F elhívás
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a Társadalmi Megújulás Operatív Program „ Elsı
lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programjai
(TÁMOP – 5.3.1/08/2 ) keretén belül 36.780.300 Ft. Európai uniós támogatást nyert.
A projekt fı célkitőzése az aktív munkaerı-piacon történı részvételhez, az ehhez szükséges tanfolyamok,
képzések elvégzéséhez szükséges készségek fejlesztése, képességek kialakítása a munkanélküli ellátásban nem
részesülı regisztrált álláskeresık, és inaktív emberek, szociálisan hátrányos helyzető személyek számára
esélyegyenlıségük növelése érdekében.
A program keretében:

Elhelyezkedést elısegítı program indul Gyulán
A programra való jelentkezés feltételei:
1. munkanélküli ellátásban nem részesülı regisztrált álláskeresı,
2. 15 és 64 év közötti, legfeljebb 8. általános iskolai osztályt végzett, vagy elavult, nem piacképes
szakképzettséggel rendelkezı, nem foglalkoztatott (munkaviszonyban még nem állt, tartós munkanélküli
személyek (annak számít az is, aki az elmúlt két évben csak közmunka programban, közhasznú/közcélú
foglalkoztatásban vett részt), és nem is regisztrált munkanélküli
3. valamint a Gyulai Kistérségben való állandó lakcím (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lıkösháza)
A program során biztosítunk:
4. a programon való ingyenes részvétel,
5. ingyenes tankönyvet, segédanyagokat.
Érdeklıdni és jelentkezni lehet:
2009. október 30-áig a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítı Központ
és Gyermekjóléti Szolgálatánál. (5700- Gyula, Hajnal u. 3., Tel: 66/362-783, 66/463-730, 06-30-637-2402)

*** ********************* *** ********************* *** *********

Nemzeti Ünnepünk : 1956. október 23.
1956. október 23.-án
diákok, munkások,
értelmiségiek elégelték meg a fejük fölött regnáló
igazságtalan hatalmat és elindultak, hogy végre saját
kezükbe vegyék sorsukat.
Azon a napon egy hazug világ szilánkokra tört és
Tamási Áron örökbecső fogalmazásában a nép
forradalmi egységébıl a nemzet újjászületett.
A forradalomnak nem lehettünk mindannyian
részesei, azonban azt követı csöndbıl szinte
mindannyiunknak kijutott.
A forradalmi napokat, vagyis a 'sajnálatos
'eseményeket' -ahogy késıbb álszent módon
fogalmaztak- követı évtizedekben az elhallgatás
jellemezte. A magyarság megértette, hogy magára
maradt a Szovjetunióval szemben és hogy minden
további harc hiábavaló lett volna.

További harcnak, ellenállásnak nem volt értelme
A forradalom alatt az események a fiatalság döntı
részvételével még nagyobb hevülettel folytak.
A pesti srác a forradalom egyik közkedvelt jelképe
lett. 1956 fiatal nemzedéke húsz éven aluli sokszor
csak közép- vagy általános iskolás bátor, a
kihívásokat keresı és vállaló gyerekember volt.
A pesti srácok derékhada a lakosság erıs nemzeti
érzelmérıl régóta híres Ferencvárosban, a Corvinközben harcolt.
1956 a fiatalság forradalma volt, amit Németh
László is világosan megfogalmazott:

„Az ifjúságnak joga, hogy az életet igényei, és
eszméi szerint újrafogalmazza. A halál ott
kezdıdik, ahol errıl a jogáról tudatlanságból
vagy a könnyebbet keresve lemond.”

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.

Lıkösháza, 2009. október hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lıkösházi

HÍ R M O N D Ó
Kedves Lıkösháziak!
Az elmúlt hónap eseményeit szeretném
megosztani Önökkel az alábbiakban.
Augusztus
közepén
nagy
sikerrel
lezajlottak a Falunap eseményei.
Augusztus 21-én rekordszámú látogató vett
részt a színvonalas programokon. Köszönet érte a
Lıkösházáért Közalapítvány tagjainak.
A templomszentelés és a Megyejárás
napján, pedig méltón lehettünk büszkék arra, hogy
lıkösháziak vagyunk!
Dr. Kiss Rigó László Püspök Úr és
Domokos László a Békés Megyei Közgyőlés
elnöke is jelenlétével emelte a rendezvény
színvonalát.
Az ünnepi ülésen Viszokai János lett
Lıkösháza Díszpolgára, míg Corvus-Kora
Róbert és Horváth Jánosné Lıkösházáért
emlékéremben részesült. Szalai Ferenc kapta
meg a Lıkösházáért postumus emlékérmet.
Ezen kívül a korábbi képviselıtestületi
döntés
értelmében
aláírtuk
Kevermessel
nagyközség
képviselıjével
Lévai
Lajos
alpolgármester úrral a testvér települési
okmányokat.
Kinyilvánította a testület továbbá, hogy az
Általános Iskola felveszi a korábbi lıkösházi
akadémikus és földbirtokos Gávai Gaál Jenı
nevét.
Szeptember 1. becsengettek az Általános
Iskolában is és megkezdıdött a 2009-2010-es
tanév, amihez a képviselı-testület nevében minden
pedagógusnak és kisdiáknak jó eredményeket
kívánok!

A képviselı-testület szeptember 29. ülésén
168 560 000 Ft teljesített bevétellel és 168 768 000
Ft teljesített kiadással elfogadta a 2009. év I.
félévének pénzügyi beszámolóját.
A gazdasági válság és az önkormányzatok
csökkenı finanszírozása ellenére költséghatékony,
takarékos gazdálkodással egyelıre meg tudjuk
ırizni
intézményeink
mőködıképességét,
azonban a jövı évi költségvetési törvény
módosításai komoly veszélyt jelentenek az
önkormányzatok számára.
Döntöttünk, hogy be kívánjuk nyújtani az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
kialakítására vonatkozó pályázatunkat, aminek az
elsı körét már sikerrel vettük. Ezáltal a
Mővelıdési Ház újulna meg kívül-belül, illetve
gépészetileg. Az elnyerhetı összeg mintegy 200
000 Euró-nak megfelelı forintösszeg.
A testület döntött még arról is, hogy még a
tél elıtt, a lakosság részére értékesíteni kívánja a
GEV telep bontásából származó építıanyagokat
kedvezményes áron, aminek a lebonyolításával a
Pénzügyi Bizottságot bízta meg.
Befejezıdtek a Napközi Konyha felújítási
munkálatai, amelyet a konyhai eszközök pótlásával
fogunk rövidesen folytatni, így gyermekeink
étkeztetésének körülményein tudtunk javulást
felmutatni.
Október 2.-án pedig, immár 9.
alkalommal községi szinten megünnepeltük a Zene
Világnapját helyi tehetségek részvételével.
Összefoglalva tehát a Képviselı testület
önfeloszlatása és korlátozott mőködése ellenére a
Polgármesteri Hivatal munkatársai és jómagam is
a helyünkön vagyunk, dolgozunk és állunk
készséggel a lakosság szolgálatára!

Hírek az Általános Iskolából
2009. szeptember 1-jén megkezdıdött intézményünkben a tanítás. Az intézmény tanulólétszáma 158 fı. Az
iskolában az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
1. Napközis foglalkozás 78 fı részére.
2. Logopédia és rehabilitációs foglalkozás óvodai gyermekek és iskolások részére heti, három
alkalommal.
3. Gyógytestnevelés heti egy alkalommal (igény szerint).
4. Mővészeti iskola: rajz (2 csoport).
néptánc (2 csoport)
tanszakon.
5. Szakkörök: alsó – matematika, ügyes kezek;
felsı – matematika, énekkar, sportkör.
6. Színházlátogatás: alsó, felsı tagozatunk számára.
7. Hittanoktatás: igény szerint.
Az eddig eltelt rövid idıben is sikerült tartalmas programokat szervezni az iskola tanulói számára: Ilyen
volt a 2009. október 3-án megrendezésre kerülı papírgyőjtés. Az osztályok versenyét a papírgyőjtésben a 2/a
osztály nyerte! Gratulálunk nekik. Az iskola összesen 9840 kg papírhulladékot győjtött össze – ezzel is
hozzájárulva településünkön a szelektív hulladékgyőjtéshez és gyermekeink környezettudatos neveléséhez.
Az elmúlt egy hónapban intézményünk három pályázatot adott be különféle témakörökben.
1. Informatikai fejlesztés 1.000.000.- Ft értékben,
2. Útravaló ösztöndíj pályázat 7. és 8. osztályos hátrányos helyzető tanulóknak: az intézmény 5 fı
nyolcadikos és 4 fı hetedikes tanuló számára nyújtotta be a középiskolai felkészülést anyagilag is támogató
pályázatot.
3. Sportszerek beszerzése 200.000.- Ft értékben EON pályázat.
Reméljük, hogy beadott pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek majd!
További terveink között szerepel egyéb eszközfejlesztési pályázaton való részvétel, ezzel is növelve az
intézményi oktató munka színvonalát biztosító tárgyi feltételeket.
Mint az intézmény vezetıje elmondhatom, hogy igen jó az együttmőködés az iskolába járó tanulók szüleivel.
Ennek legszebb bizonyítéka az a sok önként felajánlott és elvégzett segítı munka, melyet a tanév során már eddig
is kaptunk: pl. teljesen felszerelt elsısegély csomag, elsı osztályosoknak lábtartó és fogas készítése. Minden segítı
szülınek köszönjük a támogatását. Bízom benne, hogy a lökösházi Általános Iskola - minden évfolyamával itt
helyben ! – még sokáig öregbíti a település jó hírnevét!
Szőcsné Gergely Györgyi

Pályázat
Értesítjük a DÉMÁSZ helyi fogyasztóit, hogy 2009. október 30.-ig lehet pályázatot benyújtani a Magyar Máltai
Szeretetszolgálathoz.
A pályázat célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzető, a DÉMÁSZ Zrt-nél adóságokat felhalmozott fogyasztók
rendezhessék adósságaikat a rendelkezésre álló pályázati támogatási keretbıl, így visszanyerjék, vagy megerısítsék
fogyasztói státusukat, illetve saját otthonukban a társadalmilag elvárható életszínvonal érdekében biztosítva legyen
az áramszolgáltatás.
A pályázók köre:
- már kikapcsolt fogyasztók
- díjtartozással rendelkezık ( min. 3 havi és 20.000 Ft-ot meghaladó )
Érdeklıdni a Családsegítı Szolgálatnál lehet a Gondozási Központ épületében, illetve a 244 - 113-as
telefonszámon.

A zene világnapja
2009. október 2.-án a helyi mővelıdési házban Makay Tímea zongoratanárnı szervezésében megrendezésre került
a Zene világnapja. A rendezvényen a helyi általános iskola növendékei mellett helyi elıadók is színesítették a
programokat.
Az Általános Iskola Énekkara mellett fellépett Nedró Ildikó zongora és énekjátékával. Kotroczó Melitta kis
tanítványával furulyázott; Szecskó Attila egy saját versét zenésítette meg, melyet gitárkísérettel adott elı. A
könnyőzene képviseletében Szalai Adél és Nagy Nikoletta mősora volt látható és hallható.
A 9. alkalommal megrendezett mősor idén is nagy sikert aratott a teltházas közönség elıtt.

Tisztelt Sportszeretı Lökösháziak!

volt, melybıl 2009. szeptember 30-ig mindösszesen
450.000.- Ft-ot használt fel a sportkör.
Ezért is kiemelten fontosak azok a vállalkozók és
képviselık, akik eddig anyagi támogatást nyújtottak
nekünk.
Köszönetet
mondok
valamennyi
sportbarátnak,
vállalkozóknak,
önkormányzati
képviselıknek, akik jelentıs anyagi támogatást
nyújtottak a KSK-nek.
Segítségüket egy hamarosan megrendezésre kerülı
vacsora alkalmával köszöni meg a Sportkör
Vezetısége.
Az anyagi és egyéb támogatást nyújtók részletes
névsorát a lokosifoci.gportal.hu honlapon lehet
megtekinteni.
Reméljük, hogy az ıszi szezon végére a tabellán
elfoglalt helyünk és az anyagi helyzetünk is
stabilizálódni fog.

Röviden szeretnénk beszámolni a Községi Sportkör
eddig elvégzett munkájáról. Egyesületünk két
korcsoportban vesz részt a megyei harmadosztály
labdarúgó-küzdelmeiben.
Ifi csapatunk és felnıtt csapatunk is a 4. helyen áll a
bajnokságban. Ez mindent összevetve 50%-os
teljesítménynek mondható. Emellett egyesületünk
részt vesz a Nemzeti Utánpótlás nevelı programban 4
korosztállyal: 2009. október 8-án Lökösháza adott
helyet a program következı állomásának: nagy
sikerrel bonyolítottuk le a rendezvényt, melyen 119
gyermek vett részt. E helyütt szeretném megköszönni
felkészítıink: Varga István, Juhász Mihály és Forrás
Imre helyi pedagógus munkáját. Az idei évben elsı
ízben neveztünk a körzeti nıi keresztpályás
Sportkör vezetısége
labdarúgó bajnokságban: két fordulót követıen
bizakodóan várjuk a folytatást!
Anyagi helyzetünkrıl röviden: a 2009-es évre
megszavazott önkormányzati támogatás 850.000.- Ft
*** ********************* *** ********************* *** ****

Májusi emlék…
Gondolatok a Mozgáskorlátozott Egyesület kirándulásáról
Néha zökken a busz, énekelnek a gumik, hátrál a táj. Elmarad a „Békés” vidék, ez már az ártéri erdı, a
Tisza, túl rajta a kiskunok földje.
Város a homokon. Rendezett parkok, régi, szép épületek, az ország egyetlen börtön múzeuma, Erdélybıl
kilopott Petıfi szobor…
Nincs megállás, utazunk tovább. Homok, homok. . . Fóliák, gyümölcsösök. A kemény élet jelei, még
keményebb emberekkel.
Emlékház. A fıvárosból idekerült, nagy bajuszú „kiskun” tárogató zenével fogad. İrült patrióta. Védi,
ırzi, ápolja a régi városi puszta összegyőjtött emlékeit, eszközeit, értékeit. Nagy tapssal búcsúzunk tıle.
A tájvédelmi körzet pereme. Még több homok. A pusztába simuló épületek, visszafogott, de kedves
vendég - várás és kitőnı vendéglátás. A bıséges ebéd után zötyög a lovas kocsi, dülöngélnek,
kapaszkodnak az utasok. Megyünk a pusztába, éget a nap, és homok bıszen veri vissza a sugarakat.
Kerülgetjük a szürke marhacsorda gyilkos szemő, kormos bikáit, a jámbor borjakat, a valóban szürke
teheneket.
A Pásztor múzeum komondora mélyen hallgat, a racka befelé néz, a nyest, a bagoly az ágon
mozdulatlan, a csikós – gulyás élet tárgyi emlékei némán mutatják magukat.
Csak a kis csacsi röhög! Buta, ırült lovak. Rohannak, vágtatnak, fújtatnak. Egyesével, párosával, ötösével.
Porosak, habosak. Lefekszenek a forró homokba, hagyják, hogy az ember rájuk álljon, rajtuk lovagoljon.
İ csak kocog, mégis rajta múlatnak a legtöbbet.
Száguldva búcsúzik a ménes és vége a bemutatónak. Már csak a por lebeg és lassan a borókás is láthatóvá
válik. Az ısborókás talán még látta Kötöny betelepített harcosait is.
Visszafelé lassul a kocsi, poroszkálnak a lovak, izzadtak, szomjasak, fáradtak az utasok: de ma sokat
láttak, emlékekkel teltek. Láttak egy darabot Petıfi földjébıl, az ısborókásból, a zord – rideg pásztorélet
keménységébıl. Eltörıdve, zsibbadtan szálltak át a Lıkösházára induló vonatra.
Kiskunfélegyháza – Bugac, 2oo9. május 9.

