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     Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a 
Víz Világnapjává, azóta világszerte ezen a napon 
ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. 
Magyarország is csatlakozott a nemzetközi 
kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja, 
hogy a jövő generációiban tudatosítsa a víz 
szerepének, védelmének jelentőségét  

A földi élet alapja a víz. Életünk minősége 
közvetlen összefüggésben van vizeink minőségével: 
az egészséges ökológiai rendszerek alapja a jó 
minőségű víz, és ez vezethet az emberi jóllét és 
egészség fejlődéséhez. 

Amióta az ember, mint biológiai lény öntudatra 
ébredt, felfogta az őt körülvevő éltető elem 
jelentőségét. Az őskor kezdetleges kőszerszámokat 
használó embere is tudta, hogy a vízből táplálékot 
szerezhet, az ókori kultúrák legtöbbje is folyók 
mentén alakult ki. Az utóbbi évszázadban az ember 
előbb le akarta győzni a természetet, majd lassan 
felismerte, hogy bizony milyen nagy kincs is az. A 
víz, amely ugyan Földünk felületén többségben 
van, mára mégis kevéssé vált. Az édesvíz a Föld 
egyre nagyobb területein kevesebb, mint amennyi 
szükséges volna az ott élőknek, s ez konfliktusok, 
tragédiák forrása. Az emberiség egy vízválság 
terhével lépett be a XXI. századba, melyből kiút 

csak szemléletváltás útján, azonnali cselekvéssel 
lehetséges. 

A vízhiány az emberi biztonság három 
alaptényezőjét fenyegeti: az élelmiszer-termelést, 
a környezet egészségét, valamint a társadalmi és 
politikai stabilitást. A világ legkülönbözőbb 
részeiből származó bizonyítékok arra utalnak, hogy 
ezek a veszélyek reálisak. Szerencsére a 
vízháztartás fenntartható kezelése óriási 
lehetőségeket nyújt az élet minőségének javítása 
és a társadalom biztonsága szempontjából. 

Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta 
ivóvíz, hogy megmaradhassanak a folyók és tavak, 
erőfeszítéseket kell tennünk vizeink megóvásáért, 
állapotuk javításáért. Ezt célozza meg az Európai 
Unió Víz Keretirányelve, amely kimondja, hogy a 
tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a 
felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá 
kell tenni ezt a jó állapotot. 

A hazai vizek állapota nem rossz, de nem is elég 
jó. Jelenleg soha nem látott mértékű, 
sokmilliárdos vízminőség-javítási, csatornázási, 
szennyvízkezelési programok zajlanak szerte 
Magyarországon. Ezek révén az állam igyekszik 
mindent megtenni, amire ereje, képessége van – 
azonban felszíni vizeink tisztábbá tételéért, a 
felszín alattiak minőségének megőrzése érdekében 
mindannyian tehetünk valamit. Nemcsak a Víz 
Világnapján, hanem mindig, amikor megnyitjuk a 
csapot, és mikor kihúzzuk a lefolyó dugóját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Szeretném tájékoztatni az 
újságíráshoz kedvet érző 
személyeket, hogy a 
megjelentetésre szánt írásokat 
minden negyed év vége előtt 
legalább egy héttel 
szíveskedjenek eljuttatni a 
hivatalba.  
Az egyszerűbb szerkesztés 
érdekében, akinek lehetősége van 
rá, e-mailben küldje el ezeket. 
e-mail: gecsepmh@globonet.hu 
 
Köszönjük! 



                                               GECSEI HARSONA                                  2010. március 31.  
 
                                              

 2 

  Az idei évben 2010. február 11-én tartott 
először ülést az önkormányzat képviselő-
testülete. Tavaly év végén egyik képviselő 
bejelentette a lemondását, ezért nélküle 
folyik tovább a testület teljes értékű 
munkája ettől az évtől. 
 
   Szeretném tájékoztatni a Tisztelt 
lakosságot, hogy a községet érintően milyen 
döntések születtek. 
   Elöljáróban elmondanám, nagyon örültem 
annak, hogy a lakosság részéről többen is 
eljöttek, és szerencsére a résztvevők 
többségén a jobbító szándékot lehetett 
tapasztalni. 
   Viszonylag sok napirend szerepelt a 
programban, melyek közül többnek csupán 
technikai, módosító szerepe volt. 
   Ilyen volt a Helyi Választási Bizottság 
alelnökének tájékoztatása a lemondott 
képviselő mandátuma ügyében. Röviden 
ennek az a jelentősége, hogy a lemondott 
képviselő helyett a soron következő legtöbb 
szavazatot kapott személyt kell megkérdezni 
arról, hogy vállalja-e a képviselőséget. Három 
személyt érintett a dolog, melyek közül 
egyikük sem vállalta a felkérést. A testület 
mostantól öt fővel folytatja a munkát, hiszen 
így is határozatképes. 
   Elfogadásra került a Gecse Községért 
Közalapítvány elnökének személye is. Az új 
elnök Horvát István, az alapítvány titkára 
Kertész János, tagja pedig Orbán Zsuzsanna 
lettek. 
   A legfontosabb, mint minden év elején az 
éves költségvetés elfogadása. Ennek 
megtárgyalására ezen az ülésen került sor, 
hiszen erről február 15-ig dönteni kellett. 
    A tavalyi évhez hasonlóan az idén is 
csökkentették a normatívák mértékét, ezzel 
nagyon lekorlátozták az önkormányzat 
mozgásterét.     
A kiadásainkat igyekeztünk minél jobban 
leszorítani, hiszen a várható saját- és az állam 
által adott bevételek tekintetében, a tavalyinál 
is kisebb összegekkel kell számolni. A 
teljesség igénye nélkül a költségvetésről pár 
szóban: 
   Működési bevételek között szerepel a helyi 
adókból (2.000 e),  átengedett központi 
adókból (15.595 e), egyéb sajátos bevételekből 
(930 e) befolyó bevételek, normatív 
támogatások  (9.292 e). Ez évben az  

 
 
önkormányzat bevételeit növeli a tavalyi 
évben már kifizetett CÉDE és TEUT pályázat 
támogatási oldala, mely 8.253 e Ft. Szintén ez 
évben érkezik meg a tavalyi beruházások 
(kultúrház tető, játszótér, park) támogatási 
része, valamint bízunk benne, hogy az 
esedékes felújítások bevételi támogatása is 
megérkezik. Ezek közel 20 millió forintos 
átvett pénzeszközt jelentenek 
önkormányzatunk számára.  
                                                          
Tavaly év végén beadott pályázataink még 
nem kerültek elbírálásra. Itt 
rendezvénysátorra, illetve rendezvény 
szervezésére nyújtottunk be pályázatot. 
Ennek kiadási oldalaként 4,1 millió forint 
került beállításra a költségvetési rendeletbe, 
melynek 75 %- a lenne támogatás.  
Ez évben is betervezésre kerültek a 
szakfeladatok kiadásai, melyek községünk 
működését biztosítják. A temető-, város- és 
községgazdálkodás, közvilágítás, falugondnok 
kiadásai. Idén is az állam lehetőséget biztosít a 
közcélú foglalkoztatásra meghatározott 
keretek között. Mindezen tételek kiadási 
oldala közel 20 millió forint. A jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosítjuk 
lakosainknak a szociális ellátásokat, mint 
például a rendelkezésre állási támogatás, 
rendszeres szociális segély, időskorúak 
járadéka, ápolási díj. Rendelet szabályozása 
alapján kerül biztosításra az átmeneti segély, 
temetési segély. Ez évben is betervezésre 
került a beiskolázási támogatás és a 
karácsonyi támogatás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GECSEI HARSONA 
 

A település ingyenes lapja 
 

Megjelenik 
negyedévente 180 példányban 

 
Kiadja: 

 
Gecse Község Önkormányzata 

 
Felelős kiadó:     

                 
         Istenes Gyula polgármester 

 
        Tel.: 89/356-925 
        e-mail:  gecsepmh@globonet.hu      
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   Folytatva a legutóbbi számban megjelent lakosunk visszaemlékezését megragadnám az alkalmat, 
és köszönetet mondanék azért, hogy írásával hozzájárult ahhoz, hogy községünk múltjáról  hiteles 
képet kaphattunk. 
 
 …Szemben laktunk az iskolával, így közelebbről is hallottam kisgyerekként is a 30-as évek végi és a 
40-es évek eleji pezsgő-, akkori kulturális életet, ami kis falunkba zajlott. 
Működött a dalárda, minden télen színdarabok, műsoros teaestek, amit szintén a tanítók, és 
tisztelendőnék szerveztek, rendeztek. 
Az akkori tanítók munkája nem ért véget gyerekek tanításával, szívvel vezették a falu kulturális 
életét, összefogták a felnőtt ifjúságot, részt vettek a falu közös munkájában, gondjaiban. Háború 
előtt a mai hivatal épületében működött a kötöde, ami fiatal anyáinknak adott egy kis munkát téli 
időben, Csonka Sándor jegyző úr felesége vezetésével. 
Halványan emlékszem az akkori fiatal tűzoltó leányok csoportjára, akik közül már sokan nem 
élnek. Fényképem is van róluk a volt major udvarban. 
 

Kis falunk már a háború előtt fejlettebb volt a 
szomszéd falvaknál, olyan szempontból, hogy itt már volt villany, bár sok házba ekkor még nincs 
bevezetve. A németek bevonulásakor éreztük igazán a villany, áldásos voltát. Ugyanis a hozzánk 
elszállásolt németek bevezették. El lehet képzelni, hogy egy pici, alacsony szobába, ha 100-as égőt 
bekapcsolnak, milyen mennyei fény sugárzik a gyertya világításával szemben. 
Húgom, aki akkor pár éves, és nagyon pösze gyerek volt, dicsekedve újságolta a szomszédoknak; 
idézem: „Azám, minálunk olyan világosság van, méd a pótotat is medlátni!”. 
Háború után már a mi kis házunkba is égett a villany. 
Vasárnaponként az emberek szépen felöltözve mentek a templomba. Tudtak ünnepelni, tudtak a 
vasárnapra készülni, hogy lassítsanak a munkában, legyen erejük a következő munkáik, dolgaik 
elvégzéséhez. Ma az embereknek nincs vasárnap, összefolynak a hetek. Régen az Istentisztelet 
előtt, de főleg utána, a templom előtt nagy parolázások és beszélgetések. De ezek a meghitt, órákig 
tartó beszélgetések és szokások sajnos az 1950-es évek után mind jobban el-el maradoztak, 
megfogyatkozott a templomba járók száma. 
Visszagondolva e régi időkre, egy-egy ünnep alkalmából annyian voltunk a templomba, hogy 
szegény Móricz Imre bácsi és Mari néni, nem győzte a padok közé behordani a pótszékeket. Az 
oltár előtt kis bársony padon ültek a kis elsős lánykák. Az oltár mellett a sarokban három padsor 
volt, ahol a nagyobb iskolás lányok ültek. A keresztelő kút jobb oldali, első sorában a 
megkonfirmált lányok, mögöttük pedig a nagyobb lányok kaptak helyet. Ezekkel szemben az 
iskolás fiúk. Minden hely tele volt. Isten tisztelet végeztével padsor szerint indultak kifelé, elsőnek 
a lányok, és így tovább. 
Eszembe jut utólag a március 15-i nemzeti ünnepekkor magyar ruhába öltözött fiatal anyáink, 
lányaink, fejükön magyar pártával tették még szebbé és meghittebbé az ünnepet. Szomorú 
eseményeket sem szabad elfelednünk. A meghalt hozzátartozókat a lakásba kellett két napig a 
temetésig felravatalozva tartani. Temetéskor a háztól kísérte az elhunytat a falu népe, akit vállon 
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vittek a temetőbe a végtisztesség megadására. Nagy fejlődés volt a temető ravatalozójának a 
felépítése. Ez egészségügyi szempontból is sokat jelentett. 
A háború előtt és után is sokáig a kisbíró, Markó Sándor bácsi dobszóval járta végig a falu minden 
utcáját, hirdetve a fontos rendeleteket, teendőket. 
Nem lehet elfelejteni a húshagyó keddi gyerekbálokat, amiket Kalmár Sanyi bácsi tartott nekünk a 
lakásán. Családja nem volt, de a gyerekek iránti szeretetét így is képes volt kimutatni. 
Ugyancsak felejthetetlenek a nagy őszeleji kukoricafosztások. Nappal a mezőn letördelték a 
kukorica fejeket, szekérrel hazahordták, nagy halomba a színbe rakták. Este 10-15 vagy több 
segítséggel elkezdődött a tisztítása. Az idősek nagy mesemondását, a csillagok tanulmányozását mi 
gyerekek szájtátva hallgattuk. Itt nagyon sok humoros események is elhangzottak. Serdülő 
korunkban pedig a rakás tetejére húzódva fiúk, lányok énekelgettünk,és flörtölgettünk egymással. 
Befejezéskor szőlőt, diót, őszi barackot és az otthoni kemencében sült puha kenyeret tálalták a 
segítőknek. Ez így ment estéről-estére, szomszédról-szomszédra míg ez a munkafolyamat 
mindenkinél be nem fejeződött. 
 Háborús évek végén nagy újság volt nekünk, gyerekeknek, hogy elmehettünk a vicsei határba, ahol 
hold számra volt vetve a borsó. Akkor már nem volt, aki betakarítsa. Az uradalom megszűnt, 
vezetőik elmenekültek, de mi nem is a borsószedésért mentünk, azt teljesen elfelejtettük, amikor 
megláttuk a kis lóré vasúti kocsikat. Ezeket régen lovak húzták, kis keskeny síneken gurulva. Ezek 
a sínek vicsétől a gyömörei állomásig mentek. Így szállították a vicsei uradalomból a termést, meg 
más dolgokat is. Mi ló nélkül örömmel toltuk egymást rajtuk.  
Háború után átvette a területet és települést a Pápai Állami Gazdaság. Elég virágzóan működött. A 
településen 40-50 család lakott, akiknek ez a gazdaság megélhetést biztosított. Masszív gazdasági 
épületek, ispánlakás, munkásszállás, bolt, iskola, villany, telefon is volt. Ez a fejlesztés nagyon sok 
pénzbe került a gazdaságnak. Jött az 1960-as évek tékozló rendelete, miszerint mint minden mást, 
ami a múltat idézte elhordták, eltörölték a föld színéről. Pedig azok az épületek még ma is 
masszívabban állnának, mint a 60-as évékben épülő, gyorsan és felelőtlenül felhúzott TSZ épületek, 
amik már régen omlásnak indultak. Így járt volna a mai kultúrházunk is, amit az utolsó pillanatban 
sikerült megmenteni a ledózerolástól. Úgy érzem ez,- a harc az épületért-, köszönhető a férjemnek, 
és még több józanul gondolkodó embernek. A férjem, aki a Serneváll pápai központjában dolgozott 
Zimics Tibor későbbi TSZ elnökkel az 50-es években, akivel akkor is nagyon jó munkatársi 
viszonyban volt. Többször felkereste, könyörögve kérte- Tibi bácsi, álljon ellen a felsőbb 
parancsnak, ne engedje szétverni ezt a kis kúriát! Nagy harc árán ez sikerült. Hála Isten, így áll ma 
is a kultúrházunk. 
Az 1950-es évek elején sok tűzeset volt a faluban. Érdekes, majdnem mindegyik este és főleg 
betakarítás után, amikor a kézzel learatott gabonát a határból, takaroláskor szekérrel hazahordva, 
nagy asztagba rakva a kévéket, az egész évi munka eredményét, a jövő évi kenyérnek valót 
behordták a szérűkbe, másnap várva a cséplőgépet. Este meg ez mind leégett, hiába mentett, oltott 
az egész falu. Borzasztó érzés volt az egész falunak, hát még akinek odaégett az egész évi termése, 
munkájának eredménye. Azt, azóta sem tudja senki sem, mi okozta a tűzeseteket. Suttogták 
akkoriban, a biztosító társaságok alakítását, agitálták az embereket, hogy biztosítsanak.  
Utána gabona éréskor a templomtoronynál megfigyelő szolgálatot kellett nappal tartani, sorban 
minden háztól részt vett ebben valaki. Az 1950-es években a pápai Serneváll sertéstelepet alakított 
a mai futballpálya területén, a falu közepén. Nagyon sok embernek adott munkalehetőséget. Az 
1960-as évek eljöttével a TSZ-esítéskor lassan megváltozott a falu képe is. A fiatalok városba 
vándoroltak, ami elnéptelenítette a falut. Mára már sajnos elöregedett kis községünk, de reméljük, 
hogy az elkövetkező évtizedekbe ez a folyamat visszafordul és unokáink az őket követő 
nemzedékeknek el tudják mesélni, hogy az ő fiatal éveikben még többet változott, fejlődött ez a kis 
község nagyanyáink és dédanyáink korához képest. Szeretnénk, ha az a szeretet is megmaradna a 
múlt nemzedéke, és falujuk iránt, amilyen szeretettel mi ezt átadtuk nekik. Így ismerve a múltat, a 
miénknél még szebb, fejlettebb, békésebb jövőt tudjanak építeni majd, az utánunk jövő 
nemzedékeknek.



GECSEI HARSONA                                  2010. március 31. 
 

 5 

     
 Rohan az idő! Tudom, hogy ezzel nem mondok senkinek sem újat, mindenki tapasztalhatja, hogy 
úgy telnek el a hónapok, hogy szinte észre sem vesszük. Csak amikor a naptárra nézünk, akkor 
döbbenünk rá, hogy lassan vége a télnek (’hála Istennek), és jön a tavasz! Az idei évből eltelt 
időszakra datálódik néhány fontos ünnep, melyről visszamenőleg is szeretnék megemlékezni. 
Kronológiai sorrendben haladva a Nemzetközi Nőnap az, amiről okvetlenül meg kell, hogy 
emlékezzünk. A következőkben olvasható versből világosan kiderül, hogy miért is van ez így. 

 
 

              Nőnapi Köszöntő 
 

Nőnap alkalmából szeretettel 
köszöntünk titeket, kik az élet 
viharában is velünk vagytok 
szüntelen.  
Talán nem is tudjuk mind ezt 
megköszönni, de szívből tudunk 
mindezért szeretni,  
Köszönet és hála nektek 
mindenért,  
A jó Isten áldása szálljon rátok 
mindezért.  
 
Életünkben göröngyös út is 
vezet,  
Velünk vagytok akkor is és 
nyújtotok kezet.  
Szeretettel és hálával tartozunk 
néktek,  
Kik az életünket, szebbé és 
boldogabbá tettétek.  
Mellettünk vagytok egy életen át,  
Hűségünket, szeretetünket, 
nyújtjuk cserébe érte át.  

Életünkben a leghűségesebb 
társunk,  
Bár merre is jártok mindig 
hazavárunk.  
Nélkületek az élet semmit sem 
érne,  
Mint tenger vize, mi partot sose 
érne.  
Szeretünk titeket egy életen át, 
Kik szívet és életet adtatok 
cserébe át. 

 

 

 

 

 

 

     

Mint napsugár az életünket ragyogja 
át,  
Veletek vagyunk az élet viharán.  
Köszöntünk hát titeket meleg 
szívvel,  
Az életben soha el nem múló 
szeretettel.  
Zsenge virágillat harmatozza 
lelketek,  
Hogy a sors viharában is boldogok 
legyetek.  
 
Kívánunk sok erőt, egészséget,  
Minden évben szerencséket.  
Szemetekben könny sose legyen,  
Napjaitok vendége az öröm legyen.  
Nőnap alkalmából minden jót 
kívánunk,  
Mi férfiak szívünkbe örökre titeket 
zártunk. 

 

 
   A költő által használt többes szám második személyben íródott vers remélem senkit nem 
sértett meg, főleg azért, mert érzésem szerint tökéletesen fejezi ki a nők fontosságát. 
 
MINDEN KEDVES HÖLGYNEK BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁN: GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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A másik nagyon fontos dátum, március 15.-e. Az 1848-as forradalom és szabadságharc jeles 
eseményei kapcsán, minden magyar számára jeles ünnep kell, hogy legyen ez a nap. Büszkeséggel 
kell, hogy eltöltsön bennünket azért is, mert a gecsei temetőben nyugvó tábornok szoros kapcsolatot 
tartott fenn Kossuth Lajossal, aki a nevezett események egyik főszereplője volt. 
Erről az ismeretségről olvashatunk a következő írásban, melyet Horvát István készített. 
 
 
 
Kossuth Lajos életéről és kapcsolatáról a gecsei Éberhardt Károly 
tábornokkal 
 
 
    Kossuth Lajos hazánk egyik kiemelkedő alakja értelmiségi nemesi családból 
származott. Ügyvédi diplomát szerzett. Politikai pályafutása kezdetén az 
országgyűlés eseményeiről tudósított néhány otthon maradt főnemes megbízására. 
Ekkor ismerte fel annak fontosságát, hogy az országgyűlésen történtekről mindenki 
tudomást szerezzen. A bécsi udvar tiltása ellenére tovább folytatta tudósításait, 
melyeket magánlevélként küldött, s az országgyűlési ifjak másolták és küldték szét 
őket. Kossuth által terjedtek a haladó eszmék, ami egyre ingerültebbé tette Bécset. Az 
V. Ferdinánd nevében kormányzó Metternich a megfélemlítés eszközét választotta, 
először az országgyűlési ifjak vezetőire csapott le. Kossuthot 4 év börtönre ítélték. Ő 
a börtönben sem tört meg, angol nyelvet és közgazdaságtant tanult. 
  1840-ben szabadon engedték, ő erősebb és elszántabb volt, mint valaha. A Pesti 
Hírlap szerkesztője lett, a lap olvasói elé tárta hazánk elmaradottságát, cikkeiben 
bizonyította, hogy nemzetünk haladásához önálló nemzeti érdekeinket figyelembe 
vevő gazdasági és társadalmi fejlődésre van szükség. Határozottan síkra szállt a hazai 
ipar fejlesztése mellett. A magyar ipar támogatására létrehozta a Védegyletet, 
melynek tagjai megfogadták, hogy hat évig nem vásárolnak olyan külföldi terméket, 
amit itthon is gyártanak, még ha a hazai drágább vagy rosszabb minőségű is. A 
Védegylet az ipar védelme mellett Kossuth köré tömörítette a haladókat az egész 
országban. Legfontosabb politikai programja az érdekegyesítés volt, ami a nemesi és 
a jobbágyi megegyezésen alapult. Támogatta a közteherviselést, vagyis a nemesek 
megadóztatását. A jobbágyok számára örökváltságot kért, hogy a jobbágy pénzért 
megválthassa telkét urától, így szabad parasztgazda legyen. Később programja 
kiegészült a független nemzeti kormány gondolatával. 
   A párizsi forrongás hírére programját az országgyűlés alsó táblája azonnal 
elfogadta. Kossuth szavai, melyekkel alkotmányosságot követelt a birodalom minden 
népének, hozzájárultak a bécsi forradalom kitöréséhez. Két nappal később, már 
nálunk is ingott a Habsburgok hatalma. 
Március 15-én a magyar forradalom vér nélkül győzött, és megalakult az első 
független, parlamentnek felelős magyar kormány, melyben Kossuth Lajosra a 
pénzügyek irányítását bízták. Az első szabad választások megtartása után a kormány 
azonnal hozzálátott a honvédelem megszervezéséhez. A honvédelemről szóló 
törvényjavaslatot Kossuth terjesztette elő, 42 millió ezüstforint és 200 ezer újonc 
megszavazását kérte a kormány nevében. Szeptemberben toborzó körútra indult az 
Alföldre. Hívó szavára több tízezren álltak a seregbe. 
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    Jellasics támadására, Kossuth vezérletével megalakult a Honvédelmi Bizottmány. 
1849. április 14-én Kossuth Lajost kormányzó elnökké választotta a már 
Debrecenben működő országgyűlés. 
   A magyar seregben feltűnt egy elszánt katona, akit gyakran léptettek elő. Ő volt a 
gecsei Éberhardt Károly, aki a császári seregből jelentkezett egy önkéntes 
zászlóaljba, hogy a haza és a szabadság ügyét szolgálja. Kossuthtal együtt hagyta el 
az országot a világosi fegyverletétel után. Előbb Bulgáriába, majd Törökországba 
követte a kormányzót. Éberhardt Károly a száműzetésben is katona maradt, a török 
hadseregben szolgált. A törökök oldalán részt vett a krími háborúban, ahol többször 
megsebesült. Több török kitüntetés mellett megkapta a legmagasabb elismerést, a 
Medzsid-rendet. 1859-ben Kossuth hívására Olaszországba sietett, hogy átvegye az 
alakuló magyar légió egyik zászlóaljának parancsnokságát, majd később 
főparancsnokká jelölték. A légió bomlásnak indult, így a hazatéréshez fűzött 
remények szertefoszlottak. Éberhardt Károly Garibaldi ezredeseként részt vett az 
olasz szabadságharcban. Genovai állomáshelyén alakult ki közvetlen és baráti 
kapcsolata az ugyanitt gyakran tartózkodó Kossuth családdal. Meghitt hangú 
levélváltások jellemezték kapcsolatukat. Három évig Szicília katonai parancsnoka 
volt, s tábornokká léptették elő. II. Viktor Emánueltől megkapta a Savoyai-rend 
lovagkeresztjét. Az olasz-osztrák háborúban öt újabb kitüntetéssel gyarapította 
rendjelei számát. 
   Az 1880-as évek elején hazatért, és ifjúkori emlékei kedves kis falujában, Gecsén 
telepedett le. Barátaival, harcostársaival levélben cserélték ki gondolataikat. Ide 
érkeztek Kossuth levelei is, melyekből 14 darabot őrzött féltett kincsként a tábornok. 
Kossuthtól megkapta a Magyar Katonai Érdemrend Keresztje kitüntetést, melyet a 
volt kormányzó a tervezett, az emigrációban és a szabadságharcban kitűnt honvédek 
részére. A Kossuth fiúk is tisztelettel és szeretettel írtak az atyai barátnak. Ferenccel 
többször találkozott személyesen is, tőle kapta az édesapja által írt „Irataim az 
emigráczióból” című könyvet. A könyv első lapján a következő beírás 
található:”Éberhardt Károly tábornoknak, atyám és családom régi barátjának, aki 
vitézségével dicsőséget szerzett a külföldön magának és a magyar népnek.” 
Kossuth Ferenc 1901. március 15. 
   Végtelen nagy gyász borult a tábornok szívére miután nem sokkal felesége halála 
után megkapta Kossuth Lajos halálának hírét. Mint a család jó barátja, ő is részt vett 
a temetésen. Élete végéig tartotta a kapcsolatot Kossuth gyermekeivel, akik tisztelték 
és szerették. 
   
            
      A könyörtelen halál 1906-ban érte 
a bátor katonát, akit a gecsei 
temetőben helyeztek örök nyugalomra. 
Neve és emléke úgy él a gecseiek 
szívében, mint Kossuth Lajos 
hazafiassága minden hazaszerető 
emlékezetében.    
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Településőr foglalkoztatásának támogatása, az IRM 
jóvoltából 
 
 
Az Igazgatásügyi és Rendészeti Minisztérium „Településőr” Programjának köszönhetően 
lehetőség nyílt megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására. 
A Minisztérium által kiírt pályázatot elnyerve önkormányzatunk a településőr 
foglalkoztatásával a munkahelyteremtés mellett a közrend és közbiztonság erősítését kívánja 
szorgalmazni. 
A dologi kiadások fedezetére nyújtott egyszeri támogatás mellett a Minisztérium a településőr 
munkabérére és annak járulékaira teljes egészében rendszeres támogatást nyújt. 
A településőr foglalkoztatására 2010. február 1. napjától kerül sor terveink szerint egészen addig, 
ameddig a támogatás ilyen formában részünkre rendelkezésre áll. 
 

Vezetőségváltásra került sor a 
Dallamvarázs Közhasznú Egyesület 
élén.  
 
    Orbán Zsuzsanna, az egyesület eddigi 
elnöke a január 5-én megtartott közgyűlésen 
jelentette be lemondását. 
  
    A 2008 júniusában, még asszony kórusként 
induló csoporthoz nagyon rövid idő alatt 
többen is csatlakoztak - köztük férfiak is-, így 
felvetődött annak a lehetősége, hogy 
hivatalosan bejegyzett egyesületként 
folytassák munkájukat a továbbiakban. Az 
eljárási procedúrákat követően az év végére 
már törvényesen működő Dallamvarázs 
Közhasznú Egyesületként szerepeltek. Az 
eltelt jó másfél-két év alatt több sikeres 
fellépésük is volt, de a vezető elmondása 
szerint egyre gyakrabban alakultak ki 
konfliktusok a csoporton belül, és a zenei 
vezető hozzáállása is kifogásolni valót 
hagyott maga után. A mostani döntését 
elmondása szerint, ezek a tényezők 
indokolták. Úgy gondolja, hogy ezek után már 
teljes értékű munka elvégzésére nem lát 
lehetőséget, így jobbnak látta a felmentése 
kérését. 
Ezt követően került sor az új vezetőség 
megválasztására. 
A továbbiakban az elnöki teendőket Szalay 
Szabolcsné látja el, az egyesület másik két 
tagja László Melinda és Istenesné Papatyi 
Marietta maradtak. 
 

2010. január 13. 
 
Közgyűlést tartott a Gecse 
Községért Közalapítvány. 
 
Napirendi pontjai között szerepeltek 
az alapítvány 2009. évi beszámolói, 
vegyes ügyek valamint az elnök 
lemondása. 
A beszámolókból kiderült, hogy az 
alapítvány az elmúlt évekhez 
hasonlóan több helyi rendezvény 
lebonyolításához is hozzájárult, 
elsősorban anyagiakkal. Az 
önkormányzattól kapott 
támogatáson felül a lakosság 
adójának egy százalékából nőtt a 
bevételük, melyre a jövőben is 
számítanak és ezúton is 
megköszönik a támogatást. 
Adószámuk: 18931374-1-19 
A kuratórium vezetője lemondását 
azzal indokolta, hogy a jövőben az 
önkormányzat képviselőjeként fog 
tevékenykedni, és törvény szerint a 
két tisztség összeférhetetlenséget 
von maga után. 
    A közgyűlés végén javaslatok 
hangzottak el az új vezetőségre 
vonatkozóan, és megválasztásra is 
kerültek az alapítvány új vezetői. 
   
     Az alapítvány elnöke Horvát 
István, titkára Kertész János, tagja 
pedig Orbán Zsuzsanna lettek. 
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Gecse Községért Közalapítvány 

Közhasznúsági jelentés 
 

1. Szervezetünk 2009.-ben központi költségvetésből nem kapott támogatást. 
2. Az alapítvány vagyonával történő gazdálkodása során a szabad pénzeszközök lekötésre 

kerültek. Az alapítvány pénzeszköz felhasználásáról a kuratórium dönt. 
2009. december 31-én a közalapítvány 768.860,- Ft pénzeszközzel rendelkezett. 
Az alapítvány működési költsége 2009-ben összesen 35.860,- Ft volt. 
Eszközvásárlás 2009. évben nem történt. 

3. Az alapítvány a helyi önkormányzattól 2009. évben 150.000,- Ft támogatást kapott. 
4. A szervezet vezető tisztségviselői nem részesülnek juttatásban, útiköltség térítésüket (11.885,- 

Ft) a működési költség tartalmazza.  
5. Az alapítvány a kiadásait mindig az alapító okiratban meghatározott célokra fordította. 

Az alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó bevételét (111.346,- 
Ft) a Mikulásnapi rendezvény finanszírozására (32.000,- Ft), Gyermeknapi rendezvény 
támogatására (50.000,- Ft) és a Kultúrház kistermének működtetésére (36.000,- Ft) használta 
fel. Az önkormányzati támogatás (150.000,- Ft) egy részét a Hunyadi Sportkör és a 
Dallamvarázs Énekkar támogatására (56.600,- Ft), Zenés nyár című szabadidős program 
megrendezésére (81.200,- Ft), valamint működési költségeire (12.200,-) használta fel. 

 
  A szervezet 2009. évi számviteli beszámolója a közhasznúsági jelentés melléklete, mely az 
alapítvány dokumentációjában hozzáférhető. 
 
Gecse, 2010. február 25. 
                                                                                                                   Orbán Zsuzsanna 
                                                                                                                  Kuratóriumi Elnök 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gecsei Búcsú 
  
Az idei évben június 12-13-án lesz a 
búcsú. Az elmúlt évekhez képest, 
még többféle mutatványos 
részvétele várható, ami, halkan 
jegyzem meg a gyerekeknek jó 
hír, a szülőknek nem biztos, hogy 
az. 
Na, de erre szokták mondani, egy 
évben csak egyszer van, kibírjuk. 
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Más szemszögből 
 

Tisztelt gecseiek, tisztelt olvasók! 
Bár a cikkírással sem állok „hadilábon”, hirtelen mégis fejtörést okoz, hol is kezdjem miről is írjak e lap 
olvasóinak. Mert bizony sürget az idő. Ígéretünkhöz híven meg kell jelentetni ez évi első lapszámunkat.  Talán 
kezdem mindjárt az év elejével, amikor fogadalmakat teszünk és optimistán nagy reményekkel vágunk az 
újesztendőbe. Aztán ahogy szalad az idő szekere, megint arra eszmélünk, hogy sokkal ez sem lesz különb vagy 
talán még olyan sem, mint az előző. 
Januárban nagy port verve futott a rossz hír, hogy feloszlik a helyi énekkar. Vak lárma volt, bár bevallom én is 
aggódtam. Kár lett volna a fellángolást, szép sikert egy pillanat alatt eldobni. Az őszinteséget megvallva 
gesztustalan dolog lett volna, ha hagyják ezt a tagok. Élve a mondással: Egy fecske nem csinál nyarat. – úgy 
gondolom ezt a problémát szépen megoldották és nem feledkeztek meg a kapott támogatásról. Személycsere 
történt közalapítványunk elnöki posztján, remélem mindenki nagy megelégedettségére, habár jómagam csak 
akkor látom értelmét, ha rugalmasabb, nagyobb előrelépéseket hoz ez a váltás. Az én családom, így magam is 
adónk 1%-át adjuk támogatásként Gecse Község Közalapítványának. Kérek mindenkit hasonló módon 
cselekedjen! 
Február 11-én testületi ülést tartottunk. Lemondott képviselő társunk helyébe nem lépett senki, így a megmaradt 
felállásban is jogszerűen működik a testület. Többek között a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 
módosításáról, térítési díjakról tárgyaltunk. Ezen a napon alkotott rendeletet a testület a 2010. évi költségvetéséről, 
amelyben a bevételi és kiadási főösszegét 67millió 153ezer Ft-ban állapította meg. Az állam egyre kevesebb pénzt 
ad, de nagyobb anyagi terheket jelentő faladatokat ró az önkormányzatokra. Nem tudni mi lesz az ördögi kör 
vége! Én is azon vagyok, hogy spórolni kellene.  Most is támogatjuk a helyi civil szervezeteket. Azt azonban már 
nem helyeslem és ennek hangot is adtam, hogy különbségeket teszünk. Ha elvonást teszünk azt egyenlő %-os 
arányban tegyük! Úgy érzem büntetve lett Közalapítványunk és mind a kettő egyházunk. Mert mindegyik a falunk 
része, és értünk gecseiekért van. Tudomásul kell venni, hogy van, akinek a hit gyakorlása legalább olyan lelki 
felüdülést jelent, mint másnak például a sport, a tánc, az ének vagy épp a kirándulás. Továbbá véleményem az is, 
hogy akik az önkormányzattól támogatásban részesülnek, azoknak kötelességeik vannak az önkormányzatunkkal 
szemben. Igen is illik-illenék megbeszélni a tervezett teendőiket a falu vezetőivel. Ha közhasznúak vagyunk a 
bejegyzés szerint, akkor közhasznúan is kell működni. Sajnos sokan ezt elfelejtik és szeretnének önhatalmúlag 
cselekedni vagy maguknak dolgokat kisajátítani. Nem a hiúságomat akarom villogtatni, de azt ismét 
megjegyezném, a vezetésem alatt évekig működő SZ.M.K(Szülők Munka Közössége) igazi közhasznú nem 
bejegyzett közösség volt. Ez a közösség a községért dolgozott, a köznek adott önzetlenül, pedig nem kapott az 
önkormányzat részéről több 100ezer Ft-ot.  
Ezen mondanivalómmal nem szeretnék megbántani senkit, de ez az igazság. Megdöbbentő dolgok történtek 
mostanában a falunkban. Lám milyen hamar megvan a baj. Éppen ezért ne is csináljuk és ne is keressük! Kérem! 
Gecse mindig is csendes, nyugodt, „fertőmenetes” település volt. Nemre, fajra való tekintet nélkül szívesen 
fogadunk mindenkit. Azonban minden újonnan érkezőnek és minden helyi lakosnak az újonnan érkezőkkel 
szemben emberi magatartást, tisztelettudatosságot kell tanúsítania. Az új lakosoknak igyekezniük és tudniuk kell 
beilleszkedni! A követelőző, fenyegetőző, provokáló magatartásnak Gecsén nincs helye, és aki ezt nem tudja 
betartani annak ezen a településen nincs keresnivalója. Csak indulataiknak önuralmat parancsolni tudó, 
emberbarát polgárokat tudunk befogadni! Elítéljük a bűnözést! El kell ítélnünk az illegális szemétlerakásokat és a 
szemetelőket! A lerakó udvarban való szemétlerakásnál viszont az önkormányzatnak is segítő partnerként kell 
közreműködnie.  
A megtörtént és várható dolgokról röviden: 
Március 8.-án a Nőket köszöntöttük. E lapon keresztül is jó egészséget kívánok nekik magam és férfitársaim 
nevében. 
Március 15. Nemzeti Ünnepünkön emlékezhettünk. 
Március 21. A kultúrházban megrendezett programon sajnos nem tudtam részt venni, de remélem a megjelentek 
szép emlékkel távozhattak. 
Április 3-4. Húsvéti Ünnepünk. Ne feledkezzünk a locsolásról! 
Április 11.-én Országgyűlési Képviselők Választása lesz. Minden választópolgár legyen optimista és menjen el 
szavazni vagy kérjen mozgó urnát! Éljen e jogával és gyakorolja is azokat belátása szerint. 
Május 1. Munka Ünnepe- Majálisozzunk! 
Május 2. Vasárnap évünk legszebb napja Anyák napja. Köszöntsük az édesanyákat! 
Május 23-24 Pünkösd és Gyereknap 
Várakozásoknak megfelelően befejeződik vízcsatornánk 1 részének felújítása, a játszótér kerítésének cseréje és a 
ravatalozó felújítása. 
Tisztelt gecseiek, tisztelt olvasók! Írják meg véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat! Félénkségüket félretéve 
legyenek partnerek az újság írásában! Jó egészséget kívánok mindenkinek! 
Tisztelettel: Ifj. Vida Sándor 
Gecse, 2010-03-22 
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Hallotta már? 
 
  Faluról megérkezik Miska bácsi Budapestre, és a pályaudvaron leint egy taxit. Pont egy 
Mercit fog ki, és izgatottan érdeklődik a taxistól: 
- Mondja, és elöl az a kör mire szolgál? 
- Na figyeljen! Ez arra való, hogy ha el akarok ütni valakit, akkor először ezzel veszem 
célba. 
Elindulnak, és a taxis becéloz egy gyalogost majd az utolsó pillanatban félrerántja a 
kormányt. Mire Miska bácsi: 
- Na látja, nem ér semmit a maga célkeresztje! Ha nem nyitom ki az ajtót, elhibázza! 
 
  Mint köztudott a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
üzempróbája március 01-től megváltozott. Emiatt a hulladékgyűjtési 
időpontok az alábbiak szerint módosultak: 
 

 a barna fedelű, kerti és kertészeti eredetű, bio hulladékot tartalmazó 
edény ürítése : 
hetente ………Hétfő…….. napon 6.00 – 18.00 óra között történik.  
                           ( első ürítési nap 2010. március 1.) 

 a szürke fedelű, maradék hulladékot tartalmazó edény ürítése : 
kéthetente …Szombat… napon 6.00 – 18.00 óra között történik 
                           ( első ürítési nap 2010. március 6.) 

 
   A szolgáltató kéri és egyben meg is köszöni a lakosság együttműködését, 
türelmét, tájékoztatásuk szíves tudomásul vételét. 
 
   A háztartásokban fellelhető egyéb hulladékokat a hulladékgyűjtő szigeten 
helyezhetik el, amely a katolikus templom mögötti területen található. Ide 
mindenki ingyenesen lerakhatja a felesleges szemetét, fajtánként elkülönítve. 
Érdemes időt szánni a szelektálásra, mert ebből kifolyólag az otthoni edények 
később fognak megtelni, ritkábban kell kirakni azokat, így kevesebbet kell 
fizetni az elszállításért. 
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. hulladékudvarokat alakított ki, ahova az 
ahhoz a körzethez tartozó települések lakosai egyéb hulladékokat is 
elhelyezhetnek, bizonyos mennyiségi kereteket betartva.  
    Gecse, Csikvánd, Szerecseny községek gyűjtési központja GYARMAT lett. 
Az itt működő hulladékudvar nyitva tartási ideje:    Kedd……………12.00 – 18.00 
                                                                                           Szombat………12.00 – 18.00 

   Itt helyezhetők el INGYENESEN pl. a feleslegessé vált gumiabroncsok 
(havonta max. 4 db), építési törmelék (havonta max, 1 m3), elektronikai-, fa-, 
műanyag-, üveg-, textil-, papír- illetve veszélyes hulladékok. 

Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a jövőben tisztább környezetben 
élhessünk! 
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Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! 

 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatodik alkalommal tartja meg hagyományos országos 
szemétszedő akcióját 2010. április 22-én. A rendezvény az elmúlt három évben az ország 
legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát.  A Föld 
Napja alkalmából szervezett eseményhez ismét csatlakozik önkormányzatunk. 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatodik alkalommal szervez országos szemétgyűjtési akciókat 
az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének megtisztítására. Idén 
is április 22-én, csütörtökön, a Föld Napján rendezi meg szokásos tavaszi szemétszedési 
akcióját a társaság.  
 
A Közút egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi időben sajnos 
szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap, mint nap szaporodnak. A társaság 
évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű 
szemetet gyűjt össze az általa üzemeltetett utak mellől. Ebben a küzdelemben szeretne a cég 
szemléletváltozást elérni. Az akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt öt 
alkalommal összesen 175 ezer önkéntes csaknem 30 ezer köbméternyi szemetet gyűjtött össze 
országszerte, mellyel akár 10 olimpiai úszómedencét is meg lehetne tölteni. 
 
Kérjük, hogy aki községünkből ezen nemes akcióhoz csatlakozik, az önkormányzatunk 
hivatalánál jelezze! 
Jelentkezésüket folyamatosan várjuk, de kérjük, ha lehet 2010. április 19-ig szíveskedjenek 
hivatalunkban jelezni! 
                                                                                                                        Köszönjük! 
Fejtörő… 
 
 

 


