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megjelenik kéthavonta Ingyenes terjesztésű 2016. december hó

Ady Endre: Karácsonyi rege
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

M e g h í v ó
Gerendás Község Önkormányzata, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Gerendási Római
Katolikus és az Evangélikus Egyház szeretettel meghívják Önt
a 2016. december 15-én, csütörtökön 15.00-kor az Apponyi Albert Közművelődési
Intézményben tartandó MINDENKI KARÁCSONYA ünnepségre
Program:
- Vantara Gyula országgyűlési képviselő ünnepi köszöntője
- Az óvodások Négy gyertya meséje című előadása
- Az általános iskolások műsora
- Liptákné Gajdács Mária lelkész asszony köszöntője
- Tücsök Peti gyermekműsora
- Megvendégelés
Mindenkit szeretettel várunk!
Az önkormányzat kisbusszal gondoskodik a nehezebben mozgó idősek oda- és hazaszállításáról. Kérjük, ez
irányú igényüket a 249-224-es telefonszámon csütörtök délig jelezzék!

2016. december hó

Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről
- Gerendás Község Képviselő-testülete 2016. október 24-ei ülésén – jogszabályi változások miatt – módosította a
helyi adókról szóló rendeletét. Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző elmondta, hogy ez a lakosok vonatkozásában nem
eredményez változást. Ugyancsak szükségessé vált a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet korrekciója.
- Gerendás Község Önkormányzatának 2016. november 28-ai ülésén két rendelet megalkotása, valamint két
rendelet módosítása voltak a főbb napirendi pontok. Az egészségügyi alapellátás körzeteit egy 2002-es jogszabály
szabályozta, amely nem felelt meg a mai elvárásoknak, így új rendeletet kellett alkotni. Szintén rendeletet kellett
alkotni a község területén működő közterületi térfigyelő kamerák vonatkozásában.
A természetben nyújtott szociális tüzelő ellátásról szóló 2015. évi rendeleten azért kellett változtatni, mert a
tavalyihoz képest változott a szétosztható szén mennyisége és értelemszerűen a dátumok is. A 2005 -ös, helyi
építési szabályokról szóló rendelet is módosította a testület. Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző hozzátette, hogy a
kormányhivatal felülvizsgálta a települések HÉSZ rendeleteit, melynek során felhívta az önkormányzatokat, hogy
aktualizálják a szabályzataikat.
Lengyel Zsolt András polgármester elmondta, hogy rengeteg panasz érkezik hozzá nem megfelelő tüzelőanyag
használatából fakadó levegőszennyezés kapcsán. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy a környezetvédelmi hatóság a
levegővédelmi követelményt megsértők részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szabhat ki.

2016. november és december havi
anyakönyvi hírek
Születés: nem történt
Házasságkötés: nem történt
Haláleset: Vaszkó Illésné életének 88. évében
elhunyt

Gerendás Község
Önkormányzata
értesíti
a
lakosságot, hogy

2016. december 20-ától a
HÚSBOLT újra üzemel.

V é r a d á s
2016. november 21-én tartottuk az idei év negyedik véradását községünkben. Ezúton szeretném megköszönni
minden résztvevőnek, hogy hozzájárult a beteg emberek gyógyításához.
A megjelentek névsora: Neller Zsanett, Tóthné Csatlós Mónika, Megyeri György, Nyerges Erzsébet,
Kesjár Tibor, Bartolákné Tóth Ildikó, Farkas László, Gyurkó Zoltán,
Petrus Szilvia, Sztricska Györgyné, Domján Edit, Pusztai László, Milecz József,
Kun Ildikó, Sas Sándor, Rusznák György Sándorné, Ilyés Mónika, Szkaliczki Tibor,
ifj. Tóth István, Kiss Zsolt, Bakos Edina, Aradi Rita, Botyánszki János,
Rácz Károly
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Felhívás
Gerendás település teljes belterületére Madárinfluenza megállapítása miatt megfigyelési körzetet rendelt el a Békés
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelési Főosztálya.
A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra/ háztáji udvarokra az alábbi intézkedések lépnek életbe:
- A településen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar erre kijelölt
épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható akkora területet kell lekeríteni és hálóval
lefedni, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál előírtakkal, hogy a gazdaság más
baromfiállományaival, továbbá a vadon élő, madarakkal ne érintkezhessenek.
- A baromfikat zárt térben, vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely megakadályozza
a vadon élő madarak berepülését, így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel való érintkezését.
Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és a tojás:
- megfigyelési körzeten belüli mozgatása, szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül lévő
gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba vagy tojástermékek előállítására alkalmas
létesítményekbe.
- a megfigyelési köreten és megfigyelési körzeten kívülről származó az azonnali levágásra szánt baromfi
behozatala a megfigyelési körzet területére, valamint az abból származó nyers hús kivitele.
- a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása.
Tanácsos ezen eszközök a lehetséges fertőzés elkerülése érdekében való fertőtlenítése.
Ezen tilalmak alól az Igazgatóság bizonyos feltételek és óvintézkedések teljesülése mellett külön kérelemre
felmentést adhat.
Kérjük Önöket a gazdaságban/háztáji állományban észlelt megnövekedett elhullási vagy megbetegedési arány
észlelésekor azonnal jelezze a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelési
Főosztályánál (Békéscsaba Szerdahelyi u. 2., tel.: (+36 66) 540-230).

Gerendás
Község
Képviselő-testülete
szeretetteljes karácsonyt
és eredményes, boldog új
esztendőt
kíván
valamennyi
kedves
olvasójának!

Köszönet
A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gerendási
Telephely Szülői Munkaközössége köszönetet mond mindazoknak akik
támogatást nyújtottak a Mikulás csomag összeállításához, valamint a
december 17-én tartandó Karácsonyváró Délelőtthöz:
Agro-Rent Kft., B-Árendás Kft., Fabiszné Ottlecz Mária, Gerendás Község
Önkormányzat, Gerendási Polgárőr Egyesület, Gyebrovszki Anna Mária,
Hársfa ABC, Kesjár Tiborné, Kiss Beatrix, Kriszt Tibor, Milecz András és
családja, Nagy János Kenyérbolt, Németh Béla, Dr. Németh Dorottya,
Rohoska Mária, Rózsa Söröző, Rusznák Imre, Vallerjanovics Máté, Viczián
Csilla, Viczián Farm, valamint a résztvevő szülőknek
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Bűnmegelőzési tanácsok a
karácsonyi
bevásárlás időszakára
Közelednek az év végi ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés az év egyik legszebb
ünnepére, a karácsonyra. Az üzletekben és az üzletek környékén megnövekszik a forgalom. Az
ünnepi hangulatban sokan megfeledkeznek a legalapvetőbb vagyonbiztonsági szabályokról.
Gyakran előfordul, hogy az autók ülésére gyorsan berakják az éppen megvásárolt dolgokat,
vagy a bevásárlókocsiba teszik, esetleg ott is felejtik a táskájukat, pénztárcájukat. Az ilyen
könnyelműség segíti hozzá a bűnözőket a könnyű zsákmányhoz. A karácsonyi ünnepekre való
felkészülés időszakában a megnövekvő forgalom aktivizálhatja a gépkocsi feltörésre, illetve az
alkalmi lopásra specializálódott bűnözőket.

Azért, hogy a szabálysértéseket, bűncselekményeket megelőzzük, kérjük, fogadja
meg tanácsainkat!










Ne hagyjon értéket gépkocsijában, főleg ne az utastérben!
Üres táskát sem érdemes az üléseken, kalaptartón
hagyni, hiszen a tolvaj kívülről nem látja, hogy a
táskában nincs semmi.
Ha a megvásárolt dolgokat csak úgy tudja az autójába
tenni, hogy az kívülről látható, ne hagyja őrizetlenül
a kocsit.
Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót még akkor is,
ha csak pár percre száll ki!
Ha forgalmas helyen, tömegben utazik, vásárol, fokozottan
figyeljen értékeire.
Személyes dolgait, iratait ne tegye táskája, kosara tetejére,
könnyen hozzáférhető zsebekbe! Telefonját, pénztárcáját
mindig belső zsebben vagy zárható táskában vigye.
Vásárlás közben, amikor az áruk közül válogat, soha ne
tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, ne hagyja a
bevásárlókocsiban vagy kosárban!
A
bankautomata
használata
előtt ellenőrizze
a
kártyabefogadó, illetve a készpénzkiadó nyílás sértetlenségét!
Bankkártya PIN kódját ne írja fel sehova, pénzfelvételkor,
illetve fizetésnél legyen körültekintő!

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 112-es
segélyhívó számon!
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