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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

L ő k ö s h á z i

HÍRMONDÓ
Torta és házi sütemény csodák a lőkösházi
majálison
Lőkösháza Község Önkormányzata, valamint a
Lőkösháza
Fejlődéséért
Alapítvány
együttes
megrendezésében bonyolítottuk le a 2014. évi majálist
Lőkösházán.
A rendezvény keretein belül köszöntöttük a
lőkösházi édesanyákat és nagymamákat.
Az ünnepi köszöntőt követően virággal és személyre
szóló ajándékkal kedveskedtünk a jelenlévőknek!
A személyre szóló ajándékokat felajánlásként
Budapestről Mag Edit készítette el, melyet ezúton is
köszönünk neki!
A majális programjainak másik legkedveltebb
programja a jótékonysági torta – és házi
süteménykészítő verseny volt. A versenyre mindkét
kategóriában számos nevezés érkezett. Mindjárt első
alkalommal nemzetközivé vált a verseny, mert a
romániai testvér településünkről, Kisiratosról is volt jó
néhány nevezés. A beérkezett sütemény – és
tortacsodákat szakmai zsűri bírálta el. A szakmai zsűri
tagjai voltak: Megyeri Anikó a Bréda Kastély
háziasszonya, Novák Zoltán a Bréda Kastély cukrásza,
Csala Anita cukrász. Ez jelentős mértékben növelte az
elismerés értékét.
Íme a győztesek névsora:
Házi sütemény kategória:
1. hely: Tóth Rozália, Lőkösháza
2. hely: Nagy Csabáné, Lőkösháza
3. hely: Kacsala Ilona, Lőkösháza
Torta kategória:
1. hely: Kovács Károlyné, Lőkösháza
2. hely: Kásáné Bellér Renáta, Kevermes
3. hely: Lakatos Károlyné, Lőkösháza
Különdíj: Vígh Irén, Kisiratos
Gratulálunk minden részvevőnek! Köszönjük a
szakmai zsűri munkáját.
A sütemény értékesítéséből 78.000 forint bevétel
származott, melyet az Önkormányzat a Községi
Óvodának ajánlott fel.
A hagyomány folytatódni fog, minden alkalommal
jótékony célra fordítja az Önkormányzat a rendezvény
bevételét.

A nap során igen népszerű volt még a gyermekek
számára kora délután megtartott játszóház is.
Köszönetet mondunk Kerényi Lászlónénak, Samuné
Priskin Anikónak és László Lászlónénak, akik a
játszóházat tartották a gyerekeknek.
A rendezvény ideje alatt a Dombi Med Bt.
jóvoltából egészségmegőrző programon is részt
vehettek az érdeklődők. Köszönjük a rendezvényen
való részvételét Nagy Éva körzeti főnővérnek.
Este ingyenes vacsorával várták a rendezvényre
kilátogató érdeklődőket. Az ízletes milánói makarónit a
Napközi Konyha dolgozói készítették el, köszönjük
nekik! Ezt követően fáklyás séta következett a
településen, melyen közel száz fő vett részt. Majd
budapesti tűzzsonglőrök szórakoztatták a nagyérdemű
közönséget. Az est retro discóval zárult.
A rendezők nevében köszönjük a segítségét a
rendőrségnek, a lőkösházi polgárőrségnek, az
Önkormányzat alkalmazásában álló segítőknek,
valamennyi együttműködő partnerünknek, a rendezvény
sikeréért tevékenykedő résztvevőnek, segítőknek!

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Slezák Csongorné
Lőkösháza Fejlődéséért
Alapítvány elnöke

Jelentős informatikai fejlesztés a lőkösházi
önkormányzatnál és intézményeiben

2012-ben indította el Lőkösháza
Község
Önkormányzata
azt
a
számítógépes eszközpark fejlesztést,
mely során a 2014-es esztendőben
mérföldkőhöz érkezett a fejlesztési
program.
2012-ben csak egy új gép
beszerzésére
nyílt
lehetőségünk.
Akkor
a
kábeltelevíziós ügyintézéshez használatos számítógépet
cseréltük le.
2013-ban a Napközi Konyhára sikerült új gépet
vásárolni, valamint a Napköziotthonos Óvodánál
hajtottunk végre egy új géppel történő bővítést.
Ugyanebben
az
évben
a
kábeltelevíziós
ügyintézéshez, új modern számlázó programot
vásároltunk, melynek következtében az ügyintézési idő
jelentősen lerövidült, illetve a program alkalmazása óta
jelentősen csökkentek a befizetésekkel kapcsolatos
észrevételek, mivel a program minden befizetést rögzít
és göngyölítetten kezel.

Szintén a tavalyi esztendőben a Művelődési Házba
egy laptop került beszerzésre, melyet a rendezvények
hangosításához használunk elsődlegesen.
A 2014-es esztendőben egy közel hatszázezer forint
értékű felújítást sikerült megvalósítanunk, melynek
keretében négy darab új számítógépet és egy darab
multifunkcionális nyomtatót szereztünk be.
A négy számítógépből három a Polgármesteri
Hivatalban került beüzemelésre, míg egy gépet a
Védőnői Szolgálatnál állítottunk üzembe.
A Hivatalban mostantól a szociális ügyek, az
adóügyek, valamint a titkársági ügyintézés válik
jelentősen gyorsabbá a fejlesztésnek köszönhetően.
A Védőnői Szolgálatnál üzembe helyezett gép
lehetővé teszi, hogy a védőnő munkáját a lehető
legkorszerűbb informatikai eszközök alkalmazásával
végezhesse.
Három esztendő alatt összesen hét darab asztali
számítógépet, egy darab laptopot, illetve egy darab
nyomtatót szereztünk be.
A
beszerzett
gépek
négy
önkormányzati
intézményben kerültek beüzemelésre. A három év alatt
a felújításokra összesen megközelítőleg egymillió
forintot költött a Községi Önkormányzat.
Terveink között szerepel a fogászati ellátás
informatikai korszerűsítése, a hivatali gépek további
cseréje, valamint a Napközi Konyhán új élelmezési
program megvásárlása.
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Az önkéntesség éve Lőkösházán
A 2011-ben meghirdetett, az „Önkéntesség Éve”
című rendezvény az idei évben is folytatódott. A
település vezetése nagy örömmel fogadta, hogy az idei
évben is számos önkéntes felajánlás érkezett az
Önkormányzathoz.
Bán Edit virágtermelő és Fenyvesi Tivadar önkéntes
segítő négy éven át tartó munkájának köszönhetően
közterületeink állandóan szépülnek. Lőkösháza Község
Önkormányzati Képviselő-testülete őszinte hálával
köszöni a sok segítséget nekik.
Minden eddig nyújtott segítséget ezúton is
szeretnénk megköszönni a település lakossága
nevében!
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Szociális étkeztetés
2013. július 1-től a szociális
étkeztetés Lőkösháza Község
Önkormányzatának
a
feladatkörébe tartozik. Az ebédet
ugyanúgy a helyi Napközi
Konyha
készíti.
Az
Önkormányzat
a
helyben
fogyasztási lehetőséget továbbra

is a Gondozási Központban biztosítja. A Start
közmunkaprogramban megtermelt friss zöldségek
szintén
felhasználásra
kerülnek
a
szociális
étkeztetésben, így téve változatosabbá, és ízletesebbé a
heti menüsort. Az ellátotti létszám ennek köszönhetően
folyamatosan növekszik. Az étkezők nagy örömmel
fogadták ezt, hiszen azóta az elkészített ételekbe
helyileg megtermelt friss zöldségek kerülnek, úgy mint
: zöldség, répa, burgonya, vöröshagyma, káposzta,
paprika, paradicsom, zöldbab, szárazbab, főzőtök stb. A
megtermelt céklából savanyúság készült az év
folyamán. Ennek is köszönhetően 26 %-al nőtt a
szociális étkezést igénybe vevők száma. A gyermekek
mellett az idősek is örülnek a változásnak. A sok
pozitív visszajelzés, és a költséghatékony, helyileg
megtermelt zöldségek felhasználásának figyelembe
vételével Lőkösháza Község Képviselő – testülete úgy
döntött, hogy 2014. április 1-el nem változtat a
térítési díjakon, ennek értelmében az ebéd ára a
megszokottól eltérően nem emelkedik, valamint a
házhoz szállítás továbbra is ingyenes marad.
Ennek értelmében a támogatások mértéke és a hat
sávos térítési díjkategóriák az alábbiak szerint
alakulnak:

Jövedelem

Az egyén
jövedelme
14 250 Ft
és ez
alatt van

Az egyén
jövedelme
14 251 és
28 500 Ft
/hó
között
van

Az egyén
jövedelme
28 501 és
42 750 Ft
/hó
között
van

Az egyén
jövedelme
42 751 és
71 250
Ft/hó
között
van

Az egyén
jövedelme
71 251 és
81 500
Ft/hó
között
van

Az
egyén
jövedelme
81 501
Ft /hó
és e
fölött
van

Kedvezmény
mértéke %ban
kifejez
ve

100%

87%

50%

24%

13%

0%

Fizetendő
térítési
díj

0,-

60,-

230,-

350,-

400,-

460,-

A szociális étkeztetéssel, és a jogosultsági
feltételekkel kapcsolatos további kérdéseivel bátran
forduljon az Önkormányzathoz, Sajben Tímea
kolléganőnk készséggel áll rendelkezésére.

Húsvéti meglepetés
Lőkösházán
a szociális étkeztetésben
2014. április 18-án Lőkösháza Község Képviselő –
testülete és a Napközi Konyha dolgozói a közelgő
ünnepek alkalmából szerény csomaggal ajándékozták
meg a szociális étkezőket.
Az ellátottak a Start közmunkaprogramban
megtermelt friss zöldségekből kaptak ízelítőt (újhagyma
és retek), valamint egy csoki tojást is találhattak a
csomagban.

A kiszállításban a szociális étkeztetést bonyolító
közfoglalkoztatottak segédkeztek, így az ellátottak a
pénteki ebéddel együtt kapták meg a húsvéti ajándékot.
Az Önkormányzat a jövőben is rendszeresen juttat a
megtermelt zöldségfélőkből a szociális étkeztetésben
résztvevők számára.

Lőkösháza Község Önkormányzata

Kábeltelevízió díjbefizetés
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt
kábeltelevízió előfizetőinket, hogy
feladatátszervezés miatt 2014. június 1jét követően a kábeltelevízió előfizetői
díját ügyfélfogadási napokon, reggel
8.00 és 12.00 között lesz lehetőségük
befizetni.
A díjbefizetést teljesíthetik banki átutalással is
a következő bankszámla számra:

Szabálysértési eljárás alkalmával a törvény
értelmében 50.000 forint helyszíni pénzbírsággal
sújtható az, aki ebét felügyelet nélkül kóborolni hagyja.
A
jogszabályalkotó
célja
a
tényállás
megfogalmazásával a közterületek és nyilvános helyek
zavartalan használata, az emberek testi épségének
megvédése, a kutyatámadásokból fakadó személyi
sérülések számának visszaszorítása.
Felhívjuk minden eb tulajdonos figyelmét, hogy a
fentiekben szabályozott módon tartsa ebét, vagyis sem
éjszaka, sem pedig nappal a kutyák az utcán szabadon
ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozzanak és a lakók
testi épségét, valamint egészségét ne veszélyeztessék.
A fenti jogszabály értelmében 2012. április hó 15.
napjától az általános szabálysértési hatóság a községi,
városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző
helyett a fővárosi, megyei kormányhivatal (a
továbbiakban: Kormányhivatal).

Lőkösháza Község Önkormányzata

Közterületen tartott állatok
11733027-15343587 OTP Bank Nyrt.
A közlemény rovatba kérjük, tüntessék fel az
előfizető nevét és a Kábeltelevíziós díj megnevezést.
Megértésüket köszönjük!

Lőkösháza Község Önkormányzata

Veszélyeztetés kutyával
Felhívjuk a Tisztelt eb tulajdonosok figyelmét, hogy
2012. április hó 15. napjától életbe lépett a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény, melynek 193. §-a szerint:
„(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz
nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat
segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy
játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat
segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára
utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést
követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és
védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi
jelentőségű
védett
természeti
területen
az
önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki
helyszíni bírságot.”

Az elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett a
közterületi állattartással kapcsolatban. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy Lőkösháza Község
Önkormányzat Képviselő testületének 12/2003. (V.26.)
számú rendeletének 13. § (6) bekezdése értelmében:
„ A közterületen állatok legeltetése, tartása tilos! ”
Aki ennek nem tesz eleget, azt az Önkormányzat
kötelezni fogja a rendeletben foglalt szabályok
betartására.
Amennyiben
közterületen
tartott
állattal
kapcsolatban további kérdései vannak, vagy bejelentést
szeretne tenni, azt kérjük, hogy írásban tegye meg a
helyi Önkormányzatnál.

Lőkösháza Község Önkormányzata
Lakásfelújítás, turisztikai szálláshely kialakítás,
közfoglalkoztatási telephely kialakítás, térkő
gyártás – több új elemmel is bővül a 2014. évi
közfoglalkoztatási program
2014. március hónapban ismét elindult Lőkösházán
a Start Munkaprogram.
Elsőként
a
mezőgazdasági
alprogram.
Fő
tevékenységünk
továbbra
is
a
konyhakerti
növénytermesztés és feldolgozás. A növénytermesztés
az Önkormányzat tulajdonában lévő bel- és
külterületeken, valamint hidegházas fóliasátrakban
történik. A 2013-as évhez képest a termeléshez 60%-al
több termőterület áll rendelkezésre, a hidegházas
fóliatermesztést pedig 65 %-al növeltük. Az idei
esztendőben négy hektáron folyik a konyhakerti
növénytermesztés, melynek új eleme a gyógynövények
termesztése. A megnövekedett területen több embert is
foglalkoztatunk. A tavalyi évben húsz fő, míg az idei
programban közel negyven helyi lakos tud
bekapcsolódni a programba. A megtermelt javakat a
helyi közétkeztetésben kívánjuk felhasználni. A
Napközi Konyha mellett felállított fóliasátorban

hónapos retket, zöldsalátát, zöldhagymát és spenótot
termesztettünk, melyet a gyermek és közétkeztetésben
hasznosítottunk. Retekből 1260 db, újhagymából 580
db, spenótból 41.5 kg, fejes salátából 91 db került eddig
a Napközi Konyhára, felhasználásra. Retekből és
újhagymából eddig már 6-6 alkalommal kaptak a
gyerekek.
Lássuk számokban az idei évet: támogatás
mindösszesen 45.435.508 forint, ebből beruházási
költség 7.565.509 forint. Az idei évben burgonyavető
és burgonyaszedő gép is beszerzésre kerül.
2014. május 1-jén elindult a téli és egyéb
értékteremtő alprogram 67 fő részvételével. Fő célja
– melyek szintén új elemek – egy közfoglalkoztatási
telephely és egy turisztikai szálláshely kialakítása,
valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakások
fejújítása.
Az
Alapítók
utcai
közfoglalkoztatási telephelyen, többfunkciós helységek
kerülnek kialakításra: gyülekező, öltöző, vizesblokk,
kerékpár- és szerszámtároló. Tekintettel arra, hogy az
épület elhelyezkedése rendkívül kedvező, közvetlenül a
Napközi Konyha mellett kap helyet, mely alkalmas
arra, hogy a megtermelt konyhakerti növények
feldolgozásra kerüljenek ebben az épületben.
Lőkösháza külterületén található az épített örökségünk,
a Bréda kastély, mellyel az Önkormányzat stratégiai
megállapodást
kötött
turisztikai
szálláshely
kialakítására. A Kossuth utca 1/B szám alatti ingatlan és
teljes környezete felújításával a településen kialakításra
kerülne a turisztikai szálláshely, mely 12 fő számára
nyújt szálláshelyet.
Programunk harmadik részében tovább folytatjuk immár a Start program keretében a Petőfi utcai
bérlakások felújítását. A tavalyi esztendőben két
lakást újítottunk fel. A Képviselő – testület döntése
értelmében minden olyan lakást felújítunk, melynek
bérleti jogviszonya megszűnik, csak ezt követően adja
bérbe az Önkormányzat a lakásait. A lakásokban a
szükséges nyílászárók cseréje mellett parketta csere
történt, valamint a teljes fürdőszoba is felújításra került.
A Petőfi utcai bérlakásoknál tovább folytatódik a járdák
felújítása az ingatlanon belül és kívül. Terveink között
szerepel új nagykapu készítése, valamint a lépcsőházi
bejárati ajtók felújítása, lépcsőházak festése, mázolása
is. Ezzel jelentősen növeljük az önkormányzati lakások
értékét. A téli és egyéb értékteremtő alprogram
számokban megítélt összege: 24.797.740 forint.
Beruházási és dologi költségek összesen: 4.678.562
forint. Ebből rázópad, térkő sablon és bálázó gép is
beszerzésre kerül a program során.

Lőkösháza Község Önkormányzata

Új traktor beszerzése
A 2010. októbere óta folytatott következetes,
takarékos gazdálkodás biztosította és megalapozta a
fejlesztés pénzügyi feltételeit.
2012. júniusa óta nincs szükség hitel felvételére
Önkormányzatunknak. A gazdálkodás stabil.
Megvásárlásra került 1 db MTZ 892.2 típusú traktor
6.953.250 forintért és 1 db bálatorony 501.650 forintért.

Az Önkormányzat a beruházáshoz 7.454.900 forint
saját erőt biztosított.
Ekkora, önerőből történt fejlesztésre, új traktor
beszerzésére Önkormányzatunk történetében még nem
volt példa. A traktor vásárlására azért volt szükség,
mert a meglévő 2 traktor átlagéletkora több mint
negyven év, így az Önkormányzat a kötelező feladatait
a sűrűn előforduló meghibásodások miatt nehezen tudta
ellátni.
A 2013-ban indult START Közmunka Program
(zöldségtermesztés, járdakészítés, betonoszlop gyártás)
közterület gondozás, karbantartás (gallyazás, kaszálás,
szállítás) a kazánprogramok során megvalósult
fejlesztésekhez a fűtőanyag biztosítása (szalmabálázás,
gallyaprítás, szállítás) a traktor és a bálázó beszerzését
indokolta a bálatoronnyal együtt. A beruházással e
feladatokat zavartalanul el tudjuk végezni.
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Tanyapályázat keretében
megvalósult fejlesztés
2013.
augusztusában
került
benyújtásra
Önkormányzatunk tanyafejlesztési pályázata, melynek
pozitív elbírálásáról november 18-án kaptuk az
értesítést. Ezután került sor a hatósági szerződés
megkötésére,
majd
a
közbeszerzési
eljárás
lefolytatására.
Beszereztünk 1 db függesztett vonólapot, 1 db
homlokrakodót raklapvillával és földkanállal, 1 db gépi
fűkaszát, 1 db pótkocsit és 1 db univerzális
rakodógépet.
A fejlesztés összköltsége 10.375.050 forint,
melyből a pályázati támogatás 9.377.545 forint, a
saját erő 1.037.050 forint.
A gépek április 10-én kerültek üzembe helyezésre.
Használatukkal a pályázat célja szerint a kül-és
belterületi földutak rendszeres karbantartása biztosított.
Az utak megfelelő állapota a településen és a tanyákon
élő emberek, valamint a mezőgazdasági területeken
foglalkoztatottak számára nélkülözhetetlenek.
A fejlesztéssel a településen a fenntartásba,
karbantartásba, szállításba és a hó eltakarításba
bevonható eszközpark jelentősen megújult és bővült.
Az idei esztendőben régi adósságunknak eleget téve
megkezdjük a külterületi földutak karbantartását,
rendbe tételét. Igyekszünk valamennyi külterületi
földhasználót megszólítani. Nagy örömünkre szolgál,
hogy az eddig megtartott gazdafórumokon már többen
is jelezték közreműködésüket. A karbantartási
munkálatokhoz bárki, bármikor csatlakozhat, ez
irányú szándékát az Önkormányzatnál jelezheti
Lászlóné Komjáthy Ildikónál.
A külterületi földutak rendbe tételét követően közös
érdekünk, hogy az út szélességét minden földhasználó
tartsa tiszteletben, abba ne szántson bele, ne művelje.
Bízva a sikeres együttműködésben őszre elmondhatjuk,
hogy az összefogásnak köszönhetően a külterületi
földútjaink megfelelő állapotúak lesznek.
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Iparűzési adó bevallás

Gondozási Központ hírei

Tájékoztatjuk a vállalkozókat és őstermelőket, hogy
a 2013. évről az iparűzési adó bevallási határidő 2014.
május 31. Az erre alkalmas nyomtatvány letölthető a
www.lokoshaza.hu weboldalról. Szükség esetén kérhető
a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2014.
április elsejével a Gondozási Központ új vezetője KoraVarga Mónika.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ezen túl is
bizalommal forduljanak akár a vezető asszonyhoz, akár
a Gondozási Központ valamennyi dolgozójához!
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Rendőr nap

Országos fórum színhelye lesz községünk:
Falugondnoki találkozó Lőkösházán

Lőkösháza
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
elismerésének
kifejezéséül emléklapot adományozott
Molnár Csaba Lajos rendőr zászlósnak
és Bánszki Pál rendőr főtörzsőrmester!!!
határrendésznek a 2014. évi Rendőrnap alkalmából,
ezúton kívánva további sok sikert a munkájukban és
magánéletükben egyaránt. Az emléklap mellé vásárlási
utalványt is ajándékozott az Önkormányzat.
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Thaiföldi látogatók érkeztek Lőkösházára
2014. május 16-án, pénteken thaiföldi delegáció
érkezett településünkre.
Volt mit mutatnunk a thaiföldi vendégeknek!
Köszönjük Viszokai János pékmesternek, hogy elhozta
hozzánk e távoli ország delegációját! Szinte alig lehetett
egy délutánba sűríteni azt a sok-sok értéket, melyet
vendégeik megtekinthettek Lőkösházán.
Látogatásuk
alkalmából Lőkösháza Község
Önkormányzatának Képviselő - testülete is fogadta a
rangos delegációt az Önkormányzati Hivatal
házasságkötő termében. A vendégeknek Lőkösháza
emblémájával ellátott emléktárgyakat adományozott
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester asszony.
Bemutattuk a helyi értékeinket: a Lőkösházi
Kenyeret, Corvus-Kora Róbert panorámaképét és egyéb
műveit, a Bréda Kastéyt. A vendégek megismerhették a
katolikus templomunkat, az óvodánkat, az iskolánkat és
a művelődési házunkat, ahol a Lőkösházi Alkotók
Klubjának munkáit és a Bíborvég Népművészeti
Egyesület által készített kézimunkákat csodálhatták
meg. Büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy igazi
csapatmunkát végeztünk, s az eredmény egy
színvonalas bemutatkozás lett. Lőkösháza történetében
eddig egyedülálló módon fogadhattuk egy dél-kelet
ázsiai ország delegációját! Köszönjük minden
résztvevőnek a megelőző nap során végzett lelkes
munkáját! Reméljük, hogy a találkozó a későbbiekben
több területen - turisztika, oktatás, gazdaságfejlesztés folytatódik majd!
A településen látottak rendkívül jó benyomást tettek
az ide látogatókra, így biztosak lehetünk benne, hogy
kis településünk híre eljut egészen Thaiföldig.
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Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.
Tel: 76/507-543, 30/433-2443
e-mail: info@falugondnoksag.hu

Komoly szakmai és erkölcsi elismerésben részesült
nemrégiben településünk és a Gondozóház.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
településünket és a Gondozóházat kérte fel, hogy
legyen házigazdája a soros falugondnoki találkozónak!
Az országos szintű falugondnoki találkozó 2014.
június 4-én, szerdán délelőtt 10 órától lesz a Petőfi
Művelődési Házban:
A programból:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az Esthajnal Nótakör és a Gondozóház műsora
A település bemutatása – Szűcsné Gergely
Györgyi polgármester
A tanyagondnok munkája – Szirb György
tanyagondnok
A gondozóház munkája – Kora-Varga Mónika
A kistérségi munka – Szilágyiné Tóth Erzsébet
Vidékfejlesztés – Vidékfejlesztési Minisztérium
Helyi termék – Kőváriné Dr. Bartha Ágnes
Helyi termék bemutatók: Fejlesztő felkészítő
Corvus-Kora Róbert festmény bemutatója
Ebéd és baráti beszélgetés
Látogatás a Bréda Kastélyban

A
rendezvényre
közel
80-100
település
polgármesterét és falugondnokát várjuk. A találkozón
bemutatkozik a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye is, ezen túl a Lőkösházi
Intézményegység falugondnoki hálózata.
Ismét egy
településünk!

lehetőség,

amivel

bemutatkozhat
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Tervezett fejlesztések a megfelelő ütemben
haladnak
Jelenleg Lőkösházán 3 európai uniós projekt
megvalósítása zajlik: tájház belső felújítása, helyi piac
kialakítása és a park felújítása. A Vasutas és Nyugdíjas
Klub által beadott pályázat megvalósult: a tájház belső
kialakításához valamennyi eszköz, bútor megérkezett.
Így elmondható, hogy a Nyugdíjas Klub az elmúlt
négy évben három alkalommal összesen 22.500.000
forint értékben nyert pályázatot.
A mostani pályázat keretében 9.484.880 forint
értékben valósult meg beruházás. Ebből a tájház teljes
belső bútorzata felújult. Lehetőség nyílik 120 fő vendég
étkeztetésére. Ennek megfelelően konyhai eszközöket
és felszereléseket nyert a klub.
Kiemelt cél a
gasztroturizmus beindítása, mely egyedülálló lehetne a
térségben. A fejlesztés célja, hogy a legvonzóbb
gasztronómiai értékeket, az ízletes régi konyha sokrétű,
gazdag
vidéki
hagyományait
elevenítse
fel.
Megismertesse és elérhetővé tegye a vendégek számára
azon régi elfeledett ételeket, melyek a századforduló
körül és az 50-es, 60-as években még valóságos,
hagyományos receptekre, régi kultúrára és szokásokra
alapultak. Ennek részeként kemence is épül. A
fejlesztéssel egy olyan egyedi, a HajdúvölgyKörösmente Leader Csoport területén példa nélküli
turisztikai szolgáltatás valósul meg, mely a térségbe
érkező turisták számára növeli a térség vonzerejét.
Első alkalommal 2014. augusztus 20-án lesz
lehetősége a nagyérdemű közönségnek megtekinteni a
fejlesztést! Ekkor a megépített kemencében sült
kemencés lángos sütésével avatja fel a klub fel a
térségben is egyedülálló turisztikai attrakciót.

Lőkösháza Község Önkormányzata

2014. augusztus 20-i beharangozó
Az idei esztendő falunapja nem mindennapi
érdekességekkel várja a rendezvényre látogatókat!
A falunap keretében avatjuk fel a tájházat és a
Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány által megvalósított,
felújított parkot.
A falunap most először három szervezet: Községi
Önkormányzat, Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány és a
Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub szervezésében
valósul meg.
Látványos
programokkal,
finom
ételekkel
(kemencés lángos) várjuk az ide látogatókat!
Már most elmondható, hogy vendégünk lesz az idei
falunapon Csordás Ákos, a 2013. évi X - Faktor
felfedezettje! Fellép a megújult Park színpadon a Dupla
Kávé Zenekar is. Az est fénypontja a tűzijáték lesz.
Előzetesként talán elég ennyi a rendezvényről.
reméljük, hogy minél többen velünk ünnepelnek majd
az idei falunapon!
A rendezőség

Petőfi Művelődési Ház hírei
A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár várja a
kedves lakosokat 2014. június 11-én délután 16.00
órától a Kávészünet Trió együttes koncertjére,
melynek díjtalan a belépője. Az együttes várja a
kicsiket, fiatalokat és az idősebb korosztályt is.
A Kávészünet együttes attól igazán egyedi a mai
zenei életben, hogy egyszerre nyújt kulturális élményt
és szórakoztató kikapcsolódást az egyre népesebb
közönségének. Megzenésített verseik között találunk
egészen a leglágyabb, akusztikus megszólalású
dallamoktól kezdve a slágeres popzenén keresztül a
legsúlyosabb lüktetésű rockzenéig mindenféle műfajt,
mivel a megzenésítések a vers hangulatához,
mondanivalójához igazodva alakulnak ki.
Minden héten pénteken délután 15.00 órától
várjuk alkotó klubunkba azokat a gyerekeket és
felnőtteket,
akik
szeretnek
rajzolni,
festeni.
Rajzeszközök rendelkezésre állnak. Lehet tanulni
egymástól, közösen alkotni. Így egy jó hangulatú
délutánt tudunk eltölteni egymásal!
Várjuk még azok jelentkezését a Bíborvég művészeti
alkotócsoportunkba, akik szeretnek hímezni és szívesen
megismerkednének a Békés megyei motívumokkal!
Minden héten, csütörtökön délután 14.30 órától.
A könyvtár szolgáltatásai:
•
•
•
•
•
•
•

kölcsönzés
helyben használat
könyvtárközi kölcsönzés: térítés ellenében
internethasználat
nyomtatás, fénymásolás
szkennelés
álláskeresés

KIÁLLÍTÁS!
Helyi
Alkotócsoport
festményei,
rajzai
megtekinthető a könyvtárban minden nap
nyitvatartási időben!

Könyvtárunk új könyvekkel várja az olvasókat.

László Lászlóné
intézményvezető
Óvodai hírek
Április 14-én húsvét várás alkalmából a szülőkkel
közösen kézműves családi napot tartottunk. A délelőtt
jó hangulatban telt el, a szülők lelkesen kapcsolódtak be
a különböző tevékenységekbe. A húsvéti dekorációkat
mindenki hazavitte, és otthonát díszíthette azokkal.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester asszony
Kinder tojásokkal lepte meg az óvodásokat.
Május 1-jén
a Lőkösháza Közalapítvány
szervezésével sütemény és tortasütő versenyt hirdettek

meg, melyre sokan beneveztek, még Romániából,
Kisiratosról is. A zsűrizés után a sütemény árusításából
befolyt összeget az óvodának ajánlották fel. A bevétel
78. 000 forint volt. Szűcsné Gergely Györgyi
Polgármester Asszony és családja, valamint Megyeri
Anikó 10.000-10.000 forintot ajánlottak fel. A
helyezettek értékes jutalomban részesültek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az önzetlen
munkáért és a segítségért.
Május 5-én ünnepeltük az édesanyákat és a
nagymamákat, mindkét csoport rövid műsorral készült.
A 3 éves korú gyermekek beíratása május 5-től
május 9-ig megtörtént.
Május 22-én, kerül megrendezésre a hagyománynak
megfelelően a gyermeknap: bűvész előadás, légvár,
főzés.
Az óvodai évzáró május 31-én, szombaton 10
órakor kezdődik a Művelődési Házban.

Ballagó nagycsoportosok:
Nagy Józsefné óvodapedagógus; Samuné Priskin Anikó
óvodapedagógus; Botás Attiláné dajka.
Bicski Zsófia
Csurár András
Jakab Bianka Piroska
Jakab Dzsenifer Miranda
Jakab József Sándor
Jakab Szonja Dzsenifer
Kiss Koppány
Sóvári Gergő
Szabó Roland
Zámbori Zsombor

Nagy Józsefné
óvodavezető

Tavaszi események az általános iskolában
Tanulóink és pedagógusaink a kellemes tavaszi idő
beköszöntésével lelkesen készültek a tervezett
szabadidős programjaink megvalósítására.
Áprilisban sikeres Húsvéti Projekt Napot
szerveztünk, melynek keretében a gyerekek a húsvéttal
kapcsolatos új ismereteket szerezhettek: az ünnep
eredete, vallási tartalma, a népszokások bemutatása
saját összeállítású videó segítségével. A látottak alapján
a feltett kérdésekre már könnyen válaszolhattak
tanulóink. Természetesen a jutalom sem maradt el.
Ugyancsak húsvéti édességekkel jutalmaztuk a
locsolóvers-író és a rajzpályázatra beadott pályaművek
alkotóit is. A program kézműves foglalkozásokkal
folytatódott: tojást festettek, ablak és asztali díszeket
csináltak, húsvéti kellékek is készültek pedagógusaink
irányításával, amit haza is vihettek a gyerekek.
A május az édesanyák hónapja. Minden osztályunk
színvonalas köszöntéssel, kis ünnepséggel készült az
Anyák Napjára. Ajándékokat csináltak, műsort

tanultak be és minden anyukának, nagymamának
virágot adtak át köszönet képen.
Május 10-én a Lőkösháziak az Egészséges
Ifjúságért
Alapítvány
szervezésében
ismét
megrendeztük az Egészség Napját. Tanulóink közös
bemelegítő tornával kezdték a napot, majd együtt
kocogtak - futottak a kijelölt útvonalon. Ezt követően
vidám, játékos versengés következett. Az 1-4.
osztályosok
csapatversenyén
a
lelkesedésben,
vidámságban nem volt hiány. Minden tanuló örült az
apró ajándékoknak, melyet az elért helyezések
sorrendjében maguk választhattak ki. A felsősök
akadályversenyén már kicsit komolyabb feladatokat
kellett megoldani, de ezzel sem volt probléma. A
gyermekek és a közreműködő segítők étkeztetéséről
ezen a napon szintén az Alapítvány gondoskodott.
A nap további részében a felnőttek vetélkedhettek.
Hat csapat nevezett be a versengésbe. Az ötletes,
vidám, de esetenként igencsak erőt próbáló feladatokat
lelkesen, nagy igyekezettel oldották meg a csapatok. A
vándor kupát ebben az évben is a Rendőrök csapata
vihette haza. Második helyezést a KSK fiataljai, a
harmadik helyet pedig a szülőkből szervezett SZMK
csapata érdemelte ki igen szoros versenyben.
Gratulálunk a vetélkedő minden résztvevőjének!
Egyben köszönjük ezt a szép napot az Alapítvány
tagjainak és minden közreműködő kartársnak, technikai
dolgozóinknak és a Napközi Konyha munkatársainak is.
Az elmúlt időszak körzeti tanulmányi és
sportversenyein elért eredményeink:
• Kistérségi matematika verseny Sarkadon: Samu
Annamária 6. oszt. 1. hely
Kindling Tamás 7. oszt. 3. hely, Balázs Máté 5. oszt.
2. hely
• Városi mesemondó verseny Orosházán: Borsos
Zita 6. oszt. 1. hely
• Vers és prózamondó verseny Gyulán: Borsos Zita
6. oszt. 3. hely
• Román nyelvű versmondó verseny Körösszakálon:
Ottlakán Boglárka 7. oszt. 2. hely
• Román mesemondó verseny Békéscsabán: Jakab
Cintia 3. oszt. 1. hely, Barna Dorina 6. oszt. 3. hely,
Dávid Boglárka 5. oszt. - különdíj
• Kispályás labdarúgó torna Pocsajon: 7-8. oszt. 4.
hely
• Kispályás labdarúgó torna Körösszakálon: 7.-8.
oszt 3. hely
Rajzpályázatok nyertesei: Barna Dorina 6. oszt. 2.
hely, Borsos Zita 6. oszt. különdíj, Kovács Márkó 5.
oszt. különdíj.
Bár már csak néhány hét van előttünk a tanév
végéig, még lesznek közös rendezvényeink: mozi- és
színházlátogatás,
osztálykirándulás,
gyermeknap,
kézműves tábor, erdélyi kirándulás. Bízunk benne, hogy
valamennyi jól sikerül majd.
Június 14-én, szombaton 9 órától tartjuk a
tanévzáró ünnepséget és a 8. osztályosok ballagását,
melyre minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

A 2013-2014. tanév végzős tanulói:
Brád Eliza
Fenyvesi Angelika
Gálea Dániel
Galló Anasztázia
Hoffmann Máté
Hoffmann Mihály
Jakab Nikolett
Jakab Tamara
Lénárt András
Mák Mercédesz
Pál Ágnes
Prágai Robin
Somlyai Norbert
Vágó Viktória

későbbiekben is minél többen használják ki ezeket a
lehetőségeket és kérdéseikkel, kéréseikkel bizalommal
forduljanak az intézményben dolgozó egészségügyi
szakemberekhez.
A
prevencióhoz,
vagyis
a
megelőzéshez hozzátartozik az egészség egyensúlyának
megtartása is. Mi ennek szellemében további
szűrővizsgálatok szervezésében is készségesen részt
veszünk, ami jelenleg is szervezés alatt áll. Addig is
táplálkozzanak egészségesen, mozogjanak rendszeresen
és nevessenek nagyokat minden nap!
Minden kedves érdeklődőnek köszönjük a
részvételt! Kollégáim nevében is JÓ EGÉSZSÉGET és
hosszú boldog életet kívánunk!
Szabó Beáta védőnő

Bréda Kastély és Kastélykert hírei

Osztályfőnök: Gal Tita

Balogh Istvánné
intézményvezető

Éljünk egészségtudatosan!
Tégy az egészségedért!
A
szűrővizsgálatok
országszerte
egyre népszerűbbek, hiszen ezek a
vizsgálatok a betegségek kialakulását,
annak megelőzését, illetve korai
felismerését
szolgálják.
Községünkben
is
egyre
több
szűrővizsgálatnak tudunk
helyet
biztosítani. Ezek a vizsgálatok az
orvosi rendelőben, illetve a védőnői rendelőben
történnek. A május 12-15. között megrendezett „Tégy
az egészségedért” szűrőprogram az orvosi rendelőben
kezdődött május 13-án, 8-11 óra között. Szájüregi
rizikófaktorok kiszűrése történt. Mellette vércukor,
koleszterin, testsúly, testmagasság, vérnyomás és
pulzus mérését is végezték. A vizsgálatot dr. Dombi
Dániel háziorvos és Nagy Éva körzeti nővér
végezték. Ezen a napon a Védőnői Szolgálat
rendelőjében délután 14- 17 óra között diétás- és
életmód tanácsadással vártak minden kedves
érdeklődőt. Szakembereink, dr. Beke Szilvia és
Piukovics Kitti dietetikus. Május 14-én szintén a
Védőnői Szolgálat rendelője adott helyet a
nőgyógyászati szűrővizsgálatnak, melyen szép
számmal jelentkeztek a hölgyek. A vizsgálatot végző
szakorvos, dr. Halmos Gábor volt.
A szűrőprogramok minden magánszemély és
korosztály számára elérhetőek. Tartalmazzák az
egészségügyi felvilágosítást, a személyre szabott
szaktudást is, különös tekintettel a betegségek
megelőzésére. Ezért kérem Önöket, hogy a

2014. 05. 24-től a Kastély konferenciatermében
porcelánbaba-kiállítás nyílik Czibuláné Csicsman
Erzsébet és a Táti Porcelánbaba Klub alkotásaiból! A
kiállítás 2014. 07. 14-ig tart. Minden kedves érdeklődőt
szeretettel vár a Bréda Kastély és Kastélykert
valamennyi dolgozója.

Bréda Kastély vezetősége

Lőkösházi Román Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
2014. május 1-jén délután a Kisiratosi Öregfiúk és
Lőkösházi Öregfiúk hagyományőrző labdarúgó
mérkőzése került megrendezésre. Mintegy 35 fő vett
részt a játékban. A játékot követően egy közös ebéd
keretében osztották meg élményeiket egymással a
csapattagok. A Nemzetiségi Önkormányzat biztosította
a marhalábszárat és a fűszereket, a Községi
Önkormányzat pedig a hagymát és a burgonyát. A
mérkőzésen mindenki nagyon jól érezte magát, a két
csapat baráti hangulatban töltötte egymással az időt.
Május 9-én, mint minden évben Békéscsaba város
Román Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében az
idén is megtartották a mesemondó versenyt, ahol részt
vett az iskolánk is, hat tanulóval. Összességében a
versenyen 110 gyermek vett részt. A gyermekek
nagyon jó eredményeket értek el. Az első helyezést a
harmadik osztályos Jakab Cintia érte el. Dávid
Boglárka 5. osztályos tanuló különdíjat kapott. Barna
Dorina 6. osztályos tanuló a 3. helyezést szerezte meg.
Rajz kiállításból Kovács Márkó 5. osztályos tanuló és
Borsos Zita 6. osztályos tanuló különdíjat hozhattak
haza. A versenyen Kotroczó Zoltán a Lőkösházi
Általános Iskola tanulója volt, aki Békéscsabára került.
Ő a 6. helyezést és egy különdíjat hozta el.
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