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A gerendási önkormányzat időszaki lapja

megjelenik havonta

Ingyenes terjesztésű

2015. május hó

Gerendás Község Önkormányzata,
Gerendási Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a
Gerendási Szlovákok Egyesülete
szeretettel meghívják Önt és kedves
családját a
2015. május 23-án rendezendő

Meghívó
A Gerendási Szlovákok Egyesülete és a
Gerendási Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöksége
szeretettel meghívja a település
érdeklődő közönségét
a gerendási Szlovák Emlékház
átadásának ünnepségére.

XV. Szlovák Kolbászgyúró
versenyre
Program:

Az ünnepi alkalom 2015. május 22-én 15 órai
kezdettel kerül megrendezésre Gerendás
Rákóczi utca 1. szám alatt
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk:
Priskin Jánosné
elnök

8.00
8.30
9.30
10.00
12.30
14.00
17.00
18.00
19.30
20.00

Reggeli
Regisztráció a versenyre
Játszóház
Kolbászgyúró verseny
Ebéd
Kulturális program
Eredményhirdetés
Vacsora
Fellép: Bunyós Pityu
Szlovák bál

Mindenkit szeretettel várunk!

Pünkösd
Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában. Magyarországon is újra piros betűs nap a
Pünkösdhétfő. De mi is ez az ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat réges-rég elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára
minden felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a világ, ember és állat párt keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és
zsibong az élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet,
imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A templomokban évről
évre megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként
fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány
szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság.
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösd
királynéjárás. A pünkösd királyválasztás sajnos teljesen eltűnt, pedig a mai napig él a szólás: Rövid, mint a pünkösdi
királyság. Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Ezt idézi Balassi Bálint verse:
"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele"
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Tájékoztató a képviselő-testület üléséről

B a l l a g á s

2015. április 27-én a képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta Gerendás Község Önkormányzat 2014. évi
zárszámadását.
A testület meghallgatta az óvodás szülők delegációját,
akik az udvari játékok beszerzésének pénzbeli támogatást
kérvényezték az önkormányzattól.
Az ülésen a testület elfogadott egy szándéknyilatkozatot,
miszerint:
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
kifejezi azon szándékát, hogy az óvodai játékok
beszerzéséhez 650.000 Ft-tal hozzá kíván járulni. A
végleges döntést a 2015. júniusi soros ülésén hozza
meg a bevételek előirányzat módosítási lehetőségének
függvényében.
Felelős: Lengyel Zsolt András polgármester
Határidő: értelem szerint
Foglalkozott a testület a gyermekek nyári étkeztetésével
az alábbiak szerint:
Gerendás Község Képviselő-testülete az Emberi
Erőforrások Minisztere által Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
mell. 1.3. szerinti „Gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására” kiírt
pályázati felhívásban foglaltak alapján pályázatot kíván
benyújtani a gerendási gyermekek nyári étkeztetésének
biztosítása céljából. Utasította a jegyzőt a pályázat
elkészítésére, az ezzel kapcsolatos intézkedések
megtételére.

2015. május 30-án, szombaton 9.30 órai
kezdettel a Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
gerendási telephelyén elbúcsúznak az
óvodai élettől, nevelőiktől és pajtásaiktól a
szeptembertől iskolába induló óvodások

Ballagó gyermekeink:
Belák Jázmin
Pekár Richárd
Priskin Eszter
Priskin Petra
Sajben Mercédesz Réka
Sztricska Nóra Vanda
Viczián Márk
Vida Balázs György
Zahorán Amanda
Ünnepségükre szeretettel várnak minden
kedves hozzátartozót!

Veszélyes hulladékok begyűjtése
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 18-19-20-án délelőtt 8 órától 12 óráig és 12.30 órától 14
óráig veszélyes hulladékok begyűjtésére kerül sor az önkormányzat udvarán.
Gyűjthető anyagok: szárazelemek, fénycsövek, izzók, hűtők kompresszorral együtt, elektronikai hulladékok (pl.
háztartási kis- és nagygépek)
magnókazetták

kivéve: monitorok, televíziók, képcsöves hulladékok, cd-k, floppyk, videó- és

A gyűjtés ideje alatt az önkormányzat megbízottja a helyszínen tartózkodik és segíti a hulladékok rakodását. A
szolgáltatás ingyenes, éljünk a lehetőséggel!
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Köszönet az óvodai támogatásokért!
A gerendási óvoda udvarán 3 éve nincs egyetlen játék sem, a régi játékok árverezésre kerültek. A szülők úgy vélték, hogy a
gyermekeik nem lehetnek hátrányban az intézményi tárgyi feltételek hiányossága miatt.
A játszótér megvalósításához az óvónőkkel jótékonysági műsor szervezésére került sor, így önerőként 466 450 Ft állt
rendelkezésre, amely a következőkből tevődött össze:
Elárverezett használt játékokból befolyt összeg:
Jótékonysági műsor bevétele:
Támogatói jegyek alapján:
Savio Szt. D. Katolikus Ált. Isk. és Óvoda (Békéscsaba)

74 420 Ft
181 110 Ft
175 850 Ft
35 070 Ft

A szülők a „Rotocubo 14” (műanyag, engedélyeztetés nélkül használható) játékot, hintaasztalt és bowlingot rendeltek meg,
amelyek 2015. 05.29-én várhatók Székesfehérvárról 1 041 070 Ft-ért, ingyenes szállítással. A képviselő testület a hiányzó
650 000 Ft-ot a jelenlegi anyagi helyzetében, egyelőre nem tudta finanszírozni, viszont egy képviselő saját pénzéből
megelőlegezte azt. A fennmaradó összegből rugós játék megvásárlása van tervezve.
Az összefogás eredményeként gyermeknapra megújul az óvoda udvara.
Ezúton megköszönjük valamennyi támogatónk adományát, amellyel hozzájárultak a játékok beszerzéséhez. Az adományozók
névsorától eltekintünk, mivel olyan sokan megmozdultak e nemes cél érdekében, hogy külön újság kellene a felsorolásához.

Minden jótevőnknek Isten fizesse meg százszorosan a jóságát!

Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
Kerülj a legjobbak közé!
Ha szereted a kihívásokat,
az embert próbáló feladatokat,
akkor közöttünk a helyed!
A tartalékos rendszer nyitott, bárki
jelentkezhet, aki elkötelezett a honvédség
iránt, aki képes és kész tenni
a honvédelem ügyéért!

Ne feledd!
Munka és iskola mellett is lehetsz
Önkéntes Műveleti Tartalékos katona!

Amit várunk:
elkötelezettség, kitartás
kiképzés (az első évben legfeljebb 25 nap, ezt követően évente
legfeljebb 15 nap)
tényleges szolgálat (3 évente legfeljebb 6 hónap, mely az érintett
beleegyezésével meghosszabbítható)
rendelkezésre állás

-

Amit kínálunk:
érdekes, embert próbáló feladatok
a kiképzés és a tényleges szolgálat ideje alatt
 illetmény (szolgálati járandóságban részesülő részére
SZJA kedvezmény
 hadiruházat
 természetbeni étkezési ellátás
 utazási költségtérítés
honvédségi szociális és egészségügyi ellátó rendszer igénybevétele
rendelkezésre állási díj évente
munkáltatói kompenzáció

-

Feltételek:






magyar állampolgárság
magyarországi lakóhely
betöltött 18. életév
büntetetlen előélet
egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

-

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A TOBORZÓ IRODÁBAN:
5600 Békéscsaba, Andrássy út 67-69., Telefon: 06-66-447-566, Fax: 06-66-447-859
e-mail: bekes.toborzo@regiment.hu
http://www.facebook.com/tartalekoskatona
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Köszöntjük a pedagógusokat!
Mivel lapunk következő száma csak június közepe táján jelenik meg, így
egy kicsit korábban köszöntjük a település pedagógusait.
Kedves Óvó nénik, Tanító nénik, Tanár nénik, Tanár bácsik!
Köszönjük áldozatos munkájukat! Köszönjük a gyermekeink fejébe
plántált tudást, a szívükbe ültetett szeretetet! Köszönjük, hogy akkor is
kitartanak, amikor mások már régen feladnák, kitartanak híven
pedagógus esküjükhöz, kitartanak az egyre nehezedő nevelési
körülmények között is!
Köszönjük, hogy gyermekeink mellett állnak oltalmazón, átsegítve őket
olyan buktatókon, amiken sokszor még a szülői ház sem tudja őket
átvezetni.
Köszönjük a lecsengőben lévő tanév tíz hónapjának minden türelemmel
viselt vesződségét, és nem utolsó sorban az eredményeket.
A közelgő vakációhoz jó pihenést, testi-lelki megújulást, feltöltődést
kívánunk minden Gerendáson dolgozó pedagógusnak!
Kiss Kálmán: Tanítónk
Betűket adott nékünk s számokat,
s mi úgy éreztük: gazdagok vagyunk.
Micsoda öröm volt, hogy olvasunk!
És olvastunk és olvastunk sokat.
Adott, adott ő szép mámorokat.
Büszkén éreztük: lázas az agyunk,
minden dologra van pontos szavunk,
s a legfőbb kincsünk lett a gondolat.
A katedrán állt ő, és csak adott.
Hogy is feledhetnénk a mosolyát?
Tőlünk gyakran csak csínytevést kapott,
bolondokháza lármás iskolát.
Előtte most horgasztott fővel állunk,
zavartan nézve néhány szál virágunk.
Lengyel Zsolt András
polgármester

Felhívás
A Békés Manifest Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2015. május 16án szombaton lomtalanítási napot tart.
Az elszállításra váró lomot reggel 7 óráig helyezzék az ingatlan elé,
melyet díjmentesen elszállítanak.
Nem szállítják el: az építési törmeléket, elektromos háztartási
eszközöket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékokat (akkumulátor, festék,
fáradt olaj, hígító, növényvédőszer) és a zöldhulladékot sem.

2015. április havi anyakönyvi
hírek
Házasságkötés:
nem történt
Születések:
Lengyel Viktor és Szabados Diána fia Viktor,
Szurgyi Imre és Abrudán Kitti leánya Hanna
Haláleset:
2 lakos elhalálozott

Trianonra emlékezünk
Juhász Gyula
Ballada a honi tájakról
Az álom es a vágy biplánján
Szoktam utazni én ma már.
Hazámnak minden tája vár,
És annyi táj rabságban, árván,
És oly közel ma sok határ,
Melynek sorompóján a festék
Friss még,
Mint seb, melyet ütött ellenség.
Ó, mennyi szép ó, tarka város,
Dómmal, mecsettel ékesen
Tündöklik völgyön es hegyen.
És mennyi poros, mennyi sáros,
Mégis, magyar táj bánatához
Illő ez, és kedves nekem.
Az egyik szép, mert ott születtem,
A másik, mert szívem hölgye járt ott,
És van
Város, hol még nem láttak engem.
De elmegyek, hiába állít
Tilalomfát ma végzetünk,
És bár napunk most éjbe tűnt,
Meglátom fényben meg csodáit
Minden tájadnak, miket áhít
A vágyam, bár ma elorozták,
S csonka
és béna koldus ez az ország…
Herceg, idegen, aki sorsát
Látod, s hogy a könny óceán itt
S minden szívben harag parázslik
Tudd meg:
Kigyúl s féniksz lesz Magyarország

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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