Lőkösháza, 2008. augusztus hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lőkösházi

HÍRMONDÓ
Falunapi program
2008. 08. 15. (péntek)
20.00 Fáklyás felvonulás
22.00 Weekend zenekar fellépése

Helyszín: Lőkösháza, park

2008. 08. 16. (szombat)
Műsorvezető: Dj. Orosz Sándor - Juventus Rádió
09.00 Ünnepi megnyitó a Szent István szobornál, köszöntőt mond dr.Tarr Lajos polgármester,
misét tart Szujó Antal plébános, közreműködik a Vadvirág énekkar
10.00 Sakkverseny (jelentkezés a helyszínen)
Kispályás labdarúgó-kupa (jelentkezni a sportpályán Stir Mihály KSK elnöknél)
10.30 Czernó Edina néptánccsoportjának fellépése
Közben képgaléria – a rajzpályázatra beérkezett művekből
10.45 Vadvirág énekkar előadása
11.00 Bábika Játszóház (kézműves foglalkozások: virágkötészet, gyöngyfűzés)
11.30 Czernó Edina néptánccsoportjának műsora
12.00 Slágercsokor Szilágyi Bandival
Közben: Vers mindenkinek; id. Somlyai Mihályné előadásában
14.00 Magyar-Román „öregfiúk” barátságos labdarúgómérkőzés
15.00 Budai Duó gyermekműsora; közben: Kisiratos – Lőkösháza sakkcsata
16.00 Lőkösházi aerobic-csoport fellépése
16.15 Vers mindenkinek; id. Somlyai Mihályné előadásában
16.30 Capoeira – brazil küzdősport bemutató
17.00 Dolce Vita Művészeti Csoport műsora – Kaszaper
18.00 Budai Duó nosztalgiaműsora
19.00 DYNAMIX – aerobic bemutató
19.15 Karaoke party Dj. Orosz Sanyival
19.30 VARGA MIKLÓS fellépése
21.00 CAIRO EGYÜTTES fellépése
22.00 TŰZIJÁTÉK
22.30 JUVENTUS RETRO PARTY DJ. OROSZ SANYIVAL
Napközben: 10-18 óra között ingyenes légvár gyerekeknek, motoros bemutató,
16-18 óra között a Békés Megyei Rendőr - Főkapitányság Körös Kommandójának technikai bemutatója.
Az italokról a Nonstop Söröző gondoskodik.
A rendezvényre látogatókat egész nap árusok és egészség-sarok várja.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A KÖZALAPÍTVÁNY
LŐKÖSHÁZÁÉRT!

Tisztelettel köszöntöm Lőkösháza minden kedves
lakóját!
A
polgármesteri
tisztségre
történő
megválasztásom óta eltelt négy hónap eseményeit,
eredményeit szeretném megosztani Önökkel.
A lakosság személy-és vagyonbiztonságának
növelése
érdekében
megalakítottuk
a
Polgárőrséget, mely a Rendőrséggel hatékony
együttműködésre törekszik.
Egy vállalkozóval megállapodást kötöttünk a
kóbor ebek befogásáról és elszállításáról. Ezzel
kapcsolatos
észrevételeiket
megtehetik
a
Polgármesteri Hivatalban.
Megtörtént a faluközpont virágosítása, melyet az
ősz folyamán -a lakosság kérésének eleget téveautóbuszvárók és további fásítási, környezetvédő,- szépítő programok követnek.
A képviselő-testület döntése értelmében a
2008/2009 tanévben két első osztály indul, ezzel
is garantálva a helyi kisdiákok oktatásának
megfelelő színvonalát.
Az iskola bútorzatának szerény mértékű
cseréjéhez a budapesti képviselői irodaházból
kapott asztalokkal, székekkel járultunk hozzá.
Tanévkezdésre, pedig elkészül az általános iskola
2. sz. épületének esővíz-elvezető csatornájának
felújítása az önkormányzat fizikai állománya
munkája eredményeként.
Pályázaton elnyert összegből augusztusban
elkezdődik
a
Gondozóház
fizikai
és
kommunikációs
akadálymentesítési
munkálatainak kivitelezése, melynek összköltsége
7,5 millió forint.

Továbbra is ápoljuk testvér települési
kapcsolatunkat a határ túloldalán található
Kisiratossal és a szintén erdélyi-székelyföldiÁdámos községgel is felvettük a kapcsolatot,
ahova a jövőben delegáció is utazik majd.
A templomépítés ügyében Szujó Antal plébános
úrral látogatást tettünk Kiss Rigó László püspök
úrnál, aki ígérete szerint még az idén
szerkezetkész lesz településünk első temploma.
Ugyanakkor tárgyalások folynak a közúti
határátkelőről
is,
melynek
elkészülése
gazdasági-foglalkoztatási előnyökkel fog járni a
község számára.
Az elkövetkező két évben pedig a csorvási
központú LEADER programon belül nyílik
reális lehetőség számos fejlesztésre, így például
egy települési sportközpont létrehozására is.
A falu nehéz gazdasági helyzete ellenére- közel
30 milliós forráshiány- az önkormányzat
elsődleges
feladatának
az
intézmények
működőképességének megőrzését és ésszerű
fejlesztését tartja.
(Az egyéb vissza nem térítendő támogatások
keretében július hónapban 7 millió forintot
sikerült nyernünk, mely a hiány mérséklésére
fordítható.)
Bízom benne, hogy településünk fejlesztése,
szépítése elnyeri minden kedves lőkösházi polgár
tetszését és együtt örülhetünk a falut érintő pozitív
változásoknak.
Tisztelettel: Dr. Tarr Lajos polgármester
Polgármesteri fogadóóra:
minden szerda de.: 8-10-ig

RAJZPÁLYÁZAT
A Közalapítvány Lőkösházáért rajzpályázatot hirdet a Lőkösházi Általános Iskola tanulói részére
„ISTVÁN, A KIRÁLY” címmel.
Kedves diákok! Ragadjatok ecsetet, és varázsoljátok papírra, milyen volt szerintetek István, a király. Az A/3-as,
vagy A/4-es méretű műveket augusztus 16-án, a falunapon egy kiállítás keretében fogjuk díjazni.
A kiállításon a rendezvényre látogató vendégek szavazhatnak a legszebb művekre.
Ragadjatok ecsetet, dolgozhattok festékkel, ceruzával, zsírkrétával, a technikának csak a fantáziátok szabhat
határt, mi nem.
Kérünk benneteket, hogy a lap bal- alsó sarkában tüntessétek fel neveteket és életkorotokat!
Az elkészült remekműveket folyamatosan le lehet adni a Közalapítvány tagjainál (Tóthné Turai Piroska, Jánosi
Éva, Szaitz Éva, Horváth Attila, Blidár Csaba, Kovács Krisztián)

Pályázat
A Közalapítvány Lőkösházáért kuratóriuma részt vett a Vodafone Magyarország Alapítvány által
kiírt Ösztöndíjprogram pályázatán. Örömmel értesültünk róla, hogy a beérkezett pályázatok között
a Közalapítvány Lőkösházáért is szerepel. Országos szinten a 12 nyertes pályázó - 59 diák - részére
biztosítják a programban való részvételt. Az általunk beadott pályázaton a pályázati kiírásnak
maximálisan megfelelő személyként Virágh Kingát jelöltük meg. A kiíró szervezet által megítélt
190.000.- forint támogatást - a támogatási szerződés alapján - tanulást segítő eszközök
beszerzésére fordítjuk, melynek átadása ünnepélyes keretek között, nyilvánosan fog megtörténni a
későbbiekben.

Rövid hírek az óvodáról és az iskoláról
Az elmúlt évben tanulóink 34 % - 51 tanuló - részesült tantárgyi dicséretben. Három tanuló bukott, ők majd
augusztus 25.- én javíthatnak.
Nyári programjaink:
A hagyományoknak megfelelően 2008. június 16. – június 22. között megrendezésre került a Kézműves
Tábor, naponta mintegy 30 -40 tanuló részvételével. A tábort az idei évben is az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány szervezte és finanszírozta. Kitartó munkájukat dicséret illeti.
Június 30.- a és Július 4.- e között egy héten át a Gyulai Kistérséggel közösen sporttábort szerveztünk,
melyet szintén nagy érdeklődés kísért. Reméljük, hogy a jövő nyáron ismét lehetőségünk nyílik a tábor
megrendezésére.
Tanévkezdés 2008/2009
Tanulólétszám:
Óvoda:
69 fő- 3 csoport (kis, középső és nagy csoport)
Iskola:
155 fő (9 osztály, 2 napközis csoport)
Összesen:
224 fő
Aktuális tudnivalók az évkezdéssel kapcsolatban:
A tankönyvosztásra 2008. augusztus 21. és 22.-én (csütörtök, péntek) kerül sor az I. számú iskolában reggel
8-12 óráig.
A pótvizsga ideje: 2008. augusztus 25. hétfő, reggel 8 óra.
A tanévnyitó ünnepség 2008. szeptember 1.-jén hétfőn 8 órakor lesz, melynek helyszíne az I. sz. iskola.
Óvodai nevelési év kezdete: 2008. szeptember 1. hétfő. Az elballagott nagycsoportosoknak ¾ 8-kor tartanak
gyülekezőt az óvodában, ezt követően ballagnak át az iskolába.
Tankönyváraink a 2008/ 2009- es tanévben:
1.
2.
3.
4.
5.

osztály: 7 945 Ft
osztály: 6 775 Ft
osztály: 8 240 Ft
osztály: 9 400 Ft
osztály: 13 345Ft

6. osztály: 9 940 Ft
7. osztály német: 13 275 Ft
osztály angol: 13 365 Ft
8. osztály német: 13 750 Ft
osztály angol: 13 840 Ft

A tankönyveket átvételkor kell kifizetni, illetve az ingyenességre feljogosító igazolást kérjük mindenki
hozza magával, mert csak így adhatjuk át a tankönyveket!
A Napközi konyhán az első főzés időpontja szintén 2008. szeptember 1-je hétfő.

Felhívás!
Lőkösháza
község
Önkormányzata felhívja a
lakosság figyelmét, a bel- és
külterületi parlagfű elleni
védekezésre, a gyomnövény
írására. A Békés Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Növényés
Talajvédelmi
Igazgatósága közérdekű védekezést rendel el,
azzal a földtulajdonossal szemben, aki
elmulasztja a parlagfű elleni védekezés
kötelezettségét.

A hatóság megítélése szerint a mezőgazdasági
termelés zavartalanságának és az emberi
egészségvédelme érdekében, a parlagfű elleni
védekezés társadalmi érdek, így a védekezési
késedelem,
illetve
a
kötelezettségek
teljesítésének elmaradása adott esetben
jelenős vagy helyrehozhatatlan kárral járhat.
Kérjük a Tisztelt lakosságot a parlagfű
mentesítési előírásoknak szíveskedjenek
folyamatosan
eleget
tenni,
mert
a
mulasztókkal szemben növényvédelmi bírság
kiszabása kötelező, mely akár 2 millió forintig
is terjedhet.
Polgármesteri Hivatal

********************************************************************************

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kábeltévé előfizetőket, hogy az m2 analóg sugárzása
országosan 2008. augusztus 1-jén várhatóan a délelőtti órákban megszűnik.
„A Magyar Televízió m2-es csatornája ezt követően megkezdi a csak digitális
jelek továbbítását.”2008. augusztus 1-től az m2 a következő paraméterekkel
vehető: A zökkenőmentes működéshez a televízió készülékeket az S4 csatornaszámra, vagy a 126.25
Mhz-re kell állítani. A jelenlegi csatornaszámon megszűnik a csatorna sugárzása.
2. A zavartalan működés érdekében a német nyelvű RTL csatorna adása az átállással egyidejűleg
átkerül az S6 csatornaszámra, illetve a 140,25 Mhz-re.
Műszaki probléma esetén Tarr József műszaki karbantartó hívható a megszokott elérhetőségen.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM!

Értesítjük a lakosságot, hogy a lőkösházi fiókgyógyszertári betöréssel kapcsolatban a nyomravezető
nettó 150 000 Ft pénzjutalmat kap. Részletes információ a gyógyszertárban, illetve a 06/20/9428368-as telefonszámon kapható. A kapott információkat bizalmasan kezelik!
Dócs János, gyógyszerész

Felelős kiadó: Önkormányzat Lőkösháza, Felelős szerkesztő: Tóthné Turai Piroska; Szövegszerkesztés: Révész Bernadett; Nyomdai munka: Balogh Gábor;
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, Lőkösháza, Eleki u. 28. – A helyi önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

