Falunap 2016.08.20-21.
augusztus 20. szórakoztató
műsorok
Délelőtt: Kispályás foci
Déltől: Ebéd
Utána A jó LaciBetyár, Péter
Szabó Szilvia és más zenés,
szórakoztató műsorok,
táncbemutató, gyermekműsor.
A Showder Klub
sztárfellépőjének Stand up
műsora
Tűzijáték 22 órakor
Buli hajnalig a Három

augusztus 21. ünnepi műsorok

10:00 - Ünnepi testületi ülés
a művelődési házban
11:30 - Májer Tibor Tér avatása
Emléktábla koszorúzás
Májer Tibor emlékkiállítás
megnyitója
12:00 - Ünnepi Szentmise
kenyérszenteléssel
12:30 - Koncert: Mihaela
Buhaiciuc énekművész és Szabó
László erdélyi orgonista
13:15 - Agapè a művelődési
házban
14:00 - Májer Tibor plébános
sírjának meglátogatása a
községi temetőben

Amigóval
Részletes programmal hamarosan jelentkezünk!

Lászlónénak,
akik
az
önkormányzati
fóliákba
gondoskodtak
a
különféle
paprika
palánták
előneveléséről!
Köszönetet mondunk Telek Jánosnak, aki a sertéstartó
projektünket szakmai tudásával segíti!
Köszönetet mondunk Mézes Ferencnek, aki jelentős
mennyiségű istállótrágyát ajánlott fel nekünk.
Köszönetet mondunk Szántó Zoltánnak, Dávid
Istvánnak, Forgács Zsoltnak, Stefán Józsefnek, akik
szaktudásukkal és önkéntes munkájukkal rendszeresen
segítenek bennünket!

Rendelet szabályozza községünkben a
közterületen történő szeszesital fogyasztást
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Lőkösháza
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016.
(VI.30.) számon önkormányzati rendeletet alkotott a
közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól.
A rendelet értelmében 2016. július 1. napjától
Lőkösháza
Község
közigazgatási
területén,
közterületen tilos a szeszesital fogyasztása!

Segítség jótékonysági rendezvényeink sikeres
lebonyolításában

Kivétel a tilalom alól:
a) az érvényes közterület-használati megállapodással
rendelkező vendéglátó egységek nyitvatartási időben;
b.) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező
alkalmi rendezvények;
c) minden év első és utolsó napja.

Az idei esztendőben két jótékonysági rendezvényt
szervezett az önkormányzat. Nőnapkor az általános
iskolásoknak, gyermeknapkor az óvodás gyermekek
részére jótékonykodtunk! A két rendezvény bevétele
215.000 forint lett! Köszönetet mondunk Lőkösháza
Fejlődéséért Alapítvány Kuratóriumi tagjainak, az
általános iskola és az óvoda pedagógusainak, Gyenes
Csaba plébánosnak és palacsinta sütő csapatának, a
Vasutas és Községi Nyugdíjasklub fánksütő és árusító
tagjainak, a Lőkösházi Alkotóklub tagjainak, Enyedi
Istvánnénak, a Napközi Konyha dolgozóinak, Nagy
Csabának és Telek Jánosnak, a Gondozóház fejlesztő
felkészítő csapatának, Nagy Éva körzeti főnővérnek,
Kovács Gábornénak, Kovács Barbarának, valamint a
közfoglalkoztatásban dolgozó lányoknak és fiúknak,
mindazoknak, akik az idén is részt vettek a községi
nőnap és a családi gyermeknap jótékonysági akcióiban:
rendezvényt
szerveztek,
kiállították
munkáikat,
palacsintát sütöttek, fánkot makarónit és disznótorost
készítettek, helyszínt biztosítottak, gyermekekkel és
felnőttekkel foglalkoztak!Segítségükkel két szép és
tartalmas önkormányzati rendezvény valósulhatott meg!
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Aki közterületen a fenti naptól szeszesitalt fogyaszt
szabálysértést követ el és szabálysértési bírsággal
sújtható!
A rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján a
dokumentumtár menüpontban elérhető.
Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző

Lakossági felajánlások településünkön
Segítség a fűtéshez
Lőkösháza Község Önkormányzata ezúton is szeretné
megköszönni mindazoknak a lőkösházi lakosoknak a
segítségét, akik az erdő gyérítése alkalmával a levágott
gallyat felajánlották az önkormányzatnak. A gallyból a
közfoglalkoztatási program keretében apríték és brikett
is készül, melyet az önkormányzat az intézményeiben
kíván hasznosítani. Jelentősen csökken a fűtési
költségek nagyságrendje, hiszen nyáron szalmabálát
készít az önkormányzat, télen pedig a fasorait gallyazza,
melyből tüzelőanyag lesz az év során. Emellett
megköszönjük a hozzánk eddig eljuttatott gally
felajánlásokat. Eddig közel harminc pótkocsi gallyat
kaptunk a lakosságtól, melyet egy depóniában helyezünk
el, ezt követően felaprítjuk, brikettáljuk. A felajánlott
gallyat az önkormányzat mindenkitől elhozza. Köszönjük
a felajánlást: Fekete Bélánénak, Vízi Ferencnek,
Zámbori
Zsoltnak,
Czilli
Attilának,
Kotroczó
Jánosnak, Nagy Bélának, Fodor Lajosnak, ifj.
Hrabovszki Jánosnak. Továbbra is szívesen vesszük a
felajánlásokat!

Lőkösháza Humanitárius település lett
A fennállásának 135. évfordulóját ünneplő Magyar
Vöröskereszt, a világnapi ünnepségét és az éves országos
küldöttgyűlését két napos program keretében rendezte
meg. A 2016. május 27-én
Orosházán tartott
megemlékezést követően május 28-án Mezőkovácsháza
adott otthont a Humanitárius Települések VI. Országos
Találkozójának. A program keretében kihirdették a
2016-ban
humanitárius
település
címet
elnyert
községek, városok nevét, és elismerésben részesítették a
dél-békési önkénteseket is. Lőkösháza az idén első
alkalommal viselheti ezt a kitüntető címet. A hétvégi
országos
találkozón
Szűcsné
Gergely
Györgyi
polgármester és Enyedi József alpolgármester vette át a
megtisztelő címet. Az ünnepség részeként az először
elismerésben részesített települések képviselői, így
Lőkösháza vezetői is a község címerével ellátott szalagot
kötöttek a találkozót szimbolizáló vándorbotra. Az
eseményen, többek között, részt vett dr. Göndöcs
Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke, Kardos István,
a Magyar Vöröskereszt főigazgatója, Nagy Gábor

Segítség közfoglalkoztatási programunk
megvalósításában
Lőkösháza Község Önkormányzata ezúton is szeretné
megköszönni mindazoknak a lőkösházi lakosoknak a
segítségét, akik önkéntes munkájukkal, segítségükkel
hozzájárultak
ahhoz,
hogy
községünkben
a
közfoglalkoztatás minél jobb eredményeket érhessen el.
Köszönetet
mondunk
Vásárhelyi
Lászlónénak,
Vásárhelyi Lászlónak, Fodor Józsefnének, Mucsi
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főigazgató-helyettes és Tóth Zoltánné Békés megyei
igazgató asszony.

Község Önkormányzata mindezen tevékenységéért
részesült az idei esztendőben elismerésben. Köszönjük!

A ,,Humanitárius Település” címet Nagyesztergár akkori
polgármestere, Csaba Ferenc javaslatára alapították. A
cím elnyerésére pályázni szükséges, és az első
pályázatok 2008-ban érkeztek. A fő cél a Magyar
Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, a
célok megvalósításában aktívan résztvevő közösségek,
önkormányzatok elismerése. Eddig harminc település
szerezte meg a kitüntető címet. Az ünnepség alkalmat
adott arra, hogy jutalomban részesüljenek azok, akik
sokat tettek embertársaikért.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Jelentős adomány Lőkösházának
Nemrégiben egy fontos esemény helyszíne volt a
községháza kistanácskozó terme.
Egy vasúti szállítmányozással foglalkozó cég képviselőit
fogadtuk.
A DB Cargo Hungária Kft cég vezérkarát láttuk
vendégül a településen. A cég ügyvezetője, Németh
Nándor Úr jelentős adománnyal érkezett a településre.
1000 eurót, azaz mintegy 310.000 forintnak megfelelő
adományt a községi óvoda számara ajánlotta föl cége
nevében.
A település bemutatását követően ellátogattunk az
óvodába, ahol a gyermekek kis műsorral és rajzzal
kedveskedtek az adományozóknak. Ebéd után pedig
Lőkösháza helyi nevezetességei közül a Vásárhelyi –
Bréda kastélyt látogattuk meg. A közel négyórás
találkozó jó hangulatban telt el. Köszönetet mondunk
Kolozsi Andrásnak, a cég lőkösházi alkalmazottjának,
akinek a közbenjárása réven talált rá településünkre az
adományozó!
A találkozón arról is szó esett, hogy az adományt a
községi óvoda bejárati kapujának felújítására és
automatizálására fordítja majd az önkormányzat. A
lőkösházi gyermekek nevében köszönjük az adományt!

Lőkösháza településvezetése számára a civil szervezetek
támogatása kiemelten fontos feladat. Ezen civil
szervezetek közül a helyi vöröskeresztes alapszerv
munkáját kiemelt figyelemmel kísérjük, és támogatjuk
őket nemes céljaik megvalósításában.
Lőkösházán több évtizedes hagyománya van a véradó
mozgalomnak. Jelenleg is működik a településen helyi
szervezet. A településen évente 4 alkalommal rendeznek
kiszállásos véradást, ahol alkalmanként 25-30 véradó
vesz részt.
A
helyi
vöröskeresztes
alapszervezetnek
az
önkormányzat minden esztendőben támogatást nyújt. A
támogatás anyagi és természetbeni jellegű juttatás,
melynek célja, hogy a szervezet működését minél többen
megismerhessék a településen, és aktívan rész vegyenek
a véradó mozgalomban. 2015-ben e cél megvalósítása
érdekében
a
Lőkösházán
működő
területi
alapszervezetnek munkája hatékonyabb végzéséhez
lehetőségekhez mérten minden segítséget megadott az
önkormányzat. A segítség megnyilvánult a szervezet
működéséhez nyújtott anyagi támogatásban, és
természetbeni támogatás formájában. A civil szervezetek,
így a helyi vöröskeresztes alapszervezet számára is
térítésmentesen
bocsájtják
rendelkezésre
az
önkormányzat valamennyi intézményének helyiségeit
gyűlések és a véradások számára. A szervezet vezetője
tagja a helyben működő Lőkösházi Civil Kerekasztalnak,
ahol a szervezetek és az önkormányzat negyedévente
ülésezik. Az üléseken pl. közös programterv formájában
hangolják össze a szervezetek rendezvényeit. Ez egy
eseménynaptárban kerül rögzítésre. Emellett a községi
könyvtárban térítésmentesen tud a szervezet faxolni,
fénymásolni, igény szerint a postaköltségeket is
átvállalja az önkormányzat. A tavalyi esztendő során az
önkormányzat a helyben megtermelt termékekkel is
segítette a szervezet munkáját, pl. szendvics készítéséhez
különböző zöldségféléket biztosított. 2014-ben egy
alkalommal szállított be az önkormányzat Gyulára közel
30 embert a Gyulai Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény felhívására, hogy segítsenek egy rendkívüli
esetben.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről
A Kormány döntése értelmében az idei évtől megváltozott
feltételekkel vehető igénybe a nyári gyermekétkeztetés.
Lőkösháza
Község
Önkormányzata
szünidei
gyermekétkeztetés
keretében
ingyenes
ebédet
biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek
részére.
A
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról
és
az
igénylésükhöz
felhasználható
bizonyítékokról
szóló
328/2011(XII.29)
Kormányrendelet 22. §-a alapján a nyári szünet
időtartama
alatt
térítésmentese
szünidei
gyermekétkeztetést
–
elsősorban
helyben
fogyasztással - vehet igénybe az, akinek a jogosultsága
2016.
május
1.
napján
fennáll.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy
egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a
szülője, más törvényes képviselője vagy az általuk
megbízott személy számára biztosítjuk.

A 2015-ben megrendezett falunapon a Gyulai, és a
Békés megyei vöröskeresztes szervezetek történetét
bemutató kiállításnak adott helyt az önkormányzat a
helyi művelődési házban. Emellett az ünnepi testületi
ülés keretén belül az Önkormányzat tárgyjutalomban
részesítette a jubiláló lőkösházi véradókat. Lőkösháza

Kérjük a szülőket, hogy az étel elviteléhez
megfelelő, tiszta edényzetet szíveskedjenek
biztosítani.
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végzettséget nem befolyásolja, hiszen ezek végzettségi
szintet nem emelnek.)

Térítésmentes szünidei gyermekétkeztetés az alábbi
időtartamban vehető igénybe:

Felhívjuk a Tisztelt szülők figyelmét, hogy a
gyermekvédelmi
kedvezmény
igénylésekor
nyilatkozzanak, kérelmezzék a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzet megállapítását is,
hiszen ez további kedvezményeket vonhat maga
után!

2016. június 16.-2016. augusztus 31.-ig (55
munkanapra).
Az étel elfogyasztására megjelölt időtartam: 11:3012:30.

A megadott időtartamon túl nem áll módunkban az étel
kiadása.
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult
gyermeke/i
részére
a
szünidei
gyermekétkeztetést
igénybe
kívánja
venni,
és
gyermeke/i
hátrányos,
halmozottan
hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, ez irányú
kérelmét
Lőkösháza
Község
Önkormányzatának
szociális irodájában, ügyfélfogadási időben terjesztheti
elő.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a)
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve
a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége
alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek
igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal
történik),
b)
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők
bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi
központ
(alacsony
foglalkoztatottság,
melynek
fennállását
az
eljáró
hatóság
ellenőrzi),
c)
a
gyermek
szegregátumnak
nyilvánított
lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort
nélküli
vagy
szükséglakásban,
illetve
olyan
lakáskörülmények
között
él,
ahol
korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges
feltételek
(elégtelen
lakókörnyezet,
illetve
lakáskörülmény).

TÁJÉKOZTATÓ
A Békés Megyei Önkormányzat fogadó órája
Lőkösháza településen
A Békés Megyei Önkormányzat új programsorozatot
indított, minden hónapban, változó helyszíneken tart
fogadóórát a megyei elnök és alelnökei. A kezdeményezés
célja, hogy a településen élők személyesen mondhassák
el gondjaikat, problémáikat, észrevételeiket a megye
vezetőinek oly módon, hogy ehhez ne kelljen beutazniuk
Békéscsabára, levelet írniuk vagy felvenniük a telefont. A
személyes találkozó mindig közvetlenebb, a téma alapos
kifejtésére alkalmat adó lehetőség, amivel érdemes élni.
Ugyanakkor a polgármesterek, képviselők is eszmecserét
folytathatnak a megyei elnökkel, alelnökökkel.
A Fogadóóra sorozat Békés megye településeit járja
végig. Minden hónapban egy-egy települést vesz célba az
elnök és a két alelnök, így három helyre látogatnak el
egy naptári hónap alatt. A programsorozat múlt év
áprilisában kezdődött, majd a nyár folyamán szünetelt,
és szeptemberben újraindul.
Lőkösháza 2016. október 05.
Helyszín:
Lőkösháza
házasságkötő terme

Község

Önkormányzat

A FOGADÓ ÓRA kezdési időpontja a lakosság részére:
15. 00 óra
A FOGADÓ ÓRÁT tartja: VÁRFI ANDRÁS

Tájékoztató televíziós műsorszolgáltatással
kapcsolatosan
VIGYÁZAT!

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül
(alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság;
elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő
fennáll.

Lőkösháza Község Önkormányzata, mint kábel
televíziós
szolgáltató
az
utóbbi
időben
több
visszajelzést
kapott
az
előfizetőktől,
hogy
a
multinacionális távközlési cégek megbízásából eljáró
ügynökök több esetben téves információt, illetve hiányos
tájékoztatást adtak, amikor felkeresték előfizetőinket
otthonukban azzal a céllal, hogy „átcsábítsák” őket. Ezek
az üzletkötők többnyire alkalmi munkavállalók, akik
nem fognak Önnel/Önökkel többet találkozni, és az
általuk szóban elmondottakat nem lehet számon kérni.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik
évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget
tanúsít.

Az előfordult esetek:
1. A havi díj számlája jóval magasabb összegről
szól, mint ami a szóbeli ígéretben elhangzott.
2. A díjmentesnek ígért bekötésről 10.000 Ft-os
számlát küldtek.

(Például egy 9. évfolyam elvégzése vagy egy középfokú
oktatási intézmény pár osztályának elvégzése a
középfokú végzettség megszerzése nélkül az alapfokú
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3.

A szolgáltatás nem tartalmazza azt, amit ígértek.
(Pl. nem lehet több tv- vagy telefonkészüléket
rákötni - nincs annyi tv-csatorna - tv és net
egyszerre alig működik - az ígért sávszélességet
meg sem közelítik - a szerződésben garantált
sávszélességet nem érik el!)
4. Hamisan
azt
állítják/állították,
hogy
Önkormányzatunk megállapodott az ő cégükkel.
5. Vállalták, hogy a felmondást az előfizető helyett
megteszik felénk, de nem tették meg. (Erre nem
is jogosultak.)
6. Nem küldtek írott szerződést az előfizetőnek.
Vagy akkor küldik, amikor már megy a
szolgáltatás. Ha a szerződés átvétele után
nyolc napon belül nem él az ügyfél kifogással,
életbe lép és már nem lehet kilépni,
felmondani.

felmondani a szolgáltatást minden jogkövetkezmény
nélkül.
Ajánljuk, hogy ezt mindig írásban igazolható módon
tegyék meg, e-mail visszaigazolás kéréssel, vagy
tértivevényes levélben, és ne hagyják az utolsó
napra.
Az érintett szolgáltatók munkatársai mindent
megtesznek, hogy húzzák az időt és bent tartsák
Önöket a kalitkában.
Ezzel szemben önkormányzatunk által kínált és
szolgáltatásaink áttekinthetők. Már negyedik éve
alkalmazunk
a
kedvezményes
éves
díjfizetés
lehetőségét, amellyel minden évre egyre többen
élnek. Mindenkor korrekt hozzáállással igyekszünk
megfelelni az Ön/ Önök igényeinek immár lassan húsz
éve, egyetlen magyar és helyi szolgáltatóként. Kérjük,
hogy az általunk nyújtott szolgáltatást vegyék
bizalommal igénybe. Nálunk nincs szerződési idő, ebből
következően nem kötjük kötbérhez a felmondást, míg a
multinacionális műsorszolgáltatók határozott időre
szerződnek Önökkel! A határozott idő lejárta előtt csak
magas kötbér megfizetése mellett lehet szolgáltatót
váltani.

Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatásaik ára
a sok „extra” és „kedvezmény” miatt még írott formában
is igen nehezen áttekinthető.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az üzletkötők által
szóban elmondottakkal szemben, a szerződésben
leírtak érvényesek, (vállalt csatornaszám és net
sebesség (garantáltan sokszor 0), kötbér, hűségidő,
havidíj, bekötési díj stb.) Ha nem értik, ami le van
írva a szerződésben (sokszor direkt úgy van
fogalmazva) ne írják alá, ne fogadják el, kérjenek
segítséget.

Hamarosan elindul a teleülésen egy jelentősebb
fejlesztés, melynek részleteiről tájékoztatjuk majd a
Tisztelet Lakosságot!
Lőkösháza Község Önkormányzata

Tudniuk
kell,
hogy
a
szolgáltatás
üzembe
helyezésétől
számított
14
napig
jogosultak

FEJLESZÉS INDUL A HELYI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON
Tisztelet kábeltelevízió Előfizetők, és kábeltelevíziós szolgáltatás iránt érdeklődők!
Örömmel tudatjuk, hogy a nyár és az ősz folyamán jelentős fejlesztések várhatóak a települési kábeltévé hálózaton és a
fejállomáson. Teljes rekonstrukciót tervezünk, mind a központ, mind a hálózat tekintetében. Ez jelenteni fog jelentős
csatorna szám bővülést, jelminőség javulást, valamint csomagválasztási lehetőséget. A mai igényeknek megfelelő
szolgáltatást tervezünk nyújtani.
A fejlesztéssel járhatnak jelkimaradások, de ezeket igyekszünk minél rövidebb időszakokra szűkíteni. és az esti órákra
mindig visszaállítani a szolgáltatás. A programkínálattal kapcsolatosan, még folynak egyeztetések, tárgyalások.
TERVEZETT CSATORNAKIOSZTÁS:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Program
d1 TV
Duna World
Lőkös TV
PAX TV
Gyula TV
Duna TV
Csaba TV
M4 Sport
M1
M2
Minimax / C8
Magyar ATV
Cool TV

Jelleg, profil
kulturális műsorok
általános közszolgálati csatorna
helyi műsorcsatorna
Vallási és kulturális műsorok
helyi műsorcsatorna
nemzeti főadó
helyi műsorcsatorna
sportcsatorna
hír és közéleti műsorok
gyermek és ifjúsági műsorok
gyermekműsorok, rajzfilmek
riportok, filmek, magazinműsorok
szórakoztató műsorok
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Nyelv
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar

ALAP
CSOMA
G

TELJES
CSOMA
G

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

VIASAT3
RTL Klub
TV2
SuperTV2
Hír TV
TV Paprika
STORY4
DIGI Sport 1
Film+
Muzsika TV
The Fishing &
Hunting
Nat Geographic
Ch.
Spektrum
DIGI Sport 3
Comedy Central
Cartoon Network
Eurosport 2
Eurosport
Boomerang
Disney Channel
Travel Channel
LifeNetwork
VIASAT6
FEM3
HISTORY
Echo TV
Paramount
Channel

41

Music Channel

42

PRO4

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

hírek, sport, filmek, magazinműsorok
hírek, riportok, filmek, magazinműsorok
felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának
prémium szórakozás a család minden tagjának
hírek
gasztronómia
sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok
sportcsatorna
filmek
tradicionális és modern zenék

magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar

horgászat és vadászat

magyar

természetfilmek

magyar

dokumentum-, természet- és oktatófilmek
sportcsatorna
a magyar humorcsatorna
rajzfilmek, régi amerikai filmek
sportcsatorna
sportcsatorna
rajzfilmek
mesék, animációk, játékfilmek
utazási magazin
egészség, életmód
filmsorozatok, sport, magazinműsorok
Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek
történelemi és ismeretterjesztő műsorok
gazdasági, közéleti hírműsorok

magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar/angol
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar

filmcsatorna

magyar

könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi
slágerei
sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias
kikapcsolódáshoz

H!T Music
az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei
Channel
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék
DIGI Animal
természetfilmek, álatvilág
World
DIGI Sport 2
sportcsatorna
Nat Geo WILD
természetfilmek
DIGI Life
életvitellel kapcsolatos műsorok
STORY5
sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok
DIGI World
történelem, utazás, tudomány és technológia
ducktv
gyermekműsorok, rajzfilmek
BBC Earth
ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek
SPORT1
sportcsatorna
SPORT2
sportcsatorna
Nickelodeon
gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna
AXN
filmsorozatok
Film Café
romantikus filmsorozatok

magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar

Az átalakítás menetéről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a helyben szokásos módokon: plakátokkal, hangosbemondón
keresztül, a község honlapján, Facebook – oldalán. Emellett minden előfizetőhöz névre szólóan eljuttatjuk a változással
kapcsolatos tudnivalókat!
Lőkösháza Község Önkormányzata
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Születésnapi köszöntés Lőkösházán
I.
1
2
3

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”
(Zsoldos Imre)

kategória (nagycsoport,1, 2 osztály)
helyezett: Kiss Koppány 2. o.
helyezett: Farkas Gréta 1.o.
helyezett: Jakab Dorina 2.o.

II. kategória (3, 4, 5 osztály)
1 helyezett: Kása Renáta 3.o.
2 helyezett: Zsámbok Béla 5.o.
3 helyezett: Jakab Hermina 4. o.

Településünk önkormányzata régóta köszönti a településen
élő
szépkorúakat.
Minden
esztendőben
műsorral
kedveskedünk nekik az Idősek Világnapja alkalmából.
Emellett külön megemlékezünk a 90. életévüket betöltött
lőkösházi lakosainkról is. Az első félévben születetteket a
májusi Anyák Napi rendezvényünkön, a második félévben
születetteket az Idősek Világnapi rendezvényünkön
köszöntjük. Mindemellett otthonában látogatjuk meg
mindazokat, akik a községi rendezvényen nem tudnak részt
venni. Így történt ez az idén is. Otthonában köszöntöttük a
2016. június 16 -án 90. születésnapját ünneplő Bugyi
Pálné, Mariska nénit. Az önkormányzat emléklappal és
ajándékkosárral
kedveskedett
az
ünnepeltnek.
Az
önkormányzat
nevében
a
település
polgármestere,
alpolgármestere és a szociális bizottság egy tagja
köszöntötte az ünnepeltet. Emellett ajándékot kapott az
ünnepelt a Gondozóháztól is, mivel Marika néni régóta
igénybe veszi gondozóházunk szolgáltatásait. Isten éltesse
Marika nénit még sokáig erőben, egészségben!

III. kategória (6, 7, 8 osztály)
1 helyezett: Dávid Dorina és Simon Nóra 7.o.
2 helyezett: Borsos Zita 8.o.
3 helyezett: Samu Annamária 8. o.
Május 1-jén megrendezésre került anyák napi és május 1-i
ünnepségünk, melyet Lőkösháza Község Önkormányzata és
a Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány szervezett.
Délelőtt a focipályán 3 csapat mérkőzött meg egymással.
1. helyezett lett a Bánatok csapata, 2. az ESB, 3. pedig a
Kevermes SE csapata.
Délután a Művelődési Házban színvonalas műsorokkal
fogadtuk
a
vendégeket.
Az óvodások, Enyedi József alpolgármester úr, valamint az
iskolások és Tapasztó Mihályné anyák napi köszöntői után
a Gondozóház fejlesztő-felkészítő dolgozói által készített
virágokkal kedveskedtünk anyák napja alkalmából a
jelenlévőknek! Ezt követően településünk polgármestere,
Szűcsné Gergely Györgyi is köszöntötte a vendégeket,
kiemelten falunk legidősebb lakóit, illetve Almási Vince urat,
kisiratos polgármesterét, megköszönve a sok éves
együttműködést! Megnyitásra került Enyedi Istvánné
kézimunka kiállítása, melyet az érdeklődők a Művelődési
Ház nagytermében tekinthették meg! A köszöntők és a
megnyitó után a nagyiratosi Forray Népdalkör és a Fiatal
Művészek Társulata szórakoztatta a jelenlévőket. Az
önkormányzat disznótoros vacsorával vendégelte meg a
megjelenteket, majd sor került a tombolahúzásra, melyre
rengeteg
tombola-felajánlás
érkezett,
köszönjük!
Rendezvényünket fáklyás felvonulással, majd tábortűz
melletti zenés esttel zártuk, melynél Daniel Lívia gitárjával
és dalaival nagyszerű hangulatot teremtett!

Az önkormányzat minden évben elismeri a
gyermekek és a pedagógusok munkáját
Sokéves hagyomány községünkben, hogy az önkormányzat
minden esztendőben elismeri a tanév során nyújtott
kiemelkedő tanulói és pedagógusi teljesítményeket. Erre az
idei évben is sor került.
Lőkösháza
Község
Önkormányzata
Juhász
Mihály
nyolcadik osztályos tanulónak a „Jó tanuló, jó sportoló”
címet adományozta.
A másik díjazott végzős tanuló Borsos Zita volt, aki a
„Lőkösháza ifjú tehetsége” címet vehette át.
Lőkösháza Község Önkormányzata megköszönte Lezsákné
Podmaniczky Zsuzsannának a Lőkösházi Általános
Iskolában eddig nyújtott nevelő – oktató munkáját, és a
településért végzett közéleti tevékenységét.
Az elismeréseket és a tárgyjutalmakat Lőkösháza község
polgármestere adta át a díjazottaknak a 2016. június 18-án
megrendezett ballagási ás tanévzáró ünnepélyen.

A jótékonysági torta és süteménysütő verseny sütemény
kategóriában 21, torta kategóriában pedig 7 résztvevővel
zajlott.
Torta kategória:
1. hely: Kásáné Bellér Renáta
2. hely: Lakatos Károlyné
3. hely: Grim Zsolt
Különdíj: Vigh Irénke

Művelődési Ház és Könyvtár hírei
Március 8-án, 14 órai kezdettel idén is megrendezésre
került a Lőkösháza Község Önkormányzata által szervezett
hagyományos
nőnapi
ünnepség.
Enyedi József alpolgármester köszöntőt mondott, majd
minden jelenlévő hölgyet egy cserép virággal ajándékoztak
meg. Szűcsné Gergely Györgyi polgármester asszony
megnyitotta a Lőkösházi Alkotóklub Kiállítását, melyet
kifejezetten nőnapra készítettek az alkotók. Ezután a
résztvevők szórakoztatására egy egyórás magyar nótaműsort
adott elő Fekete Zoltán, Ötvös László és Sztojka Tibor.
Március
11-én
a
1948-49-es
forradalom
és
szabadságharcról
emlékeztek
meg
az
iskolások.
Az ünnep alkalmával ismét rajzpályázatot hirdettünk meg,
melynek helyezettjeit a műsor után díjaztuk.

Sütemény kategória:
1. hely: Kora-Varga Mónika
2. hely: Kásáné Bellér Renáta
3. hely Nagyiratosi Népdalkör
Különdíj: Nagy Attila András, Deák Mária
Számos versenyen kívüli felajánlás is érkezett, melyek a
versenyző tortákkal és süteményekkel együtt árusításra
kerültek.
A rendezvény teljes bevételét a Lőkösházi
Iskolának ajánlotta fel az önkormányzat.
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Általános

Május 3-án az óvodában köszöntöttük az édesanyákat és a
nagymamákat. Rövid műsorral, saját készítésű ajándékkal
és virággal kedveskedtek a gyerekek szeretteiknek.
Május 24-én tartottuk a gyermeknapot, volt bűvész, légvár,
arcfestés és a Botás Team által szervezett hintózás. A már
hagyományos
krumplipaprikást
Bellér
Józsefné
irányításával a szülők készítették az idén is. A szülők
döntése alapján az idei gyermeknapon gofrit sütöttek
palacsinta helyett. Az önkormányzat a légvárat biztosította,
üdítővel és csokoládéval kedveskedett, Balogh Istvánné
édességgel lepte meg a gyerekeket. A Román Nemzetiségi
Önkormányzat a főzéshez biztosított alapanyagot.
A felújított óvodai játszótér ünnepélyes átadása is ezen a
napon történt. A gyermekek örömmel vették birtokba a
játékeszközöket.
Az
önkormányzat
által
szervezett
jótékonysági
gyermeknapon is részt vettünk. A délutáni programon a
gyermekek jól érezték magukat. A képviselő testület döntése
alapján a rendezvény bevételét óvodai játékeszközre fogják
fordítani.
A focizni vágyó gyermekekkel Varga István foglalkozott.
A nevelési évet színvonalas évzáró ünnepéllyel és a
nagycsoportosok ballagásával zártuk június 4-én, délelőtt
10 órától a Művelődési Házban.

Május
26-án
megrendezésre
került
Jótékonysági
gyereknapunk. Fellépet Tücsök Peti és Zotyó bohóc.
Légvár, rodeó bika, arcfestés, korongozás és kézműves
foglalkozás
várta
a
gyerekeket.
Palacsintával és milánói makarónival vendégeltük meg őket,
a nyugdíjas klub pedig fánkot sütött. Lehetőség volt az
ételek megvásárlására is melynek bevételét az óvoda
játszóterének
bővítésére
ajánlottunk
fel.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult
a rendezvény sikeréhez! Az itteni közel 100.000 forintot a
Községi Óvodának ajánlotta fel az önkormányzat.
Nagy Diána
közművelődési munkatárs

Gondozási központ hírei
Június
8-án
a
Gyulai
Egészségfejlesztési
Iroda
munkatársai tartottak előadást a cukorbetegségről, melyen
klubtagjaink szép számmal megjelentek. A szakemberek,
hasznos
tanácsokkal
látták
el
a
résztvevőket.
Június 15-én, Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye és az Őszidő Közalapítvány által
megrendezésre kerülő Hagyományos Juniális Rendezvényén
jártunk. A Gondozóház és Fejlesztő- Felkészítő dolgozói
közös csapatot alkotva "Született feleségek" néven
megmérettettük magunkat a rendezvény paprikás krumpli
főző versenyén, ahonnan a különdíjjal tértünk haza.
Folyamatosan várjuk az érdeklődőket a Fejlesztő-felkészítő
nyitva álló helységébe a Gondozási Központban, mindennap
7.30-tól 12.30-ig, hogy bemutathassuk termékeinket.
Termékeink folyamatosan bővülnek, egyéni kéréseket is
szívesen teljesítünk. A dolgozók által elkészített, termékek
Fejlesztő-felkészítő facebook oldalán is megtekinthetők.
( díszpárnák, ülőpárnák, váll táskák, bevásárló táskák,
szőnyegek, plüss állatfigurák, kerékpár ülésre,
huzat,
díszes kínáló kosarak, utazáshoz nyakpárnák, kutyák és
cicák részére párnák)

Ballagó nagycsoportosaink:
Botás Bence
Dihel Milán Sándor
Horváth Hanna
Kiri Zoltán
Kovács Balázs
Bálint
kellemes nyarat kíván!

Az óvoda minden dolgozója
Körömi Nóra
Nagy Kira
Rafael Melissza
Szabó Hunor Csaba
Szalai Csaba Ferenc
Zámbori Norman
Csurár Leila Katalin
Nagy Józsefné
óvodavezető

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZENLÉTI TELEFONOS
ÜGYELETRŐL!

Véget ért a 2015/2016-os tanév
Iskolánkban 2016. június 18-án tartottuk az ünnepélyes
tanévzárót és a végzős tanulók ballagását.
Hagyományainkat
követve
a
szépen
feldíszített
tornacsarnokban fogadtuk a vendégeket, szülőket, diákokat.
Ismertettük
a
tanév
fontos
eseményeit,
elért
eredményeinket.
Ez a tanév is sok feladatot rótt ránk. Továbbra is a KLIK
tartja fenn és működteti az iskolánkat, de a napi
feladatainak ellátása a községi önkormányzat folyamatos
segítsége
nélkül
nehézségekbe
ütközne.
Szeretném
megköszönni a Lőkösházi Képviselő Testületnek és személy
szerint Szűcsné Gergely Györgyi polgármester asszonynak,
hogy minden esetben közreműködést vállaltak a gondok,
javítások megoldásában.
A tanítás mellett igen sok szabadidős programot
szerveztünk tanulóinknak.

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye Család-és Gyermekjóléti Központja speciális
szolgáltatást, készenléti telefonos ügyeletet biztosít a
Gondozási Központ nyitvatartási idején túl , felmerülő
krízishelyzetek esetén Délután 16 órától, reggel 07:30-ig,
hétvégén és ünnepnapokon bármilyen időpontban segítséget
nyújt. A készenléti ügyeletet a Család-és Gyermekjóléti
Központ szociális munkásai látják el.
A készenléti ügyelet telefonszáma: 06/30 254-7542
A Gondoz ási Központban, Családsegítő : Andrási
Károlyné
az alábbi napokon várja klienseit:
Hétfő: 8:30 -12.30 -ig,
Kedd: 8:30 -12:30 -ig,
Szerda: 8:30 -12:30-ig

Lezárult az Innovatív iskolák fejlesztése pályázat.
Összességében 12 millió forintnyi támogatást jelentett
nekünk, melyet a pályázati céloknak megfelelően
használtunk fel. Így tudtuk fedezni a hagyományos
iskolai projektek költségét, ingyenes továbbképzéseken
vehetünk részt. Különböző eszközöket vásárolhattunk,
melyekkel vonzóbbá, érdekesebbé tettük programjainkat.
Az ősz folyamán 38 tanulónk volt ingyenesen 3 napos
erdei iskolai programon Gyula - Városerdőn, 16 fő pedig
5 napos balatoni táborba utazhatott. Valamennyien részt
vettünk budapesti kiránduláson, ahol az Egészséges

Kora -Varga Mónika
Tagintézmény vezető

Lőkösháza Községi Óvoda hírei
Május 1-jén óvodásaink a községi Anyák napi ünnepségen;
verssel és énekkel ünnepelték az édesanyákat és a
nagymamákat.
A műsor után a fellépő gyerekek
megvendégelte a önkormányzat.
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Bozsik Kupa és a román tannyelvű iskolák versenyeire való
folyamatos felkészítést és kíséretet testnevelőinken kívül
azoknak a szülőknek is, akik részt vállaltak benne. Külön
köszönöm a KSK segítségét, hiszen többször szállították
gyerekeinket busszal a versenyhelyszínekre.

Ifjúságért Alapítvány ajándékaként az Állatkertbe is
ellátogattunk. Köszönjük a feledhetetlen, szép napot!
20 tanulónk jutalma volt májusban az Agoraprogramhoz kapcsolódóan a Gyulavári Kastély ingyenes
meglátogatása. A községi Önkormányzat az idén is
biztosította
a
gyermeknapi
főzéshez
szükséges
alapanyagok nagy részét, a Szülői Közösség és a Román
Nemzetiségi
Önkormányzat
minden
gyermeknek
édességgel, üdítővel kedveskedett. Köszönjük tanulóink
nevében.
Az ingyenes programok mellett tárgyi feltételeinken is
tudtunk javítani.
Szintén pályázatból 600 000 forintot költhetünk
közösségi tér kialakítására.
A tanévben jelentős informatikai fejlesztés valósult meg
iskolánkban: gyorsabb lett az internet, 5 interaktív
táblával, projektorokkal, laptopokkal, 10 új asztali
számítógéppel gazdagodtunk.
A tanév fontosabb statisztikai adatai:

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az idei évben is
tanulókat jutalmaztunk:
1.
Lőkösháza legeredményesebb tanulója a művészetei
tevékenységek területén Borsos Zita nyolcadik osztályos
tanuló, aki 6 területi-megyei és 1 romániai versenyen
szerzett elismerést, így a megtisztelő „Lőkösháza ifjú
tehetsége” címet kapta. Gratulálunk nekik! Ő érdemelte ki a
az Iskola Kiváló Diákja címet is, melyet a Gyula városi
ünnepségen vehetett át felkészítő tanárával, Popuczáné Mag
Judittal együtt.
2.
„Lőkösháza Község jó tanulója, jó sportolója” ebben
a tanévben Juhász Mihály lett. Éveken keresztül
szorgalmasan tanult, részt vállalt az intézményi és területi
sportversenyeken. Eredményes szereplésével döntően
hozzájárult futball csapataink jó szerepléséhez.
A fenti elismeréseket a Lőkösháza Község Önkormányzata
nevében Szűcsné Gergely Györgyi polgármester asszony
adta át. Elismerő oklevelet kapott Lezsákné Podmaniczky
Zsuzsanna tanítónő oktató-nevelő munkájáért és a községi
rendezvényeken való szerepvállalásaiért.
3.
A Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány
jutalmazta azt a negyedikes és nyolcadikos tanulót, akik a
tanulmányi munka, magatartás szorgalom és a közösségi
munka alapján több éven keresztül kimagaslóan
teljesítettek. A díjat kapták: Farkas Bence 4. osztályos és
Samu Annamária 8. osztályos tanuló.
4.
A Megyei Román Önkormányzat által felajánlott
díjat, Barna Dorina kapta, aki a román nyelv tanulásában,
a versenyeken folyamatosan kiemelkedő teljesítményt
nyújtott nyolc éven keresztül.
5.
A Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat
jutalomkönyveit.
Dávid Boglárka hetedikes és Jakab Cintia ötödikes diákunk
kapta, akik több alkalommal versenyeken eredményesen
szerepeltek, és a nyelv tanulásában kimagasló teljesítményt
nyújtottak.
Továbbá köszönetét fejezte ki a versenyekre való
felkészítésért Daniel Lívia és Tóth Jánosné szaktanároknak.
6.
Román Konzulátus ismételten elismerését fejezte ki
az iskolánkban folyó színvonalas nyelvoktatásért. 2
tanulónkat ingyenes romániai kirándulással jutalmazta,
Dávid Boglárkát és Balla Sárát.
7.
A diák-önkormányzati munkáért járó elismerést
Hollandi Róbert nyolcadikos tanuló kapta.

Szeptemberben 123 diák és két magántanuló kezdte a
tanévet. Később 1fő távozott és 4 tanuló csatlakozott
hozzánk. Így a tanévet 128 fővel zártuk.
Pedagógusaink száma 13 fő volt és 4 szakos kartárs
óraadóként segítette munkánkat. Iskolánk magatartási
átlaga 3,68. Szorgalmi átlagunk 3,72. Sok volt a tanév
folyamán a hiányzás, átlagosan 16,12 nap/ tanuló.
Legkevesebbet a nyolcadikosok, legtöbbet a másodikosok
hiányoztak. Sajnos akadt olyan is, aki indokolatlanul
maradt távol az iskolától, gyarapítva ezzel az igazolatlan
napok számát. Szerencsére nem ez a jellemző.
Ebben a tanévben 3 tanuló kapott Általános Nevelőtestületi
Dicséretet, 16 fő szerzett színötös bizonyítványt, 24 fő ért el
4,5 vagy a feletti tanulmányi eredményt, azaz lett jeles
rendű tanuló. Tantárgyi dicséretben 47 fő részesült
összesen 108 tantárgyból. Sajnos 5 diákunk pótvizsgázni
fog összesen 7 tantárgyból. 2 fő tett sikeres osztályozó
vizsgát, melyre a 250 tanórát meghaladó hiányzása miatt
kényszerült. 1 jelenleg külföldön tartózkodó magántanulónk
augusztusban fog vizsgázni, másikuk teljesítette a
követelményeket.
Területi
és
országos
tantárgyi-művészeti
és
sportversenyeken idén is aktívan részt vettek diákjaink.
Elhoztak első, második, és harmadik helyezéseket.
Az elért eredményekben nagy szerepe volt iskolánk
pedagógusainak, akik idejüket nem kímélve vállalták a
tanulók versenyekre való felkészítését. Külön szeretnék
köszönetet mondani a tantárgyi versenyekre való
felkészítésért Szecskóné Jobb Tündének, Farkasné Poszt
Ilonának a matematika, Daniel Lívia és Tóth Jánosnénak a
román nyelvű, Makay Tímeának a levelezős történelem
versenyen induló tanulóink sikeres felkészítéséért. Büszke
vagyok harmadikosainkra, akik Gyulainé Tóth Kornélia
biztatására csatlakoztak a Bendegúz anyanyelvi versenyhez.
Közülük 3 fő a megyei fordulóba is bejutott. Köszönet jár
Popuczáné
Mag
Juditnak,
Lezsákné
Podmaniczky
Zsuzsának, Kerényi Lászlónénak és Gyulainé Tóth
Kornéliának és Szabados Annamáriának a vers és
prózamondó versenyekre való felkészülés segítéséért. Makay
Tímeának köszönöm a színvonalas zenei bemutatókat,
Szabados Annamáriának és Harmati Patriknak a néptáncos
produkciókat.
Kovács Barbarának a sok arcfestést, a
dekorációkat. Kerényi Lászlónénak és Farkasné Poszt
Ilonának a kézműves foglalkozások megtartását. Köszönöm
Gyulainé Tóth Kornélia, Varga István, Szoboszlai Ferenc
testnevelőinknek, az elért sportsikereket. Köszönöm a

Igazgatói dicséreteket kapnak az alábbi tanulók:
1.
Samu Annamária, Borsos Zita 8. osztályos,
Dávid Boglárka 7. Balla Sára és Jakab Szonja hatodik,
Borsos Károly 5. osztályos, Jakab Hermina negyedikes,
Borsi Jázmin, Kása Renáta harmadikos és Jakab József 2.
osztályos tanulóink a különböző térségi szintű próza,
versmondó, dal és tantárgyi versenyekről tértek haza
dobogós helyezésekkel.
2.
Sportolóink közül a lány svéd váltó tagjai:
Nagy Réka, Lukóczki Petra, Vágó Szilvia és Lukóczki
Nikolett.
Nyertes nemzetiségi pályázatunk lehetőséget teremtett arra,
hogy a román nyelv tanulásában, sportban, diákönkormányzati
munkában
jó
teljesítményt
nyújtó
gyerekeinket 7 napos kirándulással jutalmaztunk 18
tanulót, akik július 5. és július 12. között a transzfogarasi
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túrára utazhatnak.

Május 8-án Templombúcsút és elsőáldozást tartottunk. A
szép számban összegyűlt hívek a szomszédos településekről
is és Sándorfalváról zarándokoltak el hozzánk, ezzel is
emelve az ünnepség színvonalát. Ft. Forgó Mikós
Sándorfalva plébánosa az elsőáldozókhoz szólt, akik először
találkoztak a Szentségi Jézussal.

A legjobban teljesítő tanulók közül 31 fő jutalomkönyvet és
16 fő elismerő oklevelet kapott, melyet a Szülői Közösség és
a KLIK ajánlott fel, melyet ezúton is köszönünk.
Az iskolavezetés köszöni a szülőknek, a Községi, a
Nemzetiségi Önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, és
minden támogatónak, hogy ebben a tanévben is önzetlenül
segítették munkánkat.

Elsőáldozóink:
Bárdi Réka
Bellér Levente
Borsi Jázmin
Domsik Dóra
Filip Nicol
Gyüre Anett
Hrabovszki Róbert
Jakab Fanni
Kása Renáta
Szalai Nóra
Zsámbok Adrián
Zsámbok Béla
Július 2-án megtartottuk a Szentivánéjt. Sajnos, a rengeteg
szúnyog sokaknak kedvét szegte, de azért szép délutánunk,
esténk volt. A kellemes programokért, finom ételekért sok
mindenkinek tartozunk hálával. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni az önzetlen felajánlásokért, segítségért és ötletért:
Kovács Barbarának, párjának Erni Róbertnek a
szervezésért, szállításért, hangosításért és a rendezvény
lebonyolításáért,
Kovács
Gáborné,
Marcsinak
az
agyagozásért,
Kerényi
Lászlóné
Irénkének
a
kézműveskedésért, Lévai Zsoltinak az íjászatért, Deák
Péternek a tűzzsonglőr produkcióért, Grósz Zoltánnak a
rendezvény lebonyolításáért, Nagyné Erzsébetnek, Deák
Máriának, Fodorné Etunak, Kovácsné Babinak és Szász
Erzsébetnek a finom lángosért, Viszokai Jánosnak a
perecért, A Művelődési Háznak a hangosító berendezésért,
Lőkösháza Község Önkormányzatának a tereprendezésért
végül, de nem utolsó sorban mindenkinek köszönjük a
részvételt, aki ellátogatott a rendezvényre. Az egyházközség
tagjai ismét bebizonyították, hogy nem csak akarni, hanem
tenni is kell a jó érdekében!
Gyenes Csaba
plébános

Balogh Istvánné
intézményvezető

Bréda Kastély
A kastély bemutatótermei ismét változatos kiállításoknak
adnak
helyet.
Az állandó kiállítás mellett, Cs Tóth Zoltán doktor vadászati
trófeái továbbra is gyönyörködtetik a látogatókat, továbbá
K.V. Katalin kávéval festett képei. Június végétől
Fotókiállítás látható Békés megye építészeti értékei címmel.
A Békéscsabai Minerofil Társaság a több ezer darabból álló
ásvány kiállítás anyaga októberig tekinthető meg.
Július 30-án 11 órától nyitja meg Msgr. Kovács Péter gyulai
plébános, Békési helynök a szintén őszig látható ikon és
liturgikus
kellékek
kiállítását.
Az
éttermünk
ettől
az
évtől
csak
nagyszabású
rendezvényekre
nyit
ki.
A kastély mindennap látogatható 12-től 21 óráig. 3D épület
vetítés minden este 21 óra. Szeretettel várunk mindenkit!

Lőkösháza Községi Sportkör
A 2015/2016-os Megye II. osztályú labdarúgó bajnokság
végeredménye:

Téravatással emlékezünk Lőkösháza egykori
plébánosára

Az aranyérem megszerzésével a
életében történelmet írt a csapat.

lőkösházi

Közeleg a nagy nap, amikor Májer Tibor tiszteletére
közterületet nevezünk el Lőkösházán. Idén emlékezünk meg
halálának 30. évfordulójára. Egy olyan időszaki kiállítást
nyitunk meg a művelődési házban, mely feleleveníti Májer
plébános életét és munkásságát településünkön. Olyan
tárlatot szeretnénk létrehozni, ahol a meglévő kiállítási
anyagok mellé továbbra is szívesen fogadunk tárgyi vagy
szóbeli emlékeket, melyek Májer Tiborhoz köthetőek. Lehet
ez bármilyen fénykép, kedves emlék, történet, illetve pozitív
vagy negatív gondolat. A kiállítás célja, hogy bemutassuk a
fiataloknak és az ide látogatóknak, hogy Lőkösházának volt
egy olyan papja, aki a hívekért és a falu közösségéért élt,
illetve a helyi temetőben nyugszik. Szerencsére, a helyiek és
a környező településekről sokan személyesen is ismerték
Májer plébános életét és munkásságát, mely nagyobb érték
és tudás birtoklása, mint nekünk, fiatalabbaknak, akik írott
forrásokból és emlékekből ismerhettük meg településünk
egykori
papját.
Aki
szeretne
bármilyen
anyaggal
hozzájárulni a kiállításhoz, szívesen átvesszük azt a
Művelődési Házban, illetve a templomban.
Erni Róbert

labdarúgás

Fatimai Szent Szűz Templom

Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Révész Bernadett. Szövegszerkesztés: Nagy Diána.
Nyomdai munka: Lőkösháza Község Önkormányzata. Szerkesztőség: Lőkösháza Község Önkormányzata - Lőkösháza,
Eleki u.28. A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.
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