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Köszönet a nőknek…
Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked,
te harmadik, tízedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg
pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked,
mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és
jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és
nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott
testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket
szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És
neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És neked,
mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint
az állatok. És neked, mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet
elején. Köszönet a nőknek, köszönet.

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nagy tisztelettel köszönti a lőkösházi hölgyeket!

KÖZSÉGI NŐNAP
Lőkösháza Község Önkormányzata szeretettel meghív mindenkit,
2018. március 8-án, csütörtökön 1400 órától,
a Petőfi Sándor Művelődési Házban tartandó Nőnapi rendezvényre.
PROGRAMOK:
Kiállítás megnyitó: Dr. Békés Géza görög katolikus lelkész születésének 100. évfordulójára,
a kiállítást megnyitja, Dr. Török Zsolt Győző, a Nagykátai Népfőiskolai Egyesület elnöke
• Az Önkormányzat ünnepi köszöntője
• Szoboszlai Ferenc verset mond
• Ajándékozás, megvendégelés
A jó hangulatról a
BALANCE BAND gondoskodik!
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Tisztelt Adózók!

Országgyűlési képviselők

A helyi adók I. félévi befizetési határideje:

választása

2018. március 19.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adókat banki átutalással is rendezhetik.
Bankszámlaszámaink a következőek:
Kommunális adó: 11733027-15343587-02820000
Iparűzési adó: 11733027-15343587-03540000
Gépjármű adó: 11733027-15343587-08970000
Késedelmi pótlék: 11733027-15343587-03780000

A beazonosíthatóság érdekében átutaláskor a közlemény rovatban az adózó nevét és adóazonosító jelét/
adószámát fel kell tüntetni!

A köztársasági elnök 2018. április 8.
napjára tűzte ki az országgyűlési
képviselők általános választását.
A választással kapcsolatos bővebb
információ a www.valasztas.hu-n,
és a www.lokoshaza.hu-n érhető el.
Nemzeti Választási Iroda

Adó ügyeiket mostantól elektronikusan is intézhetik!
A kitöltő felület a www.lokoshaza.hu honlapon az
elektronikus ügyintézés felületen érhető el.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Földút rekonstrukciós program Lőkösházán:
mintaprogram is lehet belőle
2017-ben a külterületi földutak karbantartása
területén újszerű kezdeményezés indult el a községünkben.

re fog állni. Reméljük, hogy ezt követően elkezdődhet
az érdemi munka is. A géppel az önkormányzat bérmunkát is kíván végezni a későbbiek folyamán.

Az önkormányzat és a földtulajdonosok, földbérlők
és különböző külterületen ingatlannal rendelkező vállalkozók közösen fogtak bele a külterületi utak karbantartásába. A földhasználók 1.000 forint/ha önkéntes
hozzájárulással segítették - segítik a program sikeres
megvalósulását.
Jelenetős előrelépés a kérdésben, hogy sok földhasználó megértette: a külterületet gépeikkel leginkább használóknak segíteniük szükséges az utak helyreállításában. Ez a folyamat 2017-ben elindult.
2017. november 30-ig befizetett összeg 1.702.100.- forint volt.
2018. január 31-ig befizetett összeg 1.802.400.- forint volt.
Az eltelt időszak befizetései: Csala János 100.000.- forint
Az önkormányzat a befizetett összegből és önerőből útgyalut vásárolt 2017-ben. A gréder ára 2.540.000.forint volt. A gépet a Lőkös Agrár Kft. szakemberei újították föl, anyagköltség 301.000 forint volt, munkadíj:
eddig 150 munkaórának megfelelő összeg.
Az önkormányzat 2 fő munkatársát beiskolázta
nehézgép kezelői tanfolyamra. 2018 márciusára az útgyalu és a nehézgépkezelő személyzet is rendelkezés-

2018. január 31-ig történő kiadások:
• útgyalu 2.540.000.- forint
• alkatrész 301.000.- forint
• 2 fő képzése 200.000.- forint
• rezsióradíj, szerelés 250.000. - forint
Összesen: 3.291.000.- forint.
Ebben került felhasználásra a földhasználók által
eddig befizetett 1.802.400 forintos befizetés.
Reméljük, hogy az útgyalu munkába állását követően azok is látják majd értelmét az önkéntes hozzájárulás megfizetésének, akik eddig valamilyen okból ezt
nem tették meg.

2018. március
Tavasszal elindítjuk a főbb utak rekonstrukcióját.
Emellett folytatjuk az eddigi településüzemeltetési feladataink ellátását is.
A 2018-as év teendői között szerepel még:
A kisvasút nyomvonala mellett található földút rekonstrukciója, melynek következtében az út felújítása
megtörténik. Kialakításra kerül egy gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas út is, melyet fizikálisan
elválasztunk a gépkocsik, nehézgépek számára kialakított útrésztől.
Az ún. Lácz - dűlő melletti útszakasz rendbetétele:
favágás, tuskózás, útfelújítás.
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Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a program sikeres megvalósításához befizetésekkel hozzájárulta! Külön köszönettel tartozunk a Lőkösházi Agrár
Kft. szakembereinek, akik az útgyalu karbantartását és
felújítását elvégezték!
A programhoz a jövőben is lehet csatlakozni! A
program sikerének másik záloga, hogy a földutakat
mindenki rendeltetésszerűen használja, határait tiszteletben tartsa, azt ne szántsa el!
Az önkormányzat a jövőben is a föltulajdonosokkal
közösen, partnerségben kívánja ezt a tevékenységet
végezni.

Közvilágítás: karbantartási és felújítási
munkák zajlottak a településen
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a településünkön - tekintettel az utóbbi időben történt sok
meghibásodásra - az elmúlt hónapokban megtörtént
a lámpatestek csoportos fénycsőcseréje. Ez azt jelenti,
hogy a meglévő 11W-os lámpatestekben a fénycsöveket mindenütt újra cserélték és megtörtént a búrák
kitakarítása is.
Ezzel jelentősen javult a meglévő hálózat által nyújtott közvilágítás fényereje. A tárgyban tett lakossági
észrevételek teljesen megalapozottak voltak. A Képviselő-testület a jövőben tovább foglakozik a kérdéssel,
mert szükségesnek ítéli meg a településen a közvilágítási helyzet javítását. Folyamatban van a lámpatestek sűrítésének kérdése, valamint a 3 külterületi útszakasz – Torm Agro Kft-hez vezető út, a volt kisvasúti
sín nyomvonala, valamint a Brédai lakott külterület –
közvilágítási hálózatba kapcsolásának terve. Jelenleg
a nevezett munkák elvégzésére árajánlatot kértünk a
szolgáltatótól. Ezt követően történik majd a munkák
ütemezése. Az idei évben a községi temető világításának fejlesztése is napirendre kerül.
Lőkösháza község Önkormányzata fontosnak tartja a közvilágítási hálózat megfelelő működését. Ennek
érdekében kiemelten fontos, hogy az előforduló közvilágítási hibák mihamarabb kijavításra kerüljenek.
Annak érdekében, hogy a hibajavítás minél hamarabb bekövetkezhessen, az alábbi tájékoztatást adjuk
a Tisztelt Lakosságnak:
Tájékoztató közvilágítási hiba bejelentésének módjairól:
1.) Ingyenesen hívható telefonszám: 06-62/565-881
2.) Közvetlen e-mail-es bejelentés az áramszolgáltatónál: kozvilagitashiba@nkaram.hu

3.) Honlapon keresztül:
www.nkmaram.hu/kozvilagitasi_hibabejelentes
Az oldal célja, hogy könnyen és gyorsan intézhesse
a számláival és a közvilágítással kapcsolatos ügyeit
interneten keresztül. Csak az első alkalommal kell
az adatokat megadni a regisztráció során, majd ezt
követően bármikor egyszerűen és gyorsan tud:
• Közvilágítási hibát bejelenteni,
• Bejelentett közvilágítási hibák státuszát megtekinteni.
A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:
• Szerződéses folyószámla szám (számlarészletező bal
felső részén található 12 jegyű szám)
• Fogyasztásihely-azonosító (számlája utolsó oldalán
található 10 jegyű szám)
• E-mail cím, E-mail cím ellenőrzése
• Jelszó, Jelszó ismét

4.) Jelzés a Polgármesteri Hivatalba, ahonnan a hivatal
munkatársa továbbítja elektronikusan a bejelentéseket. (Szabó Mónika önkormányzati munkatárs 1.
számú iroda)
A hibabejelentésről számítottan a karbantartási
szerződés szerint 8 naptári napon belül kötelesek a
hibát kijavítani! Ahhoz, hogy az önkormányzat a nem
szerződés szerinti teljesítés miatt kifogást nyújthasson
be, szükséges tudnunk a bejelentés pontos időpontját!
Ez a rendszer minden bejelentést rögzít, és visszakereshető benne, hogy a hibaelhárítás megkezdődött-e?
Tisztelettel arra kérjük a lakosságot, hogy amennyiben
a 8 naptári nap elteltével a hibát nem szűntették meg,
haladéktalanul jelezzék azt az önkormányzatnál! Tisztelettel kérjük a lakosságot aktív jelzését, hogy a hibabejelentéseket mielőbb megtehessük, köszönjük!
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Nemzeti Hulladékkezelő

Befejeződött az

közleménye

önkormányzati

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése. Az ingatlanhasználók túlnyomó
többsége az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját a számlán feltüntetett határidőig kiegyenlítette. A lakosság töredéke
azonban, bizonyára a változások és átalakítások miatt
egyes esetekben nem megfelelő időben teljesítette a
számlán jelölt kötelezettségeit. Mindazonáltal a lakosság fizetési kötelezettsége fennáll, de az NHKV Zrt. az
elmúlt időszakban felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.

gépjárművek cseréje

Díjhátralékok beszedése és kezelése:

A 2017-es év végén az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé tette, hogy a korábbi tanyagondnoki
Suzuki Ignis típusú autót egy új autóra cserélje. A régi
tanyagondnoki autót már nem érte meg felújítani,
ezért döntött a Képviselő-testület az értékesítése mellett.
A használt autót 400.000 forintért értékesítettük, a
megvásárolt Dacia Sandero személygépjármű teljes
nyári és téli gumi készlettel valamint vonóhoroggal
2.946.999.- forintba került.

Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki
út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft.
(4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)]
A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által
biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az
esetleges díjhátralékok beszedése érdekében. Fontos
kiemelni, hogy a személyes felkeresés elmulasztása
nem jár azonnal a végrehajtási eljárás megindításával.
A konzorciumi partnerek személyes beszedést
végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés
során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a
készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával
igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.
A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását
az NHKV Zrt. a megkötött szerződéses partnerek és a
közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők
emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel
kapcsolatos teendőkről is.
Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak személyéről az NHKV Zrt. megbízásából a
konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat, amellyel kapcsolatban kérjük szíves
közreműködésüket a tájékoztatás helyben szokásos
módon történő közzétételére.
NHKV Zrt.

A gépjármű az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek rendelkezésére áll,
ugyanúgy, ahogyan a Volkswagen kisbusz is. Az elmúlt időszakban több alkalommal segítettük ki a
gondozóházat is az ebéd kiszállításában, amikor arra
szükség volt. Hét év fegyelmezett gazdálkodása volt
szükséges ahhoz, hogy a település rendelkezhessen
egy új személyszállító kisbusszal és egy személyautóval. A személyautó azóta több alkalommal segítette
az intézmények és a civil szervezetek munkáját.

Újszülött támogatás

Az önkormányzattól továbbra is változatlan formában igényelhető az újszülött támogatás a gyermek fogadásának előkészítésére, amelynek mértéke
újszülött gyermekenként 15.000 forint. Az újszülött
támogatás megállapításához csatolni kell a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát.
2018. február 22-ig 2 gyermek születtet Lőkösházán: Földi Olivér Ferenc és Fodor Noel. Őket és kedves családjaikat ezúton is szeretettel köszöntjük! Kívánunk nekik boldog gyermekkort, szüleiknek pedig
sok örömet a felnevelésükhöz!
„Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.”
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2018. március

Második alkalommal bővül

Tájékoztató a hulladékgyűjtő

új játékkal a községi

szigetek működéséről!

játszótér

Lőkösházán bevezetésre került a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés. Ennek keretében a papírt, a
műanyagot és a fémet külön edényben kell gyűjteni.
A kommunális vegyes hulladékot hetente, a szelektív
hulladékot havi egy alkalommal szállítja el a Tappe Kft.

Az idei nyárra egy új játékkal fog gazdagodni a
községi játszótér: új fészekhinta kerül kihelyezésre!
Biztosan emlékeznek, hogy két gyermeknapon is
volt jótékonysági palacsintasütés, melynek bevételét a játszótér bővítésére ajánlották föl mindazok,
akik ebben a nemes akcióban részt vettek.
A két év alatt befolyt összeg közel 200.000. - forint
volt. A községi önkormányzat közönségszavazással
kérte ki az emberek véleményét arról, milyen játékot
szeretnének látni a játszótéren.
A közönségszavazáson az édesanyák nagy többsége a fészekhinta megvalósítására szavazott, tehát ennek a játéknak a megvalósításába fogott bele a Képviselő-testület!
A jótékonykodás eredményeképpen összegyűjtött összeget egészíti ki az önkormányzat további
400.000.- forinttal!
A játékot már megrendeltük, s mire az óvoda udvar
elkészül, reméljük, hogy ez is meglesz!
Az ünnepélyes átadóra a 2018. évi óvodai gyermeknapon kerül majd sor. A játszóteret a továbbiakban alkonykapcsolós reflektorok és kamerák is őrizni
fogják.
Bízunk benne, hogy azok lesznek többségben, akik
örömmel fogják használni ezt a közel 600.000. - forintos beruházást!

Emellett a településen kizárólag üveg gyűjtésére
három helyen működik hulladékgyűjtő sziget:

Községi piactér
Községi Önkormányzat udvara
Napközi Konyha udvara
Mindenkit arra kérünk, hogy a három
hulladékgyűjtő szigetre csak üveget
legyenek kedvesek vinni!
Köszönjük szépen!
Tegyünk közösen az élhető településünk
kialakításáért!

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2018. évben
a szelektív hulladékszállítási
időpontok a következők:
Zöldhulladék:
április 23., május 29., június 28.,
július 31., augusztus 28.,
szeptember 25., október 30.,
november 27.
Szelektívhulladék-gyűjtés:
március 21., április 17., május 24.,
június 19., július 24., augusztus 23.,
szeptember 18., október 16.,

Lőkösháza Község Önkormányzata

november 20., december 18.
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Elektronikai hulladék begyűjtése Lőkösházán
Lőkösháza Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2018. április 19 - én csütörtökön a településen elektronikai
hulladék begyűjtést szervez a lakossági igények alapján.
A gyűjtés helye:
A volt Tüzép telep,
a Kiss Ernő utca sarkán
(állomással szemben).
A gyűjtés ideje: 2018. április 19.
csütörtök 8.00-tól 17.00-ig.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy kizárólag a fent megjelölt napon tudjuk átvenni a feleslegessé vált elektronikai cikkeket!
Kérjük, hogy minél többen éljenek
ezzel a lehetőséggel!
Lakossági gyűjtés menete:
Minden olyan elektronikai berendezést átveszünk, ami elektromos
árammal működik:

Háztartási nagygépek:
mosógép, szárítógép, mosogatógép, tűzhelyek, sütők, elektromos sütők, elektromos főzőlapok,
mikrohullámú sütők, elektromos
fűtőberendezések,
elektromos
ventilátorok, légkondicionáló berendezések, egyéb háztartási nagygépek
Háztartási kisgépek:
porszívók, takarító berendezések,
varró-, kötő-, fonó gépek, kenyérpirítók, olajsütők, darálók, kávéfőzők,
elektromos kések, hajvágó, hajformázó, hajszárítók, elektromos fogkefék, borotvák, órák, mérlegek,
egyéb háztartási kisgépek

Elektromos és elektronikus barkács gépek, szerszámok (kivéve
helyhez kötött nagyméretű ipari
szerszámok):
fúrók, fűrészek, esztergagépek, aprítók, csiszolók, hegesztők, forrasztók, fűnyírók és egyéb kerti szerszámok
Játékok, szabadidős és sport felszerelések:
villanyvonatok, autóverseny készletek, videó játékok, kézi videó
játék konzolok, elektromos vagy
elektronikus alkatrészeket tartalmazó sporteszközök
Ellenőrző és vezérlő eszközök:

IT és mobiltelefon (kivéve képmegjelenítő berendezések)

füstjelzők, fűtésszabályozók, termosztátok

Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képmegjelenítő berendezések)

Képcsöves berendezések (TV illetve monitor) esetében csak az épp,
bontatlan állapotú berendezéseket tudjuk átvenni.

Szelektálj tudatosan!
- Szemléletformáló témahét Lőkösházán!
Lőkösháza Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium „A
hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére” tárgyú felhívásra.

Az Általános Iskola felsős tanulói szakmai tanulmányúton vesznek majd részt a Békéscsabai Regionális
Hulladékkezelő Műbe. A világszínvonalú, nemrég átadott üzemben megtekinthető a sárga kukákban összegyűjtött hulladék „útja”.

A Szelektálj tudatosan! - Szemléletformáló témahét
Lőkösházán! elnevezésű, KNSZFF/173-11/2017. számú
pályázatunk 1.210.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Óvodásoknak filmvetítést, iskolásoknak kvízt, valamint újrahasznosított használati és dísztárgyak készítésének versenyét és az elkészült tárgyakból kiállítást
tervezünk.

A projekt célja a felnövekvő generáció környezettudatos nevelése és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, hiszen a gyermekkorban látott pozitív minta
hatására környezettudatos felnőtté válhatnak majd.

A projektről egy összefoglaló kiadvány is készül.

A témahét során, a március második felében megrendezésre kerülő programok segítségével szeretnénk
mindezt játékos, interaktív formában közelebb hozni a
gyermekek és ezen keresztül a szülők, hozzátartozók, a
lakosság részére.

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.

2018. március
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Folynak a munkálatok az Óvoda Bölcsőde környékén

Az Alapítók útján elhaladva látható, hogy napról-napra szépül a Napközi Konyha és az Óvoda
Bölcsőde épülete és környezete.
Az épület tetőszerkezetének teljes cseréje és szigetelése régóta szükséges beruházás volt, amelyet
az önkormányzat 12 millió forint felhasználásával,
önerőből valósít meg. A szintén saját forrásból megvalósított homlokzati hőszigeteléssel és a tető cseréjével nemcsak megszépül az intézmények épülete,
hanem annak fenntartási költségei is csökkenek majd.
A beruházással egy időben kamerarendszert és alkonykapcsolóval ellátott térvilágítást telepítettünk,
biztosítva vagyonvédelmet az intézményben és a játszótéren egyaránt.
Az udvart érintő teljes körű felújítás a TOP-1.4.1-15BS1-2016-00007 azonosító számú, Lőkösháza Községi
Óvoda játszóudvarának komplex felújítása elnevezésű pályázat keretében valósul meg. Az elnyert támogatás értéke közel 42 millió forint.
A munkálatok közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően tavaly ősszel kezdődtek és várhatóan március végén fejeződnek be. Ezúton is köszönjük az intézményeket használók türelmét az építéssel járó kellemetlenségek elviselésért. Biztosak vagyunk benne,
hogy az elkészült épület és játszóudvar hosszú évekig
fogja szolgálni a lőkösházi gyermekeket.
A projekt során az udvar minden négyzetmérete
megújul. Megvalósul többek között az udvari „Meseház” és pince épületének tetőcseréje, homlokzati
hőszigetelése.
Az ingatlan valamennyi járdája térkővel borított
lesz. Kiépítésre kerül egy nagymérető fedett kerék-

pártároló, valamint a hulladékgyűjtő edényzetek kulturált elhelyezésére szolgáló tároló is.
A teljes telekhatáron új, fabetétes zárt kerítés épül.
Az utcafronton 80 méter hosszan kovácsoltvas jellegű
kerítés emeli ki az megszépült épületet.
A gyermekek legnagyobb örömére új játékelemek
is kihelyezésre kerülnek, többek között mérleghinták,
rugós játék, ufó forgójáték, kötélgúla játék, babaház,
mezítlábas talpérzékelő pálya, mozgásfejlesztő fal.
A zöldfelületek alatt - megoldva a korábban fennálló problémát - vakond háló kerül beépítésre.
A projekt keretében több mint 4 millió forintértékben eszközbeszerzésre is lehetőség volt. Rendezvények lebonyolításához szükséges technikai eszközöket (mikrofon, hangosító, projektor) és udvari
(műanyag asztal, szék) valamint mozgásfejlesztő eszközöket (trambulin) vásároltunk.
A beruházássokkal teljes körű felújítás valósul meg,
kis túlzással élve rá se lehet majd ismerni az épületre.
Az áprilisban megtartásra kerülő projektátadó rendezvényen megtekinthetőek majd a fejlesztések.

Hírmondó
Lőkösházi
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Tisztelt Földtulajdonosok!
A Lőkösházi Földtulajdonosok
Közössége (5743 Lőkösháza, Eleki
út 69.) nevében és képviseletében
tájékoztatom a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a Bréda Vadásztársaság (5743 Lőkösháza, Ady
Endre 23. sz.) mint a 4427 hektár
vadászterület bérlője és vadászatra jogosultja kifizette, átutalta a
közösség által nyitott bankszámlára, a törvényben meghatározott
határidőre és módon a terület haszonbérleti díj teljes összegét. A
2017-2018. vadászati idény után a
2017.évi terület haszonbérleti díj
összege (100Ft/hektár/év) az alábbiak szerint kerül kifizetésre:
Helye: 5743 Lőkösháza, Bréda major 9-10 sz. (Bréda Vadásztársaság
Vadászháza)
Ideje: 2018. március 14. 08.00-14.00
2018. március 21. 08.00-14.00
Tisztelettel felhívom a földtulajdonosok figyelmét, hogy a haszonbérlet összegét személyesen vagy
képviselet útján lehet felvenni.
A vadászterülethez tartotó
föld tulajdonosa, amennyiben

nem személyesen jelenik meg,
képviseletéről a Ptk. 6: 15. §- ban
foglaltaknak és a 14/2016. (III.2.)
FM rendelet, valamint a 41/2016.
(VI.22.) FM rendelettel módosított
79/2004. (V.4.) FVM rendelet 15.
számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak
megfelelően kiállított olyan írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat, amelyből megállapítható
a tulajdonos – meghatalmazó–és
a meghatalmazott azonosítására
alkalmas személyi adatai, személyi
okmányának típusa és száma, jogi
személy esetén adószáma, tulajdoni hányada, a tulajdoni hányadra
eső terület hektárban, a termőföld
helyrajzi száma, a meghatalmazás
tárgya és időtartama.

• földhivatali bejegyzésről szóló
határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata;

Az ingatlan tulajdonjoga igazolásaként – a személyesen megjelenő földtulajdonosokra, a meghatalmazást aláíró meghatalmazottakra
is vonatkozóan – a 79/2004. (V. 4.)
FVM r. 9. § /3/ bekezdésben meghatározott igazolások valamelyikével kell rendelkezniük:

Felhívom a Tisztelt Földtulajdonosok figyelmét, hogy ingatlanonként, helyrajzi számonként csak egy
személy lehet meghatalmazott.

• hiteles tulajdoni lap másolat;

• ingatlanügyi hatóság papíralapon, vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyv, vagy
tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvi kivonat;
• ingatlanügyi hatóság papíralapon, vagy elektronikus adathordozón kiadott tulajdonos nevét,
tulajdoni hányadát, földrészletek helyrajzi számát, azok területét hektárban tartalmazó összesítő;
• tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles
másolat bemutatásával 79/2004.
(V. 4.) FVM r. 7. § (3) bek.;

BRÉDA VADÁSZTÁRSASÁG
INTÉZŐ BIZOTTSÁGA
5743 Lőkösháza, Ady E. u. 23.
Sóvári János
Földtulajdonosi Közösségi Képviselő

Tisztelt Földtulajdonos! Tisztelt Földhasználó!
A BRÉDA Vadásztársaság képviseletében a vadkárok valamint a
vadban okozott károk megelőzése
érdekében tisztelettel az alábbiakról tájékoztatom:
Az időjárási viszonyok hamarosan lehetővé teszik a tavaszi
vetés elkezdését. Ennek járulékos
következménye a mezőgazdasági
kultúrákban a vadon élő hasznos,
vadászható állatok esetleges károkozása.
A Vadásztársaságunk és a Földtulajdonosok / földhasználók / közös érdeke, hogy elkerüljük a vad
által okozott kárt, ezért a megelő-

zésre kell tenni a hangsúlyt. Ennek
érdekében kérem a tisztelt érintetteket, hogy a vadkárra fokozottan
érzékeny növényi kultúra / napraforgó, dinnye, csemegekukorica,
friss erdőtelepítés / vetése, ültetése, telepítése előtt egyeztessen a
vadászatra jogosulttal, hogy közösen megtervezhessük és kivitelezhessük a vadkár megelőzését.
A vadászatról szóló törvény által meghatározottak szerint a vadkár elhárításában illetve csökkentésében a vadkár megelőzésben
mind a vadászatra jogosult, mind a
földhasználó kölcsönös együttműködésre köteles.

A vadkárok megelőzése tehát
úgy a vadászatra jogosultnak, mint
a termőföld tulajdonosának, használójának a közös érdeke, de kötelezettsége is.
A vadkár megelőzés érdekében
vadásztársaságunk a rendelkezésére álló eszközökkel a szükséges intézkedéseket folyamatosan
megteszi.
Ezen előírás szellemében tájékoztatom, hogy a kármegelőzés és
kárenyhítés érdekében folyamatosan az alábbi intézkedéseket tes�szük:
- felhívtam a hivatásos vadász fi-
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gyelmét a folyamatos vadriasztásra, ezt naplóban rögzíti is.
A vadállomány létszámának
csökkentése érdekében szükség
esetén pótkilövési engedélyt kérünk az illetékes FVM hivataltól
mezei nyúl vadászati idényen kívül kilövésére, folyamatosan a
vadásztársaság tagjaival együtt a
hivatásos vadász éjszakai lámpás
riasztással, gépkocsival folyamatos
mozgással és hangos rádiózással
riasztják a mezei nyulakat, őzeket.
Az őzkilövéseket elsősorban a
vadkár veszélyeztetett területeken
hajtjuk végre.
A vadetetőket a vadkár veszélyeztetett területektől távolabb,
vadföldeken igyekeztünk elhelyezni, a vad odaszoktatása végett,
azért, hogy a vadászati berendezések elhelyezése is a vadkár elhárítást szolgálják.
A vadak etetésére a 2018 vadászati évben is több száz mázsa
törtszemű szemestakarmányt helyezünk ki a vadászterületen a madáretetőkbe és szénát az őzetetőkbe.
Tájékoztatom, hogy a kármegelőzés érdekében a FÖLDHASZNÁLÓNAK az alábbi vadriasztási módok - ezeken kívül sok más eszköz
is - állnak rendelkezésére, melyek
alkalmazása a hatékony, eredményes kármegelőzés érdekében Ön
részéről is feltétlenül szükséges,
ezért kérem, hogy az adott területre vonatkozó leghatékonyabb
megelőző védekezési formákat szíveskedjen ezek közül választani és
azokat alkalmazni.
Mechanikai védekezések eszközei: Villanypásztor, karbidágyú,
gázpalackra szerelt gázágyú, kutyás őr alkalmazása, rezgőhatást kiváltó riasztók alkalmazása, tüzelés,
rémzsinegek elhelyezése.
Kémiai védekezés: Szaghatáson
alapuló szántóföldi kultúrákban alkalmazható vegyszerek, igen sok
és jó minőségű termék van forgalomban.

Tájékoztatom, és egyben kérem, hogy a károsodás vagy károkozás veszélye esetén vadásztársaságunkat haladéktalanul értesítse,
tájékoztassa.
A károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült
terület mellett található mezőgazdasági tábla esetén gondoskodjon
arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra
kerüljön termesztésre, mely magassága alapján lehetővé teszi az
erdőből kiváltó vad észlelését és
vadkárelhárító vadászatát.
Nagy értékű növényi kultúra
esetében illetve a fokozottan kárveszélyes területen fokozottan köteles közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében.
Apróvadas vadászterületen mezőgazdasági terület kaszálása esetén vadriasztó láncot vagy egyéb,
hanghatáson alapuló vadriasztó
eszközt kell használnia.
Kiemelt figyelem felhívásként
közlöm, hogy a vadászati törvény
rendelkezése alapján, ha a föld
használója a rendes gazdálkodás
körébe tartozó közreműködési kötelezettségének a szakszerű és a
károk elhárítására, csökkentésére
nem tesz eleget, a vadkárt a föld
használójának a terhére kell figyelembe venni.
A kárelhárítás megszervezése
és az együttműködés megvalósítása érdekében kérem, szíveskedjen
a hivatásos vadászunkkal a kapcsolatot felvenni és folyamatosan
tartani.
A vadásztársaság hivatásos
vadásza:
Elek István,
telefonszáma: 06-70-4347263
A hatékony, eredményes együttműködés reményében:
Mohácsi László
Vt. elnök

Mozgáskorlátozottak
lőkösházi helyi
szervezete
Kedves Lőkösháziak! A Mozgáskorlátozottak Békés megyei Egyesület és lőkösházi helyi szervezetének körülményeiben évek óta
nincs változás, erős korlátok közé
szorított lehetőségeinket feszegetve azonban „vagyunk”.
A 2018-as évnek a régi-új vezetőséggel vágtunk neki. Az elmúlt
két évben körvonalazódott egy
35-40 fős mag, akik lelkiismeret
furdalást éreznek szervezetünkért,
és akikre lehetett számítani, akik
eljöttek a vezetőség választásra, és
akikkel együtt voltunk a decemberi
Fenyőünneppel összekötött évzáróünnepségünkön.
Az Önkormányzat által biztosított
anyagi támogatás jelentős összegű
maradványából játékokat vásároltunk az óvodásainknak és eszközöket vettünk az iskolásainknak.
Fogadóóráinkat továbbra is kéthetente, szerdai napokon tartjuk a
Művelődési Házban, az első 2018.
január 17-én volt.
Az első félév időpontjai az alábbiak:
március 14., március 28., április 11.,
április 25., május 09., május 23., június 06., és június 20.
Csak emlékeztetőül: a civil szervezetek tagdíj fizetése az első negyedévben esedékes.
Sajátosságunkból adódóan mi nem
mehetünk tagdíjat beszedni /!!/,
ezért szeretettel várjuk fogadóóráinkon fizetésre hajlandó tagjainkat.
Utóirat: az elmúlt évben elmaradt
poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumi
kirándulást május - június hónapra
tervezzük.
Vezetőség

Hírmondó
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Óvodai, mini bölcsődei élet

„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel!”
2017. december 9.-én megrendezésre került a Télapó bál, rendhagyó módon a második adventi gyertyagyújtással egybekötve. A Szülők
Szervezete ezt az ünnepi eseményt
tartotta méltónak, hogy Nagy Józsefné Klárika óvó néni munkáját megköszönje és elköszönjön Tőle.
A Télapó bál sikerességét bizonyítja, hogy az óvoda és bölcsőde dolgozói
és a szülők is aktív résztvevői voltak az
előkészületeknek és a megvalósításnak is. Nagyon sok támogatás érkezett
tombola és pénzösszeg formájában.
Ez úton is szeretném megköszönni
mindenkinek az önzetlen segítségét,
mellyel hozzájárult a bál sikeréhez. A
bál bevételéből tartós és fejlesztő játékokat vásároltunk a mini bölcsődéseknek és az óvodásoknak, melyeket a
Fenyőünnepen kaptak meg.
December 12.-én Karácsony-váró
projektnapot tartottunk, a szülőkkel
együtt barkácsoltunk és kézműveskedtünk. A projektnap anyagszükségletéhez hozzájárult a Lőkösháziak az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány.
Az Önkormányzat jóvoltából szakkönyveket vásárolhattunk.
December 18.-án tartottuk a hagyományos Fenyőünnepünket, melyen részvételével megtisztelt minket
Polgármester Asszony, Jegyző as�szony, Iskolaigazgató Asszony, Igazgató helyettes Asszony is.

A fenyőfát Bellér László és családja
ajánlotta fel az intézménynek. Köszönjük szépen.
A gyerekek műsorral készültek,
melyet a feldíszített fenyőfa körül adtak elő. Ezt követően birtokba vehették a sok ajándékot.
Polgármester asszony tájékoztatta
a szülőket az óvodát érintő nyertes pályázat megvalósításának menetéről.
Az iskolai téli szünet ideje alatt egész
napos gyermekfelügyelet volt biztosítva a dolgozó szülők gyermekei számára.
Január 25.-én a Magyar Kultúra
napja alkalmából közös délelőttöt
szerveztünk a Petőfi Művelődési Házzal és a könyvtárral Nagy Dia segítségével és együttműködésével. A gyerekek magyar népmesét néztek, majd
ismerkedtek a könyvtári szokásokkal,
könyveket nézegethettek és kölcsönözhettek. Hasznos és kellemes délelőttöt töltöttünk együtt, köszönjük a
lehetőséget.
Február 9.-én ismeretszerző környezeti nevelés keretében hasznos
tudásra és ismeretre tehettek szert a
nagy-középső csoportosok a védőnő
munkájáról és érdekes vizsgálatokon
vehettek részt az Egészségházban. Köszönjük Hugyecz Nóra védőnőnek az
együttműködést.
Február 15.-én Mesemanó bábszínház interaktív előadásán vehet-

tek részt a gyerekek, melyet az SZMK
támogatott. Az előadásra meghívtuk
az első osztályos diákokat is. Találkozhattak volt óvodás társaikkal, nosztalgiázhattak és jól érezhették magukat.
Február 16.-án rendeztük a Farsangi mulatságot délelőtt 10 órától. A
bölcsődés és óvodás gyerekek műsorral készültek, verset mondtak, énekeltek, táncoltak. A szülők gondoskodtak
gyermekük jelmezéről. Finom fánkot
sütött Bellér Józsefné, melyből a gyermekek és a vendégek is fogyaszthattak. Köszönjük szépen!
Teát a konyha dolgozói főztek nekünk.
A fánk és a tea hozzávalóit az SZMK
biztosította.
A gyermekek műsorát és az evés-ivást
követően, Magyar István és zenésztársa gondoskodott a jó hangulatról és a
talp alá való zenéről. A délelőtt jó hangulatban telt.

Aktualitások:
Mini bölcsőde
A mini bölcsődébe a gyermekek
20 hetes koruktól felvehetőek, amen�nyiben a férőhely adott. Jelenleg maximálisan feltöltött a mini bölcsődei
csoport, kérek minden érintett szülőt
jelezze szándékát a kiküldött nyilatkozatban vagy személyesen az intézmény
vezetőjénél. Fontos az előreláthatóság
és a tervezés szempontjából mennyien igénylik az ellátást, jelenleg már
vannak bölcsődés korúak várólistán.
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Védőnői szolgálat

Óvoda
A Nkt.3§(7)..értelmében a szülőket
tájékoztatni kell az intézmény zárva
tartásáról. Intézményünkben 2018.
augusztus 6-27.-ig lesz a takarítási
szünet. Igény esetén a dolgozó szülők
gyermekei részérére gyermekfelügyeletet biztosítunk 700-1300 időtartamra.

Várható események
Márciusban:
Egy aktív apuka segítségével megismerkedünk a vasúti mozdonyokkal
és ki is próbálhatjuk.
A Hímző-kör asszonyaival közös délelőttöt tervezünk.
Március 19.-23. nyertes pályázat
megvalósítására készülünk „Szelektálj
tudatosan” szemléletformáló témahét
Lőkösházán keretében tervezünk: hulladékgyűjtést, újrahasznosítást, rajzpályázat meghirdetését, kirándulást Brédába és a község nevezetességeihez.
Megrendezésre kerül a Húsvét-váró
projektnapunk a szülőkkel közösen.
Áprilisban:
A megújult óvoda és bölcsőde épületének és udvarának ünnepélyes átadójára készülünk.
Májusban:
Az anyák napjára és a gyermeknapra készülünk.

Kedves Szülők!
Felhívom figyelmüket, hogy a járványos légúti megbetegedéssel járó
időszakban kérem, az alábbiakra fokozottan ügyeljenek:
• a beteg gyereket ne vigyék közösségbe (bölcsőde, óvoda, iskola)
• keressék fel házi vagy gyermekorvosukat
• gyakran mossanak kezet
• naponta többször szellőztessék a lakást
• gyermekek ágyneműjének gyakori
cseréje
• közös összejövetelek, ünnepségek
elhalasztása

Június 2.-án tartjuk az évzáró ünnepélyt és a ballagást a Művelődési
házban.

Köszönöm az Önkormányzatnak,
Polgármester asszonynak,
Jegyző asszonynak a mindenkori
partnerséget és együttműködést!
Kásáné Bellér Renáta
megbízott óvodavezető

Tájékoztatjuk a kedves szülőket és
nagyszülőket, hogy Baba-Mama klub
indult Lőkösházán a könyvtárban. Kéthetente pénteken (előre meghirdetett
napokon) 10:00 órától. Alkalmanként
előadókkal és érdekes programokkal
színesítjük a klub életét.
A következő alkalom: 2018. március 2.
Ez alkalommal a Pici Maci Muzsika látogat el hozzánk.

Első alkalommal kerül
megszervezésre községünkben
a Lőkösházáról
elszármazottak találkozója.
Az időpont:
2018.08.19. Falunap
A részletekről hamarosan bővebb
tájékoztatást adunk!

Az óvodába való beiratkozás időszaka is májusban lesz.

Intézményünk nyitott és együttműködő. Előzetes egyeztetés után szívesen
látjuk az érdeklődőket a mini bölcsődében és az óvodában.

• ne ölelgessék, puszilgassák testvéreiket
• a használt zsebkendőket minden
esetben dobják a kukába!

A településen, illetve annak közvetlen közelében idegen, gyanús
személyek megjelenése, észlelése
esetén kérjük Önöket, hogy haladéktalanul értesítsék a Lőkösházi
Határrendészeti Kirendeltség munkatársait!

Elérhetőségek:

06/66 550-420,
06/20 251-6695

Lőkösháza Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete által
alkotott önkormányzati
rendeletek nyilvánossága
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Nemzeti Jogszabálytár oldalon – www.
njt.hu – valamennyi hatályos
jogszabály és önkormányzati
rendelet, így Lőkösháza Község Önkormányzatának rendeleti is elérhetőek.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Lőkösházi

írmondó
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Ismét egy sikeres pályázatról számolhatunk be! Ennek
köszönhetően megújul a könyvtár informatikai rendszere és modern eszközök segítik majd a kültéri rendezvények megtartását!
A pályázatnak köszönhetően a könyvtár eszközkészlete bővül:
• 3 db laptoppal
• 2 db tablettel
• 2 db okostelefonnal
• 1 db projektorral
• 1 db multifunkcionális eszközzel (nyomtató, fax,
fénymásoló)
• 1 db beltéri és kültéri Wifi Access Point-al és amen�nyiben szükséges power injector-al
• 1 db routerrel.
2018. január 18-án megtartottuk az év első civil kerekasztal ülését, amelyen a helyi intézmények és civil
szervezetek vezetői és képviselői vettek részt.
Az összejövetel fő témája a 2018. évi rendezvények
időpontjainak és helyszíneinek egyeztetése volt, emellett pályázati lehetőségek is szóba kerültek.

Corvus-Classica
Értesítem a kedves lakosságot, hogy akciós,
minőségi, gránit síremlékeink megérkeztek!
Egyszemélyes gránitsír, felállítva, feliratozva: 140.000 Ft-tól
Kétszemélyes gránitsír, felállítva, feliratozva: 240.000 Ft-tól
Urna síremlék: 95.000 Ft-tól.

Síremlék lefedés, felújítás a legkedvezőbb áron!
Egyedi síremlék, konyhapult,
ablakpárkány megrendelhető!
Látogassanak el telepünkre, nagy a választék!
Tisztelettel: Kora Róbert, Lőkösháza Toldi utca 3/a.
06/30-209 4357

2018. évi tervezett programok:
Március 2.
Március 8.
Március 10.
Március 14.
Április 6.
Április 26.
Május 1.
Május 25.
Május 29
Június 2.
Június 12
Június 16
Augusztus 19.
Október 2.
Október19.
Október 20.
		
December 2.
December 8.
December 22.

Baba- Mama Klub
Községi Nőnap
Sportbál
Ünnepi megemlékezés
Baba- Mama Klub
Véradás
Kispályás foci
Óvodai gyermeknap
Községi gyermeknap
Óvodai ballagás és évzáró
Iskola, Egészség nap
Iskolai ballagás és évzáró
Falunap
Idősek Napja
Ünnepi megemlékezés
Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub
határon átnyúló klubtalálkozó
Adventi hangverseny
Télapó-Bál
Fenyő-Bál
Nagy Diána közművelődési munkatárs

Közintézmények telefonszámai:
Polgármesteri Hivatal: +36 66/244-244
Gondozási Központ: +36 66/244-113
Általános Iskola titkárság: +36 66/244-184
Általános Iskola igazgatói: +36 66/244-588
Óvoda: +36 66/244-085
Könyvtár: +36 66/244-399
Konyha: +36 66/244-612
Egészségügyi intézmények telefonszámai:
Háziorvosi Rendelő: +36 66/244-044
Fogorvosi Rendelő: +36 66/244-189
Védőnői Szolgálat: +36 66/244-590
Gyógyszertár: +36 66/244-072
Központi orvosi ügyelet: +36 66/240-896
hétköznap: 16:00-8:00 óráig
hétvégén: 0-24 óráig
Közbiztonság telefonszámai:
Határrendészeti Kirendeltség: +36 66/550-420
Gyula Rendőrkapitányság: +36 66/361-644
Polgárőrség Lőkösháza:
+36 30/621-0281, +36 70/941-5743
Segélyhívó: 112

Lőkösházi Hírmondó • A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja • Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata • Felelős
szerkesztő: Nagy Diána • Szerkesztőség: Lőkösháza Község Önkormányzata, Lőkösháza, Eleki u.28. • Nyomdai előkészítés: CsabaInformatika.NET

