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Sajnos
a
gazdasági
válság
kialakulása óta mindig többször kerül
szóba a munkanélküliség helyzetének
alakulása. A mi térségünk ebből a
szempontból
a
legveszélyeztetettebbek közé tartozik.
Nagyon keveset javult a helyzet. A
környék
városainak,
nagyobb
településeinek is gondot jelent a
munkahelyteremtés. Jogosan vetődik
fel a kérdés, hogy hogyan is segíthet
magán az ember ilyen esetekben. Meg
kell tenni mindent annak érdekében,
hogy minél jobban gazdálkodva,
kiadásainkat a legminimálisabbra
tudjuk csökkenteni. Falusi emberek
vagyunk, régen is meg lehetett
mindent termelni a kertekben, lehetett
állatokat tartani. Igaz, hogy a mai
rohanó világban sokkal kevesebb idő
jut mindenre, de mégis ez egy jó
megoldásnak tűnik ebben a már-már
kilátástalannak tűnő helyzetben. Az
állattartás visszaállítása több fórumon
is
szóba
került,
de
ennek
gazdaságossága sokakban kételyt
támasztott.
Papp
Tamás
kezdeményezésére az év elején egy
szimpózium sorozat kezdődött el,
mely remények szerint e felmerülő
kérdésekre adja meg a választ.

számításokat
végezzenek
jövedelmezőségeik meghatározásához.
Az
értékmérő
tulajdonságok,
gazdasági
mutatószámok,
összefüggések ismerete alapját képezik
azoknak a számításoknak, melyekkel
egy
tenyésztő
fényt
deríthet
gazdaságának fejlesztendő területeire.
Biztosan sok gazda kíséri figyelemmel
a hízlalási időszak alatt felmerülő
takarmányköltséget,
energiafelhasználást,
az
állatok
vízfogyasztását. Azonban hányan
jegyzik fel a szaporasági mutatókat, a
napi testtömeg gyarapodást, fajlagos
takarmányértékesítést, elkészülési időt
vagy az egy négyzetméterre eső
profitot? Bár a háztáji gazdaságokban
sok esetben nem a jövedelmezőség,
hanem az egészséges, biztonságos,
saját
magunk
által
létrehozott
élelmiszer előállítása a cél, miért ne
tennénk ezt az adott gazdasági
körülmények
között
a
lehető
leggazdaságosabban.
A költségek csökkentése csak látszólag
jelent megoldást a jövedelmezőség
emelésére. A bevételek növelése, az
értékmérő tulajdonságok javítása, a
minőség erősítése sokkal nagyobb
mértékben befolyásolja a profit pozitív
irányú
alakulását,
mint
a
költségcsökkentés.
Mivel a Purina cég képviselői is jelen
voltak, ezért az ő általuk forgalmazott
termékeken keresztül számoltak be
néhány érdekességről, mindezeket
számokkal is alátámasztották.

A napjainkban kialakult magas
gabonaárak és a sertés felvásárlási árak
alacsony szintje nehéz helyzetbe hozta
a
sertéstenyésztőket.
Minden
gazdasági körülmények között, de
nehéz piaci helyzetben különösen
fontos, hogy a gazdák pontos

Ha egy gazda a prestarter takarmányt
használja, 1000 Ft plusz költsége
keletkezik, azonban a különbség
szembetűnő. A prestarter takarmányt
fogyasztott malacok a választás végére 33.5 kg-mal nagyobbak lesznek. Ezt az
előnyt a hízlalás során ezek a sertések
megsokszorozzák. Nem ritka, hogy
ugyanazon hízlalási időszak alatt a
prestartert fogyasztó állatok 10-15 kgmal is túlnövik társaikat. E plusz súly

értéke
lényegesen
nagyobb
hatékonysággal
emeli
a
jövedelmezőséget, mint az 1000 Ft
költség megtakarítása.
Ilyen és ehhez hasonló gazdasági
problémák megvitatására került sor a
2011. február 12-én megrendezett vaszari
sertés
szimpóziumon.
A szimpózium az egészséges, korszerű,
gazdaságos
sertéstakarmányozás
kérdéskörét tárgyalta.
Az előadók közül elsőként Dr. Rajnai
Csaba a keszthelyi Pannon Egyetem
nyugalmazott adjunktusa tartotta meg
prezentációját. Előadásában bemutatta a
sertéspiac jelenlegi helyzetét és várható
alakulását. Beszélt az alkalmazott fajták
megválasztásának fontosságáról, az
épületekről, berendezésekről és a háztáji
körülmények
közé
legkönnyebben
adaptálható
technológiákról.
Tóth Sándor Purina dealermenedzser
előadásának első részében a 2010-ben
bekövetkezett csapadékos időjárásból
fakadó
mikotoxin
problémákról
hallhattak a látogatók. A gazdák
megismerhették a Purina antitoxin
fejlesztését és megtudhatták, hogyan
védhetik meg állományukat a gabonákon
esetlegesen előforduló gombatoxinok
okozta káros hatásoktól. Az előadás
második részében az antibiotikum
mentes takarmányozás jelentőségéről,
előnyeiről és a helyettesítő anyagkén
használható
Purina
savanyítók
alkalmazásairól esett szó.

Az elhangzottakról egy finom ebéd
elfogyasztása mellett lehetett beszélgetni.
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Gecse Község Önkormányzata 2011. januári ülésén fogadta el a környezet védelméről
szóló rendeletet. Néhány, a rendeletben megfogalmazott – egyébként központi jogszabályban
is előírt – dologra szeretném felhívni a lakosok figyelmét.
Fontos lenne – főleg az utóbbi év csapadékos időjárására figyelemmel -, hogy a lakók az
ingatlan előtt lévő árkokat, átereszeket – már ahol van – tartsák tisztán.
Az égetésre vonatkozóan is található a helyi rendeletben előírás. Fontos, hogy avart és kerti
hulladékot elsősorban komposztálni kell. Csak kivételes esetben kerülhet sor égetésre. Nem
lehet azonban égetni kommunális hulladékot. Az égetésnél fontos, hogy csupán szélcsendes
időben kerüljön erre sor, hogy a szél ne hordja a füstöt széjjel. Időben is lekorlátozta az
önkormányzat az égetés lehetőségét, így figyelve a lakosok nyugalmának biztosítására.
Égetni csupán hétköznapokon 14,00-18,00 közötti időben lehet.
Új keletű dolog, hogy meghatározásra került az ültetési távolság.
A telepítési távolságra vonatkozó előírások:
Belterületen, valamint kertes mezőgazdasági területen, zártkertben a legkisebb telepítési
(ültetési) távolság az ingatlan határától:
•
•
•
•
•
•
•

1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor: 1,5 m
Szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa: 2,00 m
3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa: 2,5 m
4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa 3,5 m
alacsony növésű gyümölcsfa: 5,00 m
4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa: 6 m
Az előzőekben fel nem sorolt gyümölcsfa, fa, valamint cseresznye, nyár, fűz, akác,
hárs, fenyő 7,00 m
• Dió és gesztenyefa 8,00 m

Amennyiben a telepítés épület mellé történik, úgy a telepítési távolság az előzőekhez képest
1 méterrel megnövelt mértékű.
Fontos tényező, hogy ezen előírások az újonnan történő telepítésekre, ültetésekre
vonatkoznak. Ezen újságban történő megjelentetés célja, hogy mindenki számára ismertté
váljon, s betartását mindenki meg tudja valósítani.
Szintén fontos dolog, bár nemcsak a rendelet miatt, hogy szemetet, hulladékot tilos lerakni.
Ezt talán községünk lakói be is tartják, itt nagyobb problémát az átutazók esetében látok.
Kérek mindenkit, hogy fentieket szíveskedjenek betartani, elősegítve ezzel környezetünk
állagának megóvását, mindenki hétköznapjainak jobbá tételét.
Gecse, 2011. február 17.
Pfilfné Bagics Judit körjegyző
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Más szemszögből
Tisztelt Gecseiek! Tisztelt olvasók!

Mintha csak most búcsúztattuk volna az óévet és köszöntöttük az idei esztendőt. Azonban
úgy elrepült az idő, hogy egynegyed évet már magunk mögött is tudhatunk az idei
esztendőből. Vége a hideg téli hónapoknak, igaz azért még fűteni kell. Persze, ez az amit
már mindenki un, no meg a pénztárcánk is fájdalmasan érzi. Ennek ellenére bátran
kimondhatjuk, itt a tavasz, amitől a közérzetünk is hangulatosabbá válik. Ez a három
hónap azonban nem telt el tétlenül. Túl vagyunk az első testületi üléseken, amelyeket
tartalmasnak értékelek. Tájékoztatásul közlöm, ezen ülésünkön döntöttünk egy árokásó
gép vásárlásáról. Bizonyára sokan észrevették, ez már meg is történt. E beruházás 3 millió
forintba került és remélhetően nagy szolgálatot tesz településünk érdekében. Gondoljunk
csak bele a belvízelvezető árkok tisztítására, kialakítására vagy épp tereprendezésre.
Javaslatomra egyhangú döntést hozott a testület Életpark kialakítására, melynek helyét a
sportpálya Jókai utca felőli részében szeretnénk kialakítani. Lényege, hogy minden gecsei
újszülött kisbaba életfácskája fog itt helyet kapni, remélhetően mindenki nagy örömére.
Úgy érzem az élet érkezését és múlását egyenlően, tiszteletben kell tartani. További jó hír,
az idei évben várhatóan megújul a ravatalozó. Szeretnénk a Katolikus iskola épületét is
rendbe tetetni. A belvíz elvezetését megoldani. A szennyvíz elvezetéséről sem
megfeledkezni, habár ez nem rajtunk fog múlni.
100 éves volt idén a nemzetközi nőnap. A Koppenhágában összeült Szocialista
Internacionálé 1911-ben alkotta meg, amellyel a nők jogaiért és általános választójogukért
harcoló mozgalmak előtt kívántak tisztelegni. Magyarország 1913-ban csatlakozott. Az
1957-es nemzetközi nőévtől kezdve ünneplik március 8-án világszerte. Ez a hagyomány
mára mintha kezdene kopottá válva feledésbe merülni. Én azonban e lapon keresztül
utólag is köszöntök valamennyi hölgyet.
„Hozzánk szóltok minden mozdulatban,
értünk nyíltok ezer, száz alakban.
az anyai szív, a gyermeki szeretet ,
az imádott kedves, a sorstárs:
a hitves,
általatok a miénk…”
(Galambos István: Nőnapi gondolat)
Jó egészséget és boldogságot kívánok nekik az év mind a 365 napján.
Március 15-én nemzeti ünnepünkön a 48 –okra emlékeztünk. Akiknek csak rövid időre
sikerült kivívniuk a nemzet szabadságát, mégis egyszer s mindenkorra hősökké lettek.
Méghozzá olyan hősökké, ahol elsődlegesen nem az eredmény, hanem a szándék számít.
Szép ünnepség színvonalát emelte a Gecsén megnyitóval indított kiállítás. Köszönet a
szervezőknek, köszönet a szereplőknek és résztvevőknek. Az azonban lerombolóan hatott,
hogy falunkról nem jelent meg semmi. Egyébként jobb hozzá készületek mellet ez a
rendezvény a kultúrházat is megérdemelte volna.
A jövőben még nagyobb figyelmet szeretnék szentelni településünknek, annak
valamennyi lakójának. A gyerekek mellett fokozott figyelmet szentelünk és szeretnénk
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szentelni az idősebbekre is. Ezt szolgálta és szolgálja a két házi segítségnyújtó. Azt
azonban tudni kell, hogy a kertművelés nem az ő dolguk. Sokan veszik igénybe a
falugondnoki szolgálatot. Felkapott lett az idősek körében a favágás, fűrészeltetés,
tüzelőbehordás. Egyre többen vennének igénybe ilyen jó szolgáltatást. Természetesen a
jövőben is igyekszünk lehetőségeinkhez képest segíteni. A csodákra azonban még várni
kell. Azonban szívesen fogadunk minden jó kezdeményezést. Jó magam is azt
szorgalmazom, hogy fellépjünk a bűnözés ellen pl.: lopás, csalás, rongálás, és a
szemetelés ellen. Remélhetően ebben továbbra is partnerünk lesz a rendőrség és a
polgárőrség mellett a lakosság többsége.
Mivel itt az adózás ideje, ne feledkezzenek meg nyilatkozni adójuk 1 %-ról. Én és
családom megosztva a Gecse Községért Közalapítványt és a Dallamvarázs Énekkart
támogatjuk. Kérek másokat is, hogy hasonlóan cselekedjenek!
Vidéki rendezvényekre invitálva tisztelettudóan, odaadóan, tiszta lélekkel és szívvel
menjünk! Méghozzá úgy, hogy településünknek jó hírt szerezzünk. Így elvárva,
remélhetően az idei érkezőktől mi is hasonló jót fogunk kapni.
Közeleg a húsvét. Ne feledkezzünk meg a locsolásról! Főleg, ha az időjárás is a
kedvünkbe jár. Ne hanyagoljuk, ápoljuk e szép hagyományt.
Most komolyabb dolgokra váltanék.
Ne pletykáljunk, ne áskálódjunk egymás ellen! A választók többsége ezt a vezetőséget
választotta és ezt talán el illenék fogadni mindenkinek. A testületi ülések nyíltak, ahova el
lehet jönni és nyíltan meg lehet beszélni mindent. Különben a képviselő nem balek és nem
postagalamb. Én legalábbis nem érzem magam annak. Úgyhogy kiállok bárki igaza
mellett, de az illetőnek nyíltan mellettem kell állni, és nem a háttérben megbújni.
Különben mindenki annak szavaz bizalmat, akinek akar, de azért nem kell a másikat
leköpködni, illetlen jelzőkkel ellátni, ha éppenséggel nem egyezik véleménye a
sajátunkéval. Mi képviselők egyébként megbeszélünk mindent. Ha valami nem stimmel,
azért meg szólunk egymásnak. Emberien és nem birokra menve, még ha vannak, akik
esetleg ezt szeretnék elérni. Véleményem, hogy minden felnőtt embernek tisztában kell
lennie azzal, mikor mit vállal és cselekszik.
Megosztva Önökkel a jó hírt, a soron következő szüreti rendezvény idén szeptember 10én a Dupla Kávé sztárvendégségével lesz. Szerepekre már most lehet jelentkezni.
Itt hívnám fel a figyelmet, és lakóink segítségét szeretném kérni. Az eddigi
rendezvényekről szeretnénk képeket összegyűjteni. Kérek mindenkit, aki tud, segítsen
ebben! A képeket vagy a negatívumokat másolás után visszaadjuk. Ez ügyben engem és a
hivatalt lehet felkeresni. Segítségüket előre is köszönöm!
Befejezésképp igyekszem továbbra is vállalt funkciómnak maximálisan eleget tenni.
Vallom, hogy elégedettek legyünk nem csak saját, de jobbára embertáraink fejében is
rendet kell teremtenünk.
Köszönöm figyelmüket!
Remélem tartalmas gondolatokat osztottam meg Önökkel.
Gecse, 2011.03.28.

Tisztelettel és szeretettel:
Vida Sándor
alpolgármester
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Járatterv módosítás!
A Győrszol Zrt. tájékoztatása szerint 2011. április 4-től új időpontokban kerül sor a
hulladékgyűjtő edények ürítésére. Az eddigi tapasztalataik azt igazolják, hogy ezáltal
gazdaságosabb, hatékonyabb lesz a működtetés, és hosszabb távon tudják biztosítani a
minőségi szolgáltatást.

A hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint változik:
barna fedelű bio edény ürítése hetente pénteki napokon lesz.
Első ürítési nap 2011. április 8.
szürke fedelű maradékos edények ürítése kéthetente csütörtökönként történik ezután.
Első ürítési nap 2011. április 7.

Ennél a témánál maradva szeretném
tájékoztatni a Tisztelt lakosságot, hogy a
szeméttelepünk rekultivációja –mint
ahogy azt tapasztalhatták ismegkezdődött.

vastagságban agyaggal, illetve
kaviccsal, majd legfelső rétegként
termőtalajjal. Az egész terület a
pályázati kiírásnak megfelelően
füvesítve lesz.
Fontos dolog az önkormányzat
szempontjából, hogy a projekt teljes
költsége pályázati forrásból lett
finanszírozva.

Első lépésként a felhalmozódott
szemetet tolták be dózerek
segítségével, melynek ellenőrzését
követően betakarják megfelelő
…………………………………………………………………………………………………...
A március 29-én megtartott testületi ülésen szóba került a szemetelés kérdése. A
testület véleménye egybehangzóan az, hogy szigorúan fel kell lépni a szemetelők
ellen, és a lakosságot arra kell ösztönözni, hogy mindenki rendet tartson a saját
környezetében. Elkeserítően hat, ha egy udvar gazos, a szemét hegyekben áll, nem is
beszélve a fertőzésveszélyről. A törvény kereteit szem előtt tartva a jövőben
szankciókat fogunk alkalmazni azokkal szemben, akik nem megfelelőképpen
gondoskodnak ezek betartásáról.
Komoly büntetésekre számíthatnak!
Azt szeretnénk - mivel saját községünkről van szó-, hogy az itt élőknek és az
idelátogatóknak is jó véleménye legyen a faluról. A tiszta környezet megléte
mindenkire jó hatással van.
A Magyar Közút felhívására az elmúlt években is részt vettünk már az országos
szemétszedési akcióban, az idei évben is ezt tervezzük. Ennek kapcsán szeretnék
mindenkit megkérni, hogy aki ráér, az április 22-én – ami egyébként a Föld napja –
csatlakozzon hozzánk. Minden segíteni szándékozónak biztosítanak kesztyűt,
láthatósági mellényt valamint szemeteszsákot. A szemét elszállításáról is a
közútkezelő gondoskodik. A részletekről hangos híradó útján fogunk tájékoztatást
adni.
Segítségüket, részvételüket előre is köszönjük!
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Fejtörő

(Jó szórakozást!)

Hallotta már…?
A tanárnő kérdezi a diákokat
- Csabi. Te mért szereted Szandit?
- Mert olyan szép!
- Pistike. Te mért szereted Szandit?
- Mert annyira jól énekel!
- És te Móricka miért szereted Szandit?
- Mert nyáron nem izzad benne a lábam!

öreg újra mondja:
- Fiam nagyon fáradt vagyok már, adj le
még egy lövést, hátha meghallja valaki!
- A fiú megint lő egyet, de most sincs válasz.
Tovább mennek, az öreg alig vonszolja
magát, és megint megszólal:
- Fiam, nem bírom tovább, mindjárt
meghalok, adj le egy utolsó lövést, hátha
meghallja valaki!
Mire a fiú:
- Nem tudok többet lőni apám. Elfogyott a
nyílvesszőm!

-------------------------Az öreg indián a fiával eltéved a sivatagban.
- Fiam, adjál le egy lövést, hátha meghallja
valaki!
- A fia lead egy lövést, de semmi válasz.
- Mennek tovább, majd néhány óra múlva az
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Az idei esztendőben az önkormányzat
képviselő testülete két alkalommal tartott
testületi ülést.

2011. március 31.

Elfogadásra került az önkormányzat
gazdasági programja, a közbeszerzési
terv, a Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolója valamint az önkormányzat
2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló. Néhány időközben
kialakult változás miatt módosítani
kellett a 2010. és a 2011. évi
költségvetésünket, illetve a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló
rendeletet. Elkészült a zárszámadás,
melyből a pontos számok ismeretében,
kiderül, hogy az ésszerű
gazdálkodásnak meg lett az eredménye!
A tavalyi év végére 8. 775. 000 forint
tartalékunk képződött. Ebből kell
gazdálkodnunk és úgy beosztani ezt az
összeget, hogy az elképzeléseinket meg
tudjuk valósítani.
Megállapításra került a szociális
étkezésben részt vevők számára a
térítési díj mértéke, melynek összege az
igénylők számára egységesen 300
forintban lett meghatározva,
kiszállítással. Kérek mindenkit, aki erre
az ellátásra jogosult - vagyis elmúlt 65
éves - ha úgy gondolja, hogy segítséget
jelentene számára, ha nem kellene
minden nap főznie, nyugodtan jelezze
igényét. Finoman főznek a vaszari
konyhások!

Január 26-án elfogadásra került a
2011-es költségvetés, rendelet született
a képviselők tiszteletdíjáról, a
települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról,
valamint a helyi környezet
védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről. Az
önkormányzat 2009 óta nem
változtatta a bérleti díjait, most ezek
emelése minimális mértékben
megtörtént.
Döntés született a tavalyi évben már
felvetett árokásó gép megvásárlásáról is.
Mivel a képviselő testület az ésszerű
gazdálkodást tartja elsősorban szem
előtt, ezért úgy határoztak, hogy az
orvosi rendelő eddigi gázfűtése mellé be
kellene állítani másik fűtési módot is,
ugyanis a gázfűtés nagyon költséges.
Határozat született arról is, hogy az
újszülöttek támogatásként a jövőben
20. 000 forintot kapnak, és minden
gyermeket egy facsemetével ajándékoz
meg az önkormányzat, amely fákból
reményeink szerint minél nagyobb park
fog kialakulni.
A következő testületi ülésre
március 29-én került sor.

GECSEI HARSONA
Szeretném tájékoztatni az
újságíráshoz kedvet érző
személyeket, hogy a
megjelentetésre szánt írásokat
minden negyed év vége előtt egy
héttel szíveskedjenek eljuttatni a
hivatalba.
Az egyszerűbb szerkesztés
érdekében, akinek lehetősége van
rá, e-mailben küldje el ezeket.
Köszönöm!

A település ingyenes lapja
Megjelenik
negyedévente 180 példányban
Kiadja:
Gecse Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Istenes Gyula polgármester
Tel.: 89/356-925
e-mail: gecsepmh@wdsl.hu
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A gecsei Ágostai hitvallású evangélikus egyházközség története II. rész
…
III. Anyagyülekezet 1985-1938-ig

Az önállósodás vágya régóta érlelődött a hívekben, mivel a vanyolai lelkész a sokszor járhatatlan
útviszonyok miatt ritkán tudta kielégíteni a vallásos vágyódásokat. A vanyolaiak ragaszkodtak a
lelkészi hiványban leírt szolgáltatásokhoz és költségekhez. Még beteggyóntatáshoz sem jöhetett át
a lelkész és így „kintelen volt e szent célból elállnia és tovább halasztania”. Azért, mint írták 1836. nov. 3-án – panaszosan: „ Ilyen és ilyennél több okra nézve vélik a filia többé nem
közösködik”. Egyházi felsőbbség közben járására megbékélnek, de 1895-ben mégis teljesen
önállóvá lesznek. Első lelkészül hívják meg Nagy Kálmánt, aki 1892 óta tanítója volt a
gyülekezetnek. Előtte ugyan Szíjj Sámuel felszentelt lelkész és tanító engedélyt kapott az 1856.
jún. 18-án tartott soproni egyházkerületi gyűlés határozatával a keresztelésre is, az adatokat
azonban még Vanyolán könyvelték el.
Nagy Kálmán 1905. szept. 1-től 1938. szept.15-ig lelkésze a gecsei gyülekezetnek „lelkészi
naplójában” a következőkben írja le az önállósulás történetét: „1895-ik év szeptember 1-ső napja
a gecsei ág h.ev. leánygyülekezet történetében korszak jelölő időpont. Akkor hozta hírül nt.
Gyurátz Ferencz esperes úr személyesen a gyülekezetnek, hogy az egyházkerületi közgyűlés a
gyülekezet kérelmének helyt adott, s anyásítását kimondotta s ezzel a gecsei ev. Hívek rég táplált
hő óhaja teljesedésbe ment. Hogy saját lelkésszel bírjon, immár semmi útját nem állván, a
megfelelő intézkedések a lelkészi hivatal betöltésére megtétettek. A gyülekezet első lelkészéül
Nagy Kálmán segédlelkészt választotta meg, ki már három év óta a gyülekezet körében az iskolai
tanítást is vezette”.
1898. szept. 15-vel Weidinger György nevelőt választják tanítójuknak, aki 1902. szept. 15-ig
végezte tisztségét. Ekkor Gálosra választották meg és helyébe Bárdosi Aladár bakonytamási II-od
tanítót választják meg. 1936. szept. 1-ig hűséggel végzi „mester”-i munkáját. Az önállósulás és
tanító személyek változása bár anyagi megterheléssel járt, mégis nagy buzgósággal újítják fel az
1899-ben a Fő utca 76. szám alatti beltelket - 625 Ft értékű - majd 1902-ben ugyanezen telek
udvar felőli részét is megvásárolják - 1250 Ft értékben - tanítólakásul. Ezt az épületet felsőbb
egyházi hatósági támogatással építik újjá. 1902-ben a lelkesedéssel munkálkodó Nőegylet orgonát
vásárol 300 koronáért, amelyet nov. 2-án ünnepély keretében szólaltattak meg a hívek nagy
örömére. A hálaadó gyülekezet öröme azonban hamar szomorúságra változott, mert :”1903. márc.
28-án délután 3 órakor harangok vészjelző kongása hívta a mezőn dolgozó embereket a községbe,
ahol Dallos Imréné pajtája kigyulladván, az onnan óriási szélben elharapózott tűz az egész falut
pusztulással fenyegette”. 42 lakóház égett le és ennyi család hajléktalanná lett. A tanítólakásnak
szánt épület is leégett, amelyben az Egylet boltja volt. „ A szerencsétlenséget megragadva…
koldus botra jutott gyülekezet, könyöradomány gyűjtőívet bocsátott ki a hitrokonokhoz. Esdő
szavukra mintegy ezer korona adományt nyertünk”. Ezzel és a biztosítási összeggel felépítették a
tanító lakást, ahova Bárdosi tanító úr 1904. aug. 10-én beköltözhetett. „Íme az Úr még a
szerencsétlenségből is áldást fakasztott”. A sokfelől érkező adományokat, egymást segítve a
hajléktalanná vált családok is új otthonhoz jutottak.
A gyülekezet ezen időkben csak Gecse községben él. Az anyakönyvben azonban van nyoma
annak, hogy a szomszéd községből Vaszarról hoztak gyermekeket keresztelésre. 1903. szept. 8-án
Szerecsenyből való gyermek keresztelése is volt. Ekkor már tervbe vették a szerecsenyi hívek,
hogy a téti gyülekezet messze van, inkább az alig 3 km-re lévő Gecséhez tartozzanak. E tervük
megvalósulhatott és 1905-ös jegyzőkönyv szerint, kölcsönösen megállapodtak a csatlakozásról…
(foly.köv.)
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