GERENDÁSI HÍREK
XIV. ÉVFOLYAM 86. SZÁM A gerendási önkormányzat időszaki lapja

megjelenik kéthavonta

Ingyenes terjesztésű

2016. március hó

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

Meghívó
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
tisztelettel meghívom Önt és kedves családját
2016. március 15-én délután 1500 órakor
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésre
Helyszín:
Az önkormányzat előtti 1848-as emlékmű
Program:
o Himnusz
o Ünnepi beszédet mond Vantara Gyula országgyűlési képviselő
o A 6. osztályos tanulók megemlékezése
o Koszorúzás
o Szózat
o Az ünnepséget követően kerül sor a felújított I. világháborús
emlékmű átadására

Lengyel Zsolt
polgármester

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 1848. március 13.)
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Gerendás Község Önkormányzat testületi ülése
A képviselő-testület 2016. február 22-én tartott soros ülésén módosította az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletét, mely már tartalmazza a KEOP keretében végrehajtott beruházások (egészségház, művelődési ház, általános
iskola, hivatal épülete) előirányzatait is.
A Képviselő-testület megalkotta a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét. Az elfogadott rendeletben 2.000.000,- Ft
került meghatározásra a helyi civil szervezetek támogatására, melynek felosztására a következő testületi ülésen kerül
sor.
Gerendás Község Képviselő-testülete támogatja azt az elképzelést, hogy a Rákóczi utca 2. szám alatti ingatlan felújítása
megtörténjen, s alkalmas legyen az Idősek Klubja funkció ellátására.
Ennek érdekében felhatalmazta Lengyel Zsolt András polgármestert, hogy ebben a tárgyban folytasson tárgyalásokat
az idősek ellátásáról jelenleg gondoskodó Római Katolikus Egyház helyi képviseletét ellátó Kammerer Tibor Plébános
Úrral.
A Képviselő-testület határozott arról is, hogy a Gerendási Hírek 2016 márciusától kéthavonta kerül kiadásra. A
következő szám megjelenése 2016. május hónapban esedékes. Felhívta a figyelmet a megújult honlapra, mely
www.gerendas.hu címen érhető el.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülése
A Szlovák képviselő-testület 2016. február 04-én tartott soros ülésén megtárgyalta és elfogadta a Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege: 799.000,- Ft.
Határozatot alkottak arról, hogy a kétsopronyi teadélután költségeire 7.000,- Ft-ot, a „Nas kalendár” megrendelésére
10.000,- Ft-ot biztosítottak a 2015. évi feladatalapú támogatás maradványának a terhére.
Az Elnök Asszony tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az általuk rendezett farsangi bál költségeire 65.000,- Ft-ot, a
Diószegi kolbászgyúró versenyen való részvételhez szükséges pólók megvásárlásához pedig 16.000.- Ft-ot biztosítanak
2016. évi költségvetés terhére.
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Áchim L. András földbirtokos emlékére
emléktábla felállítását tervezi a tájháznál.

Start Munkaprogram
2016. március 1-től négy munkaprogramot indít az önkormányzat. Az előző évekhez hasonlóan mezőgazdasági
és téli értékteremtő mellett, két új program is indul: a mezőgazdasági képzés és az Út őr program.
A mezőgazdasági programban 2016. március 1-től 2017. február 28-ig 26 fő álláskereső foglalkoztatása valósul
meg. A teljes költség 38.278.987,- Ft, ebből bérköltség 31.899.156,- Ft, a dologi költség 6.379.831,- Ft.
A téli értékteremtő (helyi sajátosság) program keretein belül 2016. március 1-től 2017. február 28-ig 14 fő
álláskeresőt foglalkoztatására kerül sor. A teljes költség 21.321.427,- Ft, ebből bérköltség 17.772.552,- Ft, dologi
költség 3.548.875,- Ft.
Mezőgazdasági képzés 2016. március 1-től 2016. május 31-ig tart. A képzésen 16 fő vesz részt. A teljes költség
5.172.994,- Ft, ebből bérköltség 4.312.368,- Ft, dologi költség 860.626,- Ft.
Az Út őr program keretein belül 2016. március 1-től 2016. november 30-ig 10 fő álláskereső foglalkoztatása
történik. A teljes költség 10.796.162,- Ft, ebből bérköltség 9.101.880,- Ft, dologi költés 1.694.282,- Ft.
Mind a négy program 100 %-ban támogatott a Munkaügyi Központ által.
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Házhoz menő lomtalanítás
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére
vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett a továbbra is évente 1 alkalommal – azonban az
ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban
keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását
kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden
településen élő lakos maga választja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.
A 2016-os évben a lomtalanítás március 15. és június 15. közötti időszakban kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést
követően.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-246-3223 telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a
számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. Az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársával.
2. Az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint pl. feleslegessé vált használati
tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb
elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép, stb.);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó
hulladék.

Véradás
Március másodikán tartottuk az idei év első Véradását községünkben. Ezúton szeretném megköszönni minden
Véradó részvételét, hogy véradásával hozzájárult a beteg emberek gyógyításához.
A megjelentek névsora:
Bartolákné Tóth Ildikó, Szegvári Mária, Popol Róbert, Petrus Edit, Ilyés Mónika, Sas
Sándor, Toncsenka Erzsébet, Nyerges Erzsébet, Rusznák György Sándorné, Priskin
László, Ancsin László, Aradi Rita, Kun Ildikó, Szkaliczki Tibor, ifj. Tóth István,
Zahorán Elizabet, Kiss Zsolt, Belák János Zsolt, Rácz Károly, Borbély László
Szász Róbertné
Magyar Vöröskereszt
Gerendási Területi Szervezet titkára
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Szépkorú Csombai Istvánné köszöntése
2016. március 3-án jubileumi köszöntés volt az idősek
otthonában, szépkorú Csombai Istvánné 95 éves
születésnapja alkalmából. Az ünnepeltnek Lengyel Zsolt
András polgármester oklevelet adott át, hogy ezzel is
kifejezze tiszteletét és mély megbecsülését. Gerendás
minden lakosa nevében jó egészséget és hosszú, boldog
éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Tájékoztató a belterületi égetés szabályairól
Március 1-től április 30-ig újra lehetősége lesz a
lakosságnak a belterületi ingatlanokon keletkező avar
és egyéb kerti hulladék elégetésére. Égetni csak
hétfőtől szombatig, reggel 7-től este 7-ig szabad.
Vasárnapokon az égetés tilos! Valamint a védett
hársfasor fái alatt tiltott mindenféle tűzgyújtás. A
tűzrendészeti szabályok megszegéséért 200 000-től
3 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

Az önkormányzat megkéri
a tisztelt lakosságot, hogy
ingatlanjaikon
a
lehetőségük
szerint
gondoskodjanak
a
postaládák
és
házszámtáblák
elhelyezéséről
a
postai
küldemények azonosításának érdekében.

2016. február havi anyakönyvi hírek
Születés :
Giricz Zsolt és Spigut Gyöngyi fia Dávid
Házasságkötés : nem történt
Haláleset: nem történt

ÉRTESÍTÉS
A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság (5925 Gerendás, Áchim L. A. u. 15.) értesíti a vadászterületén
gazdálkodó földhasználókat, hogy a használatukban lévő földterületen napraforgó, paprika, csemegekukorica
termesztése esetén fenn áll a vad rágása által okozott kár közvetlen veszélye! Vadásztársaságunk a vadkár
megelőzése érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan – minden földhasználó részére ARMACOL vadriasztó szert
és mechanikus vadriasztót biztosít, melyek társaságunknál térítésmentesen átvehetők. Az elmúlt években nagyon
sok termelő villanypásztoros védekezést alkalmazott a veszélyeztetett területeken.
Bebizonyosodott, hogy ez az egyik leghatékonyabb módszer a vadkár elleni védekezésben, mivel a közvetlenül
vetés után, kelés előtt telepített, szakszerűen üzemeltetett, rendszeresen és folyamatosan ellenőrzött
villanypásztor szinte 100%-ban megvédte a kelő és a fejlődő növényeket. Ezért minden érdekelt részére javasoljuk
a villanypásztoros védekezés alkalmazását, amelyhez vadásztársaságunk jelentős anyagi támogatást is nyújt. Minden
földhasználó részére, aki a villanypásztoros védekezést választja, térítésmentesem biztosítjuk az alábbiakat:
villanypásztor impulzus adó készüléket, szigetelőkkel ellátott karókat, bekerítéshez szükséges huzalt. Ezen felül
1000,-Ft/ha építési, üzemeltetési támogatás igényelhető társaságunktól. Mivel a vadászati törvény a vadkár
elhárításában, illetve csökkentésében közreműködési kötelezettséget ír elő a földhasználó részére, ezért
mindenkit arra kérünk, hogy éljenek az általunk biztosított támogatásokkal! Az előzőekben említett
közreműködési kötelezettség alapján a térítésmentesen biztosított vadriasztók kijuttatása, valamint a
villanypásztor – társaságunk által akár anyagilag is támogatott – kitelepítése, üzemeltetése
a védendő területeken a földhasználó feladata!
Minden érintett gazdálkodót kérünk, hogy a vadkár elleni védekezést vegyék nagyon komolyan! Bővebb
felvilágosítást adnak: Vági Ádám, vadászmester (tel: 30/6952927), illetve Jánosi László, hivatásos vadász (tel:
30/6866710).
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