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Sok fejtörést okozott, hogy mivel is kezdjem az újság most megjelenő számát. Aztán
azt gondoltam, hogy megérdemli a „címlapot” az, aki vette a fáradtságot, és a közzétett
felhívásomra elsőként segített. Az írásai az előző számokban is helyet kaptak, és remélem, hogy
még sokszor olvashatjuk majd a jópofa és vicces történeteit.

Szabadidő…

Az ősz a csukázás ideje. Ilyenkor a kishalak már elvermelésre készülnek. Egyre
nehezebb beszerezni a csalihalat. Ha már megvan, akkor kezdődhet a bevetés!
Kishallal felszerelkezve indultunk. Kemény őszi csukázásra készülvén (november…) a
hideg ellen 2 gatya, 2 pulcsi, honvédségi pufajka.
Vártuk reggel a havert, aki éjjeles volt. Elindultunk a Wartburggal, de a kolléga már
Pápa után jelezte, hogy ő éjjeles volt, és reggelit szeretne venni. A Borsosgyőri ABC-ben
be is szerezte a „reggelit”. Ez 4 db kifliből és fél liter cseresznyepálinkából állt!
Már a kocsiban a fele „reggelit” elfogyasztotta.
A 4 méteres Tiszai ladik erősen imbolygott, a másik két haver aggódva figyelte a
másik csónakból. Lehorgonyzás, beetetés, 1-1 tőkesúly (25-25 kg-os féltengely).
A hideg idő ellenére szépen volt kapás. 2-3 csuka egy óra alatt! Már válogattuk is, ami
ui. tilos.
Ez az öböl már nem ad több halat, álljunk odébb.
A felszólításra a már bereggeliző társunk, akivel én ültem egy csónakban reagált, és fel
akarta húzni az iszapban lévő nehéz horgonysúlyt. Ebben a pillanatban hanyatt szaltó,
úgy, hogy még a Tiszai ladik padját is lerúgta.
A kolléga a hideg vízben sokat józanodott. Keservesen evickélt a csónak mellé,
hasonlított egy fuldokló rozmárra.
Nagyon nehéz volt befordítani a csónakba, ugyanis vagy 30 kilóval többet nyomott a
rengeteg ruha miatt.
Életet mentettünk!
Ha tovább folytatjuk, ki tudja mennyi halat foghattunk volna, de a barátunk egészségére
való tekintettel úgy döntöttünk, hogy inkább hazamegyünk.
(K.S.)
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Mindenszentek – Halottak napja
A Mindenszentek (latinul: Festum omnium sanctorum) a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A
katolikus egyház november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel később tartja.
p, és az azt követő halottak napja - egyházi jellegén túl- fokozatosan általános népi megemlékezéssé is
vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetőbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok
őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az emberek gyertyát gyújtanak, és elveszített
szeretteikre emlékeznek.

MINDENSZENTEK

A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt
állítottak számukra.
Marcus Agrippa Kr.e. 27-ben építtetett egy hatalmas templomot, amit Pantheonnak neveztek el. Itt az
összes isten tiszteletére mutatták be a papok az áldozatot.
A Pantheont aztán Rómában 610 (egyes források szerint 609) május 13-án keresztény templommá
alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére: hiszen ezen a napon IV. Bonifác pápa a templomot az
összes vértanú tiszteletére szentelte.
A 4. századból is maradtak fent adatok Mindenszentek ünnepéről. Szent Efrém szíriai egyházatya és
Aranyszájú Szent János például már tudott az ünnepről, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni első
vasárnap ültek meg. / E vasárnap neve a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja. /
Az ünnep történetében újabb lépést jelentett III. Gergely pápa (731-745), aki a Szent Péter Bazilika egyik
mellék-kápolnáját nemcsak minden vértanúnak, hanem "minden tökéletes igaznak" a tiszteletére szentelte.
Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tevődött át, valószínűleg azért, hogy ezzel a
kelták régi népi újesztendejét megszenteljék.
/A kelták november első napjaiban emlékezetek az elhunytakra különböző halotti áldozatok bemutatásával.
Náluk már a VIII. században is közünnep volt november első napja - ami az év kezdetét is jelentette./
835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan elismerte az új ünnepet, és attól
kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.
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HALOTTAK NAPJA
Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az egyház. Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi
szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal
"jóban lenni", az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy "szegény,
fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat".
A november 2-i halottak napja konkrétan Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny
anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt. Hamarosan
pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, a 14. századtól Róma is átvette.

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban több
népi hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a világosban a "véletlenül kiszabadult
lelkecskék" újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket.
Magyar területeken szokás volt ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a
sírokat. Virágokat, manapság pedig koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére.
A nép ajkán ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a
halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A néphit szerint ilyenkor ugyanis hazalátogatnak a halottak.
Ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. A bukovinai
magyarok körében pedig még a temetőbe is vittek ennivalót.
Halottja va n minda nnyiu nkna k. Kr iza nt émcs okor ba ölt özött t emet ő k, mécs es ek f én ye, fáj ó
könnyek. N ovemb er elején minda nnyian gyászolu nk, eml ékezü nk azokr a, akik már nincs en ek
velü nk. Mindenszent ek és halotta k nap ja ( novemb er 1 -2-a) a halotta kr a való emlék ezés ü nnep e.
Halottaink eml ékén ek elev en en tar tása, szer ett eink s ír jaina k lát ogatása - ideá lis es etb en –
nem csupán évent e egy nap hoz köt ődő e s emény. M égis van az évnek egy kitü nt et ett napja, mely
az emlék ezés és kegyelet napja, a mikor lelkü nk gyászba ölt özik, és meglát ogatju k a temet őb en
elhu nyt szer ett einket.

„Én a magas égre néztem,
önzőn,
s nem láttam, hogy itt a földön
kihunyni készül egy gyertyaláng.
Apám elment, s ott a sírnál,
ahonnan még egyszer
visszanézett,
sírtam, s nem gondoltam semmi
szépet.
Most az idő már új lapot nyitott,
s a szavak miket számba adott,
megértek talán, hogy formát
öltsenek.
Apu, most elmondom Neked,
amit úgy is tudtál, bízom benne,
bár nem volt szavakba öntve,
hogy erős karó voltál nekem

sorsom orkános szelében.
Hajóm alatt Te voltál a hullám,
s árbocomon a vitorla,
mi sérült életemet gyengéden
biztonságos partra sodorta.
Fészek voltál, ahová
visszaszállhatott
lelkem. ez az örök vándorló
madár,
s röptettél, mikor hívott a
látóhatár.
Nem kérdeztem meg soha Tőled,
hogy beváltottam-e reményeidet,
mikor kóborlásaimra indulva
arcomra csókoltál útlevelet.
Nem mondtam el soha, mit
álmodtam,
pedig álmaimat is Tőled kaptam,
most már tudom, mert úgy
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váltak valóra
mintha abban is a Te kezed
volna.
Most felnézek, és kinyitom az
eget
még egy percre, hogy
elmondjam Neked,
hogy megnyugtassalak, nem
vagyok árva,
mert itt vagy velem, a lelkembe
zárva,
a most én őrizlek, védelek,
míg felettem is elszállnak a
hűtlen évek.
S mielőtt bezárulna az ég,
még két szót felkiáltanék,
mit ritkán mondtam, azután
elengedlek:
Apu, szeretlek!”
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Szeretném tájékoztatni a Tisztelt lakosságot,
hogy az elmúlt időszakban a községet illetően
milyen fontos döntések születtek.
A Képviselő-testület
két alkalommal,
augusztus 27-én illetve október 19-én ülésezett.
2009.augusztus 27.

Az erre a napra kitűzött napirendi pontok
között
szerepelt
az
Önkormányzat
gazdálkodásának 2009. évi első félévéről
szóló tájékoztató, a 2009.évi költségvetéséről

2009.december 21.

szóló rendeletének a módosítása, a Képviselőtestületnek az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal történő
gazdálkodás
egyes
szabályairól szóló rendelet módosítása, a helyi
címer és zászló megállapításáról és
használatának rendjéről szóló rendelet
módosítása, a szociális igazgatás és szociális
ellátások valamint a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló rendelet módosítása,
illetve elfogadásra került, hogy a támogatott
szervezetekkel
történő
megállapodások
megkötésre kerüljenek.

Gecse Község Önkormányzatának 2009.I.féléves bevételi teljesítése
Ezer forintban

Bevételek

eredeti módosított teljesítés %
előirányzat
VI.30.
1503
1267
496 39

1. Intézményi működési bevételek
2. Helyi adók
- gépjárműadó
- iparűzési adó
összesen:
3. Átengedett központi adók
-SZJA helyben maradó része
-SZJA jövedelemkülönbség mérs.
- pótlék, bírság
- összesen:
4. Egyéb sajátos bevételek
5. Költségvetési támogatás
6. Értékpapír értékesítése
7. Működési célú pénzeszköz átvétel
8. Fejlesztési célú pénzeszköz
átvétel
9. Függő bevételek
10. Bevételek összesen
11. Előző évek pénzmaradványa
12. Bevételek összesen
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Ahogy a táblázatban is látható és a beszámolóból is kiderült az első félévi bevételek teljesítése 50
%-os. A legnagyobb hányadát a bevételeknek az állam által biztosított költségvetési támogatások és
az átengedett központi adók teszik ki. Ezeket az összegeket minden hónapban pontosan az
önkormányzat számlájára utalják. Az önkormányzat által kivetett gépjárműadó szinte háromnegyed
éves teljesítésnek megfelelően befolyt, nem így az iparűzési adó, mely az előírthoz képest 28 %-os
arányt mutat.
Intézményi működési bevételek között terveztünk a közterület használati díjakkal, bérleti és
díjbevételekkel, kamatbevétellel, és a kiszámlázott szolgáltatások áfájával. Itt az elvártnál
alacsonyabb, mintegy 39 %-os a teljesítés. A betervezett fejlesztési kiadásoknak az év második
felére húzódik át a teljesítése, így az átmenetileg szabad pénzeszközöket – jó gazda módjára –
lekötöttük, mely némi kamatbevételt hoz az önkormányzat számlájára. Az első félév végére ebből
918 ezer forint került visszavásárlásra.
Működésre és fejlesztésre is kaptunk támogatást, - így közhasznúak foglalkoztatására,
mammográfiai vizsgálat költségeire, pályázati pénzt a falugondnoki busz vásárlásához. Az államtól
a 2008. évi SZJA jövedelemkülönbség felosztásából a község részére 135 ezer forint jutott, valamint
a Kistérségi Társulástól 163 ezer Ft átutalás történt az év első feléig.
Kiadásainkat szakfeladatonként és egyéb bontásban a következő táblázat mutatja:
Kiadások
1. Igazgatási kiadások
2. Város- és községgazdálkodás
3. Közvilágítás
4. Családsegítés
5. Köztemető fenntartása
6. Művelődési Ház tevékenység
7. Közművelődés, könyvtár
8. Eü. ellátás egyéb feladatai
9. Anya, gyermek és
családvédelem
10. Rendszeres gyermekvédelmi
tám.
11. Rendszeres szociális
pénzellátás
12. Eseti pénzellátás
13. Rendszeres szociális
segélyezettek
14. Szennyvízelvezetés, kezelés
15. Működésre átadott
pénzeszközök
16.Fejlesztési kiadások
17.Hitel visszafizetés
18. Fejlesztésre átadott
pénzeszközök
19. Értékpapír vásárlás
20. Tartalék
21. Függő kiadások
22. Kiadások összesen
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Feltűnően alacsony a teljesítés a művelődési ház szakfeladatnál. Nem lemaradásról van szó, csupán
arról, hogy itt tüzelőanyag és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése lett beállítva, melyek megvásárlása
még nem történt meg. Megjegyezném, hogy tüzelőanyag vásárlására nem is lesz szükség, ugyanis
már eddig is nagyon sok fát sikerült az önkormányzat tulajdonában lévő területekről kitermelni,
ezáltal több százezer forintot tudunk éves szinten megspórolni!
A köztemető szakfeladaton karbantartásra az év első felében nem költöttünk. Az egészségügyi
ellátás szakfeladaton betervezett kiadás viszont 89 %-ra teljesítettük. Ennek az az oka, hogy a
gáztartály feltöltésére betervezett 500 ezer forintot már az első félévben kifizettük.(A gázszolgáltató
által meghirdetett akció miatt került erre sor, így a jó időben meglépett vásárlással is jelentős
mennyiségű pénzt takarítottunk meg.)
Pénzeszköz átadások működési és fejlesztési jellegűek. Működési között szerepel a körjegyzőség
támogatása, intézményi társulásként Gyarmat község részére, sportkör részére, polgári védelem
részére, óvodai ebéd hozzájárulásra, stb. kifizetett összegek, melyekből egyes tételek 100 %-ra
átutalásra kerültek.
A testületi ülés napirendjén szereplő egyéb pontokban a változtatások csupán formálisak, ezeket az
időközben bevezetett módosítások-főleg jogszabályból adódóak- tették szükségessé.

2009.október 19.

Őszintén szólva, kicsit meglepődtem mikor erre az ülésre készülődve azt tapasztaltam, hogy
milyen „sokan” eljöttek a lakosok közül. Azonban rögtön szeretném azt is leszögezni, hogy ennek
nagyon örültem. Sőt! Mindenkit arra szeretnék kérni, ösztönözni, hogy ha idejük engedi minél
többen, és minél gyakrabban vegyenek részt az ilyen és ehhez hasonló összejöveteleken, mert
meggyőződésem, hogy ez sokat segíthet a község fejlődése szempontjából. Igen is bátran mondja el
mindenki a véleményét, észrevételét, ötletét, mert ez által olyan dolgokat is felfedezhetünk, amelyek
mellett máskülönben simán elsétálnánk.
A testületi ülésen egyébként néhány, az előzőekhez hasonló módosításokat kellett elfogadni.
Emellett elfogadásra kerültek a községben működő civil szervezetek éves beszámolói.
Az Alapítványnak, egyesületeknek nyújtott támogatásokról tudni kell, hogy az önkormányzat által
folyósított összeg arra elegendő, hogy az, az éves kiadásaikat fedezze. Ezért lenne fontos, hogy a
működő szervezeteink saját maguk is próbáljanak bevételt produkálni, és ezzel ők is
hozzájárulhatnak a községben rendezett események megszervezéséhez, lebonyolításához, mint
ahogy azt már több esetben is megtették.
A képviselőtestület eldöntötte azt, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt
pályázatok közül azokra mindenképpen nyújtunk be kérelmet, amelyek az önkormányzatra
vonatkoznak, és a jövőre való tekintettel segítségünkre lehetnek.
Pályázni szeretnénk hagyományos települési rendezvény támogatására, valamint rendezvénytér
kialakítására (sátor beszerzésre).
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Más szemszögből
Tisztelt gecseiek, tisztelt olvasók!
Remélem, minél többen csatlakoznak lapunk szerkesztéséhez. Mert nem egyszerű dolog az újság írás
és szerkesztés. Változatos meg csak akkor lehet, ha mindannyian partnerek vagyunk ebben. Tehát
nyugodtan tárulkozzanak ki! Mondjanak véleményt mindenről és természetesen várjuk az ötleteket is!
Ne zárkózzanak el a véleményük kinyilvánításától, éljenek a lehetőséggel! Én is ezt teszem. Az eltelt
időszakról csak ennyit: Köszönöm írásomra az elismerő-gratuláló szavakat. Köszönöm mindezt a
hagyományőrző rendezvényre kapott gratulációkért is. Én viszont az Önök partnerségét köszönöm.
Ebbe beleértve minden egyes résztvevő, minden egyes támogató részvételét. Mindent, amit e
rendezvény sikeres lebonyolításáért önzetlenül bárki bármilyen módon megtett. Ez egy nagyon szép
összefogás, igazi összmunka eredménye. Magam részéről igyekszem maximalista lenni, de azt is el
szeretném mondani, hogy a „SIKERT” én soha nem magamnak könyveltem el. Úgy gondolom a
„SIKER” a falunké, annak lakóié és azoké, akik tettek vagy tesznek érte bármit. Még az is, hogy örülni
tudnak neki.
Örömmel tölt el, hogy pályázaton milliókat nyertünk. Szépülhet falunk. Megújul a kultúrház, a
játszótér, a sportpálya környéke, a ravatalozó. Ki lettek javítva az útátvágások és a Kossuth utca
legjobban amortizálódott része is orvoslásra talált. További pályázatok kerülnek benyújtásra, bízva és
reménykedve, hogy ismét nyerünk. Csak így lehet nagyobb dolgokat megvalósítani. Felhívom lakóink
figyelmét, hogy legyenek tisztában azokkal a dolgokkal, amik a valóságot fedik. Pályázatot csak
azokra a dolgokra lehet beadni, amire kiírás van. A megnyert pénzösszeget nem lehet másra költeni.
Pl.: a kultúrház felújítására nyert pénzt nem lehet a csatorna befejezésére vagy az utak felújítására
költeni.
Remélem én is, hogy majd ezek is megvalósulnak. Természetesen engem is bosszant a nem működő
szennyvízcsatornánk. Főleg mikor befizette az ember a ráeső hozzájárulást. Legyünk még egy kicsit
türelmesek és bizakodók, még, ha néha napján nehéz is!
Innét is gratulálok az énekkar és a sportkör sikereihez. További jókat kívánva munkájukhoz. Külön
köszönöm az idős embereknek, hogy részvételükkel megtisztelték azt a rendezvényt, amit az
Önkormányzat a tiszteletükre rendezett. Reméljük jól érezték magukat, felejthetetlen pillanatokat
tudtunk Önöknek szerezni. Jó egészséget kívánva kérem jövőre is ugyan így vagy még többen jöjjenek
össze!
Előző cikkemben írtam a képviselőségről és arról, hogy bizonyos dolgoknak nem szabadna
egyoldalúnak lenniük. Többen kifejezték nemtetszésüket a helyi hivatal működésével kapcsolatban,
amit 2009. október 19.-én hétfőn a testületi ülésen fel is vetettem. Többek között, hogy a
körjegyzőséget én sem úgy értettem, hogy itt zárt ajtók legyenek. Annak is hangot adtam és én sem
helyeslem, hogy munkanélküli jövedelempótlós közhasznú munkás tartsa a „frontot” a hivatalban.
Elmondtam, hogy a közhasznú munkásnak milyen feladatokat kellene betölteni, s kértem, hogy
hivatalnok töltse be a szerepét a gecsei hivatalban. Körjegyzőtől magyarázatot és ígéretet kaptam. Azt
azonban sajnálattal vettem tudomásul, hogy a képviselők zömének és az ülésen megjelent kb. 20 fő
helyi lakos reagálási szintje ez ügyben egyenlő volt a nullával. Kérem! Az én szemszögemből nézve:
itt kezdődik az egyoldalúság és a közömbösség! Sajnos ez nem csak helyi, de már országos
„BETEGSÉG”. Kérdem: Így mit várjunk? Az utcán panaszkodnak, testületi ülésen meg nem merik
felvállalni véleményüket. Ilyenkor hol marad az emberi jellemesség? Én őszinte, igazszívű embernek
tartom magam, de nekem is van tűréshatárom. Néha bizony ki lehet hozni a „sodromból” a nem
tisztességes beállítottságú fenomén beszólásokkal, ill. jellemtelenséggel. Olyat is mondok, amit a
másik percben megbánok. Ezért bocsánatot kérek!
Úgy érzem mindeddig kitartással és becsülettel végeztem a képviselői munkát. Mindehhez Önök
választópolgárok irántam érzett bizalma adott erőt. Kérek mindenkit ez a bizalom ne csak választási
cédulán erősítsen, hanem nyíltságukat felvállalva is kerüljön felszínre!
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Tisztelettel: ifj. Vida Sándor képviselő
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Néhány gondolat erejéig szeretnék visszatérni az elnyert pályázatokra.
Az egész évet nézve, közel 30 millió(!) forintot nyertünk.
A nyertesek kihirdetését követően el kellett gondolkoznunk azon, hogy melyek a legfontosabb feladatok,
amelyeket még ez évben elkezdhetünk, és melyek azok, amelyek várhatnak a tavaszig.
Úgy döntöttünk, mivel a művelődési ház belső felújítása illetve annak tetőszerkezet cseréje szorosan kapcsolódik
egymáshoz, ezért elsőként e projektek elvégzésére keresünk kivitelezőt. Úgy gondoltuk, hogy ennél összehangolt
munkára lesz szükség, és mivel bizonyos határidőket is tartani kellett mindenképpen olyan vállalkozóra akartuk
bízni a munkát, aki ezt zökkenőmentesen meg tudja oldani. Az Ép-Lak Generál Kft. lett a befutó, és az elvégzett
munkát látva elmondhatjuk, hogy jól döntöttünk.
Ilyen volt…

Határidőre elkészültek a munkákkal és a minőségre sem panaszkodhatunk.
A szakhatóságok által megtörténtek az átvételek, sem az ÁNTSZ, sem a Tűzoltóság nem talált kifogásolni valót
a kivitelezéssel kapcsolatban.
Büszkén elmondhatjuk, hogy olyan épület birtokosai vagyunk, amely bármilyen kulturális és egyéb rendezvény
méltó színtere lehet a jövőben. Egy a fontos csak, hogy nagyon vigyázzunk rá!
Néhány kép készült természetesen a korábbi, és a felújított épületről. Az a tapasztalat, hogy évek múltán az
ember már nem igazán emlékszik vissza arra, hogy milyen is volt korábban egy-egy épület.
A falu újság pontosan erre a célra is kiválóan alkalmas.
…és ilyen lett…

Folytatása következik…
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