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Meghívó
Gerendás Község Önkormányzata és Németh Béla gazdálkodó
szeretettel hívja és várja Önt, családtagjait, barátait 2015. szeptember 5-én
Németh Béla gazdálkodó Sűrű sori tanyáján
az V. GERENDÁSI LOVASNAPRA.
9:45 Megnyitó, Vantara Gyula országgyűlési képviselő köszöntője
10:00 Kettesfogat és pónifogat akadályhajtása
Fuvarosok versenye
11:45 Ebéd – támogatói jegyek válthatók a helyszínen 1000,- Ft-os áron
12:30 Lagzi Lajcsi fellépése
13:30 Kétfázisos akadályhajtás kettes- és pónifogatok részére
Fuvarosok versenye
17:00 Eredményhirdetés
Az érdeklődők díjmentesen tekinthetik meg a versenyt.
Az önkormányzat kisbusza 9:20-tól óránként indul a Sűrű sori helyszínre. A különjárat minden
buszmegállóban megáll. Este 17:50-től igény szerint gondoskodik a vendégek visszaszállításáról.
Gerendás, 2015. augusztus 27.

Lengyel Zsolt András
polgármester

Németh Béla
gazdálkodó

MEGHÍVÓ
A Gerendási Szlovákok Egyesülete és a Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2015. szeptember 5-én rendezendő
XV. Hagyományőrző Szlovák Szüreti Felvonulásra
Program:
1700 Szüreti felvonulás Gerendás főutcáján - Tüzép teleptől a
Csorvási Fúvószenekar és Mazsorett csoport felvezetésével
1830 Kulturális program
1900 Vacsora (Májgaluska leves, frissen sültek, köret
Támogatói jegy értéke. 1.600,- Ft)
2000 Tombola, Szüreti Bál
Jelentkezni lehet: 2015. augusztus 31-ig Kun Istvánnénál és Priskin Jánosnénál
Mindenkit szeretettel várunk!
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Sikeres pályázat
Gerendás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A pályázat keretén belül egy
9 személyes Ford Transit kisbusz beszerzését terveztük. Pályázatunk
kedvező
elbírálásából
kifolyólag
településünk
7.950.000,- Ft
támogatásban részesül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól.

Hársfafesztivál után
Embert próbáló hőségben zajlottak a fesztivál eseményei a Csicsely-tó partján és a fesztiválsátorban.
Megviselte a nagy meleg a fellépőket, a nézőket és a rendezőket is. De elmondhatjuk, hogy a
megpróbáltatások ellenére is egy sikeres rendezvényen vagyunk túl.
A főzőverseny szakácsai és kuktái derekasan helyt álltak a bográcsok mellett, dacolva a kánikulával remek
étkekkel lepték meg a zsűrit és az ebédre éhes fesztiválozókat.
Lássuk, kik is neveztek az idén:
Csajok Együtt Csorvásért, Együtt Gerendásért KKE, FUFU FOOD, Gerendási Gazdakör, Gerendási Ifjúsági
Sportegyesület, Gerendási Nyugdíjas Egyesület, Gerendási Szlovákok Egyesülete, HALKAN, Karitász Kukták,
LUIGI Család, Missziós Lányok, Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság, TESÓK
És akiket a zsűri is díjazott:
I.
II.
III.
IV.

TESÓK: Sült malac - A FESZTIVÁL DÍJNYERTES ÉTELE
Gerendási Gazdakör: Báránypörkölt - TRADICIONÁLIS MAGYAR ÉTELEK KATEGÓRIA
Karitász Kukták: Csorbaleves - LEVESEK, EGYTÁLÉTEL KATEGÓRIA
Gerendási Ifjúsági Sportegyesület: Bakonyi sertésszelet galuskával - A LA CARTE ÉTELEK
KATEGÓRIA

De bizton állíthatom, és ezt a zsűri is hangsúlyozta, hogy a többi csapat is nagyon kitett magáért, ínycsiklandó
finomságokkal kínálta délben a vendégeket. És, hogy a minőséggel a látogatók is elégedettek voltak, mi sem
bizonyítja jobban, mint ebéd után az üres bográcsok.
Lengyel Zsolt Andás, polgármester köszönetet mond a fesztivál támogatóinak:
Csapó Zoltán Krisztián, Együtt Gerendásért KKE, Eke Tamás, Frucht Melonen Kft., Gerendási
Nyugdíjas Egyesület, Hajnalné Kokavecz Judit, Hársfa ABC, Kiss Rudolf András, Kovács Zoltán, Mazán
Gergely, Németh Gábor, Tóth Béla és Béláné mind természetbeni, mind anyagi segítsége hozzájárult a
rendezvény megvalósulásához és sikeréhez.

2

2015. augusztus hó

Sokat tettek Gerendásért
Először mondott köszönetet a falu a GERENDÁSÉRT
ÉRDEMÉREM átadásával azoknak, akik sokat tettek
településünkért.
Gerendás Község Képviselő-testülete a 2015. június 29-i
ülésén döntött az érdemérem odaítéléséről.
Két személyt részesített a kitüntetésben. Rajtár János,
iskolaigazgató posztumusz kapta meg 32
éves
iskolaigazgatói munkájáért; Krizsán György, a Gerendási
Nyugdíjasok Egyesülete elnökének 20 éves tevékenységét
ismerték el az érdeméremmel.
Az érmek átadása július 18-án, a Hársfafesztiválon, a falu
nyilvánossága előtt megtörtént.
Lengyel Zsolt András a következőképpen méltatta a
kitüntetetteket:
Fotó: Faragó József

Rajtár János

Néhai Rajtár János 1922. március 21-én született Medgyesegyházán. Békéscsabán, tanyán nevelkedett földműves
családban. Elemi iskoláit is itt végezte. Érettségi vizsgát a már zajló II. világháború idején tett. Frontszolgálat után
hadifogságba esett, és a Szovjetunióba vitték munkatáborba. Hazatérve jelentkezett a Kiskunfélegyházi tanító
képzőbe.
A főiskola elvégzése után Felsőnyomásra, a mai Telekgerendásra került tanyasi iskolába tanítani. Itt három évet
töltött el, majd 1950 szeptemberétől kinevezték a Gerendási Állami Általános Iskola igazgatójának. Közben
elvégezte a tanárképző főiskolát magyar-történelem szakon, majd történelemből egyetemi diplomát szerzett.
Nyugdíjazásáig, 1982-ig, 32 éven át irányította a gerendási általános iskolában folyó oktató-nevelő munkát.
Az iskolai feladatán kívül szerepet vállalt a közéletben is, járási illetve községi tanácstag volt több cikluson
keresztül.
Köszönjük, hogy Gerendást 32 éven át hűségesen szolgálta, közéleti tevékenységével is hozzájárulva a település
felemelkedéséhez.
A nehéz évtizedek alatt is hű tudott maradni pedagógiai elveihez, erkölcsi példamutatásával is hatni tudott a keze
alól kikerülő diákokra.
Kivívta munkatársai, beosztottja megbecsülését. Nagyszerűen működő tantestületet kovácsolt a helyi
pedagógusokból.
A mai napig jó szívvel emlékezünk emberségére, és ha kellett, következetes szigorára.

Krizsán György
Krizsán György 1941. március 15-én Gerendáson látta meg a napvilágot. Itt végezte el általános iskolai
tanulmányait is.
Később közgazdasági, munkavédelmi és tűzvédelmi technikussá képezte magát.
Megszerzett tudását 51 munkában töltött év alatt kamatoztatta. Kiemelkedő munkateljesítményét több alkalommal
ismerték el kitüntetéssel.
70 évesen érezte úgy, hogy eljött a pihenés ideje. De ez nem jelentett semmittevést. Új feladatot talált magának.
Már 1995-ben megszervezte, megalapította a Gerendási Nyugdíjasok Egyesületét, amelynek azóta is elnöke.
2012-ben
az Országos
Szövetség
jutalomban
részesítette
az idősekért
végzett
munkájáért.
Feladatának tekintette, hogy az idősek számára olyan légkört, hangulatot teremtsen a településen, amelyben
érezhetik az őket körülvevők szeretetét, tiszteletét.
A faluközösség nevében szeretnénk megköszönni fáradozását, áldozatvállalását, amit az idősek életének
megkönnyítéséért, megszépítéséért, helyzetük javításáért tett. Ezzel kivívta Gerendás lakóinak elismerését.
Külön köszönjük, hogy az irányítása alatt álló egyesületet bevonta a faluközösségért végzett munkákba. Segítették
az önkormányzati rendezvények lebonyolítását, jó kapcsolatot ápoltak a többi civil szervezettel, mindenkor az
összefogás, az együttműködés szellemében.

3

2015. augusztus hó

PAPA – MAMA – UNOKA találkozó
A Gerendási Nyugdíjasok Egyesülete 2015. augusztus 1-jén hatodik alkalommal rendezte meg a nagyon népszerű
PAPA – MAMA – UNOKA találkozót. A képviselő-testület jóvoltából ingyenesen kaphattuk meg a fürdő területét erre
az alkalomra. A megjelent PAPÁK – MAMÁK – UNOKÁK kellemesen töltötték szabadidejüket. Az időjárás is kedvező
volt a fürdőzésre, beszélgetésre, játékra.
Délben Rusznák Pálné és csapata tarhonyás hússal kedveskedett a vendégeknek. Nőtagjaink többfajta süteményt
sütöttek.
Külön köszönet Belák Jánosnak, Kiss Rudolfnak és Kesjár Jánosnénak a támogatásért.
Jövőre ugyanekkor, ugyanitt!
A Nyugdíjasok Egyesületének Vezetése

Szlovák tábor
A Gerendási Szlovákok Egyesülete és a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében 2015. július 27–től augusztus 18– ig Szlovák
táborban vett részt 20 gerendási és 10 erdélyi gyermek Priskin Jánosné
elnök vezetésével. Az egyesületi tagok lelkes munkájukkal biztosították a
tartalmas időtöltést és az étkeztetést. Reggel 07.30 - 16.00-ig tartózkodtak
a gyerekek a táborban. Mindennap tízórait, ebédet és délután uzsonnát
kaptak. Látogatást tettek Békéscsabán, Gyopárosfürdőn és Csorváson. A jó
időt kihasználva a gyermekek díjmentesen igénybe vehették a Gerendási
Strandfürdő szolgáltatásait. Ezúton köszönjünk meg Gerendás Község
Önkormányzatának és Belák Jánosnak támogatását. A gyermekekről
gondoskodtak: Priskin Jánosné, Liptákné Gajdács Mária, Kapásné Varga
Marianna, Kun Istvánné, Bartyik Pálné, Petrus Gáborné, Zahorán Erika,
Mazán Gergelyné, Ancsinné Gajdács Ildikó, Rohoska Mária, Lengyel Ágnes
és közösségi szolgálatukat teljesítő diákok: Lengyel Márk és Szkaliczki
Dániel.

H A T Á R I D Ő
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 2. számú melléklete A) 2. a) és b) pontjai
alapján az iparűzési adóelőleg, valamint a B) a) pontja alapján a
gépjárműadó
pótlékmentes
befizetésének
határideje:

2015. szeptember 15.

ELŐADÁS
2015. szeptember 19-én 16:30
órakor a Művelődési Házban
színházi előadást tart: a

Diószegi Hahota
Színház
Belépő: 500,- Ft/fő
Szeretettel várják az
érdeklődőket!

2015. július havi
anyakönyvi hírek
Haláleset:
Faragó József életének 91. évében július
2-án elhunyt.
Házasságkötés:
nem történt

Kérjük a határidők pontos betartását!
Surinné Szász Margit
jegyző

Születés:
nem történt
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