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A Csicsely Tó Gerendás Sporthorgász 
Egyesület 2016. május 15-én 
megrendezi a II. Pünkösdi 
Horgászversenyt, valamint május 29-
én az I. Gyermeknapi 
Horgászversenyt, melyre tisztelettel 
várja az érdeklődőket. 
 
A gyermeknapi horgászverseny 
részvételi feltételeivel kapcsolatban 
Zatykó József HE elnök ad 
felvilágosítást. 

Gerendás Község Önkormányzata, Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,  
Gerendási Szlovákok Egyesülete 

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 
 

2016. május 21-én rendezendő 
XVI.  Szlovák Kolbászgyúró versenyre 

 

Program: 

8.00  Reggeli: Dinsztelt máj, burgonya (támogatói jegy: 300,- Ft) 
8.30  Regisztráció a versenyre 
10.00  Kolbászgyúró verseny 
12.30  Ebéd: Káposztaleves, rétes (támogatói jegy: 700,- Ft) 
14.00   Kulturális program 
17.00  Eredményhirdetés 
18.30  Vacsora: Töltött káposzta, sült kolbász, sertéspörkölt, burgonya, frissen sültek  

(támogatói jegy: 1.600,- Ft) 
20.00  Fellép: Bódi Csabi 

Szlovák bál 

                                                                        Mindenkit szeretettel várunk!  

 

A Gerendási Gazdakör és a Gerendási Szlovákok 

Egyesülete tisztelettel meghívja Önt 

 2016. május 20-án péntek 11 órakor  

a Gerendási Szlovák tájházhoz az 

 

ÁCHIM L. ANDRÁS emléktábla avató 

ünnepségre 
 

Program:  

o Megnyitó, köszöntő: 

Viczián János a Gerendási Gazdakör elnöke 

 Lengyel Zsolt Gerendás Község polgármestere 

o Ünnepi megemlékezés Áchim L. András életéről, 

munkásságáról  

- Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a 

MAGOSZ elnöke  

- Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák 

Önkormányzat elnöke 

- Molnár M. Eszter kutatótanár, publicista, az Áchim 

Emlékbizottság elnöke 

o Kulturális műsor 

o Koszorúzás 

 

                        Tisztelettel  várunk minden érdeklődőt! 
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 Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről 

 
- A képviselő-testület 2016. március 22-ei rendkívüli ülésén megszavazta, hogy az önkormányzat pályázatot 

nyújt be a Gerendás és Csorvás, illetve a gerendási külterületen lévő munkahelyeket összekötő kerékpárút 

kialakítására.  A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekt megvalósítása Csorvás Város 

Önkormányzatával együttműködve történne.   

- A március 31-ei soros ülésen a testület egyhangú szavazással határozta meg a helyi civil szervezeteknek 

nyújtott  -  kétmillió forint összértékű – támogatások mértékét.  

Lengyel Zsolt András polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utca 2. szám alatti ingatlan felújítása – 

melyet korábbi ülésén már tárgyalt a testület – nem valósítható meg, mivel új telephely nem vonható be a 

TOP-os pályázatba.  

- Az április 14-ei rendkívüli testületi ülésen a piactér megvalósíthatóságáról tárgyaltak a képviselők. A helyi 

gazdaságfejlesztés keretein belül megvalósuló pályázat legfontosabb feltétele, hogy eredményt kell 

produkálnia a beruházásnak. Azonban nincs rá garancia, hogy a helypénzből származó bevételek fedeznék a 

működési kiadásokat, profit hiányában viszont a támogatást vissza kellene fizetni. További problémát jelent, 

hogy a rendezési terv szerinti terület magánkézben van, s a tulajdonosokkal egyelőre nem sikerült 

megállapodni, így az önkormányzat elvetette a pályázatot. 

- A testület elfogadta a település 2015. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót az április 

25-én tartott ülésén. Dr. Bede Sándor rendőr alezredes elmondta, hogy Gerendáson naponta visszatérő 

ellenőrzést biztosítanak. Véleménye szerint - az elmúlt évek adatait látva - kiegyensúlyozott a település 

közbiztonsága.  

A halottasház felújítására 1.600.000,- Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat a 2016. évi adóbevétel 

terhére. 

A testület döntött továbbá a település intézményeinek felújítása miatt feleslegessé vált, régi nyílászárók 

értékesítéséről. A fixen beépíthető ablakok 8.000,- Ft (+ ÁFA)/m2, a nyitható ablakok 8.800,- Ft (+ ÁFA)/m2, a 

bontott ajtó 10.000,- Ft (+ ÁFA)/db áron vásárolhatók meg.      

Gerendás Község Képviselő-testülete 40 db fürdőjegyet biztosít a helyi Vöröskereszt által szervezett, május 

23-ai véradáson résztvevőknek. 

 
 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülése 
 

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2016. 

március 24-ei ülésén Priskin Jánosné elnök beszámolt az önkormányzat 

részvételével lezajlott kulturális rendezvényekről. Ezek között szerepelt 

teadélután a Kétsopronyi Művelődési Házban, a Gerendási Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat és a Gerendási Szlovákok Egyesülete által 

szervezett farsangi mulatság az Apponyi Albert Közművelődési 

Intézményben 160 fő részvételével, Szlovák Nemzetiségi Vezetők 

közgyűlése Telekgerendáson és a február végi Diószegi Nemzetközi 

Kolbászgyúró Verseny Szlovákiában.  Az utóbbi rendezvényen a 

Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Gerendási 

Szlovákok Egyesülete 20 fővel utazott és a felnőttekből álló csapat az 

első helyen végzett. 

 

ÉVRŐL-ÉVRE KEVESEBBEN 

JÖNNEK EL VÉRT ADNI, EZÉRT 

KÉRÜNK, SŐT BÁTORÍTUNK, 

HOGY JÁRJ ELÖL JÓ PÉLDÁVAL! 

 

Jelentkezz véradónak és hívd el 

ismerőseidet! 

 

Legközelebbi véradásunk ideje: 

2016. 05. 23. hétfő, délelőtt 10-

12 óráig 

 

Helye: Gerendás Egészségház 
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 Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről 
 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló 
hulladék rendszeres, díjmentes begyűjtését, a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmak számához igazodóan 
biztosított biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi mennyiségben Gerendás területén. 
 
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden 
szervesanyag-tartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot (fűkaszálékot, falevelet, 
lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és 
élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú, 50 cm 
átmérőjű kötegekben (maximum 0,5 m3), kévékbe kötve az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési 
napon reggel 7 óráig kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. 
 
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal 
keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladékjárattal nem szállítják el!  
 
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 
 

Kerti hulladék: 
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally 
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen 

kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék 
Udvari hulladék: 

- fűrészpor, faforgács, száraz szalma 
Konyhai hulladék: 

- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 
élelmiszer-maradék 
 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett 
anyagot. 
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a 
Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik. 
 
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül 
a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap. 
 
Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017 januárjában kétalkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről 
külön értesítjük Önöket. 
 
Zöldjárat naptár 
Gerendás 2016 

        
          Hónap Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Péntek 13 10 8 5 2 28 25 23 
Péntek 

    
30 

   
          

          Zöldjárat naptár 
Gerendás 2017 

        
          Hónap Január Február Március Április 

    Péntek 20 17 17 14 
    Péntek 
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2016. június 18-án, szombaton 

10 órakor a Savio Szent 

Domonkos Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda gerendási 

telephelyén búcsúznak 

iskolájuktól a 8. osztályos 

tanulók 

Ballagó 8. osztályosok: 

Ancsin Bianka 

Csizmadia Fanni 

Huszár László Csaba 

Király Nándor 

Mazán Regina 

Mucsi Tibor Márk 

Németh Béla Balázs 

Petri Alexandra 

Rácz Ramóna 
 

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 

 

2016. március  és április havi 
anyakönyvi hírek 

 
 

Születés : nem történt 
 
Házasságkötés : nem történt 
 
Haláleset:  Kocziszki Pálné életének 87.  évében 
április 19-én elhunyt  
 

 
 

 

KÖZLEMÉNY 
 

A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú 
projekt során Gerendás település a 201/2011. (X.25.) Korm. rendeletben foglalt paramétereknek megfelelő 
minőségű vízzel került ellátásra. 

Az üzempróbák, folyamatos vízminőség-vizsgálatokkal alátámasztva az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint felelős 
víziközmű-szolgáltató felügyelete mellett zajlanak/zajlottak, így garantáljuk azt, hogy minden jogszabálynak 
megfelelő, az eddigieknél egészségesebb ivóvíz jut el Önökhöz. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településen a szükségvízellátást biztosító konténer az üzempróbák idejére 
ideiglenesen bezárásra, azt követően pedig elszállításra kerülnek. 
 

B a l l a g á s 

2016. május 28-án, szombaton 

9:30 órakor a Savio Szent 

Domonkos Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda gerendási 

telephelyén elbúcsúznak az óvodai 

élettől a szeptembertől iskolába 

induló óvodások 

Ballagó óvodások: 
Belák Nóra Dalma 

Giricz Dominik 

Kiss Félix 

Lipták-Galló Gréta Ivett 

Mezőfi Tibor Balázs 

Rusznák Áron 

Sajben Árpád 
 

 

 

 

 

 

Szépkorú Kőszegi András köszöntése 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016. június 18-án, szombaton     

10 órakor a Savio Szent Domonkos 

Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda gerendási telephelyén 

búcsúznak iskolájuktól a 8. 

osztályos tanulók 

Ballagó 8. osztályosok: 
Ancsin Bianka 

Csizmadia Fanni 

Huszár László Csaba 

Király Nándor 

Mazán Regina 

Mucsi Tibor Márk 

Németh Béla Balázs 

Petri Alexandra 

Rácz Ramóna 

Sajben Csaba Bálint 

Vörös Adél Rózsa 

 

 

2016. április 18-án jubileumi 
köszöntés volt szépkorú Kőszegi       
András 90 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. 
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