Gecsei Harsona
2009.Június 10. – 1. évfolyam / 2. szám

Vaszar-Gecse Községek Körjegyzőjének
FELHÍVÁSA GYOMMENTESÍTÉSRE

Gondozatlan környezetben akadálytalanul fejlődnek
a különböző fűfélék és gyomok. Ez allergiás
megbetegedést válthat ki, a már túlérzékeny
egyéneknél pedig esetenként komoly tüneteket is
okozhat.

Megalakult a Gecsei Polgárőr
(Közhasznú) Egyesület!
Az év elején megszületett a döntés,
melynek értelmében kiváltunk a
gyarmati polgárőrségtől, és megalakítottuk
saját egyesületünket.

2003.november 20-án jött létre megállapodás Gecse
Község Önkormányzata és a Gyarmati Polgárőr Egyesület
között. Ennek kapcsán a polgárőrség tevékenysége
kiterjedt Gecse község területére is.
A parlagfű irtására a legalkalmasabb időszak, amikor
Jól működő kapcsolatnak lehet nevezni az együtt töltött
a gyomnövény már jól felismerhető, de még nem
időszakot, azonban voltak olyan dolgok is, amelyekkel
virágzik. Elsősorban gyökérrel együtt történő
nem értettünk teljesen egyet.
kihúzása vezet eredményre. Tömeges előfordulás
esetén kaszálni kell, többször is. A parlagfüvet a
Az utóbbi időben többször is felvetődött annak a
jogszabályi előírások értelmében legkésőbb június
lehetősége, hogy kiválva a gyarmatiaktól létrehozhatnánk
30-ig meg kell kezdeni irtani, s ezt követően
önálló egyesületet is.
folyamatosan gondoskodni kell erről.
Tudni kell, hogy egy egyesület megalakulásához
minimálisan tíz fő alapító tagra szükség van.
Ezért kérem a lakosságot, hogy a gyomnövények,
Nálunk ez a létszám pillanatok alatt összejött, melyből
kiemelten a parlagfű irtását folyamatosan
világosan látszik, hogy igenis van létjogosultsága a
végezzék!
dolognak.
Gyarmattal a megállapodást 2009.február 28.-i hatállyal
felbontottuk.
A Pápa Városi Polgárőrség vezetői segítségével (melyet
Együttműködésüket megköszönöm!
ezúton is nagyon szépen köszönünk!) megalkottuk az
egyesület
alapszabályát,
és
2009.április
10-én
megalapítottuk 15 fővel a Gecsei Polgárőr (Közhasznú) Egyesületet!
Egyesületünknek két hölgy tagja van és három ifjú polgárőrt is a tagjaink között tudhatunk.
Az alakuló ülésünk alkalmával megválasztásra kerültek az egyesület vezetői.
Az egyesület elnöke: Tótfalusi Csaba, alelnöke: Szalai László, titkára pedig: Szalai Frigyes
lettek.
Az alapítással kapcsolatos dokumentumok elküldésre kerültek a cégbíróság felé, bejegyzését
követően rögtön megkezdheti működését a polgárőrségMindenkit arra kérünk, hogy aki érez
indíttatást az irányba, hogy szívesen hozzájárulna a község biztonságának megóvásához, az
jelezze ezen szándékát az egyesület vezetőségének.
Ezért rendkívüli jelentősége van a gyomnövények,
ezek közül is a parlagfű irtásának és a pázsitfűfélék
rendszeres kaszálásának vagy nyírásának a
megelőzés szempontjából.
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önkormányzat
egyéves
időtartamra
közfoglalkoztatási tervet készít a RÁTosoknak
tervezett
foglalkoztatáshoz
kapcsolódóan. Ez is megtörtént.

Az
újság
előző
számának
megjelenése
óta
három
alkalommal
tartott
testületi
ülést
az
önkormányzat
képviselő testülete.

A Gyermekjóléti Szolgálat és a Pápai
Rendőrkapitányság
beszámolója
is
elhangzott,
ezekből
kiderült,
hogy
településünk helyzete szerencsére jónak
mondható.

2009.március 24.
Ezen a szociális igazgatás és szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2008 (V.23.) rendelet módosítására került
sor amiatt, hogy ez év január 1-től
módosították az erre vonatkozó törvényt.
Emiatt az aktív korúak ellátására a
továbbiakban két
jogcímen lesznek
jogosultak a rászorulók:
- rendelkezésre
állási
támogatásra (RÁT),
- rendszeres szociális segélyre.
Ez utóbbiba az 55 év felettiek, az
egészségkárosodottak és a 14 év alatti
gyermekeket nevelők tartoznak (ide csak
meghatározott feltételeknek megfelelők).
Az új előírások értelmében a helyi
önkormányzatoknak csak a rendszeres
szociális segélyre való jogosultságot lehet
szabályozniuk. A rendszeres szociális
segélyezetteknek nem a Munkaügyi
Központtal, hanem a Pápai Többcélú
Kistérségi Társulás Munkaszervezetének
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálatával kell az együttműködést
teljesíteniük.

2009.április 29.
Államháztartási törvény szerint az
önkormányzat a tárgyévet követően április
30-ig köteles az előző évről szóló
gazdálkodását a képviselő testület elé
terjeszteni, s a zárszámadást elfogadni. Első
napirendi pontként került megtárgyalásra,
és a testület egyhangúlag elfogadta.
A háziorvos kérelmére a rendelési idő
módosítása is megvitatásra és elfogadásra
került.
Döntés
született
a
községben
alkalmazandó bérleti díjak ez évi
mértékéről is valamint megszavazta a
képviselő testület azt, hogy két pályázatot
nyújtson be önkormányzatunk. Az egyik a
művelődési ház belső felújítása
lenne
( villanyvezetékezés, festés, belső átjáró
kialakítása), a másik pedig sportlétesítmény
felújítására,
fejlesztésére
vonatkozott
(cserepadok kialakítása).

Módosításra került a falugondnoki
szolgálatra vonatkozó rendelet is. Ennek
értelmében a falugondnok által biztosított feladatkörébe tartozó – szolgáltatásokért
nem kell térítési díjat fizetni.

2009.május 26.
Módosításra került az önkormányzat
2009. évi költségvetése, az év közben eltelt
események, képviselő testületi döntések
figyelembe vételével.

Az
önkormányzat
2008.
évi
költségvetésének módosítását az év közben
eltelt
események,
képviselőtestületi
döntések indokolták.

Elfogadásra került, hogy a CÉDE és
TEUT pályázatokban is részt kívánunk
venni. Az előbbibe a kultúrház teljes belső
felújítása, az utóbbi kapcsán a Kossuth utca
egy szakaszának az aszfaltozására kerülne
sor,
kedvező
elbírálás
esetén.

A többször módosított 1993. évi III.
törvény 2009.január 1-től hatályos 37/A
§(1) bekezdése alapján a települési
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Megváltozott a háziorvos rendelési ideje!

2009.május 25-től
az alábbiak szerint módosul:
A működtető rendelési ideje Gecsén:

Kedd

Szerecsenyben:
Hétfő

8 - 11

Szerda

8 - 11

Péntek

8 - 11

8 - 11

Csütörtök

8 - 11

Minden hónap első hétfőjén délutáni rendelés
kizárólag a munkából érkezőknek előjegyzés
alapján 16.00-16.30-ig.

Minden hónap első hétfőjén délutáni
rendelés kizárólag a munkából érkezőknek előjegyzés alapján
16.30 – 17.00-ig.

Elérhetőségek:
Tel : 96/739-306
Mobil: 30/226-15-01

A betegek bármely község rendelését igénybe vehetik!

Tájékoztatjuk a Tisztelet lakosságot, hogy
2009.június 17-én

GECSEI
HARSONA

TÜDŐSZŰRÉS

A település ingyenes lapja

lesz!

Megjelenik
negyedévente 180 példányban
Kiadja:

Ideje:

9.30 – 12.00
12.30 – 14.00
Helye: Művelődési Ház

Gecse Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Istenes Gyula polgármester
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Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május hó 1.
napjától a bérleti díjak mértékét az alábbiakban állapítja meg:

Terembér műv.ház /előtér/:
Művház. Nagyterem bérbeadása:

1.200,- Ft/óra
8.000,- Ft/alkalom fűtéssel
6.900,- Ft/alkalom fűtés nélkül
5.800,- Ft/alkalom fűtéssel
4.800,- Ft/alkalom fűtés nélkül

Művház. Kisterem bérbeadása
Művelődési ház bérbeadása
Fűtés nélkül:
Fűtéssel:
Közösségi ház bérbeadása
Fűtés nélkül:
Fűtéssel:
Önkormányzati lakásbérlemény:

11.000,-Ft/alkalom
12.800,- Ft/alkalom
5.300,- Ft/ alkalom
5.800,- Ft/ alkalom
130,- Ft/m2/hó

Fenti árakat ÁFA nem terheli.

Traktorral végzett mezőgazdasági munkák díjai
2009. május 1-től
1. Szántás 23-28 cm
2. Kombinátorozás
3. Kaszálás
4. Tárcsázás

2,80 Ft/m2
2,00 Ft/ m2
1,60 Ft/ m2
2,20 Ft/ m2

Az felsorolt műveleteknél a legkisebb fizethető összeg 3.000,- Ft.
5. Fuvarozás:
a./ fuvarozás, szállítás óradíja:
b./ állásidő:
c./ aratáskor történő terményszállítás

3.500,- Ft
350,- Ft/óra
1.550,- Ft/forduló

Az 5/a. műveletnél fizethető legkisebb összeg:
Az 5/b. műveletnél fizethető legkisebb összeg:
6. Tereprendezés toló lappal, hó tolás:
A 6. pontban fizethető legkisebb összeg:

3.500,- Ft, azaz 1 óra
350,- Ft, azaz 1 óra
4.600,- Ft/óra
2.300,- Ft, azaz fél óra

A traktorral végzett munkák díjait a mindenkor hatályos ÁFA terheli.
A közhasznú munkások által a vállas fűkaszával végzett kaszálás díja minden megkezdett tank után
1.300,- Ft.
Stihl-fűrésszel végzett munka díját minden megkezdett tank után 1.500,- Ft-ban állapítja meg.
A kisbusszal történő szállítás díja: 80 Ft + Áfa / Km.
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Gecse Községért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése
1. Szervezetünk 2008.-ban központi költségvetésből nem kapott támogatást.
2. Az alapítvány vagyonával történő gazdálkodása során a szabad pénzeszközök lekötésre
kerültek. Az alapítvány pénzeszköz felhasználásáról a kuratórium dönt.
2008.december 31-én az alapítvány 945.213,- Ft pénzeszközzel rendelkezett.
Az alapítvány működési költsége 2008-ban összesen 29.943,- Ft volt.
Eszközvásárlás 2008. évben nem történt.
3. Az alapítvány a helyi önkormányzattól 2008. évben 150.000,- Ft támogatást kapott.
4. A szervezet vezető tisztségviselői nem részesülnek juttatásban.
5. Az alapítvány a kiadásait mindig az alapszabályzatban meghatározott célokra fordította.
Az alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó bevételét (99.369,Ft) a Mikulásnapi rendezvény finanszírozására (42.176,- Ft), Gyermeknapi rendezvény
támogatására (52.000,- Ft) és családi szabadidős program támogatására (3.845,- Ft) használta
fel. Az önkormányzati támogatás (150.000,- Ft) egy részét a Polgárőrség támogatására
(17.464,- Ft), játszótér felújítására (50.000,- Ft), valamint működési költségeire (29.943,-)
használta fel, ill. a fennmaradó részét (52.593,- Ft) az alapítvány tartalékolta, eddig nem
használta fel.
A szervezet 2008 évi számviteli beszámolója a közhasznúsági jelentés melléklete, mely az alapítvány
dokumentációjában hozzáférhető.
Gecse, 2009. május 23.
Orbán Zsuzsanna
Kuratóriumi Elnök

Felhívom a lakosok figyelmét, hogy 2009. január 1-jétől megváltoztak az ebek veszettség
elleni védekezésére vonatkozó szabályok.
Ez év januárjától az alábbiakra kell figyelniük az eb tulajdonosoknak:
- az eb tartója köteles bejelenteni az állat-egészségügyi felügyeletet ellátó magán állatorvosnak, ha az
állata a három hónapos kort elérte, ha az állat elhullott vagy elkóborolt, vagy ha új tulajdonoshoz
került.
- az új tulajdonosnak is be kell jelentenie az állatot az új tartási helyen.
Az állattartó köteles minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó magán állatorvossal beoltatni
 ha az eb a három hónapos kort elérte, 30 napon belül, az első oltást követően pedig 6 hónapon belül
 ezt követően évenként.
Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni! Az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az
oltást végző állatorvostól nyolc napon belül lehet az oltási könyv pótlását kérni.
Fokozottan kérem a lakosokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tulajdonukban lévő ebek a közterületre,
a szomszédok területére ne juthassanak ki! Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy ha a közterületen
szabadon kóborgó kutya(ák) felszólítás ellenére sem kerülnek elzárásra, úgy az eb tulajdonosa a
218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján szabálysértést követ el, s pénzbírsággal
sújtható.

körjegyző
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Várhatóan szeptemberre elkészül a szupermodern
fejőház
Településünk legnagyobb vállalkozása,
a község határában lévő Bovintej Kft.
Dr. Paksi Imrét kérdeztem
az elkezdett beruházásról.
„1978-ban kerültem Vaszarra, azóta aktívan
részt vettem a telep mindennapi munkájában.
Abban az időben adták át az akkoriban
modernnek mondható tehenészeti telepet
Gecsén. Az idő vasfoga azonban évről-évre
lemorzsolta az épületeket és a gépeket.”
A tavalyi évben egy sikeres pályázatnak
köszönhetően elkezdődtek az 580 férőhelyes
fejőház előkészítési munkálatai.

Ahhoz azonban, hogy eddig eljutottak, olyan
helyekről kellett információkat gyűjteni, ahol ez
a technológia már régebb óta működik. Emiatt
több országban is jártak, és a tapasztalatokat
összegezve
alakították
ki
saját
elképzeléseikhez leginkább igazodó változatot.
Nagy elszántsággal láttak neki a tervezésnek,
majd
a
kivitelezők
keresésének.
Természetesen
rengeteg
engedélyre,
hozzájárulásra,
szakhatósági
véleményre
szükség volt ahhoz, hogy egyáltalán valamit is
elkezdhessenek.
Ezek manapság alapvető követelmények,
de dr. Paksi Imre is azt a nézetet vallja, hogy
ezek igen is lényeges szempontok és fontos,
hogy szem előtt tartsuk ezeket. Elmondása
szerint ők a pályázat feltételeinek megfelelően
tudják tartani magukat ahhoz, hogy a
beruházás elkészülte után, a mostani dolgozói
létszámot tartani tudják – lehet, hogy bővítik is
-, hovatartozásra való tekintet nélkül!

A több mint fél milliárdos beruházás
támogatottsága 40 + 10 %, de még így is több
százmillió forintot meg kell finanszírozni ahhoz,
hogy ez a minden tekintetben európai
színvonalú projekt megvalósulhasson. A
vezetőség elképzelése szerint a telep összállat
létszáma 1200 körül alakul majd. Azokat a
megmaradt istállókban helyezik el, sőt marad
még hely a takarmány száraz helyen való
tárolására is.

Terveikben szerepel híg –és száraztrágya
tárolók kialakítása is, amelyekhez olyan
eljárások kapcsolódnának majd, melyek során
a lehető legkevesebb káros anyag kerülne ki
onnan,
és amit
csak lehetne,
újra
hasznosítanának.
Továbbá szeretnének egy tejüzemet is
létrehozni, mivel a tej ára jelenleg annyira
alacsony (60Ft/L-ért viszik el), hogy a helyben
előállított tejtermékek eladásával kedvezőbbek
lennének a mutatóik.

A mai kor magas fokú technikája jelen lesz,
melynek
segítségével,
nagyobb
hatékonysággal lehet az állattartásnak ezt a
formáját végezni. A rendszer kialakításának
köszönhetően szagtalan lesz, matracos
pihenőhelyeik lesznek az állatoknak, különféle
mosóberendezések
illetve
különböző
vizsgálatokat, méréseket végző műszerek
sokasága fogja biztosítani a létesítmény
működését.

A község életéhez régóta hozzátartozik a
telep megléte, hiszen hosszú éveken át, sok
embernek
adott
munkát,
biztosított
megélhetést. Emiatt is örülnünk kell minden
ilyen jellegű kezdeményezésnek, és bízunk
abban, hogy e beruházás kapcsán a
későbbiekben más hasonló fejlesztésre is sor
kerülhet.
(I.Gy.)
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Szabadidő…

Tavaszi történet

Elmúlt a tél! Szinte érezni lehet a sok csapadéktól áztatott föld, első napsütésektől párás tiszta
leheletét. Hirtelen zöldül a szürke világ!
A négy jó barát szabaddá téve a hétvégét, első közös horgászatra indul. Úticél egy eddig ismeretlen
tó, amiről a többször átolvasott horgász újságokból szereztek tudomást. Jó víznek ígérkezik, sok hallal.
Közös a döntés, indulás!
Kocsiba bepakolás, rövid vita (de sorsdöntő!) a sofőr személyéről. Alig férnek el, talán a sokféle
csalis vödör, a többféle bot, vagy talán a sunyin elcsomagolt pálinka és a saját borok miatt. Nincs
közel, de megéri, hisz a vízről ódákat zengtek a téli cikkek. Falják a kilométereket, az utasok a
szívmelegítőt, a kocsi a benzint. Majdnem a célnál (x falu határában) parázs vita kerekedik, ki
emlékszik jól vagy rosszul. A négy földút közül, amelyek jobbra ágaznak le, vajon melyik visz a
tóhoz?
Még egy kis „emlékeztetőt” az üvegből és döntés. Három az egy ellen, hogy a 3. út a helyes! Nyekeg a
kocsi a nedves, gödrös úton kora délelőtt. Zöld a vetés minden fele. Egyszer csak megpillantják az út
mellett a kb. egy hektáros, sással szegélyezett vizet. Gyönyörű!
Bepakolás fenekezővel, kapásjelzők fel, etetőanyag bedobálása, kapás délig semmi.
Fogy a türelem és a bor is. Rövidesen egy traktoros jön műtrágya szóróval. Röhögve esik ki a gépből,
és könnyeivel küszködve kérdi: van –e hal?
- Nincs semmi, jön a mérges válasz a félig borgőzös társaságtól.
- Hát, hogy lenne, hisz ez egy belvíz, tavaly még nem volt itt, röhög a traktoros és tovább
pöfög a géppel.
Néma csend, hazafelé egy szó sem szólnak, de hallgatnak odahaza is erről, és örökre! Jó cimborák!

(K.S.)

Sporthírek…

A tavalyi évhez hasonlóan szerepelt a község labdarúgó csapata a Megyei IV.osztályban. A
Borsosgyőri ISE csapatával szemben alul maradva a második hely jutott, ami így sem rossz
eredmény.
Kiélezett volt a küzdelem, csak az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím sorsa.
A csapat házi gólkirálya 11 találattal, Becsei Péter lett.
A Megyei IV.o. FELNŐTT bajnokság végeredménye:
1.Borsosgyőri ISE
2.Gecse
3.Pápai Termál FC
4.Dáka

18
18
18
18

14
13
10
5

3 1 56-15
1 4 56-17
1 7 39-34
1 12 26-38

45
40
31
16
Gratulálunk a helyezéshez!
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Más szemszögből
Tisztelt gecseiek, tisztelt olvasók!
Mint önkormányzati képviselő, szeretnék írásommal és ötleteimmel hozzájárulni, segítséget nyújtani e lap
szerkesztéséhez. Annál is inkább, mivel annak idején erre én is áldásomat adtam. No, meg ránk nézve lakosokra
és képviselőkre, legyen egy kis elvárás is. Ne hagyjuk magára polgármesterünket, mert ez nem csak az Ő
feladata! Szerintem írjon bátran, bárki, bármit, csak a nevét ne elhallgatva és szalonképes legyen a cikk, amit ír.
Legyen e rovat neve:”Más szemszögből”.Mert természetes mindenki a saját szemszögéből nézi a dolgokat, így
én is, habár nagyon odafigyelek a másik nézőpontjára is. A képviselőségről annyit: Hogy e megtisztelő bizalmi
funkciónak a második ciklustól igyekszem becsületesen és maradéktalanul eleget tenni. Szem előtt tartva azt a
bizonyos esküt úgy, hogy megfeleljek az emberek elvárásainak. A választópolgároktól csak annyit szeretnék
kérni, hogy látogassák néha a nyílt testületi üléseket és ne hagyják magára azt a képviselőt, aki tolmácsolja a
problémáikat, messzemenőkig kiáll a község ügyei mellett és mellettük is! Legyen természetes az, hogy a
választott képviselő viszont joggal elvárja, hogy a megoldandó problémákkal őt se hagyják egyedül. Szeretem az
ésszerű, rugalmas dolgokat, de nem szeretem a semmitmondó megalkuvást, mert bizonyos dolgoknak nem
szabadna egyoldalúnak lenni.
A testületi munkáról: Nekem felelősségteljes, mindent többször elolvasok, tanulmányozok. Amiben nem vagyok
biztos, azt megkérdezem és csak utána döntök. Szeretném, ha a testület gyakorolná is funkcióját „presztízsét”!
Úgy, hogy mint munkaadó irányítana, nem pedig őt irányítanák. Fejlődni kell a településnek, hogy élhetőbb
legyen! Az utak, a belvíz elvezetés, a csatorna a mai napig megoldatlan probléma. Bevallom, félek és óva intek
mindenkit a derítők áldatlan állapotának kezelésétől. A végén, nehogy a saját „fekánkba”ússzunk! Ne fűzfán
lovagolva kezeljük a fontos dolgokat! Mert senkit nem beszélnék rá olyasmire, amit én saját magam sem tennék
meg. Azt azonban mindenki maga döntse el, hogy neki mi a jó, de ne a másik kárára!
A község életében a kultúra is igen fontos dolog,ezért maximálisan támogatni és nem gáncsolni kell minden jó
kezdeményezést! Ne szemeteljük, mindannyian csinosítsuk településünk, hisz ez az otthonunk, itt élünk! Más
munkáját becsüljük meg,ami anyagi és emberi odaadással jött létre, arra mindannyian vigyázzunk! Sok dolog
megvalósítását én is pályázati lehetőségek kihasználásával tudok elképzelni. A pályázatok nagy részét, igaz a
jegyzőasszony írja, viszont abba már nem vagyok biztos, hogy a pályázatíró cég igénybevétele oly sokba
kerülne. Az ő díjukat be lehet építeni a pályázatba, tagsági díjat is lehet fizetni, akkor ingyen tájékoztatnak és
ingyen írják a pályázatot. Ők tudnak minden lehetőségről és tájékoztatnak. Nekünk meg nincs állandó pályázati
figyelőnk, aki csak ezzel foglalkozna és lemaradunk sok-sok lehetőségről. Mint például az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM: ápr.24.) sportos, vagy a Nemzeti Kulturális Alapnál kiemelt kulturális
programok és a megyénél a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítványnál hagyományőrző rendezvény
támogatására kiírt pályázatokról.
Volt pár ember, aki azt mondta: „Te is a Gyula ellen vagy!”Nagy tévedésben vannak, én nem voltam és nem
vagyok senki ellen! Én a falumért vagyok, annak mindenegyes emberéért, nemre és fajra való tekintet nélkül!
Ráadásul soha nem voltam semmi jó elrontója, mert mindenkinek jót akarok. Azért, mert „nem”-et merek
mondani pl.: vízdíj emelésre, vagy Nem-et mondok a csatorna-beruházásnál a fővállalkozónak Gecse felé való
adósság eltörlésének, azért még nem vagyok senki ellen. Ez meg az én véleményem és ez mellett ki is tartok!
Sokat hallok az elődök hibáiról. Ember hiba nélkül nincs, nem is volt és nem is lesz!
Egyébként, ha annyira rosszak lettek volna azok a bizonyos elődök, akkor most nem lenne mit elkölteni.
Látogassuk a könyvtárat, helyi rendezvényeinket, tartsuk meg ünnepeinket!
Mivel személyesen érint a szüretes rendezvény lebonyolítása, idén már 9. alkalommal, időpontját szeptember
12.-re javasoltam. Szeretném, ha falunk élni tudna a kínálkozó lehetőségekkel, adottságokkal! Szeretném, ha
ezen a napon minden ember összeférne a másikkal, úgy, hogy az összefogás mellett a szeretet és a tisztelet
koronázná e napot!
Megragadva az alkalmat, köszönetet mondok mindenegyes embernek, aki bármilyen módon hozzájárult e
mindig megújulni tudó rendezvényhez. Köszönet a lovas-gazdáknak, szőlős-gazdáknak, szőlőkosár-készítőnek,
vállalkozóknak, vadásztársaságnak, mindenegyes támogatónak, a lakosságnak és az összes résztvevőnek, hogy
áldozatos munkájukkal és anyagi lehetőségeikkel hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához! Külön
köszönet a volt”Szülők Munkaközössége”-nek, Gecse Községért Közalapítványnak, az idelátogatóknak,
szereplőknek és vendégeknek, akik jó hírünk messzire vitték, vagy viszik!
Megköszönöm mindenegyes lakos gecsei vendégszeretetét!
Mivel keresztény és Isten-félő ember vagyok, így tudok bocsánatot kérni az esetleges elkövetett hibáim miatt.
Amikor tudok, templomba is elmegyek, de imádkozni is szoktam sokszor és sokat. Tudom a „Hiszek egy”-et ,
tudom a Tízparancsolatot, ezek betartásával igyekszem élni, ezt javaslom mindenkinek. Ne egymást figyeljük,
hanem próbáljunk meg egymásra figyelni! Ne feledjük, ami még nagyon fontos: egészség, béke, hit, remény és
szeretet. Hát, ezt kívánom én mindenkinek!
Tisztelettel: ifj. Vida Sándor képviselő

8

GECSEI HARSONA

2009. június 10.

Látogasson el hozzánk, jól jár!
A HOFFERTÜZÉP AJÁNLATA
Cím: Gyarmat, Petőfi utca 23 Tel: 96/480-075
Tulajdonos: Hoffer Frigyes 30/2274176
Építőanyagok:
homok, kavics, murva, cement, zsákos falazó és vakoló anyagok, esztrikek (szárazbeton), csempe ragasztók, saját gyártású oltott mész, stb
Külső homlokzati hőszigetelő rendszer elemei (Nikecell, Dryvit, Baumit, stb)
Égetett agyag termékek: kisméretű téglák, nagyszilárdságú kéménytéglák, Porotherm Mátratherm és Bakonytherm hőszigetelő téglák
Betonelemek: Leier zsalukövek, pincefalazók, falazó elemek, födémelemek, stb
Vasanyagok: betonvasak, síkhálók, szögvasak, laposvasak, zártszelvények, négyzetvasak, köracélok, horganyzott és fekete csövek
Vízszigetelő anyagok: Villas stb
Növényvédőszerek széles választéka: gomba ölőszerek, rovarölő szerek, gyomirtók, stb
Irtó és riasztószerek: Patkány és egérírtók, riasztók, hangya és egyéb háztartási rovarirtók,
Vízvezetékszerelési anyagok, hagyományos, műanyag és többrétegű csövek, idomok csaptelepek, szerelvények, csatorna bekötéshez
pvc lefolyócsövek, pvc idomok, széles választékban

Kül- és beltéri festékek, lakkok, higítók, glettelő anyagok, laposecsetek,
korongecsetek, festőhengerek, tömítőanyagok

PURINA takarmányok széles választéka:
Sertés koncentrátumok,
Hobbiállat takarmányok:
Megbeszélés alapján
kecske, stb)

Baromfi takarmányok, csibe, víziszárnyas indító, nevelő,
befejező
kész takarmányok, takarmány kiegészítők
kutya, macska, papagáj, díszpinty stb
bármely állati takarmány beszerzését megoldjuk (bárány, ló,

Kerékpár külső-, belső gumik,

kerékpár alkatrészek

háztartási villanykapcsolók, konnektorok, elosztók, aljzatok, dugvillák védőcsövek
vezetékek, normál és energiatakarékos izzók, ipari dugaszoló aljzatok, dugvillák

stb

Shell Gass Pb gázcseretelep
Rendelését a 06-96/480075-ös telefonon is leadhatja
Kiszállítás saját gépjárművel, kedvezményes áron

A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is
júniusban tartjuk a búcsúnkat!
Margit-naphoz kötődően ez évben június 13-14-én lesz.
Az időpontváltozásnak köszönhetően a mutatványosok is
szívesebben jönnek, így az idén is lesz dodzsem, körhinta, céllövölde és
természetesen sátrasok, édességesek és ugráló várasok is kirakodnak
majd. Remélhetőleg az idő is kegyes lesz hozzánk és nem rontja el a
lakosok és az ideérkező rokonok, vendégek hangulatát.
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Sikeres gyermeknapot tartottunk!
Az idén május 31-én került megrendezésre a
gyermeknap. Örömmel tapasztalhattuk, hogy
nagyon sok gyerek részt vett a rendezvényen.

Szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek a
munkáját, akik a palacsinta - és a lángos sütésben
segítettek, valamint köszönjük a finom paprikás
krumplit.

Az önkormányzat szervezésében az alapítvány
segítségével, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat
részvételével jött létre, de a lakosok és a
vállalkozók is hozzájárultak (szinte mindenki) a
zökkenőmentes lebonyolításhoz. A gyerekek
körében nagy sikert aratott a körhinta és az ugráló
vár, de a tűzoltó autóra is sokan kíváncsiak voltak.

Azt gondolom, mindenki egyetért
velem abban, hogy a fiatalokra nagy
figyelmet kell fordítanunk, hiszen ők a
jövő reménységei, segítenünk kell őket.
Azt viszont elvárhatjuk tőlük, hogy a
szüleikre és a felnőttekre hallgatva, a jó
tanácsaikat mindig fogadják meg és
segítsenek
az
idősebbeknek.

A sorversenyeken egy kicsit talán aktívabban részt
vehettek volna, hiszen igyekeztünk jópofa
ajándékokkal kedveskedni a győzteseknek.

Közérdekű

információk

APEH ügyfélfogadási rendje:

Fölhivatal ügyfélfogadása:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Hétfő: 7.30 – 13.00 14.00 – 17.00
Kedd: 7.30 – 13.00
Szerda: 7.30 – 13.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00
Péntek:
7.30 – 13.00

8 – 12
13 -16.30
Szünnap
8 – 12 13 – 15
Szünnap
8 – 12

Tel.: 89/313-096

Tel.: 89/313-355
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Szeretnék eleget tenni azoknak, akik
felvilágosítást kértek azt illetően,
hogy jelenleg hol tart a csatorna
beruházás és kíváncsiak arra, hogy
mi a sorsa a befizetett összegeiknek?
Elöljáróban
leszögezném,
hogy
teljesen igazuk van, jogos az
aggodalmuk, hiszen mindenkinek a
saját pénzéről van szó.
A lényeg, hogy az, aki annak idején
kötött
Fundamenta
Lakáselőtakarékossági Szerződést és
fizeti a havi 1.368 Ft-ot, annak a
befizetett összegét a Vaszar és
Térsége Csatornaberuházó Víziközmű
Társulat kiegészíti 10.800 Ft-ra. Ez
az
összeg
kerül
jóváírásra
a
lakosoknak
a
Fundamentánál
vezetett számláján, és erre jön az
állami támogatás (+30 %). Ez az
összeg (és természetesen ennek a
rendszeres befizetése) a csatorna
beruházás szempontjából roppant
lényeges, hiszen ez teszi ki a
Raiffeisen
Banktól
felvett
hitel
összegének legnagyobb megtérülési
hányadát!
Ezt az összeget a szerződés
értelmében semmilyen más célra
nem lehet felhasználni, nem lehet
kivenni,
csak
a
CSATORNA
BERUHÁZÁSRA lehet fordítani!
A jelenlegi állapot szerint tisztában
kell lenni azzal, hogy az elvégzett
munkák
milyen
minőségben
készültek el, megfelelnek e a
csatornaépítésnél
felállított
kritériumoknak?
Ezekről
az
állapotfelmérésekről
készített
anyagok nincsenek a birtokunkban
(annak ellenére, hogy már rég ki
lettek fizetve).
A következő bökkenő, hogy pénz
sincs ezek elvégeztetésére.

2009. június 10.

És ez a nagyobbik baj!
Itt kellett az önkormányzatoknak
bevállalni azt,
hogy ezeket a
felméréseket
(településenként
arányosan) elvégeztetik, és azok
költségeit átvállalják. Több tárgyalást
követően
került
sor
a
megállapodások megkötésére, ezek
jóváhagyásáról
megszülettek
a
testületi döntések is. Ez azonban
időbe tellett.
Hamarosan a gerincvezeték és a
házi bekötések mosatását fogjuk
elvégeztetni, ezt követi majd a
hálózat kamerás vizsgálatának az
elvégeztetése.
Ekkor fog majd kiderülni az, hogy
milyen a rendszer minőségi állapota,
kell-e javítani, ne adj Isten pótolni
vagy éppen cserélni azt valamely
szakaszon.
Még azt is tudni kell, hogy a bank
is
tartja
magát
a
saját
álláspontjához, miszerint ragaszkodik
ahhoz, hogy az általa kihelyezett
pénz
(hitel)
maradéktalanul
megtérüljön.
Egyszóval nagyon kacifántos a dolog,
de mint azt már az újság előző
számában is leszögeztem (amit
többen
félre
értettek!?),
mindenképpen szeretnénk befejezni
a beruházást, úgy hogy ez minél
kevésbé terhelje meg a lakosságot,
Önöket!
Nem
szabad
elhamarkodott
döntéseket hozni, hisz nem akarunk
plusz terheket róni senkire. Ezt a
jelenlegi helyzetünk nem engedi
meg.
Most is csak azt kérhetem, hogy
legyenek
türelemmel,
mindent
megteszünk azért, hogy ne legyen az
Önök kitartása és bizalma hiába való.
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Fejtörő…

( jó szórakozást)

Hallotta már?

Az őrmester kiáll az újoncok elé:
- Na, ide figyeljenek! Van maguk között érettségizett?
- Jelen, őrmester elvtárs! - szól valaki.
- Na, ha maga olyan okos, akkor mondja meg, hogy hány fokon forr a víz!
- Jelentem, száz fokon!
- Maga marha! Kilencven!
- De jelentem őrmester elvtárs, hogy száz fokon!
- Ne pofázzon! Azt mondtam, hogy kilencven!
- Értettem, őrmester elvtárs!
Másnap ismét eligazítás folyik. Az őrmester így szól:
- Na, hol van az érettségizett?
- Jelen, őrmester elvtárs!
- Na, ide figyeljen, magának volt igaza. A kilencven fok az a derékszög.
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