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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lőkösházi

HÍ R M O N D Ó
Tisztelt Lőkösháziak!

Lőkösházi Vasutas- és Községi Nyugdíjas Klubbal
együttműködési megállapodás keretében egyeztünk

Az elmúlt hónap eseményeit szeretném megosztani

meg a közös helyiséghasználatról.

Önökkel.

Ennek

Lőkösháza

Község

Önkormányzatának

képviselő

keretében

1

millió

forintot

szánt

az

Önkormányzat eszközök beszerzésére.

testülete március 1-én elfogadta a település
2010-es költségvetési rendeletét 316 594 000 Ft

Március 17-én megalakult a Községi Idősügyi Tanács

kiadási és 281 397 000 Ft bevételi főösszeggel.

(KIT), ami a jövőben a Képviselő Testület mellett egy

A költségvetési hiány így 35 197 000 Ft.(a kezdeti 50

konzultatív, véleményező szervezetként fog működni

millió forinthoz képest).

minden

Ebből 23 500 000 Ft felhalmozási bevételt terveztünk,

meghozatala előtt.

idősebb

polgárokat

is

érintő

döntés

ami elsősorban a pályázatok önerejeként kívánunk
felhasználni és út- illetve járdafelújításra költünk.

A Gyulai Rendőrkapitányság immár másodjára hívta

Szoros gazdálkodással és a pályázati lehetőségek

össze a

maximális kihasználásával – a hatalmas elvonások

konzultálva a polgármesterekkel – ismertették a

ellenére – az egyensúly megtartása a cél.

kistérség

A szűkös anyagi lehetőségek ellenére a Képviselő

közlekedésbiztonsági tárgyában tett intézkedéseiket

Testület 2010-ben is támogatni kívánja a községi civil

Elkezdődtek a településen a tavaszi karbantartási,

szervezeteket, ezért

parkrendezési munkálatok, melynek keretében a

a megyei civil referens

Kistérségi Egyeztető Fórumot ahol –

településeinek

közbiztonsági,

bevonásával tájékoztattuk vezetőiket a Békés Megyei

közfoglalkoztatottak

Önkormányzat civil pályázatáról.

előkészítését és a községi parkban a fák pótlását,

Ezen kívül az ún. NCA pályázatok elkészítésében is

míg a faluközpontba örökzöldek kerülnek.

megkezdték

a

virágosítás

segítséget nyújtottunk.
Az önkormányzati források szétosztásáról pedig

Március

hamarosan az Ifjúsági-, Kulturális-, Sport- és

Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke,

Oktatási Bizottság fog dönteni.

Németh Zsolt, aki fórumán elmondta, hogy a kormány

Április 1-től új jegyzője van a településnek, Nagy

a jövőben kiemelt figyelmet fordít majd a régóta

László Mátyás korábbi eleki aljegyző személyében,

húzódó közúti határátkelő megnyitására.

aki a Polgármesteri Hivatal szakmai vezetőjeként,

A

bizalommal várja Lőkösháza polgárait.

testvértelepülésünk Kisiratos polgármestere is, akivel

Február végén Tanyagondnoki Fórumot szerveztünk

örömmel értesültünk a bejelentésről, mivel mindkét

a Gondozóházzal közösen a Polgármesteri Hivatalban,

településnek nemcsak gazdasági-kulturális fellendülést

mely alkalomból a a külterületen élő lakosság

hozna, hanem a baráti-családi-rokoni kapcsolatok

problémáit vitathattuk meg.

megkönnyítésével érzelmileg is sokat jelentene a

A Gondozóház hamarosan már kibővült kapacitással

határnyitás.

várja a lőkösházi idősebb embereket, mivel a

25-én

fórumon

településünkre

megjelent

látogatott

Almási

az

Vince,

dr. Tarr Lajos, polgármester

PÁLYÁZATI SIKER!

A Lőkösházi Önkormányzat sikerrel szerepelt az Önkormányzati Minisztérium által kiírt
„Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton.
Ezáltal több, mint 12 000 000 Ft-hoz jut a község, amit 3-5 000 000 Ft önerővel
kiegészítve teljes egészében a Lőkösházi Óvoda felújítására fordíthatunk.
A pályázat összeállításában köszönjük Szabó Vivien pályázatíró, Nagy Józsefné
óvodavezető, valamint Kőszeginé Kotroczó Mariann Pénzügyi Bizottság elnökének
segítő közreműködését.
____________________________________________________________________________________

A Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub Lőkösháza
A közhasznú társadalmi szervezet az elmúlt évben ünnepelte a fennállásának 10-ik
évfordulóját.
Elkészítettük az éves programot, ami a tevékenységüknek az alapját képezi.
A 2010-es évet egy számítógépes tanfolyam beindításával kezdtük, ami sikeresen meg
is valósult.
Március 27-én egész napos generációs programot bonyolítunk le.
(TAVASZVÁRÓ RESZTIVÁL NÉVEN) műsorban: operett, magyar nóta, slágerek és
néptánc, versek szerepelnek.
A műsort közös ebéddel folytatjuk, ahol a menü: sertés raguleves, sült csirkecomb
(egész) rántott karaj, törtburgonya,, savanyúság, sütemény.
Még két nagy rendezvényünk lesz, amit már nyolcadszor valósítunk meg.
Januárban fogadtunk 3 iskolai osztályt (még tervezünk további osztályok
megvendégelését).
A nyáron ismét tervezünk egy Erdélyi kirándulást, és néhány hazait.
Segítünk az idős emberek ügyes-bajos dolgainak intézésében.
Szeretnénk a szabadtéri rendezvényekhez egy sátorvázat (összerakható) készíteni.
Részt veszünk a falunapi rendezvényen.
Számtalan kisebb programunk is van-lesz. Nőnap, anyák napja, apák napja, névnapok,
szalonnasütés, stb.
Reméljük pályázatainkkal a jövőben is sikeresek leszünk
Lőkösháza 2010.03.24.

Hegedűs Sándor
Elnök

Óvodai hírek
Az óvodai farsangi bál jó hangulatban zajlott le, a zenét Budai Attila szolgáltatta.
A gyerekek nagy örömére, az Általános Iskola igazgatója és a Gondozóház dolgozói édességgel
kedveskedtek.
Az iskolavezetés mindhárom csoportnak egy CD-s magnót ajándékozott, a napokban pedig két
könyvespolcot kaptunk.
Március 29-én a Művelődési Házban Pap Rita koncert volt, melyre a kevermesi óvodásokat is meghívtuk.
A gyerekek és a felnőttek egyaránt jól szórakoztak.
Nagy Józsefné
óvodavezető
____________________________________________________________________________________

Tisztelt Lőkösháziak!
Az idei első negyedév eltelte után, tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy a szociális
rendeletek tekintetében hogyan állunk és miben látnám a működésünk hatékonyságát a
továbbiakban.
Az előtakarékosságot fontosnak tartom, melynek célja az embereket érintő – előre nem
látható – váratlan problémák megoldása. A takarékossággal módunkban áll a
rászorulóknak segíteni a beiskolázási támogatás, illetve egyéb segélyek odaítélésében.
Jelenleg maximum havonta 60.000.- Ft kifizetésére van lehetőség a rászorultság
mértékétől, illetve az élethelyzetek valósságának figyelembe vételével.
Jelenlegi mérlegünk az első negyedévben:
Januárban összesen 23.000.- Ft, februárban összesen 45.000.- Ft valamint márciusban
összesen 30.000.- Ft került megállapításra. Az előbbieken túl minden hónapban kiosztásra
került tűzifa is. Januárban és februárban az előbbi összeg a krízisalapra jogosult személyek
3.000.- Ft/fő költségét is tartalmazza. Ezeken kívül egy család kapott 5.000.- Ft
gyógyszersegélyt.
Meg kell említenem, hogy februárban a krízishelyzetre való tekintettel az egész település
összefogott, illetve azonnal segítséget nyújtott a rászorulóknak. A tűzifát az érintettek egykét napon belül megkapták. Azonban a Tisztelt adományozók névsorát nem ismerem és
így nem tudom ismertetni. Sok magánember élelemmel is segítette a rászorultságukat jelző
vagy a felkutatott egyéneket, családokat. Itt megköszönni és elismerésemet kifejezni
mindenki felé, aki felismerve a veszélyt embertársainkon segített.
Tisztelettel:
Varga Ferencné
Szociális Bizottság elnöke

Trianoni Emlékmű Lőkösházán

A Község Képviselő-Testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4-én, a
Trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulóján

emlékművet emeltet Lőkösháza

központjában, a Katolikus Templom előtti téren.
Az alkotás elkészítését Corvus-Kora Róbert vállalta, míg az Önkormányzat a
területrendezést végzi el.
Ennek a költségeire számlaszámot nyitunk, ahova várjuk a Tisztelt Lakosság
pénzadományait:

11733027-15343587-07180000

Az emlékmű felavatására elfogadta meghívásunkat Dr. Kiszely István Professzor Úr, aki
már

több

nagy

sikerű

történelmi

előadást

tartott

községünkben.

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

