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Délelőtt 

 8.00    A főzőverseny kezdete 
 9.00    Csaba Lovas-Íjász Kör bemutatója 
 9.30 Solymász és ragadozó madár bemutató   
12.00   Ebéd 
 

 

A gyerekeket egész nap változatos 

programokkal várjuk. 

Szombaton reggel  8 órától vasárnap hajnalig a 
Sportpálya és környéke szolgál a rendezvény 

helyszínéül. 
 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Meghívó 
 

Szeretettel hívom, várom Önt és családját, rokonait, barátait, ismerőseit  

Gerendás VII. Hársfafesztiváljára 
Találkozzunk 2017. július 15-én, szombaton 8 órakor a Csicsely-tó melletti rendezvénysátornál! 

Töltsön velünk egy vidám napot! 
 

A nap programja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacsoraigényüket a civil szervezetek vezetőinél, az önkormányzatnál, a könyvárban és a strandfürdőben  

lehet jelezni. 

 

Délután 

 
13:30 Agility Kutya show 
14:30 Citera zenekar előadás 
15:00 Csanádapácai Dalkör fellépése 
15:30 Malacfogó verseny 
16:00 Duma’ Színház előadása 
17:00 Gerendásért Érdemérem átadása,   
           Főzőverseny eredményhirdetése 

 
Este 
 
18:00 Vacsora 
20:00 Fellép Bódi Guszti és Margó 
21:00 Kasza Tibi előadása 
22:00 Tombolasorsolás 
23:00 Utcabál 

 

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE 
 
Gerendás Község Önkormányzata az idei, VII. HÁRSFAFESZTIVÁL rendezvényének keretében meghirdeti főzőversenyét 
civil szervezetek és baráti társaságok részére „Egytálételek” kategóriában. 
 
Időpont: 2017. július 15-én 8 órától 12 óráig  
Helyszín: Gerendás, Csicsely-tó és környéke 
 
Nevezés:  
A nevezési lapot, mely beszerezhető az önkormányzat 7. számú irodájában 2017. július 11-én 12 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. 

Délelőtt 
 
08:00 Főzőverseny kezdete 
09:00 Csaba Lovas Íjász Kör bemutatója 
09:30 Solymász és ragadozó madár bemutató 
12:00 Ebéd 

 

A gyerekeket egész nap változatos 

programokkal várjuk. 

Szombaton reggel  8 órától vasárnap hajnalig a 
Sportpálya és környéke szolgál a rendezvény 

helyszínéül. 

 
A programváltozás jogát fenntartjuk! 
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 Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről 

 
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  2016. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. Az április 24-ei ülésén Szűrszabó László tűzoltó százados elmondta, hogy a 

katasztrófavédelem előtérbe helyezte az úgynevezett megelőző tevékenységeket. Ez leginkább különböző kampányokban volt 

tetten érhető, ahol felhívták a lakosság figyelmét bizonyos veszélyforrásokra, többek között a fűtési szezonban a szénmonoxid-

mérgezés megelőzésének, elkerülésének fontosságára, vagy tavasszal és nyáron a szabadtéri égetések veszélyeire. Kiemelte, 

hogy a 2017-es évtől a katasztrófavédelem ingyenesen végzi a kéményseprőipari tevékenységet magánszemélyek részére. 

Hozzátette, hogy a tevékenységet végző szakemberek kétszer próbálkoznak meg a feladat elvégzésével, amennyiben csak 

harmadik alkalommal sikerül elvégezniük a szolgáltatást, úgy annak költségei a lakost terhelik. 

Az ülés további részében a képviselők módosították a 2017. évi költségvetési rendeletet és megalkották az önkormányzat 

közterület-felügyeletről szóló rendeletét. 

 

A 2017. május 3-ai rendkívüli ülést a településen megépítendő napelem-park ügye miatt kellett megtartani. 

Lengyel Zsolt András polgármester elmondta, hogy korábban szóbeli tájékoztatást kaptak a képviselők arról, hogy az MVM 

Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. egy fotovoltaikus erőművet telepítene a Gerendás  088/162 hrsz-ú ingatlanon, 

melynek használatért bérleti díjat fizetne az önkormányzatnak.  Az ülést megelőzően megtörtént a terület bejárása az MVM 

Hungarowind Kft. képviselőjével, ahol kiválasztották a célra megfelelő területet.   

Balla Péter projektvezető-helyettes a képviselők kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy az MVM Hungarowind egy teljes 

mértékben magyar tulajdonú cég, amely többek között egy 23 MW kapacitású szélerőművet működtet Győr-Moson-Sopron 

megyében, továbbá egy 10 MW kapacitású fotovoltaikus napelem-parkot Pécs közelében. A szóban forgó beruházásra létrejött 

egy közel 50 fős csapat, melynek az a feladata, hogy az országban 100 darab naperőművet hozzon létre. Gerendás haszna a 

napelem-parkból a bérleti díjon felül a helyi iparűzési adó formájában realizálódna . 

Az ülés végén a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – támogatta a napelem-park 

létrehozását és felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés és az együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 29-én tartott ülésén Lengyel Zsolt András polgármester 

tájékoztatta a képviselőket, hogy a HIDRO-G KFT. könyvvizsgálója, Farkas János hosszas betegség után elhunyt. Mivel a kft 

2016. évi beszámolóját el kell készíteni, így új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé. Erre a feladatra Kittlinger János 

urat javasolta, akinek alkalmazását a testület egyhangúlag támogatta és a HIDRO-G KFT. 2016. évi könyvvizsgálói jelentését 

elfogadta. Ezzel egyidejűleg a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a veszteségek finanszírozása érdekében tőketartalék 

képzésre volt szükség 3.058.000, Ft összegben, mely biztosítja a Kft. 2017. évi működését. 

 

A képviselők elfogadták a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, megalkották a település közművelődéséről” szóló 

önkormányzati rendeletet és az anyakönyvi, valamint családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 

rendeletet.  

 

Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző elmondta, hogy a régóta tervezett festési munkálatok miatt elkerülhetetlenné vált az igazgatási 

szünet beiktatása a június végi, július eleji időszakra. Az időszak két hetet foglal magában, ami tíz munkanapot jelent. Az 

ügyfélfogadás nem szünetel, csökkentett időtartammal és egy fő ügyeletes bevonásával a falugazdászi irodában történik. 

A Képviselő-testületet, mint a HIDRO-G Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója az idei évben 60 fürdőjeggyel járul hozzá a 

Vöröskereszt által szervezett helyi véradások sikerességéhez. 

 

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülései 

 
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 21-ei ülésén Priskin Jánosné elnök 

beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról. Kiemelte a X. Nemzetközi Hagyományőrző Kolbászgyúró Versenyen való 

részvételt a szlovákiai Diószegen. A gerendási kolbászgyúró csapatok a tavalyihoz hasonlóan szép eredményeket értek el mind a 

felnőtt, mind a gyermek kategóriában. A rendezvény jól szolgálta a résztvevők szlovák nyelvi és gasztronómiai ismereteinek 

bővítését. 

A 2017. május 30-ai ülésén a Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és módosította a 2017. évi költségvetését.  

Priskin Jánosné elnök megtartotta beszámolóit az áprilisi ülés óta eltelt időszakról. Elmondta, hogy a szlovák önkormányzat 

részéről a legnagyobb ráfordítást és előkészületeket a XVII. Szlovák Hagyományőrző Kolbászgyúró Verseny jelentette. Maga a 

verseny Május 20-án zajlott, ahol tizenkét felnőtt és három gyermekcsapat vett részt. A határon túlról is érkeztek a gyúrásra: 

Szlovákiából, Csehországból és Erdélyből. A verseny keretén belül meg lettek vendégelve a nagycsaládosok és a rászorulók is.  

 

 

 



2017. június hó                                                                                                  

 

3 

 

 V é r a d á s 
 

2017. május 26-án tartottuk az idei év második 

véradását községünkben. Ezúton szeretném 

megköszönni minden résztvevőnek, hogy hozzájárult a 

beteg emberek gyógyításához. 
 

Megjelentek névsora: Popol Róbert, Megyeri György, 

Bartolákné Tóth Ildikó, ifj. Tóth István, ifj. Milecz 

József, Toncsenka Erzsébet, Rusznák György 

Sándorné, Bakos Edina, Zahorán Elizabeta, Szevári 

Mária, Priskin László, Sas Sándor, Ancsin László, 

Aradi Rita, Kesjár Tibor, Kolarovszki István, 

Vallerjanovics Tamás, Kiss Vivien, Domján Edit, Kiss 

Zsolt, Pusztai László, Belák János Zsolt, Botyánszki 

János, Tóthné Csatlós Mónika, Szkaliczki Tibor, 

Vallerjanovics Pálné 

                   Szász Róbertné                                                      

            Gerendási Területi Szervezet titkára 

                                  

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Gerendási Szlovákok Egyesülete  
NYÁRI SZLOVÁK GYERMEKTÁBOR-t szervez  

2017. július 3-ától 2017. július 15-éig 

 
Részvételi hozzájárulás: 5.000,- Ft/gyermek 
Jelentkezni lehet: 2017. július 1-ig Priskin Jánosnénál (06-30-238-1041) vagy                        
Zahorán Erikánál (06-20-932-1290)  
                                                                                                                         
Minden érdeklődő gyermeket szeretettel várunk!                                                  Priskin Jánosné         
                                                                                                                                                      elnök 
 
 

2017. május és június havi anyakönyvi 

hírek 

Születés: nem történt 
 
Házasságkötés:  
Ancsin László és Zsiros Ildikó 
Kara Gábor és Ragályi Zsuzsanna 
 
Haláleset:  
Petrus Gáborné életének 72. évében, 
Németh János életének 70.  évében,  
Sztezserán Béla István életének 77. évében 
elhunyt 
 

 

 

 

 

  

Élménygazdag gyermeknap 
 
A helyi általános iskola 2017. május 26-án pénteken 
tartotta a gyermeknapot a Csicsely-tó partján. 
Megtervezésekor célként szerepelt az élménygazdag, 
változatos, játékokkal teli nap összeállítása. 
 
A gyermekeknek szóló programok tárháza igen gazdag, 
ám a rendelkezésre álló költségvetés elég szerény volt, 
ezáltal a megvalósítás összefogással jöhetett létre. 
 
A gyerekek játszhattak az óriáscsúszdán, részt vehettek 
buborék focizáson, lehetőségük volt Big Bollal 
közlekedni, íjászkodhattak, aki igényelte csillám 
tetoválást és vattacukrot kaphatott. Ebédre a szülők 
krumplipaprikást készítettek, amelyet a fák árnyékában 
jóízűen fogyasztottak el a gyerekek. 
 
Ezúton köszönjük meg a vállalkozók, gazdálkodók és 
valamennyi adományozó segítségét, akik nélkül nem 
valósulhatott volna meg rendezvényünk. 
 
Támogatóink: Ancsin László Pál, Bartolák Gábor, 
Csizmadia Zoltánné, Dr. Németh Dorottya, Dr. Nyerges 
Sándor, Együtt Gerendásért Közhasznú Kulturális 
Egyesület, Fabiszné Ottlecz Mária, Fátyol Marianna, 
Fekete Béla, Gerendás Község Önkormányzata, 
Gerendási Ifjúsági és Sportegyesület,  Gerendási 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Kesjár Tiborné, 
Kiss Zsoltné Tóth Mónika, Kiss Romina, Kriszt Tibor, 
Krizsán György, Kőszegi András, Lipták-Galló 
Sándorné, Manczúr Géza, Milecz Ágnes, Milecz József, 
Molnár Mihály, Pedagógusok, Petrovszki Gheorghina, 
Pintér Norbert. Pribránszki Pál, Radnai György, 
Rohoska Mária, Rózsa Presszó, Sajben János Tibor, 
Spigut Gyöngyi, Sztricska Györgyné,  Toncsenka 
Erzsébet, Tóthné Csatlós Mónika, Viczián-farm, 
Zahorán Erika, Zahorán Pál, Zatykó András, Zsarnoczki 
János Istvánné 
                                             Szülői Munka Közösség 
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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 

 

Köszönet a támogatásért 
 
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Gerendási Szlovákok Egyesülete köszönetet mond 
mindazoknak, akik a XVII. Kolbászgyúró verseny 
megrendezését segítették: 
 
Támogatóik: 
Békés Megyei Önkormányzat, Békés Megyei Szlovák 
Önkormányzat, Gerendás Község Önkormányzata, 
Agro-Rent Kft., B-Árendás Kft., Holstein Farm Kft., 
Plinius Duó Kft., Békési Ferenc és családja, Viczián 
János és családja, Szkaliczki András Lajos és 
családja, ifj. Ottlecz János és családja, Kriszt Tibor és 
családja, Dr. Németh Dorottya, Kesjár János, Kesjár 
Jánosné, Rusznák Pál, Rusznák Pálné, Eke Gézáné, 
Eke Géza, Eke Tamás, Kiss Rudolf és családja, 
Toncsenka Erzsébet, Popol Sándorné, Kesjár 
Tiborné 

 

Malomkert Strandfürdő 

 
Gerendás község fürdője ismét megnyitotta kapuit. A 

csodálatos látványt nyújtó, feszített víztükrű medence újra és 

újra elcsábítja azon vendégeinket, akik évek óta látogatják 

strandunkat. 

 

Szezonális jelleggel kulturált kikapcsolódási lehetőséget 

biztosít a helyi lakosoknak, és más településekről idelátogató 

vendégeknek. 

 
Gerendás Strandfürdő és Büfé nyitva tartás 

 

Hétfőtől - Vasárnapig  

10.00 - 20.00 

Jegyárak:                                   

10.00 - 16.00 óráig                     16.00 - 20.00 óráig 

Felnőtt:        600,- Ft                   Felnőtt:       300,- Ft 

Nyugdíjas:   500,- Ft                   Nyugdíjas:  250,- Ft 

Diák:            400,- Ft                   Diák:           200,- Ft 

Gyerek:        300,- Ft                   Gyerek:       150,- Ft       

                      

Jegytípusok: 

 0-3 éves korig ingyenes 

 Gyerekjegy: 3-6 éves korig 

 Diákjegy: érvényes diákigazolvánnyal 

 Nyugdíjas jegy: érvényes nyugdíj vagy 

rokkantnyugdíjas igazolvánnyal 

  

Üzemeltető: HIDRO-G Kft.  

                     5925 Gerendás, Petőfi utca 2. 

 

Kellemes pihenést és jó kikapcsolódást kívánunk! 
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