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A gerendási önkormányzat időszaki lapja megjelenik kéthavonta Ingyenes terjesztésű

2018. március hó

Meghívó
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
tisztelettel meghívom Önt és kedves családját
2018. március 15-én délután 1400 órakor
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő
ünnepi megemlékezésre
Helyszín: Az önkormányzat előtti 1848-as emlékmű
Program:
o Himnusz
o Ünnepi beszédet mond Vantara Gyula országgyűlési képviselő
o A 6. osztályos tanulók megemlékezése
o Koszorúzás
o Szózat
Lengyel Zsolt
polgármester

Április 8. - Országgyűlési
képviselőket választunk
Gerendás
Békés
megye
1.
számú
választókerületéhez tartozik. Településünkön két
szavazókörben (1. sz. szavazókör: Gerendás Petőfi u.
2., 2. sz. szavazókör: Gerendás Kossuth u. 20.)
voksolhatnak a választópolgárok április 8-án 6 óra és
19 óra között. A szavazáshoz igazolni szükséges a
választópolgár személyazonosságát és a személyi
azonosítóját, vagy a lakcímét a magyar hatóságok
által kiállított érvényes igazolványokkal. Akik március
23-áig úgy döntenek, hogy a központi névjegyzékben
az országgyűlési választás névjegyzékére is kiterjedő
hatállyal nemzetiségi választópolgárként kívánnak
szerepelni,
a
pártlistás
szavazólap
helyett
nemzetiségük listás szavazólapját vehetik át az
egyéni választókerületi szavazólappal együtt.
A Helyi Választási Irodának fontos feladata
elősegíteni, hogy a választás jogszerűen bonyolódjon
le, ezért ha a választópolgároknak bármilyen kérdésük
lenne a választással kapcsolatban forduljanak a Helyi
Választási Iroda munkatársaihoz. Elérhetőség: 5925
Gerendás Petőfi u. 2.

Kóbor ebek
A község területén egyre
több esetben előfordul,
hogy a kutyatartók nem
veszik figyelembe a
kutyatartás
szabályait.
Közúton,
utcákban,
szabadon
járkáló,
„gazdátlan” kutyákkal lehet találkozni, melyek
veszélyeztetik a közlekedést és a lakosok testi
épségét.
Az év elején megtörtént az ebek összeírása, melynek
célja a jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése,
nem pedig ebadó bevezetéséhez szükséges felmérés.
Ezúton kérünk minden kutyatulajdonost, hogy
fokozottan figyeljenek oda házi kedvenceikre és
tartsák a portáikon belül őket.
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Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 29-i ülésén módosította a lakáscélú helyi
támogatásokról szóló rendeletét. Lengyel Zsolt András polgármester elmondta, hogy a lakáscélú támogatás maximális
összege a korábbi 600 ezer forintról 900 ezer forintra emelkedett, amely visszatérítendő és vissza nem térítendő
részből áll, kétharmad-egyharmad arányban. Fontos változás továbbá, hogy a 2014-es rendelethez képest már nem
feltétel az első lakáshoz jutás kritériuma, ezzel is elősegítve, ösztönözve a Gerendáson való letelepedést.
Az idei első ülésén a testület elfogadta a 2018. évi első féléves munkatervét és a közbeszerzési tervét. Az Orosházi
Kórház kérelemmel fordult az önkormányzat felé, melyben működési költségeinek kiegészítéséhez kért hozzájárulást
az önkormányzattól a főigazgató. A képviselők 100 ezer forintos támogatást szavaztak meg a kórháznak. Dr. Bárány
Magdaléna a helyi rendelő fogorvosi székének cseréje ügyében fordult az önkormányzathoz, mivel véleménye szerint
a régi, használt szék újbóli rendbetétele már nem lenne kifizetődő. A képviselők egyhangú szavazással döntöttek egy
új szék vásárlása mellett, amelyet részben az erre a célra biztosított keretből, illetve egy kedvező hitel felvételével
biztosítana az önkormányzat.
A 2018. február 27-i ülésén a képviselő-testület megalkotta a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletét. Krajcsóné
Tóth Ágnes jegyző elmondta, hogy mivel 2017-ben az önkormányzat adóerő-képessége magas volt, így szociális
normatívát nem kapott, viszont a 2018. évi adóerő-képessége alapján ez változott. Ennek következtében lehetőség
nyílt a helyi szociális ellátások körének kibővítésre, így az óvodakezdési támogatás, valamint a 65 év felettiek
karácsonyi támogatása is bekerült az új rendeletbe.
Az ülés következő napirendi pontjaiban a testület módosította az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét,
valamint elfogadta a 2018. évi költségvetését. A Választási eljárásról szóló törvény alapján a képviselők
megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait (9 fő) és a póttagokat (6 fő).

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülése
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. február 12-én tartotta az idei első ülését, amelyen a
képviselők elfogadták a 2018. évi költségvetésüket és a 2018. évi munkatervüket. Priskin Jánosné elnök asszony
beszámolt a tavaly decemberi ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Kiemelte, hogy a gerendási 4431-es bekötőút
Csorvás felőli bejáratánál egy szlovák nyelvű „Gerendás” helységnévtábla elhelyezése iránti kérelmet
terjesztettek a helyi önkormányzat testülete elé. A beadványt támogatták a képviselők, a szlovák önkormányzat
megkezdte a tábla kihelyezéséhez szükséges adminisztratív feladatokat. Priskin Jánosné az előttük álló
feladatokról elmondta, hogy a szlovák önkormányzat május 19-én rendezi meg a XVIII. Hagyományőrző Szlovák
Kolbászgyúró Versenyt. Júliusban evangélikus szlovák nyári gyermektábort szerveznek Alsórákossal, Diószeggel
és Kismácséddal együtt Szlovákiába. Augusztusban pedig a kenyérünnepet és a Szent István-napot szervezik a
Gerendási Gazdakörrel közösen.

A falugazdász irodájában az alábbi
ügyekben és időpontokban van lehetőség
ügyet intézni:
Balogh László falugazdász: minden héten
szerdán 8:00 – 12:00 óráig
Szabados Józsefné járási ügysegéd: minden
páros héten kedden 12:00 – 15:00 óráig
Hulladékszállítással kapcsolatos ügyek:
minden páratlan héten szerdán 12:00 –
13:15 óráig

Tájékoztatás
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. értesíti
a lakosságot, hogy
2018. április 17-én a víztorony,
2018. április 19-20-a között a hálózat mosatását végzik.

A fenti napokon nyomáscsökkenés, esetleges vízhiány
várható.
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Iskolai farsang- beszámoló
Február 9-én tartotta az általános iskola nyolcadik osztálya a hagyományosan megrendezésre kerülő farsangi
mulatságot a Művelődési Házban.
15 órától megnézhettük, hogy az alsósok, aztán a felsősök, hogyan űzik el a telet. A jó hangulatú műsorok közben
mindenki nagyon jól szórakozott. A produkciók betanításáról az osztályfőnökök gondoskodtak, amiket ezúton is
köszönünk, hogy türelemmel és odaadással készítették fel az iskola tanulóit.
Az iskolások után következett a jelmezfelvonulás. A farsangi hangulatot keltő gyerekek ötletesebbnél ötletesebb
jelmezekkel kápráztattak el mindenkit.
Az előtérben éhségünket az isteni sütemények, szendvicsek, gyümölcssaláta, gofri társaságában tudtuk enyhíteni.
Ételünket a frissítő italok és forró csoki koronázta meg. A nagyteremben színezővel és szerencsejátékkal köthették le
magukat a kisebbek. A Békés Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával kézműves foglalkozásokon
ügyeskedhettek a gyerekek. Köszönjük a lehetőséget! A táncteremben kibulizhatták magukat a fiatalok.
Végül a tombolasorsoláson izgulhatott a falu apraja-nagyja. Értékes nyereményekkel gazdagodhattak a nyertesek.
Hálával tartozunk mindazoknak akik felajánlásaikkal segítették még szebbé és felejthetetlenebbé tenni ezt a farsangot.
Köszönjük szépen a Gerendási Szlovákok Egyesületének, Kolarovszki Györgynek és Zahorán Erikának az anyagi
támogatást, Sajben Csabának, Milecz András és feleségének, Tóth Jánosnénak az egyéb felajánlást, valamint az
önkormányzatnak, aki biztosította a helyszínt és a technikát.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a szülők munkája is sokat segített abban, hogy az idei farsang sikeres legyen. Ők
készítették a finomabbnál finomabb nyalánkságokat. A nyolcadik osztályos gyerekek a helységek feldíszítésében és a
díszek elkészítésében is sokat fáradoztak, de a végeredmény magáért beszélt.

KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST
A 2017. december 14-én megtartott
„Mindenki
Karácsonya”
ünnepség
támogatóinak ezúton mondok köszönetet,
hogy
adományaikkal
segítették
a
rendezvényt:
a
Gerendási
Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Hunapfel
Kft.-nek továbbá a süteményeket készítő
gerendási háziasszonyoknak.
Külön
köszönjük a Békés Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszernek, hogy biztosította a
Fénysugár Bábcsoport fellépését.
Lengyel Zsolt
polgármester

2018. január és február havi anyakönyvi hírek
Születés:
Zahorán Kitti és Kaczkó György Zsolt, leánya Kinga
Nagy Zsófia Anett és Kovács Sándor Szabolcs, fia Sándor
Házasságkötés: Kabódi László Imre és Szenteczki Csilla Beáta
Haláleset: Bielik Mihályné életének 78. évében, Frankó János
életének 81. évében, Szabadai Mihályné életének 102.
évében, Czinege Istvánné életében 91. évében, Vidovenyecz
Mátyás életének 68. évében, Botyánszki Jánosné életének 85.
évében, Vallerjanovics Pál életének 76. évében, Északi
Sándorné 92. évében, Veres László életének 78. évében,
Hegedűs Lajos Sándorné életének 88.
évében, Piros István életének 85.
évében elhunyt.
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Kedves Vásárlóim!
2018. március 1-jétől változik a nyitvatartási rend a
Húsboltban, a következők szerint:
Keddtől szombatig 08:00- 12:00 óráig változatlan
árukészlettel várom Önöket
Nádra Gábor

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
szolgáltató 2018.
évre a
következő szállítási napokat
tervezi:
Zöldhulladék-szállítás:
Április 06.
Május 04.
Június 01.
Július 06.
Augusztus 03.
Szeptember 07.
Október 05.
November 09.
Szelektívhulladék-szállítás:
Április 13.
Május 11.
Június 08.
Július 06.
Augusztus 03.
Szeptember 14.
Október 12.
November 09.
December 07.
Tisztelettel:
Gyurkó Kitty
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
szállításvezető
+36 30 28 95 406
E-mail: gyurko.kitty@tappe.hu
Tel.: 66/442-342, Fax.:66/441-630

Fizetett hirdetés

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igénylésről
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos
ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az
ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de
a biztonság érdekében javasolt.
Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik.
Időpontfoglalásra interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet
időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:
Telefonon a körzetszám nélkül ingyenesen hívható 1818-as hívószám tárcsázása után
a 9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Békés Megyei Ellátási Csoport,
Békéscsabán a Kazinczy u. 9-es szám alatt.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00 – 20.00
Keddtől – Péntekig
8.00 – 14.00
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa
egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik időpontjának
egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.
A kéményseprőipari szolgáltatás időpontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül nem intézhető!
Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Gerendási Hírek  a Gerendási Önkormányzat időszaki lapja  Felelős kiadó: Gerendás Község Képviselő-testülete
A szerkesztőség címe: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053
E-mail cím: gerendas@primcom.hu
Nyomtatás: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053
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