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Meghívó
Szeretettel hívom, várom Önt és családját, rokonait, barátait, ismerőseit

Gerendás V. Hársfafesztiváljára.
Találkozzunk 2015. július 18-án, szombaton 8 órakor a Csicsely-tó melletti rendezvénysátornál!
Töltsön velünk egy vidám napot!

A nap programja
Délelőtt

Délután

8.00
9.00
10.00
12.00

A főzőverseny kezdete
Csaba Lovas-Íjász Kör bemutatója
Agility – kutyák ügyességi bemutatója
Ebéd

15.00
15.30
16.00
16.30

13.00 és 17.00 óra között lehetőség van a
következő vizsgálatok elvégeztetésére:
vércukormérés, testzsírszázalék mérése és az
egészséges táplálkozáshoz szükséges egyéb
vizsgálatok.

17.30
18.00
18.15
19.15
20.00
20.45
21.00
22.00

A főzőverseny eredményhirdetése
Malacfogó verseny a gyerekeknek
A Villő citeraegyüttes bemutatója
A Jókai Színház művészei operett- és
musicalslágereket adnak elő
A Fit Dance tánccsoport bemutatója
A „GERENDÁSÉRT” érdemérmek átadása
Vacsora
A Deja Vu együttes műsora
A Kredenc együttes mulatós nótái
Tombolahúzás
A Fresh együttes fellépése
Bál hajnalig

A rendezvény területén a gyerekeket az alábbi szórakozási lehetőségek várják:
akadálypálya, rodeobika, zsiráf-ugrálóvár, euro-jumping, bújócskaház , csillámtetoválás, lovaglás,
arcfestés, quadpálya, gladiátorring, játszóház, büfékocsi, bazár
Gerendás, 2015. július 8-án
Lengyel Zsolt András
polgármeter

Vacsora igényüket az eddig
megszokott módon, a civil
szervezetek vezetőinél és
Toncsenka Erzsébetnél (Cuninál)
lehet jelezni.
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Testületi ülés
Gerendás község képviselő-testülete 2015. június 29-én testületi ülést tartott az alábbi napirend szerint:


Megtárgyalta és elfogadta dr. Bede Sándor kapitányságvezető beszámolóját Gerendás község 2014. évi
közbiztonsági helyzetéről.
 Elvégezte a Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát, majd elfogadta a módosításokat.
 Módosította az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának azon pontját, amelyek Gerendás
testvértelepüléseire vonatkoznak.
 Az „egyebek” napirendi pontban megbeszélte az V. Hársfafesztivál előkészületeivel kapcsolatos teendőket.
 A testület határozott a Gerendásért Érdemérmek odaítéléséről, melyeknek átadása a 2015-ös Hársfafesztiválon
fog megtörténni.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
A Hársfafesztivál margójára
2011-ben rendeztük az elsőt. Hihetetlen gyorsasággal repülnek az évek. Idén már az ötödik fesztiválunkra készülünk.
Ennyi idő alatt kiforrta magát a rendezvény. A nyárközép egyetlen olyan napja, ahol minden korosztály számára
igyekszünk gondtalan kikapcsolódást biztosítani. Gyermek- és felnőttprogramok reggeltől estig.
A helyszín ideális. Szép természeti környezetben, a Csicsely-tó partján, a kiserdő mellett, a zöld gyepes focipályán
zajlanak a nap eseményei.
Évről évre felvetődik a kérdés, kell-e egy ekkora településnek fesztivál? Szabad-e ilyen rendezvényre költeni az
adófizetők forintjait? A válaszom dupla igen! A kis települések lakóinak is lehet igényük arra, hogy legyen egy olyan
napjuk, ami nem a munkáról, az ezerféle kötelezettség teljesítéséről szól. Erre a napra hazajönnek a távol élő
gyerekek, a messze került rokonok, a más településeken élő barátok. Jöhet a vendég, hisz van egy nap, amikor úgy
gondoskodhatnak róluk, hogy „központilag” biztosítják a szórakozásukat, sőt arra is ügyelnek, hogy ételben-italban se
szűkölködjön a látogató.
A délelőtti főzőverseny a baráti társaságok gasztronómiai tudásának összemérése abból a nemes célból, hogy délben
jóllakjék a fesztiváljáró közönség. Aztán lehet büszkén lobogtatni az elnyert helyezést bizonyító oklevelet, lehet szidni
a hozzá nem értő zsűrit, lehet bosszankodni a rosszul megszabott értékelési szempontokon. De miközben ezt teszik,
mégiscsak fesztiválosdit játszanak a saját és sokunk örömére.
A délutáni programok kellemes felvezetői az esti műsornak. Jól megférnek egymás mellett a profi és az amatőr
fellépők.
A vacsora és az azt követő főműsor teszi fel a napra a koronát. És szolgáltat legalább egy évre újabb beszéd- vagy
vitatémát. Miért ezt ettük, miért ők léptek fel?
Tudjuk, hogy lehetne másképp is. Állhatna más is a színpadon. De egyet nem szabad elfelejtenünk. Csak addig
tudunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér! Csak azok a fellépők juthatnak el a mi színpadunkra, akiket meg tudunk
fizetni. Szívesen hoznánk ide igazán nagy neveket is, ha lenne annyi forint a kasszában! Kicsi falu, kicsi pénz, kicsi
fesztivál, de ettől még lehet hatalmas a hangulat! Azt ugyanis mi teremtjük magunknak. Ha úgy megyünk oda, hogy
jól akarjuk érezni magunkat, akkor sikerülni is fog!
Persze tisztában vagyunk azzal is, hogy a legkörültekintőbb szervezés ellenére is érheti bosszúság a vendéget. Ezért
elnézést kérünk. A következő rendezvényen igyekszünk kiküszöbölni a hibákat. Az összegyűjtött véleményekből
tanulunk.
Reméljük, évről évre színvonalasabban tudjuk kiszolgálni a fesztivál résztvevőit, legyen az messziről jött vendég vagy
falubeli, fiatal vagy idős, kicsi vagy nagy!
Ványi Emília
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FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
Gerendás Község Önkormányzata az idei, V. HÁRSFAFESZTIVÁL rendezvényének keretében meghirdeti
civil szervezetek és baráti társaságok részére (csapat) főzőversenyét „Egytálételek”
kategóriában.
Időpont:
Helyszín:

2015. július 18-án 8 órától 12 óráig
Gerendás, Csicsely-tó és környéke

Nevezés:
A felhívás alatt található nevezési lapot 2015. július 13-án 16 óráig lehet leadni Belák
Anikónál a polgármesteri hivatalban. A később leadott nevezéseket már nem áll módunkban
elfogadni.
Nevezési díj nincs.
A versenyző csapatok biztosítják: A főzéshez szükséges alapanyagokat, eszközöket, a csapatnév
kiírását.
A versenyzők részére a rendezők biztosítják: a főzőhelyet, 1 sörasztalt, 2 sörpadot,
1 sörsátrat, az étel kínálásához szükséges műanyag evőeszközöket és tányérokat.
A verseny díjazása: Az első három helyezett oklevelet kap, a többiek emléklapot.
A csapatok az elkészült ételekért pénzt nem kérhetnek, azt kóstoló jelleggel szétosztják a
látogatók között.

Nevezési lap a főzőversenyre
Alulírott …………………………………….………………….................. nevezem
a ………………………………………………………………………………………………. nevű csapatot
a 2015-ös gerendási Hársfafesztivál „Egytálétel” főzőversenyére.
Csapatunk ……………… fő vendéglátását vállalja.
Evőeszközigényünk:
………... db tányér, …….… db kés, …….… db villa, ……… db kanál
Gerendás, 2015. július …..-én

………………………………………..
aláírás

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatója

Nyári tárlat
2015. július 18-án 10 órakor nyílik meg
Ökvös András festőművész képzőművészeti
kiállítása
az
Apponyi
Albert
Közművelődési Intézmény nagytermében.
A tárlat ezen a napon 15 óráig, július 20tól július 31-ig munkanapokon 10 óra és 16
óra között látogatható.
A kiállított képek közül több meg is
vásárolható.

A Szlovák Emlékház a Hársfafesztivál napján 14 órától 17
óráig várja a látogatókat a Rákóczi u. 1. szám alatt. Egyéb
napokon Zahorán Erikával (Rákóczi u. 4.) előre egyeztetett
időpontban látogatható.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Gerendási
Szlovákok Egyesülete 2015. július 27-től 2015.
augusztus 18-ig Szlovák tábort szervez, melyre 2015.
július 16-ig lehet jelentkezni Priskin Jánosnénál vagy Kun
Istvánnénál. Szeretettel várják a táborozni vágyókat!
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A nyár veszélyeiről
általános iskolásoknak
Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így legyen, és jó emlékekkel kezdődjön ősszel az iskola,
fogadd meg tanácsainkat!
BÁRMILYEN PROBLÉMÁD VAN? BÁTRAN FORDULJ SEGÍTSÉGÉRT:
A 107 (RENDŐRSÉG) VAGY 112 (SEGÉLYHÍVÓ) TELEFONSZÁMON!
KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN!
 Ha gyalogosan közlekedsz: mindig a járdát használd, alaposan nézz körül, mielőtt átkelsz az úttesten!
 Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a járdát használd, és viselj mindig láthatósági mellényt, kerékpárodon legyen
világítás!
 Ha gépkocsival közlekedsz: mindig kapcsold be a biztonsági övet, ne ülj idegen vagy ittas sofőr autójába!
 Ha tömegközlekedéssel közlekedsz: soha ne próbálj meg fel- és leszállni, ha már berreg a csengő, utazás közben
kapaszkodj!
FÜRDŐZZ BIZTONSÁGOSAN!
 Szabad vizeknél csak kijelölt fürdőhelyen fürdőzz!
 Soha ne fürödj egyedül, legyen veled felnőtt!
 Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel!
 Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még úszógumival vagy gumimatraccal sem!
 Ne fürdőzz éjszaka vagy szürkületben!
SZÓRAKOZZ BIZTONSÁGOSAN!
 Ha egyedül vagy otthon, ne engedj idegent a lakásba!
 Ha elmész otthonról, jól zárd be az ajtót! Mindig tudják szüleid, az érted felelősséget vállalók, hogy hol vagy!
 Sehol ne hagyd őrizetlenül pénzed, irataid, értéktárgyaid, kerékpárodat mindig zárd le!
 Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy a rendőrségen!
 Soha ne fogadj el számodra ismeretlen anyagot! Ha azt teszed, lehet, hogy bűncselekményt követsz el, és magad
is bűncselekmény áldozatává válhatsz!
INTERNETEZZ BIZTONSÁGOSAN!
 Ne add meg személyes adataid a neten, ne tölts fel magánjellegű képeket!
 Ne vásárolj a neten!
 Mindig használj jelszót, amit csak te ismersz!
 A regisztrációs neved ne a személyneved legyen!
 Ne ismerkedj a neten! Ne találkozz olyanokkal, akiket neten ismertél meg!
 Ne chat-elj idegenekkel!
 Ne nyiss meg ismeretlen e-maileket, mindig használj tűzfalat, vírusírtót!

NYARAD AKKOR GONDTALAN, HA TE NEM VAGY GONDATLAN!
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
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