410

Honlap: www.fago.hu

Közérdekű telefonszámok:
Általános segélyhívó
Körzeti megbízott: Molnár Csaba rendőr főtörzsőrmester
Békés Megyei Vízművek hibabejelentő
Démász hibabejelentő
Égáz – Dégáz hibabejelentő

112
06/30/633-7239
06/30/689-7340
06/40/822-000
06/80/820-141

Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő: Tóthné Turai Piroska; Szövegszerkesztés: Révész Bernadett; Nyomdai munka: Balogh Gábor;
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, Lőkösháza, Eleki u. 28. – A helyi önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.
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