Lőkösháza, 2008. március hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lőkösházi

HÍRMONDÓ
Nemzetközi Nőnap - március 8.
A közelgő tavasz, az első színes virágok megjelenése, teszi még szebbé ezt a márciusi napot. A nőnap
családi és társadalmi ünnep. Társadalmi volta Clara Zetkin nevéhez fűződik, aki a nők kiszolgáltatott
helyzetén kívánt változtatni azzal, hogy 1910-ben nőnappá nyilvánította március 8-át. Magyarországon
1914-ben ünnepelték először a nőnapot.

"Egy Angyal jött le hozzám,
S a nap is belesárgult szemei láttán,
A Rózsabokrok is szégyenkeztek mikor érezték illatát,
Mosolyától még a virágok is kinyílnak,
Melyek eddig a télben aludtak,
Ez az angyal nem más mint te kedvesem,
S remélem végigkíséred életem!"
/Ismeretlen szerző/
Tisztelt Hölgyeim!
Kedves lányok, asszonyok!
Engedjék meg, hogy a képviselő-testület férfi tagjai és magam nevében tisztelettel köszöntsem
Önöket a Nemzetközi Nőnap alkalmából.
Telek János
alpolgármester

IDŐKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS
LŐKÖSHÁZA, 2008.ÁPRILIS 27. VASÁRNAP
Tisztelt lőkösházi Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Lőkösháza Község 2006-ban törvényesen megválasztott polgármestere Germán
Géza tragikus halálát követően, az ilyen esetre vonatkozó jogszabályok szerint, időközi választást kell
tartani, és a mandátum megüresedésétől számított 4 hónapon belül kell megválasztani az új polgármestert.
A Helyi Választási Bizottság az 1/2008.(I.31.) számú határozatával az időközi polgármester választás
időpontját
2008. április 27. (vasárnap)
tűzte ki.
A településen választójoggal rendelkező lakosok az elmúlt hetekben két levelet is kaptak. Az első tartalmazta
a Köztársasági Elnök által 2008. március 9-ére (vasárnapra) kitűzött népszavazás értesítőjét, miszerint
szerepel az illető a választók névjegyzékében. Bővebb tájékoztató a népszavazásról a településen elhelyezett
hirdetményeken, a sajtóban, illetve a www.valasztas.hu honlapon érhető el.

A február 26-27-én kapott levél ugyancsak tartalmazott egy értesítőt a választók névjegyzékébe való
felvételről, ez azonban az időközi polgármester választásra vonatkozik. Mellé kapott minden választó
polgár egy un. ajánlószelvényt, - rózsaszín színű- melyen polgármester jelöltet ajánlhat.
Az alábbi tájékoztató tartalmazza a jelölt állítás módját, a szelvények gyűjtését, leadást.
Az időközi polgármester választás aktualitásairól a www.lokoshaza.hu honlapon naprakész tájékoztatást
kapnak az érdeklődők.
Tájékoztató a jelöltek és a jelölő szervezetek részére
Ajánlószelvény gyűjtése, leadása
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: törvény) 46.§ (1) bekezdése alapján jelöltet
ajánlani ajánlószelvényen lehet. Az ajánlószelvényt az értesítőkkel együtt kell eljuttatni a
választópolgároknak.
Ennek értelmében a jelöltek és megbízottaik összegyűjtik a jelöléshez szükséges mennyiségű
ajánlószelvényt, az úgynevezett „kopogtató cédulát”. Az ajánlószelvényeket a választásra jogosult
választópolgárok a választási értesítővel együtt, postai úton február 29-ig kapták meg.
Az ajánlószelvényeket 2008. április 04-én 16.00 óráig lehet majd gyűjteni, illetve a Helyi Választási
Bizottsághoz eljuttatni.
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak 3%-a, de legalább 48 választópolgár jelöltnek
ajánlott.
A jelöltek nyilvántartásba vételéről 3 napon belül a helyi választási bizottság dönt, és erről határozatot hoz.
A nyilvántartásba vett jelöltekről a választópolgárok a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az
önkormányzat honlapján kapnak tájékoztatást.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet
képviselője részére történő átadásával lehet.
Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi
azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg ha független,
akkor a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, kivéve:
-

munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a
szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön,
állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt
kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
nem a meghatározott tartalommal kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
Aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása ugyancsak érvénytelen.

Az ajánlószelvények leadása a helyi választási munkacsoportnál, a polgármesteri hivatalban történik. Az
ajánlószelvényeket előzetes bejelentés alapján a helyi választási irodán (Lőkösháza Polgármesteri
Hivatala, 5743 Lőkösháza, Eleki út 28 . telefon: 06-66-244-244 ) veszik át.
A jelöltre leadott ajánlószelvényeket lehet folyamatosan, vagy egyszerre leadni, lényeg, hogy a törvényben
meghatározott határidőig meg kell történnie.
A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 23. napon (azaz 2008. április 04-én 16.00 óráig) az
ajánlószelvények átadásával kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint
nyilatkozatát arról, hogy
választójoga van,
a jelölést elfogadja,
nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői vagy a polgármesteri megbízatással,
illetőleg ebben az esetben megválasztása esetén arról lemond.
Ha a választókerületben két vagy több azonos családi és utónevű választópolgár kíván jelöltként indulni,
a később bejelentett személy köteles gondoskodni arról, hogy - betűjelzés vagy második utónév
feltüntetésével - a korábban bejelentett jelölttől megkülönböztethető legyen.
A fentiekkel kapcsolatban további információ kérhető a Helyi Választási Irodánál a Polgármesteri
Hivatalban Haluska Mihályné főelőadótól, illetve a jegyzőtől.
Koszna Jánosné
jegyző
A Helyi Választási Iroda Vezetője

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZALAPÍTVÁNY LŐKÖSHÁZÁÉRT 2007.ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Közalapítvány Lőkösházáért közhasznú alapítvány 2007. évben végzett, alapító okiratban meghatározott
közhasznú tevékenysége:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januárban az Önkormányzat által meghívott, határon túli vendégek számára, valamint a település
lakói előtt is, nyitott pótszilveszter megszervezésére került sor.
Áprilisban a kuratóriumban személyi változások történtek, az újonnan alakult csapat első
tevékenysége a kétnapos majális megszervezése volt, melyen a szabadtéri színpadon fellépők mellett
sakkverseny, fociverseny is az érdeklődők hasznos szabadidő-eltöltését szolgálta.
Júniusban a Nemzeti Üdülési Alapítvány által szakiskolás tanulók üdültetésére kiírt pályázaton
vettünk részt, ami sajnos a döntéskor nem szerepelt a támogatottak között.
Júliusban megrendezésre került az első lőkösházi Amatőr Zenekarok versenye, ahová a megye több
településéről érkeztek együttesek. A rendezvényt hagyomány-teremtő szándékkal szerveztük.
Augusztusban a falunap megszervezése volt a feladatunk, melynek kulturális jellege eltért a
megszokottól. Az odalátogatók rendkívül színvonalas előadásokat láthattak, a programok mellett
kézműves foglalkozás, valamint a gyermekek számára ingyenes ugrálóvár is volt.
Szeptemberben a helyi Általános Iskola néptánccsoportjának fellépő ruha vásárlásához járultunk
hozzá.
Alapító tagként csatlakoztunk a Hajdúvölgye-Körösmente Helyi Közösséghez, bízva a Leader II.
program kínálta lehetőségek minél előnyösebb kihasználásában.
Októberben a Vöröskereszt helyi szervezete által szervezett élelmiszer segélycsomag-osztás
szállítási költségeit vállaltuk át, valamint részt vettünk a szétosztásban is.
Novemberben a Községi Sportkörrel közösen Sportbálat szerveztünk, így támogatva a helyi
focicsapat működését.
Decemberben a Gondozási Központ által rendezett karácsonyi ünnepséghez nyújtottunk anyagi
támogatást.

A Közalapítvány Lőkösházáért együttműködve a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató
Centrum Kulturális Irodájával a Nemzeti Ünnep alkalmából
március 14-én pénteken 17 órától ünnepséget tart a polgármesteri hivatal dísztermében.
Fellépnek: Tomanek Gábor és társai a "Jöjj el szabadság" című zenés, verses műsorral.
Ezt követően: "Mit is ír a hogy is hívják?", avagy író-olvasó találkozó a Békés Megyei Hírlap
munkatársaival.
A rendezvényen mindenki vendégünk egy kávéra vagy cappuccino-ra a Közalapítvány Pilvax kávéházában.
Kávézzunk, ünnepeljünk, vitassunk együtt!
Minden korosztályt szeretettel vár a Közalapítvány Lőkösházáért!

Tisztelt adófizetők!
Az adóbevallások elkészítésének időszakában járunk, kérjük, hogy adója 1 %-ával Ön is járuljon hozzá
alapítványunk működéséhez.
Adószámunk: 18385539-1-04
Köszönettel: Közalapítvány Lőkösházáért kuratóriuma

A CosmeleC Kft. és a West- Horizont Kft. a következő OKJ-s tanfolyamokat indítja Békés megyében:
ϒ
Óvodai dajka
65.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Baby-sitter
65.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Frissítő masszőr (svédmasszőr)
65.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Talpmasszőr
65.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Cellulit masszőr
65.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Wellness lávakő masszőr
65.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Baby-masszőr
65.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Kéz- és lábápoló, Műköröm- építő 80.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Pedikűr
45.000 ft + áfa + vizsgadíj ( képzés időtartama 1 hónap)
ϒ
Manikűr
35.000 ft + áfa + vizsgadíj ( képzés időtartama 1 hónap)
ϒ
Kereskedő
98.000 ft + áfa + vizsgadíj (érettségi szükséges)
ϒ
Kereskedő, boltvezető
75.000 ft + áfa + vizsgadíj
ϒ
Élelmiszer - és vegyiárú kereskedő 85.000 ft + áfa + vizsgadíj (érettségi szükséges)
ϒ
Ruházati eladó
85.000 ft + áfa + vizsgadíj (érettségi szükséges)
A tanfolyamok március hónapban indulnak. A képzések időtartama 1 és 3 hónap.
Érdeklődni : Jánosi Éva 06-30 / 257 26 61 vagy janosieva75@freemail.hu, www.1etlen.eu.hu
Kérje részletes tájékoztatónkat e- mail-ben , postai úton vagy telefonon.
Felnőttképzés keretében 18 éves kortól, felső korhatár nélkül várunk mindenkit, aki váltani szeretne egy
színvonalasabb szakmára, vagy saját vállalkozásában szeretné megtalálni számítását.
/Fizetett hirdetés/

Felelős kiadó: Önkormányzat Lőkösháza, 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.

