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Karácsonyi köszöntő

Kedves Lőkösháziak!
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe.
Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra,
hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak számunkra.
Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a szándék,
hogy önmagunktól mit adunk önzetlenül.
Ahol béke, elfogadás és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot,
közösséget lehet teremteni. Szeretet. Ez egy nehéz fogalom.
Sokan hisszük, hogy tudjuk mit jelent, de tévúton járunk.
Mindenkinek megvan a saját elképzelése róla, ami csak ritkán felel meg a valóságnak,
a szó igazi értelmének. Kimondjuk, hogy szeretlek, de nem érzésből jön, az értelem diktálja.
Sok nagy gondolkodó fejtegette már e szó igazi lényegét.
Hamvas Béla szerint a szeretet az, amikor valakinek létnehézségeit magamra veszem,
hogy annak életét szebbé tegyem. Elgondolkodtató. De talán ne rugaszkodjunk el ennyire!
Müller Péter szeretni segít Szeretetkönyvével, mert már nem tudjuk, hogyan kell, elfelejtettük.
Jól szeretni nagyon nehéz, de aki tud, annak áldássá válik az élete, mert kétszeresen kapja vissza azt,
amit sugároz, de önző világunk nem erre tanít minket, bele is nyomorodik a lelkünk a szeretettelenségbe
és depresszióba menekül. A lélek nem bírja nélküle, összeaszalódik.
Aztán persze próbáljuk valahogy pótolni, mímelni a templomban, felszínes netes kapcsolatokon keresztül,
ami mind csak a hiányról tanúskodik, a vágyról, hogy szeressenek. Bár már én sem tudok.
Sokféle szeretet létezik, férfi-nő, anya-gyermek, barátság, istenszeretet, de mind egy tőről fakad.
Számomra az igaz szeretet a másik feltétel nélküli elfogadásáról és tiszteletéről szól.
Arról, hogy nem akarom megváltoztatni a másikat,
csak tiszta szívvel szeretni és támogatni, bármit is tesz, ami jó neki.
„A szeretet igazi próbája az, ha annak ellenére is tudunk szeretni valakit,
hogy az illető az életében és cselekedeteiben távol áll attól a tökéletességtől, amelynek a lehetőségét meglátjuk benne.”

(Pir Vilayat Inayat Khan)

Erre mindenki vágyik, a megértésre és az odafigyelésre.
Ami sokszor apróságokon múlik, egy asztalon felejtett pár szerető gondolat,
egy kedves szó, egy simogatás, vagy csak egy figyelni tudás, ha a másik mesél.
Hisz az ember társas lény. Kincsei megosztása és nem birtoklása okoz nagyobb örömet neki.
Csak a gyakorlatban ez nagyon nehéz, mert mindenki jobban tudja manapság,
mi a jó a másiknak, és ezt előszeretettel hangoztatja is.
Az ünnep számomra nem ennek a rossz beidegződésünknek az elfojtásáról, dísszel, süteménnyel,
szép ruhával és zenével való eltakarásáról szól, hanem igazi megbánásról és változni akarásról,
a szándékról, hogy ezen túl megpróbáljuk szépen és jól szeretni egymást.
Úgy szeretni, hogy az a másiknak is örömet okozzon.
Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen szívünkben,
hanem a hétköznapokon is megmaradjon bennünk.
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és gyűlölködésnek!
Lőkösháza Község Képviselő-testülete nevében kívánunk a falu minden lakójának áldott karácsonyt,
békés, boldog, eredményekben gazdag újévet! Kívánjuk, hogy az elkövetkező 2020-as esztendőben is az összefogás,
az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat! Ehhez kívánunk jó erőt, egészséget, kitartást!
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Balogh Istvánné képviselő
Nagy Csaba képviselő
Nagy Éva képviselő
Nagy Klára külsös képviselő
Tóth János Mihályné külsös képviselő

Vásárhelyi László alpolgármester
Borzán Jánosné képviselő
Mohácsi László képviselő
Nyegota Andrea külsös képviselő
Körtvélyesi Lajos külsös képviselő
Bozó Mihályné Méhesi Éva külsös képviselő

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk!
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Választási hírek
2019. október 13-án – mint ahogy az
ország többi 3200 településén – községünkben is lezajlottak a helyhatósági választások. Ennek során polgármestert,
helyi képviselő-testületet választottunk,
illetve szavaztunk a Megyei Közgyűlés
összetételére is. A választás érvényesnek
és eredményesnek tekinthető.
Szeptember 9-én, a jelöltajánlások
lezárása után a választási bizottság 2 fő
polgármester jelöltet, illetve 9 fő képviselő jelöltet vett nyilvántartásba.
A választás rendben lezajlott, a jövőre nézve a még gördülékenyebb munka
érdekében sok tapasztalattal gazdagodtunk.
A választók nyilvántartásában a
szavazás napján 1.468 választópolgár
szerepelt, ebből választóként megjelent
878 választópolgár. Érvénytelen szavazólapok száma 19, érvényes szavazólapok száma 859. Köszönjük a lőkösházi
választópolgároknak, hogy az országos

átlagot jelentősen (közel 10%-al) meghaladó számban vettek részt a helyhatósági választásokon!
A leadott szavazatok alapján polgármesterként megválasztásra került
608 szavazattal Szűcsné Gergely Györgyi Edit. A megválasztott polgármester
tisztségét főállásban látja el.
A települési egyéni listás képviselő jelöltekre leadott szavazatok eredménye:
Nagy Éva
független
661
Balogh Istvánné
független
599
Borzán Jánosné
független
533
Nagy Csaba
független
530
Vásárhelyi László független
480
Mohácsi László
független
442
Községünkben
roma és román
nemzetiség tekintetében is sor került
a települési szintű nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésére. Roma
képviselő indult 9 fő míg román nemzetiségi képviselő 3 fő.

A roma nemzetiségi névjegyzékben
nyilvántartásba vett 102 főből a választáson megjelent 66 fő választópolgár.
A roma nemzetiségi önkormányzati választás eredményei:
Kiri Jánosné
FIROSZ
34
Jakab Gusztáv
FIROSZ
32
Jakab Gusztáv Ernő FIROSZ
26
A román nemzetiségi névjegyzékben
nyilvántartásba vett 50 főből a választáson megjelent 40 választópolgár.
A román nemzetiségi önkormányzati
választás eredményei:
Szántó György
ÖMRE
37
Borzán Jánosné
ÖMRE
36
Tóth János Mihályné ÖMRE
30
A megválasztott Polgármester asszony
és a megalakuló Képviselő-testület tagjainak valamint a megalakult roma és
román nemzetiségi testületek elnökeinek és tagjainak kitartást, jó egészséget
és eredményekben gazdag munkát kívánok a következő öt esztendőre.

Polgármesteri program
Elhangzott 2019.10. 29-én a LőkösháziKépviselő – testület alakuló ülésén:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jelenlévők, Kábel Televízió
Nézők Tisztelt Választópolgárok!
A mai testületi ülés a megalakulásról, az eskütételről szól. Mindenképpen
ünnep, ami ötévente egyszer fordul elő!
Ahogy más ünnepeken sem, úgy ezen
sem a mindennapok gondjaival kell foglalkozni.
A 2019. október 13-i választásokon
a választópolgároktól további öt évre
kaptam egyértelmű felhatalmazást községünk vezetésére. Ami még ennél is
fontosabb számomra, hogy egyértelmű
a képviselő-testület. a csapat legitimációja is. Köszönettel tartozunk valamenynyien Önöknek, Választópolgároknak,
mert erős felhatalmazást adtak nekem
és a Képviselő-testületnek is. A mostani választáson is bebizonyosodott, hogy
Lőkösházán az emberek nem közömbösek a közügyek iránt! Pedig voltak
olyan próbálkozások, nem kis számban,
amelyek a választás előtt azt próbálták
a köztudatba ültetni, hogy a községben
közöny és félelem uralkodik! Köszönjük
a lőkösházi embereknek, hogy erre csat-

tanós választ adtak, hiszen a rekordot
döntő országos részvételi adatokat, közel tíz százalékkal haladta meg Lőkösházán a szavazók részvételi aránya! Közel
60%! A leadott szavazatok több mint
kétharmadával kaptam felhatalmazást
erre az öt évre, már harmadjára. A képviselő-testület tagjai pedig szintén erős
felhatalmazással bírnak, hogy továbbra
is Lőkösházáért dolgozhassunk együtt,
közösen, mindazokkal, akik számára
fontos a település boldogulása!
A képviselő-testület két új külsős tagjának kiválasztásakor pedig azt üzenjük,
hogy elindítjuk a generációváltást és
hitet teszünk a nők fokozottabb társadalmi szerepvállalása mellett!
Természetesen a tapasztalatnak mindig helyet kell biztosítani! Hiszen a tapasztaltak egyszer fiatalok voltak, és
ők is megtanulták apáiktól, anyáiktól
mindazt, ami fontos. Aztán saját tapasztalataikkal gazdagodva tudtak hozzátenni ahhoz a közösséghez, amit mi
alkotunk, vagyis Lőkösházához!
Elindul egy generációváltás is, hiszen
az öt külsős képviselőből négyen a fiatalabb korosztályhoz tartoznak! Szerencsésen ötvöződhet a tapasztalat és a
lendület.

Vallom és hiszem, hogy Lőkösházán
minden fiatalnak lehetősége van bekapcsolódni a közéletbe. Erre hívjuk és
várjuk őket! Ahhoz, hogy ez még sikeresebb lehessen, az önkormányzat még az
idén megalakítja az Ifjúsági Bizottságot
is, mint új konzultatív testületet.
Az alakuló ülésen a polgármester
meghirdeti a programját. Ám az nem
a testületé, hanem esetleg alapja lehet a
képviselő-testület gazdasági ciklus programjának. Ezért csak nagyvonalakban, a
választási programból idézve terjesztem
elő a polgármesteri programot.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Lőkösháziak!
A község lakóit leginkább négy dolog
érdekli: az utak, a járdák, a közvilágítás és a környezet (a szomszédokét is
beleértve) állapota az, hogy mindezek
rendezettek legyenek, de ezen kívül sok
minden más van, ami fontos a község
fejlődése érdekében.
Általam legfontosabbnak ítélt irányok:
benne a fentebb felsorolt négy dolog is
• A közvilágítás teljes körű korszerűsítését el kell indítani,
• Az utak, járdák állapotának nagyobb
arányú javítása kiemelt cél.
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• Továbbra is kiemelt feladat a munkahelyteremtés feltételeinek javítása,
• Fiatalok helyben tartása, hazahozatala, lakhatás biztosításával és szabadidő eltöltéshez programok, szórakozási lehetőségek kínálatával is.
• Intézmények felújítását folytatni kell,
(Művelődési ház)
• Bérlakás állomány további növelése, a
meglévő korszerűsítése és társasházként funkciójának megoldása
• Energetikai fejlesztések folytatása:
óvoda, bölcsőde, iskola
• Zöldebb településprogram: e-töltőállomás kialakítása.
• Folytatni kell a fásítást: különös figyelemmel az elöregedett fasorok pótlására, „Minden gyermek kapjon egy fát
Lőkösházán!”
• További környezetvédelmi beruházások, pl. a vízelvezető csatornák és belterületi szikkasztó árkok kotrása.
• Megoldást kell találni a következő
évek egyik legnagyobb problémájára,
az illegális hulladéklerakás megakadályozására. Ezzel szemben meghirdetjük a zéró toleranciát!
• Szociális rendeletünk átdolgozása
szükséges, hogy az időseknek még
nagyobb segítséget tudjunk nyújtani,
valamint a szennyvizet most vezető
lakosokat is tudjuk jövedelemtől függően támogatni.
• Továbbra is stabil intézményi működésre van szükség.
• közművelődés, közgyűjtemény működésének további korszerűsítése.
• A civilekkel kialakult együttműködéseket kölcsönös előnyök mentén tovább kívánom erősíteni.
• „Követendő utca” cím adományozása
civil szervezetek bevonásával
• „Tisztaudvar, rendes ház” mozgalom
felélesztése
• A vállalkozókkal való párbeszéd formális lehetőségeit megteremteni.
• Megkezdett beruházásaink, nyertes
pályázataink megvalósításának folytatása
• Minden pályázati lehetőséget ki kell
használni.
• Széles tömegek bevonásával, konszenzusos alapon Integrált településfejlesztési Stratégia (IVS) van szükség,
amely középtávon – 5-7 év – meghatározza Lőkösháza fejlődésének fő irányait.
• Az eddigieknél is hatékonyabbá kell
tenni a források felhasználást minden
területen

• A munkát legközvetlenebbül azok az
emberek segítik, végzik, akik pozitív
szakmai, emberi értékeket hordoznak, készek az együttműködésre, de
önállóan is tudnak dolgozni.
Álmainkról sem mondhatunk le:
• Legrégebbi vágyunk Idősek Otthonának létrehozása, hogy helyben
gondoskodhassunk szeretteinktől és
munkahelyet teremtsünk helyben.
• A termálkút fúrása és erre támaszkodva az intézményi távhőszolgáltatás beindítása.
• Jogos kívánságunk a határátkelő/határmetszési pont, de még csak álmodunk róla. Megépítéséért tovább kell
dolgozni. (sajnos nem rajtunk múlik)
és még rengeteg más!
Persze könnyű elképzeléseket megfogalmazni, álmokról beszélni, az embereknek akár fűt-fát, boldogságot ígérni,
de az igazi kérdés az, miből lesz rá forrás, miből lesz a megvalósításhoz pénz,
és legfőképpen hogyan, kikkel lehet
megvalósítani. Sok mindent tudok már,
és sok mindent kell még tanulnom, de
ezen kívánok minél sikeresebben dolgozni!
Tisztelt Választópolgárok,
Tisztelt Lőkösháziak!
A választási eredmények nem a semmiből jöttek. Az eredmény nem szerencsén, vagy véletlenek egybeesésén múlik, a sikerhez dolgozni kell, még pedig
nagyon-nagyon sokat és általában nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. A
munkát elvégeztük, a szavazók pedig értékelték ezt a munkát. Egyértelművé válhatott mindenki számára, hogy a hazug
és a generációk megosztására épülő lejárató kampánnyal, a másik sározásával
nem lehet eredményt elérni. Itt sokkal
kevésbé befolyásolja a választás eredményét a hovatartozás, mint az, hogy
milyen ember valaki. Lőkösházán mindenki ismer mindenkit. Sajnálatos, de
igaz: nem volt még ilyen durva és alantas kampány, mint az idén. A facebook
mögé bújva kb. két tucat sikertelen, vagy
sértődött ember akarta megváltoztatni,
megváltani a világot. Volt, aki még azt is
összekeverte, hogy nem az országos politika befolyásolása lehet a cél Lőkösházán, hanem a község dolgaira kell majd
az új testületnek megoldásokat találni.
Sajnálom a megkeseredett embereket!

De tekintsünk előre: A most beiktatott képviselők arra esküdtek fel, hogy
községükért pártatlanul dolgoznak, arra
a szolgálatra, hogy legjobb tudásuk szerint segítik a település fejlődését. Korábbi testületek tagjai is erre esküdtek fel,
és aki ezt be is tartotta, azt a választók
megerősítették az elmúlt évtizedekben!
Lőkösháza mindig a józanész pártján
állt, és a teljesítményt értékelte! Remélem ez az előttünk álló öt évben sem
lesz másként, hiszen nekünk a lőkösházi
emberek érdeke kell, legyen az első!
Meggyőződésem, hogy a képviselői
munkát csak akkor lehet jól végezni,
ha mindenki pártatlanul, egyéni érdekeit félretéve, azon ismeretek alapján
dönt, amit a településen élve nap-mint
nap megtapasztal. S ha ez továbbra így
lesz, akkor nemcsak megválasztásukra
lehetnek büszkék a testület tagjai, hanem munkájukra is.
Polgármesteri programon ismertetésének végén köszönetet mondok
• a választás lebonyolításában közreműködőknek: közigazgatásban dolgozó apparátusnak, a Helyi Választási
Bizottságnak, és az önkéntesen munkát vállalóknak!
• Köszönetet mondok a választás napján szavazatokban megmutatkozó jelentős támogatásért. Köszönjük, hogy
a csapatunk ismét bizalmat kapott. Ez
a csapat kész arra, hogy soraiba fogadja mindazokat, akik velünk együtt
szolgálatnak tekintik a település érdekében végzett munkát! Nem kell
feltalálni újat, folytatni kell, ami jó,
tanulni abból, ami kevésbé jó, és közösen dolgozni a községért!
Remélem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nem az volt a cél,
hogy a választáson nyertesként szerepeljünk. Sokkal inkább ez a győzelem
a kezdet, ez ad lehetőséget arra, hogy
minél többet tegyünk – szolgáljunk szeretett községünkért!
Kérem tisztelettel a választók – intézmények, civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek, intézmények
dolgozóinak – további segítségét, hogy
együtt tudjuk a lehető legélhetőbbé tenni Lőkösházát!
Lőkösháza, 2019. október 29.
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
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Anyakönyvi hírek
Így, a karácsony közeledtével, sokat
gondolkoztam azon, hogyan tudnám
belecsempészni saját gondolataimat,
bemutatni hivatásom szépségeit a tényszerű adatok mellett rövid összefoglalómba. A Piramis együttes csodálatosan
megfogalmazta dalszövegében mindazt, amely az én, mint anyakönyvvezető munkáját jellemzi. Gondolataimat a
szavak erejét felhasználva igyekszem átadni a fiatal pároknak és családjaiknak:
„Minden gazdagságom
hangok és szavak,
Néhány általuk kimondott gondolat.
Egyet elmondtam neked,
hogyha igaznak hiszed,
Mondd el mindenkinek!
Kívánj a szónak nyílt utat,
És a dalnak tiszta hangokat,
Kívánd, hogy mindig úgy szeresselek,
Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek.”
A második félévben házasságot kötött fiatal párok mindegyikének igyekeztem olyan fontos üzeneteket közvetíteni
egy-egy szertartás alkalmával, melyeket
a közös életük során hasznosíthatnak.
A legjobb ajándék bármely karácsonyfa
körül, egy boldog család jelenléte (Burton Hills). Ezúton is kívánok név szerint Födi Richárd-Venczel Hajnalka,
Hegedüs Gergő-Jakab Anasztázia, Tar
Tamás-Bán Edit, Török Gergő-Kotroczó Nóra, Tapasztó Attila-Nagy
Alexandra, Kiss Roland Gábor-Fodor
Adrienn pároknak harmonikus, hoszszú együtt töltött gondtalan éveket. Lőkösháza Község valamennyi lakosának
kívánom, hogy tudjon hinni egy picit a
csodában és ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített
fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!”
Horváth Istvánné anyakönyvvezető

Napközis konyha
„Legnagyobb cél pedig itt e földi létben,
embernek lenni mindég,
minden körülményben.”
Arany János
A napközi konyha dolgozói
békés boldog karácsonyi ünnepeket
kívánnak minden lőkösházi lakosnak!

Felhívás síkosság-mentesítésre
Ingatlantulajdonosok
(kezelők, használók) figyelmébe!
Az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni az ingatlan előtti
járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület, illetve járda hiányában az ingatlan
határától számított 1,5 méter széles
területsáv gondozásáról, a hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről. Az
Önkormányzat a kezelésében lévő közutak, valamint az ingatlanokhoz nem

csatlakozó burkolt közterületi járdák
síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodik.
Kérünk mindenkit, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében
mindenki fokozottan figyeljen havazás idején a háza előtti terület megtisztításáról. Nemcsak az Önkormányzat, hanem a közösség tagjainak
is feladata a síkosság-mentesítés.
Bakosné Kulik Tímea
kirendeltség-vezető

Szünidei gyermekétkeztetés - Téli
Tisztelt Szülő(k)!
Törvényes Képviselő(k)!
Tájékoztatom Önt/Önöket arról,
hogy az ingyenes szünidei étkezés időpontja a téli szünetben 2019. december 23,30-31 , 2020. január 02-03. (5
munkanap). A fenti napokon biztosítja
Lőkösháza Község Önkormányzata az
ingyenes étkezést, azok számára akiknek a jogosultsági feltétele fennáll.
Az étkeztetés helyszíne: Lőkösháza Község Önkormányzat Napközi
Konyha (5743 Lőkösháza, Alapítók
u. 20.).
Igénybevétel
módja
elsősorban helyben fogyasztással történik.
Amennyiben az étel helyben történő
elfogyasztását a gyermek előre nem lát-

ható hiányzása, betegsége vagy egyéb
ok akadályozza, a részére biztosított
ételvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy az általuk megbízott személy számára biztosítjuk.
Kérjük a szülőket, hogy az étel elviteléhez megfelelő, tiszta edényzetet
szíveskedjenek biztosítani.
Az étel elfogyasztására megjelölt időtartam: 11:30-12:30.
A megadott időtartamon túl nem áll
módunkban az étel kiadása.
Amennyiben a megigényelt ételért
nem jelenik meg a fent megjelölt időpontban, a szünidei étkeztetés számára
időszakosan felfüggeszthető.
Bakosné Kulik Tímea
kirendeltség vezető

Mikulás járt Lőkösházán
Már több mint 5 éves hagyomány,
hogy a lőkösházi önkormányzat Mikulás alkalmával, műsorral és télapó csomaggal kedveskedik a legkisebbeknek.
Az idei évben bővült a megajándékozottak száma, mert a lőkösházi újszülöttekhez is eljutott a községi Mikulás.
A Petőfi Sándor Művelődési Házban
egy jó hangulatú műsoros délelőttön
látogatott Lőkösházára a Mikulás bácsi,
ahol kétszáz csomagot adott át: ajándékot kapott minden 14. életévét még be
nem töltött lőkösházi kisgyermek. Jó
volt látni a gyermekek önfeledt örömét!
Lőkösháza Község Önkormányzata
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2019. december

Gondozási központ
November: A Szociális Munka
napján Intézményvezetői dicséretet Bali Zoltánné kapott, az év
dolgozója Virág Györgyné lett!

Ismét eltelt egy év, a december vége
hagyományosan az éves munka öszszefoglalásáról szól. Visszatekintve
az eltelt esztendőre, igyekeztem csokorba szedni a 2019-es év jelentősebb, történéseit, eseményeit.
Február: Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Tanyagondnoki Szolgálata által
szervezett- Lőkösháza Község Önkormányzata által támogatott Tanya
fórumon vettünk részt kollégáimmal
ahol betekintést láthattunk a Tanyavilágban élők mindennapjairól, Haluska
Mihály Tanyagondnok kollégánk részletes beszámolójának köszönhetően.
Március: Környezetünk szépségéért
tevékenykedtünk klubtagjainkkal közösen, az Európai Hulladékcsökkentési
hét keretében. Kollégáim pályázati felhívásnak eleget téve ötletes és hasznos
tárgyakat készítettek melyet a zsűri különdíjjal jutalmazott.
Április: Gyulán a Polgármesteri Hivatal dísztermében került megrendezésre
Vers-, és prózamondó verseny. Intézményünket Fenyvesi Tivadarné, Terike néni és Vígh Julianna képviselte. 38
fő versét hallhatta a zsűri. Terike néni
második helyezést ért el. Mind a ketten
oklevélben és könyvjutalomban részesültek.
Április végén intézményünkben átvehettük a szelektív hulladékgyűjtéshez a
tárolókat, és a palackprést.
Május: Családi Egészségnapon vettünk
részt Kalu Tamara gyógyulásáért, ahol
kollégáim szűrővizsgálatok keretében
vérnyomást, vércukorszint vizsgálatot,
valamint egészséges életmódról tájékoztatást nyújtottak az érdeklődőknek.
Június: Negyedik alkalommal került
megrendezésre Gyulán, főzőversennyel
egybekötött hagyományos JUNIÁLIS
rendezvény ahol 15 csapat részvételével
280 fő vett részt. Az idei év feladata, alföldi bográcsgulyás főzése volt. A klub
tagjai közül Nagy Attiláné, Deák Mária,
Kovács Károlyné, Lakatos Károlyné,
Vígh Julianna képviselte intézményünket, Fodor Béláné és Mohácsiné Tóth
Tímea kíséretében. Lőkösházi Szuper
nagyik csapata Alföldi Bográcsgulyás
étele nagy sikert aratott, a főzőverseny-

nyel egybekötött rendezvényen. A zsűri
a LŐKÖSHÁZI SZUPER NAGYIK csapatának első helyet adományozta. Klubtagjaink és kollégáink ismét jó hírét vitték Lőkösházának.
Szeptember: Munkatársaimmal Eleken öt napos továbbképzésen vehettünk
részt, melynek témája munkánkkal szorosan összefügg és a még inkább összekovácsolta csapatunkat. Elmondhatom,
hogy sok hasznos és használható információhoz, új, értékes tudásanyaghoz jutottunk a továbbképzés révén.
Október: Lőkösháza Önkormányzata
színvonalas Idősek napi rendezvénynyel kedveskedett a szép korúaknak.
A köszöntöttek közt voltak: Kotroczó
Gergely és felesége a Humán Szolgáltató Központ legidősebb házaspárja, Gále
Mózes és felesége, a Gondozási Központ
legidősebb házaspárja, Baráth Imre és
felesége, akik októberben ünnepelték
50. házassági évfordulójukat, Kalocsai
Györgyné Lőkösháza legidősebb lakosa, valamint, Sztojanov Jánosné, Piroska
néni, a falu szakács nénije.
Minden vendég mécses tartót kapott,
amit a Fejlesztő Felkészítő munkatársai
készítettek és egy naptárt. Az óvoda és
az általános iskola rövid műsorral kedveskedett az időseknek.
A köszöntések után Csonka András
színművész színvonalas és szórakoztató
műsora következett.
Október végén a kenyér világnapja alkalmából Vasutas és Községi Nyugdíjas
Klub tagjai és intézményünk klubtagjai
közösen készítették el kemencében az
ízletes kenyérlángost és immár harmadik éve együtt fogyasztották el a bölcsődésekkel és az óvodásokkal.

November 21-én immár kilencedik alkalommal rendezte meg
idősek számára a népművészeti vetélkedőt a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye. A Városháza
dísztermében megrendezett eseményen több gyulai, kétegyházi,
eleki idős klub is képviseltette
magát. A versenyt minden évben más
tematika szerint rendezik meg, hogy
minél változatosabb legyen az idősek
számára. Az idei esemény a hímzés köré
épült. A 11 résztvevő csapat kvíz játékokon, szellemi fejtörők megoldásával
mutathatta meg tudását. A 11 résztvevő
csapat közül, Lőkösháza csapata első helyezést ért el. Intézményünket képviselte: Fodorné Szabó Katalin, Slezák Csongorné, Varga Istvánné, Vígh Julianna.
Felkészítőjük Fodor Béláné klubvezető
kolléganőnk volt.
Az első helyezést vándorserleggel jutalmazták.
December: Készülünk az adventi ünnepekre és a karácsonyra.
Intézményünkben folyamatosan rendelhetők bőrből készült gyógycipők melyek
ellátottaink véleménye szerint nagyon
kényelmesek.
Gyógycipőkészítéssel,
valamint a reumatológiai kezelésekkel
kapcsolatban, bővebb tájékoztatást Fodor Béláné kolléganőtől kérhetnek.
A Fejlesztő - Felkészítőben, ebben az
esztendőben is szorgos munka folyt, ennek eredményeként az itt készült termékek megvásárolhatók intézményünkben. A tavalyi évhez hasonlóan idén is
lesz lehetősége intézményünknek Gyulán, az adventi vásáron való részvételre.
Biztos vagyok benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan nagy sikert fognak aratni
a Fejlesztő Felkészítőben készített ajándéktárgyak.
„Ha keveset adsz is,
ha szívből adod,
soknak számít”

Lőrinc L. László

Kora Róbertné intézményegység vezető

Hírmondó
Lőkösházi
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Az Óvoda és Mini Bölcsőde életéről

Az 2018/2019. nevelési évet lezáró
értekezletre június 28-án került sor, ahol
értékeltük az elmúlt évet.
Az iskolai nyári szünet ideje alatt az
intézmény folyamatos nyitva tartással,
összevont csoporttal működött, biztosítva a dolgozó szülőknek gyermekük
felügyeletét. Ezen a nyáron is részt vettek az intézmény életében diákmunkások.
A nyár folyamán július 11-én, ill.
augusztus 27-én tartottunk tájékoztató szülői értekezletet az újként érkező
bölcsődés és kiscsoportos korú gyermekek szülei részére.
A nyári nagytakarítás és karbantartás augusztus 5-23-ig tartott. Sor került
tisztító meszelésre a mosdókban, folyosókon, öltözőkben és a nevelői szobában. Az intézményben teljes fertőtlenítés és nagytakarítás volt, ez idő alatt is
biztosítottuk a gyermekfelügyeletet. A
konyhán történő teljes energetikai felújítás alatt az étkezést az önkormányzat
által vásárolt hideg, ill. meleg élelemmel
biztosította. Az óvoda-bölcsőde, a konyha és a gondozóház dolgozóinak együttműködése, rugalmassága és jó kapcsolata biztosította a gyermekek étkezésének
zökkenőmentes ellátását.
Az új nevelési év évnyitó értekezletére szeptember 30-án került sor, ahol a
kollektíva elfogadta a Munkatervet.
A 2019/2020. nevelési év kezdésre a
szülők szervezete 3 új szőnyeget vásárolt
az óvodai csoportokba, melyeknek nagyon örültünk.

Szeptember 2-án 51 fő óvodás és 7
fő bölcsődés kezdte meg az óvodai és
bölcsődei életet, beszoktatási terv szerint. 4 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai munkát segítő dajka, 1 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka, 1
fő pedagógiai asszisztens látja el az intézményben folyó munkát. Az Önkormányzat 3 fő szakképzett dajkát biztosít
számunkra közfoglalkoztatás keretében,
munkájukra a magas gyermek létszám
miatt nagy szükség van.
Az intézményben a sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátását utazó gyógypedagógussal, logopédussal az intézmény saját dolgozójával az Önkormány
zat biztosítja.
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pedig pszichológust, gyógypedagógust, logopédust biztosít, ők látják
el az iskola előkészítő foglalkozást,a tanulási nehézségek fejlesztését és a logopédiai fejlesztést az intézményünkben.
Rokszinné Bordás Edit tanácsadó szakpszichológus szerdánként és
Czifrák Erika gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő-differenciáló pedagógia területen csütörtökönként, Nagy Antalné logopédus hétfőn és
pénteken végzi munkáját az intézményben. Telefonos elérhetőségük: a Gyulai
Pedagógiai Szakszolgálat telefonszámán: 06/30/3221907
Ovis focin, szerdán 15:00-16:00 óra
között Varga Istvánnal és ovi hittanon,
kedden 8:00-8:45 óra között Erni-Kovács Barbarával lehetőség van részt venni azoknak a gyermekeknek, akik szülei
igényelték ezt.

Óvodai szociális segítő munkatárs
minden hét péntekén 8:00-9:00 között megtalálható az intézményben,
Fodor Edith személyében, telefonos
elérhetősége: 06/66/362-783, mobil:
06/30/6372402.
Az intézmény élete igen eseménydús.
Szeptember végére az egész intézmény őszi hangulatot öltött, az óvónők
őszi dekorációkat készítettek a csoportszobák és öltözők hangulatosabbá
és családiasabbá tételéhez. Bán Edit és
Tar Tamás helyi vállalkozók virágokat
ajándékoztak a melyeket a gyerekekkel
együtt ültettünk el. A képviselőktől is
kaptunk virágokat, így az épület ablakai
is „kivirágoztak”.
Nagycsoportos óvodások szerepeltek a községi Idősek Világnapja alkalmából rendezett eseményen, verssel,
dallal kedveskedtek a község szép korú
lakosainak.
Októberben mozdonyoztunk, egy
ovisunk apukája jóvoltából. A helyi pékségből Viszokai Róberttől óriás kenyeret
kaptunk, a községi nyugdíjas klub nagymamái pedig kenyérlángost sütöttek
nekünk; a gyerekek jó hangulatban és
szívesen fogyasztották el a kenyér világnapja hetében. Ezeket az eseményeket
harmadik éve rendezzük, már hagyománnyá válnak az intézmény életében.
Sor került Őszi projektnap keretében a szülőkkel való közös tevékenységre, barkácsolásra. A szülők, nagyszülők
aktívan vettek részt ezen a nyílt napon,
erősítve ezzel az intézmény és a családok
közti együttműködést.
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2019. december
Az iskolai őszi szünet idején is nyitva tartott az óvoda-bölcsőde összevont
csoporttal.
Novemberben Fizi Miska bábszínház szórakoztatta a gyerekeket, valamint
fotózásra is sor került.
December 7-én, szombaton 16 órai
kezdettel kerül sor a Télapó bálunkra a
Petőfi Művelődési Házban, a szülők és
az intézmény dolgozóinak szervezésében, melyre szeretettel várunk minden
érdeklődőt és szívesen fogadunk felajánlásokat, tombola tárgyakat. A Mikulás megajándékoz minden bölcsődés
és óvodás gyermeket.
A bál bevételéből a gyerekek számára kerül meglepetés a karácsonyfa alá,
melyet a Fenyőünnepünkön december
20-án délelőtt kapnak meg a gyerekek
családias hangulatú ünnepély keretében
az intézményben, amelyen számítunk a
szülők részvételére is.

A Fenyőünnepet december 18-án
Karácsonyi projektnap előz meg, melyen a szülőkkel együtt készítünk karácsonyi dekorációkat, díszeket.
Köszönjük Polgármester Asszonynak, a Képviselő Testület tagjainak, az
Önkormányzat, a Napközis Konyha, az
Iskola, a Petőfi Művelődési Ház, a Gondozóház vezetőinek és dolgozóinak, a
civil szervezeteknek, vállalkozóknak a
segítséget és az együttműködést.
Reméljük, a jó partnerkapcsolat a jövőben is megmarad.
Felhívom az érintett szülők figyelmét!
A Mini Bölcsődébe a jelentkezés folyamatos. 20 hetes kortól 3 éves korig
biztosít napközbeni ellátást a gyermekeknek. Jelenleg a megengedett férőhely
maximálisan feltöltött várhatóan 2020.
augusztus 31.-ig. Amennyiben a jövőben igényelné gyermekének a bölcsődei
ellátást fontos, hogy mihamarabb jelez-

ze szándékát az intézmény vezetője felé.
Lehetőség van betekintést nyerni
a bölcsődei életbe, előzetes egyeztetés
alapján. Egyeztetésre személyesen vagy
az intézmény telefonszámán: 06/66/244085 van lehetőség.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Az óvodai beiratkozásra 2020. május
hónapban kerül sor. Azoknak a gyermekeknek kötelező a beiratkozás, akik
2020. augusztus 31.-ig betöltik a 3. életévüket.
Békés, boldog, szeretetben gazdag
ünnepeket kívánok az intézmény minden dolgozója nevében.
„Kívánok neked az ablakodba fényeket,
a fényhez szép csendeket,
a csendhez tiszta vágyakat,
s a vágyhoz mindig társakat.”
Bellér Renáta
intézményvezető

Szociális tüzelőanyag
A tüzelőanyag támogatás iránti kérelmet 2019. október 15-től a 2020. január 15-ig lehet benyújtani az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon.
A támogatás megállapításakor előnyben
kell részesíteni azt, aki:
a) az Szt. szerint megállapított aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,
b) a Szoc. rendelet szerint megállapított
természetbeni vagy pénzbeli (különösen lakhatási támogatás) települési támogatásra jogosult,
c) a Gyvt. szerint megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő család,
d) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas,
e) akinek családjában az egy főre eső
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetén 250%-át,
f) akinél kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fent.

Nem jogosult tüzelőanyag támogatásra
az a személy, család:
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában,
mely szénnel egyáltalán nem fűthető.
A kérelemhez mellékelni kell, a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelem igazolására szóló dokumentumokat
a havi rendszerességgel járó jövedelem
esetén, nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem estén, a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagának összegét igazoló dokumentumokat, amennyiben a kérelmező az e)
pontjában foglalt jogcímen kíván támogatást igényelni.
A tüzelőanyag támogatás lakott
ingatlanonként csak egy jogosultnak

állapítható meg legfeljebb 10 q szén
mennyiségben kizárólag természetbeni
ellátás formájában.
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető. Ellenkező
állítás esetén környezettanulmány felvétele szükséges.
A szociális tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a szenet nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel.
Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének
észlelése esetén a tüzelőanyag támogatás
iránti eljárás hivatalból is indítható.
A kérelmező részére megítélt tüzelőanyag elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik
A támogatás átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják, melyek
alapján az önkormányzat elkészíti a támogatás felhasználásáról szóló elszámolását a Magyar Államkincstár felé.
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Védőnői tanácsadás
Kedves Szülők!
2019. szeptembertől kötelező (ingyenes) a bárányhimlő elleni védőoltás! A védőoltást betöltött 13 és 16
hónapos korban kapják meg a kisgyermekek. A 2018. július 31. után születettek számára a védőoltás kötelező. A
folyamatos oltás keretében fogják megkapni az érintettek.
A bárányhimlőt a Varicella-zoster
vírus okozza, ragályos, kiütéssel járó
betegség, amely leggyakrabban kisgyer-

Babóca
Nagycsaládos
Egyesület hírei
Idén is igyekeztünk a község életében
aktívan részt venni!
A 2019. május 4-én a megrendezésre
kerülő családi egészség napon gofrit sütöttünk, melynek bevételt Kalu Tamara gyógyulásáért ajánlottuk fel, majd a
községi gyermeknapon is gofrival kedveskedtünk az óvodás és iskolás gyermekeknek.
A 2019. augusztus 18-án megrendezett Falunapon pedig ismét töltöttkáposztával vártuk vendégeinket, melyből
200 adag fogyott el.
2019. november 17-én került megrendezésre immár második alkalommal a Jótékonysági Babóca Bál melyen
igen nagy számmal megjelentek, akik
szerették volna egyesületünket támogatni! Ez úton is köszönöm a felajánlott
anyagi támogatásokat a helyi vállalkozóknak, és civil szervezeteknek, és helyi
lakosoknak!
Köszönjük az Önkormányzat és
Képviselő testület egész éves
támogatását!
Minden kedves lőkösházi lakosnak
Áldott Karácsonyt és
Békés Boldog Új Évet Kívánunk!
Kerényi Nikoletta
elnök

mekkorban jelentkezik. A bárányhimlő
cseppfertőzéssel terjed, a beteggel való
közvetlen érintkezés, váladékokkal frissen szennyezett tárgyak útján. A kiütések megjelenése előtti egy-két napban
általános tünetek jelentkezhetnek: orrfolyás, fejfájás, levertség, hőemelkedés.
Ezután láz kíséretében, a test különböző részein jellegzetes, kezdetben apró,
majd hólyagos kiütések jelennek meg,
amelyek pörkösödéssel gyógyulnak. A
bárányhimlő gyakran enyhe lefolyású,
magától gyógyuló betegség, de számos

esetben súlyos szövődménnyel jár. A
szövődmények jelentős hányada a bőrt
érinti, de kifejlődhetnek idegrendszert
érintő szövődmények, és tüdőgyulladás
is. A várandósság során megbetegedő
kismamáknál a magzatba átjuthat a vírus, amely veszélyeztetheti a magzat
fejlődését- A bárányhimlő elleni oltás
után, előfordulhat láz, az injekció beadásának helyén fájdalom és duzzanat,
gyorsan múló bőrjelenség (bárányhimlőszerű kiütés).
Hugyecz Nóra védőnő

Lőkösházi Románok Egyesülete
Az ünnepek közeledtével mindenkinek nagyon kellemes karácsonyt
és boldog újévet kívánunk!
Mindazoknak az adózó állampolgároknak, akik az adójuk 1%ával
megtisztelték egyesületünket, nagyon
szépen köszönjük, reméljük, hogy
hasznos dolgokra tudjuk fordítani támogatásukat. Köszönjük szépen! Az
elkövetkezendő időben továbbra is
szeretettel fogadjuk az 1%-ot.

Kolindálás
A Lőkösházi Román nemzetiségi
önkormányzat szeretettel meghívja a
lakosságot dec. 12-én 10 órától, immár
hagyománnyá vált kolindálásra, melyen a Romániából, Tomesti községből
érkező kulturális egyesület tagjai fogják bemutatni a hagyományőrzésüket.
Mindenkinek békés karácsonyt és boldog újévet kívánunk: a román nemzetiségi önkormányzat tagjai!
Tisztelettel: Szántó György
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2019. december

Vasutas és Községi nyugdíjas klub hírei
A Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub
2019-évben is aktív tevékenységet fojtatott.
A szabadidő hasznos eltöltésén kívül a
klubunk igazodik a Vasutas Nyugdíjas
Klubok Országos Szövetségének programjaihoz. Ezek például a három generáció /Nagyszülők, szülők, unokák/
révén közös programok szervezése a
szép korúak egészségmegőrzése /orvosi
vizsgálatok, kezelések, testmozgás stb.
valamint a határon túli magyarokkal
történő kapcsolattartás és új kapcsolatok kiépítése. Ez évi programjainkat
ennek megfelelően alakítottuk. Évente
két alakalommal vehetnek részt tagjaink reumatológiai kezelésen, ortopédiai
vizsgálaton. Az elmúlt hónapokban 73
lőkösházi lakosnak tudtunk segíteni,hogy gyógycipőt tudjon készíttetni.
Részt vettünk a május 04.-én szervezett
Családi egészség napon, ahol Kalu Tamara gyógyulásához klubunk minden
egyes tagja hozzájárult. Nyár folyamán

43 fős kirándulást szerveztünk Romániába, Orsovára ahol történelmi emlékeket néztünk meg. Csodálatos 5 napot
tölthettünk együtt a klub tagjaival. Az
iskolásoknak és óvodásoknak gyermeknapra fánkot sütöttünk, részt vettünk az
Önkormányzat szervezésében megrendezett programokon. Augusztus 20-án
az ünnepi testületi ülésen vettünk részt,
ahol nagy meglepetésben volt részünk
ugyanis a Lőkösházi értéktárba került
az immár hagyománnyá vált Lőkösházi
fánk. Számos alkalommal vettünk részt
társklubok rendezvényein. Szeptember
28-án megrendeztük a már hagyományos határon átnyúló klubtalálkozót.
Ez a rendezvény jeles alkalom volt számunkra, mert a klubunk fennállásának
20. évfordulóját ünnepeltük. Ez alkalomból a Vasutas Klubok Országos Szövetsége és az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött ünnepélyes
keretek között. Ezen rendezvényen 210
fő vett részt. Eredményes pályázatot

nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, 100.000.-Ft összegű
támogatást kaptunk. A pályázat írásban
nagy segítségünkre volt Dr. Borzán Anita és Borzán Jánosné, hálásan köszönjük
mindkettőjüknek. Decemberi hónapban tartottuk évzáró rendezvényünket,
ahol megvendégeltük a klub tagjait..
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
támogatóinknak. Elsősorban, Polgármester asszonynak, az Önkormányzat
Képviselő-testületének. Köszönet illeti
a civil szervezetek vezetőit, egyéb támogatóinkat, vezető társaimat és mindenkit, aki részt vett és segített a különböző
rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Külön köszönöm a tagságnak az egész éves munkáját.
Minden kedves lökösházi lakosnak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új esztendőt kíván a Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub.
Fodor Béláné elnök

Ajándékot ajándékként
Az Egyházközség által szervezett programok:

Kedves Lőkösházi Testvérek!

Rorate – hajnali szentmisék:
Szent Ágoston gondolata nyomán mi is vallhatjuk vele
együtt, hogy Jézus megszülethetett egykor Betlehemben, de ha
2019. december 06. 630
nem születik meg újra a mi szívünkben, akkor elveszünk.
Az azonosító: NEA-KK
Pályázati
KK-19-EG-0316
2019. december 13. 630
advent nem a tétlen várakozás ideje, hanem a tevékeny felkéA Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub Lőkösháza
működését
2019.
december 20. 630
szülés annak az Isten fiának újbóli örök megérkezésére, akinek
a Nemzeti
Együttm
Együttműködési
ködési Alap
támogatja
támogatja.
meg kell újra és újra születnie
a mi szívünkben,
hogy isteni
2019.
december 22. Advent 4. vasárnapja:
15
jelenlétének önajándékozása által az Isten
emberré
lehessen,
11
gyertyagyújtás a templom előtt
Támogató: Miniszterelnökség
hogy aztán az ember végérvényesen az Istené legyen.
1130 szentmise

Alapkezelő:: Bethlen Gábor Alapkezelő
Alap
ő Zrt.

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves lőkösházi testvéreket,
2019. december 24. 2000 Éjféli szentmise
Pályázat
hogy a fenti gondolatok jegyében valóban átvehessük
szívünk- címe:
2019. december 25. 1130 Ünnepi szentmise
be fogadva Isten legnagyobb ajándékát a betlehemi kis Jézus
2019. december 26. 1130 Ünnepi szentmise
személyében, és közösen készülhessünk az ő eljövetelére, hogy
2019. december 31. 1600 Év végi hálaadó szentmise
majd megérkezvén szívünkbe fogadva őt általa mi is lehessünk
egymás számára is igazi ajándék, amelyTámogatás
magába foglalja összege:
egyetösszege
100 ezer Ft
len fogalomba rejtve Isten és ember találkozásának misztériuGusztáv atya
Támogatási időszak:
id
2019.04.01.-2020.03.31.
.03.31.
mát, melynek neve: Karácsony.

Művelődési Ház és Könyvtár
Adventi Ablakok
November utolsó hetében minden jelentkező megkapta a számot, hogy melyik napon kell felgyúlni a fénynek az ablakában.
Azért, hogy könnyebben megtalálhatók legyenek, az ablakok
minden héten feltesszük, hogy melyik nap melyik utcában lehet megtalálni.
Karácsony után a 24 db ablakról egy szavazást fogunk indítani, ahol mindenki szavazhat az általa legszebbnek ítélt ablakra

vagy ablakokra. Január elején a 3 legtöbb szavazatot kapó ablak készítőjét megjutalmazzuk.
Addig is december elsejétől mindenkitől várjuk a képeket az
Adventi Ablakok facebook oldalára!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói békés
boldog karácsonyt és boldog újévet kívánnak!
Nagy Diána közművelődési munkatárs

Hírmondó
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Emlékmű készült Békés megye eddigi legsúlyosabb
busztragédiájának áldozatai emlékére
Negyven esztendeje, 1979. december
3-án a lőkösházi vasúti átjárónál következett be az a tragédia – vonat ütközött
a busszal –, mely 11 halálos áldozatot
követelt. Az autóbuszon utazók közül
22-en, a vonaton heten sérültek meg különböző mértékben.
A tragédia 1979. december 3-án délelőtt negyed tízkor következett be. A
Lőkösházáról Elekre tartó Ikarus-busz
vezetője nem vette figyelembe a vörösen
villogó fénysorompót, a sínekre hajtott,
és a Kétegyháza felől érkező motorvonat
55-60 kilométeres sebességgel belerohant az autóbusz hátsó részébe. Az autóbuszon mintegy 40-en utaztak, közülük
a baleset következtében lőkösházi, battonyai, kisdombegyházi, dombegyházi
és kevermesi emberek vesztették életüket. Lőkösháza Község Önkormányzata
2018-ban határozatban döntött, hogy

emléket állít az 1979-ben a lőkösházi
vasút átjárónál történt busztragédia 11
halálos áldozata számára!
Sajnos a testületi határozat szerinti
eredeti tervünket, hogy a baleset helyszínén állítsunk emléket, egyenlőre – a
vasút átépítése miatt – nem sikerült véghez vinnünk! Ettől függetlenül az emlékmű elkészült. A mai napon az alkotóval közösen elhelyeztük az emlékművet
a Lőkösházi Községi Temető díszparcellájában!
Köszönjük azoknak a családoknak,
akik anyagilag is támogatták az emlékmű felállítását! Köszönjük Mórocz Sándornak a csodálatosan szép, egyszerű,
de az emlékállításhoz méltó alkotás elkészítését! Tisztelettel hajtsunk fejet az
áldozatok emléke előtt.
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Ünnepi pillanatképek

Köszönjük a Lőkösházi Általános Iskolának az adventi díszbe
öltöztetett aulát és a sok a szép műsort, köszönjük a Román
Nemzetiségi Önkormányzatnak a megvendégelést!
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Lőkösházi Hírmondó • A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja • Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata • Felelős
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