Lőkösháza, 2007. december hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Lőkösházi

HÍRMONDÓ
„Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.”
( Charlotte Carpenter )

MÓRA LÁSZLÓ:

Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!
Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.
Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Tisztelt Olvasók, Tisztelt lőkösházi lakosok!
Nagy öröm számomra, hogy házigazdaként köszönthetem
Önöket ilyenkor, a Megváltó születésének ünnepén. Azon az
ünnepen, amelyet évszázadok óta nagy vágyakozással
várunk minden esztendőben és ünneplünk mindannyian, mi
keresztények és a hitüket másként megélők, kicsik és nagyok,
fiatalok és idősek egyaránt.
Mert, bár minden karácsony más és más, hiszen mást hoz a
gyermeki léleknek és mást a felnőttnek, mást a fiatalnak és
mást az idősnek, mást a családapának és mást a suhanc
legénynek, mégis – vagy talán éppen ezért – a karácsony
csoda, közös élményünk.
Közös élményünk olyannyira, hogyha megkérnének bennünket, fessük le egyenként, milyen is az igazi
karácsony, meglepődnénk az eredményen. Hiszen nagyjából-egészéből mindannyian ugyanarra
gondolnánk: melegséget árasztó szobára, meghitt hangulatra, bensőséges gyertyafényre, bizalmat sugárzó
otthonosságra, befogadó szeretetre.
Vajon miért van ez? Vajon nem azért-e, mert összeköt bennünket valamilyen titkos erő, valamilyen
fogantatásunk pillanatában mindannyiunkba beleültetett vágy? Vajon nem azért-e, mert mindannyian
ugyanarra várunk ilyenkor, karácsonykor, hiába különbözünk annyira, hiába állunk távol egymástól akár
éveink számát, akár élethelyzetünket vagy végzettségünket, szakmánkat tekintve?
„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E napokban megesik,
hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok előtt. Nézelődöm ( … ) Semmiféle tárgy nem kell már… ( … ) Mégis
valamit várok még” – írja Márai Sándor. – „Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek,s aztán mások, csillogók, melegek
és szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt állok, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az Angyal sem
tudna már beváltani ; s még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok.”
Valóban, ebben rejlik a titok: amit mindannyian várunk, amire mindannyian vágyunk, az a szeretet. Ezért is
gondolunk ugyanarra a karácsony szó hallatán. És ezért is olyan élénkek az emlékeink a régi
karácsonyokról. Hiszen minden gyermek, amire vágyik, azt teljes lényével vágyja, és amit kap, teljes
lényével, minden érzékszervével befogadja. És a karácsony olyan szent pillanat, amikor kizökken az idő a
rendes folyásából, „ hiszen azzal , hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből”,
megnyílik az ég, és az éggel együtt megnyílik a mi szívünk is:érzékenyebbek, befogadóbbak vagyunk, mint
bármikor máskor.
A közelmúltban egy nyolcvanöt éves idős barátommal beszélgettem, és ő mesélte nekem, hogy milyen
érdekes: hiába telnek az évek, múlnak az évtizedek, mégis, ha a gyerekkori karácsonyokra gondol, ugyanaz
az öröm, izgalom keríti hatalmába, mint hétéves fiúcska korában. A csikorgó hideg most is a csontjáig hatol,
ahogy a forró kályha duruzsolása is ott van a fülében, miként az utánozhatatlan körtebefőtt hideg íze is a
szájában, amit a nagymama hozott fel a pincéből, ezzel hűtve le az izgalom lázában égő unokákat.
Germán Géza polgármester
***************************************************************************************************************************
**
Tisztelt lőkösháziak, kedves olvasóink!
Újító szándékkal, de ugyanakkor hagyományteremtésben gondolkozva nyújtunk át Önöknek a decemberi Lőkösházi
Hírmondó mellékleteként egy 2008. évi falinaptárt, amelynek létrehozásában több dolog motivált bennünket.
Elsődlegesen tartottuk szem előtt, hogy ezzel a naptárral – az azon feltüntetett lőkösházi életképekkel, a falunkat
meghatározó jelképekkel – a mi kis mikroközösségünk összetartozását kívánjuk szimbolizálni.
Mert Lőkösháza attól Lőkösháza hogy egyediek vagyunk a község fiatal alapítási korával, van egy méltán világhírű
kenyerünk, gyermekeink, időseink koruknak megfelelő ellátásban részesülnek, s végül de nem utolsó sorban községünk
élni akar, ezt támasztja alá a templom tervezett építése is.
Naptárunkban fő helyet biztosítottunk a templom – de talán mondhatjuk úgy a falu – védőszentjének, a Fatimai Szűz
Mária szobornak, amely meghatározó lesz községünk jövőbeni életében.
Másodlagosan szerettünk volna azoknak is kedveskedni, akik más módon nem jutnak falinaptárhoz.
Tisztelt lőkösháziak!
A fenti őszinte gondolatok jegyében kívánunk Önöknek boldog, békés, szeretetben, egészségében teljes új esztendőt, és a
Jó Isten áldását valamennyiükre.
Fogadják olyan jó szívvel a naptárat, ahogy mi készítettük, és nyújtjuk át Önöknek!
Germán Géza polgármester

Koszna Jánosné jegyző

A Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa

RÖVID
HÍREK
Télapó bál
2007. december 8án, szombaton, az
Óvoda szervezésében került megrendezésre a
Télapó bál, amelynek bevételéből játékokat
vásárolnak az óvodások részétre, valamint az
elavult berendezési tárgyak egy részének a
cseréjére is sor kerülhet.
*****
Karácsonyi műsor
2007.december 19-én, szerdán délelőtt 9 órai
kezdettel rendeznek karácsonyi műsort az
Óvodában. A meghívott előadó Kepenyes Pál,
az Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója, aki rövid
zenés műsort ad elő.
A belépő 300.-Ft. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
*****
Konyhai hírek
A konyhán 2007. évben az utolsó főzési nap
december 21-én, pénteken lesz, a téli szünetet
követően az első főzés 2008. január 3-án,
csütörtökön lesz.
*****

Mindenki karácsonya
A Román
Kisebbségi
Önkormányzat
2007.december 22-én , szombaton, délután 14 órai
kezdettel, negyedik alkalommal rendezi meg az - immár
hagyománnyá váló - Mindenki Karácsonya
ökomenikus
karácsonyi
müsorát a Müvelödési
Házban. A rendezvényre szeretettel várják a falu minden
lakóját.
*****
Az Általános Iskoláról
Pályázatok:
Az idei évben a Lőkösházi Általános Iskola 2 pályázatot
nyújtott
be
a
Békés
Megyei
Közoktatási
Közalapítványhoz. A pályázat keretében közel
egymillió forintos eszközfejlesztés valósult meg. Mint
arról korábban beszámoltunk az idei tanévet a tanulók
egy teljesen felújított eszközparkú számítógép
szakteremben kezdhették.
November hónap folyamán az intézmény újabb
pályázata részesült pozitív elbírálásban. Ezen a

pályázaton 378.000 Ft értékben nyert az intézmény
oktató CD-ket, melyeket a felső tagozaton szaktárgyak
tanításához fognak használni. Remélhetőleg a tanulók
is örülnek a színes oktatási segédanyagoknak.
Az idei évben sikerült még 2 db multimédiás
számítógéppel gyarapítani az iskola eszközállományát,
melyből 1 db számítógépet az óvodának adott át az
adminisztratív munka korszerűbb elvégzése érdekében.
Elmondható tehát, hogy ha kis lépésekben is de valami
mindig változik, fejlődik a két intézményben.
Egyéb tudnivalók:
Téli szünet: 2007. december 21-től – 2008. január 2-ig
tart.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2007. december 20.
Csütörtök.
Szünet utáni első tanítási nap: 2008. január 3.
Csütörtök.
Az Általános Iskola vezetése valamennyi
tanulójának és azok szüleinek, valamint az
intézmény minden dolgozójának kellemes
ünnepet és sikeres új évet kíván.
*****

2007. az Esélyegyenlőség éve…
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
a képviselő-testületnek
Lőkösházi Csoportja
a
2007.-ben
végzett
munkáról.
beszámolt
Kiemelkedősen fontos volt ez évben az EU felívása,
amelyben arra kérte a tagországokat, hogy
meghatározott számú aláírás gyűjtésével segítsék a
fogyatékkal élő emberek életminőségének a javítását
szolgáló,
egységes
szabályozás
megalkotását.
Magyarország kvótája az aláírásgyűjtésben 30.000
volt, ezzel szemben 72.000 aláírás gyűlt össze,
amelynek 1/5-ét Békés megyében gyűjtötték. Elismerés
illeti ezért azon önkénteseket, akik e feladatot magukra
vállalták.
A csoport vezetői tájékoztatójukban elmondták, hogy
2007.-ben a tagjaik összességében 4.850.000.-Ft lakás
átalakítási
támogatást,
valamint
2.100.000.-Ft
gépjárműszerzési támogatást kaptak .Az év során két
alkalommal szervezett a csoport orvos - beteg
találkozót, amelyek igen népszerűek voltak a tagok
körében.
2007-ben három alkalommal szerveztek a tagok részére
buszkirándulást az ország több pontjára, amelyen
szintén szép számmal vettek részt.
Az Önkormányzat ez évre 50.000.-Ft, míg a Román
Kisebbségi Önkormányzat 5.000.-Ft támogatást
nyújtott a működéshez. Ezen összegeket a
rendezvények, kirándulások alkalmával használták fel.
2008. évben első alkalommal január 9-én, kedden
délután 14,00-tól 16,00-ig lesz fogadóóra a Művelődési
Házban, ezt követően pedig kéthetente ugyanezen
időben.
A csoport vezetőinek telefonos elérhetősége:
Varga István: 06/30 399-0410
Urbán János: 06/70 638-4345

Tisztelt Lőkösháziak, Kedves Olvasók!
Karácsony közeledtével meleg szívvel köszöntöm Lőkösháza
minden lakóját!

Örömet szerezni, adni-kapni, mindegy. Az a fontos, hogy
boldog harmóniában élhessünk szeretteinkkel.

A szeretet ünnepén csodálatos érzés költözik szívünkbe. A
szeretet, ami olyan erő, mely kölcsönös szeretetet teremt.

A karácsony az év legmeghittebb napja – boldog együttlét ez
családunkkal, szívszorító emlékezés, soha el nem múló szeretet
a hiányzó, elveszett családtagjainkról.

A karácsony:
csillagszórók
sütemények
gyermekeink
édesanyánk
simogatása.

szeretet, béke, harmónia, boldogság, gyertyafény,
szikrázása, karácsonyi dallamok, fenyő és
illata, ételek bősége, családunk ölelése,
boldog kacagása, unokáink csillogó szeme,
imádott ölelése, párunk biztonságot jelentő

A fenyőfa: szépen csomagolt ajándékok, finom ételek, italok,
rengeteg elköltött pénz, amiből ilyenkor sincs soha elegendő.
De nem is az ajándék mennyisége, értéke, csomagolása a
legfontosabb, hanem a SZERETET, amit azzal átadhatunk.

Ez az ünnep legyen mindenkinek a legboldogabb, szeretettel
átitatott ünnep. Legyen mindenki nagyon boldog, legyen
mindenkinek olyan karácsonya, amilyet megálmodott.
Minden Lőkösházinak kívánok- a magam és családom nevében
- szeretetteljes, békés Karácsonyt és nagyon boldog új évet!
László Lászlóné önkormányzati képviselő
( fizetett megjelenés )
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