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Meghívó
Szeretettel meghívom Önt és családját, rokonait, barátait, ismerőseit

Gerendás VIII. Hársfafesztiváljára
Találkozzunk 2018. július 21-én, szombaton 8 órakor a Csicsely-tó melletti rendezvénysátornál!
Töltsön velünk egy vidám napot!

A nap programja
Délelőtt
08:00 Főzőverseny kezdete
09:00 Csaba lovas Íjász kör bemutatója
09:45 Mobil Kreszpark akadálypálya
10:30 Taekwondo bemutató
12:00 Ebéd
A gyermekeknek egész napos aktív
kikapcsolódást kínálunk a Sportpályán
és környékén:
 arcfestés
 csillámtetoválás
 kézműves játszóház
• ugráló várak

Délután
15:00 Malacfogó verseny
16:00 Csenge és Bia Modern tánc előadása
17:00 Köszöntőt mond:
Lengyel Zsolt polgármester
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő
Eredményhirdetés

Este
18:00 Vacsora
19:00 Deja-Vu koncert
19:30 Tombolahúzás
20:30 Piramis élő koncert
22:30 Utcabál
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Vacsoraigényüket a civil szervezetek vezetőinél, az önkormányzatnál és a strandfürdőben lehet jelezni.
Változatos programokkal várunk minden kedves érdeklődőt:
Lengyel Zsolt András s.k.
polgármester

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
Gerendás Község Önkormányzata az idei, VIII. HÁRSFAFESZTIVÁL rendezvényének keretében meghirdeti
főzőversenyét civil szervezetek és baráti társaságok részére „Egytálételek” kategóriában.
Időpont:
Helyszín:

2018. július 21-én 8 órától 12 óráig
Gerendás, Csicsely-tó és környéke

Nevezés:
A nevezési lapot, mely beszerezhető az önkormányzat 7. számú irodájában 2018. július 16-án 16 óráig lehet leadni. A
később leadott nevezéseket már nem áll módunkban elfogadni.
Nevezési díj nincs.
A versenyző csapatok biztosítják a főzéshez szükséges alapanyagokat, eszközöket és a csapatnév kiírását.
A versenyzők részére a rendezők biztosítják: a főzőhelyet, 1 sörasztalt, 2 sörpadot, 1 sörsátrat, az étel kínálásához
szükséges műanyag evőeszközöket és a tányérokat.
Az első három helyezett oklevelet kap, a többiek emléklapot.
A csapatok az elkészült ételekért pénzt nem kérhetnek, azt kóstoló jelleggel szétoszthatják a látogatók között.
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Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 30-án tartott ülésén megtárgyalta és
elfogadta a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint elfogadta a 2017. évi ellenőrzési jelentést.
A második napirendi pontként a közművelődésről szóló 8/2017. (V.29.) számú önkormányzati rendeletet
módosította a közművelődési törvény változása miatt.
Harmadik napirendi pontként a HIDRO-G Kft. 2017. évi mérlegét tárgyalta meg a testület, és elfogadta a
könyvvizsgáló jelentését.
A májusi testületi ülés tárgyalta meg a 2017. évi gyermekvédelmi és családsegítő munkáról szóló beszámolót, mely
két részből állt, Kiss Zsoltné Tóth Mónika a békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti központ munkatársa,
valamint Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző számolt be a gyermekvédelmi munkáról.
A június 18-án tartott testületi ülésen a képviselők megtárgyalták és elfogadták a
Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Kétsopronyi Közös

2018. június 28-án rendkívüli képviselő-testületi ülésen a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00025 azonosítójú „Kerékpárral
a munkahelyre – Kerékpárút fejlesztése a 4431. j. közút mellett, Gerendás-Csorvás települések között” című
nyertes projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás megindítására került sor. Mivel Csorvás Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/218. (IV.25.) számú határozatával megbízta Gerendás Község
Önkormányzatát a projekttel kapcsolatos feladatok ellátásával, és felhatalmazta a közbeszerzési eljárás
lefolytatására, így a jogerős építési engedély birtokában haladéktalanul megindításra került a közbeszerzési eljárás.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi
ülése
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
május 30-án megtárgyalta a Gerendási Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót.
2018. július 9-én tartott ülésén módosította a 2018. évi
költségvetését, mivel a 2018. évi feladatalapú költségvetési
támogatás első részlete jóváírásra került az önkormányzat
pénzforgalmi számláján, valamint a Békés Megyei Szlovák
Önkormányzat is támogatta a Kolbászgyúró Versenyt. A
támogatások miatt szükséges volt módosítani a 2018. évi
költségvetést.
Priskin Jánosné elnök asszony beszámolt a májusi testületi
ülés óta elvégzett feladatokról, mely szerint 2018. június 8-án
a gerendási szlovákok 2 fővel részt vettek a hunyai
Aratónapon, 2018. június 12-én a Hagyományőrző
Kolbászgyúró Versenyen részt vett gyerekek ellátogattak a
Gyulai Várfürdőbe, valamint megtekintették a Böllérmúzeumot
is. 2018. június 18-án a Békés Megyei Rendőrkapitányság
munkatársa előadást tartott a közbiztonságról, értékeink
megóvásáról.
2018. június 22-24 között a gerendási
szlovákok 7 fővel képviseltették magukat a Diószegi kulturális
napokon és főzőversenyen. 2018. július 7-én a békéscsabai
országos szlovák nap rendezvényein is részt vett az
Önkormányzat, ahol Békéscsaba újratelepítésének 300.
évfordulóját ünnepelték meg.
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Fogas kérdés
Jó hírrel örvendeztetjük meg Gerendás
lakosságát. A fogászati ellátás színvonala
jelentősen emelkedik egy új, korszerű
kezelőegység által, amit Semmelweis nap
alkalmával avattunk fel.
Tavaly, év végén, a Kormány döntött a
fogászatok
finanszírozásának
egyszeri
támogatásáról. Ez alapozta meg az új
gépbeszerzés lehetőségét. Az Önkormányzat
sok erőfeszítést tesz, a helyben biztosított
orvosi alapellátásért. Az egyre csökkenő
lakosság
létszáma,
egyre
kevesebb
finanszírozást hoz, ezért növekszik a
kiegészítendő
rész,
amit
a
helyi
Önkormányzatnak kell hozzá tenni. A
gépbeszerzést önerővel meg kellett támogatni,
de cserében egy hosszú távon jól működő,
modern
követelményeknek
megfelelő
készüléket használhatunk, ami gyorsabb,
kényelmesebb, fájdalommentesebb kezeléseket
tesz lehetővé.
Köszönjük az összefogást, a mindig támogató
hozzáállást, és várjuk a lakosságot a megújult
fogászati rendelőbe.
Dr. Bárány Magdaléna

2018. július hó
Gyermeknapi élmények
Gyermeknap alkalmából buszkiránduláson vehettek részt az iskolások. A Szülői Munkaközösség 2 buszt bérelt, így
valamennyi tanuló eljuthatott a fővárosba. Délelőtt a Csodák Palotájában 2 szinten 250 interaktív játék között
kedvükre kísérletezhettek a gyerekek, játékos módon ismerkedhettek meg fizikai törvényszerűségekkel.
Délután pedig a Parlament idegenvezető által történő bemutatása mindannyiunknak maradandó élményt nyújtott.
Amit eddig csak a TV-ben láthattunk, most testközelből nézhettük meg: a koronaőröket, a Szent Koronát és a
koronázási jelvényeket, valamint a felsőházat, a frakcióülések helyét, ami tükörképe az alsóháznak, ahol a
parlamenti üléseket tartják.
Az élménydús napot közös étkezéssel zártuk.
Ezúton köszönjük a Gerendási Gazdakör szervezését, hogy segítségével térítésmentesen megtekintettük a
Parlamentet.
Vicziánné Fabisz Melinda
tanár

Köszönet a támogatásért

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Gerendási
Szlovákok Egyesülete
2018. július 15-én fürdőzést szervez

A Gerendási Gazdakör, a Gerendási Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Gerendási Szlovákok Egyesülete
köszönetet mond mindazoknak, akik a XVIII. Kolbászgyúró
verseny megrendezését segítették:
Támogatóik:
Országos Szlovák Önkormányzat, Békés Megyei
Önkormányzat, Békés Megyei Szlovák Önkormányzat,
Gerendás Község Önkormányzata, Agro-Rent Kft., BÁrendás Kft., Holstein Farm Kft., Plinius Duó Kft., Békési
Ferenc és családja, Viczián János és családja, Szkaliczki
András Lajos és családja, Dr. Németh Dorottya, Kesjár
János, Kesjár Jánosné, Rusznák Pál, Rusznák Pálné, Eke
Gézáné, Eke Géza, Eke Tamás, Kiss Rudolf és családja,
Kesjár Tiborné, Bartolák Tamás, Vida Barbara, Kovács
Imréné, Petrus Gábor és családja, Dr. Szkaliczki Tibor és
családja

Utiköltség hozzájárulás: 1.200,- Ft/fő
Indulás: 2018. július 15. 06:30 órakor Gerendás
Kossuth u. 28. szám előtt (Priskin Jánosné)
Jelentkezési határidő: 2018. július 14.
Érdeklődni lehet: Zahorán Erikánál (06-20-932-1290)

Nevezési lap a főzőversenyre
Alulírott ……………………………………………….................. nevezem a ………………………………………………………………………….
nevű csapatot a 2018-os gerendási Hársfafesztivál „Egytálétel” főzőversenyére.
Csapatunk ……………… fő vendéglátását vállalja.
Evőeszközigényünk:
……….. db tányér
……..… db kés
……..… db villa
……..… db kanál
Gerendás, 2018. július …………..

……………………………….……………………..
aláírás
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Tájékoztatás parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatos hatósági eljárásról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2018. évi XLVI. törvény (továbbiakban ÉLTV.) 17.§ (4) Bekezdése
értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfűvel való fertőzöttség helyszíni ellenőrzésének lefolytatása a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet (parlagfű rendelet), illetve a vonatkozó jogszabályok alapján, külterületen az ingatlanügyi
hatóság (továbbiakban: földhivatal), míg belterületen a jegyző hatásköre. A hatósági eljárás lefolytatása és a bírság összeg
megállapítása a növény-és talajvédelmi hatóság (továbbiakban: növényvédelmi hatóság) feladata, kötelezettsége.
Amennyiben a helyszíni ellenőrzést végzők parlagfű fertőzést állapítanak meg, az arról készült jegyzőkönyvet a
növényvédelmi hatóság részére megküldik, a beazonosított koordinátákkal, a földhasználó(k)ra vonatkozó adatokkal, illetve a
készített fényképfelvételekkel együtt. A növényvédelmi hatóság az eljárás megindításáról szóló tájékoztatás mellett
kézhezvételtől számított 8 napon belüli nyilatkozattételi lehetőségre is felhívja az ügyfél figyelmét. Fel kell azonban hívni a
figyelmet arra, hogy az ellenőrzés lefolytatásáról szóló értesítés mellőzhető, annak elmaradása, nem minősül eljárási hibának,
nem feltétele az ellenőrzés lefolytatásának.
A közérdekű védekezést külterület esetén a növényvédelmi hatóság, belterület esetén a jegyző rendelheti el, melynek
végrehajtása a megbízott vállalkozó feladata. Amennyiben azonban az értesítést követően az ügyfél eleget tesz védekezési
kötelezettségének, a közérdekű védekezés foganatosítására nem kerül sor. A parlagfű rendelet alapján közérdekű védekezés
költségeként a növény- és talajvédelmi hatóságnál, illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói díj számolható el, melynek
megfizetése az ügyfelet terheli.
A parlagfű fertőzöttség esetén a növényvédelmi hatóság az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának
módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet és az Éltv. alapján növényvédelmi bírságot szab ki, attól
eltekinteni nem lehet, minden esetben ki kell szabni. A bírság kiszabásakor a növényvédelmi hatóság figyelemmel van
parlagfűvel fertőzött terület méretére, a felület borítottságára, illetve, hogy a ügyfél vonatkozásában a korábbi években kerülte sor növényvédelmi bírság kiszabására.

2018. május és június havi anyakönyvi
hírek
Születés: Tóth Nikolett és Kriszt Tibor leánya Ajsa Ella

Véradás
Május 25-én tartottuk az idei év második véradását
községünkben. Ezúton szeretném megköszönni minden
véradó részvételét, hogy véradásával hozzájárult a beteg
emberek gyógyításához.

Házasságkötés: nem történt
Haláleset: Bali Péterné életének 89. évében,
Bielik Mihály életének 87. évében,
Kiss László életének 91. évében,
Kassai Péterné életének 81. évében elhunyt.

A megjelentek névsora:
Popol Róbert, Sztricska Györgyné, Bakos Edina, Obsuszt
György, Priskin László, Bartolákné Tóth Ildikó,
Kolarovszki István, Sas Sándor, Megyeri György, Oláhné
Barakonyi Ildikó, Kiss Zsolt, Nyerges Erzsébet, Rusznák
Györgyné, Belák János Zsolt, ifj. Milecz József,
Vallerjanovics Pálné, ifj. Tóth István, Botyánszki János,
Petrus Edit
Szász Róbertné
Magyar Vöröskereszt
Gerendási Területi Szervezet titkára
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