Lőkösháza, 2014. október hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

L ő k ö s h á z i

HÍRMONDÓ
Program:

Tájékoztató kábeltelevíziós
közvetítésekről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
az alábbi időpontokban kábeltelevíziós
közvetítéseket láthatnak a megszokott
televízió csatornán (National Geographic):
1. 2014. október 06. (hétfő) 18.00 óra:
Polgármester - jelöltek és képviselő
- jelöltek bemutatkozása, azt
követően a helyi piac ünnepélyes
átadása.
2. 2014. október 07. (kedd) 18.00 óra:
Ciklust záró testületi ülés vetítése,
azt követően a Határon átnyúló
nyugdíjas – találkozó.
3. 2014. október 8. (szerda) 18.00 óra:
Idősek Világnapja.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Meghívó
a
lőkösházi Közfoglalkoztatási telephely
átadó ünnepségére
Lőkösháza
Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja a település lakosságát a
2014. október 07-én (kedden), délelőtt
10.00 órakor kezdődő Közfoglalkoztatási
telephely ünnepélyes átadására, amely a
Start
Mintaprogram
Értékteremtő
programelemén keresztül valósult meg.
Helyszín: 5743. Lőkösháza, Alapítók útja
18., az óvoda mellett.

− Ünnepélyes megnyitó.
− Az épület bemutatása: így készült a
közfoglalkoztatási telephely című
fotókiállítás megnyitása.
− Közfoglalkoztatási kiállítás.
− Közös ebéd a meghívott vendégekkel
és az érdeklődőkkel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Lőkösháza Község Önkormányzata

Már üzemel Lőkösházán a helyi piac
2014. szeptember 19én átadtuk Lőkösháza új
helyi piacát. Szép és
sikeres rendezvény volt,
és ami igazán fontos,
hogy
a
lőkösházi
emberek szép számban eljöttek. Akik ott
voltak, azok jól is érezték magukat! A
rendezvényt a Békés Megyei Polgárőrök
Szövetsége is támogatta. A biztonságról
gondoskodtak: Gyulai Rendőrkapitányság:
körzeti megbízottak, HRK Lőkösháza és a
Lőkösházi Polgárőrség. Köszönjük szépen!
Köszönet továbbá a rendezvényt segítő
valamennyi embernek, a fellépőknek, a
bemutatót tartóknak, a mesterszakácsoknak,
a palacsintasütőknek, a helyi terméket
bemutatóknak,
a
gyermekeket
szórakoztatóknak,
a
vásározóknak
a
segítségért és a részvételért! Örömteli, hogy
mostantól Lőkösházán is a 21. század
követelményeinek megfelelő körülmények
között találkozhat egymással vásárló és
eladó.
Lőkösháza
mostantól
városi
színvonalú piaci szolgáltatást nyújt.

A piac nyitvatartási rendje:
Minden héten hétfőtől szombatig,
7.00 óra és 12.00 óra.

Piaci helypénz:
50 %-os díjcsökkentéssel nyitjuk meg a
helyi piacunkat! A piaci helypénz mértéke
nem változott! Továbbra is 340 forintot
kérünk, csak most nem egy négyzetméterért,
hanem egy asztalért, mely 1,9 négyzetméter.
Piaci rend:
Minden tisztelt árust arra kérünk, hogy a
földre
árut
ne
helyezzen,
mert
közegészségügyi szempontból ez nem
megengedhető. Csak asztalról, vagy a belső
parkolóban gépkocsiról engedélyezett az
árusítás. Az Alapítók útja teljes területén az
árusítás nem megengedett, kereskedelmi
tevékenységet csak a piac terültén lehet
mostantól végezni. Tervezzük tematikus
piaci napok megrendezését is a lőkösházi
emberek számára, mint pl. népi mesterségek
vására, tejtermékek vására, kolbászok vására
stb.

A beruházás Európai Uniós segítséggel
valósul meg. Célja, hogy a megye területén
egységes, az EU-s előírásoknak megfelelő
minőségű kommunális vízellátás valósuljon
meg. Ennek az Uniós pályázatnak
köszönhetően a Bréda majori lakott
területeken is elérhető lesz a vezetékes
ivóvíz szolgáltatás.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy szükség
esetén legyenek türelmesek és segítsék a
vállalkozó
konzorcium,
valamint
a
kivitelezők munkáját.
Ezúton
tudatom
azokkal
a
fölhasználókkal, akik a beruházási munkák
során számottevő mezőgazdasági (zöld, taposási,
vagy
akadályozási)
kárt
kénytelenek elszenvedni, a mielőbbi
kártalanítási eljárás lefolytatása érdekében
szíveskedjenek kárigényüket /név, lakcím,
elérhetőség, a károsodott terület, kultúra
állapota, vagy a kár jellege/ hivatalunknál
bejelenteni,
Málik
József
műszaki
ügyintézőnél, távollétében Révész Bernadett
kirendeltség-vezetőnél.
A bejelentésre szolgáló kárbejelentő lap
hivatalunknál elérhető.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Lőkösháza Község Önkormányzata

A Békés – Megyei Ivóvízminőség javító program munkálatai
Lőkösházán
Mindannyiunk
előtt
köztudott, hogy megyénk
sok településén indokolt az
ivóvíz
minőségének
javítása, a helyi – változó
minőségű
ivóvizet
biztosító – víznyerő kutak
kiváltása a megyei vízellátó rendszerhez
történő csatlakozással.
A településünk képviselő testülete és a
magam nevében értesítem Önöket, hogy
külterületünkön rövidesen megkezdődik a
„Békés Megyei Ivóvízminőség – javító
program” megvalósítása.

Településünk legidősebb lakójának
köszöntése
2014. október elsején, az
Idősek
Világnapja
alkalmából
Lőkösháza
Község
Önkormányzata
felköszöntötte a település
legidősebb polgárát, a 99
éves Jámbor Istvánt.
Ez alkalomból az önkormányzat részéről a
település polgármestere Szűcsné Gergely
Györgyi, alpolgármestere Telek János, a
Szociális, Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának elnöke Enyedi József,
Révész Bernadett kirendeltség vezető,
valamint Kora-Varga Mónika a helyi
Gondozóház vezetője, a család otthonában
kereste fel Pista bácsit. A házi ünnepségen
részt vett Pap Enikő, aki a helyi Gondozóház

2007. január elsejei megalakulása óta
dolgozója az intézménynek, azóta segíti házi
gondozóként a család munkáját. A család
elmondta, hogy Enikő 2007. óta minden
munkanapon részt vesz Pista bácsi
gondozásában, ennél fogva őt már
családtagként szeretik.
Az ünnepeltet
ajándékokkal
köszöntötték.
Az
önkormányzat a község címerét megmintázó
faliórával, a Gondozóház pedig saját
készítésű
ülőpárnával
kedveskedett.
Megköszönték neki a településen végzett
hosszú, szorgos munkáját. Az ünnepi
koccintás mellett, szó esett arról is, hogy
hamarosan találkozni fognak, hiszen Pista
bácsi 2015 februárjában tölti be a 100.
életévét.
Isten
éltesse
településünk
legidősebb polgárát még sokáig erőben,
egészségben!

biztosítása. A pályázat nyert, így 16
településen,
köztük
Lőkösházán
is
elkezdődnek a munkálatok. A kivitelező
részére a munkaterület átadása 2014. 04. 29én megtörtént. A kivitelezési munkálatok
befejezési határideje: 2015. 06. 30.
A
munkafolyamat során a hulladékot rostálják,
betömörítik. Erre humuszréteg fog kerülni,
majd a területet befüvesítik, végül fásítani
fogják. A beruházás kiemelten fontos a
lőkösháziak számára, mert így nem
szennyeződnek tovább a felszín alatti
vizeink.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Elnökségi ülést tartott Lőkösházán a
Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szeméttelep helyett újabb zöld terület
Újabb
EU-s
pályázat
érkezett
megvalósítási szakaszba Lőkösházán. A
bezárt szeméttelepek sorsát rendezi a
Délkelet
Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer. Célja a
környezet védelme, főként a felszín alatti
vizek
további
szennyezésének
megakadályozása.
A
résztvevő
önkormányzatok a települési szilárdhulladék
- lerakókat érintő rekultivációs programokat
települési önerő hozzáadása nélkül tudják e
pályázat keretében megvalósítani.
Településünkön régóta megoldásra várt a
2001-ben bezárt, elhanyagolt szeméttelep
rekultivációja,
felszámolása.
2010-ben
benyújtásra került Lőkösháza Települési
Szilárd Hulladéklerakó rekultivációs terve,
mely a szeméttelep végleges lezárását
célozta meg.
Lőkösháza a Maros
hordalékkúpján fekszik, ezért az alattunk
található vízbázis fokozottan érzékeny.
Kiemelten fontos számunkra a környezet
védelme, ezen belül is az egészséges ivóvíz

2014. október 2-án délután 16 órai
kezdettel tartotta meg elnökségi ülését
Lőkösházán a Békés Megyei Polgárőrök
Szövetsége. Az elnökségi ülésen többek
között arról is határozat született, hogy a
2015. évi Békés megyei polgárőr nap
Lőkösházán kerül megrendezésre. Ezzel is el
kívánja ismerni a polgárőrök megyei
szervezete,
hogy
településünkön
a
polgárőrség magas színvonalú szakmai
munkát végez, illetve azt, hogy a települési
közbiztonságért felelős szervek közötti
együttműködés magas színvonalon valósul
meg.
Nagy megtiszteltetés településünk
számára az is, hogy Lőkösházát alkalmas
helyszínnek
találták
megyei
szintű
rendezvény lebonyolítására. Köszönjük a
megyei vezetőségnek, hogy településünket
ilyen erkölcsi elismerésben részesítette! A
település vezetése a továbbiakban is arra
törekszik, hogy jó kapcsolatot ápoljon a helyi
és megyei szintű polgárőr szervezetekkel.
Tesszük ezt azért, hogy településünkön
minél több, a közbiztonság növelését
elősegítő szervezet működhessen, illetve
tarthasson
rendezvényeket.
Lőkösháza Község Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Lőkösháza Község Önkormányzata tisztelettel meghívja községünk szépkorú lakóit az

IDŐSEK VILÁGNAPJÁT
köszöntő rendezvényére.
A rendezvény helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház nagyterme
A rendezvény időpontja: 2014. október 9. (csütörtök) délután 14.00 óra
Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra,
hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod.
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell, azon sok emberre,
akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe.
Legalább e napon, jussanak eszedbe!
Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve!
Törődjél és szeress! Mindenki azt mondja:
hogy amennyit most adsz,
annyit kapsz majd vissza!
M. Legrand : Az idősek tisztelete

Programok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ünnepi köszöntőt mond Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Óvodások műsora
A lőkösházi CRAZY Csoport tánc fellépése
Tapasztó Mihályné verses előadása - Gondozóház
Támaszház – Közösségi Misszió műsora
Általános iskolások műsora
Barangoló Csűrdöngölő Vándor táncház – a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú
Egyesület szervezésében. Közreműködnek: a Kisberényke táncegyüttes táncosai és Hanó Krisztina
aranygyöngyös néptáncos, néptáncpedagógus, valamint az Árvalányhaj Zenekar.
Ajándékozás
Megvendégelés:
Lőkösházi betyárleves
Sütemény
Minden kedves 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 u.28. A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

