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Anyák napja
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról
emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik,
Magyarországon május első vasárnapján. Az anyák megünneplésének
története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi
ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az
édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek,
amikor az anyákat is felköszöntötték. Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet
hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az
ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a
legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az
Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról:
„Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján
tartandó «Anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki
növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze
túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő
munkájába kapcsolódik.
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Édesanyámnak
Mert te adtál nekem életet, és
ami még fontosabb leckét arra,
hogyan kell élni.
Te vagy minden jónak a forrása,
amit éltem életem során.
Édesanyám köszönetet mondok
mindazért, ami vagy és ami én
vagyok.
(David L. Weatherford)

Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Gerendási Szlovákok Egyesülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2017. május 20-án rendezendő

XVII. Szlovák Kolbászgyúró versenyre
Program:
8.30
10.00
12.30
14.00
17.00
18.30
20.00

Regisztráció a versenyre
Kolbászgyúró verseny
Ebéd
Kulturális program
Eredményhirdetés
Vacsora
Fellép: LUIGI
Szlovák bál

Mindenkit szeretettel várnak a Rendező Szervek!

Meghívó
A Csicsely Tó Gerendás Sporthorgász Egyesület 2017. június 4-én megrendezi a III. Pünkösdi
Horgászversenyt, valamint május 28-án az II. Gyermeknapi Horgászversenyt, melyre tisztelettel várja az
érdeklődőket.
A horgászverseny részvételi feltételeivel kapcsolatban Zatykó József HE elnök ad felvilágosítást.
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Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről
Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-ei ülésén Lichtenstein Lajos a HVB elnöke elmondta,
hogy amennyiben a listáról megválasztott képviselő helye megüresedik, akkor helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A
Bizottság megállapította, hogy a 2014. október 12-i választás eredményeként a soron következő jelölt Oláh Andrásné, aki a
képviselői megbízatást vállalta, majd letette az esküt. A képviselők az ülés további részében módosították a 2016. évi
költségvetési rendeletet, majd elfogadták az önkormányzat 2017. évi költségvetését. Lengyel Zsolt András polgármester
tájékoztatta a képviselőket, hogy elindult az Idősügyi Infokommunikációs program, melynek lényege, hogy a 65 év felettiek
számára biztosítsa az interneten történő kommunikáció lehetőségét, illetve - néhány esetben - vészjelzésre alkalmas
elektronikai eszköz beszerzését. A környező településekkel – Csorvással, Telekgerendással és Kétsopronnyal – közösen
történik a program megvalósítása Gerendás gesztorságával, közfoglalkoztatottak alkalmazásával.
A március 2-án tartott közmeghallgatáson Lengyel Zsolt András polgármester beszámolt a 2016-os gazdasági évről.
Megemlítette az elmúlt évek sikeres pályázatait, melyeknek köszönhetően korszerű szigetelést kapott a polgármesteri hivatal,
az iskola, a művelődési ház és az egészségház. Kiemelte, hogy az Ady Endre utcától nyugatra lévő Kossuth utca géptelepig
tartó szakaszának felújítására sikeresen pályázott az önkormányzat. A falugyűlés második felében Vantara Gyula
országgyűlési képviselő tartotta meg beszámolóját a gazdasági, politikai aktualitásokról, amelyek közvetve, vagy közvetlenül
érintik Békés megyét.
A képviselő-testület elfogadta a 2016-os évről szóló rendőrségi beszámolót a település közrendjéről a március 27-ei ülésen.
Benedek Barnabás r. ezredes kiemelte, hogy sikerült megoldani az állandó körzeti megbízotti jelenlétet Gerendáson, ami
tovább javíthatja a közbiztonságot. A testület megalkotta a közterületek használatának szabályairól szóló rendeletét, illetve
elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervet

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülése
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat február 16-án tartotta idei első ülését, amelyen a képviselők elfogadták a
2017. évi költségvetésüket. Priskin Jánosné, a szlovák önkormányzat elnöke beszámolt a januárban és február első felében
történt eseményekről, illetve a 2017-es évi terveikről. Ezek közül kiemelte a Gerendási Kolbászgyúró Versenyt, ami minden
évben komoly szervezési feladatokat igényel a szlovák önkormányzattól.

B a l l a g á s
2017. június 24-én, szombaton

2017. május 27-én, szombaton 9:30

10 órakor a Savio Szent

órakor a Savio Szent Domonkos

Domonkos Katolikus Általános

Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Iskola és Óvoda gerendási

gerendási telephelyén elbúcsúznak

telephelyén búcsúznak

az óvodai élettől a szeptembertől
iskolába induló óvodások

iskolájuktól a 8. osztályos tanulók

Ballagó óvodások:
Baranyai Sára Angelika
Csapó Melinda Leila
Gabnai Amira Fruzsina
Golovics Martin Zoltán
Jakobecz Balázs
Sárközi Mihály

Ballagó 8. osztályosok:
Bakos Gábor
Gabnai György Miklós
Gajdács Ágnes
Huszár Andrea Bernadett
Kucsa Anasztázia
Petrovszki Adrián János
Petrovszki Korina Rozália
Rálik György István
Vallerjanovics Ábel
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Tisztelt Gazdálkodó!
AMENNYIBEN ÖN A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által működtetett FALUGAZDÁSZ-HÁLÓZAT
MUNKAVÁLLALÓINAK TÉRÍTÉSMENTES ELEKTRONIKUS KÉRELEM BENYÚJTÁSBAN VALÓ
KÖZREMŰKÖDÉSÉT KÍVÁNJA IGÉNYBE VENNI, úgy arra KIZÁRÓLAG A KAMARAI
MEGHATALMAZÁS KERETÉBEN VAN LEHETŐSÉGE.
Tájékoztatjuk, hogy a 2017. évtől kezdődően a gazdálkodó ügyfélkapuját a falugazdász az elektronikus
kérelem benyújtására nem használhatja.
Ha a kérelem benyújtásával kapcsolatban a falugazdász segítségét veszik igénybe az ügyfelek, akkor előtte
célszerű időpontot egyezetni az esetleges sorban állás elkerülése végett. A gyorsabb ügyintézés érdekében az
igénylőnek javasolt a benyújtáshoz minden szükséges dokumentumot előkészítenie és a benyújtáshoz
magával vinnie, pl.:







fényképes személyazonosságot igazoló okmány
amennyiben nincs érvényes meghatalmazása a falugazdász részére, úgy kell az az igénylő
elektronikus jelszava. (ha nincs ilyen jelszó vagy elveszett, újat kell igényelni az erre a célra
rendszeresített G1040-02 Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges
jelszó iránti kérelem elnevezésű nyomtatványon, amely a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapjáról
letölthető)
minden olyan dokumentum (állatorvosi igazolás, számlák, bizonylatok stb.), amelyek szükségesek az
adott támogatási jogcímek igényléséhez
amennyiben már rendelkezik új plasztikkártya alapú őstermelői igazolvánnyal, azt mindenképp
vigye magával a kérelem beadásához
amennyiben nem tud személyesen eljárni, akkor az igénylő meghatalmazottja kitöltve és megfelelően
aláírva hozza magával a NAK-NY-73-as azonosító számú: „Meghatalmazás ügyfél képviselője részére
Kamarai meghatalmazott előtti eljárásra (MH1)” elnevezésű nyomtatványt.

Kérjük, hogy a személyes adatokban történt változásokat (e-mail cím, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám),
feltétlenül jelezzék, mert sok esetben a támogatás kifizetése múlhat rajta. Különösen fontos a telefonos elérhetőség
és e-mail cím megadása (amennyiben rendelkezik vele), a későbbi kapcsolattartás miatt!
Üdvözlettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

V é r a d á s
2017. március 1-jén tartottuk az idei év első
véradását községünkben. Ezúton szeretném
megköszönni minden résztvevőnek, hogy
hozzájárult a beteg emberek gyógyításához.
A megjelentek névsora: Vallerjanovics Pálné,
Petrus Szilvia, Kun Ildikó, Kiss Zsolt, Popol
Róbert, Nagy Zsófia, Nyerges Erzsébet,
Toncsenka Erzsébet, Szegvári Mária, Rusznák
Györgyné,
Bartolákné
Tóth
Ildikó,
Vallerjanovics Tamás, ifj. Milecz József, Ilyés
Mónika, ifj. Tóth István, Pusztai László, Sas
Sándor, Botyánszki Mariann, Szkaliczki Tibor

2017. március és április havi anyakönyvi hírek
Születés: Fazekas Teréz és Bondár Zsolt, fia Zsombor
Házasságkötés: nem történt
Haláleset:
Zoltán Jánosné életének 93. évében,
Vígné Lengyel Ilona életének 82. évében,
Vincze Ferencné életének 92. évében,
Örsi Gabriella életének 77. évében,
Ancsin Károlyné életének 83. évében,
Bartal András életének 82. évében,
László Jenőné életének 78. évében elhunyt
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Közszolgáltatók
Tájékoztatjuk a Lakosságot a településen üzemelő közszolgáltatók elérhetőségéről:
Hulladékszállítási közszolgáltatás

Kéményseprőipari tevékenység

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Központi ügyfélszolgálat: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.
Telefon:+36/66 447-150 (ügyfélfogadási időben)
Email: bekesmanifestkft@gmail.com
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő – Szerda: 08.00 – 15.00
Csütörtök: 07.00-19.00
Péntek: 08.00 – 12.00
Szállítással kapcsolatos bejelentések:
+36/66 432-169

A hatályos törvény értelmében július elsejétől a
településünkön
a
kéményseprőipari
tevékenységet
a
BM
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központ Kéményseprőipari Szervezet
végzi a lakosság körében. Ettől a naptól a
rendszeres időközönként elvégzett kéményfelülvizsgálat és –tisztítás, vagyis a sormunka
ingyenes lesz.

Szennyvízszippantás
Teltisz Bt.
Békéscsaba Rákóczi u. 35.
Bejelentés: 06-20-988-6203 vagy 66/637-507

Ha kérdése van, hívja a 1818-as ingyenesen
hívható telefonszámot, ahol a kéményseprésről a
9.1 menüpontban kap általános tájékoztatást,
vagy
küldjön
e-mailt
a
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
címre

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet fizetett hirdetése

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
E-mail cím: gerendas@primcom.hu

