Lőkösháza, 2011. március hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

LŐKÖSHÁZ
Tisztelt Lőkösházi Nagymamák, Édesanyák,
fiatal Hölgyek és Kislányok,
egyszóval lőkösházi Nőtársaim!
Engedjék meg nekem, mint a település
polgármesterének, hogy e jeles napon Lőkösháza
Község Önkormányzatának Képviselő –Testülete
nevében köszöntsem Önöket!
Sajátos dolog ez, hiszen magam is az ünnepeltek
közé tartozom, így e különleges helyzet
mondanivalómat kissé személyesebbé teszi.
Annál nagyobb tisztelettel köszöntöm hát a
településen élő valamennyi hölgytársamat!
Szent
Ágoston
üzenete
visszarepít
a
történelemben:
"Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta."
Kedves Lányok, Asszonyok!
Minden férfi életének alapját két nő határozza
meg. Az első: az édesanyja, a második: az első
szerelme. Évszázadok óta éneklik meg a költők
mindkét nőt.
„Tiszteld a nőket, ők szövik és fonják földi
sorsunkba a mennyei rózsát.”
(Schiller)
Pedig tudjuk, hogy ki kell mondani, mert a nők
szívéhez közel a szavakon át visz az út. Bár ha a
szemükbe nézünk, úgy állunk előttük, mint egy
Dávid-szobor. No, nem biztos, hogy olyan férfias
alkattal, de minden bizonnyal ugyanannyi
ruhában. Meglátnak minden apró jelet, és
meghallják a legkisebb füllentést. Mert szeretnek
bennünket, férfiakat. Ez a titok. Szeretnek
bennünket, mert a nők az élet hordozói, ápolói,
nevelői. – írja egy férfi köszöntőjében.
„A nők ellátnak minket minden földi jóval,
jóval, többel megint,

I
HÍRMONDÓ
Igaz a bölcs mondás: keresd a nőt! Minden értük
és miattuk zajlik és zajlott ezen a világon. Bár a
nők más megoldást találtak volna, mint a férfiak.
Férfiak elmélkednek azon, vajon milyen lehetne
az az élet, amelyben közelítünk az ideálishoz.
Montesquieu ezt kérdezi:
"... vajon a természet törvénye aláveti-e a nőt a
férfinak? Nem... a természet sosem hozott ilyen
törvényt. Az uralom, melyet rajtuk gyakorolunk,
valóságos zsarnokság; ők is csak azért törődnek
bele, mert szelídebbek, tehát emberségesebbek és
okosabbak nálunk."
Ha pedig így van, tartozunk. Tartozunk a
gondoskodó türelmükért, az óvó szeretetükért, a
megértő
simogatásért,
az
önfeláldozó
gondoskodásért, a tiszta ruháért, a finom ételért, a
családi fészek melegéért. Egy nap hivatalosan is a
nőké. Amikor március 8-án egy szál virággal
vagy egy egész csokorral akarjuk mindazt
elmondani, amit 364 nap számos alkalmával nem
tettünk meg, nem biztos, hogy arra gondolunk,
miért pont ez az a bizonyos nap.
Jackie Steward férfi módjára mondta ki, milyenek
is a mai nők, legyenek bármennyi évesek is:
"A nők olyanok, mint a versenyautók: hallatlanul
érzékenyek, nagyon nehéz őket irányítani, de ha
egyszer
lendületbe
jöttek,
szinte
lefékezhetetlenek."
Kívánom, Önöknek, kedves hölgyeim, hogy ne
csak ezen a napon lássák meg a lőkösházi férjek
és fiúgyermekek az őket körülvevő nők csodálatos
lényét! Mutassák ki köszönetüket mindazért, amit
Önöktől kaptak és kapnak, tegyék emlékezetessé
egy szeretet-ajándékkal, egy hála-szóval, egy
hosszú öleléssel!

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

mint járna nekünk érdemünk szerint.
A nők a világ jobbik fele,
mi férfiak ? ebbe - nyugodjunk bele.”
Pályázati felhívás

Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a
Lőkösháza Község Általános Iskola Gondnoksága
igazgatói álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki a
388/2007.(XII.23.)Korm. rendelet 1.számú melléklete
szerint:
Lőkösháza
Község
Önkormányzata
a
Közalkalmazottak
jogállásáról
szóló
1992.évi
XXXIII.tv.20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a
Lőkösháza Község Általános Iskola
igazgatói ( magasabb vezető ) munkakör betöltésére.
A
közalkalmazotti
jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás
határozott időre, 2016.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye
5743. Lőkösháza, Alapítók útja 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: igazgatói munkaköri
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992.évi XXXIII. tv. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola, pedagógus munkakör betöltéséhez
előírt felsőfokú végzettség
- pedagógus pályán eltöltött gyakorlat –
legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
- erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- szakmai önéletrajz
Lőkösháza Község Önkormányzata
- vezetői program
- iskolai végzettséget igazoló okiratok
- erkölcsi bizonyítvány.

Munkakör
betölthetőségének
időpontja:
A
munkakör legkorábban 2011.augusztus 1.napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011.március
31.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza Község
Polgármester nyújt a 06/66/244-244 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a
pályázatnak a Lőkösháza Község Önkormányzata
címére történő megküldésével ( 5743. Lőkösháza,
Eleki út 28. )

KUTYAVILÁG

udvaron, kötve vagy szabadon, kistestű vagy
nagytestű, harapós vagy nem. Ez egyszerűen
KÖTELEZŐ !!! Erről törvény rendelkezik.
Sajnos az ebtartással és eboltással kapcsolatos
tulajdonosi fegyelem évről évre lazulni látszik. Mi sem
mutatja ezt ékesebben, mint az a szomorú tény, hogy
az utóbbi 20 embert ért kutyaharapásból 18 esetben
oltatlan kutya volt az „elkövető”. A falu kb. 550-600
kutyájából jó ha 450 kerül beoltásra.
Az elmúlt években nem került sor állategészségügyi
bírság kiszabására és ez nagyon szépen tükröződik az
eboltást övező állattartói fegyelem szertefoszlásában. (
Tisztelet a nagyszámú kivételnek! ) A kutyáikat nem
oltató tulajdonosok súlyos demoralizáló tényezők a
jogkövető állattartók körében. ( Mert, ha egyszer
valami kötelező, akkor az hogy-hogy mégsem
mindenkinek kötelező? ) Másik oldalról ezek az
oltatlan kutyák potenciális veszélyt jelentenek a
lakosságra.
Elfogadhatatlan az a magyarázat, hogy a kutyaoltás
drága. Kutyát tartani nem kötelező, de ha már van,
akkor beoltatni igenis kötelező. Ahogy magától
értetődő, hogy egy gépjárműnél kötelező a biztosítás, a

1995 óta dolgozok Lőkösházán állatorvosként. Ez idő
alatt évről évre volt alkalmam megtapasztalni a
kutyatartással kapcsolatban felmerülő problémákat.
Egy dolgot elöljáróban le kell szögeznünk. Az ebtartás
úgymond egy „veszélyes üzem” . A kutya haraphat –
bár ok nélkül ritkán – de haraphat. Embert is haraphat
és itt kezdődnek a bajok. Bár napjainkban szerencsére
igen ritkán előforduló, de létező betegség a
VESZETTSÉG. Anélkül, hogy mélyen belemerülnénk
kórtanába, annyit tudnunk kell róla, hogy egy
gyógyíthatatlan és következetesen halálra vezető vírus
okozta ártalomról van szó. Ez a halál azonban szörnyű
kínok között következik be.
A kutyák veszettség elleni védőoltása pont azt a célt
szolgálja, hogy az állat ne fertőződhessen a veszettség
vírusával és ezáltal ne fertőzhessen meg embert sem
azzal.
Ez a oltás KÖTELEZŐ!!! Ez nem kívánságműsor, ez
nem függ attól, hogy szobában van tartva a kutya vagy

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot....., valamint a munkakör
megnevezését: általános iskola igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Tantestületi
vélemény, szakbizottsági javaslat, képviselő-testületi
döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011.június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Lőkösháza Község Honlapja, Lőkösházi Hírmondó,
egyidejűleg
a
Közigállás.gov.hu-n
történő
közzététellel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ:
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester 06/66/244244, www.lokoshaza.hu.
A
KÖZIGÁLLÁS
2011.február 27.

publikálási

időpontja:

súlyadó, úgy ennek is magától értetődőnek kéne, hogy
legyen. Végezetül pár szót a faluszerte egyre nagyobb
számban kóborló ebekről. Ezek a kutyák valójában –
néhány kivételtől eltekintve – nem kóbor kutyák, csak
kiszöktek valahonnan. Kint viszont – sokszor
csapatokba verődve – bicikliseket kergetnek meg, néha
meg is harapják őket, miattuk gyerekek nem mernek
egyedül elmenni az iskolába stb.

Ez is szabálysértés. Természetesen a bírságolás nem
lehet cél, de eszköz lehet egy jogkövető állattartói
magatartás kikényszerítésére….
Dr. Polczer Valter
állatorvos

Tájékoztató az ápolási díjak felülvizsgálatáról.
A szociális ügyek munkakörének átvétele után kiderült, hogy az ápolás díj 24 esetben jogellenesen
és törvénytelenül került megállapításra. Ezt a hibát a jegyző követte el. Az ápolási díj
megállapításának alapja az orvosi igazolás. Tartós betegek számára lett megállapítva alanyi jogon
ápolási díj ez pedig bizottsági hatáskör, ami tovább nem ruházható. 24 esetben történt hatáskör
elvonás és az állam fizette meg a méltányosságira jogosultak, alanyi jogosultságnak megfelelő
mértékű ellátását. Megközelítőleg 4 millió forint az összeg, amit 2011.-ben vissza kell fizetni. Ennek
súlyos következményei lehetnek. A családok jóhiszeműen szerzett jogokat gyakoroltak, nem kell
visszafizetniük az összeget. A februári hónapra esedékes kifizetés időarányosan történt a határozat
jogerőre emelkedéséig. A szociális bizottság az önkormányzati rendelet figyelembe vételével
meghozta a határozatokat. Kedvezőtlen elbírálás esetén lehetősége van az ügyfélnek jelentkezni a
munkaügyi központ kirendeltségén és ha feltételek fennállnak a munkanélküli ellátás részükre
megállapítható.
Nagy Mihály vezető tanácsos

Lőkösháza Község 2011. évi költségvetése
Az önkormányzatok költségvetésének összeállítása két fő munkafolyamatból áll, az első a költségvetési
koncepció elfogadása, a második az elemi költségvetés összeállítása és elfogadásai.
A koncepció elfogadásakor már körvonalazódott, hogy az önkormányzatok 2011-ben kevesebb pénzből
gazdálkodhatnak, mint 2010-ben.
Az első előterjesztés 314.373.000. Ft-os főösszeggel készült el. A forráshiány tervezett összege ekkor
17.134.000. Ft volt, melyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt és határozatot hozott a forráshiány csökkentése
érdekében. Ennek megfelelően került átdolgozásra a tervezet, mely összességében 3.161.000. Ft-tal
csökkentette a forráshiány összegét, így 13.973.000. Ft lett. A költségvetés módosított főösszege
311.212.000. Ft.
Önkormányzat bevételei:
Az Önkormányzat az összes bevételének mintegy 18 %-át szerzi meg, a többit kapja az államtól vagy más
központi forrásból. Az államtól kapott támogatások 2010. évhez viszonyított csökkenése 4.837.000. Ft,
mely 4 %-os mértékű. A forráscsökkenés több ok miatt sújtja a települést, hiszen az inflációt nem ismeri el,
valamint a kötelező feladatok ellátásához több saját erőt kell biztosítani.
A működési hitel tervszinten :
2010. évben 35.197,000, Ft volt,

2011-ben

13.973,000, Ft lett,

Mi okozta a működési hitel csökkenését?
- a létszámcsökkentés, mely a 5 főt jelentett
- a képviselői tiszteletdíjak megszüntetése mely járulékokkal együtt 4.811 ezer Ft
Ez az intézkedés példaértékű.
- a szigorú takarékossági intézkedések a beszerzések terültén (dologi kiadás 5 %-os csökkentése,
tisztítószerek központi beszerzése stb.)
- a bevételeknél a hátralékok beszedésére, behajtására tett intézkedések
- a vegyes tüzelésre való átállás.

A 2010. december 31-i hiteltartozása az Önkormányzatnak az alábbiak szerint alakult:
- munkabérhitel
1.726,000 Ft
- folyószámla hitel
17.157.000 Ft
Összesen:
18.883. 000Ft
Az áthúzódó számlák összege mintegy 10 millió forint.
Az előző időszakról áthúzódó – a polgármesteri tisztség átadás-átvételét követően jelentkező állami
támogatás elszámolások is jelentős terhet rónak a településre: 2010. év végén az óvoda felújítás jogosulatlan
támogatás igénylés visszafizetése (2,5 millió Ft), 2010-ben ki nem fizetett cafetéria juttatás és Elekre a nyári
étkezés díja 2 millió , 2011-ben az ápolási díjak megállapítása miatt (kb. 5 millió Ft).!!!! Ez összesen 37,5
millió forint!!!
Önkormányzat kiadásai
Kiadások összesen: 311.212 eFt
A kiadások tervezése a 2010. évi tényadatok alapján, a 2011. évi változásokat figyelembe véve történt.
(létszámcsökkenés, fűtés stb.)
Az előirányzatok között nem szerepel a gázár vagy fűtési támogatás 2011. szeptembertől történő
önkormányzati hatáskörben való megállapítása, melyhez 90 %-os támogatást ad az állam, de a saját forrás
biztosítás még kérdés.
A közmunkaprogram a résztvevők számára kedvezőtlenül alakult, hiszen a 4 órás foglalkoztatásból származó
kereset szinte alig több mint a segély összege.
Fejlesztési között került megtervezésre az IKSZT felújítás, kazán vásárlás az iskolába és fejállomás vásárlása
a kábeltelevízióhoz..
A működési kiadások 48,5 %-át teszik ki a bérek és járulékok.
Sajnos további intézkedések szükségesek a működőképesség megőrzéséhez. Pályázatot kell benyújtani a
működési forráshiány csökkentésére, valamint a működési kiadások csökkentésére is, kiváltva ezzel a
költségvetésben szereplő kiadási előirányzatokat.
A Képviselő-testület a költségvetési rendelet előterjesztésében határozati javaslatokat fogalmaz meg,
melynek elfogadásával újabb lépéseket tesz a forráshiány csökkentésére.
A gazdálkodási problémák szinte folyamatosan jelen voltak a település működését érintően, de a központi
forrásokkal sikerült ezeket enyhíteni.
Az utóbbi két évben nem érkezett a működési hiányt csökkentő támogatás, melynek alapvető szerepe van a
mai nehéz helyzet kialakulásában. (2009. évben be sem adták a pályázatot!!!, 2010-ben beadták de nem volt
sikeres.) A költségvetést egyeztettük az intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzatokkal,
véleményeztettük a szakszervezettel.
A könyvvizsgáló a Pénzügyi Bizottság ülésén szóban véleményezte a költségvetési rendelet tervezetet és
elfogadásra javasolta.
A település idei költségvetésének összeállítása során minden önkormányzati területet érintettek a
takarékossági intézkedések. Reményeink szerint ezzel a szigorú költségvetéssel sikerül megállítani a
mostanra végzetesnek is nevezhető települési eladósodást. A fő cél, hogy a község működőképessége
megmaradjon, adót ne kelljen emelni és mindenki időben megkapja az Önkormányzattól járó juttatásait,
legyen az fizetés vagy bármi más szociális ellátás. Ez a szigorú gazdálkodás teheti csak lehetővé, hogy az
elkövetkezendő időkben is mindenki megkapja járandóságát!
Lőkösháza Község Képviselő Testülete

Felhívás
2011. áprilisában faluszépítő napot tartunk a Civil
Szervezetek bevonásával. Kérjük a lakosságot, hogy
amennyiben a faluszépítéshez és a parkosításhoz hozzá
kívánnak járulni, akár virághagymával, növényekkel,

akár kétkezi munkával, úgy azt jelezzék a Gondozóház
vezetőjénél Sztezsánné Kovács Gyöngyinél, valamint
Varga Istvánnál a Mozgáskorlátozottak helyi
szervezetének vezetőjénél.
Polgármesteri
Hivatal

Községi Sportkör
A KSK vezetősége értesíti a sportszerető közösséget,
hogy a tavaszi bajnokság 2011. március 13–án
kezdődik. Ekkor a szomszéd Kevermes csapata látogat
Lőkösházára, ahova mindenkit szeretettel várunk.
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az OWH
Sportalapítványhoz beadott pályázaton az egyesület
130 ezer Forintot nyert. A nyertes pályázatok
segítségével
próbáljuk
tehermentesíteni
az
Önkormányzatot.

Megkérünk minden futballszerető sportbarátot, hogy
adójuk 1%-ával
támogassák a Sportkör hatékony működését.
Adószámunk:19976206-1-04 Köszönjük!
Köszönünk minden eddigi támogatást! Hajrá Lőkös!
Szűcs Sándor
KSK.elnök

Tájékoztató
Tisztelt Lőkösháziak!
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2011.03.02-től megkezdtük a Művelődési Ház és Könyvtár felújítását. Ez idő
alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel.
A felújítás tervezett befejezési határideje 2011. augusztus 20-a. A település vezetése és a kivitelező közös erővel
azon munkálkodik, hogy a tervezett vállalási határidő előtt birtokba vehessék a lőkösháziak a megújult közösségi teret.
Ebben az étmeneti időben a falugazdász a Polgármesteri Hivatalban fogadja az ügyfeleket.
A felújításhoz megnyitott számla neve és száma: „Összefogás a lőkösházi kultúráért” :11733027-1534358710430415.
Megértésüket, türelmüket és támogatásukat ezúton is köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Meghívó
Tisztelt Lőkösháziak!
2011. április 10-én vasárnap délután 14 órai
kezdettel kerül sor a felújítás alatt álló
Művelődés Házban Corvus-Kora Róbert

negyedik panorámaképének leleplezésére.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

2011. évi adózási információk
Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2011. I. félévi adó pótlékmentes befizetésének határideje:
2011. március 16. A határidőn túl befizetett adók után késedelmi pótlékot számolunk fel. 2011-ben az
adótételek a Képviselő-testület döntése alapján nem változnak:
 Magánszemélyek kommunális adója: 4000 Ft/év. Mentes a magánszemélyek kommunális adójának
megfizetése alól az az adózó, aki az adóévet megelőző év december 31.-ig betöltötte a 70. életévét.

Iparűzési adó: az adóalap 1,5 %-a. Felhívjuk az őstermelők figyelmét az adóbevallások beadásáról.
Azoknak az őstermelőknek, akiknek az éves bevétele a 600.000.- Ft-ot eléri /APEH-hoz is ad
bevallást/, köteles a helyi önkormányzathoz az adott évben iparűzési adóbevallást adni. Az
adóbevallás beadásának határideje az önkormányzat felé: 2011. május 31. Amennyiben az adózó
elmulasztja, abban az esetben kénytelenek leszünk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.172.
§. alapján mulasztási bírságot kiszabni, melynek összege elérheti a 200.000.- Ft-ot.
 Gépjárműadó: 2007. évtől a személygépjárművek esetén az adó alapja a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. Az adó mértéke a gépjármű gyártási évének
függvénye.
A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó
(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös
háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt:
mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő
személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága

és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a
legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezettségről szóló bevallást a kibocsátó
2011. március 31.-ig adhatja be a Polgármesteri Hivatalba. A bevallási nyomtatványok beszerezhetők a
Hivatal 2. számú irodájában.
Talajterhelési díj megfizetésére az a kibocsátó köteles, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá. Bevallást ezektől az adózóktól várunk, valamint azoktól az adózóktól is, akik év közben kötöttek
rá a csatornahálózatra.
Polgármesteri Hivatal Adócsoport

A Lőkösházi Általános Iskolában történt….
Az elmúlt 2 hónap bővelkedett eseményekben.
Januárban 16 tanulónk vett részt Eleken a Magyar
Kultúra Napja alkalmából meghirdetett vers és
prózamondó versenyen, ahonnan 6 helyezést
hoztunk el: Kindling Nikoletta , Szecskó Anikó I.
díjat, Kotroczó Zoltán és Major Dóra II. díjat,
Molnár Alexandra III. díjat kapott. Felkészítő
tanáraik: Gulyás Szabó Géza, Lezsákné
Podmaniczky Zsuzsanna, Balogh Istvánné.
Mikló Tímea a Körösszegapátiban rendezett
román nyelvű szavalóversenyen 2. díjat kapott,
felkészítője Tóth Jánosné volt.
Ebben az évben is neveztünk a térségi Zrínyi
Matematika versenyre, ahol Kotroczó Zoltán és
Hoffmann Mihály tanulók kimagaslóan jó
eredményt értek el, így meghívást kaptak a
Sarkadon rendezendő díjkiosztó ünnepségre is.
Megtartottuk
a
hagyományos
farsangi
karneválunkat a művelődési házban, ahol az
egyéni jelmezek felvonulása mellett minden
osztályunk jelmezes produkciókkal mutatkozott
be.

A színvonalas műsorszámok igen nehéz helyzet
elé állították a zsűrit, végül az alsó tagozatosok
versengését a 2. osztály „Tenger világa”, a
felsősökét a 8. osztályosok „Börtön-rock” című
produkciója nyerte el.
A díjazásért, a szervezőmunkáért, a zavartalan
lebonyolításért az iskolavezetés köszönetét fejezi
ki az iskolai SZMK-nak, a közreműködő
pedagógusoknak. Köszönjük az Önkormányzat, a
helyi civil szervezetek, vállalkozók és az egyéni
támogatók felajánlásait, a tombolatárgyakat is.
Intézményünk március 4-én 10 település
részvételével ismét házigazdája a Farsang-kupa
elnevezésű kispályás labdarugó tornának, melyen
a román nyelvet oktató iskolák vesznek részt egyegy csapattal. A rendezvényt a települési Román
Kisebbségi Önkormányzat finanszírozza.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2011.
március 11-én, pénteken 14 órakor kezdődő
Március 15-i ünnepi megemlékezésünkre,
melyet a Művelődési Házban folyó munkálatok
miatt iskolánk tornatermében kívánunk
megtartani.
Balogh Istvánné
mb. igazgató

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Még dühöng a tél, önti a hideget, szórja a havat és néha nehéz köd üli meg a tájat. Az üvegházakban,
fóliák alatt azonban már bimbóznak, nyílnak a szegfűk, a rózsák, a primulák. Hiába a jeges szél,
indulásra készek.
Várják őket a lányok, asszonyok, melegséget, szeretetet varázsolva a számunkra oly kedves női
szívekbe.
A lassan múló kemény télben és a mai rideg társadalmi valóságban most csak képletesen indulnak a
virágok és kerülnek a helyi szervezetünk nő tagjainak kezébe, de ezek az egyszerű, őszinte köszöntő
szavak is vihetnek melegséget, szeretetet a női kezekbe.
Március 8-án különösen erős a nők iránti vonzalmunk, tiszteletünk, megbecsülésünk.
Köszöntjük őket, a NŐKET!
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület
Lőkösházi Helyi Szervezetének férfi tagjai nevében
Varga István a helyi szervezet vezetője

Felelős kiadó: Önkormányzat Lőkösháza, Felelős szerkesztő: Lászlóné Komjáthy Ildikó, Szövegszerkesztés: Haluska Mihályné, Nyomdai munka
Balogh Gábor,szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal Lőkösháza, Eleki u.28. - A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.

