Lıkösháza, 2009. június hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lıkösházi

HÍ R M O N D Ó
Kedves Lıkösháziak!
Az elmúlt néhány hónap eseményeit szeretném
megosztani Önökkel.
Április 1-tıl új jegyzı lépett hivatalba a
településen Dr. Takács Zsófia személyében.
Ugyanezen
idıponttól
elkezdıdött
a
közfoglalkoztatási program is a faluban, amelyben
az önkormányzat napi hét órában biztosít munkát
25 embernek.
A közfoglalkoztatottak az intézményeinknél
segítenek, parkot gondoznak és a GEV telep
bontásában vesznek részt. A közfoglalkoztatás
keretében - az országban elsık közt megszerveztük a Faluırséget is két járırpárral,
akik a falu biztonságára ügyelnek.

A nyár elején az általános iskola melléképületének
beázását is meg kívánjuk szüntetni saját erıbıl,
tetıszerkezet építésével.
Szintén a nyáron az utcák karbantartását és a
külterületi utak feltöltését is elvégezzük a Haladás
TSZ segítségével, amit elıre köszönünk Enyedi
József Elnök Úrnak.
A pályázatok vonatkozásában elmondhatjuk, hogy
ismét sikerült nyerni az EU élelmiszersegély
pályázaton és így tartós élelmiszereket
oszthattunk szét a lıkösházi a rászoruló családok
közt. A nyert mennyiségek elszállításában a
Haladás TSZ segített, amit szintén köszönünk
Elnök Úrnak.
Ezen kívül nyert a Könyvtár informatikai
pályázata, és a Mővelıdési Ház felújítására kiírt
(IKSZT) 50 milliós pályázatán is bekerültünk a
második fordulóba.

A
kistérségi
berkeken
belül
mőködı
Gondozóházban
a
fejlesztı-felkészítı
foglalkozásban résztvevık a közös munka öröme
mellett, igényes dísztárgyakat is alkotnak. Az
elkészült tárgyak értékesítésének megszervezése
már folyamatban van.
Lıkösházi regisztrált munkanélkülieknek segített
az a HEFOP projekt, aminek keretében
Békéscsabán nyílt lehetıség munkaerı-piaci
'helyzetbe kerülésük' elısegítésére.

A Római Katolikus Egyház és az Önkormányzat
által
épített
templom
mőszaki
átadása
folyamatban van, amit hamarosan követni fog a
belsı tér és a környezetrendezés is.

A gazdasági válság és a növekvı energiaárak
kompenzálására a képviselı-testület döntött arról,
hogy
csatlakozik
a
Békés
Megyei
Önkormányzat
közös
energiabeszerzési
társulásához
és
így
olcsóbban
juttatja
intézményeit gázhoz, áramhoz.

Az Önkormányzat gesztorságával Társadalmi
Bizottság alakult Kotroczó József vezetésével, a
Falunapra létrehozandó Falumúzeum szervezési
munkálataira.
A Bizottság célkitőzései közt szerepel továbbá a
helyben élı idıs emberek élettörténeteinek
dokumentálása (digitalizálása) és feldolgozása is.

Az erdısítés tervezési munkálatai megtörténtek, a
dokumentumok engedélyezésre várnak, hogy
ısszel elkezdhessük öt hektáron a fák telepítését.
Megtörtént a faluközpont tavaszi virágosítása is,
és a falunapra gondoskodunk új buszmegállók
elhelyezésérıl.

A Falunap és a település 60 éves évfordulójának
szervezési munkái már javában folynak, a
megrendezés várhatóan augusztus 20-21-22. közé
tehetı, a részletes programot késıbbi számunkban
olvashatják.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a
lecsökkent állami normatíva és a nehéz gazdasági
helyzet, a növekvı munkanélküliség ellenére
Lıkösháza Község Önkormányzata mindent
megtesz a falu lakosságát is érintı negatív hatások
mérséklésére.
Dr. Tarr Lajos
Polgármester

MEGHÍVÓ
2009. június 25- én, csütörtökön 17 órai kezdettel az épülı Római katolikus templommal kapcsolatban
tájékoztató fórumot tartunk a Mővelıdési Ház nagytermében melyre meghívom.
Vendégek:
Dr. Kiss- Rigó László Szeged- Csanádi megyés püspök
Ifj. Germán Géza tervezı mérnök
Földi Mihály kivitelezı
Szujó Antal plébános
Málik József mőszaki elıadó
A fórum témakörei:
- Tájékoztató az épület mőszaki állapotáról
- A templom belsı terének kialakítása
- Parkosítás
- Lakossági felajánlások
A fórumra minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

„Virágos Lıkösháza” verseny
Lıkösháza Község Polgármesteri Hivatala hagyományteremtı szándékkal meghirdeti a Virágos Lıkösháza
környezetszépítı versenyt. Legyen Ön is aktív részese Lıkösháza Község „felvirágoztatásának”!
Nevezni az alábbi kategóriákban lehet, egy pályázó több kategóriában is nevezhet:
- Virágos udvar
- Virágos tanya
- Virágos ház (veranda, ablak, erkély, összképe)
- Virágos balkon
- Virágos kerítés
- Ingatlan elıtti közterület

a.) A kitöltött jelentkezési lapokat 2009. július 31-ig írásos formában, a Polgármesteri Hivatalban (5743 Lıkösháza,
Eleki út 28.) leadni. A jelentkezési lap leadása után – elızetes egyeztetés alapján- a bírálóbizottság személyesen is
megszemléli a pályamőveket, és fotósunk felvételeket készít róla.
b.) A kitöltött jelentkezési lapokat elektronikusan is eljuttathatja az alábbi e-mail címre. Az elektronikusan küldött
pályázatok esetén a jelentkezési lap mellé kérjük, szíveskedjen csatolni 3 db (min. 300 kByte mérető, jpeg
formátumú) fotót. E- mail cím: lokoshaza.polgarmester@alfold.net
A jelentkezési lap átvehetı a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthetı a www.lokoshaza.hu honlapról.
A díjak átadására 2009. augusztus 20-i Falunapon kerül sor, ahol a nyertesek büszke címbirtokosok lesznek és
értékes nyereményekkel gazdagodnak.
A fotók az eredményhirdetést követıen a 60. éves falunapi évfordulón kiállításra kerülnek, illetve a Község
honlapján is megjelennek.

Jelentkezési lap
a „Virágos Lıkösháza” környezetszépítı versenyre
Jelentkezı neve: ………………………………………………………………............
Lakcíme: ……………………………………………………………………................
Nevezett terület címe: ..………………………………………………………………..
Telefonszáma: ..……………………………………………………………………......
Nevezési kategóriák:
 Virágos udvar
 Virágos tanya
 Virágos ház (veranda, ablak, erkély, összképe)
 Virágos balkon
 Virágos kerítés
 Ingatlan elıtti közterület
(A benevezni kívánt kategóriát kérjük aláhízni!)
Mint, a „Virágos Lıkösháza” környezetszépítı versenyre jelentkezı kijelentem, hogy a felhívásban leírtakat
elfogadom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a benevezett területrıl a pályázat mellékleteként készített képeket a Falunapi
rendezvényen és a Község honlapján a www.lokoshaza.hu oldalon a nyilvánosság számára bemutassák
Figyelem!
A jelentkezési lapot 2009. július 31.- ig a Polgármesteri Hivatalban, illetve a lokoshaza.polgarmester@alfold.net –
e.mail címre lehet eljuttatni.
…………………………….
Aláírás

Hírek a lökösházi Általános Iskolából
2009. 05. 29-én a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, a Helyi Román Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében az iskolánkban került megrendezésre a Barátság Kupa. Ez a nemzetiségi iskolákat összefogó
sportrendezvény az idén 29. alkalommal került megrendezésre. Iskolánk évek óta méltó lebonyolítója ennek a
nemes versengésnek. Ezt misem bizonyította jobban, mint, hogy a jövı évi jubileumi kupa megrendezésére a
felkérést megkaptuk Gulyás György Úrtól az Országos Román Kisebbségi Önkormányzat alelnökétıl!
Tehát: „Jövıre, Veled, Ugyanitt!”
Az utóbbi idıben számos olyan esemény is zajlott a lökösházi Általános Iskolában, melyek megyei és országos
szintő eredményeket hoztak az intézménynek. Röviden az elért sikerekrıl:
Rajz (2009. 05.)
Tantárgyi Versenyek
Zrínyi Matematikaverseny
Alsó tagozat: megyei 8. helyezést ért el Hoffmann
Mihály 3. osztályos tanuló.
Felkészítı tanár: Balogh Istvánné
Ilyen elıkelı helyezést még soha nem ért el iskolánk.
Felsı tagozat: a résztvevı diákok közül Horváth
István 5. osztályos tanuló érte el a legjobb eredményt.
Felkészítı tanár: Szecskóné Jobb Tünde
Országos szintő Német levelezıverseny
A 7. osztályos Kotroczó Gergı, Hidvégi Rita, Kovács
Enikı tanulókból álló csapat eddig a 6. helyen áll. A
versengésnek még nincs vége.
Felkészítı tanár: Gyüre Éva Eszter

„Közlekedés
gyermekszemmel”
országos
rajzpályázatán Baráth Mária 7. osztályos tanuló 2.
helyezést ért el!
Felkészítı tanár: Kiss István
Román
Eminescu Szavalóverseny (2009. 02.)
Ádám Alexa 6. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. A
Nagykövetség Különdíját Váradi Kinga 6. osztályos
tanuló kapta.
Országos mesemondóverseny Békéscsaba (2009. 05.)
Popucza Titanilla 4. osztályos tanuló 1. helyezést ért
el. A hozzá kapcsolódó rajzpályázaton Kovács
Dorina 5. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Felkészítı tanár: Tóth Mihály Jánosné

Testnevelés
Kisiskolák Országos Versenye
A lökösházi leány svéd váltó megyei
helyezettként az országos döntıbe jutott.

elsı

A váltó tagjai:
Hegedős Liza 3. osztályos tanuló
Kovács Dorina 5. osztályos tanuló
Szabó Nóra 6. osztályos tanuló
Hidvégi Rita 7. osztályos tanuló
Felkészítı tanár: Forrás Imre

Mint az intézmény vezetıje úgy érzem, hogy eredményekben gazdag tanévet hagyunk magunk mögött!
Valamennyi gyermekre és felkészítı tanárára joggal lehet büszke az iskola és talán a településünk is. Munkájukhoz,
elért eredményeikhez ezúton is gratulálunk!
Szőcsné Gergely Györgyi
Intézményvezetı
۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

Rövid hírek az óvodából


A leendı kiscsoportos szülık részére augusztus 24.-én /hétfın/ délután 17
órai kezdettel szülıi értekezletet tartunk.
 Az elballagott nagycsoportosok szeptember 1.-jén, ½ 8-kor gyülekeznek az
óvodában, és ezt követıen közösen ballagnak át az iskolai évnyitóra.
 Az óvoda a nyári idıszakban július 24.-ig tart nyitva.
Nagy Józsefné
Óvodavezetı
۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

Trianoni Megemlékezés Lıkösházán
A világ legigazságtalanabb "békéje" és a Kárpát-medencei összmagyarság legnagyobb tragédiája a Trianoni
békediktátum.
1920. június 4. 16 óra 32 perc: Budapesten és országszerte "megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták
szirénáikat és a borongós, ıszies levegıben tovahömpölygı szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas
gyászát jelentették: ma (...) írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt. Ma tehát elszakították
tılünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó
Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar
centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hő és becsületes embert, és béklyókat raktak dolgos két
kezükre. A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erıszakos béke ellen. Egész
Budapest a gyászünnep hatása alatt állott."
Lıkösházán, május 28-án a Mővelıdési Ház szervezésében emlékeztünk meg a Trianoni tragédiáról. A verses-zenés
mősort Dr. Tarr Lajos polgármester beszéde követte, majd a több egyetemen is oktató, neves régész és ıstörténész, Dr.
Kiszely István Professzor Úr tartott felejthetetlen elıadást Trianonról és a magyarság ıstörténetérıl.

Információk a Polgárırségtıl
A „Lıkösházi Polgárırség Közhasznú Szervezet” ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak eddigi
tevékenységünkhöz. A hozzánk eljuttatott adományok és visszajelzések alapján érezzük, hogy munkánkra és jelenlétünkre
szükség van. Igyekszünk a továbbiakban is megtenni mindent annak érdekében, hogy a közbiztonság javuljon, a jelenlét
fokozódjon. Munkánk során szorosan együttmőködünk a rendırséggel, valamint az Országos Polgárır Szövetség megyei
szervezetével. A mőködésünkhöz a lakosságon kívül anyagilag a Haladás Termelı Szövetkezet és a lıkösházi Önkormányzat
Képviselı-testülete is hozzájárult, valamint az Országos Polgárır Szervezet is támogatja munkánkat.
Kérjük, hogy aki a jövıben is szívesen veszi jelenlétünket és teheti, anyagi támogatását a Kevermes és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53500418-10003499 számú számlaszámra befizetni szíveskedjen.
Állandó ügyeleti telefonszámunkon, bárki bejelentését, segítség-kérését fogadjuk a nap 24 órájában: 06 20/809-1103.
Köszönettel: Tóth Csaba - elnök
Felelıs kiadó: Önkormányzat Lıkösháza, Felelıs szerkesztı: Tóthné Turai Piroska; Szövegszerkesztés: Révész Bernadett; Nyomdai munka: Balogh Gábor;
Szerkesztıség: Polgármesteri Hivatal, Lıkösháza, Eleki u. 28. – A helyi önkormányzat idıszakosan megjelenı közéleti lapja.

