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IV. Évfolyam 3. szám
HÍREK

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés: Rácz Attila és Balogh
Ibolya lánya Aranka
2006. 03.18.
Haláleset:
Rab Imre Sándor , 54 év
2006.05.12.
Bagdi János, 64 év
2006. 05. 15.
Lovász József, 71 év
2006.05.21.
ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Túri György ügyvéd úr
legközelebbi fogadóórája 2006.
május 29.-én (hétfőn) 9.30-től
lesz a Polgármesteri
Hivatalban.
POLGÁRMESERI HIVATAL
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2006. június 5.-én
(hétfőn) Pünkösd napján a
Polgármesteri Hivatal zárva
tart.
ÜNNEPI
ISTENTISZTELET

Áldozó csütörtöki istentisztelet:
2006. június 1-én, csütörtök 10
órai kezdettel.
Pünkösdi istentisztelet: 2006.
június 4.-én és 5.-én 10 órai
kezdettel.

2006. május
Óvodai értesítés
Értesítjük a kedves szülőket, hogy 2006. május 25.-én, csütörtökön 10
órától gyermeknapot tartunk az óvodában. Az érdeklődő szülőket
szívesen látjuk.
Az óvoda a gyermeknapra 10.000 Ft-ot kapott az Önkormányzattól. A
gyerekek szendvicset, jégkrémet, puffit, üdítőt, cukrot kaptak. Ebéd
után a Polgármester Nő süteménnyel kedveskedik a gyermekeknek.
2006. május 27.-én, szombaton 10 órakor a Kultúrotthonban óvodai
ballagás. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
2006. május 24.-én, szerdán fényképezés lesz 9 órától az óvodában.
Iskolai ballagás
Az Arany János Általános Iskola 2006. június 17.-én rendezi meg a
nyolcadik osztályos tanulók ballagását.
Ezúton gratulálunk a ballagó diákoknak.
Meghívó
„Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptáncosai
szeretettel meghívnak minden kedves érdeklődőt a tanévzáró
táncbemutatójukra. Mely 2006. május 23.-án 17 órai kezdettel kerül
megrendezésre a Kultúrteremben.
Felhívás
Kérjük a lakosságot, hogy saját portájuk előtt lehetőségük szerint a
közterületet tartsák rendbe. A szokásnak megfelelően hétfőnként
reggel az önkormányzat a zöldhulladékot elszállítja. KÉRJÜK
CSAK A ZÖLDHULLADÉKOT TEGYÉK KI.
Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy a Békés Megyei Vízművek Vállalat
Geszt Község területén ezen időpontokban az alábbi víztisztítást
végzik:
- víztorony fertőtlenítését- mosatását 2006. május 23.-án
- ivóvízhálózat öblítését 2006. május 24. és 26. között.
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Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása
2006. június 12-én (hétfőn) de. 8-12 óráig,
du. 17-18 óráig.
Oltás helye: A Községháza udvarán.
AZ EBOLTÁS DÍJA EBENKÉNT: 1.600 FT,
A FÉREGTELENÍTÉS DÍJA: 200 FT/DB, mely kérhető az oltást végző állatorvostól.
Felhívjuk a figyelmét az ebtartónak, hogy az oltatlanul maradt ebek kiírtásra kerülnek, és tulajdonosaik
ellen szabálysértési eljárás indul.
Az elhullott, elveszett vagy eladott ebeket az oltás napján jelentsék be az önkormányzat képviselőjénél az
eboltáskor, hogy az ebeket törölni lehessen a nyilvántartásból. Az ilyen fajta bejelentések ellenőrzésre
kerülnek.
A háznál történő oltást is kérjük az eboltás napján bejelenteni, melynek díja: 2.000 ft/db, féregtelenítés
200 ft/db.
PÓTOLTÁS: 2006. június 19-én (hétfőn) délelőtt: 8-10 óráig,
délután: 17-18 óráig.
Az eboltás minden 3 hónapot betöltött eb részére kötelező!
Eboltási igazolványát mindenki hozza magával.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünkön a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Baptista
Szeretetszolgálat Alapítvány, Geszt község Önkormányzat együttműködésével 6400 kg liszt lett a
település lakosai számára egységesen szétosztva.

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Geszt község Képviselő-testülete az alábbi pályázatokat
nyerte meg a közelmúltban:
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól a védőnői szolgálati lakás felújítására (Petőfi S. u. 9.)
5.848.881 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk pályázatunkon. A beruházás összes költsége
6.498.881 Ft.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól a Liget utca útburkolat felújítására 8.726.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyertünk pályázatunkon. A beruházás összes költsége 9.726.000 Ft.
Belügyminisztérium Nemzeti Sporthivataltól az „Arany János Általános Iskola” Tornaszoba felújítására
2.402.000 Ft. támogatást nyertünk.
A beruházások a nyár folyamán megkezdődnek.
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GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE!
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT
TÁMOGATÁS

KIK VEHETIK IGÉNYBE:
• jogszerű földhasználó
• tulajdonos vagy 25 éve tartós bérlő
• haszonélvezeti joggal rendelkező,
MIRE VEHETŐ IGÉNYBE:
• első kivitel ( erdőtelepítés)
• erdőtelepítés ápolás
• erdőtelepítési jövedelempótlás max. 20 évig
Kivétel. 100% állami tulajdonban lévő társaság vagy intézmény csak első kivitelre jogosult.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• min.1 ha földterület ill. erdőterülettel közvetlenül határos földterület esetén 0,3 ha
• jóváhagyott erdőtelepítési terv, engedély
• igazolt származású szaporítóanyag
• célállománynak megfelelő fafaj-összetétel
• kiegészítő támogatás csak alaptámogatással együtt igényelhető
• Nem támogatott fafajták:
karácsonyfa- és díszítőgally- telep, 1 ill. 15 évnél rövidebb vágásfordulóra telepítés!
IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: kérelem
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
• első kivitel- 1053-2569E/ha lejtéstől és fajtól függően
• ápolás168-463 E/ha lejtéstől és fajtól függően
• jövedelempótló támogatás – 13,86-281,90 E/ha lejtéstől, fajtól és művelési ágtól függően.
BENYÚJTÁS HELYE, IDEJE: TERÜLETILEG ILLETÉKES ÁLLAMI ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT

postai úton és személyesen
2006.JUNIUS..01.-JÚLIUS.31. KÖZÖTT

Ha valaki 2006 őszén vagy 2007 tavaszán tervezi az erdőtelepítést –akkor a támogatás
igényléséhez
legkésőbb május végéig el kell indítani az erdőtelepítési
tervdokumentációk összeállítását, a szükséges engedélyek beszerzését!
Aki 2006 őszén ill. 2007. tavaszán szeretne erdőt telepíteni az idén igénybe veheti a területalapú
támogatást!
További információért kérem keressenek kihelyezett ügyfélszolgálati időben: minden páratlan héten
szerdán ill.a Sarkadi ügyfélszolgálati irodánkban munkanapokon!

Patkás Józsefné
NVT tanácsadó
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Határőrség hírei
Azt hitték Németország:
A biharugrai határőrök 2006. április 24.-én a reggeli órákban lakossági jelzésre Geszt belterületén elfogtak –
akkor még- három angolul beszélő okmány nélküli libériai férfit. A határsértők meghallgatásakor azonban
kiderült, hogy a három fő különböző állampolgárságú személy (24 éves libériai, 24 éves elefántcsontparti és
egy 16 éves zimbabwei állampolgár), állításuk szerint különböző időpontokban indultak el hazájukból és
Törökországban ismerkedtek össze és ott embercsempészek fejenként 1000 eurót kértek, hogy eljutassák
őket Németországba. Az utazásról nem tudtak semmit elmondani, mert elmondásuk szerint egy kamion
rakterébe voltak elzárva, és amikor kiszállították őket, azt mondták ez már a végállomás. Ezt követően a
határterületen barangoltak és csatornákon keltek át, így teljesen átázottan érkeztek Geszt belterületére, ahol
várták már, hogy elfogják őket. A három határsértő menekült státuszt kért hazánkban, így ügyükben a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal dönt.
Kunos Gyula hőr. Szds
sajtőreferens
Tűzátterjedés:
Az Orosházi Határőr Igazgatóság ismét felhívja a határmentén gazdálkodók figyelmét, hogy a határmentén
folytatott mezőgazdasági tevékenységek során fokozottan ügyeljenek a határrend betartására.
A jó idő beköszöntével ismét előtérbe kerülhet a tarló, az avar-, a nád- és a növényi hulladék égetése, amely
tűzveszélyes tevékenység, amit az önkormányzatok jegyzőjénél, valamint területileg illetékes hivatásos
tűzoltóságnak a tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával be
kell jelenteni. Ennek hiányában az égetést végző személy szabálysértést követ el.
Bár az elmúlt évben magyar területről kiinduló román területre átterjedő égetés nem történt, de ezt a
tevékenységet folytató személyek fokozatosan ügyeljenek az égetés szabályainak betartására, mert az elmúlt
időszakban Biharugra határában – igaz csak pár méter mélységben, és néhány tíz méter hosszan –
tűzátterjedés történt román területről, ahol egy gazda égette a tarlót. A tűz további terjedését a helyszínre
érkező tűzoltók a határőrökkel közösen akadályozták meg.
Kunos Gyula
Határőr mk. Százados
sajtóreferens
Biharugrai Határrendészeti Kirendeltség Hívószámai a következők:
06 (66) 590-910
06 (30) 565-9612
A kirendeltségen állandó ügyelet működik, lakossági jelzésekre folyamatosan tudnak intézkedni!
Hulladékszállítás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szemétszállítási díj befizetésére lehetőség van a Polgármesteri Hivatal 3.
sz. irodájában.

*****************************************************************************************
Kiadja: Geszt Község Polgármesteri Hivatala, 5734 Geszt, Kossuth L. u. 1.; Tel: 66/ 496-061/496-167
Fax: 66/ 496-174; Szerkesztőség címe: Polgármesteri hivatal, 5734 Geszt, Kossuth L. u. 1.; Tel: 496-061/496-167
Email: K1994@koznet.hu Felelős kiadó: Fábián Zsuzsanna polgármester

*****************************************************************************************

