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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lőkösházi

H Í R M O N D Ó
Tájékoztató az önkormányzati munkáról
Szeptember 12.-én a néhai Germán Géza polgármester
sírszentelésére került sor, melynek keretében díszpolgári érmet és
oklevelet adtuk át nejének és fiának, ifj. Germán Gézának.
A Lőkösházáért Közalapítvány és az Önkormányzat
ingyenes ruhaosztást szervezett szeptember elején a rászorulók
részére, ezzel is segítve őket.
Befejeződtek a Gondozóház akadálymentesítési
munkálatai és 2008. október 22.-én megtörtént a 7,5 milliós
beruházás műszaki átadás-átvétele is. A volt községi könyvtár
épületében szociális foglalkoztató kerül kialakításra, ahol tizenöt
megváltozott munkaképességű embernek tudunk majd munkát és
megélhetést biztosítani.
A helyiség kialakítása az önkormányzat fizikai
dolgozóinak: Nagy Tibornak és Szirb Györgynek a munkáját
dicséri.
Az őszi szünetben megtörtént az általános iskola új
részének a szigetelése, így mostantól nemcsak energiát takarítunk
meg, hanem az itt tanuló kisdiákok is kellemes melegben
tanulhatnak.
A jövőben az idősek és rászorultak ellátását segíti a
beszerzett Suzuki Ignis tipusú gépjármű is.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy a Polgárőrség
részére átadásra kerüljön a volt tanyagondnoki, Lada Niva típusú
gépjármű is, mely a járőrözést könnyíti meg.
A temető hátsó nagykapujának elkészítését Corvus
Kora Róbert anyagilag támogatta, míg a munkálatokat az
önkormányzat szakemberei végezték. Így nagyban hozzájárultunk
a sírok védelméhez, amit csak erősített a Rendőrség és
Polgárőrség fokozottabb járőrözése is.

Októberben minőségi zenei eseménynek adott otthont a
Művelődési Ház. A helyi és környékbeli énekesek, zenekarok
tisztelegtek a muzsika előtt a Zene Világnapján, majd az 1956.
októberi eseményekre emlékezett az általános iskola tanulói által
adott színvonalas műsor.
Október 30-án a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jóvoltából
élelmiszersegély osztásra került sor a Művelődési Házban. A
programban 125 család részére adtunk át alapvető
élelmiszerekből (liszt, tészta, keksz és zsemlemorzsa) álló
csomagot.
November 4-én rendezte az Önkormányzat és a
Gondozóház az Idősek Világnapját. A nagy sikerű rendezvényen
köszöntöttük a falu legidősebb nagymamáját Kotroczó Istvánnét
(92 éves) és legidősebb nagypapáját Csorba Károlyt (98 éves).
November 14-én a Polgárőrség által szervezett
Környezetvédelmi nap volt a településen, melyhez az
Önkormányzat is csatlakozott.
A Római Katolikus templom munkálatai jól haladnak,
várhatóan november 30.-ig szerkezetkész lesz az épület.(ld.
cikkünket)
A LEADER programon belül az elkövetkezendő két
évben szeretnénk létrehozni egy Községi Sportcentrumot, amely
a község lakóinak teremtene kulturált sportolási lehetőséget.
A Gyulai Kistérség gesztorságával pályázatot nyújtottunk be Téli
Közmunkaprogramra,
amely
öt
helybeli
tartós
munkanélkülinek biztosítana többhónapos munkalehetőséget.
A falu alapításának 60. évfordulójára készülődve a
képviselő-testület döntött egy ad hoc kulturális bizottság
felállításáról is. A megalakítandó grémium az évforduló
előkészületeinek szervezését végezné el.
Dr. Tarr Lajos polgármester

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

FÓRUM
Sajtótájékoztatóval
egybekötött
lakossági
fórumot
tartottunk 2008. október 06-án a
római
katolikus
templom
megvalósításával kapcsolatban.
A meghívottak között voltak tervezők, kivitelezők és
az egyházmegye képviseletében Dr. Kiss Rigó László
megyés püspök.
A sajtótájékoztatón sajnos nem tudott részt venni az
építkezés szellemi atyja, a néhai polgármester fia, Germán
Géza tervező, aki megálmodta ezt az építészeti remekművet,
de néhány oldalas levélben megosztotta a falu lakosaival
gondolatait, amit Kovács Barbara olvasott fel.

Dr. Kiss Rigó László elmondta, hogy amikor először
járt Lőkösházán, lenyűgözte a falu szeretete, felelősségtudata
és szívesen ajánlotta fel az egyházmegye segítségét a templom
építéséhez.

Dr. Tarr Lajos, a település első embere elmondta,
hogy a lőkösháziak régi álma válik valóra a templom
felépülésével, amely nem csak építészetileg gazdagítja a
települést, hanem hitben is megerősíti a faluközösséget.
Minden nap személyesen győződik meg az építkezés
előrehaladtáról, ahogyan a lakosság is napról napra
figyelemmel kísérheti a templom „születését”.
Bízik benne, hogy 2009. augusztus 20- án (a község
60. születésnapján) Lőkösháza valamennyi lakosával együtt,
ünnepélyes keretek között birtokba vehetik a templomot.
Polgármesteri Hivatal

kistermében. Szeretettel várnak minden
szervezetbe és szolgálatba egyaránt.

Rövid hírek a településről
Lőkösháza Község Önkormányzata 2008. november
15.-i ülésén, a település megbízott jegyzőjének Dr. Kerekes
Évát, Elek Város Jegyzőjét választotta, aki előreláthatólag
2009. február 28.-ig látja el a jegyzői teendőket. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy a Jegyző Asszony minden héten
szerdai napokon fogadja az ügyfeleket.
Az Óvoda értesíti az érdeklődőket, hogy az óvodai
SZMK szervezésében, 2008. december 6.-án (szombaton) 16
órai kezdettel Télapó bálat rendez. A Télapó a nem óvodás
gyermekek csomagját is átadja (névvel ellátva).
A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
Lőkösháza Község Önkormányzata a település 60.
évfordulójára falumúzeumot szeretne létrehozni. Kérjük a
lakosságot, hogy akinek a birtokában van régi fénykép, vagy
használati tárgy, azokat egy-egy kiállítás erejéig biztosítsa
részünkre. A tárgyakat a Polgármesteri Hivatalban lehet
leadni. Köszönjük!
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Lőkösházi
Polgárőrség Közhasznú Szervezet minden héten szerdai
napokon 17 órai kezdettel ülésezik a Művelődési ház

érdeklődőt

a

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a településen
Kutyaiskola indult. A program helyszíne a sportpálya melletti
terület, amelyre szombat és vasárnapi napokon délelőtt 10
órai kezdettel várják a kutyatulajdonosokat.
A Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány 2008. október 4.-én egész napos kirándulást
szervezett. A visegrádi kirándulás sokukat lenyűgözött,
különösen a néhány héttel korábban átadott Megyeri híd
szépsége és díszkivilágítása. Az alapítvány fontosnak tartja,
hogy kirándulásaink alkalmával a tanulók megismerjék
hazánk nevezetességeit, a régmúlt idők személyiségeit és régi
korok történelmét. A visegrádi Királyi Palotában szinte
mindenkinek elnyerte tetszését Mátyás Király korhűen
berendezett szobái, konyhája, hálószobája és fűszerkertje.

A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008.
december 21.-én 15 órai kezdettel immáron 7. alkalommal
rendezi meg hagyományosan a Karácsonyi ökumenikus
misét. A műsorral egybekötött rendezvényre minden
érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés díjtalan.

Hírek a lőkösházi Általános Iskolából
¾

¾
¾
¾
¾
¾

Elkezdődött a 2008/2009-es tanév, melyben az iskola tanulói létszáma 9 fővel emelkedett.
Remélhetőleg ez a növekedési tendencia az idei tanévet követően is folytatódni fog. Az iskola tanulói és
pedagógusai az idei tanévben is nagy lelkesedéssel végzik munkájukat, melynek már ez alatt a rövid idő
alatt is megmutatkoztak az eredményei:
2008. szeptember 30.-án az iskolai Diákönkormányzat szervezésében ismét megrendezésre került a
hulladékgyűjtés; minden idők legtöbb papírhulladékát sikerült összegyűjteni az idei tanévben: 8,5

tonnát.
Október 10.-én pénteken, a Békéscsabán megrendezett Könyvtárhasználati Vetélkedőn az iskolát három tanuló, Csirik
Margit, Sztezsán Dorina, és Tóth Alexandra képviselték. 18 csapat közül az igen értékes negyedik helyet szerezték meg,
melyhez gratulálunk.
Sikeresen pályázott és nyert az Általános Iskola csaknem félmillió forintot, melyet számítástechnikai berendezésekre fog
elkölteni, ezzel is emelve az oktatás színvonalát. A megnyert összegből laptopot és projektort vásárol az intézmény.
2008. december 20.-án szombaton kerül megrendezésre az immáron hagyományosnak mondható iskolai Karácsonyi bál
az iskolai SZMK és DÖK közös rendezésében. Ünnepi műsorral az alsó tagozatosok, valamint a művészeti iskola
néptáncosai kedveskednek. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!
A téli szünet időpontja:
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2008. december 20.-a (szombat),
Szünet utáni első tanítási nap: 2009. január 05.-e (hétfő).
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csapata mellett szerepelteti a bajnokságban az ifjúsági
csapatát, illetve egy csapattal benevezett a serdülő
ÁJÉKOZTATÓ a Sportkör 2008-as munkájáról
bajnokságba is. Ennek legfőbb célja, hogy a fiatalabb

T

A Lőkösháza KSK elnöksége ezúton szeretné tájékoztatni
a község sportszerető lakosságát a sportkör 2008. évi
működéséről. A sportkör vezetőségének megítélése szerint az
egyesület mögött egy eredményekben gazdag esztendő áll,
mivel sikerült nagyot előrelépni sportszakmai, gazdálkodási és
infrastrukturális szempontból is.
Sikerült kialakítani egy ütőképes felnőtt együttest, amely
a megyei III. osztályú bajnokság egyik meghatározó csapatává
vált ismét, hiszen a tavaszi szezonban az utolsó pillanatig volt
esélye a feljutásra és végül a bajnokság harmadik helyén zárt.
A jelenleg futó bajnoki szezonban is megfelelően teljesít a
csapat, és azon egyesületek közé tartozik, amelyek a
bajnokság 1-5. helyén végezhetnek. A sportkör a felnőtt

korosztályt is kihozza a pályára és biztosítsa hosszabb távon
az ifjúsági csapat utánpótlását. Ezek mellett az egyesület
továbbra is szervezője és résztvevője az óvodás-, illetve
iskoláskorú
gyerekek
részére
szervezett
NUSI
utánpótlástornáknak.
A sportkör vezetősége változatlanul fontosnak tartja a
gazdálkodás területén az átláthatóságot, a pontos
elszámolásokat, ezért az egyesület pénzügyi helyzete 2008.
évre stabilizálódott. Nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy az
egyesület saját bevételi forrásait (bérletek, jegyek árusítása,
egyéni támogatások, pályázatok, SZJA 1%) tovább növeljük.
Ebben az évben elértük, hogy a saját bevételeink most már az
egyesület éves költségvetésének felét biztosítják, ezáltal is

hozzájárulva az egyesület működéséhez még mindig
nélkülözhetetlen önkormányzati támogatáshoz. Ezúton is
szeretnénk megköszönni, hogy a képviselő testület a
kérelmünknek megfelelő támogatási összeggel támogatta
sportegyesületünket 2008. évben.
Sikeresnek ítéljük meg a sportkör működését olyan
szempontból is, hogy 2008. évben sikerült rendezni néhány
korábban problémás körülményt. Önkormányzati segítséggel
megoldódott az öltöző melegvízzel történő ellátása. Az
öltözők fűtésének biztosítása érdekében a tavaly vásárolt
gázpalackról
üzemeltethető
SIESTA
kályha
mellé
megvásárlásra került idén ősszel még egy, így mindkét öltöző
fűtése megoldott. Az öltözők fűtésének hatékonysága
érdekében minden helyiségben álmennyezet lett elhelyezve.
Nyáron a teljes öltöző épület kívülről kifestésre került. Fel
lett újítva a pálya mellett lévő WC, illetve jegyszedő bódé. Új
fogasok és zuhanyzó felszerelések lettek vásárolva az öltözőbe
és a tusolóba. A mérkőzésekre, illetve a rendezvényekre
szükséges frissítők hűtése érdekében megvásárlásra került egy
használt hűtőszekrény is.

Jelentősen
sikerült
javítani
a
sportolók
sportfelszerelésekkel történő ellátottságán is: ennek keretében
év közben megvásárlásra került 1 db mezgarnitúra, 2 garnitúra
sportszár, 10 db megkülönböztető trikó, 9 db focilabda, 2 db
kapuskesztyű, illetve 9 fő labdarúgó kapott hozzájárulást a
focicipője megvásárlásához.
A pálya fűnyírásának megoldása érdekében pályázati
összeg és egyéni támogatás felhasználásával megvételre került
egy önjáró fűnyírótraktor is.
Mindezek alátámasztják az egyesület azon irányú
törekvéseit, hogy a Községi Sportkörről kialakult kép olyan
legyen, hogy ez egy jól működő sportegyesület, ahol okosan
gazdálkodnak, igyekszenek jó feltételeket kialakítani maguk
számára. A célok a továbbiakban sem változnak: az egyesület
vezetősége szeretné az öltözőt, a pálya környékét tovább
csinosítani, újabb sportfelszereléseket vásárolni, hogy minél
több fiatalt és fociszerető embert csalogasson ki a pályára.
Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik
munkájukkal, a belépőjegy, illetve bérlet megvásárlásával,
anyagi vagy tárgyi juttatásokkal támogatták az egyesület
2008.
évi
működését.
KSK vezetőség

Tájékoztató a Mozgáskorlátozottak Egyesületének tevékenységéről
Egyesületünk a falu egyik legrégebbi és legnagyobb lélekszámú szerveződéseként működik. Jelenleg 231 taggal látja el
tevékenységét, melyből 15 fő új tag, 7 fő pártoló tag, és 5 fő vidéki tag.
Szervezetünk a nehéz körülmények közé került embereken próbál segíteni, sokuk bevonása programjainkba nagyon nehezen
valósul meg. Fontosnak tartom az összefogást más csoportokkal, úgymint a Vöröskereszt szervezettel, hiszen tragédia idején egy-egy
véradás akár életet is menthet.
Egyesületünk végzi –a korábbi évekhez hasonlóan- a lakás-átalakítási támogatás (LÁT) és gépjárműszerzési támogatás
ügyintézését. A lakás-átalakítási támogatásból 2008.-ban 19 fő részesült, közel 3 millió forint értékben. gépjárműszerzési támogatás
címén a rendelkezésre álló 11 lehetőségből csak 9 került felhasználásra, ez az egyre nehezebb gazdasági körülményeknek tudható be.
A 2008-as évben Lőkösháza Község Önkormányzatától 60 000 Ft támogatást kaptunk, amelyből a Nőnapi és a Fenyőünnepi
rendezvényünk, valamint az egri kirándulásunk megszervezésére nyílt lehetőség. Itt fontos megemlíteni, hogy olyan tagjaink is
eljöttek a kirándulásunkra, akik régóta nem, illetve alig mozdultak ki a településről. Novemberben orvos-beteg találkozót szerveztünk.
Az egyesület fogadóórája: kéthetente, keddi napokon a Művelődési Házban 14.00 – 16.00 óráig.
Mozgáskorlátozott Egyesület

Arcok a faluból 1.
Festőművész- SzobrászművészIparművész
Corvus Kora Róbertről van szó,
akire méltán lehet büszke egész Lőkösháza.
Elfoglaltsága miatt sajnos csak telefonon tudtuk Őt
utolérni, de nagy örömmel vállalta, hogy néhány mondatban
mesél magáról.
Robi ipari tanuló volt, amikor ellátogatott a budapesti
Szépművészeti Múzeumba, melynek hatására elkezdett
foglalkozni a barokk tájfestészettel. Az első sikereit 16 éves
korában érte el.
Az
autodidakta
művész
amellett,
hogy
szobrászművészeti és képzőművészeti képzéseken is részt
vett, két hétig Hollandiai tanulmányúton gyarapította
ismereteit.
A kőfaragóként dolgozó művész, ha teheti a
festészettel, és a szobrászattal is foglalkozik. Emlékművei,
történelmi festményei országszerte ismertek.

1996- ban készítette el a 9x5 méteres panorámaképét,
„Honfoglaló magyarok” címmel. 1997- ben „Keresztények
Gézánál” olajképe, 1998- ban „István dicsősége Koppány
előtt”.
2000-ben a Millenniumi évfordulóra megfestette az
„István megkoronázása” című 9x4,5 méteres képet, 2008.
tavaszára elkészült „Az ifjú Mátyás Budára érkezik,
királyválasztás” című műve.
Alkotásai világhírűek, festményei eljutottak a
tengeren túlra, Kanadába (Vancouverbe) is.
Jelenleg a Budavári Palotában tekinthető meg a
„Hunyadi kép” reprodukciója, az eredeti képet folyamatosan
vándoroltatják az országban.
Tervei a jövőre nézve: az új Lőkösházi Római
Katolikus Templomba szeretne festeni egy oltárképet, ami a
Fatimai Szűz Máriát, a templom védőszentjét fogja ábrázolni.
Szeretné, hogy Lőkösháza, ahol ő is él és alkot,
szerettel teli, összetartó és biztonságos település lenne, ahol
mindenki megtalálná a számítását, és ahol a tehetségét is
kamatoztatni tudná.
Polgármesteri Hivatal

Adománygyűjtés
Lőkösházi
Polgárőrség
Közhasznú Szervezet 2008. október
31.- én a romániai Kisiratos
településen járt, hogy átadja a
lakóotthonnak
az
önkéntesen
megszervezett és összegyűjtött
tartós élelmiszerekből, ruhákból álló
adományt.
Lőkösháza
testvértelepülésén – amely szinte
karnyújtásnyira található az államhatár túl oldalán – a Böjte
Csaba Atya által, illetve írországi támogatók által létrehozott
két lakóotthonban összesen 40 gyermek él.
A gyűjtést Tóth Csaba, a közhasznú szervezet egyik
tagja kezdeményezte és koordinálta egy előzetes kisiratosi
látogatás eredményeként. Az adományosztással kapcsolatban
a következőket mondta el:
- Egy korábbi látogatás során találkoztunk a lakóotthonokban
élő gyerekekkel; a találkozás nagyon meghatott minket. Az
ötlet és a segíteni akarás innen ered. A látogatás után a
polgárőrökkel úgy döntöttünk, hogy gyűjtést szervezünk.

Összefogtak, és a falu lakóival közösen tettek azért,
hogy a testvértelepülésünkön élő hátrányos helyzetű magyar
gyermekeknek – ha csak egy kicsit is, de annál nagyobb
szeretettel – segíteni tudjanak.
Mind az otthonban lakó gyerekek, mind a nevelőik
örömmel fogadták a 7 személyautónyi (több mázsa) adományt
és a közel 20 fős csapatot.
Almási Vince, Kisiratos polgármestere egy ebéd
keretein belül mondott köszönetet ezért a szeretetteljes
megmozdulásért, és azt is hozzátette, hogy egy - egy ilyen
látogatás nagy örömmel tölti el, sokat jelent számukra.
Dr. Tarr Lajos Lőkösháza első embere elmondta,
hogy az erdélyi testvértelepülés támogatásán túl a kárpátmedencében élő magyarság iránti felelősség tudata is
mozgatta a kezdeményezőket.
A lőkösházi polgárőrök, ha tehetik továbbra is
segítik, illetve ha mód és lehetőség lesz rá támogatni fogják a
kisiratosi gyermekotthonok lakóit. Hozzátette, hogy
Lőkösházán is van mit tenni a Polgárőrségnek, jelenleg
gyűjtést szerveznek a Lőkösházi Napközi Otthonos Óvoda
felújítására, korszerűsítésére.
Lőkösházi Polgárőrség Közhasznú Szervezet

Æ Különös Å
SZILVESZTER
HELYSZÍN, IDŐPONT: LŐKÖSHÁZA, MŰVELŐDÉSI HÁZ, 2008.12.31. 19.00-TÓL
VACSORA: TÖLTÖTT CSIRKECOMB, RÁNTOTT SZELET, CIGÁNYPECSENYE, FRANCIA SALÁTA,
BURGONYAPÜRÉ, SÜTEMÉNY, éjfél után: VIRSLI ÉS PEZSGŐ

ZENE:

DJ. OROSZ SANYI (JUVENTUS RETRO BULI)
SZAKÁCS JÓZSEF (MULATÓS ZENE)

LÉZERSHOW
A TOMBOLA FŐDÍJA:
2 SZEMÉLYES UTAZÁS A

VELENCEI KARNEVÁLRA!!!
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