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TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS
A Község Képviselőtestülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010.
június 4én, a Trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulóján emlékművet
emeltet Lőkösháza központjában, a Katolikus Templom előtti téren.
Az alkotás elkészítését CorvusKora Róbert vállalta. Az Önkormányzat a
területrendezés intézte, a felavatást pedig Szujó Antal plébános úr végzi.
Az ünnepségre elfogadta meghívásunkat Dr. Kiszely István professzor úr, aki
már több nagy sikerű történelmi előadást tartott községünkben.

Az avatási ünnepségen fellépnek:
Eleki Sarlós Boldogasszony Plébánia énekkara
Esthajnal Nótakör
Farkas Major Annamária, erdélyi művésznő
Makay Tímea
Nedró Ildikó
Szalai Adél
Akik pénzadománnyal szeretnének hozzájárulni az emlékmű létrejöttéhez, azok az alábbi
számlaszámra küldhetik:

117330271534358707180000

VIRÁGOS LŐKÖSHÁZA
A Polgármesteri Hivatal ismételten meghirdeti a "Virágos Lőkösháza" környezetszépítő pályázatot.
Indulni több kategóriában lehet, pl. legvirágosabb udvar, közterület, balkon, tanya, stb.
Nevezési lap kérhető a Polgármesteri Hivatalban Gróh Zsuzsától, vagy a község honlapjáról letölthető.

KERESZTÉNY SAROK
Búcsú
2010. május 16án a lőkösházi Fatimai Szent Szűz templomban szentmisét rendeztek. Az eseményre
számosan eljöttek, de a mise utáni körmenet sajnos az eső és a hideg időjárás miatt elmaradt

Pünkösd
2010. május 23án, Pünkösdvasárnap, délelőtt 11től ünnepi szentmise, elsőáldozás
2010. május 24én, Pünkösdhétfőn, délelőtt 11től ünnepi szentmise

Bérmálás
2010 június 6án 15:00tól bérmálás Dr. Kiss Rigó László és SzegedCsanádi megyés püspök részvételével.

Misék
Minden kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton délután 17 órától mise, majd litánia
Kovács Barbara
A 2010 májusi Hímondó készítői:
| Felelős kiadó: Önkormányzat Lőkösháza | Felelős szerkesztő: Tóthné Turai Piroska |
| Szövegszerkesztés és tördelés: Orvos András | Nyomdai munka: Balogh Gábor |
| Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, Lőkösháza, Eleki út 28. |
A helyi önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.
A beküldeni kívánt cikkeket, véleményeket személyesen, vagy az alábbi email címre küldve kérjük:
hirmondo@lokoshaza.hu
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Lőkösházi

Hírmondó
TISZTELT LŐKÖSHÁZIAK!
z elmúlt hónap eseményeiről szeretném Önöket
tájékoztatni.
Lőkösháza
Önkormányzat
Képviselőtestülete
elfogadta a 2009. évről szóló beszámolót és
zárszámadási rendeletet.
A számok tükrében, a mintegy 22 millió forintos
hiányhoz képest – a rendkívül nehéz gazdasági helyzet
ellenére – mintegy 10 millió forinttal kevesebbet
költött a település az előző évben, ezzel is elősegítve a
költséghatékony gazdálkodást.
Lőkösháza sikerrel szerepelt az Önkormányzati
Minisztérium "Bölcsödék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése" című pályázaton, melyen a
lőkösházi óvoda régen szükségessé vált felújítására
sikerült pénzt szereznünk. Előreláthatólag júniusban el
is kezdődhet az önerővel együtt 15.000.000 Ftos
projekt, amire a közbeszerzési pályázat már kiírásra is
került.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
által indított Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
(IKSZT) Művelődési Ház korszerűsítési pályázaton
36.000.000 Ftot nyert a község.
Az önerővel együtt így 43.000.000 Ft fordítható erre
a célra, aminek a munkálatai várhatóan ősszel
kezdődhetnek el.
A legutóbbi testületi ülésen a falu új jegyzője –
Nagy László Mátyás – röviden tájékoztatta a testületet
a munkába állása óta megtett intézkedésekről és a
hatékony munkavégzés eredményeiről.
A Képviselőtestület és a polgármester munkáját
április végétől, az eddig az Ügyrendi Bizottságban
tevékenykedő Tóth Csaba immár alpolgármesterként
segíti.
A
község
vezetésének
kiemelt
feladata
a
munkanélküliség kezelése és a helyben megtelepedni
kívánó munkahelyteremtő vállalkozások felkutatása.
Lőkösházán jelenleg három programban több, mint
40 embernek biztosít munkát az Önkormányzat, akik a
közintézményeknél
segítenek
be,
bontanak,
parkosítanak.
Közmunkásaink építették meg az óvoda és iskola
előtti parkolót is, hogy az autóval érkező szülőknek a
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jövőben ne okozzon problémát a felázott talaj.
Az Önkormányzat fontosnak tartja a tiszta,
rendezett és esztétikus faluképet, melynek szellemében
immár több éve virágokat, fákat ültet.
Ez az idén is megtörtént és hamarosan a
villanykarókra is felkerülnek az előnevelt muskátlik.
Munkahelyteremtő beruházásként hirdette meg az
Önkormányzat a falu határában lévő földterületét,
amire vonatkozólag már érkezett ajánlat és folynak a
tárgyalások, a volt plébánia telkén kialakítandó
autómosó ügyében viszont már sikerült megegyeznünk,
így rövidesen elkezdődnek az építési munkálatok.
A Polgármesteri Hivatalban pedig munkaügyi
mentor várja a munka nélkül maradtakat, hogy
számukra
szakszerű
segítséget
nyújtson
a
munkakeresésben és a megfelelő ellátás, támogatás
igénylésében.
Az Ifjúsági, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottság
döntött a civil szervezetek részére juttatandó
támogatásokról 1,1 millió forint értékben.
Április 30án és május 1én a Botás Attila
elnökletével tevékenykedő bizottság, a Lőkösházi
Határmenti Nagycsaládos Egyesület és a Művelődési
Ház Majálist szervezett a község lakosságának.
Mivel Lőkösháza Község Önkormányzata fontosnak
tartja a település idősebb lakóinak véleményét,
felhalmozott élettapasztalatát, kollektív bölcsességét,
ezért az őket is közvetlenül érintő kérdésekben, a
döntéshozatal előtt, konzultációs fórumon egyeztet a
korosztály képviselőivel.
Ennek szellemében májusban, immár másodjára ült
össze a Községi Idősügyi Tanács, mely most a falu
egészségügyének
helyzetét
tárgyalta
meg
és
véleményezte.
Végül a Lőkösházi Képviselőtestület nevében, az
április 11én megválasztott egyéni
országgyűlési képviselőnknek Dr.
Kovács Józsefnek (FideszKDNP) és
a területi listáról bejutott Gajda
Róbertnek (FideszKDNP) szívből
gratulálunk!
dr. Tarr Lajos
polgármester
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KÓBOR KUTYÁK !
Az elmúlt napokban
több bejelentés érkezett a
Polgármesteri
Hivatalba,
hogy a község területén,
továbbá
tömb
lakások
közös
használatú
területein,
udvarain
kutyák
szabadon,
gazdátlanul kóborolnak.
Felhívom
valamennyi
kutyatartó
lakos
figyelmét arra, hogy kutyát zárt helyen, vagy
megkötve lehet tartani, közterületen sétáltatni
csak szájkosárral ellátva lehet.
Ezen szabályok megsértése szabálysértésnek
minősül és 30.000. Ftig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
Kérem, hogy a kutya tartó lakosok vegyék
figyelembe és tartsák be ezt a rendelkezést.
Tisztelettel:
Nagy László Mátyás
jegyző

KISEBBSÉGI KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE
Tájékoztatom Lőkösháza község lakosságát
arról, hogy a helyi nemzetiségi kisebbségi
önkormányzati
képviselők
és
kisebbségi
önkormányzatok megválasztása érdekében 2010.
május 15től kérhetik a nemzetiségi kisebbségi
választások névjegyzékébe való felvételüket.
A felvételt kérő nyomtatvány a község
honlapjáról letölthető, vagy a Polgármesteri
Hivatalban igényelhető.
A kérelmeket személyesen, postai úton, vagy a
hivatal folyosóján elhelyezett gyüjtőládába
történő elhelyezéssel lehet eljuttatni a hivatal
részére 2010. július 15ig.

SZENNYVÍZ-SZÁLLÍTÁS
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FELHÍVÁS
A Békés Megyei Rendőrfőkapitányság ezúton tájékoztatja a
magyarromán
határvonallal
határos
földterületek
tulajdonosait, hogy a jelenleg is hatályban lévő, a Magyar
Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság
Kormánya között, a magyarromán államhatár rendjéről,
határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös
segítségnyújtásról szóló 1986/12. Nemzetközi Szerződés II.
fejezet 6. cikk (1)  (2) pontja alapján magyar területen az
államhatártól számított 3 méter széles területsávot
(határnyiladékot) a Magyar Köztársaság köteles a
láthatóságot akadályozó növényzettől megtisztítani, tisztán
tartani.
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 3. § (2)
pontja alapján a határnyiladék tisztántartásáról a Rendőrség
köteles gondoskodni.
A Főkapitányság kéri a földtulajdonosokat, hogy
amennyiben a tulajdonukat képező ingatlanon a határnyiladék
növényzettől való megtisztítását maguk kívánják végrehajtani 
ezáltal a rajta lévő növényzetet hasznosítani , azt 2010.
május
31ig
jelezzék
a
területileg
illetékes
határrendészeti kirendeltségnek.
A határnyiladék tisztításával kapcsolatos munkavégzés
bejelentési kötelezettség alá tartozik, a bejelentéskor a
kirendeltség rövid tájékoztatót ad a határrenddel kapcsolatos
szabályokról, különösen az esetleges határrendsértések
megelőzése érdekében.
Bejelentés helye:
Lőkösháza Határrendészeti Kirendeltség
5743 Lőkösháza, Vasút sor 1. Tel.: 0666/550420
C 80  D 78 határjel között Kevermes, Lőkösháza, Elek
települések vonatkozásában.
Amennyiben a földtulajdonosok nem végzik el a
nyiladéktisztítást, abban az esetben a törvény által előírt
köttelezettségének eleget téve a Rendőrség végezteti el a
karbantartást.
Békéscsaba, 2010. május 10.
Békés Megyei Rendőrfőkapitányság

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a
község területén az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján a szippantott szennyvíz
elszállítás
közszolgáltatást
Budai
János
battonyai vállalkozó végzi.
A szolgáltató vállalkozó telefonszáma: 0620
9372376 és 06202409883

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
Lőkösházi Bányatóban a fürdés és a horgászás is tilos!

Hirdetés
A Körös Autócentrum Kft. 12,523,5% kedvezményt ad új gépjármű vásárlása
esetén. Szervízelésre akár 20% árengedmény, autómárkától függetlenül!
| Körös Autócentrum Kft. | 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66. | Tel: 66/451855 |
| web: www.opelkoros.hu |
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Lőkösháza Község Önkormányzata 2009. december 15.én sikeres pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatás címen.
A pályázat közreműködő szervezete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, irányító hatósága pedig a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kijelölt szervezeti egysége.
A projekt összköltsége: 43.433.933, Ft, a támogatás mértéke 85%, amely 36.933.933, Ft.
A beruházás célja a község központjában található, 1952ben épült Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár felújítása,
bővítése és eszközbeszerzés. A felújítás tartalmazza a tetőhéjazat cseréjét, külső és belső nyílászárók cseréjét,
burkolatok cseréjét, teljes akadálymentesítést. A bővítés a babakocsi, és kerékpártároló épülethez történő
hozzáépítésével valósul meg. Ezen kívül új, korszerű infokommunikációs eszközök beszerzését, valamint teljes körű
irodai és egyéb bútorok, felszerelések beszerzését kívánjuk megvalósítani.
Dr. Tarr Lajos
polgármester

A VASUTAS ÉS KÖZSÉGI NYUGDÍJAS KLUB LŐKÖSHÁZA
Március 27én nagyszabású rendezvényt tartott a művelődési házban, GENERÁCIÓS TAVASZVÁRÓ fesztivál
néven. Nagyon színvonalas műsor keretében 35 perces néptánc bemutató, 30 perces magyar nóta és 50 perces operett
műsor szórakoztatta, a mintegy 200 fős publikumot. Az ebédre sertés raguleves, sült csirkecomb, rántott sertés
karaj, törtburgonya, savanyúság és sütemény: bőséges adag elégítette ki az étvágyat (sajnálhatja, aki nem jött el).
A közelmúltban készítettük el, és adtuk be az idős háztartások részére az ENERGIAtakarékos izzócsere
pályázatot. A pályázatra 91 háztartásból jelentkeztek, közel 2000 hagyományos égő cseréjét kérték. Reméljük,
sikerül a nyertesek között lenni!
2010 januárjában 3 iskolai osztályt láttunk vendégül a klubban, május 12én egy újabb osztályt vendégeltünk meg,
és elbeszélgettünk a tanulókkal.
Szeretnénk a község civil szervezeteinek kapcsolatát javítani, ezen cél megvalósításához most készítünk egy
pályázatot.
Június 5én 10 órai kezdettel a községi parkban 8. alkalommal rendezzük meg a NAGYSZÜLŐKUNOKÁK
fesztiválját, amelyre szeretettel várjuk a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, dédszülőket! Műsor és a menü a
hagyományoknak megfelelő lesz.
Júniusban kirándulunk az Budapesti Gyermek Vasúthoz és a Fogaskerekűhöz (vonattal
utazunk). Augusztusban 3 napos Erdélyi kirándulás lesz, célállomás: Torockó. A kirándulásokra
már lehet jelentkezni!
Hegedűs S. elnök

Hírmondó
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ÓVODAI HÍREK
Május 12én gyermeknapot tartottunk az óvodában.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Román
Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy a szűkös anyagi
lehetőségei
ellenére
is
segítséget
nyújtott
a
krumplipaprikáshoz
szükséges
nyersanyagok
megvásárlásához! Köszönjük továbbá az Egészséges
Ifjúságért Alapítványnak (10.000 Ft), Vígh Károlynénak,
az iskolavezetésnek, hogy biztosította
feltételeket a
tornateremben a légvár felállításához, a Németországból
községünkbe települt Bacik Családnak, hogy ismét

adományt gyűjtöttek, és nem utolsó sorban Bellér
Józsefnének, aki ezen a napon évek óta készíti az ebédet,
és mindazoknak a szülőknek akik szabadidejüket
feláldozva segítséget nyújtottak!
Az óvodai évzáró ünnepély május 29én délelőtt 10
órakor lesz a Művelődési Házban.
Az óvodáskorúak beíratása május 31től június 4ig
tart, délelőtt 8 órától délután 16 óráig.
Azok a gyerekek kerülnek beírásra, akik 2010.
december 31ig betöltik a 3. életévüket.
Nagy Józsefné
óvodavezető

Miniszteri kitüntetés
„K I V O N A T O K
Április 24e, a Rendőrség Napja alkalmából
a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Miniszterének, az Országos Rendőrfőkapitányság Vezetőjének,
Bűnügyi Főigazgatójának, Rendészeti Főigazgatójának és a
Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Vezetőjének
parancsaiból és határozataiból
a személyi állományra vonatkozóan
Dr. Forgács Imre, a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztere
„ÉV RENDŐRE” DÍJAT adományozott
BLIDÁR CSABA rendőr főtörzszászlósnak
a lőkösházi Határrendészeti Kirendeltség szolgálati részlegvezetőjének
Nevezett az elismerést a központi ünnepségen vette át.”
 olvasható a rendőrség internetes honlapján. Szintén a honlapról tudjuk, hogy a határrendészeti kategória díját
alapítása óta csupán a beregsurányi határrendészeti kirendeltség vezetője vehette át. A díj adományozását miniszteri
rendelet rögzíti, huzamosabb idő óta végzett példamutató szolgálatellátást és a tárgyévben nyújtott kiemelkedő
teljesítményt értékelik ily módon. Mindenképpen a legmagasabb szintű szakmai elismerés, amit hivatásos állomány
tagjaként el lehet érni.
Az érintettet arról kérdeztük, hogy változtatotte az életén ez a kitüntetés?
Blidár Csaba: Elég régóta  majdnem húsz éve  vagyok a „pályán” ahhoz, hogy helyén tudjam kezelni a sikereket
és a kudarcokat. Természetesen nagyon örülök a díjnak, életem egyik legnagyobb szakmai sikerének tartom. Jó
érzéssel tölt el, hogy az elismerés átvételekor Lőkösháza neve is elhangzott a miniszteri díjátadón.

KISEBBSÉGI PÁLYÁZATOK
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Közalapítvány 2010. évi Anyanyelvi kulturális és hitéleti
programok című pályázati kiírásra a településünkön
található mindkét kisebbségi önkormányzat benyújtotta
pályázatát. Az elbírálás megtörtént és pozitív eredmény
született mind a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mind
a Román Kisebbségi Önkormányzat számára.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 50.000. Ft, a
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Román
Kisebbségi
Önkormányzat
támogatást nyert el.
Saját és egyéb forrással kiegészítve
mind
a
két
kisebbség
olyan
programokat
kíván
megvalósítani,
amely az anyanyelv gyakorlására, az
identitástudat erősítésére, a személyes
kapcsolatok kialakítására és ápolására
szolgál, emellett a hagyományok
életben tartására törekszik.

90.000.

Ft
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ISKOLAI HÍREK
I. Beiratkozás:
Lezajlott az intézményben az első osztályosok beiratkozása: jelenleg 16 fő elsős növendékünk van, melyhez az
előrejelzés szerint 23 fő érkezik Kevermesről.

II. Pályázatok:
Az intézmény 2010ben két pályázaton indult el, melyből az egyik eredményét már ismeri.
1.Kirándulás Budapestre: Az intézmény ingyenes kirándulás lehetőségét nyerte el a felső tagozat (75 fő) részére. A
gyerekek a Raiffeisen Bank jóvoltából a Ludwig Múzeum „A képzelet világa” című kiállításán vehetnek részt egy
játékosinteraktív foglalkozáson. A foglalkozás időtartama 120 perc.
2.Bábelőadás az óvodások és az alsó tagozatosok (kb. 150 fő) számára: A Békés Megyei Önkormányzathoz
nyújtott be pályázatot az Általános Iskola. Amennyiben pozitív elbírálásban részesül a pályázat, a gyerekek
ingyenesen tekinthetnek meg egy kb. 60 perces bábelőadást a helyi művelődési házban.

III. Programok:
A lökösházi Általános Iskola volt a házigazdája a jubileumi 30. alkalommal megrendezésre kerülő Barátság
Kupának. Az eseményre közel 400 gyermeket és 200 felnőtt érkezett 1216 román nyelvet oktató településről. A
versenyeket két korosztályban és négy versenyszámban bonyolítottuk le. A rendezvény fő támogatói : Országos és
helyi Román Önkormányzatok (Gyula, Lökösháza), Dokumentációs Iroda Gyula.

IV.Második félévben elért sikereink:
Matematika:
Zrínyi megyei verseny
 Hoffmann Mihály 4. osztályos tanuló 8. helyezés
Felkészítő tanáraik: Gyulainé Tóth Kornélia,
Szecskóné Jobb Tünde
 Horváth István 6. osztályos tanuló 13. helyezés
Felkészítő tanár: Szecskóné Jobb Tünde
Sarkadi Térségi verseny
 Kindling Attila 5. osztályos tanuló 1. helyezés
Felkészítő tanár: Szecskóné Jobb Tünde
Német nyelv:
Országos levelező csapat verseny
 A 8. osztály csapata az induló 1300 csapatból a
43. helyet tudhatja magáénak.
A csapat tagjai: Kotroczó Gergő, Kovács Enikő,
Hidvégi Rita
Felkészítő tanár: Gyüre Éva Eszter

Testnevelés:
Mezei futóverseny megyei forduló
 Összesen 10 tanuló vett részt a versenyen. A legjobb
eredményt Vígh Renáta 2/a osztályos tanuló érte el 5.
helyezésével, a 7. osztályos Szabó Nóra pedig 5.
helyezett lett
Felkészítő tanár: Forrás Imre
Csanád Kupa térségi verseny
 A 7. és 8. osztály tanulóiból összeállított csapatunk
a II. helyezést érte el. A csapat tagjai: Kotroczó Gergő,
Mag Máté, Sáfri Dániel, Kotroczó Attila, Pavelka
Levente, Turák Benjamin Hidvégi Rita és Kiri Tamás.
Felkészítő pedagógus: Forrás Imre
Magyar:
Gyulai vers és prózamondó verseny
 Szecskó Anikó 6. osztályos
kategóriában 1. helyezett.
Felkészítő tanár: Csapó Katalin

tanuló

próza

Valamennyi versenyen elinduló tanulónknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

V. Köszönetnyilvánítás
Az iskola igazgatója a gyermekek és a pedagógusok nevében szeretné megköszönni az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány több százezer forintot érő ajándékát, a 6 elemből álló szabadtéri játékokat illetve ülőalkalmatosságokat,
melyek a 2es számú iskola udvarán kerülnek elhelyezésre. Külön köszönjük Magyar Árpádnak, hogy keze
munkájával immár sokadik alkalommal segíti az intézményt, gyermekeinket.
Szűcsné Gergely Györgyi
Intézményvezető

MEGHÍVÁS
A Lőkösházi Általános Iskola szeretettel meghívja Önöket a 2010. június 18án,
délután 17 órakor kezdődő általános iskolai tanévzáró ünnepségre, valamint a
2010. június 19én, délelőtt 9 órakor kezdődő ballagásra!
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