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M e g h í v ó 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójának tiszteletére 
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi megemlékezést tart 

2018. október 23-án kedden 16:00 órakor a községháza udvarán lévő emlékműnél, 
amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 
Ünnepi program: 
Himnusz 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő ünnepi köszöntője 
Iskolások megemlékezése 
Koszorúzás 
Szózat 

                                  Lengyel Zsolt András 
                         polgármester 

M e g h í v ó  
 

A Gerendási Nyugdíjasok Egyesület elnöksége tisztelettel és szeretettel meghívja tagjait, barátait és ismerőseit 
térségi találkozóval egybekötött ebédre az idősek világnapi megemlékezésére 

 
Helye: Apponyi Albert Közművelődési Intézmény 
Ideje: 2018. október 13. 
 
Program:   11:00 Köszöntők, kulturális műsor 
  12:00  Ebéd: Sertés raguleves, magyaros sertés sült tarja, velővel töltött sertésszelet, burgonya,  
   savanyúság, sütemény (Támogatói jegy ára: 1.800,- Ft/fő) 
 
Zene: Kasza Béla és zenekara  
 
Jelentkezni  lehet 2018. október 8-ig:  Németh Józsefnénél (66/249-060) 
     Krizsán Istvánnénál (66/249-208) 
     Szabó Jánosnál (66/249-232) 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk:  
                                                                                                                                                  Krizsán György 
                                                                                    elnök 
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 Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának 
testületi üléseiről 

 

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 

augusztus 28. napján tartott rendkívüli testületi ülésén döntött arról, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi 2020 keretében megjelent 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-16 

kódszámú) felhívás vonatkozásában az alábbiak tekintetében: 

- a polgármesteri hivatal (5925 Gerendás, Petőfi utca 2.) épületének 

energetikai korszerűsítése, 

- az általános iskola (5925 Gerendás, Fürdő utca 14.) épületének 

energetikai korszerűsítése, valamint 

- a művelődési ház (5925 Gerendás, Kossuth utca 22.) épületének 

energetikai korszerűsítése. 

Döntött arról is, hogy a fenti pályázatok benyújtásához szükséges 

projektterv átdolgozásra ajánlatokat kér 3 cégtől. 

A fentieken kívül a Nemzeti Földalapba tartozó gerendási földek 

vonatkozásában született döntés, amelyben a Képviselő-testület 

felhatalmazta a polgármestert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtt a 

megbízási szerződés érdekében szükséges intézkedések megtételére és a 

használat ellentételezéseként vállalta az 1.350,- Ft/AK/év mértékű díj 

megfizetését. 

 

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 

szeptember 13. napján ismételten rendkívüli testületi ülést tartott, amelyen 

első napirendi pontként „A TOP 3.2.1-16 „Gerendási Egészségház 

épületének energetikai felújítása” című pályázattal kapcsolatos döntések 

meghozatala” szerepelt. A napirendi pont keretében a Képviselő-testület 

döntött arról, hogy módosítja a 2018. évi Közbeszerzési tervét, megszünteti 

a korábban – közbeszerzési értékhatár elérése miatti vélelem miatt – 

szükségesnek vélt közbeszerzési eljárás lefolytatására megkötött 

szerződését, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a Testület által 

meghatározott 3 gazdasági szereplőtől árajánlatot kérjen az Egészségház 

kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

Az egyebek napirendi pont keretében döntés született arról, hogy a 2018. 

évi közfoglalkoztatásból származó bevétel terhére gödörfúró kerüljön 

beszerzésre, valamint a kerékpárút kivitelezésének nehézségeiről, jelenlegi 

státuszáról is tájékoztatás hangzott el. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szlovák testületi 

Tájékoztatás kerékpárút építéséről 
 

2018. augusztus 16-án aláírásra került a kerékpárút építésének szerződése a kivitelezővel, majd augusztus 21-én megtörtént a 
munkaterület átadása. Jelenleg a kerékpárút nyomvonalán favágási és bozótirtási feladatok elvégzése történik, ezt követően 
kerülhet sor a tényleges építési munkák megkezdésére, melynek várható időpontja október közepe. A kerékpárút 
nyomvonalának kijelölése nem látványos munkafolyamat, de elengedhetetlenül fontos feladat, annak érdekében, hogy az 
alapozási munkálatok minél hamarabb megkezdődhessenek.  Október közepétől az építési munkák befejezéséig, 2018. 
december 31-ig útlezárások, forgalomkorlátozások várhatóak Csorvás és Gerendás közötti úton, az Ady Endre utcán, a Kossuth 
utcán, az Áchim utcán és az Újkígyós felé vezető úton. 
 
 Az engedélyezett kerékpárút nyomvonala elérhető és megtekinthető az alábbi linken:  
http://gerendas.hu/wp-content/uploads/2015/08/Gerendás-Csorvás-nyomvonal.pdf 
 
A megvalósuló kerékpárút eltér az engedélyezett nyomvonaltól, mivel a költségek felülvizsgálatánál megállapítás nyert, hogy a 
támogatási összeg akkor lesz elegendő a beruházásra, ha  az indikátorok megtartása mellett a meglévő kerékpárút felújítását 
végezzük el. Összességének 5980 méter kerékpárút építése és felújítása fog megvalósulni Gerendás és Csorvás közös 
pályázatával. 

A kellemetlenségekért elnézést kérünk, kérjük a Lakosság türelmét ezen idő alatt. 

Tájékoztató A Gerendási Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi 

üléséről 
 

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat 2018. szeptember 20. napján 
tartott testületi ülésén első napirendi pontként 
elfogadta a 2018. évi költségvetésének 
módosítását. 

Ezután a legutóbbi testületi ülés óta eltelt 
időszakról szóló beszámoló következett. Az 
Önkormányzat részt vett többek között a 
Hársfafesztiválon, ahol a zúzapörköltjük 1. 
helyezést ért el. Szlovák Nyári 
Gyermektábort szerveztek Diószeg 
környékén, részt vettek Kenyérünnep 
szervezésében a Gazdakörrel közösen. 
Újkígyóson jártak a Nyugdíjas Egyesület 
meghívására, részt vettek a Megyenapon 
Békéscsabán, Nagybánhegyesen jártak a 
Nagybánhegyesi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására, állófogadáson a 
Fiume Szállóban a Szlovák Köztársaság 
ünnepe alkalmából. 

A következő napirendi pontként a következő 
tervek, programok megvalósításáról 
döntöttek:  Gazdanap Csorváson, 
Főzőverseny, Grillfesztivál Ivancice 
(Csehország), Szlovák-nap Csorváson, 
Haluskanap, Főzőverseny Kondoroson, 
Nyugdíjas-nap az Idősek Világnapja kapcsán 
Gerendáson, vacsora Telekgerendáson, 
Vacsora-Szüreti Bál Csorváson, a Diószegi 
Kolbászgyúrók vendégül látása, Békéscsabai 
Kolbászgyúró versenyen való szereplés, a 
Diószegi Hahota Színjátszó csoport 
szereplése és vendégül látása, Erzsébet-
Katalin Bál. 

 

http://gerendas.hu/wp-content/uploads/2015/08/Gerendás-Csorvás-nyomvonal.pdf
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 Tisztelt Gerendási Lakosok! 
 
Gerendás Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket, 
hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. 
határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban (5925 
Gerendás, Petőfi utca 2.) átvehetőek azok a nyomtatványok, 
amelyek alapján azok, akik korábban nem részesültek a 
vezetékes gáz finanszírozását segítő árkompenzációban 
(állami támogatás, 12.000,- Ft került jóváírásra/levonásra a 
gázszámla összegéből), egyszeri természetbeni támogatásban 
részesülhetnek. 
 
A nyomtatványok beadási határideje: 2018. október 15. napja. 
 
Háztartásonként (lakóingatlanonként) egy kérelem nyújtható be. 
További információk a Polgármesteri Hivatalban kérhető. 
 
                                  Tisztelettel:                 dr. Kovács Edina  
                                                                                  aljegyző 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 

Polgármesteri Hivatalban KEDDENKÉNT 

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS. 

Továbbá 2018. október 13-án, november 10-én, 
december 1-jén és december 15-én a hivatal zárva 
tart. 

Megértésüket köszönjük! 

                                                  dr. Kovács Edina 
                                                          aljegyző 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

A Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az 

ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormányablakkal 

nem rendelkező településen is biztosítja a helybeni 

ügyintézést a Békéscsabai Járási Hivatal Mobil 

Ügyfélszolgálata keretében. 

 

Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket, hogy 

2018. október 8-án (hétfő) 8.30 – 11:30 óra 

közötti időben  

a Gerendási Strandfürdő parkolójánál  

a Kormányablak Busz a lakosság szolgálatára 

áll. 

 

Az akadálymentesített Mobil Ügyfélszolgálaton 

lehetőség van valamennyi, a Kormányablakokban 

intézhető ügytípus intézésére, így többek között 

személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, 

útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu vagy akár 

gépjármű ügyintézésre is.  

 

A Mobil Ügyfélszolgálaton biztosított a 

bankkártyás fizetés, de a bankkártyával nem 

rendelkező ügyfelek az esetleges eljárási költséget 

akár postai csekken is megfizethetik a helyi 

postán.  

 

Amennyiben a gépjármű ügyintézés keretében 

rendszámtábla kiadásával járó ügyintézést 

szándékuk van - a szükséges rendszámtábla típus  

rendelkezésre állásának teljes körű biztosítása 

érdekében - előzetesen szíveskedjenek jelezni 

2018. október 5-én (pénteken) 12.00 óráig a 

66/528-324-es telefonszámon. 

 

Kérjük szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik 

érvényességét, hogy a fenti ügyfélszolgálati 

időben helyben elintézhessék ügyeiket! 

 

2018. szeptember havi anyakönyvi hírek 

Születés: Pacsika Kitti Zsófia és Gellény Zoltán fia Attila 
 
Házasságkötés:  nem történt 
 
Haláleset:  
Lichtenstein Lajosné életének 79. évében, 
Szepesi István életének 49. évében, 
Juhász Sándor életének 82. évében, 
Lukács Vendel életének 61. évében, 
Priskin Gábor Pál életének 77. évében, 
Bali Andrásné életének 80. évében elhunyt 
 

   

  

 
 

Tájékoztató a belterületi égetés szabályairól 
 

Szeptember 30-tól 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. 

 

A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. ügyfélfogadást tart hulladékszállítási 

ügyekben Gerendás Petőfi u. 2. szám alatt: 
2018. október 17-én 08:00 – 09:00 óráig 

2018. november 14-én 08:00 – 09:00 óráig 
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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 

 

 

Véradás 

Szeptember 14-én tartottuk 

az idei év harmadik 

véradását községünkben. 

Ezúton szeretném 

megköszönni minden 

véradó részvételét, hogy 

véradásával hozzájárult a 

beteg emberek 

gyógyításához. 

 

A megjelentek névsora: 

 

Popol Róbert, Tóthné 

Csatlós Mónika, 

Bartolákné Tóth Ildikó, 

Kolarovszki István, Kun 

Ildikó, Kesjár Tibor, Fóris 

András, Hajdú Ágnes, 

Bakos Edina, Kardos 

Roland, Sztricska 

Györgyné, Mezősi 

Krisztina, Milecz József, 

Sas Sándor, ifj. Tóth 

István, Kiss Vivien, Petrus 

Edit, Szabados Szabolcs, 

Oláhné Barakonyi Ildikó, 

Tóth Erzsébet, Pacsika 

Krisztián, Belák János 

Zsolt, Vallerjanovics 

Pálné,  Kiss Zsolt, Pusztai 

László, Toncsenka 

Erzsébet 
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FIGYELEM! 
 

A Geri-Vad Kft. gerendási 
VADFARMJÁRA 

azonnali belépéssel munkatársat keres. 
Feltételek: 

- B kategóriás jogosítvány 
- min. 8 általános végzettség 

- alkoholabsztinencia 
- rendezett magánélet 

Amit kínálunk: 
- 3 hó próbaidő után 1000.- Ft/óra nettó órabér 

- 13. havi fizetés 
-  munkaruha 

(fizetett hirdetés) 

 
Információ: +36-30-456-40-99 telefonon 

 

V Í Z H I Á N Y 
 

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-

szolgáltató Zrt. tájékoztatja a lakosságot, 

hogy  2018. október 3-án a víztorony, 

2018. október 8-9-e között a hálózat 

mosatását végzi. A fenti napon 

nyomáscsökkenés, esetleges vízhiány 

várható. 

 

 

 

 

 
„Határtalan kultúra – megtartó közösségek, avagy ezerarcú közművelődés” 

Ünnepi program a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves jubileumának alkalmából 

 
Tisztelt Hölgyem / Uram!   

Kedves Kicsik és Nagyok! 

 
Szeretettel hívjuk-várjuk a Csabagyöngye Kulturális Központ kulturális tájoló 

programjára, mely az intézmény szakmai gondozásában tevékenykedő művészeti és 

alkotó csoportok közreműködésével valósul meg. 

 

Ideje: 2018. október 5. péntek, 16.30 

Helyszín: Gerendás, Művelődési Ház 
 

Ízelítő a programból: 

16. 30 -17.30  

 „Megyeri Kézműves Falu” - kiállítással, mesterség bemutatóval, ill. kézműves 

játszóházi foglalkozással mutatkozik be a mezőmegyeri népi kézműves alkotók köre 

:: Mini képgaléria a Márvány Fotóműhely alkotásaiból 

:: Fotópont – élményfotózás  

:: Ajándék a gyermekeknek: lufihajtogatás 

Kb. 17.30 órától 

:: Zenés szerkesztett szórakoztató műsor a Csabai Színistúdió és a Nyíri Lajos 

Társastánc Egyesület közreműködésével 

A rendezvény látogatása díjtalan! 

Legyen a vendégünk, legyen a közösségi művelődés Önnek is érték és élmény! 

 

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg! 
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