Lőkösháza, 2014. július hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

L ő k ö s h á z i

HÍRMONDÓ
Első helyezett lett a Lőkösházi Értéktár standja:
„Érték-díjasok”lettünk
2014. június 11-én, csütörtökön kezdődött a XIV.
Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, melynek keretein
belül péntektől vasárnapig rendezték meg a Kárpátmedence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítást és
Vásárt.
A Békés Megyei Önkormányzat már a tavalyi évben
is partnerként vett részt a kiállítás szervezésében, ám az
idei évben társszervezőként a sportcsarnok 400
négyzetméteres területen mutatta be a megye
kiemelkedő történelmi, kulturális, gasztronómiai
értékeit.
A Békés Megyei Önkormányzat 2013-ban hozta létre a
Békés Megyei Értéktár Bizottságot, majd pedig a
megye 75 településéből 31 hozott létre települési
értéktárat. Az elsők között hozta létre az önkormányzat
Lőkösházán a helyi Értéktárat, mely meghívást kapott
e rangos rendezvényre. A Kárpát-medence Nemzeti
Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár keretében
most először mutatkoztak be Békés megye települési
értéktárai és általuk mindaz, amit helyben nemzeti
értéknek tartanak, és amit nyilvántartásba vettek.
A Békés Megyei Önkormányzat meghívására a
kiállítás nyitónapján, a Nemzeti Művelődési Intézet
szervezésében „vendégül látta” a Magyar Értékek
Vándortérképét is, melyre ezen az eseményen bárki
elhelyezhette a kézlenyomatát.
A kiállítás fővédnöke dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter és Győrffy Balázs, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, védnöke
pedig Farkas Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke.
A települési értéktárak is megmutatták magukat.
Nemcsak azt lehetett megtudni, hogy milyen értékek
lelhetők fel a településeken, a helyi termelők is
készültek termékeikkel.
Lőkösháza kiállított a Helyi Értéktárban már
szereplő termékeket és olyanokat is, amelyek
reményeink szerint szintén a Helyi Értéktárunk
palettáján fognak szerepelni. Már szerepel az
Értéktárunkban a Bréda Kastély, a Lőkösházi Kenyér,
Corvus-Kora Róbert alkotásai. Még nem Értéktárunk
tagjai, de kiállított termékeink voltak : Lőkösházi
Bíborvég Művészeti Alkotócsoport kézimunkái, Nagy
Pál- NÁRC-I-SZIK Szikvíze, Turbucz Sándor mézei,
Slezák Csongorné száraz tésztái, Szűcs Sándorné őrölt
fűszerpaprikája.
A Hungarikum kiállítás keretében első
alkalommal hirdette meg a Békés Megyei
Önkormányzat az Érték-díjat, melyet a közönség
szavazatai alapján ítéltek oda.

Az esemény a csabai Sörfesztivállal egy időben és
egy helyen rendezte meg a Békés megyei
Önkormányzat, ahol több mint 31 kiállító mutathatta be,
mire is büszke a települése.
A 3 nap során a legtöbben a Lőkösházi Értéktár
standjára voksoltak, így a záró napon mi vehettük át
a megtisztelő elismerést!
Az érték – díjjal, az eszmeiségén túlmenően egy
kerámia edény is járt, amely egy Békés megyében élő
neves fazekasmester munkája.

Köszönjük valamennyi érdeklődőnek, aki megnézte
Lőkösháza standját és szavazott ránk!
Az eredmény nekünk nagyon megtisztelő! Minden
közreműködőnek szívből köszönjük a munkát, ez igazi
csapatmunka volt!!!
Lőkösháza Község Önkormányzata

Nyári gyermekétkeztetés Lőkösházán
– négy év négy sikeres pályázat
Lőkösháza Község Önkormányzata 2014. évben is
nyert a szociális nyári gyermekétkeztetésre
benyújtott pályázatán. Ennek köszönhetően az idei
esztendőben
minden
eddiginél
több
család
részesülhetett a támogatásból. Az idén összesen 70
gyermeknek biztosítunk 44 napon keresztül ingyenes
meleg étkezést. A település a pályázathoz jelentős
önerőt biztosított, hiszen Lőkösháza nem tartozik a
halmozottan hátrányos, illetve hátrányos besorolású
települések közé. A 70 gyermekből 50 fő a
támogatásból étkeztetett gyermek létszáma, saját
forrásból 20 fő étkezését biztosítjuk. Az önkormányzati
önerő mértéke ennek megfelelően 387.200 forint.

A település azt a feltételt is tudta
teljesíteni, hogy a támogatási összeg 30
%-át közfoglalkoztatásból származó
alapanyagok beszerzésére kell fordítani.
Az elmúlt önkormányzati ciklus során
mind a négy évben benyújtottuk
pályázatunkat,
és
minden
évben
nyertünk.
Az elmúlt négy esztendő pályázati eredményei a
számok tükrében:
Év

Nyári gyermekétkeztetés létszámadatai

2011.
2012.
2013.
2014.

50 fő
60 fő
60 fő
70 fő

Az elmúlt ciklus alatt összesen 3.658.000 forint
összegű támogatást nyert el a település ezen a jogcímen.
Évente átlagosan 914.500 forintot nyertünk e célra.
Minden évben vállaltunk saját erő biztosítását, még az
első évben is, amikor költségvetésünk igen nagy
hiánnyal rendelkezett. A saját erő mértéke a négy év
alatt összesen meghaladja az 1,5 millió forintot. Négy
év alatt összességében 5,1 millió forintot biztosítottunk
a lőkösházi nyári gyermekétkeztetésre.
Köszönjük a Községi Óvoda, az Általános Iskola és
a Napköziotthonos Konyha vezetőségének és az
intézmények dolgozóinak a pályázat során nyújtott
segítő közreműködését!
Reméljük, hogy a megkezdett és rendkívül
eredményes pályázati tevékenységünket a jövőben is
folytatni tudjuk.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Rövid hírek a 2014-es Start közfoglalkoztatási
programokról
Mezőgazdaság
Az idei esztendőben kétszeresére növelt területen
kezdtük meg a munkát. Az eddig megtermelt
zöldségféléket továbbra is a gyermek és szociális
étkeztetésben használtuk fel. Fólia: Újhagyma 1580 db;
retek 2698 db; fejes saláta 938 db; karalábé 292 db;
uborka 200 kg.
Szabadföldi növénytermesztés: Befejeződött a
zöldborsó betakarítása, melyből összesen 373 kg került
a fagyasztóba. A zöldbab nagy részét is eltettük,
összesen 360 kg-ot, melyből az idén 290 kg került a
fagyasztóba, a többi 2,5 kg-os üvegben került a
polcokra. A főzőtökből már 300 kg került tárolásra, míg
spenótból 25 kg került a fagyasztóba. A tökhöz
természetesen kapor is került a fagyasztóba! A
zöldbabból egy alkalommal valamennyi START
programban dolgozónak, mintegy 120 főnek tudtunk
adni fejenként 2,5 kg-ot. Megkezdtük az újburgonya
folyamatos betakarítását is. Eddig több mint, 1,5 mázsa
újburgonyát használtunk fel az étkeztetésben. A
burgonya, a vöröshagyma és a cékla esetében a tavalyi

megtermelt mennyiség kitartott az új beéréséig! Az idei
esztendőben tovább növeltük a fagyasztó kapacitást
mintegy 800 literrel, így az idén az egész éves
zöldborsó, zöldbab, főzőtök mennyiséget már
fagyasztani tudtuk. Tavaly még csak burgonyából,
hagymából és céklából tudtuk megtermelni az egész
éves mennyiséget, addig az idei évben ez már a borsó, a
zöldbab, szárazbab és a tök esetében is így van. Az idei
évben kísérleti jelleggel gyógynövény termesztéssel is
foglalkozunk.
Egyéb értékteremtő programjaink
Járdaépítés és egyéb betonozási munkák : Az idei
esztendőben folytattuk a közterületen található
megrongálódott járdák javítását. Ami eddig elkészült:
A művelődési házba vezető két járdaszakasz 29 méter
hosszúságban.
Az Alapítók utcai járdaszakasz: a Kossuth utca
kereszteződésétől az Eleki útig 54 méter új járda
készült.
Takarékszövetkezet előtti szakasz és a feljárók
összesen 26 méter hosszan.
Takarékszövetkezettől a helyi piacig és a zöldségestől
a piacig vezető szakasz. Ez 28 méter.
Az idei esztendőben került sor az Általános Iskola II-es
számú épülete előtti és a bevezető járdaszakasz
felújítására. Ezt az Önkormányzat támogatásként
végezte el, mert a jelenlegi fenntartó sajnos nem tudta
biztosítani a hozzávaló, mintegy 11 mázsa cementet és
a 6 m3 sódert. Az anyag összértéke mintegy 75.000
forint. Az Önkormányzat továbbra is segíti, támogatja
az Általános Iskola működését.
Emellett elkészült 550 db szegélykő is, mely a
Vásárhelyi Vera Emlékpark a térkövezésénél kerül
felhasználásra.
Lakásfelújítás
Mire a Lőkösházi Hírmondó aktuális számát a
Tisztelt olvasók a kezükbe veszik, addigra befejeződik
a Petőfi utca 48-50. szám alatti megüresedett lakás
teljes felújítása: nyílászárók cseréje, laminált parketta
lerakása, fürdőszoba felújítása. Ugyanitt befejeződött a
két lépcsőház meszelése, a feljáró korlátok lemázolása,
valamint a pincéket összekötő folyosók meszelése.
Közfoglakoztatási telephely kialakítása
A munkák 50 %-os készültségi foknál tartanak. Ami
már készen van: ajtók, ablakok cseréje, belső vakolat
javítása, vizesblokk rendszer kialakítása, épület előtti
kapu és kerítés cseréje.
Az önkormányzatnál egy 4-6 fős csapat foglalkozik
az ún. vasas munkákkal. Amit eddig az idén ők
elkészítettek: kiskapu és kerítés a közfoglalkoztatási
telephelynél, 14 db piaci elárusító asztal, piaci
kerékpártároló, Gev - telep nagykapuja, Községi
Sportkör árnyékoló tetőzetének felszerelése, nyugdíjas
Klub teljes belső bútorzatának összeszerelése és
felszerelése.
A munkák valamennyi területen a megfelelő
ütemben zajlanak. Köszönet érte a programban dolgozó
valamennyi embernek!
Készülünk a bálázásra, melyet az idei esztendőben már
saját bálázó géppel tudunk végezni!
Jelentős lépést tettünk meg az „önellátó község” , mint
cél megvalósítása érdekében.

Reményeink szerint az év hátralévő részében is
hasonló eredmények felmutatásával tudunk majd
dolgozni!
Lőkösháza Község Önkormányzata
Közlemény
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy
megkezdődtek a Községi park nyertes pályázatának
kivitelezési munkái. Az állomás felőli bejárat lezárásra
került, mivel a park építési terület! Az építési területre
kérjük, hogy ne menjenek be! A munkálatok
előreláthatólag augusztus elejéig folynak majd! A
Gondozóházat csak az Általános Iskola felőli bejáraton
át lehet megközelíteni! A kellemetlenségért elnézésüket
kérjük!
Lőkösháza Község Önkormányzata
Állampolgársági eskütétel Lőkösházán
Immár hivatalosan is hatszáz fő fölé emelkedett
azon honfitársaink száma, akik Lőkösházán vették fel a
magyar állampolgárságot.
Az eskütételre szűk körben került sor 2014. június
17-én, Lőkösháza Község Önkormányzatának tárgyaló
termében.
Gratulálunk új magyar honfitársainknak!
Lőkösháza Község Önkormányzata

Helyi adók
A Képviselő testület nemrégiben beszámolót
hallhatott a 2013. évi adóbevételek teljesüléséről. A
2013-as esztendőre tervezett adóbevétel 31.800.000
forint volt, melyből 84% befolyt a település kasszájába.
A Képviselő-testület részletfizetési lehetőség ismételt
felkínálása mellett próbál mindent megtenni azért, hogy
a hátralékosok számára lehetőséget biztosítson adójuk
befizetésére.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Tájékoztatás
A Községi Óvoda tájékoztatja az óvodás gyermekek
szüleit, hogy a nyári karbantartás ideje 2014.
augusztus 4-26. között lesz. Ez idő alatt az Óvoda
zárva tart. A zárva tartás ideje alatt az Óvoda
fenntartója, az Önkormányzat gyermekfelügyeletet
biztosít a Művelődési házban, minden nap reggel 7
órától délután 13 óráig.
Nagy Józsefné
óvoda vezető
Tanévzáró a Lőkösházi Általános Iskolában
2013/2014
A Lőkösházi Általános Iskolában a jól bevált
gyakorlat szerint az idei tanévet is az ünnepélyes
tanévzáró ünnepség, majd ezt követően a nyolcadik
osztályosok ballagása zárta. A diákok évbúcsúztató

műsora után a tanév legfontosabb mozzanatait,
évértékelő
beszédében
Balogh
Istvánné
intézményvezető asszony foglalta össze. „ Ez a tanév
sok új feladatot rótt ránk. Az új Nemzeti
Alaptantervnek megfelelően állítottuk össze iskolánk
óratervét. Jelentősen nőttek az óraszámok az 1. és az 5.
évfolyamokon. Kötelezővé vált a tanulók délutáni
benntartózkodása, mely alól csak indokolt esetben
adhattunk felmentést. A KLIK tartja fenn és működteti
is az iskolánkat. Több esetben szorultunk segítségre a
napi működés folyamán. Szeretném megköszönni a
Lőkösházi Képviselő Testületnek és személy szerint
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester asszonynak,
hogy minden esetben közreműködést vállaltak a
problémák megoldásában. Köszönöm a szülőknek, civil
és nonprofit szervezeteknek /KSK, Nagycsaládosok
Egyesülete, Asszony-klub, Nyugdíjas Klub, Művelődési
Ház, Lőkösházi Óvoda/, Kovács Barbara hitoktatónak
hogy ebben a tanévben is partnerei voltak iskolánknak
és segítettek bennünket. Túl vagyunk számos
programon: a nyertes IPR-es pályázat lehetőséget adott
kirándulás szervezésére, színház-látogatásokra, a
tanulók számára rendezett vetélkedők finanszírozására
és kisebb vásárlásokra is. Bővelkedtünk szórakoztató
programokban: jöttek hozzánk előadó művészek, meg
tudtunk szervezni három projekt-napot, kézműves
foglalkozásokat. Pályázatunknak köszönhető, hogy
biztosítani tudtuk a gyermeknapi főzéshez szükséges
alapanyagok egy részét is. Természetesen minden
rendezvény ingyenes volt a diákoknak. Most, hogy
lezárult a tanév aktív időszaka, eljött az idő, amikor
számba vesszük, mit sikerült megvalósítanunk
célkitűzéseinkből.
Iskolánk 135 tanulójából 131 teljesítette a
követelményeket és felsőbb évfolyamba léphet. Négy
magántanulónk közül hárman majd augusztusban
tesznek osztályozó vizsgát. Egy tanuló kapott Általános
Tantestületi dicséretet, 9 fő szerzett színötös
bizonyítványt, 26 fő ért el 4,5 vagy a feletti tanulmányi
eredményt. Tantárgyi dicséretben 44 fő részesült
összesen 74 tantárgyból. Sajnos 1 diákunk pótvizsgázni
fog 1 tárgyból. Sokan vettek részt különböző
versenyeken. Elhoztak első, második és harmadik
helyezéseket. Legyőztek csapatokat, futballban,
kézilabdában és atlétikában. Ismét sikerült bejutni több
verseny országos, megyei és területi döntőjébe is. A
kimagasló
tanulmányi
eredményért,
példás
magatartásért, kiemelkedő sportteljesítményért járó
jutalomkönyvek és oklevelek kiosztása minden évben
hálás feladat. A 2013/2014 tanévben is joggal
büszkélkedhetünk tanulóink teljesítményével. Az
általuk elért eredményekben nagy szerepe volt iskolánk
pedagógusainak, akik idejüket nem kímélve vállalták a
tanulók felkészítését.” Név szerint köszönöm tehát
Szecskóné Jobb Tündének, Potocskáné Liker
Szilviának, Farkasné Poszt Ilonának, Gal Titának, Tóth
Jánosnénak, Makay Tímeának, Lezsákné Podmaniczky
Zsuzsának, Kerényi Lászlónénak, Gyulainé Tóth
Kornéliának, Szabó Anettnek, Gulyás Szabó Gézának,
Szoboszlai Ferencznek és Varga Istvánnak a tantárgyisport, vers- és prózamondó versenyekre való
lelkiismeretes felkészítő munkájukat.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az idei

évben is az iskola által odaítélt díjak közül
osztályonként 3 darab jutalomkönyvet a Szülői
Munkaközösség vásárolt meg, míg a többit a fenntartó
KLIK finanszírozta, melyet az Általános Iskola
igazgatónője adott át összesen 37db jutalomkönyv és 11
db oklevél formájában.
Jutalomkönyvet kaptak: Szalai Nóra, Sajcz Maja
Bettina, Jakab Fanni, Domsik Dóra, Kása Renáta, Borsi
Jázmin Bettina, Farkas Bence, Fodor Botond, Gúth
Alexandra, László Kristóf, Dóczi Máté, Varga Beatrix,
Recski Henrietta, Lukóczki Petra, Kovács Ágnes,
Borsos Károly, Jakab Cintia, Hollandi Alexandra, Balla
Sára Bettina, Kőszegi Dorottya, Nagy Lilla, Simon
Nóra, Szabó Dóra, Galló Petra Roxána, Juhász Zoltán,
Borsos Zita, Juhász Mihály, Samu Annamária, Magyar
Bianka, Kindling Tamás, Lezsák Tamás, Varga Dóra,
Ottlakán Boglárka, Brád Eliza Zsanett, Hoffmann
Mihály, Mák Mercédesz Virág, Jakab Nikolett.
Oklevelet kaptak a következő tanulók: Recski
Vivien, Balázs András, Frank Rebeka, Rung Zétény,
Pusztai Gábor, Kolozsi András Áron, Kovács Márkó,
Hoffmann Máté, Galló Georgina, Prágai Robin, Lénárt
András.
Tanulókat jutalmazott továbbá: Lőkösháza Község
Önkormányzata nevében Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester asszony. Lőkösháza Kiváló tanulója Brád
Eliza Zsanett és Jakab Nikolett. A Lőkösháziak az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány nevében a kuratórium
elnöke Szecskóné Jobb Tünde: Hollandi Alexandrát és
Mák Mercédesz Virágot, tanulmányi és közösségi
munkájuk alapján Hollandi Róbertet, Kolozsi Fannit,
Barna Dorinát és Borsos Zitát az országos történelmi
levelezős versenyen elért 3. helyezéséért. A Lőkösházi
Román Nemzetiségi Önkormányzat nevében Borzán
Jánosné Barna Dorinát és Ottlakán Boglárkát
jutalmazta, a Diákönkormányzat vezető tanára Tóth
Jánosné Somlyai Norbert, Hoffmann Máté és Hoffmann
Mihály közösségi munkáját ismerte el; a Bréda Kastély
üzemeltetői ingyenes kastély- és múzeumlátogatással
jutalmaztak két-két 7-8. osztályos tanulót Havrán Kitti
Katalint, Mohácsi Márkot, Jakab Tamarát és Gálea
Dániel Bencét.
Igazgatói dicséretben 10 tanuló részesült: Samu
Annamária a Hagyományőrző Kistérségi Matematika
versenyen elért első helyezéséért, Borsos Zita a vers és
prózamondó
versenyeken
nyújtott
kimagasló
teljesítményéért, Jakab Cintia, Dávid Boglárka, Barna
Dorina és Ottlakán Boglárka a román nyelvű mese és
versmondó versenyekről tértek haza dobogós
helyezésekkel, Frank Rebeka, Kristóffy Klaudia,
Lukóczki Nikolett és Vágó Viktória iskolánk svédváltó
csapatának tagjai, akik a Kisiskolák megyei versenyén
3. helyezettek lettek.
Brád Eliza Zsanett végzős diákunk általános
nevelőtestületi dicséretet kapott.
„Végezetül szeretnék köszönetet mondani nagyon
kedves pedagógus társunknak Gulyás Szabó Gézának.
Az iskolavezetés kérésére 2010. óta segítette
munkánkat magyar nyelv és irodalom szakos tanárként.
Nagy szakmai tapasztalatával sikerült megszerettetnie

diákjaival a tantárgyat. Hozzásegítette tanítványait a
tanulási eredmények javításához. Szeretettel és jó
szándékkal osztotta meg velünk tapasztalatait, hogy mi
is eredményesebben tudjuk végezni pedagógiai
feladatainkat. Oroszlánrészt vállalt az iskolai
ünnepségek összeállításában és betanításában egyaránt.
Kivette részét a reggeli ellenőrzések vezetéséből is.
Mindig igyekezett tréfával enyhíteni a jogosan kijáró
dorgálásokat is, ha hiányosságokat tapasztalt.
Szeptemberben már nem találkozunk vele, hiszen itt az
ideje, hogy a sok-sok munkával töltött tanév után végre
a pihenésre is időt fordítson. Tényleges nyugdíjas
éveihez kívánunk neki nagyon jó egészséget!
Ugyancsak búcsúzunk Kindlingné Urbán Ilonától a
Szülői Munkaközösség vezetőjétől, aki személyes
okokból nem tudja tovább vállalni ezt a megtisztelő, de
nagyon nehéz megbízatást. Kilenc tanéven át dolgozott
a gyerekekért, az iskoláért. Sok-sok rendezvény,
karácsonyi és farsangi bál, gyermeknapi főzés,
vetélkedő szervezésének volt irányítója. Sajnálattal
vesszük tudomásul, hogy nem tudja tovább vállalni az
elnökséggel járó feladatokat. Kívánunk neki továbbra is
jó egészséget, sok szerencsét, családi boldogságot!”
A tanév végére sem maradtunk események nélkül:
1. Idén is megszerveztük a Kézműves tábort mely
június 16. hétfőtől június 20. péntekig, minden nap 8:30
órától kezdődik az alsós épületünkben. Várunk minden
érdeklődő gyermeket, akik szívesen kézműveskednek
és sportolnak. A tábor költségeit pályázati támogatással
és a Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány
anyagi támogatásával tudjuk megvalósítani.
2. Lőkösháza Község Önkormányzata ez évben is
pályázatot nyert a rászoruló gyermekek ingyenes nyári
étkeztetésére, melynek keretében 70 fő viheti el az
ebédet június 16-tól augusztus 14-ig a Napközi
Konyháról minden nap 11:30 és 12:30 óra között.
3. Romániai Nemzetiségi Táborba utazhat 16
tanulónk. A pályázaton nyert 500.000 Ft-on kívül
támogatást nyújtottak még: az iskolai SZMK, a
Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, a
Lőkösházi Románok Egyesülete, a Román Nemzetiségi
Önkormányzat, a résztvevő tanulók és szüleik.
Köszönjük a segítséget a tanulók nevében is!
4. A tankönyveket várhatóan augusztus utolsó
hetében tudjuk majd kiosztani. A pontos időpontot
hirdetni fogjuk.
5. Az IPR-programban résztvevő 47 tanuló számára
a füzetcsomagot és az alap iskolai felszereléseket az
iskola ingyenesen fogja biztosítani. Az érintettek
hamarosan írásbeli értesítést fognak kapni.
6. Tájékoztatom a szülőket, hogy az iskolában a
nyári szünetben is a délelőtti órákban ügyeletet tartunk
ügyintézés céljából.
7. A tanévnyitó ünnepségre várhatóan szeptember 1én, hétfőn 8 órakor kerül sor.
Végezetül mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést
kívánok!
Balogh Istvánné
Intézményvezető
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