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Tisztelt Gecseiek! 

 
 

 
Ígéretemhez hűen, igaz nagy-nagy nehézségek árán, de úgy néz ki, mint ahogy azt 
tapasztalhatják is (hiszen a kezükben tartják az újságot), sikerült elindítani, amit még az 
időközi választások alkalmával ígértem. Végre megjelent Gecse község ELSŐ, 
ÖNÁLLÓ ÚJSÁGJA!!!  
     Bevallom több segítségre számítottam, de még most sem késő. Kérek minden segíteni 
szándékozót, hogy ha van ötletük a lappal kapcsolatban – akár a témákat tekintve, akár a 
formájára vonatkozóan, ill. bármi más észrevételük lenne-, jelezzék azt nekem. 
Segítségüket előre is köszönöm. 
   Szándékom szerint így hitelesebben eljuthatnak mindenkihez a faluban történt 
események és nem a szóbeszédekből kell értesülniük egyes dolgokról, amelyek nem is 
mindig a valóságot tükrözik! 
Negyedévente jelenne meg egyelőre a későbbiekben meg majd meglátjuk. 
   Kívánom, hogy váljon hasznukra ez a lap és legyen segítségükre abban, hogy az Önök 
számára fontos információkat megtalálják benne. 
 
    Az első szám tartalmából: 
 
         - Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről …, 
         - Beszámoló az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről, terveiről …,     
         - A csatorna beruházás jelenlegi helyzete …, 
         -  Nőnapi köszöntő, 
         -  Emlékezzünk 1848.március 15-re, 
 horgászkalandjai, 
         -  Hasznos tanácsok a kertben, növényvédelem, 
         -  Rejtvény, 
         -  Sportrovat. 
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      Azt gondolom és bátran ki 
is jelenthetem, hogy a tavalyi 
(2008.) év nem telt el 
tétlenséggel. Ezt azok már 
pontosan tudják, akik részt 
vettek a tavaly év végi 
közmeghallgatáson. Akik nem 
jöttek el azoknak szeretném 
ismertetni az ott 
elhangzottakat. 
 
 
    „ Számomra az év 2008. 
február 17-vel kezdődött, amely 
dátum örökre emlékezetes marad 
számomra. Nagyon szerettem 
volna polgármester lenni, de 
csak a választás után, az idő 
múlásával döbbentem rá igazán, 
hogy milyen felelősségteljes 
feladat vár rám. Igaz, hogy 
innen-onnan kaptam segítséget, 
de őszintén, szólva többre 
számítottam. 
Úgy érzem, nem vagyok egy 
elveszett gyerek, így sok 
mindent – a magam kárán 
tanulva – önállóan oldottam 
meg.  
   Az 1848-49-es szabadságharc 
tiszteletére március 15-én 
szerény ünnepséget tartottunk 
Éberhardt Károly tábornok 
sírjánál a temetőben. Sajnos elég 
kevesen vettek részt ezen. 
    A tavasz elején megérkeztek 
az új játszótéri játékok, 
 

  
 

 amelyeket Borbély Balázs 
vaszari vállalkozó segítségével 
(aki térítésmentesen ásta ki a 
játékok helyeit, és amiért ezúton 
is szeretnék köszönetet 
mondani), valamint az akkor itt 
dolgozó közhasznú 
foglalkoztatottak munkája révén 
kerültek a helyükre, ezáltal a 
játékok felállítási költségeit 
(több tízezer forintot) meg 
tudtuk spórolni. A játszótéri 
játékok árát az alapítvány és az 
önkormányzat finanszírozta. 
   Számos kiállításnak voltunk 
házigazdái, melyek során 
érdekes dolgokat tudhattunk 
meg több környező település 
korábbi életéről is. A kiállításra 
érkezett községekkel együtt mi  
már akkor tagjai voltunk az ún. 
GEMARA akciócsoportnak. Ez 
a mozaikszó, akinek nem lenne 
ismerős elmondanám, hogy a 
Gerence-Marcal-Rába szavak 
rövidítéséből jött létre. A csoport 
mostanra a GEMARA és SK 
(Somló Környéke) Egyesület 
nevet viseli. 
   Bizonyára legtöbben tudják, 
hogy ilyen kis községek számára 
a legfontosabb segítséget a 
pályázati lehetőségek 
kihasználása jelenti. Ezen 
felbuzdulva adtunk be pályázatot 
egy új falugondnoki kisbuszra. 
Nem nagyon bíztunk benne, de a 
remény hal meg utoljára szokták 
mondani. És mi reménykedtünk, 
hiszen csak az nyerhet, aki részt 
vesz benne. Jó pár hónap eltelt, 
szinte már feledésbe is merült a 
dolog, de egyszer csak jött az 
értesítés, hogy a pályázatunkat 
elfogadták, nyertünk (közel 6 
millió forintot). Mindezt még 
sok hercehurca követte mire az 
autó a birtokunkba került. 
December végén tudtuk elhozni 
az új autót, a régit pedig 

beszámíttattuk a vételárba. A 
leggazdaságosabban így tudtuk 
megoldani a dolgot. Bízom 
benne, hogy sokáig fogja 
szolgálni a falu érdekeit ez a 
gépkocsi és segítségével a 
rászorultakat jobban tudjuk 
segíteni. 
 
 

 
 
Itt szeretnék egy pillanatra 
megállni és elmondani, hogy a 
pályázatok nagy részét a jegyző 
asszony írja, és ezért neki is 
köszönettel tartozunk. Ugyan is, 
ha mindezt egy pályázatíró 
céggel csináltatnánk meg, akkor 
ők ezért rengeteg pénzt 
elkérnének. 
    Április 28-án tartotta első 
megbeszélését az akkor még 
asszonykórusként induló 
társaság. Zenetanár irányításával 
készültek hétről-hétre, aminek a 
költségeit az önkormányzat 
vállalta. Nem volt hiába való, 
ugyanis a kezdeti nehézségek 
ellenére mind többen vettek 
részt a munkában, melynek 
köszönhetően férfitagokkal is 
bővülve megalapították a 
Dallamvarázs Énekkart. Az 
eltelt hónapok alatt több sikeres 
fellépésük is volt (vaszari 
falunap, gecsei fesztivál, idősek 
napja, szerecsenyi falunap, 
malomsoki falunap, stb.), és 
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   remélem, hogy a község jó 
hírét még sokáig fogják 
gyarapítani. 
      
     Már korábban felvetődött 
annak a lehetősége, hogy a 
búcsú késői időpontját át 
lehetne tenni nyárra. Több 
időssel is beszéltem, és 
kiderült, hogy az ő szüleik 
idejében bizony Margit-
naphoz kötődött ez az 
esemény. Egyeztettem a 
plébános úrral, aki elmondta, 
hogy neki semmiféle kifogása 
nincs ez ellen. Ennek 
köszönhetően az idén június 
14-én tartottuk meg a búcsút, 
ami azt gondolom, hogy a 
falunappal együtt a 
legfontosabb ünnepek egyike 
egy község életében. 
   
   A nyár folyamán a könyvtárt 
átköltöztettük a művelődési 
házba. A bejáratát az előtérből 
alakítottuk ki, és az ott tárolt 
könyvek valamint a Jókai Mór 
Városi Könyvtár által 
kihelyezett számítógép, ill. 
nyomtató védelmének 
érdekében riasztó rendszert 
szereltettünk a helyiségbe. A 
könyvtárunk egyébként a 
mozgókönyvtári rendszerbe 
kapcsolódott be, aminek az a 
jelentősége, hogy a Városi 
Könyvtár folyamatosan cseréli 
és tölti fel a könyvállományt, 
ill. DVD kölcsönzésre is 
lehetősét nyílt ennek 
köszönhetően. A könyvtárost a 
Pápai Városi Könyvtár 
foglalkoztatja. Mindenkinek 
ajánlom figyelmébe, mivel 
nagyon jó könyvek és 
izgalmas filmek.  
 
   A már korábban említett 
pályázati lehetőségeket 

megragadva 615.000 forintot 
nyertünk, melyből a 
művelődési ház ablakait 
tudtuk hőszigetelt 
nyílászárókra kicserélni.  
     250.000 Ft-ot nyertünk a 
futballpálya korlátjának 
elkészítéséhez, ez a pálya 
egyik felére volt elég. A másik 
feléhez szükséges összeget az 
önkormányzat biztosította. Itt 
szeretném megköszönni a 
fiatalok, elsősorban László 
István segítségét, akivel a 
szabadidőnket nem sajnálva 
nagyon sokat dolgoztunk 
azon, hogy elkészüljön. A 
labdafogó hálók a tavasszal 
felkerülnek, és véleményem 
szerint így a környék egyik 
legszebb pályája lesz. 
 
    Augusztus 23-án 
megtartottuk a már 
hagyományosnak mondható 
Szüreti Fesztivált. Sok 
egyeztetést és munkát vett 
igénybe, de a visszajelzések 
alapján egyértelműen 
kijelenthető, hogy megérte a 
fáradozást. Nagyon jól 
sikerült, felejthetetlen emlék 
lesz mindannyiunk számára. 
Ezt a 2007-ben nyert pályázati 
pénznek, valamint a 
Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkárának (Gőgös Zoltán 
úrnak) köszönhetjük. Előbbi 
500.000, utóbbi 400.000 
forinttal járult hozzá a 
rendezvény sikeres 
lebonyolításához. De a pénz 
nem minden. A lakosság 
összefogása és önzetlen 
segítsége is nélkülözhetetlen 
az ilyen színvonalú 
rendezvény 
megszervezéséhez, 
lebonyolításához. 

Sajnos a jövőben ilyen 
költségvetéssel nem 
számolhatunk, de ígérhetem, 
hogy mindent megteszünk 
azért, hogy a hagyományt 
folytatni tudjuk. 
 
   Az iskola kezdése előtt 
támogatást nyújtottunk az 
iskolás szülők számára a 
költségeiket enyhítendően. 
 
    A temetői szemét 
elszállítását a Győri 
Kommunális Szolgáltatótól 
bérelt konténerrel tudjuk 
megoldani ettől az évtől 
kezdődően. Nem kevés pénzbe 
kerül (53.000 Ft/alkalom), de 
figyelek rá, hogy csak akkor 
kerüljön elszállításra, amikor 
az valóban szükséges. 
 
    Szeptember 3-án tartottuk 
az idősek napi napi 
megemlékezést. Aki ott volt 
szerintem jól érezte magát és 
egy kellemes délutánt 
tölthetett el szórakozással, 
beszélgetéssel. 
 
   id. Németh Zoltánéktól 
kaptunk 100 db árvácskát, 
ezekkel a hivatal udvarának 
virágágyását valamint 
emlékműveink környezetét 
tettük szebbé. Köszönet érte! 
 
    Visszatérve a gyerekeknek 
nyújtott korábban már említett 
támogatásokhoz kapcsolódóan 
szeretném megköszönni Kiss 
Sándor, Dózsa utcai lakosnak 
a felajánlott pénzbeli 
támogatást, amelyet 
rendszeresen évről-évre 
megtesz. 
  Az ősszel kiírt falufejlesztési 
és -megújítási pályázatokat  
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kihasználva, több téren is 
szeretnénk részt venni. 
   Tervezzük a ravatalozó 
felújítását, a játszótér 
kerítésének a cseréjét, ill. 
újabb játékok vásárlását, a 
futballpálya környékén 
pihenőpark kialakítását, 
valamint a művelődési ház 
tetőszerkezetének a cseréjét. 
Nagyon kedvezőek a 
feltételek. A pályázatok 
elnyerését követően az 

önkormányzatoknak csak az 
Áfa-t kell megfinanszíroznia. 
 
   A közösségi ház fűtését is 
megcsináltattuk, mivel a 
felújított épület állaga fűtés 
nélkül csak romlana. 
  Sikerült falinaptárt és 
kártyanaptárt is készítetni, 
melyek remélem minden 
háztartásba eljutottak. 
 

    December 6-án mikulás 
ünnepséget tartottunk a 
kicsiknek, melyre a Városi 
Könyvtártól kapott pénzt 
használtuk fel, az egyéb 
kiadásokat a Gecse Községért 
Közalapítvány rendezte. 
   December 21-én karácsonyi 
ünnepséggel kedveskedtünk a 
községlakóinak, nagy 
örömömre szolgált, hogy 
rendkívül sokan részt vettek 
ezen a rendezvényen. 

 
     Tömören ezek a legfontosabb események, amelyek a tavalyi évben történtek. Azt szeretném, ha 
a jövő év elején is legalább ennyi mindenről beszámolhatnék. Ismételten arra kérnék mindenkit, 
hogy ha bármilyen elképzelésük lenne, amely a község fejlődését, fennmaradását szolgálja, bátran 
szóljanak, hiszen meggyőződésem, hogy együtt gondolkodva jobban elő tudjuk segíteni szeretett 
községünk jövőjét! 
 
 

Tájékoztató az önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről 
 
     Önkormányzatunk ez évi 
költségvetése 38.968.000,- forintos 
bevételi és kiadási tételekkel került 
elfogadásra. A kiadások között – 
mint minden önkormányzatnál - a 
legnagyobb tételt a működési 
kiadások jelentik. Hiszen az 
önkormányzati feladatok ellátását 
a működési  kiadásokkal biztosítja 
az önkormányzat. A működési 
kiadások között található többek 
között (a teljesség igénye nélkül) a 
közvilágítás biztosítása, a temető, 
zöldterületek gondozása, a 
gyermekek oktatását biztosító 
intézmények működéséhez történő 
hozzájárulás, a körjegyzőség 
fenntartása, falugondnoki szolgálat 
működtetése.  
     Önkormányzatunk átadott 
pénzeszközzel támogatja a község 
civil szervezeteinek működését 
(758 e Ft-tal), de támogatja a 
rendőrséget, polgárőrséget, 
katasztrófavédelmet, az 
egyházakat is (330 e Ft-tal).  
Fejlesztési célú kiadások ez évben 
7,2 millió forinttal kerültek 
elfogadásra. Ezek között tervezi az 
önkormányzat a csapadékvíz 
elvezetését, és az utak  

 
 
 
 
 
javítását. Az elképzelések között szerepel, hogy a rengeteg csőtörés 
csökkentésére a vízvezeték felújításra is költ az önkormányzat. A 
meglévő traktorhoz egy műtrágyaszóró került beszerzésre, mellyel a 
téli munkák elvégzése válna könnyebbé. Pályázati önerő 3,8 millió 
forint szerepel a költségvetésben, mellyel a játszótér felújítási 
munkáinak befejezésének, a ravatalozó felújításának, közpark 
kialakításának és a kultúrház tetőzetének felújításának önereje kerülne 
biztosításra. Amennyiben a pályázat kedvező elbírálást kap, úgy az 
összköltség 80 %-a ebből kerül biztosításra. 

Sajnos az, hogy a központi költségvetés fokozatosan 
csökkenti az önkormányzatok támogatását, önkormányzatunkhoz is 
begyűrűzött. Ez évben feladataink ellátásához az előző években 
felhalmozott tartalék pénzeszközeinkhez is hozzá kell nyúlni.  
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Március 8. - 
Nőnap! 

 
"Szép reggel az asszony: 
pihenést lehellő 
Arca szelíd hajnal, friss 
hajnali szellő, 
Puha gyenge harmat, 
gyümölcs üde hamva; 
Szava rigó-ének mélyebb 
fuvodalma" 

Mindenki számára 
ismerős dátum a 

március 8., ezen a napon 
ugyanis sok országban a 
főszerep a hölgyeké, 
lányoké, édesanyáké és 
nagymamáké. A Nemzetközi 
Nőnap immár majd egy 
évszázada ösztönzi 
megemlékezésre a fiúkat és 
férfiakat. Ilyenkor köszöntik 
hölgyismerőseiket a férfiak, 

ki virággal, ki apróbb vagy nagyobb ajándékokkal, esetleg 
néhány kedves szóval.  
Bár nem egy örömteli alkalom szülte ezt az ünnepnapot, 
ma már kevesen tudják, honnan ered, hogyan alakult ez az 
ünnep. 

1908-ban, New Yorkban járunk. Az ottani varrónők, szám 
szerint úgy 40000 nő fellázadt és harcot indított a jogaiért 
és azért, hogy a nőkkel is emberségesebben bánjanak. Ezt 
a napot nyilvánították Nemzetközi Nőnappá, 
Magyarországon 1910-től vált ünneppé ez a dátum.  
A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, költőket 

ihlettek, festők ecsetjeit keltették életre, és sok más 
művészeti ág hirdeti alkotásaiban a nők 

különlegességét, szépségét, bájait.  
Ezen a napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban 
részesíteni barátnőjüket, feleségüket, hölgy rokonaikat. 

S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre 
éhes, s nemcsak az évnek ezen a napján kívánja a törődést, 
mégis boldogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a 
napon kap.  
Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni néha 
gyönyörű érzés, olykor teher, néha felemelő, máskor 
nyűg, egy mégis bizonyos. Nélkülük élni nem lehet! 
Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, 
féltenek, ha kell, simogatnak, s ha szükséges korholnak, 
vagy éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, s ezért sokan 
hálásak is nekik.  

S elárulok így végezetül egy titkot is! A nő is olyan, mint 
egy virág. Minél több gondoskodást és törődést kap a 
párjától, annál szebb és sugárzóbb! 
Fiúk! Gondoskodjatok róluk, hogy még nagyon sokáig 
szépek maradjanak! 

 
 
 
 
Gecse Község Önkormányzata nevében ezúton szeretnék a község minden 

kedves hölgy tagjának, valamint az önkormányzatnál és a 
körjegyzőségnél dolgozóknak 

 
                     Boldog Nőnapot kívánni!  
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Fejtörő… 
    

 
 
 
                                                                                                                       (jó szórakozást) 
 
SSppoorrtthhíírreekk……  
 

                                                                  
 
                 
 
        A hét végén megkezdődött a felkészülés a bajnokság tavaszi folytatására, ami 
március 29-én kezdődik. 
A hazai csapat Szerecseny gárdáját fogadta és sajnos 2:1 arányban alul maradt. 
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Nemzeti ünnepünk…                                                 
 
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, 
nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. 
 
 Történelmi előzmények 
 

  

  
Az 1848 március 15.-én kitört forradalom és szabadságharc nem volt előzmény nélküli. 
Abban az időben a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság együttesen alkotta az 
Osztrák- Magyar Monarchiát. Közös uralkodója volt a két országnak, aki a Habsburg-
házból került ki. Bár volt magyar Országgyűlés, ennek nyelve először a latin, majd a 
német lett. A magyar rendek törekedtek az önállóságra, próbáltak engedményeket 
elérni az uralkodónál, kevés sikerrel. Egymásba értek a háborúk, amit a magyar 
társadalom minden rétege megszenvedett. Az uralkodók is érezték ennek a helyzetnek 
a visszáságait, ezért engedményeket tettek: Mária Terézia bevezette a Ratio 
Educationis-t, (az oktatás rendszere), ami egységesítette a középfokú oktatást, így 
minden 7-13 éves gyermeknek iskolába kellett járnia. II. József - akit a magyarok 
"kalapos királynak hívtak", mert nem koronáztatta magyar királlyá magát -, könnyített a 
jobbágyok helyzetén, csökkentette adóterheiket.  

1789-ben kitört a francia forradalom, ennek eszméje hatással volt a magyar 
értelmiségre is, egyre erősebbé vált az uralkodó iránti gyűlölet. Ezt növelte, hogy a 
háborúk miatt II. József a magyar nemességet is meg akarta adóztatni, így már a király 
trónfosztásáról is tárgyaltak a magyar nemesek. Amikor Franciaország hadat üzent a 
Habsburg Birodalomnak, az akkori király, I. Ferenc hadisegély nyújtására kötelezte a 
magyarokat, embert és pénzt követelt. 1805-ben a háború elérte hazánk területét, a 
franciák átlépték a határt. Napóleon 1809 májusában felszólította a magyar 
nemességet, hogy szakadjanak el a Habsburg Háztól és támogassák Franciaországot. 
Ezt a nemesek nem tették meg, mivel féltek attól, hogy elveszítik kiváltságaikat. 
1815-ben Waterloo-nál Napóleon vereséget szenvedett, ezzel véget ért a háború, ezzel 
a magyar termékek iránti kereslet is csökkent, a pénz is értékét vesztette. 
1825-ben összeült az Országgyűlés, ahol a magyar nyelv használatának ügye volt a 
központi kérdés. Ekkor született döntés a Magyar Tudományos Akadémia felállításáról, 
amihez gróf Széchenyi István egy éves jövedelmét ajánlotta fel. 1830-ban jelent meg 
Széchenyi Hitel című műve, amiben Magyarország gazdasági és társadalmi 
átalakulásának programját fogalmazta meg. 
1832-ben Kossuth Lajos megjelentette az Országgyűlési Tudósítások című lapot, 
amelyből értesülhetett az ország népe a tanácstermekben folyó vitákról. Az egyre 
erősödő reformmozgalmat az uralkodó -ekkor már V. Ferdinánd - és környezete nem 
nézte jó szemmel, ezért sok magyar vezetőt börtönbe záratott.
A reformmozgalom erősödését azonban nem tudta megakadályozni. 1847 nyarán 
megalakult az ellenzéki Párt, aminek elnöke gróf Batthyány Lajos lett. Programjukat az 
ellenzéki nyilatkozatot, Deák Ferenc fogalmazta meg. Követelték a Parlamentnek 
felelős magyar kormány létrehozását, a sajtószabadságot, az egyesülési és gyülekezési 
szabadságot, Erdély Magyarországhoz csatolását, a közteherviselés bevezetését, a 
törvény előtti egyenlőség bevezetését valamint, hogy a nép is képviseltethesse magát a 
törvényhozásban és a helyhatósági választásokon. AZ Ellenzéki Nyilatkozat a márciusi 
forradalom programjává vált. 
Franciaországban 1848 februárjában, Bécsben 1848 március 13.-án kitört a forradalom. 

Mi történt 1848 március 15.-én? 

A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15.-én a 
Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, 
hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el 
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták 
az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a 
Nemzeti Dal-t. Délután naggyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több 
tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. 
Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez 
teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg 
követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották. 

  

 

 

 

 

A Kokárda 

Március 15.-én minden 
megemlékező kokárdát tűz a 
ruhájára. Ez a hagyomány a 
francia forradalom nyomán 
keletkezett, a magyar 
szabadságharcosok viseltek 
először nemzeti színű szalagot. 
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Az előző napi terveknek megfelelően reggel hat és nyolc óra között a Dohány és Síp utcák sarkán álló ház első 
emeletén, ahol Petőfi Sándor és felesége bérelt szobát, ő maga, a költő, Jókai Mór, Vasvári Pál és Bulyovszky 
Gyula tanácskozik a teendőkről. Jókai és Bulyovszky egy proklamációt szerkeszt, mely a 12 pontot is magában 
foglalja. Ezután mind a négyen az Urak utcájába mennek, ahol a Libasinszky ház földszintjén lévő Pilvax 
kávéházat - mely a nemsokára bekövetkező események tiszteletére kapja majd a Szabadság csarnoka nevet - 
bérli egy Fillinger nevű kereskedő. Itt Jókai felolvassa a proklamációt, Petőfi pedig elszavalja március 13-án 
megírt versét, a Nemzeti dalt. 

Erről Petőfi így ír a naplójában: "Én Nemzeti dalomat szavaltam el; s mind a kettő riadó tetszéssel fogadtatott." 

Innen indultak szakadó esőben 10-15-en, az orvosi egyetem elé, ahol Petőfi újra elszavalja versét, Jókai pedig 
a proklamációt olvassa fel a medikusoknak, akik közül jó néhányan csatlakoznak hozzájuk. Az Egyetem utcán 
végigvonuló, 3-400 főre duzzadt tömeghez folyamatosan csatlakoznak az emberek. Az Egyetem térre érkezve, 
az összegyűlt tömeg miatt jogászok és a politechnikusok berekesztik óráikat. Itt a menetrend ugyanaz: Petőfi a 
versét szavalja, Jókai felolvassa a proklamációt. A hallgatók csatlakoznak a felvonulókhoz, s az immáron kb. 
5000 fős tömeg 11.30 körül érkezik a Szép és a Hatvani utcák sarkán álló Horváth házhoz, amelyben a 
Landerer és Heckenast nyomda működik. Petőfi, Jókai, Irínyi József, Degré Alajos, és Vidats János bemennek, 
és Landerer Lajostól, az egyik tulajdonostól a 12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatását követelik. Landerer némi 
ellenállás, s a fiataloknak odasúgott segítő instrukciók után beleegyezik ebbe, majd bezáratja magát a főnöki 
irodába. Míg folyik a két mű folyamatos szedése és nyomtatása, a zuhogó esőben kint várakozó tömeget 
alkalmi szónokok buzdítják. Mikor végre elkészülnek az első példányok, Petőfi a Nemzeti dalt, Irínyi a 12 pontot 
olvassa fel az izgatottan várakozó tömegnek, majd a többi nyomtatványt a nép közé szórják. 

Dél körül a vezérszónokok feloszlatják a tömeget azzal, hogy ebéd után 15 órára gyűljenek össze a Nemzeti 
Múzeumhoz népgyűlésre.  

Délután a múzeumnál már kb. tízezer ember gyűlik össze, ahol Vasvári és Irínyi szónokol - a közhiedelemmel 
ellentétben Petőfi itt nem szaval -, csak egy kisebb beszédet mond. Elhatározzák Táncsics Mihály kiszabadítását 
a budai vár helytartótanácsi börtönéből, majd hatfős bizottságot választanak (Petőfi, Jókai, Irínyi, Vasvári, 
Irányi Dániel és Bulyovszky) a Pest Város Tanácsával való tárgyalásra.  

A városházához igyekvő tömeghez ekkor csatlakozik Klauzál Gábor és Nyáry Pál, hogy lecsillapítsa a 
radikalizálódó tömeget és átvegye a mozgalom irányítását.  

A később "márciusi ifjaknak" nevezett fiatalok átengedték a vezetést a mérsékelt liberálisok 
vezéregyéniségeinek, akik ismertebbek és elfogadhatóbbak voltak a polgárok számára. 

A városházán a két liberális politikus és a fiatalok bizottsága a tanáccsal a 12 pontról vitatkozik, melyet nagy 
nehezen el is fogadnak, mivel a tanácsterembe tóduló 300 fő, valamint az épület előtt várakozó 10-15 000 
ember annyira megrémítette a városi tanács vagyonos polgárait, hogy nem csak hogy a 12 pontot írták alá és 
csatlakoztak a követelésekhez, hanem a forradalom itt létrejött választmányának vezető bizottságába is jelölték 
képviselőiket.  

Az egyik nyomtatott példányt aláírják és lepecsételik, majd fél öt körül megválasztják a 13 tagú Rendre Ügyelő 
(Közbátorsági) Választmányt: Irínyi, Petőfi, Vasvári, a radikálisok közül, Nyáry, Klauzál és Egressy Sámuel a 

liberális nemesek képviseletében, s végül a liberális városi polgárságból Rottenbiller Lipót alpolgármester (ő lesz 
a megbízott elnök, noha az igazi vezéregyéniség Nyáry volt), Kacskovics Lajos főjegyző, Staffenberger István 
szószóló, Molnár György gombkötőmester, Tóth Gáspár szabómester (Petőfi egyik mecénása) és Gyurkovics 

Máté szűcsmester. 

Ezután a városháza tanácstermét és az egész épületet is Petőfiék rendelkezésére bocsátották.  
 

A nép és a bizottmány tagjai a hajóhídon átmennek a budai várba, s az Úri utcában álló Helytartótanács elé 
terjeszti Nyáry, Klauzál és Rottenbiller a 12 pontot, ismertetik az eddigi történéseket. A bécsi forradalomtól és a 
majdnem húszezres kavargó sokaságtól megrémült tanács alelnöke, gróf Zichy Ferenc fél hat körül mindenbe 
beleegyezik: eltörlik a cenzúrát, a sajtó ellenőrzését a sajtótörvényig egy bizottság látja el, s nem vetik be a 

katonaságot a rend helyreállítására, amelyet ezentúl az 1500 főre szaporítandó pesti polgárőrség fogja ellátni.  

Délután hat órakor kiszabadul börtönéből Táncsics (eredetileg Stancsics Mihály, aki a nap emlékére változtatta 
Táncsicsra a nevét), akit feleségével együtt diadalmenetben, polgárok által önként húzott hintóban visznek a 

pesti Váci utcában álló "A Nádorhoz" címzett fogadóhoz, ahol a tulajdonostól ingyenszállást kap.  

Este kivilágítják a várost, 19 órakor a nép által már előzetesen kívánt Bánk bán előadását szakítja meg a 
Nemzeti Színházba betóduló sokaság. Eléneklik a Himnuszt, a Szózatot, s számos egyéb dalt, Egressy Gábor a 

Nemzeti dal elszavalása után más verseket ad elő. Ugyanekkor a Rendre Ügyelő Választmány 22.30-ig a 
városházán ülésezik, s két határozatot szerkesztenek, melyek másnap reggel már kinyomtatva láthatók szerte 

a városban (a polgárőrség bővítése, illetve a helytartótanácsnál elért eredmények). 
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Szabadidő… 

 
 
 
MMáárrcciiuuss  eelleejjee  vvaann..  AA  ttaavvaasszz  kkeezzddii  bboonnttooggaattnnii  
  aa  sszzáárrnnyyaaiitt  aazz  iiddőő  nnaapprróóll--nnaapprraa  mmeelleeggsszziikk,,  ss  
  eezzáállttaall  aa  hhoorrggáásszzaatt  sszzeerreellmmeesseeii  eeggyyrree  
  ttüürreellmmeettlleenneebbbbeekk,,  hhiisszzeenn  aalliigg  vváárrjjáákk  mmáárr,,  hhooggyy  
  aa  ffeellsszzeerreelléésseeiikkeett  kkeezzüükkbbee  vvéévvee  eelliinndduullhhaassssaannaakk  
  aa  nnaaggyy  ffooggááss  rreemméénnyyéébbeenn  kkeeddvveenncc  vvíízzppaarrttjjuukkrraa..  
  
  
          AA  hhoorrggáásszzaatt  aa  ttüürreellmmeesseekk  ssppoorrttjjaa--  ttaarrttjjaa  aa  kköözzmmoonnddááss..  AA  nnyyuuggooddtt,,  ttüürreellmmeess,,  kkiittaarrttóó  „„ssppoorriikk””  
eelléérriikk  aa  ccéélljjuukkaatt,,  ééss  eellőőbbbb--uuttóóbbbb  tteellee  sszzáákkkkaall  ttéérrnneekk  hhaazzaa,,  aammiikknneekk  aazz  öösssszzssúúllyyaa  aazz  iiddőő  
eellőőrreehhaallaaddttáávvaall  eeggyyrree--eeggyyrree  nnöövveekksszziikk!!    
          MMoosstt,,  aammiikkoorr  mméégg  aa  hhiiddeegg  hhaavvaass  ttééll  mmiiaatttt  ssookkaann  kkiirreekkeesszzttvvee  éérrzziikk  mmaagguukkaatt  ((ééss  vvaallóóbbaann))  aa  
vviizzeekk  mmeellllőőll,,  aa  ttüürreelleemm  eeggyyrree  ffooggyyttáánn..  EEggyyrree  ttööbbbb  aa  ssoorrssttáárrssaakknnaakk,,  hhaavveerrookknnaakk  ccíímmzzeetttt  tteelleeffoonn..  
SSMMSS,,  tteerrvveezzggeettééss,,  aazz  eellssőő  bbeevveettééss,,  aazz  iiddőőppoonntt  eeggyyeezztteettééssee..  MMáárr  sszziinnttee  mmiinnddaannnnyyiiaann  ttúúll  vvaaggyyuunnkk  
aazz  öösssszzeess  ffeellsszzeerreellééss  rreennddeezzggeettéésséénn,,  ddaammiill  ccsseerréénn,,  aa  bboottookk  ttööbbbbsszzöörrii  kkéézzhheezz  vvéétteelléénn,,  aa  llááddáákk  
kkiittaakkaarrííttáássáánn,,  bbeelleeéérrttvvee  aa  ttaavvaallyyii  bbeelleesszzáárraaddtt  kkuukkoorriiccáákk  ééss  ccssoonnttttáá  aasszzootttt  ggiilliisszzttáákk  kkiiddoobbáássáánn  iiss..  
ÉÉss  aakkiikk  eezztt  eeggyyrree  ttööbbbbsszzöörr,,  ggyyaakkrraabbbbaann  ccssiinnáálljjáákk,,  nnaa,,  őőkk  mmáárr  „„eellvveetteemmüülltteekk””..  EEllvvoonnáássii  ttüünneetteekk  
jjeelleennttkkeezztteekk  rraajjttuukk!!  AAzz  aasssszzoonnyynnééppeekk  ffeerrddee  sszzeemmmmeell  nnéézziikk  aazz  iillyy  tteevvéékkeennyyssééggeett,,  kkeezzddeenneekk  
kkoommoollyyaann  aaggggóóddnnii,,  ééss  mmoorrooggnnii,,  ffőőlleegg  hhaa  eezzeekk  mmiinndd  aa  kkoonnyyhháábbaann,,  aazz  őő  vvaaddáásszztteerrüülleettüükköönn  
zzaajjllaannaakk!!  BBiizzoonnyyáárraa  eelljjöönn  rröövviiddeesseenn  aazz  aazz  iiddőő,,  aammiikkoorr  nneemm  ccssaakk  aazz  áállmmuunnkkbbaann  llááttjjuukk,,  hhooggyy  aa  
zzööllddeellllőő  nnááddaass  eellőőtttt  mmeeggjjeelleennőő  aapprróó  bbuubboorréékkookk  kköözzeeppeettttee  eemmeellkkeeddiikk  aazz  úússzzóó,,  ééss  eerrőőtteelljjeess  
bbeevváággáássuunnkk  sszziinnttéénn  nneemm  aa  mmeelllleettttüünnkk  bbéékkéésseenn  aallvvóó  aasssszzoonnyyttáárrssuunnkkoonn  ccssaattttaann..    
      ÚÚggyyhhooggyy  kkiittaarrttááss  nnaaggyy  hhoo--hhóókk!!  EElljjöönn  nneemmssookkáárraa  aa  mmii  iiddőőnnkk!!  
 
                                                                                                                                         (K.S.) 

 

Harcsapaprikás túrós tésztával recept 

Kategória: 
Halas ételek 
 
Hozzávalók: 
70 dkg afrikai harcsafilé (bőre nélkül)  
2 fej vöröshagyma  
Pirospaprika  
só  
Paradicsom  
tv paprika  
halászlékocka  
pörköltszaft kocka  
30 dkg száraz tészta a túrós tésztához (ki 
milyet szeret)  
25 dkg túró  
2 dl tejföl 
 

Elkészítés: 
Jó sűrű, tartalmas pörkölt alapot készítünk. A 
hagymát kockára vágjuk, és olajon 
megfuttatjuk, majd felöntjük egy kis vízzel és 
jól szétfőzzük. Megszórjuk pirospaprikával, 
dobunk bele paradicsomot, paprikát, én 
pörköltszaft kockát és halászlé kockát is 
teszek bele, sózzuk, ha kell. Utána belerakjuk 
a kockára vágott harcsát és készre főzzük. Ez 
egészen rövid idő. Megcsináljuk a túrós 
tésztát. Kifőzzük a tésztát, leöblítjük. A túrót 
összekeverjük a tejföllel, sózzuk, és a tésztát 
beleforgatjuk. Isteni finom a kettő együtt. Aki 
szereti a túrós tésztát kevés friss kaporral is 
megszórhatja. 
 
Elkészítési idő: 50 perc 
 
                             Jó étvágyat! 
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Hasznos tanácsok a kertben: vetés, ültetés 

 
Cékla: Vetés előtt ajánlatos 1-2 napig vízben áztatni a cékla gomolyokat, mert a talajban nehezen nedvesednek át és későbbi, 
vontatott lesz a kelés. Június közepéig szakaszosan vethető. 
 
Nyári retek: Hónapos retek vetése már céltalan, mert felmagozna. Most van viszont a vetési ideje a nyári retek 
fajtáknak, amelyek nagyobb gyökerűek és igen finomak. 
 
Burgonya: Inkább április 10-e körül ültessék, mert addig a talaj remélhetően felmelegszik. Szokás fészekbe ültetni, de 
célszerűbb a sorba ültetés - 70 cm sortávra, 30-40 cm növénytávra és kb. 10 cm mélyre. Laza, homokon mélyebben (12-
15 cm), kötött talajban pedig sekélyebben (8cm). Ültetés után a sort enyhén töltögessék fel, maximum 10-15 cm 
magasságban. A jó termés érdekében minden évben friss fémzárolt vetőgumót vásároljanak. Az újabb magyar fajták 
ellenállóbbak a vírusos leromlással szemben, mint a hollandok – a vírusfertőzöttség nem befolyásolja. a fogyaszthatóságot, 
de lerontja a termést. 
Tökfélék (spárgatök, cukkini, patiszon) sokkal jobban teremnek, ha előkészítéskor fészkenként 5 kg érett istállótárgyát 
ásunk be a földbe 10 cm talajréteg alá, és arra vetünk. 
Uborka: Minden kertben érdemes vetni, de tudni kell, hogy nagyon nedvességigényes, így öntözni kell. Célszerű júniusig 
két hetenként szakaszosan vetni, mert így folyamatosan lesz termés. Az utóbbi időben súlyos károkat okoz az uborka 
peronoszpóra. 
 
Csemegekukorica: Melegigényesebb, mint a takarmánykukorica és tenyészideje rövidebb is, ezért csak később április 
24-e körül vessük. Túl sűrű vetés esetén csak kis csövek fejlődnek. 
Bab: A bokorbab fajtákat, amelyek 30-50 cm magasak, sorba vetjük, 40 cm sortávra, 5 cm növénytávra, 5 cm mélyre. A 
karós babot, vagy futóbabot viszont fészekbe vetjük, és tám rendszerre futtatjuk. Árnyéktűrő növény. A futóbabot 
áprilisban és május elején, a bokorbabot pedig június végéig is vethetjük. Lehet szakaszosan is. 
 
Földimogyoró: Kizárólag laza homokon tanácsos termeszteni, mert másutt nem ad érdemleges termést! 
 
Bimbóskel: Lehet helybe vetni, de könnyebb palántáról nevelni 
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PALÁNTÁZÁS 

 Április elején: rövid tenyészidejű káposztafélék 
 Április közepén: középhosszú tenyészidejű káposztafélék 
 Április vége felé: fűszerpaprika és korai paradicsom  

NÖVÉNYVÉDELEM 

Lemosó permetezés: Április első napjaiban növénykímélő, finomított olajat tartalmazó lemosó szerekkel még végezhető 
a kártevők elleni lemosó permetezés. Az őszibarack, meggy és cseresznyefákon viszont a virágzás miatt már csak szerves 
hatóanyagú gombaölő szerek használhatók (réztartalmú nem). A szőlő lemosó permetezése most, áprilisban a 
leghatásosabb (legjobb a Nevikén). 
 
Hagymalégy: A dughagymáról szaporított hagymában a védekezés egyik módja a talajfertőtlenítés, ami a tojások és a 
lárvák gyérítésére alkalmas. A szert a sorok közé szórják ki és kapálják Hatásosabb a rajzó legyek elleni védekezés, amire 
szintetikus piretroid permetezés alkalmas. A legyek repülésének idejét fehér tál-csapdákkal állapíthatják meg. 
 
Levéltetvek: Almafákon és cseresznyefákon igen sok levéltetű van, az enyhe tél miatt nagyon sikeres volt az áttelelés. 
Csak a felszívódó szerek adnak jó hatást ellenük. 
 
Őszibarack tafrina: Március 20. táján országszerte súlyos fertőzési hullám alakult ki, ami április vége felé válik igazán 
láthatóvá. Hűvös, nedves időben a fertőzés folytatódik, szerves hatóanyagú gombaölő szer alkalmazása szükséges 
(Orthocid, Bravo, Score, stb.). 

Meggyfák virágfertőző moníliája: A gombának is a hűvös és nedves időjárás a kedvező. A fertőzés a virágzás idején 
történik. Ha a virágzás alatt hideg az idő, Sumilex, Rovral, Ronilan vagy Rubigan permetezést javaslunk. 
 
Körte levélbolhák: Súlyos kártételűk várható, mert tavaly nagyon elszaporodtak és igen jól átteleltek. Alapvédekezés a 
fakadáskori növénykímélő olajos lemosó permetezés, amit állománypermetezés követ - Dimilin javasolható, aminek hatása 
Agrol adagolásával fokozható (10 liter permetléhez 0,3 dl (30 ml) Agrol). 
 
 
 
 

Egy kis nasi: Babapiskótás gesztenyés krémes 
Hozzávalók 
1 csomag mélyhűtött 
leveles vajas tészta 
(50 dkg) 
 
Krémhez:  
30 dkg fagyasztott 
gesztenyepüré 
1 főzés nélküli  
vaníliás krémpor 
3 dl tej  
5 dkg vaj  
4 evőkanál rum 
25 dkg babapiskóta 
cukor ízlés szerint  
 
Szórni:  
porcukor   

Elkészítés 

1. A tésztát felengedjük, el felezzük, majd 2 egyforma, 2 -3 mm vastag 
lapot nyújtunk belőle.  

2. Vízzel permetezett sütőlapra tesszük, és vil lával sűrűn 
megszurkáljuk, hogy sütés közben ne hólyagosodjon fel .  20 percig 
hideg helyen pihentetjük, m ajd forró sütőben (200-220 °C), egyenként, 
8-10 perc alatt vi lágosbarnára sütjük.  

3. A felengedett gesztenyepürét krumplinyomón áttörjük, tetszés szerint i 
cukorral, 3 evőkanál rummal és a puha vajjal  jól kikeverjük.  

4. A pudingport a tej jel  a tasakon levő útmutató szerint elkészít jük.  

5. Az egyik tésztalapot egyforma kockákra vágjuk, ez lesz a krémes 
teteje. A másik tésztát megkenjük a gesztenyés krémmel és kirakjuk a 
babapiskótával.  

6. A piskótára locsol juk a maradék rumot, és beterítjük a pudinggal. A 
tetejére rárakosgatjuk a tésztából vágott négyzeteket. 2 -3 óráig hűtőben 
tartjuk, tálaláskor a kockák mentén felszeletel jük és meghintjük 
porcukorral.  
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Hol is tartunk…? 
 
 
  Nagyon sokan szeretnénk tudni erre a kérdésre a választ. Pillanatnyilag sajnos azt kell mondanom, hogy még nem látjuk az alagút 
végét, de higgyék el nekem nem tétlenkedünk, bár a látszat ezt sugallhatja. 
Röviden ismertetném a jelenleg kialakult helyzetet. 
      A történet 2005-ben kezdődött. Az elkezdett munkálatok egyszer csak abba maradtak, mint azt Önök is megtapasztalhatták. 
Hogy ez minek a következménye lehetett, csak találgattunk. Aztán hamar kiderült, hogy a fővállalkozó egyszerűen a felvett 
pénzeket nem adta tovább a munkát valóban végző alvállalkozóinak, akik ezt megelégelve (teljesen jogosan) abbahagyták a 
munkát. A bajok akkor kezdődtek csak. Igazából én azzal az időszakkal már nem akarok foglalkozni. Azt, hogy a kialakult helyzet 
miatt az akkori vezetőséget el kell e számoltatni, úgy gondolom, hogy nem lehet kérdéses. Ettől függetlenül a mi feladatunk most 
elsősorban az, hogy a jelenlegi helyzetből a lehető legjobbat kihozva megtaláljuk a beruházás befejezését elősegítő megoldást. 
    Tavaly márciusban a Viziközmű Társulat vezetőségének leváltását követően az új vezetőségi tagok a jelenlegi polgármesterek 
lettek/lettünk. 
A VKT elnöke Varga Péter (vaszari polgármester), alelnökei pedig Kunszt Szabolcs(takácsi polgármester) és jómagam lettünk. A 
társulati anyag átvételét követően számos olyan hiányosság merült fel, amely arra engedett következtetni, hogy elődeink bizony 
nem igazán voltak körültekintőek az elvégzett, ill. az el nem végzett munkálatok feletti felügyeleteket, ellenőrzéseket illetően. 
Ennek isszuk a levét még most is, hiszen olyan vizsgálatokat és méréseket kell újra elvégeztetnünk, melyek már korábban 
kifizetésre kerültek, viszont ezek a befejezéshez nélkülözhetetlenek! 
Ezek a vizsgálatok tavaly elkezdődtek, és ahogy az időjárás engedi, folytatni fogjuk azokat.  
Itt szeretném leszögezni azt, ami mind a három község vezetőjének az álláspontja: a csatorna beruházást mindenképpen 
szeretnénk befejezni, de NEM MINDEN ÁRON! 
A legfontosabb szempontunk az, hogy olyan konstrukciót találjunk, amellyel a legkedvezőbb feltételeket teremthetjük meg. 
Magyarán szólva azt akarjuk, hogy ne kelljen 1000 Ft-ot vagy még többet fizetni víz és –csatornadíj gyanánt a lakosságnak, hanem 
elfogadható áron lehessen hozzájutni ehhez a szolgáltatáshoz. 
    Ehhez még egy kis türelmet és megértést szeretnék kérni, bízzanak bennünk. Minden haladást elősegítő lépésről tájékoztatni 
fogjuk Önöket! 
                                                                                                                                                                                                           (I.GY.) 
 
 
Hosszú idő után újra gyönyörködhettünk a téli táj szépségében. A gyerekek 
nagy örömére hetekig megmaradt a hó, így végre tudták használni az évek 
óta a padlásokon porosodó szánkókat. 
 

 
Irigylésre méltó helyzetben vagyunk, hiszen nagyon kevesen  
büszkélkedhetnek ilyen adottságú vidékkel, mint mi! 
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