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XVI. Szüreti Fesztivál
Idén szeptember 10-én került

megrendezésre hagyománnyá vált
Szüreti fesztiválunk

A II. Gecsei Aratófesztiválról a rossz
idő miatt sajnos sokan lemaradtak. A
rendezvény így is jó hangulatban telt,
köszönhető a fellépőinknek és a
résztvevőknek, akik így is jól érezték
magukat
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Gecsei Hegybarát Hagyományőrző Egyesület
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II. GECSEI ARATÓFESZTIVÁL
Gecsén
második
alkalommal
került
megrendezésre az Aratófesztivál 2016. július
16-án, amit a Gecse Községért Közalapítvány és
a Gecsei Hegybarát Hagyományőrző Egyesület
közösen szervezett. A rendezvény egyik fő

célja az aratás emlékének felelevenítése, a
hagyományok őrzése és nem utolsó sorban a
gecsei szőlőhegy megismertetése volt. Sajnos a
rossz idő elmosta a szőlőhegyi bortúrát, amit
nagyon
sajnálok,
mert
a
falu
egyik
gyöngyszemének tartom a hegyünket és mivel a
megvalósulás ellenére nagyon sok munkát
fektettek a gazdák szőlőjük szépítésébe. Az
Aratófesztivál
létrejötte
nem
csak
a
rendezőkön múlott, nagyon sok támogatást
kaptunk a falu lakosságától, mint anyagi, mint
egyéb segítség, támogatás révén. A rossz idő
ellenére nagyon sokan kilátogattak a nap
folyamán, és reméljük, aki ott volt, jól érezte
magát. Szerencsére a fellépők közül mindenki
el tudott jönni, és remek hangulatot
varázsoltak nekünk. A délután a papi áldással
kezdődött, sajnos a katolikus Iván atya,
illetve helyette a gyarmati Ferenc atya sem
tudott eljönni egyéb feladataik miatt, ezért
csak az evangélikus lelkészt Bácsi Jánost
helyettesítő Szakos Csaba lovászpatolnai Jaffa

evangélikus lelkész nyitotta meg a fesztivált. Az
áldás után a gecsei gyermekek műsora
következett, amire lelkesen készülődtek. A
főzőverseny egy kis fejtörést okozott a
szervezőknek a nagy eső miatt, de végül
mindenki otthon főzte meg
finom pörköltjét, amit aztán a
zsűri
kóstolhatott.
Az
eredményhirdetéseket
követte a Takácsi Kicsi Csajok,
majd Mersterházi Károly és
unokája Csik Réka kalauzolt el
bennünket a nóták világába.
Őket Szórádi Árpád követte a
Gecsei
Dallamvarázs
Énekkarral karöltve és remek
hangulatot varázsoltak. Ismét
a takácsiaké volt a főszerep a
Kenderszer népdalkörrel, ahol
a fiúk fantasztikus műsort adtak. Utána a győri
Kiss Jázmin és Radics Dávid táncolt. Ők a El
Paso tánciskola növendékei. Mindenki nevében
mondhatom, teljesen elkápráztattak bennünket
táncukkal. Nagy örömünkre a Gyarmati Énekkar
elfogadta meghívásunkat és szinte teljes
létszámmal
megtisztelték
műsorunkat,
fantasztikus repertoárral jöttek, ami hatalmas
élmény volt. A borverseny eredményhirdetését
mindenki nagy izgalommal várta, a boros gazdák
lelkesen készültek rá.
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Őket követte a Jaffa együttes zenés műsora, a
tombolasorsolás, amire rengeteg felajánlott
tombolatárgyat kaptunk, amit ezúton is nagyon
köszönünk, majd Kossuth Gergő és Bene Gabi
zenés produkciója következett, amit nagyon
élveztünk. Este Horváthné Hollenczer Anita
társaival, Nagy Ádámmal, Kapcsándi Reginával és
Hernádi Viviennel adott fantasztikus műsort,
ami
még
inkább
felpörgette
a
közönséget ebben a
rossz
időben.
A
sátorban már senki
nem foglalkozott a
kint szakadó esővel.
Kossuth Gergő és
Őket követte Tóth
Bene Gabi

2016. november 11.

Tünde műsora. Tündinek szintén sikerült
fokoznia a már így is fergeteges hangulatot. Az
este további részében a Gramy együttes
szórakoztatta az ide ellátogatókat és közben az
eső is szép lassan elállt. A rossz idő ellenére
reméljük idén is jól szórakoztak a fesztivál
résztvevői, illetve fellépői egyaránt. Reméljük
jövő évben is megrendezésre kerülhet a III.
Aratófesztivál, amiben nagyon reménykedik a
rendezőség és talán Isten is jó idővel ajándékoz
meg bennünket.
Köszönjük a sok felajánlást, segítséget
mindenkitől, aki bármilyen módon támogatta
rendezvényünket.
Papatyi Eszter

A Gecse Községét Közalapítvány idei évben ismét
megrendezi hagyományos karácsonyi
forralt borozását a piactéren.
Minden ádventi szombaton délután 4 órakor
kezdődik a karácsonyra hangolódó ünneplés.
Időpontok:

november 26.

december 10.

december 03.

december 17.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Közérdekű
Gecse Vaszar Közös Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a gecsei hivatalból Papp Lászlóné nyugdíjazása
miatt a hivatal nyitvatartási rendje megváltozott!
Ügyintézés:
Minden érdeklődőt és beszélgetni vágyót szeretettel várunk a Piactéren!
Hétfő: 13:00 – 15:00

Polgármester fogadóideje:
Hétfő: 08:00 – 11:00

Kedd: 10:00 – 14:30

Csütörtök: 12:00 – 15:00

Péntek: 08:00 – 12:00

Jegyző fogadóideje:
Kedd: 10:00 – 14:00
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XVI. SZÜRETI FESZTIVÁL
Hagyományainkhoz híven, ebben az évben is sikerült
megrendezni a Szüreti Fesztivált. Idén az égiek is velünk
voltak, mert szép, napsütéses időben élvezhettük már a
délelőtti felvonulást is. Mint
minden évben, most is kora
reggel zenés ébresztővel indult a
program, majd a felvonulással
folytatódott, ahol ismét nagyon
szép létszámmal, vonultunk végig
kis falunk utcáin, és több
megállóhelyen ízletes pogácsákat,
zsíros kenyeret, süteményt, üdítőt
és bort kóstolhattunk. A meglévő
jó hangulatot fokozta a muzsika, a közös nótaszó,
valamint gyerekek és felnőttek tánca egyaránt. Jó volt látni
és tapasztalni, hogy idén is sokan jelmezbe bújtak, ezzel

színesítve a rendezvényt. Az Önkormányzat új népviseleti
ruhákat vásárolt a felvonulóknak. Első körben a
kisgyermekeknek és szüleiknek próbáltunk ruhákat
venni, akik be szerettek volna öltözni és részt venni a
felvonuláson.
Hat
kislány, öt kisfiú csikós
ruha, egy felnőtt csikós
ruha,
illetve
négy
menyecske ruha került
beszerzésre.
Jövőre
reméljük,
hogy
készletünket
növelhetjük, hogy még

többen fel tudjanak vonulni népviseletben.
A
felvonuláson a Felvidékről érkezett vendégeink adtak
színes műsort, akik Békésről és Felsőpatonyból érkeztek.
A felvonuláson a 14 lovas kocsi és
10 lovas kíséretében, egy kis
kalandos kitérővel, a szőlőhegyet is
bejártuk. Aki velünk tartott,
biztosan nagyon jól érezte magát,
hiszen ott is remek hangulat volt,
nem is beszélve a csodás
panorámáról. A gecsei szőlőhegyet
követően a kora délutáni órákban
a fesztiválsátorhoz érkeztünk
vissza, ahol finom ebéddel az önkormányzat dolgozói
vártak, amit a vaszari Kiss Csaba készített. Majd
folytatódott a mulatság a sátorban és környékén, ahol
számos színpadi fellépőnek tapsolhatott a közönség. A
fesztivált utcabál zárta. A műsor alatt az önkormányzat
által termelt csemegekukorica és hasábburgonya
fogyasztására is lehetőség volt.

Ezúton is köszönjük a falu lakosságának a támogatásokat,
felajánlásokat, valamint a szervezői munkában részt vevők
segítségét, nélkülük nem sikerült volna létrehozni az
eseményt. Sajnos a fantasztikus programok ellenére,
voltak, akik mégis a hűs szobát választották, reméljük,
jövőre ők is velünk tartanak.
Karácsonyné Bendes Zsuzsanna
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Gecsei Hegybarát Hagyományőrző Egyesület
2013-ban a gecsei szőlősgazdákkal egyesületet
alakítottunk. Azon céllal, hogy a "hegyünket" óvjuk,
gondozzuk, a jelenlegi arcképet megőrizzük, és a
hagyományokat ápoljuk. Az alakuló ülésen a szép
számban megjelent tagok segítségüket ajánlották fel,
így céljaink is könnyebben valósulhattak meg. Majd
2014. november 28-án hivatalosan is bejegyezte az
egyesületet a Veszprém Megyei Cégbíróság.
2015. tavaszán a Középső és a Felső-dűlő vízszintes
útszakaszait felújítottuk a helyi önkormányzat
támogatásával, valamint tagjaink szállító járműveivel
és kézi munkájuk segítségével. Ugyanezen évben a
hegy útjaira jelentős pénztámogatást kaptunk,
melynek összegét a mai napig nem használtuk fel. A
gyűlésen a napirendi pontok között szerepel majd.

és dicséreteket kaptunk. A nyár folyamán
szépítettük hegyünket. Minden hegykapuhoz
betongyűrűkbe virágokat ültettünk, ezzel is növelve
a hegy szépségét.
Június 16-án a Gecse Községért Közalapítvánnyal
együttműködve
"HEGYI
BORONGOLÓ"-t
hirdettünk, melyre a gazdák a rossz idő ellenére is
szép számmal készültek. Ezen a napon hegyünkön
megrendeztük első bormustránkat, ahol meglepően
sok bormintát bírálhattunk el. A borbírák
elégedetten és kellemes meglepetésekkel zárták a
rendezvényt, ahol sok érmes oklevelet és jó szót
osztottak ki. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden tagunknak és támogatónknak az eddig elért
munkáért és sikerekért!

Az év zárásaként tagjaink és hívott vendégeink
számára elő szilveszteri "Batyus bált" szerveztünk, a
Vaszar-Gecse Vadász Társaság támogatásával. Az
este igen jól sikerült, melyből a továbbiakban
hagyományt szeretnénk teremteni.
Idén tavasszal az út szélén belógó ágat és gallyakat
eltávolítottuk, a mélyutakat pedig
kitisztítottuk. Az Alsó-dűlőben felajánlást kaptunk
pince használatra, melyet egy kis renoválás után
pincemúzeumnak rendeztünk be. A XI. Gyarmati
Bormustrán is részt vettünk, ahol jó eredményeket

Gecsei Hegybarát
Vezetősége

Hagyományőrző

Egyesület

Gecsei Hegybarát Hagyományőrző Egyesület
értesíti tagjait, hogy rendhagyó gyűlést tartanak
2016. november 20-án 17:00 kezdettel a
gecsei közösségi házban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Vida Sándor: Őszi sétám
Süvít a szél,
Földbe, - sárba hulló, ázott, rőt
falevelek.
Könnyhullató Októbernek
jelzi,
S ígér kemény telet.
Kikiricsek virítanak,
Kiskertekben Őszirózsák.
Krizantémok nyiladozva,
Borzolgatva várja sorsát.
Tündöklésre bizakodva,
Mind ahányan készen állva.
Mindenszentek, - halott
napra,
Kegyeletrovásra várva.
Szőlőhegyünk nagyon hangos,
Sok a munka, gazdát csalja.
Tétlenséget sutba vágva,
Sürget tettre sarkalgatva.

Pincesorok szegletéből,
Törköly szaga messze árad.
Boroshordók öblös gyomra,
Gázasodó musttól áznak.
Darazsak és méhek szállnak.
Nektárt lopnak, - gyűjtik méznek.
Elfáradva napnyugtára,
Kaptárukba haza térnek.
Bajuszdombról balra nézek,
Rákacsintok a Bakonyra.
Szembe, Pápán nyújtózkodik,
- A nagytemplom páros tornya.
Mögötte a Somló nyugszik,
Csonkán alig néhány araszra.
Előtte meg pont átlátni,
A szomszédos Vaszarra.

Jobbra meg a Miholicson, Gyümölcstartó oszlopok, kémlelgetik az eget.
Átnézve a Kopasz hegyre, Vasút - Gyarmat integet.
Hűvös légár száll a földre,
De nincs okunk panaszra.
Leveleket fújja a szél,
Felkapja, viszi magasra.
Mögöttem meg Szerecsenyben,
Harang zúgás hallható.
Nyugovóra kell már térni,
Jelzi óramutató.
Sok-sok lámpa a sötétben,
Fénye ragyog, - jön az álom.
Jó éjszakát mindenkinek,
Kis falumat szívbe zárom

2017. január 1. Vasárnap
Mivel Újév első napja vasárnapra esik, ezért az első munkanapunk 2017-ben január 2. hétfő.
2017. március 15. Szerda
Mivel a 48-as ünnepünk szerdára esik, ezért csak az a nap lesz munkaszüneti nap!
2017. április 14-17. Húsvét Péntek - hétfő
Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette, hogy a következő évtől a nagypénteki
ünnepnap is bekerül a munkaszüneti napok közé, ezért immár négy napossá bővül húsvéti
ünnepünk.1
2017. május 1. Hétfő
A munka ünnepe hétfőre esik, ezért három napos hosszú hétvégének örülhetünk.
2017. június 4-5. Pünkösd vasárnap, hétfő
2017. augusztus 20. Vasárnap
Államalapításunk ünnepe vasárnapra esik, ezért külön munkaszüneti nap nem lesz.
2017. Október 23. Hétfő
1956-os forradalmunk megemlékezése hétfőre esik, így ismét három napos hosszúhétvége
elé nézhetünk.
2017. November 1. Szerda
Mindenszentek szerdai napra esése miatt aznap munkaszüneti nap lesz.
2017. december 25-26. Hétfő, Kedd
Karácsony a jövő évben hét elejére esik, ezért négy napos hosszúhétvégét tervezhetünk. 2

1
2

forrás: http://index.hu/belfold/2016/10/14/uj_munkaszuneti_napot_ad_a_nepnek_orban_viktor/ /2017.10.18.13:55/

forrás: http://officina.hu/belfoeld/154-munkaszuneti-napok-2017-ben-munkarend-2017-hosszu-hetvegek /2017. 10.18. 14:07/
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Nevelési percek: Dr. Ranschburg Jenő
Pszichológiai vizsgálatok bizonyítják,
hogy a gyermek, akit csecsemőkorában
sokat tartottak ölben, illetve mindig felvették, amikor kéredzkedett, hároméves korában nemcsak kevesebbet
igényli, hogy a szülő karjaiban legyen,
de kreatívabb, ötletesebb kezdeményezőbb is társainál. Még ma is él Magyarországon az az előítélet, mely szerint "a
csecsemőt nem szabad elkényeztetni",
az édesanya lehetőleg csak etetéskor
vegye őt
magához,
egyébként pedig
hagyja
sírni
az
ágyában,
ha ölbe
vágyik,
mert
a
baba
csak így
tanulhat rendet és fegyelmet, és csak
így kerülhető el a gyermeknevelés "súlyos veszedelme",az elkényeztetés.
Idestova
huszonöt
éve
folyamatosan
hangoztatom,
hogy
a
pszichológiai
tapasztalatok mindennek az ellenkezőjét
bizonyítják! A világ, amelybe a gyermek
beleszületik, tele van ismeretlen és
nyugtalanító ingerekkel, és a diszharmónia,
mely ennek következtében a gyermekben
keletkezik,
kizárólag
az
anya
testi
közelségével csökkenthető.
Pszichológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy a
gyermek, akit csecsemőkorában sokat

tartottak ölben, illetve mindig felvették,
amikor kéredzkedett, hároméves korában
nemcsak kevesebbet igényli, hogy a szülő
karjaiban legyen, de kreatívabb, ötletesebb,
kezdeményezőbb
is
társainál.
Ennek az a magyarázata, hogy a kreativitás
- az értelmi képesség mellett - egyfajta
bátorság,
önbizalom
jelenlétét
teszi
szükségessé, és az ölben tartott gyerekek
születésüktől azt tanulják, hogy a világ
biztonságos hely, a környezet bármikor
"megszólítható", és onnan mindig megfelelő
és megnyugtató válasz érkezik.
A hordozókendő nagyszerű eszköz annak a
célnak a biztosítására, hogy az anya és
gyermeke
testi
kontaktusa
minél
tartósabban és minél kényelmesebben
valósuljon meg. A baba akár fekve, akár a
magzati helyzetet utánzó gömbölyű pózban,
akár függőlegesen helyezkedik el a
kendőben, mindig kényelemben és mindig
biztonságban érzi magát.
Az anya jön-megy, tevékenykedik, a baba
pedig - akár anyja hasán, akár a csípőjén
vagy a hátán - együtt mozog vele. A
gyermek érzi anyja testének melegét,
szervezetében pedig működésbe lépnek a
szeretet-hormonok (az opiátok), melyeknek
hatására elárasztja a nyugalom és a
harmónia érzése. Nem sír, nem szorong,
hanem
éppen
ellenkezőleg:
növekvő
önbizalommal és növekvő kíváncsisággal
fordul a világ felé, melyben élnie adatott.
A hordozókendő használatát tehát melegen
ajánlom minden édesanyának, aki képes
felülemelkedni a gyerekeknek sok kárt
okozó évszázados előítéleteken!
forrás: www.szuleteshete.hu
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Télen is zöldségtermesztés!
A fenntartható mezőgazdasági fejlesztésekkel foglalkozó Benson Intézet szakemberei, akik a Walipini üvegházat megépítették, egy szakkönyvet is kiadtak a
témával kapcsolatban. A 6 méter széles és 23 méter
hosszú létesítményt a bolíviai La Paz városában
alakították ki, és állításuk szerint ez mindössze
250–300 euróba került. Egy ilyen üvegház azon az
elven működik, hogy a napközben keletkezett meleget képes tárolni, így éjszaka is optimális hőmérséklet uralkodik, így télen is lehetővé válik a saláta,
a paradicsom, a káposzta, vagy a brokkoli termesztése.

/Forrás: http://www.agraroldal.hu/telen-zoldseg.html 2016.10.31.07:55

Könyvtár nyitva tartása
Kedd:

14:00 – 17:00

Csütörtök:

14:00 – 15:30

Szombat:

10:00 – 11:30

Gecsei adok - veszek
A Gecsei Önkormányzat értesíti ía
lakosságot, hogy eladó vágott burgonya:
80Ft/kg, étkezési burgonya:120Ft/kg,
vöröshagyma 150Ft/ kg áron.
Fűszerpaprika
Kistérségi Start Mintaprogram keretein belül
megtermelt 100% magyar, NÉBIH által
bevizsgált fűszerpaprika (csemege és csípős)
kapható Gyarmat Községi Önkormányzanál!
Csemege fűszerpaprika kiszerelések:
10, 20, 50 dkg Egységár: 3500 Ft/kg

Hirdetni lehet személyesen,
telefonon, e-mail-ben,
Facebook-on

GECSEI HARSONA
A település ingyenes lapja
Megjelenik negyedévente 180 példányban
Kiadja:
Gecse Községért Közalapítvány
Felelős kiadó:
Papatyi Eszter elnök
Tel.:06-89-356- 925
gecseertkozalap@gmail.com
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Szinezzünk!

Karácsonyi köszöntő

Mikor Szent Karácsony angyalai szállnak,
öröm a vendége minden igaz háznak.
Eltörpül ilyenkor a lárma az árnyék,
megszépül a szívben minden igaz szándék
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SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES
CSALÁDJÁT A 2016-OS

KARÁCSONYI MŰSORUNKRA
Amelyet

2016. DECEMBER 18-ÁN
16:00 ÓRAKOR TARTUNK
A GECSEI KULTÚRHÁZBAN

Karácsonyi műsorunkkal az ünnepi hangulatot,
a várakozást, a készülődést szeretnénk még izgalmasabbá
tenni, szerezni mindenkinek örömet, boldogságot.
Fellépőink:
- Gecsei gyermekek
- Gecsei Dallamvarázs Énekkar
- Horváthné Hollenczer Anita
- Tóth Tünde
Illetve felköszöntjük Papp Lászlónét
nyugdíjazása alkalmából.
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