Lőkösháza, 2014. március hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Ez a k ép most nem jeleníthető meg.

L ő k ö s h á z i

HÍRMONDÓ
„ A nők mosolya elfelejteti, hogy a tavasz rövid.” (Li Tai-pe)

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves párját Nőnapi zenés szórakoztató
műsorunkra, melyet
2014. március 10-én (hétfő) 14 órai
kezdettel tartunk a Művelődési Házban.
Ünnepi köszöntőt mond: Telek János alpolgármester
Jókai Színház művészeinek: Gulyás Attila és Vadász Gábor musical színészek műsora
Ajándékozás
Megvendégelés
Táncos mulatság kifulladásig
A belépés díjtalan, a jó hangulat garantált!
Szórakozzon velünk!
Kísérő rendezvények:
Bíborvég Népművészeti Alkotócsoport
Lőkösháza – kiállítása
Március 15-i gyermekrajz kiállítás

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség: Lőkösháza Község Önkormányzata!

Indulnak a 2014. évi START mintaprogramok
2014-ben is folytatjuk a településünkön tavaly beindított START mintaprogramokat. Fő
célkitűzéseink ma is változatlanok: helyben megtermelni a gyermekétkeztetésbe és a szociális
étkeztetésbe felhasznált zöldségféléket, illetve a felesleget szétosztani a szociálisan rászorulók
között. Az idei programban új elemként számolhatunk be arról, hogy értékesíteni is fogunk a Bréda
Kastély Éttermének is, hiszen ők is zászlajukra tűzték: helyben készült reformételek helyben
megtermelt alapanyagokból!
Az idei esztendőben 3 programelemet kívánunk indítani: START mezőgazdasági alprogram, Téli
és egyéb Értékteremtő program, valamint a Helyi Sajátosságokra épülő alprogram.
A három programban 105 fő foglalkoztatását tervezzük.
A mezőgazdasági programot már jóváhagyta a Belügyminisztérium. A program indulása: 2014.
március 1.
A program fő paraméterei kifejezve számokban:
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7
3
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Az idei évben új elemként kísérleti jelleggel együttműködve a Gyógynövény Szövetséggel és
Terméktanáccsal – virágmagvakat, gyógynövényeket is termelünk majd.
A téli időszakban megkezdtük a felkészülést az idei évi START munkaprogramra: elvégeztük a
talaj-előkészítési munkálatokat, az Alapítók útján megépítettük a második fóliasátrat.
A fóliasátorban már elvetettük a gyermekétkeztetésbe primőrként bevinni kívánt zöldségféléket:
zöldhagymát, salátát, retket, spenótot, karalábét.
Hamarosan hozzálátunk a paprika, paradicsom és uborka magok elvetéséhez is.
A program egyre inkább önellátóvá válik. Példa erre, hogy szinte minden gépi munkát saját
gépekkel magunk végzünk el. A fóliasátrat is a közfoglalkoztatásban emeltük! Az idei évben
burgonyavető és burgonyaszedő gép beszerzését tervezzük. Már folyamatban van az új MTZ 90-es
traktor beszerzése is!
A mezőgazdasági program számokban megítélt támogatási összeg: 36.503.524 forint. Beruházási
és dologi költségek összesen 6.033.920 forint. A programba bevont területek: Brédai terület,
Alapítók utcai ingatlan, Tompa utcai 4 porta, Kölcsey utcai 2 porta, Nagykör úti 3 porta, Gev - telep
területe.
Megtermelendő növények: burgonya, zöldség, répa, alma, főzőtök, kapor, borsó, zöldbab,
szárazbab, fűszerpaprika, káposzta, kelkáposzta, paradicsom, paprika, retek, hagyma, saláta, spenót,
karalábé, karfiol.
A programban tervezzük a megtermelt zöldségek feldolgozását is: tartósítás, savanyítás. Jövőre
talán a tésztakészítéssel és a tojás termeléssel is próbálkozunk.
Továbbra is várjuk a jó ötleteket, hogy programunkat minél jobban, eredményesebben valósítsuk
meg!

A téli és egyéb érték teremető programban tovább folytatjuk a járdák javítását, a betonoszlop
gyártást, brikettálást, új elemként a beton térkő gyártását is beindítjuk. A helyi sajátosságokra épülő
programelemben pedig közfoglalkoztatási telephely kialakítását tervezzük. Ezek a programok még
elbírálás alatt vannak.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Hamarosan indulnak a vasútállomás előtti terület átfogó
átépítési munkálatai

A lőkösházi buszforduló és a vasútállomás előtti terület átépítési munkálataival
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a lőkösházi lakosságot. A területen a
munkálatok a 2013-as évben elkezdődtek. Elsőként forgalomtechnikai szemlét
tartottunk. 2013. december 5-i ülésen a Képviselő-testület döntött a tervek
elkészítéséről. A tervdokumentáció 2014. január 30-ra elkészült. A tervdokumentáció
megtekinthető az önkormányzatnál, Málik József ügyintézőnél. A kivitelezési
munkákat közfoglalkoztatottakkal kívánjuk megoldani, mely beruházásra a 2014. évi
költségvetésben forrásokat különítünk el.

Milyen változások lesznek az érintett területen?
1. A buszfordulónál lévő buszmegálló megszűnik.
2. A buszmegálló a posta előtti közút és a járda közötti területre helyeződik át.
3. A buszmegállónál a közvilágítás modernizálása és még egy új lámpatest
kihelyezése fog megtörténni.
4. A buszmegálló csak a buszok fordulását fogja szolgálni. Területén felfestett
parkolók kerülnek kialakításra.
5. A Kiss Ernő utcai szolgálati lakások előtti területen parkolás céljából az út
melletti padkaszakaszt megerősítjük. A területen lévő tiszafákat nem érinti a
rehabilitáció!
A társadalmi egyeztetés időszaka: 2014. 03. 01. – 2014. 04. 10. Ezt követően
kezdődnek a kivitelezési munkálatok! A befejezés várható időpontja: 2014. július
31.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Me gh ívó
A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája, a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület és Lőkösháza Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit
az

„Újra öltünk és örökítünk”
program keretében, a lőkösházi hímzőkör kiállításának megnyitójára a Petőfi Sándor
Művelődési Házba,
melyet a helyi nőnapi ünnepség keretében 2014. 03. 10-én rendezünk meg.

A vendégeket köszönti: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

A kiállítást megnyitja: Kocsis Klára a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájának
irodavezetője

A kiállítás megtekinthető: 2014. április 10-ig

Szakkörvezető: Bogárné Szőke Erika, népi játék kismesterség oktató

Bíborvirág Népművészeti Alkotócsoport tagjai: Slezák Csongor Zsoltné, Frank Gáborné,
Vígh Julianna, Viszokai Jánosné, Mohácsi Györgyné, Fodorné Szabó Katalin, Sípos
Gyuláné, Sípos Szabina, Sípos Antonietta, Tímár Bettina, Varga Dóra, Kovács Angéla,
László Lászlóné.

Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Haluska Mihályné. Szövegszerkesztés: Ildzsa Tímea Nikolett. Nyomdai munka: Lőkösháza Község
Önkormányzata. Szerkesztőség: Lőkösháza Község Önkormányzata - Lőkösháza, Eleki u.28.
A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

