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A gerendási önkormányzat időszaki lapja

B a l l a g á s

2015. június 20-án, szombaton 10.00 órakor tartandó
ünnepségen a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános
Iskola 8. osztályos tanulói elbúcsúznak az iskolától,
tanáraiktól, diáktársaiktól

Ballagóink:
Börcsök Fanni
Csomós Dóra
Fekete Dávid Béla
Jakobecz Anett
Krajcsovics Edina
Láng Dániel
Lengyel Máté
Oláh Patrik
Pacsika Péter Tamás
Rálik Henrietta
Szrnka Beáta
Szrnka József
Viczián Erik György
Zatykó Elizabet
Zatykó Lilla

Ingyenes terjesztésű

2015. június hó

Pünkösd Kupa Horgászverseny

„Az örökös vándorút véget soha nem ér, s ha nincsen
gyökerünk - elvisz a szél.”
Bródy János

Osztályfőnök:
Vicziánné Fabisz Melinda

megjelenik havonta

Igazán nem panaszkodhatott a falu, bővelkedett
programokban
az
idei
pünkösd.
Pénteken Szlovák Emlékházat avattunk. Szombaton
a kolbászgyúró versenyen kóstolgathattunk és a
bálon mulathattunk. A vasárnapi kötelező józanodás
után, hétfőn pedig a gyönyörűen rendbe tett
Csicsely-tó várta a horgászat szerelmeseit.
A helyi horgászegyesület lelkes aktivistái igazán
büszkén húzhatják ki magukat, első nekifutásra
mindjárt egy remek versennyel sikerült indítaniuk. A
hazaiakon kívül találkoztam hódmezővásárhelyi,
gyulai,
csorvási
sőt
még
berettyóújfalui
versenyzővel is. A kellemes idő, a megszépült,
kiépült tókörnyék, a jó barátok, a régi ismerősök
mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy kellemesen
teljen a délelőtt. A halak is olyan jól érezték
magukat a tófenéken, hogy nem igazán akaródzott
nekik horogra akadni. Azért a kitartóknak meglett a
jutalma. A győztesek köszöntése után Nikora János
marhapörköltje csillapította a versenyzők éhségét.
Gratulálok az egyesület tagjainak a sikeresen
lebonyolított versenyhez! És az egész falu nevében
köszönöm meg azt a rengeteg időt és munkát
valamint anyagi áldozatot, amit a Csicsely-tó
partrendezésére, a horgászó helyek kialakítására, a
padok rendbe tételére fordítottak!
Ványi Emília

Köszönet a Segítőknek!
2015. május 23-án rendeztük a XV. Szlovák Kolbászgyúró Versenyt. Az előző évek gyakorlatához híven, idén is szép számú
csapat vágott neki a nemes megmérettetésnek. Nagy sikert arattak a legkisebbek, akik most igyekeztek ellesni a
fortélyokat, hogy a jövő bajnokai lehessenek ebben a nemes versengésben.
Az időjárás nem akart kedvezni nekünk, de látva a résztvevők lázas igyekezetét, a sok-sok vendég kitartó buzdítását, végül
csak megkegyelmezett. Így a délutáni jó időben már szabad téren folytatódhattak a programok, és az esti szlovák bál a
kellemes tavaszi estében kint vehette kezdetét.
A nap sikeréhez sokak anyagi segítsége, és még többek kétkezi munkája járult hozzá. A helyi Szlovák Önkormányzat és a
Gerendási Szlovákok Egyesülete nevében köszönjük mindenkinek a segítségét!
Támogatóink voltak:
Gerendás Község Önkormányzata, Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Munkácsy Mezőgazdasági Szövetkezet,
Holstein-Farm Kft., Agro-Rent Kft., B-Árendás Kft., Viczián János, Szkaliczki András Lajos, Kovács Imréné, Ottlecz Jánosné,
Belák János Zsolt és Viczián Csilla, Vida Barbara, Mezőfi Tibor Mihály, Rusznák Pál és családja, Békési Ferenc Csorvás,
Ancsin László Pál és családja, Németh Béla vállalkozó, Hársfa ABC Gerendás, Nagy János I. sz. kenyérbolt Gerendás,
Kesjár János, Kesjár Tiborné vállalkozó.
Priskin Jánosné
elnök
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Beharangozó

Testületi ülés

2015. július 18-án szombaton rendezi a település az
V. Hársfafesztivált. Egész napos rendezvényen
várjuk a falu apraját-nagyját a szokásos helyszínen,
a focipályán és a Csicsely-tó partján.

Gerendás Község Képviselő-testülete 2015. május 18-án 8
órai kezdettel rendes ülést tartott. Az alábbi napirend
szerint:
1.

Az esti műsorban a KREDENC együttes és a
FRESH lányok szórakoztatják a nagyérdeműt!
2.
Az érdeklődők vacsoraügyben a civil egyesületek
vezetőit keressék! Jövő havi számunkban részletes
tájékoztatást adunk a napi programról!

3.

Beszámoló a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás
2014.
évi
munkájáról.
A beszámolót megvitatta és elfogadta a testület.
A HIDRO-G Kft. 2014. évi egyszerűsített éves
beszámolójának, jelentésének elfogadása.
A HÁRSFAFESZTIVÁL előkészítése.

FELHÍVÁS
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TAGJAI RÉSZÉRE
TISZTELT TAGUNK!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja figyelmét, hogy a kamarai tagdíj 2014. évi bevallásának határideje 2015. június 30.
Az eddig gyakorlatnak megfelelően önbevallását online felületünkön, elektronikusan teheti meg.
Ezért kérjük, látogasson el honlapunkra, a www.nak.hu oldalra, és az ott található Ügyfélkapu felületen töltse ki
formanyomtatványunkat. Természetesen a NAK falugazdász hálózata is segít Önnek a kitöltésben, melyhez kérjük, legyen
kedves felkeresni falugazdászát a lenti elérhetőségek egyikén.
A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kérjük, falugazdászához vigye magával):
Őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, lakcím kártya, adóazonosító kártya, őstermelői/egyéni vállalkozói
igazolvány, 2014-re folyósított MVH–s és egyéb támogatások igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás.
Cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, 2014-re folyósított MVH-s és egyéb támogatások igazolása,
2014. évre vonatkozó adóbevallás.
Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok:
elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az azonosító kód, tagjainak NAK nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/TCS
számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összege,
árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a 20%-ot, illetve külön kérelemre a
25%-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés, egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények
igénybevételéhez a szükséges igazoló dokumentumok (jövedéki adó igazolás, stb.)
Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját nevében jár el, akkor 2 tanúval hitelesített meghatalmazás, ill. cégnél az aláírási
címpéldány is szükséges. További információ: www.nak.hu Ügyfélszolgálatunk: 06 1 802 6100

Az Ön falugazdásza: Balogh László
címe: Gerendás Petőfi u. 2.
telefonszáma: 06-70-489-39-91
Ügyfélfogadási ideje: minden héten szerdán 8.00 órától 12.00 óráig
Üdvözlettel:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Szlovák tábor
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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2015. május havi
anyakönyvi hírek
Haláleset:
4 lakos elhalálozott
Állampolgársági eskü:
4 fő tett állampolgársági
esküt
Házasságkötés:
nem történt
Születés:
nem történt

Gyermeknap
2015. május 29-én egy csodás napot tölthettünk el Németh Béla tanyáján. Tíz órától finom
fánk illatára érkeztek a gyerekek. A kiadós tízórai után nagyszerű programok várták a
kicsiket és nagyokat. Dr. Nagy István és Szekerczés Imre hintóval hordta be az
osztályokat a faluba, ahol Kiss Rudolf látta vendégül egy fagyira az érkezőket. Közben a
tanyán ugrálóvár, pónilovaglás, arcfestés szórakoztatta az ünnepelteket. Németh Gábor
bográcsában főtt ebédre a pörkölt, volt mivel megtölteni délben is a pocakot. Az ízletes
eledelt üdítővel öblíthették le, desszertnek pedig csokit kaptak a kis vendégek.
A gyermeknapi móka Németh Gábor meglepetés-ajándékaként 14 órától a Malomkertben
folytatódott. Az egy órás programban bűvész szórakoztatta a megjelenteket. Az
állatbarátok nagy örömére állatsimogató is színesítette a programot.
Köszönjük támogatóinknak, és a sok segítő kéznek, hogy az idei gyermeknap is megannyi
élménnyel gazdagíthatta gyermekeinket!
A rendezvényt támogatták:
Németh Béla, Rohoska Mária, Németh Gábor, Németh Béláné, Kiss Rudolf, Sajben
János, Hársfa ABC, Kántor Józsefné Eszti néni, Grúz Edina, Milecz Ágnes, Milecz
Andrásné, Rohoska Istvánné, Lipták-Galló Sándorné, dr. Nagy István, Vidovenyecz
Bernadett, Szekerczés Imre
Köszönettel a Szülői Munkaközösség nevében:

Sztricska Györgyné
elnök

Befejezték a rekultivációt
Befejeződött a korábban bezárt hulladéklerakók rendbetétele a Dél-Alföld 36 településén. Mintegy egymillió négyzetméter
nagyságú területet rekultiváltak a 39 lerakó helyszínén. A 100%-os támogatottságú pályázatot a DAREH Önkormányzati
Társulás az I. ütem elnevezésű projektje keretében valósította meg, 5,2 milliárd forintból.
A korábban bezárt szeméttelepek sorsa rendeződött ezzel a nagyszabású zöldberuházással. A projekt célja a környezet védelme,
elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása.
A térségi szintű rekultivációs programban összesen 69 település 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósították meg,
ebből 39 db-ot a jelen I. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlott a II. ütem is, amelybe 37 lerakót vontak be. A két projekt
megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az országos célok közel 5%-át.
Jelen projektben mintegy 1,2 millió m2 területet rekultiváltak, több mint félmillió tömör m3 hulladékot mozgattak meg. A
projekt során a szűk másfél évnyi kivitelezési időszakban 40 alvállalkozó közel 400 munkavállalót foglalkoztatott.
A REKULTIVÁCIÓ latin eredetű szó, jelentése: az emberi beavatkozás miatt elpusztult természeti környezet,
különösen növényzet tudatos helyreállítása talajjavítással, ültetéssel. Legfontosabb feladat a tájseb eltüntetése és a
hulladéklerakóból történő szennyezőanyag-kibocsátás megszűntetése, illetve minimalizálása.
Együtemű (végleges, helyben történő) rekultiváció: azokban az esetekben alkalmazható, ahol a depónia süllyedése és
konszolidációja már nem várható (10 évnél régebben bezárt lerakók).
Együtemű rekultiváció: Almáskamarás, Ambrózfalva, Battonya - régi, Battonya – új, Biharugra, Békéssámson, Bélmegyer,
Csanádapáca, Dévaványa, Dombiratos, Ecsegfalva, Elek – régi, Gerendás, Kertészsziget, Kétegyháza, Kötegyán, Kőrösújfalu,
Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Makó-régi, Maroslele, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Pitvaros,
Pusztaföldvár, Sarkad, Szeghalom – régi, Szentes-Termál, Tarhos, Újkígyós, Zsadány.
Kétütemű rekultiváció: mivel a közelmúltban hagyták fel őket és így a stabilizálódási és gáztermelődési folyamatok még
zajlanak, a lerakó felszíne mozoghat, így lezárása csak átmeneti záróréteggel lehetséges. Azon lerakók esetében, ahol az
elhelyezett frissen lerakott hulladék mennyisége meghaladja a 10.000 m3-t, intenzív gázképződés várható a benne található
szerves anyagok bomlása, rothadási folyamatai miatt. Stabilizációjuk több éves, akár évtizedes folyamat, így a végleges
lezárásra majd csak a stabilizálódott depónián kerül sor.
Kétütemű rekultiváció: Békésszentandrás, Doboz, Dombegyház, Elek-új, Kevermes, Szeghalom-új, Orosháza.
folytatás a következő oldalon
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A projekt neve: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” - KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003
A projekt megvalósítási időszaka: 2012. április 27. - 2015. június 30.
A projekt bruttó összköltsége: 5,237 milliárd forint, melyet a támogatási szerződés értelmében teljes mértékben uniós
pályázati forrás fedez.
Háttér:
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz tartozó
projektterület földrajzilag a Dél-alföldi régió keleti részén elhelyezkedő Békés megye, valamint Csongrád megye keleti területére
terjed ki.
A települések jellemzően ártérperemi területen, a Körös-Maros völgy területén helyezkednek el, ahol nagy számban találhatók
természetvédelmi területek is.
Az érintett terület érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területe a Maros-hordalékkúp térsége, ahol a jó vízvezető
képességű rétegek gyakorisága, jellege lehetőséget nyújt arra, hogy a felszín felőli szennyezések bekerüljenek a magasabban
fekvő rétegvizekbe.
A műszaki védelem nélkül kialakított hulladéklerakók esetében a csapadék, a lerakóhoz érkező víztömeg, vagy a talajvíz kioldja
a hulladéktestből a szennyező, esetleg mérgező anyagokat, melyek a talajvízbe szivároghatnak. A hulladéklerakóból leszivárgó
víz még évtizedekig szennyezheti a felszín alatti vizeket.
A projektben résztvevő települések közül 19 esetében a bezárt lerakó sérülékeny vízbázist veszélyeztet. Gerendás kivételével
mindegyik közvetlenül is veszélyezteti az ivóvízbázist.
A projekt megvalósítása során az I. ütemben nem számoltak fel egyetlen lerakót sem, 32 db lerakót végleges lezárással
rekultiváltak (együtemű rekultiváció).
Ezek közül 3 db lerakó kapott a jogszabálynál részletesebb rétegrendet, a nagyobb környezetbiztonság érdekében és 4 db a
jogszabály szerinti minimális rétegrendet.
15 db lerakót a környezetre gyakorolt hatása és a költséghatékonyság elve alapján egyszerűbb rétegrenddel rekultiváltak.
7 db lerakót csak két ütemben lehetett lezárni (kétütemű rekultiváció), mivel a közelmúltban hagyták fel őket és így a
stabilizálódási és gáztermelődési folyamatok még zajlanak, a lerakó felszíne mozoghat. Ezeket leghamarabb egy évtized múltán
rekultiválhatják véglegesen.
Az orosházi esetében fáklyázást alkalmaztak.

DAREH Önkormányzati Társulás

Jelentkezési feltételek:
 önkéntes jelentkezés
 magyar állampolgárság
 magyarországi lakhely
 betöltött 18. életév
 büntetetlen előélet
 beosztásnak megfelelő iskolai végzettség
(minimum 8. ált. isk.)
 megfelelő egészségügyi,
pszichikai és fizikai alkalmasság




kiszámítható, biztos jövő
megalapozott életpálya
változatos, kalandos élet

KERÜLJ A LEGJOBBAK KÖZÉ!

További információk: http://www.hadkiegeszites.hu

Járandóságok:
 igény alapján laktanyai
elhelyezés
 havi illetmény, pótlék
és illetménykiegészítés
 egyéb béren kívüli
juttatások
 egészségügyi, kulturális
és üdültetési
intézmények
igénybevétele
 családalapítási
támogatás
 kedvezményes
étkeztetés
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