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megjelenik havonta

Újévi beköszöntő
Csendesség Istennél…
Békesség Istentől….
Kedves Gerendási Polgárok, drága Testvéreim az ÚR Jézus
Krisztusban!
Az újévi gerendási újságcikkemnek választott cím, amely ugyan az egyik
Zsoltár szavait visszhangozza, mégis szándékosan rímel erre a verscímre. Év
elején különösen nem fukarkodunk a jókívánságokban. Én is a 2015-ös
újesztendőre mindenkinek békességet kívánok Istentől. Hiszem, hogy ez
a legkomplexebb jókívánság, amivel -akár a hívő, akár a hitetlen az
ember- életében az igazi jót indikálja. Ennek a jókívánságnak a jobb
megértéséhez ezt a szépirodalmi és ezt a bibliai verset hívom segítségül.
Reményik Sándor: Békesség Istentől c. versét és a 62. Zsoltár első versét.
„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.” Vágyunk a
csendre, mert körülöttünk irdatlan decibelekkel tombol a támadások robaja.
A világ tele van zajjal, legkülönfélébb támadások zajával. Elsősorban nem
fegyverropogásra kell gondolnunk, hanem az egyének közötti harcokra,
indulatok egymásnak feszülésének családban, munkahelyen, akár
lakókörnyezetben. Egyik igyekszik keresztbe tenni a másiknak, aki aztán
visszavág ― s végeláthatatlan a harc... De nincs új a nap alatt, így volt ez
korábban is és ezt éli át minden kor embere ― ha a formák különböznek is.
Ilyenkor az ember hajlamos nagyon elkeseredni ― aztán panaszkodni fűnekfának no meg a vargának…, elmondani mindenkinek, milyen alak is az a
másik, aki ezt-azt terjeszti róla. Pedig az igazi helyzet ismeret, együttérzés,
majd a segítség biztos, hogy nem embertől, hanem Istentől érkezik. Érdemes
NEKI elmondani a gondot, problémát, bajt. Bennünket is tanácsol ez az
idézet. Nem a nyílt vagy burkolt visszavágás a helyes megoldás, hanem az,
hogy a támadások zajában csendre találjunk. Arra a csendre, amely egyedül
Istennél lelhető meg. Ott képesek leszünk reálisan látni magunkat, megérteni,
mi is a dolgunk: felvenni a kesztyűt és harcolni, vagy szép nyugodtan eltűrni
a támadásokat. Istennél van a megoldás. Isten a mi kősziklánk, erős várunk
― és ha nemcsak ajkunk hangoztatja ezt, hanem hisszük is, akkor ezt
komolyan véve nem is akarunk, óhajtunk, várunk máshonnan segítséget. Hát,
ez az: jó, jobb és a legjobb: Istennél csendességben várni a szabadítást, a
Tőle jövő erőt. A világban ugyan azt szoktuk meg, hogy akinél az erő, az
átgázol mindenkin. Aki egy kicsit is erősebb, (pl. a suliban) mint
osztálytársai, az már bátran terrorizálhatja a többieket, elkövetelheti tőlük az
uzsonnájukat, telefonjukat, bármijüket. Visszaélhet az erejével. Isten azonban
― talán éppen ezért is, hogy ellenpontot mutasson ― leginkább a gyengeség
álarcába bújva mutatja meg erejét. Bár egy jászolban fekvő csecsemő
törékenységébe öltözött, mégis Nála az erő. Bár egy bűnözőként kivégzett
ember szenvedéseibe öltözött, mégis Nála az erő. Azért, mert Nála van a
szeretet is. Mert az igazi erő mindig szeretettel párosul. A Golgotán
fizetett tetteink után az Isten. Az Ártatlanon, az Ártatlannal. Ott a golgotai
kereszten, hogy mindenki meglássa: valóban Istennél csendesülhet csak el a
lelkünk... 2015-ben csendesüljön el így valamennyiünk lelke Istennél és
találjunk rá mindannyian az istentisztelre/misére, ott pedig RÁ és nála a
minden emberi értelmet meghaladó békességre!
Áldott új évet kívánva: Liptákné Gajdács Mária evangélikus lelkész
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Reményik Sándor: Békesség
Istentől
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.
Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.
Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen Vihartépett fák - ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.

2014. december havi
anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
nem történt
Születés:
nem történt
Haláleset:
3 lakos elhalálozott
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Tájékoztató a képviselő-testület üléséről
A testület 2014. december 22-én tartotta az esztendő utolsó rendes ülését, amelyen a következő
ügyeket tárgyalta:
-

Jóváhagyta a Gerendás Község Képviselő-testülete és a Gerendási Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást.
Jóváhagyta a Gerendás Község Képviselő-testülete és az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítását.
A testület meghosszabbította a Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel fennálló
közszolgáltatási szerződés lejárati idejét 2015. december 31-ig.
Döntött a testület a START munkaprogram pénzügyi eredményének felhasználásáról az alábbiak
szerint: 25 LE-s kistraktor, talajmaró, Gréder (vontatott)
A képviselő-testület ismételten kifejezésre juttatta, hogy a polgármester javadalmazásának
csökkentését méltánytalannak tartja. A polgármester munkáját azzal kívánja elismerni, hogy a
2014-es csökkenés ellentételezésére jutalmat állapított meg.

Félévet zárt az iskola
Az ötven éves épületben, szeptember 1-én 85 tanuló kezdte meg tanulmányait. A nyár folyamán, készülve a kerek
évfordulóra, megnyitottuk az iskolatörténeti kiállítást, amit sokan megtekintettek. A kiállítás létrehozásában
sokan részt vettek, egykori és jelenlegi tanítványok, bizonyítván azt, hogy kötődnek az iskolához.
Az épület állapotán meglátszik az eltelt idő, folyamatos javításra, szépítésre van szükség. A tisztasági meszelést
elvégeztük, megkezdődött a nyílászárók cseréje. A téli szünetben vegyes tüzelésű kazán került beüzemelésre.
A tanévet augusztusban hat településről érkezett 90 pedagógus jelenlétével nyitottuk meg.
A tanulólétszám évről-évre csökken, de az iskola létét a fenntartóváltás miatt a bezárás veszélye nem fenyegeti. A
tanítási órákon kívül a tanulóknak lehetőségük van zeneoktatásban részesülni, sportköri foglalkozásokon részt
venni.
Vörös Adél 7. osztályos tanuló az egyházi iskolák énekversenyén III. helyezést ért el.
A körzeti asztalitenisz versenyen Ancsin Bianka I. helyezést, Csomós Dóra II. helyezést, csapatban Ancsin Bianka,
Szrnka Beáta I. helyezést érték el, így továbbjutottak a megyei döntőbe.
Jelenleg a gyerekek, osztályfőnökükkel együtt lázasan készülnek a hagyományos farsangi mulattságra, ami február
7-én kerül megrendezésre.
Mire a Gerendási Hírek megjelenik a tanulók kézhez kapják a félévi értesítőt. Sokan örömmel nyugtázhatják
szorgalmuk eredményét, több tanuló viszont nem teljesítette a követelményeket.
A második félévre kívánok a tanulóknak kitartó, szorgalmas tanulást, a szülőknek szerető odafigyelést a
gyermekükre, a 8. osztályos tanulóknak sikeres iskolaválasztást.

Rajtár János
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A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda
gerendási 8. osztálya

farsangi mulatságot

rendez, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Időpont: 2015.február 7. szombat 15 óra
Helyszín: Apponyi Albert Közművelődési Intézmény nagyterme
Garantált a vidám szórakozás az osztályok előadásával,
amelyet a jelmezesek felvonulása követ, közben szendvics,
sütemény, bólé, tombola, zsákbamacska, zene, tánc…

A programot színesíti Jimmy bohóc lufihajtogatással,
majd közös táncra invitálja a jelenlévőket.

Arcfestéssel

varázslatosan átváltozhatnak a gyerekek!
Mindenkit szeretettel várnak a Szervezők!

A
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság
szeretettel várja
2015. február 28-i Vadászbáljára
a szórakozni vágyó vendégeket!
1.

Menü:

1.

Előétel: Gyümölcsös göngyölt bardírozott fácánmell, Vaddisznópástétom, Zöldséges sajtrolád, Francia saláta
Leves: Fácánleves zöldségekkel csigatésztával
A svédasztal kínálata:
Vaddisznópörkölt köményes sósburgonyával, tarhonyával, Tárkonyos szarvas ragu zsemlegombóccal,
Tűzdelt vadsült (szarvas és vaddisznó) konyakos áfonyamártással,
Töltött gomba szarvas szotéval, Sonkával-sajttal töltött rántott szelet, Csirkemell Dubarry módra, Brokkoli
párizsiasan, Tepsis burgonya, Zöldséges rizs, Bugaci saláta
Desszert: Vargabéles, Vegyes gyümölcstál
A fergeteges hangulatról a békéscsabai "Melody" zenekar gondoskodik.
Jegyek 4000 Ft-os áron, korlátozott számban előjegyezhetők Kiss Rudolfnál és a
Cuni Fodrászüzletben.
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság Intéző Bizottsága
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Gondolatok a párizsi terrorcselekményekkel kapcsolatban
2015. január 11., 17:11
Most olvasom a Napló utolsó oldalán, hogy az újság megemlékezést szervez a párizsi terrorcselekmények áldozataiért. A
beharangozó cikk címe: Én is Charlie vagyok.
Szeretném leszögezni, hogy a megemlékezéssel egyetértek, a brutális terrorcselekményeket én is mélyen elítélem, mai
szentmisémet az áldozatokért és azok hozzátartozóiért ajánlom fel.
Ugyanakkor őszintén meg kell mondanom, hogy a szörnyű cselekményekért nem csak a terroristákat és elvbarátaikat tartom
felelősnek, hanem a Charlie Hebdo újság alkalmazottait is és még inkább azt az ultraliberális törvényhozást, amely a
vallásukhoz ragaszkodó európai polgárokat nem védi meg az olyan durva, ízléstelen és – egy normális jog szerint –
törvénytelen támadásoktól, mint amilyeneket az említett újság rendszeresen elkövetett.
Miért kellett neki Mohamed prófétát meztelenül ábrázolnia, miért kellett neki a keresztények Szentháromság hitét a lehető
legalpáribb módon kigúnyolnia? Mi kényszerítette arra a lapot, hogy izraelita hívő testvéreink hitéből is gúnyt űzzön?
A törvényhozás azért hibás, mert a hitükben mélységesen megsértett emberek kezébe semmiféle eszközt nem ad, hogy jogi
úton megvédelmezhessék magukat és hitüket a legminimálisabb emberi érzéseket is nélkülöző támadásokkal szemben. Így a
szeretetet és a szeretetből fakadó megbocsátást nem ismerő emberek számára nem marad más eszköz, mint a törvénytelen (és
szerintem is erkölcstelen) önbíráskodás.
Azzal én is egyetértek, hogy Európában legyen alapérték a szabadság. De milyen szabadság? Az a fajta túladagolt szabadság,
amely előtt az ultraliberális európai ember térden csúszik, olyan, mint a túladagolt gyógyszer, amely már nem gyógyít, hanem
öl.
A Pannonhalmi Főapátság ebédlőjében látható egy festmény, amely egy hordót ábrázol, amelynek elszakadt az abroncsa, és
belőle folyik ki a bor. A festmény alatt ez olvasható: „Libertateperiit”, ami annyit jelent: tönkrement a szabadságtól. A mai
Európa ehhez a hordóhoz hasonlít.
Szeretném hangoztatni: én is liberális ember vagyok, nem akarok semmiféle diktatúrában élni, az ultraliberális újságírók
véleménydiktatúrájában sem. És nem fogadom el azt a kettős mércét sem, ami rájuk annyira jellemző. Miközben (joggal)
fellármázzák a világot a párizsi áldozatokat siratva, a megerőszakolt, lefejezett és keresztre feszített keresztények tragédiájának
náluk még hírértéke sincs.
Én szabad polgár vagyok és a szabadságra esküszöm, nem annak karikatúrájára, amelyet ők képviselnek.
Je ne suispas Charlie, azaz: én nem vagyok Charlie – miközben a terrorakciót mélyen elítélem, az áldozatokért imádkozom, és
szeretteik iránt őszinte részvétemet fejezem ki.
Veszprém, 2015. január 10.
Márfi Gyula
veszprémi érsek

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

