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Tisztelt gerendásiak, kedves vendégeink! 

 

Idén a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a szokásostól eltérő időpontban rendezzük meg a hatodik 

Hársfafesztivált. A falunap a Fogathajtó Versennyel egyszerre lesz megtartva Németh Béla gazdálkodó 

Sűrű sori birtokán, 2016. szeptember 3-án (szombaton). 

A tervezett programok egész napos szórakozási lehetőséget kínálnak Gerendás legnagyobb közösségi 

rendezvényén, ahol évről évre összegyűlnek a faluhoz kötődő emberek. A gyerekeket játékos 

foglakozásokkal várjuk, a teljesség igénye nélkül: népi játszóházzal, kézműves foglalkozással, arcfestéssel 

és ugrálóvárakkal. 

A nap folyamán díjazzuk a júliusi Főzőversenyen helyezést elért csapatokat. A kora esti órákban Fortuna is 

rámosolyog néhány szerencsésre a tombolasorsoláson, ahol értékes nyeremények találnak gazdára! 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Töltsünk együtt egy kellemes napot! 

Meghívó 
 

Gerendás Község Önkormányzata és Németh Béla gazdálkodó 

szeretettel hívja és várja Önt, családtagjait, barátait 2016. szeptember 3-án 

Németh Béla gazdálkodó Sűrű sori tanyáján és környékén megrendezésre kerülő  
 

VI. HÁRSFAFESZTIVÁL ÉS 

 FOGATHAJTÓ VERSENYRE. 
 

             9:45   Köszöntőt mond: Lengyel Zsolt polgármester 
Beszédet mond:  Vantara Gyula országgyűlési képviselő  

10:00   Fogathajtó verseny megnyitó 
11:30   Ebéd  
13:00 Balkán Fanatik élő koncertje 
14:00   Fogathajtás 
15:00 Malacfogó verseny 
16:30 Fogathajtó verseny eredményhirdetése 
17:15 VI. Hársfafesztivál Főzőverseny eredményhirdetése 
17:45 Faragó András operett műsora 
18:30 Tombolahúzás 
19:00 Deja-Vu együttes koncertje 
20:00 Utcabál, zenél: Lukács Róbert 
              

Az érdeklődők díjmentesen tekinthetik meg a programokat.  
 
Az önkormányzat kisbusza 9:20-tól óránként indul a Sűrű sori helyszínre. A különjárat minden 
buszmegállóban megáll. Este 19:00 órától 20:00 óráig igény szerint gondoskodik a vendégek 
visszaszállításáról. 

                                                  Lengyel Zsolt András                         Németh Béla 
                                                                    polgármester                                    gazdálkodó 
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 Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről 

 

Gerendás Község Képviselő-testülete 2016. június 27-ei ülésén elfogadta a második félévi munkatervét.  
 
Jogszabályváltozások miatt szükségessé vált a közbeszerzési szabályzat és a közös önkormányzati hivatal 
alapító okiratának módosítása.  
 
A testület megszavazta a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét, melyben rögzítve lettek a gyűjtés és az 
elszállítás szabályai (a rendelet megtalálható a község honlapján).  
 
Döntöttek továbbá a Gerendási Szlovákok Egyesülete által szervezett, nyári gyerektábor támogatásáról.  
 
Felvetődött a Kossuth utcának a Móra és a Jókai utca közé eső részén található nagyobb méretű kátyús 
szakasz problémája. Lengyel Zsolt András polgármester elmondta, hogy van fedezet a javításra, viszont 
nyáron a mezőgazdasági munkák élveznek elsőbbséget, a javításra csak a harmadik negyedévben lesz 
lehetőség. 
 
A 2016. július 25-én tartott testületi ülésen a képviselők elfogadták a község vagyonrendeletének módosítását. 
Így a hatályos jogszabályoknak megfelelően készültek el az új mellékletek, biztosítva az önkormányzat 
vagyonnyilvántartása és a vagyonrendelet közötti összhangot. 
 
Megtartotta beszámolóját a közös hivatal elmúlt évi munkájáról Surinné Szász Margit, aki a júliusi testületi 
ülésen utoljára látta el jegyzői feladatait, mivel augusztustól nyugdíjba vonult. Lengyel Zsolt András 
polgármester a testület nevében is megköszönte az elmúlt évek magas színvonalú munkáját és egyúttal 
elmondta, hogy augusztus elsejétől Krajcsóné Tóth Ágnes látja el a jegyzői, Ancsin Gábor az aljegyzői 
feladatokat a településen.  

 

 Népszavazás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt 

Választópolgárokat, hogy a  

2016. október 2-ai népszavazással 

kapcsolatos kérdéseikkel a Helyi 

Választási Irodához fordulhatnak 

(Gerendás Petőfi u. 2.) 
 

Jelentkezz véradónak és hívd  el 

ismerőseidet! 
 

Legközelebbi véradásunk ideje: 

2016. 09. 16. hétfő 

délelőtt 10-12 óráig 

 

                               

                               Helye:   

                           Gerendás  

                           Egészségház 
 

 

  

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

testületi ülése 
 

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. július 

21-ei ülésén Priskin Jánosné elnök beszámolt az 

önkormányzat által szervezett, illetve látogatott 

rendezvényekről. Külön kiemelte a XVI. Gerendási 

Kolbászgyúró Versenyt, amely idén is jól sikerült. Összesen 

21 csapat nevezett, ebből kettő Szlovákiából érkezett. 

Hozzátette, hogy a sok önkéntes munka nélkül nem jöhetett 

volna létre az esemény.  

A szlovákiai gyermektábor június 8-a és 12-e között tíz gyerek 

és öt felnőtt utazott Oravskéba. Priskin Jánosné szerint a 

Magas-Tátra gyönyörű tájai és a tutajozás a Dunajecen 

egyaránt életre szóló élmény maradt mindenkinek. 

Az Országos Szlovák Napot július 2-án tartották 

Mátraszentimrén, ahol a Gerendási Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat három fővel képviselte a települést. A 

rendezvényen az ország szinte összes szlovák önkormányzata 

és egyesülete részt vett.  

A július 21-ei ülésen a Gerendási Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a 

Gerendási Gazdakörrel, a Vesebetegek Békés Megyei 

Egyesületével és több Békés megyei település szlovák 

önkormányzatával. 
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Lakossági tájékoztató - Népszavazás 2016. október 2.  
 

 

 

2016. július és augusztus havi anyakönyvi 

hírek 

Születés:  
Toncsenka János és Kiss Vivien leánya Anna Luca, 
Mezőfi Tibor és Gömöri Krisztina fia Dániel 
 
Házasságkötés: nem történt 
 
Haláleset:  
Csányi János Antal életének 92. évében június 28-án, 
Fazekas Mihályné életének 72. évében július 2-án, 
Botyánszki András életének 48. évében július 7-én,   
Szkaliczki András életének 77. évében július 12-én,  
Bessenyei Sándorné életének 89. évében július 31-én, 
Kesjár Jánosné életének 86. évében augusztus 1-jén,  
Vira András életének 71. évében augusztus 11-én,  
Szász János életének 93. évében augusztus 16-án 
elhunyt  
 

Tisztelt Ingatlanhasználók! 

Mint az Önök előtt is bizonyára ismert a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény módosításával folytatódott a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. 
Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat és ennek következtében 
elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek 
megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
(NHKV Zrt.) mely feladatául az állami szerepkör 
gyakorlati végrehajtását kapta, így a közszolgáltatási 
díjak beszedését, kintlévőségek kezelését is. 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016.04.01.- 
2016.06.30. időszakra kiállított számlákat a lakosság a 
fizetési határidő lejártát követően kapta meg az új 
rendszer felállításából eredő technikai problémákból 
kifolyólag. Ezáltal a számlák fizetési határideje a 
kézhezvételtől számított 15 nap, függetlenül a 
számlán feltüntetett fizetési határidőtől. 
 
A fenti okok miatt késedelmi kamat, illetőleg 
járulékos költségek felszámítására a módosított 
fizetési határidőt kell figyelembe venni. 
 
Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük. 
 
Tisztelettel: 
                                      Agatics Roland 
                   FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Kft. 
                                ügyvezető igazgató 

 
 

 
 

 

Népszavazás a kényszerbetelepítés ellen 
 
A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a 
kényszerbetelepítés ellen. A referendumra azért van 
szükség, mert Brüsszel arra tett javaslatot, hogy az 
Európai Unióba érkező bevándorlókat egy előre 
meghatározott kvóta alapján ossza szét a tagállamok 
között, kötelező jelleggel. Ez tehát azt jelentené, hogy 
a jövőben brüsszeli bürokraták döntenének arról, 
hogy hány bevándorlót telepítsenek Magyarországra, 
az Országgyűlés és a magyar állampolgárok 
megkérdezése nélkül. Azt, hogy hány bevándorlót 
telepítenének be, egy képlet alapján döntenék el 
Brüsszelben. A bevándorlás jelenlegi ütemét és a 
családegyesítéseket is figyelembe véve mindez öt év 
leforgása alatt egy szegednyi ember Magyarországra 
telepítését is jelentheti. 

A magyar kormány álláspontja szerint csak a 
magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének 
együtt élni és kivel nem. Nem engedhetjük, hogy az 
ország jövőjét meghatározó döntések jogát 
kivegyék a magyar emberek és az Országgyűlés 
kezéből. Brüsszelt meg kell állítani! A 
népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet 
küldhetünk Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy vonja 
vissza a veszélyes javaslatot. 
 
Az október 2-i népszavazás kérdése így szól: 
 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?” 

folytatás a következő oldalon 

 

 

F e l h í v á s 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az Adózás 
rendjéről szóló 2003.  évi  XCII. törvény alapján   a   
2016.    II.   félévi   gépjármű   teljesítményadó és a 
magánszemélyek kommunális adója, valamint az 
iparűzési adó előlegeinek pótlékmentes befizetésének 
határideje:  2016. szeptember 15. 
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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 

Elutasítjuk a brüsszeli nyomásgyakorlást 
 
Brüsszel mielőbb döntést akar hozni a 
kényszerbetelepítésről, és nyomás alá helyezi a tervet 
ellenző uniós országokat. Az Európai Bizottság egy 
nemrégiben nyilvánosságra hozott javaslata alapján 
pénzbüntetéssel sújtaná azokat a tagállamokat, 
amelyek nem szeretnének migránsokat betelepíteni. A 
pénzbüntetés mértéke 78 millió forint lenne 
bevándorlónként. Ezzel szemben egy magyar emberre 
fejenként 1 millió forint uniós támogatás jut hét év 
alatt. A kilátásba helyezett büntetés akkora összeg, 
amelyért egy magyar ember átlagosan 39 évig 
dolgozik. A büntetésre vonatkozó javaslat valójában 
egy nyílt zsarolás azokkal szemben, akik nem 
hajlandóak elfogadni a kényszerbetelepítést. A magyar 
kormány elutasítja a nyomásgyakorlást. 
 

A kényszerbetelepítés fokozza a 
terrorveszélyt 
 
A kormány mindenekelőtt azért utasítja el a kötelező 
betelepítési kvótát, mert az növelné a terrorveszélyt. 
A hatóságok és a biztonsági szakemberek 
folyamatosan figyelmeztetik az európai 
döntéshozókat a terrorveszély növekedésére. A 
bevándorlók nagyrészt olyan területekről jönnek, ahol 
az európai államok éppen katonai akciókat hajtanak 
végre. Ez jelentősen növeli a biztonsági kockázatokat. 
Mára bebizonyosodott, hogy a terroristák tudatosan 
és jól szervezetten arra használják fel az ellenőrzés 
hiányát, hogy elvegyüljenek a bevándorlók 
tömegében.  Senki sem tudja megmondani, hogy hány 
terrorista érkezett a migránsok között eddig, és 
hányan érkeznek továbbra is nap mint nap. Márpedig 
terroristából egy is sok. A párizsi és a brüsszeli 
merényletek is bebizonyították, hogy a bevándorlás és 
a terrorizmus között szoros összefüggés van. 
 

A kényszerbetelepítés nem megoldás a 
gazdasági és demográfiai problémákra 
 
Számos brüsszeli vezető úgy gondolja, hogy a 
bevándorlás jó lehetőség a népesedési és munkaerő-
piaci problémák kezelésére. A magyar kormány vitatja 
ezt az álláspontot. A népesedési és a munkaerő-piaci 
kihívásokra adott válaszoknak szuverén tagállami 
döntéseknek kell lenniük.  
 

 

A magyar kormány a népességcsökkenést nem 
bevándorlással, hanem célzott családtámogatási 
eszközökkel kívánja orvosolni (ezek közé tartozik a 
családi adókedvezmény és az új otthonteremtési 
program is). 
Az Európai Unió vezetői ráadásul úgy telepítenének 
be migránsokat, hogy a munkanélküliek aránya az 
európai fiatalok körében évek óta 20 százalék felett 
alakul. Egyes uniós országokban olyan súlyos a 
helyzet, hogy minden második fiatal állástalan. 
Álláspontunk szerint mindenekelőtt a már itt élő, 
munkanélküliséggel küzdő országok fiataljainak 
kellene munkát adni. Itthon vannak Európában, 
Brüsszelnek elsősorban velük kell szolidárisnak 
lennie. 
 

Egyre nagyobb a bevándorlási nyomás 
 
A bevándorlás az egész kontinenst érintő probléma, 
amely évtizedekre meghatározhatja Európa és 
Magyarország sorsát. Csak tavaly rekordszámú, 1,5 
millió illegális bevándorló érkezett a kontinensre. 
Közülük 400 ezren Magyarországon keresztül jöttek 
Európába. Ősszel volt olyan hónap, amikor minden 
12. másodpercben újabb bevándorló érkezett 
kontinensünkre. Az illegális bevándorlók 
ellenőrizetlenül lépik át a határokat, így nem tudjuk, 
hogy kik ők és mik a szándékaik. 
Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége szerint 
idén is rendkívüli migrációs nyomás fenyegeti a 
kontinenst. Az ENSZ adatai szerint 2016 első három 
hónapjában több mint 170 ezer bevándorló érkezett 
az Európai Unióba. Több mint hétszer annyian, mint 
ahányan az előző év első három hónapjában 
érkeztek. 
 

Kényszerbetelepítés helyett a határok 
védelmére van szükség 
 
Ma már működik a déli biztonsági határzár, amely 
mérsékli az illegális határátlépések számát. A 
bevándorlási nyomás ugyanakkor várhatóan 
fokozódik, ezért továbbra is minden eszközzel meg 
kell védeni a határokat. A magyar kormány a fentiek 
mellett Schengen 2.0 néven egy tízpontos 
akciótervet is eljuttatott az uniós vezetőknek. Ebben 
a kormány a schengeni rendszer megerősítésére tett 
javaslatot. 
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