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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA
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HÍRMONDÓ
Negyedmillió forintot meghaladó eszközfejlesztés
Lőkösházán
Lőkösháza Község Önkormányzata nemrégiben egy
igen jelentős infrastrukturális fejlesztést hajtott végre.
Ennek keretében nyolc kerékpár beszerzésére került
sor. A kerékpárokból öt darabot a szociális étkeztetés
feladat ellátásához, egyet a védőnői feladat
ellátásához biztosított az önkormányzat. Ezzel a
nevezett szociális és egészségügyi feladatellátás
biztonsága jelentősen javult. A lőkösházi képviselő –
testület döntésének értelmében a településen
működő, és fennállásának ötödik évfordulóját
ünneplő Lőkösházi Polgárőrség Közhasznú Szervezet
részére két darab kerékpár került átadásra. A
beszerzett nyolc darab kerékpár összértéke
meghaladja a 300.000 forintot.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Befejeződtek a fejlesztések a lőkösházi
egészségügyi alapellátásban
Az utóbbi időben több jelentős fejlesztés valósult
meg a településen a helyi egészségügyi
alapellátásban. A fejlesztés érintette mindhárom
területet: fogászatot, háziorvosi ellátást és a védőnői
szolgálatot.
A fogászati ellátásban sor került a fogorvosi
kezelőszék felújítására. Az egységkészüléket közel
600.000 forint értékű felújítással igyekeztünk a kor
igényeinek megfelelően modernizálni. Nemrégiben
új számítógép konfigurációval is felszereltük a
fogászatot. Sor került a fogászati rendelő
kimeszelésére. A háziorvosi szolgálat szintén új
számítógép konfigurációt kapott, hogy a betegellátás
adminisztrációja a legmodernebb orvosi szoftver
alkalmazásával zavartalanul történhessen.
A védőnői szolgálatnál is megvalósult az
informatikai fejlesztés. A munkavégzés tárgyi
feltételei az új szolgálati kerékpár átadásával
jelentősen megnövekedtek. Az egészségügyi
intézményekben a közfoglalkoztatási program
keretében elkészült az épület vizesblokkjainak
meszelése, a rendelő előtti kerítés és a
akadálymentesített feljárók festése.
A három
területen
végrehajtott
fejlesztés
összértéke
meghaladja az 1.000.000 forintot. A végrehajtott
fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javult a
településen az egészségügyi alapellátó rendszer
tárgyi eszköz ellátottsága, melynek következtében a
betegellátás korábbi magas színvonalát a jövőben is
biztosítani tudjuk.

Valamennyi kollégánknak köszönjük a munkáját,
mellyel hozzájárult, hogy a fejlesztések, felújítások a
megfelelő ütemben megtörténjenek.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Jelentősen nőtt a diákmunkában résztvevők
száma a településen
Már második éve biztosítjuk a diákmunka
lehetőségét községünkben. Tavaly mindösszesen 4
fiatal dolgozhatott napi 8 órában egy hónapon
keresztül. Míg az idei esztendőben 16 lőkösházi
diákot tudunk nyári foglalkoztatás keretében
munkához juttatni egy hónapon át napi 6 órában. Az
első csoport már be is fejezte a munkát. Ügyesek,
talpraesettek voltak a fiatalok! Köszönjük az
érdeklődésüket és a munkájukat! Júliusban az
óvodában és az általános iskolában szerezhettek
munkatapasztalatot. Augusztusban a program tovább
folytatódik. A fiatalok a művelődési házban is
segédeznek a nyári gyermekfelügyeletben, illetve a
fiúk a műhelyesek, és a karbantartók mellett
dolgozhatnak. A nyári gyermekfelügyeletet naponta
18-20 gyermek veszi igénybe, mely jól jelzi: igény
van a településen a folyamatos gyermekfelügyelet
megszervezésére. Reméljük, hogy, a nálunk
munkatapasztalatot szerző fiatalok a későbbiekben,
mint végzett szakemberek térnek vissza hozzánk!
Fontos, hogy minél több fiatal helyezkedjen el a
faluban, mert csak így tudjuk a település
népességmegtartó
erejét
biztosítani.
Az
Önkormányzat ezúton is köszöni diákok és mindazok
munkáját, akik a diákmunka sikeres lebonyolításához
hozzájárultak. A jövő évben is tervezzük diákmunka
indítását.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Augusztusi hírek a Start mintaprogramról
Az idei évben is folytattuk a tavalyi évben beindított
START mintaprogramot. Fő célkitűzéseink ma is
változatlanok.
Helyben
megtermelni
a
gyermekétkeztetésben és a szociális étkeztetésben
felhasznált zöldségféléket, illetve a felesleget
szétosztani a szociálisan rászorulók között.
A
márciusban elindult mezőgazdasági programban
kétszeresére növelt területen kezdtük meg a munkát
és megépítettük a második fóliasátrat is. A
fóliasátorban zöldhagymát, salátát, retket, spenótot,
karalábét, uborkát, paradicsomot, illetve paprikát
termesztünk/termesztettünk. Újdonság, hogy az idei
termésből már kovászos uborka és hordós

savanyúság
is
készült.
A
szabadföldi
növénytermesztésben befejeződött a zöldborsó, a
zöldbab, a főzőtök és a vöröshagyma betakarítása,
melyből tárolásra, fagyasztásra és üvegbe is került.
Főzőtökből összesen 3 q, zöldborsóból összesen
3,73 q, zöldbabból 3,60 q, vöröshagymából 8 q
termett. Ez a betermelt mennyiség fedezi az éves
szükségletet. Az idei évben még két 400 literes
fagyasztóládát is tudtunk vásárolni. Így még több
termény tartósítására van lehetőségünk. A
programban dolgozók egy alkalommal zöldbabból és
egy alkalommal főzőtökből is részesültek. A tavalyi
évben megtermelt és elraktározott burgonya,
hagyma, répa, zöldség kitartott az idei
betakarításig. A burgonya betakarítását az idén
beszerzett új burgonyaszedő géppel kezdjük meg.
Az idei évben először kísérleti jelleggel
gyógynövénytermesztéssel is foglalkozunk. A
virágok szedését megkezdtük. Szerződtünk, vagyis a
piacra jutással nem lesz gond, ha jó lesz az első évi
termés. A téli és egyéb értékteremtő programban
előállított betonoszlopokat és egyéb betonelemeket
felhasználva folyik a park és a pálya területén lévő
kerítések felújítása. Emellett folyamatos az
elhasználódott
járdák
felújítása
is.
A
közfoglalkoztatási telephely felújítása hamarosan
befejeződik. Bálázást az idén a rossz idő hátráltatja.
Az idén a bálázást már a program során vásárolt
saját bálázó gépünkkel fogjuk végezni. Az idén
először térkő készítésével is próbálkozni fogunk.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Befejeződtek a Bréda és Kintzig majori
útfelújítások
A Bréda és Kintzig majorokhoz
vezető aszfaltozott utak felújítási
munkálatai
befejeződtek. A
mintegy
4,3
km-es
önkormányzati útszakaszon a
kátyúzás az út teljes hosszában
megvalósult. A felújítás összértéke meghaladja a
négymillió forintot. Az útfelújítási munkálatok során
folyamatosan egyeztettünk az érintett területen
gazdálkodó földtulajdonosokkal és a területileg
érintett vállalkozások vezetőivel. A munkálatokba a
vállalkozók és a gazdák betekintést nyerhettek.
Köszönjük
minden
érintett
részvételét
a
munkálatokban. Köszönjük minden gazdálkodónak
és a területen vállalkozást működtetőknek az általuk
nyújtott anyagi támogatást is! Az eddig felajánlott
támogatás összege meghaladta a félmillió forintot.
A gazdákkal folytatott harmadik egyeztető
tárgyaláson megállapodtunk arról, hogy a külterületi
utak felújítása és más felmerülő problémák
megoldása érdekében az önkormányzat és a gazdák
közötti párbeszéd a jövőben rendszeres lesz.
A Brédai és a Kintzigi út felújításával jelentősen
javult a külterületen élő lőkösházi lakosok

életminősége.
Egyéb
külterületi
karbantartását is folytatni fogjuk.

földútjaink

Tisztelt lőkösházi földtulajdonosok!
Lőkösháza Önkormányzata nevében értesítem
Önöket arról, hogy létrehoztuk a Lőkösháza
Község
Önkormányzata
Külterületi
Utak
Karbantartása alszámlát. Az alszámla száma:
11733027-15343587-10400889. Az eddig érkezett
befizetéseiket köszönettel vettük. Amennyiben a
későbbiekben anyagilag támogatni szeretné a
külterületi utak felújítását, azt megteheti a fenti
számlára történő befizetéssel.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Helyi piac átadása
Tisztelt Lőkösháziak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a helyi termelői piac ünnepélyes átadása 2014.
szeptember 19-én, pénteken délelőtt 11 órától lesz.
Az avató ünnepséget követően egész napos vásárral
és szórakoztató rendezvénnyel várjuk a falu
lakosságát. Részletes program a Hírmondó következő
számában.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Szociális Szövetkezet alakulhat Lőkösházán
Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete legutóbbi ülésén döntött a volt Tüzép telep
megvásárlásáról. A Kiss Ernő utcai ingatlan
megvásárlásával
jelentősen
megnőtt
az
Önkormányzat ingó és ingatlan vagyonának értéke.
A
jelenlegi
településvezetés
2010-ben
elkötelezettséget vállalt az önkormányzati ingó és
ingatlanvagyon növelése tekintetében. Az elmúlt
négy
évben
megvalósított
beruházásoknak
köszönhetően az önkormányzat (tüzelő tárolók
építése, biomassza kazánok beépítése, sportöltöző
bővítése,
felújítása,
Gondozóház
épületének
felújítása, eszközfejlesztése, park felújítása, helyi
piac kialakítása, helyi önkormányzati lakások
felújítása, Alapítók utcai ingatlan felújítása bővítése, mezőgazdasági gépek vásárlása) ingó és
ingatlan vagyona több mint 180 millió forinttal
gyarapodott. Most a volt tüzép telep megvásárlásával
ismételten jelentős mértékben növekedett az
önkormányzat ingatlan vagyona. A megvásárolt
ipartelepen szociális és foglalkoztatási szövetkezet
létrehozását tervezzük a következő önkormányzati
ciklusban. A szociális szövetkezet helyi szinten
biztosítani tudja a hátrányos helyzetű és fogyatékkal
élő lőkösháziak tartós foglakoztatását. A megvásárolt
ingatlanon az önkormányzat gépszínt, gépműhelyet
és a szociális szövetkezet telephelyét kívánja
kialakítani a későbbiekben.
Lőkösháza Község Önkormányzata

2014. évi adózási információk
Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
2014. II. félévi adó pótlékmentes befizetésének
határideje: 2014. szeptember 15. A határidőn túl
befizetett adók után késedelmi pótlék kerül
felszámításra. A féléves értesítőt és a befizetésre
alkalmas csekket postai úton fogjuk eljuttatni minden
érintetthez legkésőbb 2014. augusztus 31-ig.
Lászlóné Komjáthy Ildikó
Testületi ülés levetítése
Értesítjük Önöket, hogy a 2014. augusztus 11.
hétfőre tervezett Képviselő-testületi ülés közvetítése
technikai okok miatt jelentős késéssel kezdődött el. A
testületi ülés közvetítésének ismétlésére 2014.
augusztus 18-án, hétfőn este 18 órai kezdettel kerül
sor a megszokott csatornán. A technikai hibáért
ezúton is elnézést kérünk Önöktől!
Lőkösháza Község Önkormányzata
Rendkívüli Gyermekvédelmi Kedvezmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt érintetteket, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
személyek
számára
az
Erzsébet
utalvány
kiosztásának várható időpontja 2014. augusztus
26-a, kedd.
Lőkösháza Község Önkormányzata
Óvodai hírek
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a nyári
karbantartási munkálatok után az intézmény
augusztus 27-től várja az óvodás gyermekeket.
Szeretnénk emlékeztetni a leendő kiscsoportosok
szüleit, hogy a tájékoztató jellegű szülői
értekezletet 2014. augusztus 26-án, 17 órai
kezdettel tartjuk az óvodában, melyre szeretettel
várjuk az érintett szülőket.
Nagy Józsefné – óvodavezető
Nyári események-tanévkezdés az Általános
Iskolában
A nyár mozgalmasan telt
intézményünkben.
A
tanévzárást követő héten a
„Lőkösháziak az Egészséges
Ifjúságért”
Alapítvány
szervezésében pedagógusaink
és az alapítvány tagjainak vezetésével kézműves
foglalkozásokat tartottunk 30-40 érdeklődő gyermek
számára. A résztvevők nagy örömére újabb
kézműves
tevékenységekkel
ismerkedhettek,
játszhattak, sportolhattak. Az iskolavezetés ezúton is

köszöni az alapítvány és minden résztvevő
segítségét. A tanulmányi és közösségi munka,
valamint a diáksport terén nyújtott kiemelkedő
eredmények jutalmaként 16 tanulónk és 3
pedagógusunk emlékezetes, örök élményt nyújtó 6
napos kiránduláson vehetett részt nemzetiségi
pályázatunk illetve egyéb támogatások jóvoltából
Romániában. A nyári felújítási munkálatok lassan a
végéhez közelednek. A szükséges anyagokat a KLIK
biztosította,
a
munkát
Lőkösháza
Község
Önkormányzata a közfoglalkoztatottak bevonásával
végzi el. Így sor került a 2-es számú épület
bejárójának burkolására, az elavult fiú mosdó
felújítására, valamint a tantermek tisztasági
meszelésére. Az 1-es számú épületben a tornatermi
rész
legszükségesebb
felújításait
tudtuk
megvalósítani: új ajtó került az öltözőre, üveget
cserélünk és szegélyt javítunk a tornateremben. A
tisztasági meszelés mellett a szertáraink és a
könyvtár is megújult. Ezen munkálatok elvégzését
köszönjük a polgármester asszony és a képviselő
testület segítő-pozitív hozzáállásának, hiszen
iskolánkat a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ működteti, és a feladatok elvégeztetése is
rájuk hárulna. A Gyulai Tankerület és az
önkormányzat jó munkakapcsolatának köszönhetően
a felsorolt karbantartási munkákat elvégezzük a
tanévkezdésre. Intézményvezetőként köszönöm a
technikai
dolgozóinknak
és
a
közfoglalkoztatottaknak
a
lelkiismeretes
munkavégzésüket.
Tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók:
- Örömmel értesítem a leendő első osztályosok
szüleit, hogy a tanévkezdő csomag és a
testnevelés felszerelés megvásárlásra került,
melyet az önkormányzat szociális bizottságának
javaslata alapján ingyenesen biztosítanak az
elsősök számára. A képviselő testület ezen
döntésével jelentős anyagi terhet vállalt át az
érintett családoktól, melyet ezúton is köszönök.
A csomagok átvehetők augusztus 18-19-én
délelőtt az iskolában.
- A tankönyvek kiosztására központi döntés
alapján, szeptember 01-én, a tanévnyitó
ünnepséget követően kerülhet sor. Az első napra
csak üres táskát, írószert és 1 db füzetet, üres
órarendet hozzanak magukkal tanulóink. A
napközis
ellátás
iránti
igényeket,
az
ingyenességre
jogosító
igazolásokat
(tankönyvhöz, étkezéshez), a tankönyv díjának
befizetését igazoló csekket augusztus 18-tól
kérjük a titkárságon leadni.
- Értesítjük az érintetteket, hogy az osztályozó és
pótvizsgák időpontja 2014. augusztus 26. 8:30
óra.
- Szeptember második hetében az SZMK
kezdeményezésére ismételten megrendezzük a
papírgyűjtést, melyen a lakosság segítségét
kérve, várhatóan túlszárnyaljuk az eddigi évek
eredményeit.

Az iskola a hagyományoknak megfelelően minden
olyan szabadidős tevékenység formát biztosít
tanulóinak, amelyre igény mutatkozik (hitoktatás,
művészeti oktatás, sport, kézműves foglalkozás,
szakkörök). A szünet hátralévő napjaira minden
tanulónknak jó pihenést, tartalmas nyári időtöltést
kívánok.
Balogh Istvánné - intézményvezető

valamint a résztvevők
szülei biztosították.
Köszönünk minden támogatást, hiszen az anyagi
segítség nélkül nem juttathattuk volna diákjainkat
ehhez a páratlan élményt nyújtó kiránduláshoz.

Romániában jártak a lőkösházi diákok

Egy álom vált valóra a lőkösházi
sportkörnél, amikor az ifjúsági
csapat minden tagja új melegítő
szettet,
hátizsákot
és
mezgarnitúrát kapott. A felnőtt
csapat tagjai sem maradtak ki.
Ők
melegítő
szettet,
mezgarnitúrát, szélkabátot, téli sapkát és utazótáskát
kaptak. Ezt a támogatást a T4 Komplex Kft-től és
Szűcsné Gergely Györgyitől kapta az egyesület. A
feliratozást Torma Károly készítette el. A sportolók
nevében köszönjük az önzetlenül nyújtott segítséget!

A Lőkösházi Általános Iskola 16 tanulója és 3
pedagógusa június 27. és július 3. közötti időszakban
feledhetetlen romániai kiránduláson vett részt. A
tábor célja a román nyelv gyakoroltatása és a román
kulturális és történelmi értékek megismertetése
mellett kapcsolatépítés volt a helyi ifjúsági
közösségekkel. Az autóbuszos út első állomása a
Temesvár főterén álló nevezetességek megtekintése
volt. A délutáni órákban érkeztünk meg Orsova
városába, ahol az „Alina & Sorin” panzióban
szálltunk meg. Tanulóink örömmel fedezték fel a
Duna menti város szépségeit. 1-1 napos
kirándulásokat tettünk a környéken: megnéztük
Drobeta Turnu Severint, a Vaskapu Erőművet és
múzeumát,
Herkulesfürdőt,
Sarmizegetuza
amfiteátrum romjait. Felsétáltunk a Szent Anna
ortodox kolostorba is. Emlékezetes hajókiránduláson
vettünk részt: a Dunán a folyami szurdokvölgyben
megcsodáltuk a Kis és a Nagy Kazán szoros
szépséges vidékét. Láttuk a Decebal sziklát, a part
mentén álló szép építményeket, a barlangrendszert.
Összeismerkedtünk az orsovai általános iskola és
gimnázium tanulóival, közös beszélgetésre invitáltuk
őket. Az internet adta lehetőségeket kihasználva talán
még új barátságok is alakulnak a gyerekek között. A
program 5.-6. napját a Retyezáti Nemzeti Park
területén töltöttük. Hosszabb-rövidebb hegyi túrák,
séták után a legnagyobb kihívást a Bukura-tó és a
Peleaga-csúcs meghódítása jelentette számunkra. A
2500 m felett elénk táruló panorámát soha nem
fogjuk elfelejteni épp úgy, mint az oda felvezető túrát
sem! A nap végeztével valamennyien elégedetten
fogyasztottuk a finom vacsorát, amit szállásadóink
készítettek el nekünk. Hazafelé ellátogattunk még a
Hátszegi Bölény-rezervátumba és megnéztük
Vajdahunyadon a Hunyadiak családi várát is. A
program során összesen 1109 km-t tettünk meg. A
közel 1 millió forintos bekerülési költséghez 500
ezer Ft támogatást nyert iskolánk az EMET által kiírt
nemzetiségi pályázaton, melyből részben a szállást és
az étkezést tudtuk finanszírozni. A fennmaradó részt
a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a
Kulturális Egyesület, a Lőkösháziak az Egészséges
Ifjúságért Alapítvány, az iskolai SZMK és a DÖK

Balogh Istvánné - intézményvezető
Rövid hírek a Községi Sportkör háza tájáról

Köszönjük azoknak a sportbarátoknak, akik adójuk
1%-át a Községi Sportkörnek ajánlották fel 2013ban. Ebből az összegből az idén felújításra került a
vendégöltöző, a vendég vizesblokk, valamint az új
előtető is elkészült. Az előtetőt az önkormányzat
dolgozói készítették el. A vizesblokkot Kiri Imre,
Körtvélyesi Lajos és Mag Géza szépítette meg.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, akik részt vettek a
munkálatokban!
Szűcs Sándor – KSK elnök
Közösségi szolgálat
„Ahhoz, hogy mások segítségét elvárhassuk, először
nekünk kell segíteni másokon!”
Érettségire készülők a törvény által előírt 50 órás
közösségi szolgálatát - az Emberi Erőforrások
Minisztériumának határozata alapján - a Lőkösházi
Polgárőrség Közhasznú Szervezetnél is letölthetik.
Három program közül lehet választani, amit a
szülőkkel egyeztetve kezdhet meg a tanuló:
-

„ Tiszteletet az éveknek, biztonságot az
időseknek”
„ Helyi környezetvédelmi program”
„ Kortárs segítő”

Bővebb információ a 06 30 621-0281 számon, vagy
személyesen a Polgárőrség tagjaitól kérhető.
Tóthné Turai Piroska – elnök

Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Haluska Mihályné. Szövegszerkesztés: Ildzsa Tímea Nikolett.
Nyomdai munka: Lőkösháza Község Önkormányzata. Szerkesztőség: Lőkösháza Község Önkormányzata –
5743. Lőkösháza, Eleki u.28. A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

