Lıkösháza, 2010. február hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lıkösházi

HÍRMONDÓ
Tisztelt Lıkösháziak!
A 2010. év elsı pár hetének történéseirıl
szeretném Önöket tájékoztatni.
Lıkösháza sikerrel szerepelt a mőködésképtelen
önkormányzatok számára kiírt un. egyéb vissza nem
térítendı pályázaton és a Varga Zoltán Önkormányzati
miniszter által vezetett tárca 2 millió forinttal
támogatta a települést.
Lıkösháza is beadta pályázatát az Igazságügyi és
Rendészeti
Miniszter
által kiírt településıri
programra, amit a Gyulai Rendırkapitányság
támogatását is élvezte.
A pályázat nyert, így februártól 2 fı településır is
dolgozik a községben, akinek felszerelését és egész
éves bérét 100 %-ban az állam támogatja.
Az Ivóvízminıség javító programon belül
tárgyalásokat folytattunk a Bréda majorban élık
vezetékes,
egészségesebb
ivóvízellátásával
kapcsolatosan, melyet szintén pályázati úton
valósítanánk meg konzorciumban.
A Brédai kastély felújítása magánerıs
beruházásként folyamatban van, így hamarosan ismét
régi fényében ragyoghat a mőemléki épület, ami komoly
turisztikai potenciált hordoz magában a község számára.
A Gyulai Kistérség gesztorságával csatlakoztunk
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által pályázati
forrásból
finanszírozott
Roma
Közmunkaprogramhoz,
illetve
Téli
Közmunkaprogramhoz, ami 20 embernek biztosít 5
hónapig munkát.
A nemrég elfogadott Közfoglalkoztatási Terv
értelmében (ami egész évben 60 munkavállalóval
számol) így együtt jelenleg mintegy 50 embert
foglalkoztat az Önkormányzat.
A hosszú ideig tartó hideg idıjárás miatt, a
Gyulai Kistérségi Egységes Szociális Intézmény
(melyhez a Gondozóház is tartozik) krízis helyzetet
rendelt el.
Ezért a Szociális Bizottság rendkívüli ülése döntött
arról, hogy mérjék fel a településen a potenciális
rászorulókat és részükre azonnali, rendkívüli segítségrıl

gondoskodjanak (tüzelı, élelmiszer)
Önkormányzat fakitermelésbe kezdett a
külterületen, melybıl - a Szociális Bizottság döntése
értelmébenrászoruló
lıkösházi
családok
is
részesülnek.
Elkészült a Maus MGM Consultinggal
Lıkösháza és romániai testvértelepülése Kisiratos
község
bevonásával
közösen
megszervezett
tanulmányút összefoglaló anyaga.
Ebben Békés és Arad megye, valamint a két
megyeszékhely és a két testvértelepülés kapcsolatának
közös pontjait térképezték fel közlekedési szakemberek
és üzletemberek.
A jövıben erre alapozva pályázati forrásokból
szeretnénk a közösségi közlekedés fejlesztését
megvalósítani (ami fıleg a közúti határ megnyitására
irányulna) és közös gazdasági-munkaerıfejlesztésikulturális projekteket is megvalósítani.
Sikerrel járt a nyomravezetıi díj felajánlása a
Polgármesteri Hivatalból Karácsonykor eltulajdonított
tárgyak esetében. A 7 tárgyból 5 tárgy sértetlenül
megkerült a körzeti megbízott Molnár Csaba bravúros
nyomozásának eredményeképpen.
A költségvetés elkészítése folyamatosan zajlik,
amit bizottsági- és munkamegbeszélések formájában
egyeztetnek az intézményvezetıkkel.
Ifjúsági-Kulturális-Oktatásiés
Sport
Bizottság civil egyeztetı fórumot tartott, ahol
egyeztették a település 2010-es rendezvénytervét.
Az idei évben a helyhatóságokat is nagymértékben sújtó
válság miatt csökken ugyan az önkormányzat által
nyújtott
támogatás
részükre,
de
az
önkormányzat hivatásos pályázatírót alkalmaz az NCA
és a megyei civil alaphoz benyújtandó pályázatok
elkészítésére, ezzel is segítve ıket.
A bizottság elnöke, Botás Attila szervezésében
január 29-én a családdal közösen, ünnepség keretében
köszöntöttük településünk legidısebb lakóját, a 100
esztendıs Csorba Károly Bácsit.
Isten éltesse sokáig Károly Bácsit!
Dr. Tarr Lajos polgármester

Felhívás

KÖZLEMÉNY
Az elmúlt hetekben az iskola mőködésével
kapcsolatosan alaptalan híresztelések terjedtek el a
településen, amely rémhírek alkalmasak voltak a
tudatos károkozásra.
A községi lakosság tényszerő információhoz
főzıdı igénye és a zavart keltı híresztelésektıl
mentes tájékoztatása, a köznyugalom megóvása
érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az általános iskola fenntartója a Községi
Önkormányzat, mely a szőkülı anyagi lehetıségek
ellenére egyértelmően kiáll az oktatás helyben tartása
mellett.
Az alapfokú oktatás és az ifjúság nevelése a
falu megtartó ereje szempontjából elsıdleges, ami
alapvetıen helyben kell, hogy megvalósuljon, az
általános iskola közalkalmazott pedagógusai által.

A lıkösházi gyermekek nem lehetnek, és
nem lesznek a falut is sújtó megszorítások
elszenvedıi!
Egyértelmően
Önkormányzat:

kijelenthetjük,

hogy

az

-NEM akar iskolát áthelyezni, összevonni,
megszüntetni!
-NEM akar gyermekeket más településre utaztatni!
-NEM akar pedagógusokat elbocsátani!
A 2010-es költségvetés összeállításánál
a Fenntartó Önkormányzat feladata és felelıssége
az egész település szempontjából - a lehetıségekhez
képest-optimális
költségvetés
elkészítése
és
végrehajtása.
A
Fenntartó
által
biztosított
költségvetési keretbıl az általános iskola
igazgatója, egyszemélyi felelıs vezetıként irányítja
az intézményt és felel a zavartalan mőködésért.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.
Dr. Tarr Lajos sk.
polgármester

Dr. Kerekes Éva sk.
jegyzı

Lıkösháza
Község
Önkormányzatához az utóbbi
idıben több bejelentés érkezett
közterületen kóborló kutyákkal
kapcsolatban.
Ezért
az
Önkormányzat
felhívja
a
lakosság figyelmét, hogy a következı jogszabály
értelmében az ebek zárt tartásáról gondoskodni
szíveskedjen.
218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet az egyes
szabálysértésekrıl 3.§.(1)bek. – Veszélyeztetés
kutyával -:
„Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a., a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, illetıleg kóborolni hagyja,
e., aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja
harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal
sújtható.”
Polgármesteri Hivatal

Programterv egyeztetés
2010. január 19-én péntek délután 17:00 órai
kezdettel az Ifjúsági, Kultúrális, Sport és Oktatási
Bizottság egyeztetı ülést tartott a helyi civil
szervezetek
vezetıivel.
A
megbeszélésen
egyeztetésre
került
a
2010-es
esztendı
programtervezete, ami a késıbbiekben egy "IKSO"
naptár formájában fog megjelenni.
Február hónapban a következı események
szerepelnek a programtervben:
 18-án Véradás: 8 órától,
 19-én Horgász Egyesület éves közgyőlése 17
órától,
 20-án Iskolai Farsangi Bál,
 26-án
Iskolai
Farsangi
Kupa
Sportrendezvény,
 27-én A Lökösháziak az Egészséges
Ifjúságért Alapítvány bálja 19 órai kezdettel.
2010. január 29.-én pénteken a polgármesteri hivatal
dísztermében ünnepeltük Lökösháza legidısebb
emberének,
Csorba
Károlynak
100
éves
születésnapját. Az eseményen részt vett Károly bácsi
rokonsága, a lökösházi polgármester úr, a kétegyházi
polgármester asszony, a lökösházi képviselı testület
tagjai illetve a civil szervezetek vezetıi. A felemelı
hangulat keretében, zenés mősorok, köszöntések és
egyéni alakítások színezték az eseményt. Engedjék
meg, hogy az IKSO bizottsága nevében, ezúton
kívánjunk Károly bácsinak az elkövetkezı
esztendıkben kitartást, erıt és egészséget!

Tisztelettel : Botás Attila
IKSO elnöke

Aktuális hírek az Általános Iskolából
Tanulóink ismét eredményesen szerepeltek a 2010. január 22-én megrendezett Magyar Kultúra
Napi kistérségi versenyen.
Íme az eredmények:
Tanuló
Kindling Tamás
Kindling Nikolett
Popucza
Titanilla
Szecskó Anikó
Major Dóra
Magony Izabella
Borsos Zita
Kotroczó Zoltán
Brád Eliza

Osztály
3.o.
1.o.
5.o.

Helyezés
II. hely
I. hely
II. hely

6.o.
6.o.
5.o.
2.o.
2.o.
4.o.

I. hely
II. hely
I. hely
I. hely
II. hely
I. hely

Felkészítı tanár
Kerényi Lászlóné
Balogh Istvánné
Csapó Katalin
Csapó Katalin
Csapó Katalin
Csapó Katalin
Potocskáné Liker Szilvia
Lezsákné Podmaniczky Zsuzsanna
Gyulainé Tóth Kornélia

Valamennyi szereplınek és felkészítı tanáraiknak gratulálunk!
2010. február 5-én Hrabovszki Milán 4. osztályos tanuló képviselte iskolánkat a Gyulán megrendezett
Reneszánsz Karneválon. Neki és felkészítı tanárának Gyulainé Tóth Kornéliának szintén gratulálunk. A szülıknek
külön köszönjük, hogy segítettek a gyermekek utaztatásában.
2010. február 27-én lesz a „Lökösháziak az Egészséges Ifjúságért” alapítvány bálja, melyre ezúton is
tisztelettel meghívjuk mindazokat, akik az óvodát, iskolát szeretnék támogatni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adó 1 %-át az alapítvány számára az alábbi számlaszámra lehet
befizetni: 18379950-1-01.
Rendelkezı nyilatkozat kérhetı az Általános Iskola titkárságán.
Szőcsné Gergely Györgyi
Intézményvezetı

Tisztelt lıkösházi Lakosok!
Ezúton szeretném tudatni Önökkel, hogy 2009-ben pályázatot nyert a könyvtár, melynek keretein belül valósult
meg a község lakóinak számítógépes oktatása.
A fejlesztés része volt még egy számítógép beszerzése, így két internetes gép áll a lakosság rendelkezésére.
Tovább a pályázathoz kapcsolódott az egybefüggı nyitvatartási idı, mely 2010. március 31.-ig az alábbiak szerint
alakul:
Hétfı: Zárva
Kedd:12.00 – 20.00
Szerda: 8.00 - 12.30
Csütörtök: 12.00 – 20.00
Péntek: 9.00 – 12.30 13.00 - 16.30
Szombat: 8.00 – 11.00
Vasárnap: Zárva
Minden kedves látogatót szeretettel várok!

Kotroczó Melitta, könyvtáros

Óvodai Hírek
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy folyamatban van az Oktatási Minisztérium által meghirdetett pályázaton
való részvétel, mely az óvoda belsı felújítását és a nyílászárók cseréjét szolgálja.
Az óvodai farsang február 18-án délelıtt kerül megrendezésre. A délelıtt folyamán a jelmezes bemutatkozást
követıen Budai Attila zenés mősorral szórakoztatja a gyerekeket. Az elmaradhatatlan farsangi fánkot a
nagycsoportos szülık készítik el.
Szeretettel várunk minden kedves szülıt, nagyszülıt!
Nagy Józsefné, Óvodavezetı

Települési sporthírek
A Lıkösháza Községi Sportkör labdarúgó
csapatai is elkezdték a 2009/2010-es bajnokság
tavaszi hajrájára a felkészülést. Az alapozás
idıszakában több elıkészületi mérkızéseket is
játszik csapatunk, többek között megmérkızünk
Dombegyházával, Battonyával, Méhkerékkel és a
romániai Kisiratos csapatával is. A játékos
keretünkben is változások történtek, eligazolt
tılünk Méhkerékre Kiss Tibor és további két
játékos sorsa még kérdéses. Pótlásukra azonban
öt játékos érkezik, így Elekrıl és Kevermesrıl is.
Az átigazolási szezon 2010. február 20.-án jár le,
a vezetıség reméli, hogy addig kialakul a
megfelelı keretlétszám, és megújult erıvel,
remélhetıleg sok nagycsatárt megnyerve feljebb
tudunk kapaszkodni a táblázaton.
Az utánpótlás csapataink is megkezdték a
felkészülést a tavaszi szezonra. Az ifjúsági
csapatunk
érem
esélyesként
kedvezıbb
pozícióból rajtol, s remélhetıleg a szezon végére
fel is kerül az érem a fiúk nyakába.
Leány csapatunk a télen több teremtornán vett
részt. Gyulán a Göndöcs Kupán az elsı helyet
szerezte meg, az errıl készült videófelvétel
megtekinthetı a Lıkösháza KSK honlapján is.
Békéscsabán edzımérkızést játszott a II.sz.
Iskolában a helyi Wanted SC.-vel, ahol 3-2 –re
diadalmaskodtak a lányok. Továbbá Eleken a
Békés megyei Szabadidıs Klubok Tanácsának
szervezésében részt vett egy tíz csapatos tornán,
ahol a bronzéremért játszva hét méteresekkel,

sajnos alul maradt a Szegeddel szemben, így az
imponáló negyedik helyen végeztek. A lányokkal
kapcsolatban meg szeretnénk említeni, hogy az
elnökség és a csapat is minden sport szeretı
drukkert meghív szurkolni a 2010. február 28.-án
az Orosházi Városi Sportcsarnokban, ahol
tizenkét csapatos nıi labdarúgótornát rendeznek
többek a Ferencváros csapatának részvételével.
A Sportkör vezetısége mindenkinek megköszöni
az adója 1% -ának hozzájárulását a Lıkösházi
KSK támogatására, ezen összeget a vezetıség
eszközvásárlásra használta fel. Még egyszer
köszönjük!
Tájékoztatjuk a Tisztelt sportszeretı lakosokat,
hogy a sportkör február végén tartja a soros éves
közgyőlését, melyre mindenkit sok szeretettel
meghív a vezetıség.
És végezetül a Lıkösházi Községi Sportkör
játékosai és vezetısége nevében mindenkit sok
szeretettel várunk a Lıkösházi Sportpályára
2010. március 07. az elsı hazai bajnoki
mérkızésünkre, melyet a Gerla csapatával
vívjuk, 14.30-órai kezdettel, elıtte 12.30-tól
ifjúsági csapatunk mérkızik.
Sok szeretettel üdvözli Önt a Sportkör
vezetısége!! Hajrá Lıkösháza!!!

A „Lıkösházi Polgárırség Közhasznú Szervezet” tájékoztatója
A Lıkösházi Polgárırség 2008-ban szervezıdött és alakult meg a település biztonságának javítása, a bőnözés
megelızése, illetve csökkentése céljából. A polgárırség legfıbb támogatója az Országos Polgárır Szövetség,
illetve Békés megyei Polgárır Szövetség, a helyi önkormányzat és a lökösházi Haladás Mezıgazdasági Termelı
Szövetkezet. Szervezetünk más lehetıségeket is próbált feltárni és igénybe venni, ezek pl.: pályázatok, és más
egyéb szponzori források, lakossági támogatások. A Lıkösházi Polgárırség nevében köszönetet mondok a
támogatóinknak!
Kérjük, hogy aki a jövıben is szívesen veszi jelenlétünket és teheti, anyagi támogatását a Kevermes és
VidékeTakarékszövetkezetnél vezetett 53500418-10003499 számú számlaszámra befizetni szíveskedjen.
Állandó szolgálati telefonszámunkon bárki bejelentést tehet, segítséget kérhet bármilyen gondban 0-24 h-ig az
alábbi telefonszámon: +3620-809-1103.
A vezetıség nevében: Mikló Gyula – gazdasági alelnök
***

***

***

A Közalapítvány Lıkösházáért Kuratóriuma ezúton is köszönetet mond, azoknak, akik adójuk 1%-ával
az alapítványt támogatták. További felajánláshoz a szervezet adószáma a következı: 18385539-1-04.
Tóthné Turai Piroska, 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.

