GERENDÁSI HÍREK
XVI. ÉVFOLYAM 101. SZÁM A gerendási önkormányzat időszaki lapja

megjelenik kéthavonta Ingyenes terjesztésű 2018. augusztus hó

Meghívó
A Gerendási Gazdakör és a Gerendási Szlovákok Egyesülete tisztelettel meghív minden érdeklődőt
Szent István Napi Ünnepségre 2018. augusztus 20-án
az Apponyi Albert Közművelődési Intézményben
Program:
14:00 Az Orosházi Fúvószenekar térzenéje és a Gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Tánccsoport fellépése
15:40 Himnusz
Köszöntők:
 Viczián János a Gerendási Gazdakör elnöke
 Lengyel Zsolt András Gerendás Község Polgármestere
Ünnepi beszédet mond:
 Herczeg Tamás országgyűlési képviselő
 Dr. Rákóczi Attila Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója
 Dr. Kulcsár László a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gazdakörök Békés megyei elnöke
17:00 A Szent István Napi kenyér megáldása és megszegése
Vers: Rózsa Imre: Isten és a paraszt
Előadója: Komlóssy Kata előadóművész
Liptákné Gajdács Mária evangélikus lelkész
17:30 A Vésztői Őszidők Nyugdíjas Egyesület műsora
17:50 Csanádapácai Népdalkör fellépése
18:30 Operett – Gála Komlóssy Kata előadóművésszel
19:00 Szent István Napi Gazdabál, vacsora
21:00 Tűzijáték
A műsorváltozás jogát fenntartjuk

Rossz idő esetén a rendezvény a nagyteremben kerül megrendezésre.
Viczián János
a Gerendási Gazdakör elnöke

Meghívó
Gerendás Község Önkormányzata és Németh Béla gazdálkodó
szeretettel hívja és várja Önt, családtagjait, barátait 2018. szeptember 1-jén
Németh Béla gazdálkodó Sűrű sori tanyáján és környékén megrendezésre kerülő

VIII. FOGATHAJTÓ VERSENYRE.
09:30
09:35
12:00
13:00
13:30
16:00

Köszöntő
Akadályhajtás I. forduló
Ebéd
Lovasbemutatók
Hibaidős akadályhajtás
Eredményhirdetés

A gyermekek részére 11:00 és 15:00 óra között ugrálóvár és pónilovagoltatás
Az önkormányzat kisbusza 9:00 órakor indul a Sűrű sori helyszínre. A különjárat minden buszmegállóban megáll.
Délután 16:00 órától igény szerint gondoskodik a vendégek visszaszállításáról.
Lengyel Zsolt András
polgármester

Németh Béla
gazdálkodó
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Hársfafesztivál margójára
Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett Hársfafesztiválon verőfényes napsütésben kezdődődött a főzőverseny a tó mellett.
Tizenhárom csapat állította fel bográcsát a versenyzés szellemében. Az apróságokat egész nap arcfestés, csillámtetoválás, kézműves
játszóház és ugrálóvárak szórakoztatták. A délelőtt folyamán a Csaba Lovas Íjász kör bemutatója ismertette meg velünk a
honfoglaló magyarok harcművészetét. A nyilasok bajnokságot is hirdettek, melynek győztese: Sztricska Nóra Vanda lett. A
sportpálya elején mobil kreszpark pályán ügyeskedhettek kerékpárral és gokarttal az érdeklődők, mely a TOP-3.1.1-15-BS1-201600025 azonosító számú „Kerékpárral a munkahelyre – Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431. j. közút mellett, Gerendás – Csorvás
települések között” című pályázat keretében valósult meg. Ebéd előtt a Spárta Taekwondo Team tartott bemutatót, Rusz István 4.
danos mester vezetésével.
A főzőverseny résztvevői az elkészült ételkülönlegességeiket a zsűri elé tálalta, aki ezeket értékelte. A zsűri tagjai: Dr. Bakos Pál,
ifj. Harrach Péter, Krizsán György és Mark Kofi Tettey. Akik nem a verseny keretében ebédeltek azoknak az önkormányzat 320
adag babgulyást főzött, melyet ingyen kiosztott a közönségnek. Délután malacfogó versennyel kezdődött a program, mely 30
résztvevővel zajlott. Óvodás, alsós és felsős korosztályban indulhattak a gyerekek. A győztesek hazavihették zsákmányukat. Latin
és modern táncelőadást láthattunk Csenge és Bia közreműködésével , akik az Iringó Táncstúdió táncosai, koreográfusuk: Südi
Iringó. A színpadon láthattuk: Joób-Fancsaly Csengét, Herczku Biankát, Joób-Fancsaly Laurát és Viktória Librettit. Ezek után
köszöntőt mondott Lengyel Zsolt polgármester és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Majd a főzőverseny zsűrije meghozta a
döntést, melyet oklevéllel és emléklappal díjazott.
Oklevelet kapott:
1. helyezett: Gerendási Szlovákok: zúzapörkölt csülökkel
2. helyezett: Nyugdíjas Egyesület: csirkepörkölt házi hosszú tésztával
3. helyezett:
 CUKKKKEREK: marhapörkölt házi galuskával
 VIASZ unokatestvér koprodukció: zöldbabos pulyka zúza nokedlivel
Különdíjat kapott:
 Kukta csapat: pacalpörkölt, házi készítésű bélszínroló és salátával
Emléklapot kapott:
 Babos JOE-ék: chilis bab
 „Együtt Gerendásért” KKE.: kakaspörkölt
 Gerendási Gazdakör: marhalábszár pörkölt
 Holstein-Farm Kft.: babgulyás a’la PIXI
 Karitász Kukták: Gerendási gombócos gulyás
 Osztálytársak: marhalábszár pörkölt
 Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság: őzpörkölt, vaddisznópörkölt
 TESÓK: tejfölös ragu tesó módra házi szalonnával
Az Együtt Gerendásért KKE által meghirdetett „Virágos Gerendásért” verseny
1. helyezettje: Belák Anikó,
2. helyezettje: Ottlecz Béláné,
3. helyezettje: Priskin Jánosné
kerttulajdonosok lettek. Különdíjat Hajdú Ágnes és Budavári Tibor, emléklapot Ottlecz János és Jánosné, Pribránszki Jánosné és
Zahorán Erika kapott.
Gerendás Község Önkormányzat által meghirdetett „Gerendás legízletesebb mézes süteménye” verseny díjazottjai:
1. helyezett: Szabó Éva Anna
2. helyezett: Araczki Krisztina
3. helyezett: Otleczné Boros Tímea
A „Gerendás legfinomabb pálinkája” verseny díjazottjai:
1. helyezett: Németh Béla
2. helyezett: Németh Béláné
A vacsorát 4 szakács keze munkájának köszönhettük, melyet 16 bográcsban készítettek el. Éhségünket marhapörkölttel, tésztával és
savanyúsággal enyhítettük. Szomjúságunkat a HIDRO-G Kft által üzemeltetett büfében olthattuk. Vacsoránkhoz jó hangulatot a
Deja Vu együttes szolgáltatott.
Akik bíztak a szerencséjükben közjegyző jelenlétében izgulhatták végig a tombolahúzást, melyen értékes tárgyakat nyerhettek. Az
est fénypontja a Piramis együttes fellépése volt, mely 90 perces élő koncertet biztosított a közönségnek.
Gerendás Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak akik munkájukkal, adományaikkal segítették a rendezvény
sikerét. Külön köszönjük a Gerendási Nyugdíjasok Egyesületének a savanyúság készítést és a szorgos kezük munkáját, valamint
Viczián Csilla és Vicziánné Fabisz Melinda közreműködését a játszóház lebonyolításában.
Támogatóink voltak: Bartolák Csaba, Csapó Zoltán és családja, Eke Tamás, Lipták-Galló Sándor és családja, Mazán Gergely,
Németh Béla, Szkaliczki András.
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Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának 2018. július 30-ai testületi üléséről
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 30. napján tartott testületi ülésén első napirendi
pontként döntött „A Kerékpárút hálózat fejlesztése Gerendás-Csorvás” tárgyú közbeszerzési
eljárás során benyújtott
ajánlatok érvényességéről, valamint meghozta az eljárást lezáró döntést, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese mindkét
rész tekintetében a SWIETELSKY Magyarország Kft.
Második napirendi pontként Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló
4/2018.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítását tárgyalta, majd elfogadta annak módosítását.
A napirend következő pontjaként a Képviselő-testület 2018. II. félévére vonatkozó munkaterve került elfogadásra.
Egyéb ügyek, bejelentések napirendi pont keretében - többek között - döntött a Képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról, amelyhez a szükséges önrészt költségvetésében biztosította. Továbbá a
Belügyminisztérium által a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében Gerendás község részére juttatott 127 q barnakőszén megvásárlásához szükséges
önrészt a szociális normatíva terhére biztosította.
Tisztelt Gerendási Lakosok!
Gerendás
Község
Önkormányzata
ezúton
tájékoztatja
Önöket,
hogy
a
téli
rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről
szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban (5925
Gerendás, Petőfi utca 2.) átvehetőek azok a nyomtatványok, amelyek alapján azok,
akik
korábban
nem
részesültek
a
vezetékes
gáz
finanszírozását
segítő
árkompenzációban (állami támogatás, 12.000,- Ft került jóváírásra/levonásra a
gázszámla összegéből), egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek.
A nyomtatványok beadási határideje: 2018. október 15. napja.
Háztartásonként (lakóingatlanonként) egy kérelem nyújtható be. További információk a
Polgármesteri Hivatalban kérhető.
Tisztelettel:
dr. Kovács Edina
aljegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018.
augusztus

23-án

a

Gerendási

Polgármesteri

Hivatalban (Gerendás Petőfi u. 2.) technikai okok
miatt az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

ÉVRŐL-ÉVRE KEVESEBBEN JÖNNEK
EL VÉRT ADNI, EZÉRT KÉRÜNK, SŐT
BÁTORÍTUNK, HOGY JÁRJ ELÖL JÓ
PÉLDÁVAL!
Jelentkezz véradónak és hívd el
ismerőseidet!

2018. július és augusztus havi anyakönyvi hírek
Születés: Ilyés Mónika és Gömöri János fia Szilárd Roland
Házasságkötés: nem történt

Legközelebbi véradásunk ideje:
2018. szeptember 14., péntek
délelőtt 10-12 óráig
Helye: Egészségház

Haláleset:
Ujj István életének 73. évében,
Vancza László életének 55. évében elhunyt
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Házhoz menő lomtalanítás tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk 2018. szeptember 1. és október 31. közötti időszakban házhoz menő
lomtalanítást végez.
A lomtalanítási igényeket az ugyfelszolgalat@tappe.hu email címre nyújthatják be.
Az igényeket személyesen is lehet jelezni a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az igénybejelentő lap kitöltésével.
A lomtalanítási igényeket rögzítjük, majd az ügyfelek által megadott elérhetőségeken felvesszük a kapcsolatot a lehetséges
szállítási időpontokkal kapcsolatban. A lom hulladék elszállítására a kommunális hulladékgyűjtési napon kerülhet sor.
A lomtalanítást kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő, díjhátralékkal nem rendelkező Ügyfeleink
vehetik igénybe!
Nem szállítjuk el: az építési törmeléket, elektromos háztartási eszközöket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékokat
(akkumulátort, festéket, fáradt olajat, hígítót, növényvédőszert stb.) és a zöldhulladékot sem.
A lomtalanítási hulladékot közterületen, a lakóingatlanok elé úgy kell elhelyezni, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel
megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű
hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.
Az előzetes bejelentés nélküli hulladék kihelyezés illegális lerakásnak minősül!

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
társaságunk 2018. évben még a
következő szállítási napokat
tervezi:
Zöldhulladék-szállítás:
 Szeptember 07.
 Október 05.
 November 09.
 November 22.
 December 17.
Szelektívhulladék-szállítás
(sárga kuka):
 Szeptember 14.
 Október 12.
 November 09.
 December 07.
Tisztelettel:
Gyurkó Kitty
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
szállításvezető
+36 30 28 95 406
E-mail: gyurko.kitty@tappe.hu
Tel.: 66/442-342
Fax.:66/441-630

Adózási tájékoztató
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § 1.aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek
(ideértve az egyéni vállalkozók is) számára 2018. január 1-től kötelező az
elektronikus ügyintézés.
Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az érintetteknek elektronikusan került
kiküldésre a számlaegyenleg értesítő. Figyelembe véve a rutinszerű eljárást minden
egyéni vállalkozónak papír alapon is megküldésre került az értesítő és a befizetéshez
szükséges készpénzátutalási megbízás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elkövetkező időszakban minden gazdálkodó
szervezettel csak elektronikusan fogjuk a kapcsolatot tartani. A 465/2017. (XII. 29.)
Kormányrendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással
köteles teljesíteni.
Tájékoztatjuk az adózókat, hogy az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3.
számú melléklet II. pontja alapján a 2018. II. félévi gépjármű teljesítményadó
és a magánszemélyek kommunális adója, valamint az iparűzési adó előlegeinek
pótlékmentes befizetésének határideje: 2018. szeptember 17.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Gazdálkodók!
Kérjük, hogy a ház elé kiültetett fákat (két méter magasságig), bokrokat és évelő
növényeket szíveskedjenek úgy visszametszeni , hogy ne akadályozzák a járdán a
gyalogos közlekedést, ne nehezítsék meg a kerékpárjukat toló lakosok mozgását.
A gazdálkodóktól kérjük, hogy mielőtt a dűlőutakról felhajtanának a szilárd
burkolatú közutakra, alaposan takarítsák le munkagépeikről, szállítóeszközeikről a
sarat.
Előzzük meg a sárfelhordásból származó baleseteket!
Köszönjük megértésüket!

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

