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Községháza átadó ünnepség
2019. június 13.
Megemlékezés Germán Géza településépítő polgármesterről
2019. június 13-án került sor a polgármesteri hivatal felújított épületének átadására. A rendezvényen
jelen volt Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Dr. Kiss - Rigó László Szeged-Csanád megye püspöke, Korondi Erika és Almási
Vince, testvértelepülésünk Kisiratos jelenlegi és egykori
településvezetői, Lőkösháza korábbi nagytiszteletű polgármesterének Germán Gézának fia ifj. Germán Géza
és édesanyja.
Az átadóra meghívást kaptak a hivatal valaha volt
munkatársai, a helyi intézmények vezetői és munkatársai, a helyi civil szervezetek vezetői és tagjai valamint a
község lakossága. A kormánymegbízott úr ünnepi köszöntőjében méltatta a község fejlődését.

Hangsúlyozta, hogy ezt az is mutatja, hogy az elmúlt
egy esztendőben harmadjára vesz rész Lőkösházán valamilyen átadó ünnepségen.
„Fontos, hogy Magyarországon minden közösségnek
legyen víziója, hiszen a gondolatokból születnek az érzések és lesznek a tettek” – mondta Lőkösháza önkormányzati hivatala előtt dr. Takács Árpád. A Békés Megyei
Kormányhivatal vezetője Pogány Frigyes építész gondolatait idézve hangsúlyozta: három „szellem” alakít egy
épületet: a hely, a kor, és az alkotók (megbízó, tervező és
kivitelező) szelleme.
Dr. Takács Árpád reményét fejezte ki, hogy a Magyar
Falu Programban az orvosi rendelő tervezett fejlesztését
is meg tudják valósítani.
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A fizikai és a lelki energia egyaránt fontos, hiszen
egymást erősítik, és mindez szinergiában van Lőkösházán – hangsúlyozta dr. Kiss-Rigó László a megnyitón
elmondott szavaiban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye
megyéspüspöke hozzátette: évekkel ezelőtt egész Európában egy jelszó volt: a mobilitás, mint vívmány. Ma
sokkal inkább a szülőföldön maradás, a megtartás jelent
kihívást, és ezt a célt szolgálják a megvalósult fejlesztések. Meglátása szerint Lőkösháza minden eszközzel
segíti, hogy a település népessége otthonának érezze a
községet.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester az eseményen elmondta: záró fejezetéhez érkezett Lőkösházán
a TOP első szakaszában benyújtott három pályázat
megvalósítása. A három eredményes pályázatnak köszönhetően a község négy közintézménye mintegy
130 millió forint uniós forrás felhasználásával külsejében megújult. Az óvoda és bölcsőde udvarának
felújítását az egészségház energetikai korszerűsítése követte és most a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése valósult meg több mint 52 millió forintból. A
településen így immár a második középületünk használ megújuló energiát.
A nemzetiszínű szalagot a hivatal bejárata előtt
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester, dr. Kiss-Rigó
László megyéspüspök és dr. Takács Árpád kormánymegbízott vágta át.
A Községháza energetikai felújításának köszönhetően Lőkösháza egyik legrégebbi középülete újult meg.
1951-ben történt felépítése óta többször átesett kisebb
- nagyobb felújításon, átalakításokon. Az épület jelenlegi arculatát a 2000-es évek elején nyerte el, amikor is
a néhai településvezető, Germán Géza akkori polgármester úr elképzelései és tervei alapján megépült a házasságkötő terem. A környékben is egyedülálló módon
egy modern, minden igényt kielégítő terem épült, mely
a település legfontosabb közösségi eseményeinek: az esküvőknek, névadóknak, valamint a Képviselő-testület
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üléseinek méltó helyszínévé és központjává vált. Ilyen
nagyszabású fejlesztés a házasságkötő terem 2004-es átadása óta a polgármesteri hivatalban nem történt.
A jelenlegi energetikai korszerűsítésnek köszönhetően az alábbi munkákat sikerült elvégezni: valamenynyi külső homlokzati nyílászáró cseréje megvalósult,
az épület homlokzati, lábazati és tető, hőszigetelése is
elkészült, az épületre a környezetben található épületekkel harmonizáló nemesvakolat került. Elkészült a fűtési
rendszer korszerűsítése: két modern kondenzációs kazán beépítésével, és a fűtési rendszer részbeni átalakításával.
Az ügyféltérben - hiánypótló jelleggel - új, a mozgáskorlátozottak számára - mosdó került kialakításra.
S, hogy az esélyegyenlőség követelményeinek még több
tekintetben megfelelhessünk, a mozgáskorlátozott feljáróhoz új rámpakorlát és vezetősáv került kialakításra.
Az épület előcsarnokában pedig a látássérültek számára
az eligazodást segítő tájékoztató tábla került. Számunkra kiemelten fontos, hogy valamennyi lőkösházi lakos
egyenlő eséllyel intézhesse ügyes - bajos dolgait a polgármesteri hivatalban! Az előcsarnokban kialakításra
került emellett egy női, és férfi vizesblokk is.
Kevésbé látható, de a munkatársak számára új szociális helyiség is elkészült az épületben. A projekt klímavédelmet is szolgálja, hiszen csökkenti az energiafelhasználást. Az 5 KW-os napelem rendszer pedig zöld
áramot termel, így hozzájárul a Lőkösháza és Békés megye klímastratégiai céljainak megvalósításához. A településen immár második középületünk használ megújuló energiát!
Köszönjük a lőkösházi polgároknak, hogy ők is türelemmel és megértéssel fogadták az október óta tartó felújítással járó kellemetlenségeket! S nem utolsó sorban
köszönöm kollégáinknak, hogy bár az építkezés közben
minden munkatársam legalább kétszer költözött át másik irodába, ennek ellenére mindig fogadtuk a lőkösházi embereket. Nem volt egyszerű, hiszen a felújítás első
napjától a mai napig egyetlen egy napra sem zárt be a
hivatal ajtaja!
Az elmúlt 3 évben megtanultunk együtt élni a felújítások okozta nehézségekkel, hiszen így volt ez az óvodában és az orvosi rendelőben is. Köszönet érte az ott
dolgozóknak és a lőkösházi polgároknak! A felújított
épületeteket látva elmondhatjuk, hogy megérte! Bizony
vannak még terveink a jövőt illetően is, hiszen a művelődési ház energetikai korszerűsítése – negyedik Top-os
pályázatunk - a napokban kerül elbírálásra! Bízunk a
sikerben!
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2019. július
A rendezvény második pontjaként
megemlékeztünk
néhai Germán Gáza polgármesterről
Az idén önállóságunk 70 éves évfordulóját ünnepeljük. Ebből az alakalomból egyúttal megemlékeztünk a
tragikus hirtelenséggel távozott Germán Géza polgármesterről is, akinek fényképét a hivatal előterében lepleztük le. Néhai Germán Géza 18 esztendőn keresztül
szolgálta Lőkösháza lakosságát, közel két évtizedes településépítő munkásságának köszönhetően a község valamennyi közintézménye magán viseli örökségét. 2007.
október 13-án dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök,
és Szujó Antal kevermesi plébános társaságában még
Germán Géza akkori polgármester helyezte el a község építendő templomának alapkövét. A Fatimai Szent
Szűz Mária oltalmába ajánlott templom 2009. augusztus 22-ei felszentelésén azonban sajnálatos módon már
nem vehetett részt. A megemlékezésen megszólalt Dr.
Kiss - Rigó László megyéspüspök, aki felidézte a néhai
polgármesterrel történt első találkozását, valamint Almási Vince Kisiratos egykori polgármestere. „Gézának
köszönhetem azt, hogy Lőkösházán itthon érzem magam” – mondta a fénykép leleplezése előtt könnyeivel
küszködve. Az Arad megyei Kisiratos korábbi polgármestere hozzáfűzte: azt kívánom, hogy a szellemisége
továbbra is munkálkodjon a két közösség érdekében.

Beiskolázás támogatás
- második alkalommal támogatjuk
a lőkösházi családokat
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018-ban egy újfajta települési támogatás, a tanévkezdési támogatás bevezetéséről döntött. 2018-ban több
mint kétszáznégy gyermek részesült tanévkezdési támogatásban. A kiosztott támogatás mértéke meghaladta az egymillió forintot. Az idei évben újra igényelhető
lesz a támogatás.
Az igénylés feltételei: A tanévkezdési támogatás
évente egy alkalommal, lőkösházi állandó lakcímmel
rendelkező, bölcsődei, óvodai nevelésben részt vevő,
valamint általános, közép-és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló számára állapítható
meg, a család jövedelmétől függetlenül. A támogatás
összege személyenként 5.000 Ft, amelynek folyósítása
kizárólag kérelemre történik. A kérelem benyújtási
határideje:

augusztus 1- szeptember 30.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez
mellékelni kell a bölcsőde/óvoda/iskolalátogatási igazolást, hallgatói jogviszony igazolást, amelyből megállapítható a tárgyév szeptembertől fennálló jogviszony.
A tanévkezdési támogatás megállapítása a Szociális,
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság hatásköre. A formanyomtatvány letölthető Lőkösháza Község
honlapjáról, a dokumentumtár menüpontjából (2018.
évi szociális nyomtatványok). Bővebb tájékoztatás a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél kérhető.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Védőnői szolgálat
„…….Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentum Istentől való,
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, de a kő marad,
a kő marad...”

(Was Albert: Üzenet haza)

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Tájékoztatom a kedves gondozottakat, hogy
2019. július 22-től
újra mindennap elérhető leszek Lőkösházán.
Tanácsadási rend változatlan:

Várandós tanácsadás Hétfő 8-10 óráig,
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
8:00-10:30 óráig.
Hugyecz Nóra védőnő
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Anyakönyvi hírek
Az ember egyik legszebb küldetése a társkeresés.
Hol tudatosan, hol ösztönösen indulunk el egymás felé,
s a szerelem egyszer csak, mint fellobbanó reggeli fény
szétárad körülöttünk. A keresés, rátalálás, a beteljesülés
és szövetség után az őrzés vágya is felfakad. Áldozatot
szeretnénk hozni a másikért, melyet hűségünk pecsétjével erősítünk meg. A házasság lehetővé teszi számunkra, hogy kéz a kézben, együtt nézzünk szembe az élet
örömeivel és nehézségeivel. Örömömre szolgál, hogy itt
Lőkösházán is egyre több pár gondolja úgy, hogy a hivatalos útra lép. Idén már 6 pár mondta ki a boldogító
igent és folyamatosan nő a bejelentkezők száma.
Lőkösházán az első félévben hat pár kötött házasságot: Janovics Szabolcs és Jakab Ibolya; Gellér Árpád
és Fodor Emese; Bozó Mihály és Lénárt Zsanett; Baráth
Imre és Kovács Enikő; Munding Dávid és Botás Gertrúd; Jakab Roland és Rácz Mónika. Lőkösháza Község
Önkormányzata nevében mindannyiuknak azt kívánom, hogy az a szeretet, amely erre a döntésre késztette
őket életük végéig kitartson, hogy 50 év múlva, mint jubiláló házastársakat köszönthessük őket.

rúbb bánatot is úgy lehetett megosztani, hogy az dupla
örömmé, fele bánattá és közös céllá tudott válni. Az ő
házasságuk, életük legyen példaértékű mindannyiunk
számára, mert abból a feltétel nélküli szeretetből és odaadásból táplálkozik, ami ma is jellemzi kettőjük kapcsolatát. Ez alkalomból Lőkösháza Község Önkormányzata
nevében Szűcsné Gergely Györgyi polgármester aszszony is köszöntötte a házaspárt.
De a házasságkötés nemcsak a boldog együttlétek
meghosszabbításának szándéka, hanem a családalapítás
reményéé is. Ahogy telik az idő, a szerelem kiteljesedik,
új élet születik. A férfi és nő, a férj és feleség, szülővé válik. Minden gyermek születése örömmel tölt el bennünket. Új élet, új fény, új reménység, a szeretet, a féltés és
az aggodalom érzése köszönt ránk a boldogság mellett.
Névadó ünnepség alkalmával hirdetjük ki ünnepélyes keretek között az újszülött nevét. Legutóbb Körömi Tamás és Köröminé Janis Veronika kisfiát Péter Pált
ünnepeltük. Ezúton is gondtalan gyermekkort, nagyon
sok boldogságot kívánunk neki!
E szép hagyomány megőrzése érdekében, minden
ifjú szülőt arra biztatok, éljenek azzal a lehetősséggel,
hogy családjuk körében, ünnepélyes keretek között jelölhetik ki gyermekeik keresztszüleit, felhatalmazva
őket arra, hogy figyelemmel kísérjék gyermekeik sorsát
és segítséget nyújtsanak abban, hogy független, egészséges felnőttekké válhassanak.

Így történt ez 2019 márciusában, amikor Borzák
Istvánt és feleségét Anna nénit köszöntöttük. A család
által szervezett ünnepségen meghitt szertartás keretében 50 évvel ezelőtt tett fogadalmukat megerősítették. Olyan társra leltek egymás személyében, akivel
a legszebb örömöt, a legtitkosabb célokat, a legszomo-

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassam a szülőket, hogy a Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő - testülete döntése értelmében a
Lőkösházán állandó lakcímmel rendelkező szülők számára minden újszülött gyermekre tekintettel 20.000
Ft-os egyszeri támogatást biztosít. A támogatás kérelemre indul el, igénylésének további feltétele a 30 napnál
nem régebbi Születési Anyakönyvi Kivonat becsatolása.
A kérelmet az önkormányzat szociális osztályánál Bakosné Kulik Tímea kolléganőnél kell benyújtani.
Horváth Istvánné anyakönyvvezető

Lőkösháza kitüntetettje dr. Borzán Anita elkötelezett
támogatója a helyi civil társadalomnak
2019-ben a Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub valamint a Községi Sportkör eredményes pályázatot nyújtottak be, a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Mindkét szervezet 100 -100.000 forint pályázati támogatást
kapott. A pályázatokat dr. Borzán Anita a „Lőkösházáért Emlékérem” birtokosa nyújtotta be már hetedik
alkalommal. A benyújtáson túl a pályázati elszámolást

is ő végzi el minden alkalommal. Emellett minden évben rendszeresen vállalja a Román Nemzetiségi Önkormányzat anyaországi kirándulásainak idegenvezetési és
túraszervezési feladatait. Hálásan köszönjük neki!
Munkájához a továbbiakban is jó egészséget kívánunk!
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

2019. július

5

Jótékony összefogás az Általános Iskola
udvarának fejlesztésért
Az önkormányzat munkatársai Győri János vezetésével elkészítették azokat a placcokat, melye a kiülők
kerültek. Szívből jövő köszönet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a jótékony cél megvalósításához. Külön köszönet a Lőkösháziak az Egészséges
Ifjúságért Alapítványnak, aki a kezdeményezés megszületésétől a megvalósulásig szervezte, összehangolta
az elvégzendő feladatokat, és maga is anyagi hozzájárulást nyújtott az udvari kiülő szettek elkészítéséhez!

Balogh Istvánnénak a Lőkösházi Általános Iskola
Igazgatójának jótékony célú bál megrendezésének ötletével indult el a kezdeményezés 2019 januárjában. A
tanári kollektíva és a szülői közösség aktív összefogásával egy magas színvonalú bálat rendeztek, melynek
bevételéből kívánták megvalósítani az általános iskola
udvarán a kinti kiülők kialakítását.
A felhíváshoz igen sokan csatlakoztak: a Román -, a
Roma Nemzetiségi Önkormányzatok egyaránt egy-egy
kiülőt vásároltak a gyerekek számára. A harmadik kiülőt a képviselő-testület tagjai vásárolták meg. Az önkormányzat és a Román Nemzetiségi Önkormányzat
gondoskodott a kiülők helyszínre szállításáról. Gellén
János anyagot biztosított a kiülőkhöz szükséges placc
elkészítéséhez.

Mára elkészültek a placcok, amelyekre a három kiülő
kerül. Néhány munka még hátra van: a meglévő kiülők
felújítása és új árnyékoló kihelyezése. Őszre megújult
iskolaudvar várja a lőkösházi gyermekeket!
Balogh Istvánné
intézményvezető

Óvoda és mini bölcsőde élete
A 2018/2019 nevelési évet az óvodában 48 gyermekkel
kezdtük, két vegyes életkorú csoporttal és egy 7 fős mini
bölcsődei csoporttal.
A nevelési év kiemelt feladata volt a néphagyományőrzés
beépülése az óvodai tevékenységekbe. A néphagyományhoz
kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével
hatnak a gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését.
A csoportban dolgozó óvónők belátásuk szerint szőtték a nevelési terveikbe a néphagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket.
Az óvodai életet színesítették a községi rendezvényeken való
részvételek. A civil szervezetek együttműködésével szervezett
programok. Községi pályázati keretek közt megrendezésre kerülő programok: Szelektív hét, Te szedd!
A megszokott bábszínház 3 alkalommal szórakoztatta az
óvodásokat. Az Ovi- Mozis pedig minden hónapban egy alkalommal vetített meséket a gyerekeknek.

Az óvodai munkatervben szereplő rendezvényeink sikeresek voltak. Köszönhetően az óvodai és bölcsődei kollektívánknak valamint azoknak a szülőnek, akik aktívan részt vettek a szervezésben és lebonyolításban.
A logopédiai ellátás utazó szakemberrel, a fejlesztő foglalkozások a szakszolgálat szakemberei által biztosítottak. A pszichológiai ellátás az egész nevelési év alatt biztosított volt. A
szülők igényének megfelelően lehetőség volt csoportos bábfoglalkozáson illetve egyéni foglalkozáson igényelni a pszichológus munkáját.
Lehetőség volt hittan foglalkozáson való részvételre, melyet Kovács Barbara tartott. A focizni vágyókat Varga István
foglalkozatta. Szabó Attilánétól a helyes fogmosás technikáját
sajátíthatták el és gyakorolhatták.
Megosztanék néhány eseményt, melyekre a nevelési év
második felén került sor.
Február 19-én helyi vállalkozók Bán Edit és Tar Tamás
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virág kertészetének látogatásán vettünk részt. Bemutatták a
gyerekeknek a teljes folyamatot a virágmagok földbe kerülésétől a csodaszép virágok kifejlődéséig. Ajándékba minden
gyermek virágot kapott.
A február 22-én a farsangi ünnep keretében, a telet jelmezes felvonulással búcsúztattuk. Egy apuka Magyar István
gitárral kísért közös énekléssel szolgáltatta a jó hangulatot. A
farsangi fánkot Bellér Józsefné sütötte, a finom teát a konyhán
főzték.
Télen ismét Brédába kirándultunk, január 23-án az időjárás lehetővé tette, hogy ezen a napon igazi téli időben, hóesésben láthassuk a kastélyt. Az utaztatást most is, akárcsak
az őszi kirándulás alkalmával a Bréda vadásztársaság szállító
járműjével és a Torm- Agro Kft. traktorával oldottuk meg.
Forró teáról a konyha gondoskodott számunkra. A pogácsát
a szülők biztosították. Ezek elfogyasztására a Bréda Vadászházban került sor, köszönjük Bíró Csabának és Mohácsi Lászlónak a partnerséget.
Részt vettünk a március 15-i megemlékezésen.
Márciusban csatlakoztunk a „Környezettudatosan a
mindennapokban Lőkösházán” elnevezésű témahéthez.
Gyűjtöttünk hulladékot, szelektáltunk, újrahasznosítottunk,
kreatívkodtunk, ismereteket gyűjtöttünk és tapasztalatokat
szereztünk. Szemetet szedtünk, műanyag palackokból virágágyást készítettünk melyhez virágföldet és virágpalántákat
Bán Edit és Tar Tamás ajándékozta az intézménynek. Palackprést kapott az intézmény, a gyerekek a gyűjtött palackokat maguk préselhették és préselhetik. Kihelyezésre kerültek
az intézménybe papír és karton, valamint műanyag gyűjtő
edényzetek.
Április 17-én a húsvéti projektnapra került sor, a szülők aktív
részvételével.
Április 25-én bemutató foglalkozást láthattak az iskolai tanító
nénik, a nagycsoportos korú gyerekek részvételével. Április
11-12-én történt az iskolai beiratkozás.
Május 6-án köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. A gyerekek saját készítésű ajándékkal kedveskedtek és a
szülői közösség által vásárolt virággal. A mini bölcsődések
csoportszobájukban, a két óvodai csoport az ebédlőben tartotta meg köszöntő műsorát. A műsorokat követően a gyerekek vendéglátására is sor került.
Május 24-én tartottuk a hagyományos gyermeknapot. 9
órától bűvész szórakoztatta a gyerekeket, majd ugráló várban
mozoghattak, melyet az önkormányzat finanszírozott. Volt
fogmosási és helyes kézmosási bemutató, játékos gyakorlatokkal. Citerás mesemondó aktivizálta a gyermekeket, előadása élmény volt a jelenlévők számára. A Képviselő - testület
felajánlásaként gyümölcsöket kaptunk, melyből a szülők friss
gyümölcssalátát készítettek, a gyerekek jó étvággyal fogyasztották. Szülői felajánlásokból frissítő üdítőt, finomságokat
fogyaszthattak. A hagyományos krumpli paprikást Bellér Józsefné vezetésével készítették a szülők, a hozzávalóit a Román
Nemzetiségi Önkormányzat, a napközis konyha és a szülők
biztosították. A palacsintasütést a Községi Nyugdíjas klub
tagjai és a Babóca nagycsaládos egyesület vállalta. Közel 200
darab palacsintát sütöttek nekünk.

Hírmondó
Lőkösházi

Krumplipaprikást árusítottunk, melynek bevételét jótékony célra ajánlottuk fel, egy községi jótékony rendezvényhez
kapcsolódóan. A Jótékonysági családi nap egy óvodás korú
beteg gyermek Kalu Tamara gyógyításának támogatása céljából került megrendezésre.
A leendő első osztályosok óralátogatáson vettek részt az iskola 1. osztályában.
Május 24-én, a községi gyereknapon is részt vettünk, előadást néztünk palacsintát és fánkot fogyasztottunk a Művelődési Házban.
Június 1-én színvonalas műsorokkal zártuk az évet a Művelődési Házban. Az idei évben 13 gyermek számára érkezett el az idő, hogy iskolába lépjen. Ebből 13 fő iratkozott
be a Lőkösházi Általános Iskolába.
Az idei évzáró rendhagyó volt, Kovács Lajosné 40
óvodapedagógusi pályán töltött év után, elballagtatta utolsó gyermekcsoportját. Az Önkormányzat és a szülők a ballagási ünnepélyen köszönték meg munkáját.
Az új gyermekek beíratása 2019. április 23-a és május
23-a között került sor. Összesen 12 gyermeket írattak be az
óvodába. A mini bölcsődei csoportból 6 fő lesz óvodás 2019.
szeptember 1-től. A bölcsődei igények felmérése már 2019
tavaszán megtörtént. 2019. szeptember 1-től 7 fő várható a
mini bölcsődébe.
Szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak személy
szerint polgármester asszonynak és jegyző asszonynak valamint a Képviselő-testület tagjainak a sok segítséget, melyet
az intézménynek nyújtottak. Köszönettel tartozunk a velünk
együtt működő civil szervezeteknek, Nagy Csaba konyhavezetőnek és Nagy Diána művelődési ház vezetőjének, Hugyecz
Nóra védőnőnek, Szabó Attiláné fogorvosi asszisztensnek és
Balogh Istvánné iskolavezetőnek a Gondozóház vezetőjének
és dolgozóinak az együttműködésért.
Az óvoda-bölcsőde nyári időszaka június 01-től augusztus 31-ig tart. A szülők írásbeli nyilatkozatai alapján jelentős számú gyermek számára kérték a nyári óvodai ellátást.
A Napközis konyha energetikai felújítása miatt június 17től nem üzemel. Ez idő alatt más községből vásárolt meleg
élelmiszerrel, helyben vásárolt hideg élelemmel biztosítják
az étkezést. Nyári zárva tartás nem lesz az intézményben. A
nagytakarítás és karbantartás idején is lesz gyermekfelügyelet
2019. augusztus 5 -től augusztus 23-ig.
Tervezett évindítás a 2019/2020-as nevelési évre:
Várható gyermeklétszám: 48 fő óvodás, 7 fő bölcsődés
Ez a létszám maximálisan feltölti a férőhelyeinket.
Minden aktív dolgozónak a nyárra jó pihenést, Kovács Lajosnénak legjobbakat kívánom a felmentési idejének letöltésére!
„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és
a világmindenség megismerésének igénye,
csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”
(Maria Montessori)
Mindenkinek jó egészséget emlékezetes és
boldog pillanatokat kívánok:
Bellér Renáta megbízott intézményvezető
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40 év óvodapedagógusi munka után
elérkezett a megérdemelt pihenés
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében Szűcsné Gergely Györgyi polgármester asszony köszönt el Kovács Lajosné óvodapedagógustól. A kolléganő 40
év óvodapedagógusi szolgálat után döntött, hogy nyugdíjba
kíván vonulni.
A képviselő-testület az óvodai ballagás keretében köszönte meg a kolléganő negyven éves munkáját, melyből 39 éven
keresztül a Lőkösházi Községi Óvodában dolgozott. Ez alkalomból köszöntötte őt a ballagáson a polgármester asszony
és Balogh Istvánné Szociális-, Kulturális-, Oktatási és Sport
Bizottság elnöke. A fenntartó nevében virággal, ajándékkal és
pénzjutalommal kedveskedtek Kovács Lajosné Ella óvó néninek nyugdíjba vonulása alkalmából.

helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és keserű harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.
Nyomot magad után a lelkekben hagytál,
felnövők kezébe tisztes szakmát adtál.
Volt, akit szigorod néhanapján bántott,
de tudd meg, a szívük régen megbocsátott.
Tudom a szívedben maradt néhány tüske,
szeretettel gondolj most mindegyikükre.
A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt - elmúlt, hát tekints előre,
az előtted álló szabad esztendőkre.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra:
- „Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidban
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!”

(Aranyosi Ervin)
„Az életed során bezárult egy ajtó...
Ami volt, mind tiéd. Nincsen végrehajtó,
ki elvenné tőled, a sok kedves évet,
munkád során gyűjtött ezer szép emléket.
Fiatalon kezdted, - úgy ahogyan bárki -

Kedves Ella Néni!
Kívánunk neked jó egészséget, aktív,
boldog nyugdíjas éveket, tisztelettel!
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Elindul a szennyvízberuházás II. üteme belterületen
Tisztelt Lőkösházi Lakosok!

A munkavégzés hétköznap, 7:00-17:00 között várható.

Ezúton értesítem Önöket, hogy Lökösháza csatornahálózat építés beruházás II. ütemének kivitelezési munkái a
település belterületén megkezdődnek. A belterületi munkavégzés befejező határideje 2020. augusztus 31. Tájékoztatjuk Önöket, hogy egyszerre kisebb szakaszokon kezdjük el a
munkákat, nyílt árkot hosszú ideig nem kívánunk hagyni az
érintett munkaterületen. Előzetesen minden érintett ingatlantulajdonossal le fogjuk egyeztetni, az ingatlanába bevezetendő bekötővezeték pontos helyét. Munkatársunk hamarosan keresni fogja az érintett utcák ingatlantulajdonosait.

A munkavégzéssel érintett utcákban a forgalmat minden
esetben igyekszünk biztosítani.

A belterületen a munkavégzés 2019.07.29. napjától az alábbi
utcákban, csatornaszakaszokon várható:
Lőkösháza: 3-1-1 Árpád u.; 3-0-4 Kiss Ernő u.

Ideiglenes lezárás esetén az ingatlanokhoz történő bejutást megkerülő utakkal biztosítani fogjuk. A szilárd burkolatú utakat fúrással keresztezzük. Amennyiben az út alatt
meglévő közművezetékek vagy egyéb akadályozó tényezők
vannak, úgy az utat szükséges lesz átbontanunk.
Az utak és közterületek végleges helyreállítására csak a
beruházás végén, a minősítések elvégzése és a konszolidációs
időszak elteltével fog sor kerülni.
A további szakaszon kezdődő munkavégzésről előzetesen
tájékoztatjuk Önöket!
Paszterkó Mihály, 30/244-0358 Alisca Bau Építőipari Zrt

Hírmondó
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Gyűjtés indult községünkben
Kalu Tamara gyógyulásáért
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019 telén döntött arról, hogy segítséget nyújt a vérképző
szervi megbetegedésben szenvedő Kalu Tamara lőkösházi
kislány számára. Az elképzelést leegyeztette a családdal, melyet a család köszönettel elfogadott. Ezt követően a Községi
Nőnapon hoztuk nyilvánosságra az elképzelésünket. A terv
nyilvánosságra kerülésétől kezdve záporoztak az önkéntes
felajánlások: helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi intézményeink és azok kollektívái, civil szervezeteink és
azok tagsága, a helyi katolikus egyház, magánemberek és vállalkozók jelezték sorra, hogy csatlakoznak az önkormányzat
jótékony célú kezdeményezéséhez.

azt hisszük, hogy csupán a fizikai jólétet jelenti. Hozzátette,
a családi napon amellett, hogy lehetősége van mindenkinek
mozogni, az emberek még egy jó ügy érdekében is tesznek.
Utóbbival pedig lelki egészségüket is javítják. Ő maga is
nagyvonalú anyagi felajánlást is tett ezen a napon. Köszönet
érte.

Jó volt látni azt az összefogást, amelyet ebben az ügyben
tanúsítottak a lőkösházi emberek. A Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány Családi Egészségnap elnevezésű
programját egészítettük ki egyéb az egészséges életmódot
népszerűsítő programokkal.
Egy szervezőstáb hónapokon keresztül készítette elő a
több eseményből álló jótékonyági akciót, míg végül kialakult
a végleges program.
Így került sor a Családi Egészségnap megrendezésére
2019. május 4 - én szombaton az általános iskola udvarán.
Külön köszönetet mondunk az iskola vezetőségének és valamennyi dolgozójának, hogy segítséget nyújtottak a rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Már a rendezvény
előtt elkezdődött egy jótékony célú karszalag árusítás, melybe
több intézmény is bekapcsolódott. A rendezvény megtartása
előtt már elfogytak a feliratozott karszalagok, pótkarszalagok
árusítására került sor.

Dr. Takács Árpád Békés megyei kormánymegbízott, a
családi nap védnöke kifejtette, rendkívül fontos, hogy egy település életében legyenek olyan programok, amelyek erősítik
a közösséget, a szellemet és az odatartozás érzését, mert ezektől érezhetik azt a fiatalok, hogy jó lesz ott élni, vagy oda viszszatérni. Hozzátette, a Tamara számára rendezett jótékonysági rendezvény is ilyen, ráadásul sporttal párosítva.
Tóth László Békés megye futónagykövete is szólt néhány
szót a rendezvényen jelenlévőkhöz, mielőtt a közös futást a
vezetésével lebonyolítottuk. Köszönet azért is, mert rengeteg
tombolatárgyat hozott magával a rendezvényre!

A Tamara gyógyulását segítő jótékonysági programra érkezőket többek közt séta, kocogás, drog prevenciós és egészséges táplálkozás előadás, egészségügyi szűrővizsgálatok,
kutyás bemutató, hastánc, ugráló vár, jótékonysági ételvásár
és tombolahúzás várta. Az önkormányzat elismert és befolyással rendelkező embereket is megnyert a nemes célnak.
A felkérést a nevezett személyek azonnal elfogadták, amiért
elismerés illeti őket!

A Családi Egészségnap megnyitóján dr. Kiss-Rigó László
szeged - csanádi püspök, a rendezvény fővédnöke elmondta, az egészség nagyon fontos dolog, amiről olykor tévesen

A jó hangulatú rendezvényen többféle ennivaló is várta
a kilátogatókat: a Lőkösházi Románok Egyesülete 100 adag
marhapörköltet főzött, melynek teljes bevételét felajánlotta
a jótékony célra. A Babóca Nagycsaládos Egyesület tagjai
több száz gofrit sütöttek. A bevétel szintén a jótékony célú
adományt gazdagította. A napközi konyha teljes kollektívája egész napos munkáját ajánlotta föl a rendezvényre. Ők is
marhapörköltet és isteni milánói makarónit készítettek. A
Gondozóház munkatársai és az egészségügyben dolgozók
egészségügyi szűréseket, méréseket, felvilágosító előadásokat
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tartottak. Egész nap hosszú sor állt a standjaik előtt, a Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány kuratóriumának
tagjai csillám tetkókat készítettek a sok-sok ott lévő gyermeknek. Külön köszönetünket fejezzük ki a Gyulai Rendőrkapitányságnak, a Békés Megyei Rendőrkapitányságnak és a
Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltségnek, amiért a a nap
folyamán több érdekes előadást tartottak, valamint az egész
rendezvény ideje alatt biztosították számunkra a helyszíneket! Köszönjük a Lőkösházi Polgárőrség segítségét is!
A Községi Sportkör egy külön gyűjtést indított, a karszalag és tombolaárusításnak köszönhetően közel nyolcvanezer
forint bevételt adtak át a rendezvény főszervezőinek. A községi óvoda-bölcsőde a saját gyermeknapi rendezvényük bevételéből ajánlott fel, amellett, hogy karszalagot és ebédjegyet is
árusítottak és részt vettek a rendezvényen.

Vöröskereszt
Ebben az évben is négy véradást szervez az Alapszervezet a községben. Kettő már lezajlott, a vártnál magasabb részvétellel. Köszönjük a donoroknak az embertársaik gyógyulásához nyújtott segítséget! A következő
véradás augusztus 18.-án, a falunapon lesz a Gondozási
Központban. A községi Önkormányzattól kapott támogatás lehetővé teszi, hogy minden véradót ebéddel is
megvendégeljünk. Valamint e napon szeretnénk azoknak a donoroknak megköszönni a véradást, akiket az
idén oklevéllel és szerény ajándékkal is jutalmazunk; a
10 vagy több alkalommal nyújtott segítségükért.
Samuné Priskin Anikó
véradásszervező önkéntes

Községi gyermeknap Lőkösházán
– a jótékonysági akció zárása
A községi gyermeknapon átadtuk a Tamara gyógyulásához összegyűlt adományt 884.500.- forintot!
A községi gyermeknapon Szívósné Borzák Mária és
családja 500 darab palacsintát sütött a gyermekeknek, a Babóca Nagycsaládos Egyesület tagjai 300 darab gofrit készítettek, a Lőkösházi Vasutas és Községi
Nyugdíjasklub tagjai pedig 600 darab fánkkal várták az
idelátogatókat! Több, mit 80 rajz született az egészsége
táplálkozás témakörében meghirdetett felhívásra. Az
önkormányzat valamennyi gyermek munkáját jutalmazta: a résztvevők rajzeszközöket kaptak ajándékba.

Mikor úgy érzed, megállt az idő, nincs tovább.

A községi gyermeknapon a jótékony célú adomány átadásakor még egy meglepetés is várta a családot. Vágó
Erzsébet verset írt ebből az alkalomból, amelyet maga
adott elő.

Megérte. Érdemes volt adni.

Mikor úgy érzed, segíteni kell, ne tétovázz!
Mikor úgy érzed, szíved mardossa a bánat,
A Te szívedből mégis a szeretet árad.
Soha ne szégyelld ki voltál,
Honnan indultál, mivé lettél.
Mindig légy büszke magadra,
Hogy másokon segítettél!
Ha tudsz az emberek arcára mosolyt csalni
Minden perc, amit a szívedből adsz,
Egy apró mosoly, egy apró gondolat.
Szeretet szívünket lángra gyújtja
Ha tudunk adni újra és újra.
Ha ember vagy s meg tanultál szeretni,
Ha baj van megtanultál örömet szerezni.
Szívemből adok egy darabot, mert tudom,
Hogy néha fáj. Tudom. Átérzem, a sorsod
Istenem, engedd Őt élni!
Hisz nem akar Ő tőled mást kérni.
Sokszor kevésből sokkal könnyebb adni,
Megtanultunk a földön embernek maradni.

A befolyt közel egymillió forintot fordíthatja a család
Tamara gyógyulására.

Mert adni jó! Adni kell! Adjunk, amíg lehet!

Gyógyulj kicsi lány, gyógyulj Tamara!

A falu összefogott, segítünk téged!

Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testület

Pici testben, pici lélek!

Írta: Vágó Erzsébet

Hírmondó
Lőkösházi
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Harmadik zöldenergiát termelő intézmény kezdi el
2019-ben a működését Lőkösházán
Az eredeti terveknek megfelelően folytatódik községünkben az önkormányzati tulajdonú és fenntartású
épületek energetikai felújítása. A Képviselő-testület
2017-ben pályázatott nyújtott be a 2018. évi hazai források közül az Önkormányzati étkeztetési fejlesztése
támogatására.
A benyújtott pályázatnak pozitív elbírálásában részesült: erről az értesítést 2018 végén kaptuk meg. Ennek megfelelően terveztük be 2019 nyarára a felújítást.
A támogatási összeg bruttó 32.775.000.- forint, melyhez az önkormányzatnak 5% kötelező önerőt (bruttó
1.638.000.- forint) kellett vállalnia.
A beruházásnak köszönhetően a konyhai épületrész teljes villamoshálózatának leválasztása és felújítása fog megtörténi. A felújításnak köszönhetően
megújul a teljes szerelvényezés és a világítótestek. Az
épületre napelem kerül telepítésre, mely megtermeli
majd a konyhai részen szükséges villamos energiát. A
fejlesztés keretében szag, - és páraelszívó rendszer kerül kiépítésre, melynek köszönhetően megszűnik majd
az épületet átható ételillat. Emellett megújul az előtér és
az ebédlő belső padozata is.
Két nagy értékű eszközbeszerzés is meg fog valósulni: egy darab gáz főzőzsámoly és egy darab ipari mosogatógép is beszerelésre kerül. A megvalósított fejlesztésnek köszönhetően jelentős mértékben csökkenek majd
a konyha rezsikiadásai. Emellett jelentősen javulnak
az ételkészítés körülményei. A falu főzőkonyhája minden tekintetben meg fog felelni a XXI. század követelményeinek és a hatósági előírásoknak. A beruházás

tervezett befejezése 2019. augusztus vége. Köszönetet
mondunk ismételten azért, hogy a felújításokkal járó
kellemetlenségeket elviseli mind a lakosság mind pedig
az ott dolgozók. Köszönet illeti a Gyulai Kistérség Egységes Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetőségét
és a Lőkösházi Telephely, a Gondozóház vezetőjének és
munkatársainak segítőkész hozzáállását. A hatóságokkal egyeztetve a felújítás teljes ideje alatt a tálalókonyhát
a Gondozóházban alakítottuk ki, az engedélyükkel és a
segítségükkel. Köszönjük a Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub segítségét is, hiszen a felújítás alatt a klubhelyiségüket alakítottuk ki tálalókonyhának. Köszönjük az
óvodavezetés segítségét abban, hogy zökkenőmentessé
tették a nyári időszak alatt a kisgyermekek fogadását és
étkeztetését.
Az új tanévben már a felújított konyhán kívánjuk kiszolgálni az étkezést igénybevevőket. A felújítás végeztével egy öt éve tartó fejlesztési folyamat fog befejeződni. Ennek eredményeképpen sikerült aszfaltos bejárót
és parkolót létesíteni az intézményhez, megvalósult a
kerítés felújítása és az elektromos kapu felszerelésével
az intézmény területére érkezés körülményei jelentősen
biztonságosabbá váltak. 2018-ban pedig megtörtént a
teljes épület tetőszerkezetének felújítása is. Az elmúlt 5
évben elvégzett önerős beruházások értéke megközelíti
a 20 millió forintot.
A jövő tervei között szerepel az
óvodai épületrész teljes villamos hálózatának felújítása
és zöldenergia- forrás kialakítása is az óvoda-bölcsőde
részen is.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Tanévzárás az általános iskolában
A 2018/19. tanév is sok feladatot rótt ránk. Visszatekintve
elégedetten állapíthatjuk meg, hogy alapvető céljainkat elértük, kitűzött feladatainkat teljesítettük. a Gyulai Tankerületi
Központ nyertes pályázatának köszönhetően kb. 45 millió forintos fejlesztés valósult meg. Megújultak a tantermek, a nyílászárók, burkolatok. Kialakítottunk fejlesztő szobát, nyelvi
labort, dolgozóink részére szociális helységet. Hőszigetelő nemes vakolat került a falakra, kijavították a tető hibáit. Taneszközök beszerzésére kb. 4 millió forintot költhettünk. Ezen felül még jelentős informatikai fejlesztés is megvalósult: mindkét
épületünkben Gyorsabb lett az internet, új okos-eszközök
kerültek beszerelésre. Az elhúzódó munkálatok ideje alatt a
tanítás természetesen nem szünetelt. Köszönöm dolgozóink
segítő hozzáállását, a szülők és a diákok türelmét, hiszen a tanévkezdést igencsak megnehezítette az épületben folyó munka, melynek eredménye egy felújított, modernebb iskola lett.

A tanítás mellett igen sok szabadidős programot is szerveztünk tanulóinknak. Ezek anyagi fedezetét egy másik,
jelenleg is zajló nyertes pályázatból finanszíroztuk. Szakköreink működéséhez különféle anyagokat, eszközöket vásárolhattunk. Művészeti előadásokat, rendhagyó órákat, projektnapokat, kirándulásokat tudtunk lebonyolítani kb. 7 millió Ft
értékben.
15 hetedik-nyolcadik osztályos diákunk két kísérő pedagógussal a Határtalanul pályázat keretében 4 napos kiránduláson vehetett részt Erdélyben. A kapott támogatási összeg
900.000 Ft volt.
Hagyományosan vidám, családi és gyermeknappal zártuk
a tanévet. A Tankerület és az Egészséges Ifjúságért Alapítvány az idén is biztosította a gyermeknapi főzéshez szükséges
alapanyagok nagy részét, a Szülői Közösség, a községi Önkormányzat és a Román Nemzetiségi Önkormányzat minden
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gyermeknek csokoládéval, jégkrémmel, üdítővel kedveskedett. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 50.000 Ft támogatásából pedig a programokat tudtuk kifizetni. Köszönjük
tanulóink nevében.
Néhány statisztikai adat: szeptemberben 106 tanulóval
kezdtünk, majd érkezések, távozások után 104 fővel zártunk.
Pedagógusaink száma 13 fő volt és 2 szakos kartárs óraadóként segítette munkánkat. Iskolánk magatartási átlaga 3,71.
Szorgalmi átlagunk 3,76. A tanévben 3 tanuló kapott Általános Nevelőtestületi Dicséretet, 9 fő szerzett színötös bizonyítványt, 17 fő ért el 4,5 vagy a feletti tanulmányi eredményt,
azaz lett jeles rendű tanuló. Tantárgyi dicséretben 33 fő részesült összesen 76 tantárgyból. Sajnos 1 diákunk évismétlésre,
1 fő pedig javító vizsgára bukott.
Diákjaink szép eredményeket értek el különböző területi, járási versenyeken is.
Akikre büszkék vagyunk:
1. Általános nevelőtestületi dicséretet kaptak kimagasló tanulmányi munkájukért:
Borsi Jázmin 6. o. Borsos Nóra 4. o, Horváth Hanna 3. o.
Lőkösháza Község jó sportolója a több éven át nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért Lukóczki Petra. Lőkösháza
Község legeredményesebb végzős tanulója Borsos Károly. A
Képviselő Testület emléklappal és könyvvel jutalmazza.
A Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány díjazta
a 4 éven keresztül kimagaslóan teljesítőket: Farkas Gréta 4.
o. és Recski Henrietta 8. o. A Román Nemzetiségi Önkormányzat jutalmazottja Jakab Cintia 8. o. Jutalom táborba
mehetnek Romániába Farkas Gréta és Torma Linett 4. o. A
kiemelkedő diák önkormányzati munkáért elismerést vettek
át: Jakab Cintia, Rácz Georgina, és Dávid Fanni, Recski
Henrietta, Kiss Gábor 8. o.
Igazgatói dicséretek:
Az országos levelezős történelem versenyen elért 100%-os
teljesítménnyel első helyezést értek el: Borsi Jázmin, Kása
Renáta.
A térségi Hunyadi-emlékverseny döntőjében nyújtott kiemelkedő szerepléséért: Borsi Jázmin, Szalai Nóra, Juhász
Bálint, Dalmadi Andrea.
Az országos levelezős matematika versenyen elért 7. helyezéséért Borsos Kristóf 4. osztályos tanuló.
A területi vers, próza és-mesemondó versenyeken elért dobogós helyezésekért: Szabados Rebeka, Dalmadi Andrea,
Kardos Fanni, Horváth Hanna.
Román nyelvű országos mesemondó és dalversenyen elért 1.
2. 3. helyezésekért: Borsi Jázmin, Kása Renáta, Szalai Nóra,
Farkas Gréta, Balázs Anita.
A Kisiskolák Diákolimpiai megyei versenyén elért 2. helyezésért a lány svéd váltó tagjai: Borsos Nóra, Recski Vivien, Nagy Réka, Lukóczki Petra. A folyamatos, lelkiismeretes
sportszereplésekért Recski Henrietta és Pusztai Gábor végzős tanulók. A több éven keresztül végzett kimagasló pedagógiai munkájáért a Gyulai Tankerületi Központ elismerő
oklevelét, a Községi Önkormányzat elismerő oklevelét és
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ajándékát vehették át Jobb Tünde intézményvezető helyettes
és Farkasné Poszt Ilona tanárnő.
A községi rendezvények szervezéséhez nyújtott folyamatos
segítő munkáért Tóth Jánosné DÖK-vezető tanár részesítette
elismerésben a község önkormányzata.
Kedves Szülők!
Köszönöm, hogy ebben a tanévben is önzetlenül segítették munkánkat. Elkísértek bennünket a kirándulásokra, a
versenyekre, a színházlátogatásokra. Finom ebédet főztek a
Gyermeknapon, segítettetek a Karácsony és a Farsang sikeres megrendezésében. Köszönöm, hogy kérés nélkül is adtak
tombolatárgyakat, és sok - sok munkát, odafigyelést.
Ugyancsak szeretném megköszönni Lőkösháza Község Önkormányzatának és Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester asszonynak az intézményünknek nyújtott segítő támogatását: a gyerekeknek juttatott édességet, tombolatárgyakat, a gyermeknapi ajándékokat, azt
hogy egész tanévben besegítettek a működés zavartalan feltételeinek biztosításába. Köszönjük a technikai feladatok ellátásához ideirányított segítő munkatársakat is.
Köszönöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat és Szántó György elnök úr folyamatos segítségét: a sport és nyelvi
versenyekre történő utaztatás megszervezését, a gyermekek
díjazását, a gyermeknapi ajándék jégkrémet és a folyamatos
kapcsolattartást, figyelmet, mellyel munkánkat követik.
Megköszönöm a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
az 50.000 Ft anyagi támogatást, melynek egy részét a gyermeknapi programokra használtuk fel.
Szeretnénk, és bízunk benne, hogy ez a széles körű együttműködés folytatódik a jövőben is, hiszen az ide járó gyermekek
legféltettebb kincseink.
Továbbra is biztosítjuk a nyári gyermekétkeztetést: Lőkösháza Község Önkormányzata ez évben is biztosítja a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes nyári étkeztetését, melynek keretében 52 fő viheti el az ebédet június 17-től augusztus
31-ig. Az ebéd kiosztásának helyszíne a Gondozóház lesz.
Nyári tábor a Lőkösházi Általános Iskolában: Június 17.
hétfőtől kezdődően ingyenes 1 hetes művészeti napközis táborbort szerveztünk 25 tanuló részvételével A gyerekek napi
4 étkezést kaptak, szervezett programokon vettek részt.
Autóbuszos kirándulás keretében Szarvasra látogattak el,
másnap megnézték a Bréda Kastély aktuális kiállítását. Köszönjük a lehetőséget a Tankerületnek.
A tankönyveket várhatóan augusztus utolsó hetében tudjuk
majd kiosztani. Az ingyenes tankönyv átvételekor az érvényes
jogosító igazolásokat szíveskedjenek elhozni.
Tájékoztatom a szülőket, hogy a nyári szünetben az iskola minden szerdán 8 órától 12-ig ügyeletet tart ügyintézés
céljából.
A tanévnyitó ünnepségre várhatóan szeptember 2-án,
hétfőn 8 órakor kerül sor. Mindenkinek kellemes nyarat, jó
pihenést kívánok!
Balogh Istvánné intézményvezető

Hírmondó
Lőkösházi
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In memoriam Viszokai János
Veszteség érte Lőkösházát.
Elhunyt Viszokai János Lőkösháza lakója, a község díszpolgára. Nem hiszem, hogy van
olyan ember a községben, aki
ne ismerte volna őt. Népszerű,
a közéletben aktívan közreműködő ember távozott közülünk.

dékba. Az augusztusi ünnepi
események elképzelhetetlenek
voltak a Lőköházi Kenyér nélkül.

Pék dinasztia tagjaként tanulta ki a pék mesterséget
Budapesten, és beállt a családi pékségbe dolgozni.
Később folytatta a családi hagyományt. A családjuk
pékségét hosszú éveken keresztül irányította. A kis
családi vállalkozásból modern XXI. századi céget teremtett. Általa vált híressé a Lőkösházi Kenyér, mely
mára országhatáron innen és azon túl is elvitte településünk hírnevét. Még Moszkvába is eljutott a Lőkösházi Kenyér íze és híre. A lőkösházi kenyér, 2008ban a Kecskemét Kenyere verseny
első díját nyerte, 2012-ben a nemzet kenyere versenyen II. díjat
kapott a Magyar Pékek Világszövetségétől. Köszönjük neki, hogy
éveken keresztül lehetővé tette,
hogy a lőkösházi gyermekek bepillanthassanak a pékműhely kulisszái mögé!
János igazi közösség teremtő,
közösségszervező ember volt. A
munkája mellett megtanult hangszeren játszani, majd a hetvenes-nyolcvanas években egy gyerekekből álló zenekart, a WAMSZ Zenekart is létrehozta. A tehetséges
fiatalokból álló zenekarral országos sikereket ért el.
Legnagyobb sikerük a salgóbányai rocktáborban volt,
ahol még Bródy János is gratulált a fiatal srácoknak.
János egyszerre volt menedzser, és vállalkozó valamint közösségszervező. Ahol megjelent, ott élet lett
pillanatok alatt. Szerette az embereket, ahogy azok is
őt. Nem szeretett alakoskodni, nyílt, egyenes, segítőkész ember volt.
Életében a segíteni akarás végig jelen volt. Sikeres
vállalkozóként is támogatta a helyi civil szervezeteket. Nem volt olyan óvodabál, farsang, mikulás vagy
sportvacsora, ahol ne az ő általa sütött kenyeret tálalták volna fel, persze mindig nagyvonalú támogatásként. Az önkormányzatnak minden évben több alkalommal adományozott Lőkösházi Kenyeret, melyet a
településünkre érkezett vendégeknek adhattunk aján-

Lőkösháza
közösségének
nyújtott legnagyobb ajándéka
a Fatimai Szent Szűz Máriáról
elnevezett templomunknak
vásárolt nagyharang volt, melyet maga hangolt be. Segítője
akkor Szántó Gyuszi bácsi volt.
Igazi tevékeny nyugdíjas éveket élt. Több civilszervezetnek is aktív tagja volt. Éveken át volt társszervezője a szilveszteri buliknak! Ameddig az egészsége engedte elmaradhatatlan szereplője volt a falunapoknak
és más közösségi rendezvényeknek.
Tőle megtanulható volt a település, a közösség, a
mesterség szeretete egyaránt. 2007-ben Lőkösháza
Díszpolgára kitüntetéssel ismerte
el az akkori településvezetés Lőkösházáért végzett tevékenységét.
Beírta magát a község történetébe. János mindig is egyszerű, az
embereket, az életet szerető ember
volt. Elment közülünk, egy másik
világból néz most már bennünket. Örökségül itt hagyta nekünk a
család és a közösség szeretetét, az
emberséget, a segíteni akarást és
a lokálpatriotizmus üzenetét! Legyen neki könnyű a föld….!
A település polgármestereként Reményik Sándor
Végrendelet című versével búcsúzom tőle:

„Fáradságom adom az esti árnynak,
Szívemet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta csöndes égnek.
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségem az örvényekbe szórom.
A holtam után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.”

A képek a hír6.hu engedélyével kerültek felhasználásra.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester
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Hírek, események a gondozási központból
2019. február 14én Gyulai Kistérség
Egységes Szociális
és
Gyermekjóléti
Intézmény Tanyagondnoki Szolgálata
által szervezett- Lőkösháza Község Önkormányzata
által
támogatott
Tanya
fórumon
vettünk
részt kollégáimmal,
ahol részletesebb betekintést láthattunk
a tanyavilágban élők
mindennapj airól.
Haluska Mihály tanyagondnok kollégánk részletes beszámolójának köszönhetően.
Április 11-én Gyulán a Polgármesteri Hivatal dísztermében került megrendezésre Vers-, és prózamondó
verseny. Intézményünket Fenyvesi Tivadarné, Terike
néni és Vígh Julianna képviselte. 38 fő versét hallhatta a
zsűri. Terike néni második helyezést ért el. Mind a ketten oklevélben és könyvjutalomban részesültek.
Május 4-én, Családi Egészségnapon vettünk részt
Kalu Tamara gyógyulásáért, ahol kollégáim szűrővizsgálatok keretében vérnyomás és vércukorszint mérést
végeztek, valamint az egészséges életmódról nyújtottak
tájékoztatást a nagyszámú érdeklődőknek.
Június 20-án IV. alkalommal került megrendezésre
Gyulán, főzőversennyel egybekötött hagyományos JUNIÁLIS rendezvény ahol 15 csapat részvételével 280 fő
vett részt. Az idei év feladata, alföldi bográcsgulyás főzése volt. A klub tagjai közül Nagy Attiláné, Deák Mária, Kovács Károlyné, Lakatos Károlyné, Vígh Julianna
képviselte intézményünket, Fodor Béláné és Mohácsiné
Tóth Tímea kíséretében.

A zsűrizés szempontjai a következők
voltak: csapat megjelenése (öltözet, szervezés, jó hangulat),
asztaldíszítés (elrendezés, dekoráció, hagyományos termékek,
eredetiség), a hozzávalók előkészítése, az
elkészítés technikája, az elkészült ételek
külleme, íze, összhatása, a tálalás módja.
A zsűri minden szempontot
figyelembe
véve a Lőkösházi Szupernagyik csapatának
az első helyet adományozta. Klubtagjaink ismét jó hírét
vitték Lőkösházának! Gratulálunk a győztes csapatnak!
Figyeljünk egymásra! Amennyiben környezetében
ismer olyan személyt, aki segítségre, ellátásra szorul,
kérjük, forduljon bizalommal a Gondozási Központ vezetőségéhez.
Érdeklődni személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken
lehet: Tel.: 06 66/ 244-113
E-mail: lokosintvezeto@gmail.com
Családsegítő szolgálat: Csumpilla Péterné továbbra
is kedden és csütörtökön várja klienseit 8-16 óráig.
Gondozási Központunk csak úgy működik eredményesen, ha összefogunk. Köszönöm minden kollégámnak a lelkiismeretes munkáját, valamint azt, hogy községi rendezvényeken önzetlenül segítettek.
Kora Róbertné
intézményegység vezető

Három sikeres pályázat,
melyek a civil szervezetek gyarapodását szolgálják
Közel kilencmillió forintnyi támogatással gazdagodnak a lőkösházi civil szervezetek.
Lőkösháza Község Önkormányzata, hosszú évek
óta működteti a településen a CIVIL KEREKASZTAL
intézményét. Ennek az intézménynek a keretei között
2018-ban három civil szervezet számára működtünk
közre pályázatírásban is.
Nagy Diána közművelődési munkatárs nyújtotta be
a Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány, a Községi Sportkör Lőkösháza és a Bréda Vadásztársaság pályázatait.

Mind a három pályázat nyert. A három pályázat összes
értéke közel kilencmillió forint.
A Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány az idei jubileumi falunap megrendezésére nyújtott be pályázatot,
míg a sportkör és a vadásztársaság közel hárommillió
forint értékben szerezhet be új eszközöket. Gratulálunk
a nyertes civil szervezeteknek! Köszönjük Nagy Diána
közművelődési munkatárs pályázatíró munkáját!
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Hírmondó
Lőkösházi
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Bréda Kastély és Kastélykert

5743 LŐKÖSHÁZA - BRÉDA MAJOR

NYÁRI NYITVA TARTÁS

info@bredakastely.hu
06 30/206-2222
BELÉPŐJEGY ÁRAK:
KASTÉLY:
Felnőtt: 1.200,-Ft/fő; Diák, Nyugdíjas: 800,-Ft/fő
3D ÉPÜLETVETÍTÉS:
Felnőtt: 1.500,-Ft/fő; Diák, Nyugdíjas: 1.000,-Ft/fő
Megkérjük, kedves látogatóinkat, hogy a vetítésre a kezdés
előtt 15 perccel szíveskedjenek megérkezni.
Belőpegyet, csak a kastélyban tudnak váltani.
15 fő feletti csoportoknak kedvezményt biztosítunk!

(április 1. - szeptember 30.)
Hétfő-Vasárnap: 14.00 - a 3D vetítés kezdetéig
3D épületvetítés:
április 1 - április 31 - 19.00
május 1- május 31 - 20.00
június, július/augusztus 21.00
szeptember 1-15 - 20.00
szeptember 16-30 - 19.00
Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján a nyilvántartástól
eltérően is van mód a kastély látogatására és a
3D vetítés megtekintésére, tárlatvezetés biztosított.

Corvus-Classica
Értesítem a kedves lakosságot, hogy akciós,
minőségi, gránit síremlékeink megérkeztek!
Egyszemélyes gránitsír, felállítva, feliratozva: 140.000 Ft-tól
Kétszemélyes gránitsír, felállítva, feliratozva: 240.000 Ft-tól
Urna síremlék: 95.000 Ft-tól.

Síremlék lefedés, felújítás a legkedvezőbb áron!
Egyedi síremlék, konyhapult,
ablakpárkány megrendelhető!
Látogassanak el telepünkre, nagy a választék!
Tisztelettel: Kora Róbert, Lőkösháza Toldi utca 3/a.
06/30-209 4357

Zöldhulladék gyűjtő
edények kiosztása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzatnál átvehetőek a komposztálásra – zöld
hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetek. A komposztáló edények átvételét az átvevő aláírásával, személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával
igazolja.
Ennek hiányában a komposztáló edény nem vehető át. Amennyiben az igénylő személyes nem tudja
átvenni a komposztálót, úgy írásbeli meghatalmazással a meghatalmazottja átveheti.
Meghatalmazás kérhető az önkormányzatnál vagy
letölthető a www.lokoshaza.hu oldalon.
A komposztáló edények átvételi időpontja és helyszíne:

2019. augusztus 8. (csütörtök)
8:00 – 12:00 ; 13:00 – 17:00
5743 Lőkösháza, Tompa u. 1. (Telephely)
Lőkösháza Község Önkormányzata

2019. július
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Tájékoztató hulladék elszállításával kapcsolatos panaszok kezeléséről
Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Amennyiben valakinek a hulladékszállítással kapcsolatban panasza van, az jelezheti:
e-mailben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
telefonon: +36 66/447-150
postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00 – 15:00, csütörtök: 7:00 – 19:00)
az alábbi elérhetőségeken vagy havonta egy alkalommal a településen tartott ügyfélszolgálati kirendeltségen.
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE :
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5743 Lőkösháza, Alapítók útja 17-19. (Könyvtár épületében)
Ügyfélfogadási idő:
2019. július 24. (szerda): 14:00-15:00 óráig
2019. augusztus 21. (szerda): 14:00-15:00 óráig
2019. szeptember 28. (szerda): 14:00-15:00 óráig

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
Hulladék szállítás időpontjai Lőkösházán:
Kommunális hulladék: minden héten, csütörtökön.
A hulladékszállítás éves rendjét megtalálhatják a szolgáltató honlapján és községi információs felületeken.

JUBILEUMI FALUNAP
– községünk az idén 70 éves –

II. Hazaváró
(előzetes regisztráció alapján)
2019. AUGUSZTUS 18. (VASÁRNAP)
Lőkösháza, Vásárhelyi Vera Emlékpark
Ünnepi programok:
9:00-12:00 Véradás a gondozóházban
Főzés a parkban:
Községi önkormányzat- rántott szelet, vadpörkölt
Román Nemzetiségi Önkormányzat- marhapörkölt
Babóca Nagycsaládos Egyesület- töltött káposzta
Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub – fánk.

12:00 Jó ebédhez szól a nóta Szakács Józseffel
13:00 Mazsorett bemutató
13:40 Ünnepélyes megnyitó, véradók köszöntése
14:00 Nemzetiségi néptánc, népdal, citerazene bemutató
Kisiratosi testvértelepülés kulturális műsora
15:00 Gájer Bálint fellépése
16:00 Balance Band fellépése
17:00 Charlie
Megye II. labdarúgó mérkőzés

18:00 Kaczor Feri előadása
19:00 Irigy Hónaljmirigy előadása
20:00 Silver zenekar
22:00 Tűzijáték
Gyerekeknek: Íjászat, légvár, rodeó bika, arcfestés, csillámtetoválás. Büfé, ebéd.

AUGUSZTUS 20. (KEDD)
10:00 Ünnepi testületi ülés
Községháza, házasságkötő terem
11:00 Szentmise államalapító Szent István tiszteletére
Fatimai Szent szűz templom
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Lőkösházi Hírmondó • A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja • Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata • Felelős
szerkesztő: Nagy Diána • Szerkesztőség: Lőkösháza Község Önkormányzata, Lőkösháza, Eleki u.28. • Nyomdai előkészítés: CsabaInformatika.NET

