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„Nem csak a húsz éveseké a világ” 

Szeretettel köszöntöm az immár 20 éves Gerendási Nyugdíjas Egyesület valamennyi tagját. 
A gerendási nyugdíjas társadalom részéről 1995-ben igény mutatkozott arra, hogy létrehozzanak egy érdekvédelmi 
egyesületet. 
Sokan segítették a megalakulást. Közülük többen már nem érhették meg a 20. évfordulót. Köszönet és hála a 34 
alapító tagnak. Gerendás közösségi életében nagyon fontos szerepet játszott és játszik a Nyugdíjas Egyesület. 
Közösséget építenek azok az idősebb emberek, akik megérték a nyugdíjas kort. Korábban munkahelyi közösséghez 
tartoztak, és most is van igényük arra, hogy együtt lehessenek. 
Egyesületünk szép hírnevet szerzett a falunak. A megye 75 települése közül a lakosságszámhoz viszonyítva a mi 
egyesületünk rendelkezik a legnagyobb taglétszámmal. 
Községünkben az idősek, nyugdíjasok társadalmi megbecsülése jó. Mindenki elismeri az idősek érdemeit, a 
településért és a családért elvégzett rengeteg munkájukat. 
 
Megalakulásunk indokai, előzményei és célja: 
A rendszerváltozást követő években ugrásszerűen megnőtt a nyugdíjasok száma. Tömegesen váltak munkanélkülivé a 
volt téesztagok és más dolgozók. Aki tehette előrehozott öregségi vagy rokkantsági nyugdíjba menekült, többnyire 
minimál nyugdíj mellett. 
Az egyre kiszolgáltatottabb nyugdíjas társadalom hozta létre a civil szerveződés sajátos formájaként az érdekvédelmi 
egyesületeket. 
Gerendáson ez a gondolat 1995-re érlelődött meg. Fári Pál a Megyei Nyugdíjas Szövetség volt alelnöke 
kezdeményezésére 1995. április 24-én 34 fővel megalakult a Gerendási Nyugdíjas Egyesület, melyet a Békés Megyei 
Bíróság nyilvántartásba vett. 
 
Egyesületünk célja: 
A községben élő nyugdíjas állampolgárok érdekvédelme, képviselete és szolgálata; közéleti és kulturális 
tevékenységének támogatása, egészségvédelmének segítése. Az egyesület biztosítja az öntevékeny társadalmi 
tevékenység feltételeit. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Pártoktól független, a pártoknak 
anyagi segítséget nem nyújt. 
 
Érdekvédelem, érdekképviselet, szociális válságkezelés: 
Húsz éves működésünk alatt aktíváink közreműködésével ingyenes ügyintézés keretében végezzük tanácsadó és 
segélyszolgálati tevékenységünket. Mintegy 280-300 méltányossági nyugdíjemelési kérelmet, 300-500 egyszeri 
segélykérelmet, 150-200 gyógyszersegély-kérelmet készítettünk el, és továbbítottunk a Nyugdíj- illetve az 
Egészségbiztosítási Pénztárhoz. Az általunk beterjesztett kérelmek 70-80 százaléka eredményes volt. A nyugdíjasokon 
kívül is igen sok gerendási lakos fordul hozzánk ügyes-bajos dolgaival. A szociális válságkezelő tevékenységben is részt 
vállalunk, ingyenes használt ruhát, cipőt, élelmet biztosítottunk az arra rászoruló tagjainknak. 
 
A szabadidős és kulturális tevékenységünkről: 
Tagságunk részben idős egyedülálló ember. Ezért rendszeresen szervezünk kulturális és szabadidős programokat. 
Rendezvényeinket kultúrműsorokkal tettük színesebbé, többnyire testvérszervezeteink segítségével. Az idősek 
napjáról 1996 óta minden évben vacsorával egybekötve emlékezünk meg. Évente szervezünk kirándulást tagjaink és 
azok családtagjai részére. Az elmúlt húsz év alatt több alkalommal kirándultunk. Jártunk Cserkeszőlőn, Mórahalmon, 
Budapesten, Debrecenben, Kecskeméten, Pécsett, Ópusztaszeren, a Dunakanyarban, és sorolhatnám tovább. Ötödik 
alkalommal rendeztük meg a nagyon népszerű  Papa-mama-unoka találkozót. Minden évben részt veszünk a megyei 
idősek világnapján. Évente megrendezzük a nőnapot is. Mikulás napi ünnepségünkön ajándékcsomagot adunk 
tagjainknak. Egyesületünk két évtizedes jelenléte és tevékenysége fontos tényezője Gerendás község társadalmi 
életének. Megalakulásunk óta a legnagyobb és legeredményesebben működő civil szervezet vagyunk. 
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 Létszámunk alakulásáról: 
Egyesületünkbe 20 év alatt 428 fő lépett be, 144 fő lépett ki, 132 fő hunyt el. Jelenlegi létszámunk 152 fő. 
 

Kapcsolatrendszerünkről, támogatóinkról: 
Megalakulásunktól tagjai vagyunk a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének; 18 éve részt veszünk a Megyei 
Szövetség vezetőségében. Hat éve az egyesület elnöke a Megyei Szövetség alelnöke is. Az Országos Szövetség 2012-ben 
jutalomban részesítette az egyesület elnökét a nyugdíjas mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért. Széles körű 
kapcsolatot tartunk fenn az önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, egészségügyi, szociális intézményekkel és civil 
szervezetekkel. 
 

Testvérszervezeti és más civil kapcsolataink: 
Az elmúlt 20 esztendő során igen sok testvérszervezettel kerültünk kapcsolatba az Érdekvédelmi Blokk keretén belül. 
Állandó partnereink: Csorvás, Telekgerendás, Rákóczitelep, Csanádapáca, Újkígyós, Békéssámson, Murony, Tótkomlós, 
Békéscsaba Megyei Szövetség. Szívesen veszünk részt egymás rendezvényein, kölcsönösen gazdagítva azok programját. 
Egyben átvesszük egymás tapasztalatait is. Még  „ezüstkorban” sem szégyen tanulni egymástól. 
 

Működésünk pénzügyi fedezetéről: 
Tagjaink tagdíjfizetéssel járulnak hozzá egyesületünk működéséhez, melynek évi összege 1200 Ft/fő. Sajnos van olyan 
tagtársunk is, akinek még ez az összeg is terhet jelent. Minden évben változó sikerrel részesülünk az SZJA 1 %-ból. 
Köszönet a felajánlóknak. Húsz év alatt négyszer nyertünk működési pályázaton. Támogatást kapunk a települési 
önkormányzattól. Támogatások segítségével megteremtettük ügyvitelünk infrastruktúráját. Ha voltak is szűkös évek az 
elmúlt 20 év alatt, mindig tudtuk egyesületünk működésének feltételeit biztosítani. 
 

Tisztség viselőinkről: 
Elnök:     Krizsán György 
Elnökhelyettes:    Vida Györgyné 
Elnökhelyettes:    Szabó János 
Gazdasági vezető:   Németh Józsefné 
Vezető tag:    Rusznák Pálné 
Vezető tag:    Krizsán Istvánné 
Vezető tag:    Kesjár János 
Ellenőrző bizottsági elnök:  Krizsán Pálné 
Ellenőrző bizottsági tag:  Viczián Györgyné 
Ellenőrző bizottsági tag:  Dudaszeg Béláné 
 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani valamennyi segítőnek, támogatónak, akik az egyesület munkáját az eltelt 20 év 
alatt segítették. Köszönet azon gerendási lakosoknak, akik fennállásunk óta hosszabb-rövidebb ideig egyesületünk tagjai 
voltak. Külön köszönet azoknak, akik tisztségviselőként tevékenykedtek illetve tevékenykednek. Végezetül köszönet az 
alapító tagoknak, akik létre hívták egyesületünket. 
 

Tisztelt gerendási Nyugdíjasok! Szeretettel várjuk azokat, akik tagjai szeretnének lenni egyesületünknek!  
Ezzel a rövid tájékoztatóval szerettem volna az egyesület 20 éves munkáját bemutatni. 
Minden gerendási lakosnak, minden gerendási nyugdíjasnak nagyon jó egészséget kívánok! 
 
Gerendás, 2015. április                                                                    Tisztelettel:                               Krizsán György 
                                                                                                                                                          az egyesület elnöke 

 
Tájékoztató a testületi ülésről 

 
Gerendás község önkormányzata 2015. március 30-án 14 órai kezdettel testületi ülést tartott. 

 Az ülésen megvitatták és elfogadták a település gazdasági programját. 

 Rendeletet alkottak a szabadtéri avar és kerti hulladék égetésének szabályairól. 
 

1.  
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MEGHÍVÓ 

Jótékonysági előadásra 

 
A gerendási óvodások és azok szülei 

szeretettel meghívják Önt 2015. április 17-én 

pénteken 16.00 órakor a Művelődési Házban 

tartandó jótékonysági előadásra. 
 

A rendezvénynek az a célja, hogy segítsük az 

óvodát udvari játékok beszerzésében, mivel 

azok három éve leselejtezésre kerültek. A jó 

idő beköszöntével a gyerekeknek nincs mivel 

játszani, összefogásra van szükség, hogy 

megfelelő körülményeket teremtsünk. 

 

A belépőjegyből összegyűlt adományokat óvodai 

játékok beszerzésére fordítjuk. 

 

Önzetlen segítségnyújtásukat egy kedves kis 

műsorral szeretnék meghálálni az óvodások. 

Amennyiben nem tud eljönni, támogatói jegyek 

kaphatók az óvodában. 
 

Bízunk az összefogás erejében! 

 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!   

                                                                                

                                     A Rendezők 
 

Előzzük meg a vadkárokat 
 
A Széchenyi Zsigmond Vt. GERENDÁS értesíti a 
vadászterületén gazdálkodó földhasználókat, hogy 
a használatukban lévő földterületen napraforgó, 
paprika, csemegekukorica termesztése esetén 
fenn áll a vad rágása által okozott kár közvetlen 
veszélye!  
 
Vadásztársaságunk a vadkár megelőzése érdekében - 
az elmúlt évekhez hasonlóan- minden földhasználó 
részére ARMACOL vadriasztó szert, és mechanikus 
vadriasztót biztosít, melyek társaságunknál 
térítésmentesen átvehetők. Az elmúlt években nagyon 
sok termelő villanypásztoros védekezést alkalmazott a 
veszélyeztetett területeken.  
 
Bebizonyosodott, hogy ez az egyik leghatékonyabb 
módszer a vadkár elleni védekezésben mivel a 
közvetlenül vetés után, kelés előtt telepített, 
szakszerűen üzemeltetett, rendszeresen és 
folyamatosan ellenőrzött villanypásztor szinte 
100%-ban megvédte a kelő és a fejlődő 
növényeket. Ezért minden érdekelt részére javasoljuk 
a villanypásztoros védekezés alkalmazását, amelyhez 
vadásztársaságunk jelentős anyagi támogatást is nyújt. 
Minden földhasználó részére, aki a villanypásztoros 
védekezést választja térítésmentesen biztosítjuk az 
alábbiakat:   - villanypásztor impulzus adó 
készüléket, - szigetelőkkel ellátott karókat, - 
bekerítéshez szükséges huzalt.  Ezen felül  1.000,- 
Ft/ha építési, üzemeltetési támogatást is ad 
társaságunk. Mivel a vadászati törvény a vadkár 
elhárításában, illetve csökkentésében 
közreműködési kötelezettséget ír elő a 
földhasználó részére, ezért mindenkit arra kérünk, 
hogy éljenek az általunk biztosított 
támogatásokkal!  
 
Az előzőekben említett közreműködési 
kötelezettség alapján a térítésmentesen biztosított 
vadriasztók kijuttatása, valamint a villanypásztor - 
társaságunk által anyagilag is támogatott - 
kitelepítése, üzemeltetése a védendő területeken a 
földhasználó feladata! 
 
Minden érintett gazdálkodót kérünk, hogy a 
vadkár elleni védekezést vegyék nagyon 
komolyan!  
 
Felvilágosítást adnak:  
        Vági Ádám  - vadászmester  
 Telefon:  +36 - 30/ 695-29-27 
        Jánosi László - hiv.vadász  
 Telefon:  +36 - 30/ 686-67-10 

 

Közérdekű közlemény 
 

A Gazdaboltban egy ottfelejtett női szemüveg várja 

tulajdonosát.  

Lassan két hónapja őrzi Editke. A tulajdonos nyitva 

tartási idő alatt átveheti. 
 

1. 
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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 

 

 

 

Szabadtéri égetés szabályai 
 
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Gerendás Község Önkormányzata 2015. március 30-
án rendeletet alkotott a belterületi szabadtéri avar és kerti hulladék égetésének 
szabályairól. (A rendelet teljes terjedelemben megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján.) 
A rendelet szerint az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése március 1. és április 30., 
valamint szeptember 30. és november 30. közötti időszakban vasárnap kivételével 
naponta 7 és 19 óra között engedélyezett. 
A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető, nem 
végezhető égetés továbbá a közterületen sem. Az égetés során az ingatlan tulajdonosa 
(kezelője, bérlője) köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről. 
Külterületi égetés esetén – 10 hektárnál nem nagyobb egybefüggő területen – 10 
nappal a tervezett égetés előtt kérelmet kell benyújtani – mely illetékköteles – a 
területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. Az engedély nélküli égetés 
bírság fizetését vonja maga után. 
 
                                                          Lengyel Zsolt 
                                                        polgármester 
 

2015. I. negyedévi  
anyakönyvi hírek 

 
Haláleset:  
4 lakos elhalálozott 

 
Házasságkötés: 
1 pár kötött házasságot 
 
Születések: 
Pintér Norbert és Nórándt Petra 
fia Ádám, Dékány Gábor és 
Ancsin Julianna leánya Csenge, 
Németh János és Puskás Beatrix 
fia Kristóf 

 

Tisztelt Adózók! 
 

A 2014-es adóévről szóló iparűzési adó bevallást Gerendás Község Önkormányzatának Hivatalához 

2015. május 31-ig kell benyújtani. 

Az állandó tevékenység iparűzési adójának mértéke Gerendás községben 2014. évre vonatkozóan 

nem változott, mértéke az adóalap 1 %-a.  

Őstermelők vonatkozásában az SZJA törvény által biztosított adómentesség megmaradt a 600.000,- 

Ft árbevételt el nem érő őstermelők körében. 

Nem kell adóbevallást benyújtani, de nyilatkoznia kell az érvényes őstermelői igazolvánnyal 

rendelkező őstermelőnek arról, hogy a bruttó árbevétele nem haladta meg a 600.000,- Ft-ot.  

Amennyiben az őstermelő bruttó árbevétele meghaladja a 600.000,- Ft-ot, akkor iparűzési adó 

bevallást kell tenni. Bevallást kell benyújtani annak az őstermelőnek is, akinek nem érte el a 

600.000,- Ft-ot a bruttó árbevétele, de 2014-ben iparűzési adó előlegfizetési kötelezettsége 

keletkezett.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy azon őstermelő, akinek állandó lakcíme és telephelye nem 

ugyanazon a településen van, vagy több településen van a telephelye – szántó, stb - annak az 

iparűzési adóbevallás elkészítésekor megosztást kell alkalmaznia.  
 

A www.gerendas.hu  honlapon - Dokumentumok – Letölthető dokumentumok - menüben az 

őstermelők 600.000,- Ft alatti bevételről szóló nyilatkozata, az iparűzési adó bevallási 

nyomtatványok és a tájékoztató elérhető, a nyomtatvány onnan letölthető vagy beszerezhető a 

Polgármesteri Hivatalban.                  

                                                                                    

 

Tisztelt Lakosság 
 

Ezúton tájékoztatjuk 
Önöket, hogy 

Gerendás 
településen 2015. 
május 7-én és 8-án 

az Alföldvíz  
Regionális 
Víziközmű-

szolgáltató Zrt. 
víztorony, valamint 

hálózatmosatást 
végez. A fenti 

napokon 
nyomáscsökkenés, 
valamint esetleges 
vízhiány várható. 

 

 

Hulladék szállítási támogatás 

Tisztelt Nyugdíjasok! 
 
Amennyiben Ön a „Szociális gondoskodás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendeletben foglalt 
hulladék szállítási támogatás feltételei közül valamelyiknek megfelel, úgy kérem, hogy 2015. április 15. 
napjáig az erre szolgáló nyomtatványt – melyet a hivatalban lehet átvenni - kitöltve szíveskedjék a 
Gerendási Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.  

 


