GERENDÁSI HÍREK
XV. ÉVFOLYAM 97. SZÁM A gerendási önkormányzat időszaki lapja megjelenik kéthavonta Ingyenes terjesztésű 2017. december hó

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 2017. december 14-én, csütörtökön 15.00-kor az Apponyi Albert Közművelődési Intézményben
tartandó MINDENKI KARÁCSONYA ünnepségre
Program:
- Vantara Gyula Országgyűlési Képviselő Úr köszöntője
- Óvodások műsora
- Általános Iskola tanulóinak műsora
- Kammerer Tibor Katolikus Plébános Úr karácsonyi gondolatai
- „A három kismalac karácsonya” című bábjáték a Fénysugár Bábcsoport előadásában
- 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!

Tájékoztató Gerendás község testületi üléseiről
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 30-i ülésén elfogadta a szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló rendeletét. Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző elmondta, hogy a helyi szociális rendelet felülvizsgálata a
Szociális törvény és a helyi szabályozás szerkezetének harmóniája érdekében vált szükségessé. A szociális rendeletben foglalt
támogatási formák, illetve a támogatások megállapításának szabályai nem változtak, a szerkezeti átdolgozás biztosítja a
Szociális törvény és a helyi rendelet összhangját.
Az októberi ülés második napirendi pontja a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotása volt. Krajcsóné Tóth Ágnes
jegyző kifejtette, hogy az új rendelet a 2005-ös helyi rendeletet váltja fel, amire jogszabályi változások miatt van szükség. Az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013-as törvény felhatalmazást ad a helyi
önkormányzatok számára, hogy rendeletben határozzák meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát. Helyi népszavazást a rendeletben meghatározott számú választópolgár kezdeményezhet. A
képviselők négy igen szavazattal – egy tartózkodás mellett – 25%-ban határozták meg ezt a számot.
Lengyel Zsolt András polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült az önkormányzat által megrendelt szakértői
jelentés a temető fáinak állapotáról, melyben az erdőmérnök alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot végzett, fotókkal
illusztrálta a helyzetet. A gesztenyefák állapotáról egy helyi lakos is benyújtott egy szakértői vizsgálatot, melyben ellentétes
álláspont fogalmazódott meg. A testület a szemrevételezéses szakértői vizsgálatra alapozva a gerendási temetőben található 9
db nagyméretű fa, valamint a ravatalozó melletti kútnál álló 2 db beteg pusztaszil kivágását jóváhagyta azzal a kitétellel, hogy
a fák pótlásáról az önkormányzat – a megfelelő fajta kiválasztása után – gondoskodik. Lengyel Zsolt András polgármester a
testület döntését továbbította a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez, a terület tulajdonosához, hogy foglaljanak állást az ügyben.
A november 27-i ülésén a képviselő-testület módosította a természetben nyújtott szociális tüzelő ellátásról szóló 15/2015.
(X.26.) számú rendeletét. Lengyel Zsolt András polgármester elmondta, hogy a tavalyi 358 mázsával szemben az idei évben
508 mázsa szén kiosztására van lehetősége az önkormányzatnak. A kérelmeket 2017. december 5-ig napjáig lehetett eljuttatni
a polgármesteri hivatalba.
A Képviselő-testület idén is csatlakozott és meg is hirdette a 2018. évre szóló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot. A pályázati kiírás megjelent az önkormányzat hirdetőtábláján. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap azaz
két egymást követő tanulmányi félév a 2017/2018. tanév második (tavaszi) illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve. A
pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kellett rögzítenie a pályázóknak. A pályázati kiírásra 6 darab „A” típusú pályázat
érkezett elektronikus úton, formailag valamennyi megfelelő, érvényes. Határidőn belül 5 db papír alapon is beadásra került a
hivatalba, így 5 tanuló részesülhet az támogatásban.

2017. december hó
JÉZUS SZÜLETÉSE:
a GERENDÁSI NÉP ÖRÖME 2017 KARÁCSONYÁN!
„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz:
üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Lk 2,10-11

Kedves Gerendási Polgárok! Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban!
Felnőttként megszoktuk már a karácsonyi ragyogást, az otthon melegét, az ünnepi családi hangulatot, a fenyőfa- a
fahéj- a mézeskalács- a szegfűszeg illatát, a finom ízeket, a kedves mosolyokat, a széles öleléseket, az örömtől és hálától
csillogó gyermekszemeket.
A gerendási gyermekek pedig már hetekkel Karácsony előtt gyönyörködhettek a közösségi terek ízlésesen
dekorált ablakaiban, a pompás ablakdíszekben, szebbnél-szebb ádventi koszorúkban, vagy az Iskola bejárati ajtajában
idén is felállított Betlehemben. Ezek mellett pedig akkor még nem is beszéltünk a karácsonyi műsoraikról, énekeikről,
verseikről. Valamint az ünnep kapcsán el ne feledkezzünk az ő kis a szerepléseikről, azokkal a betlehemesek idilljét, és
romantikáját közénk hozó és megigéző, szülői - nagyszülői örömkönnyeket is arcunkra csaló, s mindezt vastapssal
jutalmazó örömös perceinkről.
Karácsony valósága azonban nem olyan szép, mint amilyen negédesen jeleníti meg egy-egy ilyen mai
betlehemes. Semmi idill, semmi romantika nincs abban, ahogyan Jézus erre a földre megszületett. Viszont Isten
munkájának titkaiba tekinthetünk bele éppen a karácsonyi események kapcsán.
Első idillt romboló, semmi fennkölt nincs abban, ahogyan beteljesülnek a próféciák: hogy Betlehemben kell
megszületnie a Messiásnak. (Augustus császár összeírást rendelt el.) Nem díjazták ezt az akkoriak sem, de
engedelmeskedtek. Mindazonáltal tudták: nem Augustus – és később nem Quirinius császár az úr, hanem az élő Isten!
Ez a 2017-es Karácsonyunk első üzenete is. Isten az ÚR! Ma is az élő Isten a világ URA!
Emberileg nem logikus, sőt egyenesen méltánytalan gyermeket várva így útra kelni, József és Mária ennek
tudatában mégis megtette. Isten végrehajtotta tervét, és a betlehemi istállóban született meg Jézus. Mit is kellett, hogy a
szentcsalád átéljen! Egy szülés alapból sem könnyű. De amikor teljes bizonytalanságban van az ember, hol is tudja majd
megszülni gyermekét? Hát, ez minden, csak nem idilli betlehemes! Mégis, Isten ilyen nyomorúságos körülmények
között vállalta fel, hogy közénk jöjjön. Ez a második ünnepi üzenetünk. „Isten maga lesz emberré, hogy
bennünket, boldogtalan, büszke istenekből valódi emberekké tegyen.” /Luther Márton/ Szó szerint beteljesedett
az ige: „az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania”… „Nincs itt semmi szentimentalitás, pásztorjáték,
göndörfürtű, rózsásarcú Jézuska, de előttünk sötétlik a nagy kérdőjel; hogyan lehet, hogy a Messiás, a Király,
a világ ura, az Isten fia istállóban fekszik rongyokba takarva? A kereszt ideveti az árnyékát.” /RAVASZ LÁSZLÓ/
„üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Ez az idei Karácsonyunk harmadik üzenete.
Dicsőség, békesség, jóakarat… halljuk minden Karácsonykor…. Hát ez hogyan is szolgálja Isten dicsőségét? Isten épp
ezt tette karácsonykor! Ő is szegény, nyomorult lett, hogy mellénk álljon és még a kínhalált is magára vette, hogy
váltságot szerezzen minden embernek. Ezért hirdetik az angyalok elsőként a pásztoroknak Isten dicsőségét, az ember
iránti békés terveit, és jóakaratát. Csakis így láthatjuk világosan, hogy Isten dicsősége, békéje, jóakarata éppen a
jászolban látható, és Ő, a számkivetett Jézus: a Megváltó! Ő az, Aki közösséget vállalt emberi testünkkel, de nem
azért, hogy itt leragadjon, nem azért is azért, hogy vigasztalásra képtelenül együtt sírjon a sírókkal, hanem hogy aztán
felemeljen. Mert egykor nem csak első Karácsony volt, hanem első Húsvét, feltámadás is! Ez Karácsony titka. Ezért
ajánlja fel testének-vérének közösségét. Karácsonykor Isten Fia közösséget vállal az emberi testtel, hogy aztán az
úrvacsorában/áldozásban közösséget adjon saját testével! Ámen
Imádkozzunk! Istenünk, Atyánk áldott légy minden karácsonyért, amit megélhettünk, köszönjük az ideit. Áraszd ki reánk a
karácsonyi fényt, hogy Jézus megtartó drága kezében tudjuk magunk és szeretteink életét és sorsát teljes biztonságban.
Vonzzál bennünket szorosan magadhoz, hogy a Te szíved szeretetében megmaradjunk. Áraszd ki reánk és rajtunk keresztül
egyre bővebben a szeretetet és az igazságot. Hadd énekeljünk örömmel dicsőségedre a karácsony hálaadó énekét,
pásztoroktól, Máriától, Józseftől tanulva nemzedékről-nemzedékre, amíg együtt leszünk eljövendő országodban.Ámen” SzT
Liptákné Gajdács Mária
evangélikus lelkész
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V é r a d á s

Köszönet

2017. november 20-án tartottuk az idei év negyedik véradását
községünkben.
Megjelentek névsora: Kun Ildikó, Megyeri György, Popol Róbert,
Sas Sándor, Kolarovszki István, Kesjár Tibor, Szkaliczki Tibor,
Nagy Zsófia, Bakos Edina, Milecz József, Ilyés Mónika, ifj. Tóth
István, Szegvári Mária, Aradi Rita, Tóthné Csatlós Mónika,
Pusztai László, Domonkos Lívia, Oláhné Barakonyi Ildikó, Kiss
Zsolt, Bartolákné Tóth Ildikó, Petrus Edit

Jubiláló véradóink
November 27-e a Véradók Napja. A jeles napot a Magyar
Vöröskereszt jóvoltából 1988 óta ünnepeljük hazánkban. Idei évben
kitüntetést vehetett át 14 fő. Köszöntjük a csendes hősöket, akik
véradományukkal önzetlenül segítenek.
80-szoros véradó:
Pusztai László Gerendás Hársfa u. 7. szám alatti lakos
60-szoros véradó:
Kiss Zsolt Gerendás Jókai u. 58. szám alatti lakos
Nyerges Erzsébet Gerendás Dózsa Gy. u. 11. szám alatti lakos
50-szeres véradó:
ifj. Tóth István Gerendás Kossuth u. 19. szám alatti lakos
30-szoros véradó:
Ancsin László Pál Gerendás Arany J. u. 25. szám alatti lakos
Aradi Rita Gerendás Tanya 18. szám alatti lakos
Domján Edit Gerendás Jószef A. u. 12. szám alatti lakos
20-szoros vérdadó:
Botyánszki János Gerendás Kossuth u. 27. szám alatti lakos
Tóthné Csatlós Mónika Gerendás Mokri S. u. 13. szám alatti lakos
10-szeres véradó:
Bartolákné Tóth Ildikó Gerendás Tanya 127/1.
Belák János Zsolt Gerendás Jókai u. 16. szám alatti lakos
Rusznák György Sándorné Gerendás Móra F. u. 11. szám alatti lakos
Sas Sándor Gerendás Tanya 17. szám alatti lakos
Zahorán Kitti Gerendás Tanya 316. szám alatti lakos

A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola
és Óvoda Gerendási Telephelyének Szülői
Munkaközössége köszönetet mond mindazoknak,
akik támogatást nyújtottak a Mikulás-csomag
összeállításához, valamint a december 6-án
megtartott Mikulás-délutánhoz:
Agro-Rent Kft., B-Árendás Kft., Békéscsabai Savio
Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és
Óvoda, Dolcetta Kft., Élelmiszerek ABC, Fabiszné
Ottlecz Mária, Gerendás Község Önkormányzata,
Gerendási Savio Szent Domonkos Katolikus
Általános Iskola és Óvoda, Hársfa ABC, Hunapfel Kft.,
Kesjár Tiborné, Kiss Dénes, Kiss Rudolf András,
Lakatos Szilvia, Milecz Ágnes, Milecz Andrásné,
Munkácsy Mezőgazdasági Szövetkezet, Nagy János
(Kenyérbolt), Nádra Gábor, Németh Béla, Rohoska
Mária, Rózsa Söröző, Széchenyi Zsigmond
Vadásztársaság, Toncsenka Erzsébet, Vallerjanovics
Máté, Viczián Farm, Vicziánné Fabisz Melinda,
Vidovenyecz Bernadett, Zahorán Erika, Zahorán Pál,
valamint a munkájukkal és süteménnyel hozzájáruló
szülőknek.

2017. november és december havi
anyakönyvi hírek
Születés: Zahorán Renáta és Tóth László
leánya Adél, Zsiros Ildikó és Ancsin László
fia Levente László
Házasságkötés: Petrus Anita és Fazekas
István Ottó
Haláleset:
Molnár Jánosné életének 84. évében elhunyt.

Sportpark
Gerendás Község Önkormányzata sikeresen pályázott egy 70 m2-es sportparkra, amely az általános iskola mellett található
játszótér közelében készül majd el. Ezek az eszközök az alábbi tevékenységekre lesznek alkalmasak: húzódzkodás,
tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom-erősítés, hátizom-erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés. A munkaterület átadásra
került a kivitelező részére. Reméljük, hogy a sportolni vágyók még ebben az évben kipróbálhatják őket.
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Gerendás 2018-as eseménynaptára
február

9. péntek
10. szombat
24. szombat

március

10. szombat
15. csütörtök
15. csütörtök

április
május

19. szombat

június

20. vasárnap
26. szombat
27. vasárnap
23. szombat

július

21. szombat
28. szombat

augusztus

20. hétfő

szeptember

1. szombat

október

13. szombat

november

22. hétfő
23. kedd
17. szombat

december

5. szerda
12. szerda

Az általános iskolások farsangja a művelődési házban
CIVIL FARSANG – Az Együtt Gerendásért Közhasznú Kulturális
Egyesület farsangi bálja a művelődési ház nagytermében
A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság bálja a művelődési ház
nagytermében
A Nyugdíjasok Egyesületének nőnapi rendezvénye a művelődési
ház nagytermében
Közvacsora március 15-e tiszteletére a művelődési ház
nagytermében
Községi ünnepség az emlékműnél
A Szlovákok Egyesületének kolbászgyúró versenye a művelődési
házban
A Horgászegyesület Pünkösdi horgászversenye
ÓVODAI BALLAGÁS
A Horgászegyesület gyermeknapi horgászversenye a tavon
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
HÁRSFAFESZTIVÁL a tónál és a focipályán
A Nyugdíjasok Egyesületének PAPA – MAMA – UNOKA
találkozója a strandon
Templomunk búcsúja
Kenyérszentelés az evangélikus templomban a Gazdakör és
Szlovák Egyesület szervezésében
Kirakodóvásár a Dózsa és Petőfi utcán
Fogathajtó verseny Németh Béla tanyáján
A Nyugdíjasok Egyesületének rendezvénye az idősek világnapja
alkalmából a művelődési ház nagytermében
Közvacsora október 23-a tiszteletére a művelődési házban
Október 23-i megemlékezés a kopjafánál
A Szlovákok Egyesületének ERZSÉBET – KATALIN BÁLJA a
művelődési ház nagytermében
A Nyugdíjasok Egyesületének Mikulás napi rendezvénye a
művelődési ház nagytermében
MINDENKI KARÁCSONYA a művelődési házban

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
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E-mail cím: gerendas@primcom.hu

