Lőkösháza, 2014. szeptember hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

L ő k ö s h á z i

HÍRMONDÓ
Jelentős önkormányzati önerő biztosításával valósult
meg Lőkösházán a kül, - és belterületi utak
felújításának első üteme

fejlesztéssel az érintett területek éjszakai megvilágítása
jelentősen javult, növelve egyúttal az érintett
területeken a közbiztonságot is.

Elsőként a külterületi utak karbantartásának fogtunk
neki. A 4444-es számú úttól induló Bréda - majori,
majd pedig annak folytatásaként II. ütemben a Kintzig majori út kátyúzása és részleges fejújítása készült el. A
munkák elvégzése alatt folyamatosan konzultáltunk a
gazdákkal és a területen érintett vállalkozásokkal. A
munkák felügyeletébe bevontunk a gazdákat is.
Részvételüket ezúton is köszönjük! Sok vállalkozó és
gazda önkéntes pénzügyi felajánlással is támogatta a
felújítást. A mintegy 4,2 km-es útszakasz teljes
hosszában egészen a kerékfertőtlenítőig megtörtént a
kátyúzás.
Ezt követően kezdtük el a település belterületén is a
legveszélyesebb kátyúk helyreállítását. A községben
zajló kátyúzás minden olyan utcára kiterjedt, ahol a
közlekedést veszélyeztető úthibák voltak. Kiemelten
kezeltük a közintézményekhez vezető utakat.
Az elvégzett munkák kül, - és belterületen összesen
8.089.900 forintba kerültek. Ennek fedezete a 2014.
évi központi támogatás volt 2.979.602 forint értékben.
A gazdák által eddig befizetett önkéntes hozzájárulás
összege 425.000 ezer forint. Lőkösháza Község
Önkormányzata saját bevételeiből 4.705.298 ezer
forintot biztosított. A belterületi útfelújítás II. ütemét
2015. nyarára tervezzük, míg a külterületen
folyamatosan
tovább
végezzük
a
földutak
karbantartását. Következő kiemelt feladatunk a faluhoz
legközelebb eső tanyákhoz vezető út rendbetétele lesz.
A továbbiakban is szívesen fogadjuk az önkéntesen
felajánlott segítség bármely formáját.
Az eddig
nyújtott segítséget, valamint pénzügyi támogatást
ezúton is köszönjük!

Lőkösháza Község Önkormányzata

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Közvilágítási hálózat bővítése
Régi lakossági kérés teljesült azzal, hogy a községben
az elmúlt héten elvégezték meglévő közvilágítási
hálózatunk bővítését.
Meglévő üres oszlopra két új lámpatest került
elhelyezésre: az egyik a Nagykör és az Alapítók útja
kereszteződésébe, a másik a vasútállomással szemben
lévő buszfordulóba. A harmadik lámpatestet a
művelődési ház előtti oszlopra szerelték fel, hogy az
intézmény eleje még jobban ki legyen világítva. A
három lámpatest felszerelése 632.000 ezer forintba
került, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetés
működési bevételei biztosítják. A megvalósított

Közfoglalkoztatási kiállítás Békéscsaba, 2014
Immár
második
éve
került
megrendezésre
Békéscsabán a Békés Megyei Közfoglalkoztatási
Kiállítás és Vásár, melyen az idén is részt vettünk. Az
ide látogatók megtekinthették a Start mezőgazdasági
programban megtermelt konyhakerti növényeket, illetve
ezekből a napközi konyhán készített termékeket,
melyekből kóstolni is lehetett. Nagy sikert aratott a
paradicsomlé, a padlizsánkrém, a paprikakrém és a
zakuszka is, melyeket lőkösházi kenyérrel kínáltunk.
Kóstolni lehetett még a híres lőkösházi „sajtoskát” is,
mely szintén a lőkösházi pékség terméke volt.
A téli és egyéb értékteremtő program bemutatása
fényképeken illusztrálva történt meg, illetve a felmerülő
kérdéseket a program keretében foglalkoztatott
dolgozók válaszolták meg. Bemutattuk a programban
dolgozók munkaruházatát is.
A kiállításon Lőkösházát képviselte még a
Vásárhelyi Bréda - Kastély, Corvus-Kora Róbert, a
Lőkösházi Kenyér, Nagy Pál szikvízkészítő, és nem
utolsó sorban a Gondozási Központ Fejlesztő Felkészítő
Csoportja is.
Nagyon örültünk, hogy a közfoglalkoztatási
kiállításon standunkat megtekintették. Dr. Hoffmann
Imre közfoglalkoztatási helyettes államtitkár Úr, Gajda
Róbert Békés Megyei Kormánymegbízott Úr, Dr. Nagy
Ágnes a Békés Megyei Munkaügyi Központ vezetője.
Emellett köszönjük azoknak az országgyűlési
képviselőknek,
szomszédos
települések
polgármestereinek, alpolgármestereinek, önkormányzati
hivatalok munkatársainak, a munkaügyi központ
munkatársainak, akik megtisztelték Lőkösháza kiállítói
standját!
A
kiállításon
készült
fényképeket
megtekinthetik a www.lokoshaza.hu weblapon.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Felhívás az árkok tisztítására
Tisztelettel felkérjük az ingatlanok tulajdonosait,
intézményvezetőket, üzlettulajdonosokat, hogy az
ingatlanokhoz tartozó járdákat, zöld területeket,
árkokat, átereszeket a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítására. A csapadékos időjárás miatt
sok helyen problémát okoz a vízelvezető árkok

elhanyagolt állapota, amely joggal zavarja azon ingatlan
tulajdonosait, akik becsületesen kitakarítják maguk előtt
az árkot, de mások miatt abból a víz nem folyik el.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlan
tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni az
ingatlanok előtti belvízelvezető árkok és ezek
műtárgyainak
(átereszek)
tisztántartásáról,
rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását
akadályozó
anyagok,
hulladékok
eltávolításáról és a kiszedett idegen anyagok
lerakóhelyre történő szállításáról.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Szociális étkeztetés
A napközi konyha és a szociális
étkeztetésben
dolgozók
közös,
összehangolt
munkájának
köszönhetően településünkön rekord
létszámot ért el az ellátotti létszám.
2014 szeptemberétől ugyanis 115 fő veszi igénybe a
szociális étkeztetést. Az önkormányzat nagy hangsúlyt
fektet a szociális ellátásokra, ezek közül kiemelt
figyelmet fordítunk a szociális étkeztetés helyben
történő biztosítására. E hónaptól kezdve minden
ellátottat köszönteni fogunk a névnapján!
Folyamatosan értékeljük az étkezést igénybe vevők
visszajelzéseit. Reméljük, minél többen döntenek úgy,
hogy igénybe veszik a konyha által előállított bőséges
és ízletes ebédet!
Sajben Tímea szociális segítő

Tojótyúk és kacsavásár Lőkösházán

Elkezdődött a 2014-2015-ös tanév
Az idei évben is zavartalanul kezdődött
el a tanév. Köszönhetően annak, hogy az
önkormányzat az idei nyáron is
elvégezte a szokásos karbantartást.
Sőt annál még többet is: ajtót cseréltek a tornaterem női
öltözőjében. A II. számú iskolánál új járda, bejáró és
kerítés készült. Ugyanitt megújult a fiú WC. Emellett
minden festési munkálatot elvégeztek, amit az
iskolavezetés kért. A Gyulai KLIK is megköszönte az
önkormányzat által elvégzett nyári karbantartási és
festési munkát! A gyerekek nevében is köszönöm az
önkormányzat segítségét!
Balogh Istvánné intézményvezető

Óvodai hírek
A lőkösházi Önkormányzat által benyújtott
Integrációs Pedagógia Rendszer című pályázaton
690. 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert
Lőkösháza Községi Óvodája.
A felhasználható összeget az óvodapedagógusok a
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
esélyegyenlőségének megteremtésére, - innovatív
pedagógiai módszerek alkalmazásával - a hátrányok
csökkentésére fordítja, elősegítve a szülőkkel való
szorosabb együttműködést.
A támogatásból a felzárkóztatáshoz szükséges
fejlesztő eszközök vásárlása (óvodai bútorok cseréje,
szőnyegvásárlás), valamint a szülőkkel való közös
programok feltételeinek megteremtése valósítható meg.
Az IPR pályázaton nyert összegből már megvásárolt
mozgásfejlesztő játékokat örömmel vették birtokba az
óvodások.

Tisztelt Érdeklődők! Továbbra is folytatódik a
tojótyúk és kacsavásár településünkön. A tyúk 599
Ft/db, a kacsa 1399 Ft/db. Feliratkozni folyamatosan
lehet az Önkormányzatnál. Tyúk legközelebb
szeptember 16-23. között, kacsa pedig október
folyamán érkezik.
Sajben Tímea önkormányzati munkatárs

Tájékoztató pénztári kifizetés változásáról

Nagy Józsefné óvodavezető
Gondozási Központ hírei

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2014.
szeptember 19-i, a Helyi Termelői Piac ünnepélyes
átadása miatt az ügyfélfogadás ügyeleti jelleggel
működik.
Tájékoztatjuk a Tisztelt érintetteket, hogy pénztári
kifizetési nap 2014. szeptember 18-án, csütörtökön
8.00 órától 12.00 óráig lesz.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gondozási Központ
használt ruhagyűjtést szervez. Ha van az otthonukban
az Önök számára feleslegessé vált, de még jó állapotban
lévő használt ruhanemű, játék, vagy egyéb használati
tárgy, akkor adományaikat szívesen fogadjuk. Az
összegyűjtött adományokat a rászoruló családok között
kívánjuk szétosztani. Az adományok leadhatók a
Gondozási Központban munkanapokon 8 -16 óráig.

Szíves megértésüket kérjük!
Adományaikat előre is köszönjük!
Lőkösháza Község Önkormányzata
Kora-Varga Mónika intézményegység - vezető

Első gasztroturisztikai esemény a lőkösházi
nyugdíjas klubban

A lőkösházi Fatimai Szent Szűz Egyházközség
hirdetései
A szentmisék időpontja: vasárnap 11:15.

A gasztroturisztikai központ
augusztus 20-i átadása után
nem sokkal már lezajlott az
első gasztronómiai programmal
egybekötött klubfoglalkozás a
lőkösházi Vasutas és Községi
Nyugdíjas Klubban, mely
következő soros összejövetelét
augusztus
29-én
tartotta.
Előzetes
megbeszélésünk
alapján
ezeket
a
klubfoglalkoztatásokat az aktuális és hivatalos
napirendi pontok megbeszélésén, észrevételek, egyéb
hozzászólások megtárgyalásán kívül valamilyen egyébzenés, kulturális esetleg gasztronómiai programmal
tesszük érdekessé. Ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy
tagjaink szívesen és aktívan részt vegyenek az
összejöveteleken.
Lőkösháza Község Önkormányzatával, és a
Képviselő–testülettel jó kapcsolatot ápolunk.
A
Képviselő–testület korábbi döntése értelmében a civil
szervezetek
rendezvényeihez
az önkormányzat
felajánlotta, hogy a Start mezőgazdasági programban
megtermelt zöldségekből a lecsó alapanyagait (hagyma,
paprika, paradicsom) az önkormányzat biztosítja
részünkre. Azonban, hogy az étel még gazdagabb
legyen a testület hozzátett egyéb belevalót is
(lecsókolbász, tarhonya stb.). Nagyon szépen
köszönjük, és bízunk benne, hogy a jó kapcsolatunk
még sokáig megmarad!
Szeretném megemlíteni
Viszokai János, helyi pékmestert, aki a nagyon finom
lőkösházi kenyeret szokta felajánlani. Ő a klubunk
részére már számtalan felajánlást tett: kenyeret és egyéb
sütőipari termékeket adott rendezvényeinkhez, és
szakmai segítséget nyújtott az új kemence
használatához augusztus 20-án. Neki is szeretnék
köszönetet mondani!
Ne felejtsünk el azonban köszönetet mondani azoknak
is, akik igen idős koruk, illetve betegségük ellenére
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Végül, de nem utolsó sorban egy kedves és érdekes
történet a dolgok körforgásáról. Egyik aktív tagunk,
Kontró Imre zöldségeket termel odahaza fóliasátorban.
Saját maga neveli a palántákat. Ezekből adományozott
az önkormányzatnak, ahol azt a közmunkások
felnevelték. Ezek a zöldségek kerültek vissza a
klubunkhoz, amiből a szakácsnak is nagyon ügyes Imre
megfőzte a lecsót. Ehhez felhasznált némi saját maga
készítette füstölt szalonnát illetve egyéb „titkos”
fűszereket. Segítségére voltak az előkészületekben
gyorskezű, ügyes hölgytagjaink. A lőkösházi lecsó
nagyon finom volt! Legközelebb Kardoskútról várunk
vendégeket, akiket újabb lőkösházi gasztronómiai
különlegességeket fogunk megismertetni.
Fodor Béláné elnök

Az idei tanévben is lesz hitoktatás az óvodában és az
iskolában is a következő időpontokban:
Óvodás hittan:
Csütörtök 8:45-9:00 kis-középső csoport
Csütörtök 9:00-9:15 nagy-középső csoport
Iskolai hitoktatás:
1. osztály: péntek 12:00 – 12:30
(2. sz. iskola)
2. és 4. osztály: péntek 12:45 – 13: 15
(2. sz. iskola)
3. osztály: péntek 13:15 – 14:00
(2. sz. iskola)
4. Felső tagozat: csütörtök 16:00 – 16:45
(1. sz. iskola)
Jelentkezni lehet az óvodapedagógusoknál és
osztályfőnököknél, illetve Kovács Barbara hitoktatónál
a 06-20/330-2919-es telefonszámon.
Az első foglalkozások ideje: szeptember 25.
2014. szeptember 28-án, vasárnap 11óra 15 perctől
tanévnyitó szentmisét tartunk.
Jerikó gyalogos zarándoklat:
Augusztus 15-én indult el a Jerikó gyalogos
zarándoklat Esztergomból. Magyarország határmenti
településeit járják végig a szervezők és a vállalkozó
kedvű zarándokok. A zarándoklat fő célja és üzenete a
nemzeti összefogás, összetartozás érzésének erősítése.
Ezért hívják és várják a szervezők az érintett
települések lakóinak bekapcsolódását, így a lőkösházi
lakosokat is! Lőkösházára 2014. szeptember 25-én,
csütörtökön délután érkeznek meg a gyulai, eleki és a
szervező zarándokok a délutáni órákban. Lőkösháza
Község
Önkormányzatának
támogatásával
a
zarándokokat a házasságkötő teremben fogadjuk, ezt
követően hálaadó imádságon, szentmisén vehetünk
részt templomunkban. Ezt követően az eleki és gyulai
zarándokok hazautaznak, a szervezőket Lőkösházán
szállásoljuk el. 2014. szeptember 26-án, pénteken
reggeli után a plébános áldását követően indulnak
tovább a szervezők vállalkozó szellemű lőkösháziakkal
Battonyára, kevermesi és dombegyházi pihenőkkel.
Ezúton hívunk és várunk minden lőkösházi lakost a
csütörtök délutáni zarándokok fogadására, a
hálaadó imádságra, illetve a pénteki gyalogos
zarándoklatra,
Battonyára.
Szívesen
veszünk
bármilyen segítséget a fogadással és a zarándokok
elszállásolásával kapcsolatban. Ezen szándékukat,
illetve a gyalogos zarándoklatra való jelentkezést
Kovács Barbaránál jelezhetik a 06-20/330-2919-es
telefonszámon. Részletesebb program és további
információ a templom hirdetőtábláján olvasható.
Felekezeti hovatartozástól függetlenül képviseljük a
zarándoklat céljait és várunk útitársnak minden jó
szándékú honfitársunkat! Jerikó zarándoklat szervezői,
Fatimai Szent Szűz Egyházközség és Lőkösháza
Község Önkormányzata.
Fatimai Szent Szűz Egyházközség
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Piactér, 2014. szeptember 19.
Ünnepi műsor: 11.00 -

Avató ünnepség

12.00 - Ebéd : A Békés Megyei Culinary Team

megvendégeli a rendezvényre kilátogatókat!
Az ebéd elfogyasztására jogosító regisztrációs jegyet a
rendezvény helyszínén személyesen lehet átvenni!
12.00 13.30 14.00 14.45 15.30 16.00 16.30 17.30 17.45 18.15 -

„Jó ebédhez szól a nóta!” – Szakács Józseffel
A lőkösházi Esthajnal Nótakör fellépése
Kisiratosi Rónasági Citerazenekar műsora
Csocsesz szórakoztatja a közönséget
Lőkösházi óvodások és iskolások műsora
A lőkösházi CRAZY tánccsoport fellépése
Sláger Mix a Négy Elem együttessel
Minnie Dance Club műsora
Nagy Nikolett, helyi tehetség műsora
Utcabál a Weekend zenekarral

Kísérő rendezvények
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00
16.00 – 18.00
12.00 – 18.00
12.00 -

Fővédnökök:
Fő támogatóink:

Helyi termékek vására, bemutatója
Arcfestés – Kovács Barbarával
Ugrálóvár gyerekeknek
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
Fejlesztő Felkészítő Csoport által kiállított
termékek kiállítása és vására
Lőkösházi Általános Iskola és a Szülői Munkaközösség közös
jótékonysági palacsintasütése

Gajda Róbert a Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja
Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Egyházmegye megyés püspöke
Békés Megyei Polgárőr Szövetség
Békés Megyei Culinary Team tagjai: vendégünk Ambrus György, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Szakács alelnöke
A rendezvény szervezője: Lőkösháza Község Önkormányzata

A rendezvényt biztosítják: Gyula Rendőrkapitányság: körzeti megbízottak, HRK Lőkösháza, és a
Polgárőrség Lőkösháza
A rendezvényre minden kedves lőkösházi és vidéki érdeklődőt szeretettel várunk!
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 út 28. A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

