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Elismerés a gyarmati általános iskolásoknak! 
 
      Idén IX. alkalommal rendezték meg a 24 órás gyöngyfűző bulit Gyarmaton, az Általános 
iskolában. Az esemény április 17-én reggel 8 órától 18-án reggel 8-óráig tartott. Most az iskolába 
járó tanulók faluinak a címereit rakták ki gyönggyel és flitterrel. 
    Önkormányzatunk is támogatta e nemes kezdeményezést, az elkészült címer a művelődési ház 
nagytermében kapott helyet, hogy minél többen megcsodálhassák!  

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! 
A szervezőktől kapott tájékoztatásból kiderül, hogy ez az egész, a sok évvel ezelőtt megalakult 
gyöngyfűző szakkör elindításával kezdődött. A néhány főből álló tanulók száma mára, százas 
nagyságrendű lett. Ügyességük és kreativitásuk olyan kiemelkedő volt, hogy belevágtak egy 24 órás 
gyöngyfűző rekordkísérletbe. Nagy összefogásra volt szükség ahhoz, hogy a terveiket meg tudják 
valósítani. Sikerült néhány önkormányzatot és vállalkozót maguk mellé állítani, illetve a tanárok és 
szülők segítsége is nagyon fontos volt. Ezzel olyan sikersorozatot indítottak el, hogy idén már a IX. 
Gyöngybuli került megrendezésre. 
     
     Az első két alkalommal gyöngyszövési technikával „bélyegképeket”, karkötőket és nyakpántokat 
készítettek, a 3. és 4. alkalommal hungarocell gömbök kerültek befedésre. Ekkor szóba került a 
rekordkísérlet hitelesítése, ami LEG-gé válhat. Így készült el a focilabda méretű és mintázatú gömb.  
    Ezt követte még a 114 ágú drótfa, fehér gyöngyfüzérekkel díszítve, aztán a közel 160 cm magas fa 
sárga virágok halmazával, a több mint 200 pillangó a „pillangófalon”, 130 szál virágból álló óriás 
csokor. Az utóbbi eseményeken pillangókat és virágokat fűztünk drótra, alkalmanként sok száz 
készült el, ezek egy része a tanulóké maradt, a másik részét támogatóinknak adtuk köszönetképpen 
és a maradék, árusításra került falunapon, ill. farsangon.  

            Átlagosan 60 tanuló vesz részt egy-egy bulin. Versenyt hirdettek, így más iskolák is 
bekapcsolódtak rekordkísérleteikbe. Eddig 3 verseny sikerült megszervezni, átlag 8 iskolával, 20-30 
gyerekkel. A kreativitás, kézügyesség, megfigyelőképesség, előrelátás-tervezés, türelem, egymás 
segítése, ajándékkészítés öröme stb. rejlik ebben a hobbyban.                                                                                              
Nyáron 4 napon át, napi 12 órában elkészítettek egy 200x300 cm nagyságú vakációra hívó plakátot. 
A kép 50x50cm-es hungarocell lapokból áll, amelyre a képrészletek gyönggyel és flitterrel kerültek 
feltűzésre. Naponta kb. 90 gyerek ügyeskedett, a 4 nap alatt közel 150-en járultak hozzá a sikerhez. 
Néhány napja kapták meg az értesítést, hogy az óriás plakátok bekerült a Guinness Rekordok 
közé.                                                                                                                                                             
Az elmúlt évek során több gyarmatra járó, gecsei diák is részt vett a rendezvényeken, melyért 
köszönetét fejezi ki az önkormányzat. 

Egyébként pedig sok szeretettel gratulálunk a kezdeményezéshez és a 
kitartásukhoz! 
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     A természet majdnem megtréfált 
bennünket, de szerencsére a június 29-
én elhalasztott gyermeknap új 
időpontjában június 5-én, még jobb 
időnk lett, mint amilyen az eredetileg 
tervezett időpontban volt. 
 
     Az önkormányzat szervezésében 
lebonyolított rendezvényen sokan részt 
vettek, voltak olyan vidékről érkezettek, 
akik véleménye szerint kevés helyen van 
ilyen mozgalmas, tartalmas 
gyermeknap, mint amilyenre a mienk 
sikeredett. 
Mindig jólesik az elismerés, bár ebből 
van a legkevesebb. 
   A légvár és a körhinta volt a gyerekek 
kedvence. 
Egy kis aprósággal is kedveskedtünk 
minden fiatalnak, melyet szívesen 
fogadtak. 

Ahogy már évek óta szokás, az idén is készültünk egy kis harapni valóval. 
Paprikáskrumpli volt a fő fogás, asszonyaink pedig palacsintát és lángost 
készítettek, amelynek mindig nagy sikere van. Nem volt ez másként az idén 
sem.  

 
 
   Ezúton szeretnék köszönetet mondani a segítségért, főként azoknak, akikre 
évek óta lehet számítani. 

 
Gyermeknapra 

 
Mesebeli palotába betévedt egy kisleány, 

A királyfi uzsonnázott tulipános udvarán. 

Ugye, szép itt, ugye jó itt? Nézz csak ide meg oda, 

Bársony itt a gyepes udvar, drágakő a palota. 

A mi libánk ezüst tollú, aranyszőrű a cicánk, 

Ugye, itt maradsz minálunk örökre, te kisleány? 

Köszönöm a meghívását, de el nem fogadhatom, 

Szalmatetős kicsi ház, ahol én lakom. 

Mert ott lakik két testvérem, édesapám meg anyám, 

Ha ölelnek, ha csókolnak, fejem rájuk hajthatom, 

Szalmatetős kicsi kunyhóm, a világért nem adom. 
                                (Tarró Lászlóné gyűjtéséből) 
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Más szemszögből 
 

Tisztelt gecseiek, tisztelt olvasók! 
  
Ez évi második lapszámot olvashatják. Így aztán ott folytatom, ahol az előző írásom alkalmával abba hagytam. A 
megtörtént dolgokról: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Április 4.-én alaposan sikerült a húsvéti locsolás, annak ellenére, hogy sok férfi társam „begubózva” csak esetleg belülről 
locsolgatta magát, félve a nem várt égi áldástól. Április 11.-én választottunk. Maradjunk optimisták és várjuk a jó irányú 
változást az új kormánytól. A májust majálissal és anyák napjával kezdtük. A végén viszont sajnos a pünkösdöt és az 
eredetileg tervezett gyermeknapot elmosta az eső.  Ez utóbbit azért sikerült bepótolni. Június 12.-én lezajlott a búcsú. 
Biztosan sokaknak szerzett kellemes perceket, én azonban, ha lehet így fogalmazni „nem ájultam el tőle”, lévén ez is 
kimegy a divatból és ennek megfelelően színvonala is egyre inkább hanyatlik. Június 11.-én elkezdődött a Dél-Afrikában 
megrendezett labdarúgó világbajnokság sok-sok ember örömére. Azonban úgy hiszem, hogy a helyi focicsapat 
bajnokságának még ennél is jobban örülhetünk. Gratulálok e szép eredményekhez és további sok sikert kívánok 
mindjüknek. Hajrá Gecse! A jelenlegi sportöltöző sorsa viszont nem tudni, hogy mi lesz, mivel Fellegi Tamás nemzeti 
fejlesztési miniszter bejelentette, hogy a kormány újra meg szeretné nyitni a bezárt kispostákat.  Ha már a postánál tartok, 
meg szeretnék osztani egy szomorú hírt is. Csütörtökön kísértük utolsó útjára településünk igen nagy tiszteletben tartott 
volt postamesterét Barta Istvánné Etus-nénit. Nyugodjék Békében! Emlékét őrizzük meg!                                                                                                                                                                           
   A jelenlegi faluőr alkalmazása e hónap végén megszűnik, megköszönöm eddig végzett munkáját. 
   Június 15.-ével véget ért a tanév. Sok szülőnek gondot jelent a gyerek nyári felügyelete vagy épp az étkeztetése a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők vakáció-időszakra járó juttatása. Már páran megkerestek ez ügyben. Amit én 
tudok: a helyi önkormányzat- a gyermekvédelmi törvények alapján- biztosítja a közoktatásban tanulók napközbeni 
ellátását. Sajnos a vakáció időszakára nincs anyagi lehetősége önkormányzatunknak, hiszen erre nem kapunk támogatást. 
A kedves szülők valószínűleg rosszul vagy nem megfelelően tájékozottak. Kérem, forduljanak bizalommal a helyi 
önkormányzathoz!                                                                                                                                                                   
Rettentő mennyiségű csapadék zúdult településünkre is, akár csak az egész országra. A csapadék és szélmérések többször 
is megdöntötték a mindenkori rekordokat. Ennek ellenére kérek, mindenkit ne keltsenek pánikot! Ennél sokkal 
veszélyesebb területek is vannak most Magyarországon! Gyermekkoromra visszaemlékezve: akkor is voltak nagy belvizek 
Gecsén, csak hát azt már sokan elfelejtették. Most látszik, hogy hol vannak a településen a belvíz elvezetési gondok. Az 
általam is már megjegyzett problémát talán az elkövetkező időszakban nem vetik véka alá.  A sok csapadékkal együtt 
érkezett a szúnyoginvázió. Ha hihetünk a prognózisoknak már nem sokáig tart. Addig is egy kis csípés utáni jó tanács, ill. 
praktika: népi bevált módszer a hideg ecetes vizes borogatás. Ha mégis ragaszkodnánk a modern készítményekhez: 
Fenistil gél és hevesebb allergiás reakció esetén Kalcium pezsgőtabletta javasolt. Ha csípések a otthoni kezelés után is 
megmaradnak, esetleg elfertőződnek mindenképpen forduljanak orvoshoz! 
 
Hibák – hiányosságok - várható dolgok 
 

Emberi mulasztások végett rövidebb útszakasszal valósult meg a sportpálya melletti szabadidős park. Büntetésből több 
mint 500ezer forintot kell befizetni. Ezt a felelősök fizetik ki, azonban én mégis csak becsapottnak érzem a falumat, mert 
ezzel még nem fog megnőni ez a hiányzó útszakasz! Csúszik a játszótér kerítés és a ravatalozó felújítása. Remélhetőleg a 
nyár végéig, ősz elejéig elkészül. Minden csoda 3napig tart, tartja a mondás. Gecsén a pletyka is ezek közé tartozik. Már-
már szinte megszokott. Az azonban már aljas dolognak számít, ha valakit alaptalanul így akarnak lejáratni embertársaink 
előtt. Vita mindig adódhat, bajért sem kell senkinek se a szomszédba menni. Az éremnek is két oldalát fényesítve találjunk 
saját portánkon söprögetni valót, mert biztos akad. A tiszta sebek amúgy is maguktól be szoktak gyógyulni! Egy jó hír a 
végére: örömmel jelentem be, hogy ez évi hagyományőrző 10.  Szüreti Fesztiválunkat szeptember 11-én tartjuk. A jó Isten 
kegyeiért jó időt kérve, tisztelettel kérek minden egyes gecsei lakost és e rendezvényért tenni akaró bárhonnét jövő embert, 
hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt településünk immár legnagyobbra növő rendezvényének sikeres 
lebonyolításáért! Segítségüket előre is köszönöm és jó egészséget kívánok mindenkinek! 

„Ha egy szép élet vágyát őrzöd, 
A múlttal nem szabad törődnöd, 
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér, 
minthogy újjászülten élnél; 
Mit akar? –kérdd meg minden naptól 
és minden nap felel majd akkor; 
 
Tetteidnek tudjál örülni, 
Más tetteit tudd megbecsülni; 
főként ne gyűlölj egy embert se, 
s a többit hagyd az Úristenre.” 
    Johann Wolfgang Goethe 
 

 
Tisztelettel: ifj. Vida Sándor képviselő  
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   Az idei évben X. alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos Szüreti Fesztivál. 
   Hasonlóan a korábbi évekhez nagyszabású rendezvényt szeretnénk tartani, melyhez arra 
van szükség, hogy minél többen részt vegyenek ezen, segítsenek a szervezésben, 
lebonyolításban. Az lenne jó, ha minden gecsei magáénak érezné ezt a Fesztivált. 
    A programot illetően a tavalyi évekhez hasonlóan környékbeli fellépőket várunk, 
természetesen lesz jelmezes felvonulás és sztárvendég is. 
A „Népi hagyomány felelevenítése Gecsén és környékén” nevet viselő rendezvényt 
önkormányzatunk 2010. szeptember 11-én tartja meg. 
A részletes programról a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a lakosságot.   

         
 

  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. 
Köszönjük. 

  22001100..  jjúúlliiuuss  0011--ttőőll,,  vváállttoozzááss  ttöörrttéénntt  aa  
tteelleeppüüllééssőőrr  sszzeemmééllyyéétt  iilllleettőőeenn!!  
 
    A félreértések elkerülése végett szeretném tájékoztatni a 
Tisztelt lakosságot, hogy semmiféle probléma nem volt az 
előző településőr munkáját illetően –sőt, kifejezetten 
elégedett voltam a munkájával- a változtatásnak csupán 
munkahely létesítés volt az oka olyan ember számára, aki 
munkanélküli volt. 
A meghirdetett pályázatra egyébként egy jelentkező volt 
(Varga József), aki a szükséges végzettséggel rendelkezik, 
így nem volt akadálya a foglalkoztatásának. 
   Természetesen őt is az IRM támogatásával tudjuk 
foglalkoztatni mindaddig, amíg erre lehetőséget biztosítanak 
önkormányzatunk számára. 
   Kérem, forduljanak hozzá bizalommal, ha bármiben 
segítségükre lehet. 
Telefonos elérhetősége: 06-20/537-64-95. 
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Valami elkezdődött... 
 
    Rengeteget gondolkodtunk azon, hogy hogyan is lehetne egy ilyen kis falucskát a 
szélesebb nyilvánossággal megismertetni. FALUSI TURIZUS! 
Ez az! Igen ám, de nem olyan egyszerű ennek az elindítása, mint ahogy azt az ember 
gondolná. 
   Először is megfelelő segíteni szándékozókra van szükség –persze minél többen érzik ennek 
a fontosságát, annál jobb-, megfelelő programokkal illik várni az ide kirándulókat és 
természetesen a tőlünk telhető legjobb tudásunk javát adva, kell a vendéglátói szerepet 
betölteni. 
Iszonyú sok munkával és áldozattal jár mindez, és azok, akik eddig segítettek a 
lebonyolításban tökéletesen tudják, hogy miről is beszélek. 
Hiszen a napokkal korábbi előkészületektől kezdve, majd a jeles nap egésze során rengeteg a 
tenni való a vendégsereg körül. Igyekszik mindenki azon fáradozni, hogy az ide 
látogatóknak igazán emlékezetes legyen az itt eltöltött nap, és jó érzéssel emlékezzenek 
vissza az itteniekre. Ez az alapja annak, hogy minél szélesebb körben megismerjenek 
bennünket, olyanok is, akik eddig azt sem tudták, hogy merre induljanak, ha Gecsére 
akarnak menni. 
Azt gondolom, hogy mindannyiunk örömére szolgált, amikor vendégül láthattuk a győri 
Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 2.b osztályos tanulóit, pedagógusait és az őket 
elkísérő néhány szülőt. Közel nyolcvanan jöttek, s bizony elmondásuk szerint sokuknak 
ismeretlen volt községünk neve, holléte. 
Jó volt látni a gyerekek vidám mosolyát, és azt az őszinte, szívből jövő hálát, amivel nem 
győzték kifejezni számunkra azt, hogy milyen jólesik nekik, hogy itt lehettek. 
  Az idelátogatók közül az, egykor gecsei szülő- aki az egyik szervezője volt a 
kirándulásnak- ezt írta, kifejezetten a helyi újságba szánva: 
 
  Május 22-e nagy nap volt a győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanulóinak, 
szüleinek, és tanárainak. Az osztálykirándulás célpontjának Gecsét tűzték. A 2.b osztályban 
már megszokott dolog, hogy az év végén két kiránduláson is részt vesznek a gyerekek, 
egyiken csak tanárok, míg a másikon a szülők és testvérek is jelen vannak. Hát így gyűlt 
össze a 80 fős sereg, akik busszal érkeztek meg a kis faluba. Az indulást már nagy izgalom 
előzte meg. Eddig nem sokan ismerték Gecsét, csak találgattak, hogy merre is „bújhat” meg a 
falu. Az utazás nagy vigalomban telt, a gyerekek kedves kis dalok éneklésével múlatták az 
időt, míg a szülők félszegen figyelték, hogy merre visz a busz útja. Az érkezéskor már zsíros 
kenyérrel megterített asztalkák várták a vendégeket Kalmár Ede bácsi és Etus néni 
jóvoltából, melyhez persze finom tea és borocska is járt. A gyerekek először feltérképezték a 
terepet, vajon mit is lehet itt egész nap csinálni… De nagyon gyorsan feltalálták magukat, a 
gyereksereg egyik része megszállta a focipályát, míg a másik része a játszótérre vonult. Az 
alatt az ebédkészítésnél már lázasan folyt a munka a kultúrház falai között és mellett. Nagy 
bográcsban készült a sertéspörkölt és a gulyásleves. Az egyik „séf” Istenes Gyula volt, aki 
hatalmas fakanalával ügyelt arra, hogy a hús elég puha legyen. A konyhában a „séflányok” 
dobálgatták a palacsintát. Név szerint is szeretném őket felsorolni, mert ilyen palacsintát 
bizony nem mindenki tud ám sütni. Tehát a palacsintasütő lányok: László Istvánné (Heni), 
Istenesné Papatyi Marietta, László Melinda (a húgom) és László Zoltánné (az anyukám). 
Délelőtti programunk keretében Kalmár Ede bácsi terelgette a kis turistákat a tájházba, 
valamint az evangélikus templomba, ahol vendégeink megismerhették falunk múltját, az 
őseink által használt eszközöket, megnézhették Gecse címerét. Valamint könnyed sétát 
tehettek a környéken. Dél környékén már korogtak a hasak, így visszatértünk a kultúrházba, 
ahol már a megterített asztalok vártak minket. A menü nagyon finom volt: gulyásleves, 
sertéspörkölt, csülkös körömpörkölt és a gyerekek kedvence: palacsinta. Eközben apukámék 



                                               GECSEI HARSONA                                  2010. július 15.  
 

 6 

már készülődtek a lovas kocsikázáshoz, hogy a gyerekekkel és szülőkkel megpakolt 
fogatokkal a Szőlőhegy felé vegyék az irányt. Gecsei szőlősgazdáink (Kelemen Tibor, 
Nyerges Imre és Tóth István) betekintést engedtek borospincéikbe, felajánlották a 
vendégvárást, finom boraikkal kínálták meg a felnőtteket, míg a gyerekek üdítőt ihattak.  
A csapat másik része a lóistállókhoz ment, ahol a gyerekek felülhettek a lovakra, 
megsimogathatták őket.  
Sajnos hamar eltelt a nap, és megérkezett a busz is. A gyerekek fáradtan, napsütötte pirult 
arccal vettek búcsút Gecsétől. A 2.b osztályfőnöke a Kisalföldben megjelent kis cikkel 
szerette volna megköszönni a lehetőséget, hogy Gecsére jöhettek, melyet idézni szeretnék: 
 
Vendégváró szép falucska 
 
Kis falucska bújik meg a Bakonyalján, de neve örökre beköltözött a szívünkbe: Gecse. Lakói 
féltőn őrzik hagyományaikat, és ékszerdobozzá varázsolják szorgalmukkal a jelent. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani a falu lakóinak, a vendéglátó László Zoltán családjának, 
Istenes Gyula polgármester úrnak, hogy az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 2.b 
osztályát és a szülőket is vendégül látták. Soha nem fogjuk elfelejteni az ott élő barátságos 
embereket, a dúsan terített asztalt, a makulátlan játszóteret, a falunéző lovas kocsikázást, a 
Bajusz-domb titkát, a múltat őrző múzeumot, a templomot, amelyben meghallgattuk Kalmár 
Ede bácsit, aki ősei tisztelete jeléül a falu múltját is megismertette velünk. Aki szeret 
kirándulni, látogasson Gecsére, gyönyörködjön a tájban, szívjon friss levegőt, csodálja meg a 
focipályát, a kialakított pihenőszigeteket! Ismerkedjen meg egy szép kisközséggel és az igazi 
magyaros vendégszeretettel! 
 
Érsek Rózsa, az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanítója és a szülők. 
 
Mindenki nevében szeretném megköszönni a sok segítséget, a kedves fogadtatást, a hely 
biztosítását és a lehetőséget, hogy kirándulásunk keretében szülőfalumba látogathattunk el. 
 
                                                                                                                                        (László Mónika) 
 
Megtettük tehát az első lépést, melyet hamarosan követett a másik is.  
 
     Június 7-én vendégül láttuk a vaszari óvodásokat, akiket három lovas kocsival hoztak át, a 
lebonyolításban segítők (Istenes József, Bendes Lajos, László Zoltán) Vaszarról. 
A gyerekek légvárazással, körhintázással tölthették el az időt, megnézhették a 
falumúzeumot, és játszhattak a játszótéren. Ebédre paprikás krumplit főztünk, a desszert, 
pedig palacsinta volt. Ennek elkészítését a szülői munkaközösség tagjai vállalták. 
 
Részesei lehettünk egy harmadik kirándulásnak is rövid időn belül, hiszen az Audiban 
dolgozó, Győrben és környékén élők egy csoportja úgy döntött-hallva a jó visszhangokat az 
itteni kirándulásokról-, hogy nálunk szeretnék eltölteni a szabad idejüket. 
Őket finom gulyáslevessel vártuk, a lányok-asszonyok pedig lángost szolgáltak fel nekik. 
Szinte mindenki családostól érkezett és a legkisebbtől a legnagyobbakig mindenki talált saját 
magának megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. 
Állítólag már tervezik a következő ilyen kirándulást, estelegesen több naposat, netán 
sátorozást! Tökéletes helyszín erre a Közösségi Ház, hiszen ott adottak a tisztálkodáshoz 
szükséges feltételek is.  
 
Természetesen mindenkit szeretettel várunk, és akinek ilyen vagy ezekhez hasonló igénye, 
ötlete van, bátran forduljon hozzánk, szívesen segítünk a szervezésben, lebonyolításban.  
Persze segítőkre is mindig szükség van, ezért azt szeretném kérni, hogy aki úgy érzi, hogy 
tud segíteni, szóljon bátran. 
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Fejtörő… 
 

 
 

(jó szórakozást) 

Sporthírek... 

 
 
 

A Pápai Körzet megye IV. osztályában, a 2009-2010. évadban 
bajnoki címet nyert, 

községünk labdarúgó csapata. 
  Mondhatnánk, hogy várható volt már ez a győzelem, hiszen az 
elmúlt két évben mindig csak egy hajszállal maradtak le az 
elsőségről. Most végre sikerült mindenkit maguk mögé 
utasítani. 
  Gratulálunk az egész csapatnak, különösképpen köszönet 
illeti a vidékről érkező játékosok kitartását, de 
természetesen a gecseiek is kitettek magukért, és ezzel is 
hozzájárultak községünk hírnevének öregbítéséhez. 
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Bízunk a hasonlóan jó folytatásban, a következő szezonban is. 
       A Gecse Községért Közalapítvány, a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben 
is megrendezi a Zenés Nyár című rendezvényt.  
Kérnek mindenkit, hogy minél többen vegyenek részt ezen, hiszen sokszínű 
programokkal várják az érdeklődőket. 
Íme az erre az alkalomra készített plakát: 
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Főző- és sütemény-sütő 
verseny! 

 

A Zenés nyár című program keretében főző- és sütemény-sütő 
versenyt hirdet a Közalapítvány. 

 

Főző versenyre jelentkezni 3 fős csapatokkal lehet július 12.-23. 
között a kuratórium tagjainál személyesen, vagy az alábbi 
telefonszámokon: 
 Horvát István 06-20/497-8131 
 Kertész János 06-70/602-3175 
 Orbán Zsuzsa 06-20/212-6726 

Sütemény-sütő verseny résztvevőit kérjük, hogy otthon készítsék el 
a süteményeket és a rendezvény napján (július 31.) 14 óráig a 
Kultúrházhoz eljuttatni szíveskedjenek! 

Az elkészült ételeket a rendezvény résztvevőinek 
megvendégelésére fordítjuk. 

A versenyek első három helyezettje díjazásban részesül. 

 

Részvételükkel jelentősen hozzájárulnak programunk sikeréhez, 
alapítványunk munkájához, melyet előre is köszönünk! 
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A hulladékudvarral 

kapcsolatos tájékoztató, az 

udvar nyitvatartása, az 

udvaron elhelyezhető 

hulladékokról szóló 

tájékoztató megtalálható 

községünk megújult 

honlapján, a www.gecse.hu 

portálon az aktuális menüben. 

 
 

    
Mint köztudott ez év márciusától új rendszer szerint szállítják el 
a kukaedényeket. Ezzel a változtatással egyidejűleg az 
edényekkel kapcsolatos teendők miatt a Győri Kommunális 
Szolgáltatót kell a lakosoknak keresni. 
   Tehát bárminemű probléma akad, legyen az a cserével 
kapcsolatos igény, lemondás, stb., az ügyfélszolgálatot kell 
felhívni a következő elérhetőségek valamelyikén: 
06-96/516-606 
06-96/516-613 
06-96/516-614 
    

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.  
Ezért rendkívüli jelentősége van a gyomnövények, ezek közül is a parlagfű irtásának és a 
pázsitfűfélék rendszeres kaszálásának vagy nyírásának a megelőzés szempontjából. 
 
A parlagfű irtására a legalkalmasabb időszak, amikor a gyomnövény már jól felismerhető, de 
még nem virágzik. Elsősorban gyökérrel együtt történő kihúzása vezet eredményre. Tömeges 
előfordulás esetén kaszálni kell, többször is. A parlagfüvet a jogszabályi előírások értelmében 
legkésőbb június 30-ig meg kell kezdeni irtani, s ezt követően folyamatosan gondoskodni kell 
erről.  
Sajnos némely ingatlanoknál előfordul, hogy nem  megfelelően tartják karban a zöldterületeket. 
 
 
Ezért kérem a lakosságot, hogy a gyomnövények, kiemelten a parlagfű irtását folyamatosan 

végezzék!  

 
Együttműködésüket megköszönöm! 
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Biokertek aranya – komposztálás házilag 
 
 
    Nem muszáj kidobni a szerves hulladékot, inkább készítsünk komposztot belőle, így nem csak 
tápanyagot kapunk a növényeknek, de a környezetet is megkíméljük. 
Emberi létünk egyik modern kori velejárója, hogy folyamatosan hulladékot termelünk, és ezzel a 
tevékenységgel bizony alapos környezetszennyezést hajtunk végre. A háztartási szemetet azonban 
többféle módon is "megszelídíthetjük", ennek a legismertebb módja a szelektív hulladékgyűjtés, ami remek 
dolog, de nem ad teljes körű megoldást mindennapi szemetünk kezelésére. Az otthonunkban felgyülemlett 
hulladék úgy egyharmadát ugyanis olyan szerves anyagok (főzési származékok, ételmaradékok, kertekből, 
házi növényekből származó hulladék) adják, amelyeket nagyszerűen lehet újrahasznosítani, azonban a 
szétválogatott szemétgyűjtés nem nagyon ad lehetőséget erre, így ez a fajta szemét  általában a nagy 
"közösben" landol. Pedig nem feltétlenül kell a banánhéjat vagy a lehullott fikuszleveleket egyenesen a 
szemetesbe vágni, hiszen ősidők óta létezik egy nagyszerű, házilag is remekül végrehajtható 
hulladékfeldolgozási módszer, a természetes lebomlás elvén működő komposztálás. 
Komposztot készíteni persze csak azoknak éri meg, akik az ebből származó tápanyagot hasznosítani is 
tudják, vagyis rendelkeznek kerttel, vagy legalább cserepekben tartanak különböző növényeket 
otthonukban, hiszen a komposztálás lényege egy jó minőségű termőföld előállítása lenne. De ha már 
elhatároztuk, hogy muskátlikkal dobjuk fel az ablakpárkányt, vagy esetleg házilag fogunk paradicsomot 
termelni az erkélyen, netán kertünk is van, akkor mindenképpen hasznos lehet belekezdeni az amúgy nem 
túl bonyolult komposztálási műveletbe. 

Komposztálható hulladékok: 
 
vágott fű, lomb és gallyhulladék, az összes zöldséghulladék, sövények, bokrok nyírásából származó 
nyesedékek, gyomnövények, zöldségtisztítás hulladéka, ételmaradékok (zsírok, olajok, szószok stb.), 
húsmaradékok, kávézacc, gyümölcshéjak, fahamu, papírhulladékok 

 
   Maga a komposztálás tulajdonképpen egy biokémiai folyamat, amikor is különböző mikroorganizmusok 
(baktériumok, gombák) enzimek, oxigén és hő segítségével szépen lebontják a szerves anyagokat. Ez a 
jelenség megy végbe például a lehullott levelek lazább rétegeiben is, ahol még megfelelő az oxigénellátás. 
A komposztálási folyamatot amúgy négy részre oszthatjuk, ahol a bomlás és az érés különböző fázisai 
történnek. Az elsőben a könnyebben bomló anyagok (fehérjék, szénhidrátok) válnak ki, mindez gyors 
hőmérséklet-emelkedéssel jár együtt, a másodikban a nehezebben bomló anyagok, mint például a cellulóz 
"adják meg magukat", a harmadikban egy hirtelen lehűléssel a már lebomlott anyagokból kialakulnak a 
humuszszerű anyagok, majd végül beérik az egész cucc.  
 
   Komposztálni egy olyan ládában, tartályban érdemes, ahol biztosítani tudjuk a megfelelő oxigénellátást a 
bomlasztandó hulladéknak, ugyanis oxigén hiányában az egész elrohad, ami egyrészt nem hasznosítható, 
másrészt roppant büdös lesz egy idő után. Maga a művelet abból áll, hogy a szerves hulladékot 
belehelyezzük a célnak megfelelő tartályba, de nem csak úgy belehányjuk, hanem szépen rétegezve töltjük 
fel, lehetőleg a különböző nyersanyagokat keverve, például a puha, zöld leveleket a keményebb barna 
ágakkal. A nagyobb kerti hulladékot, mondjuk faágakat, gallyakat nem árt felaprítani a gyorsabb bomlasztás 
kedvéért. Erre a célra - ha nagy mennyiségű kerti hulladékkal rendelkezünk - akár egy aprítógépet is 
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beszerezhetünk. A keverés azért fontos, mert a különböző anyagok, eltérő idő alatt bomlanak el, de ha jól 
összekutyuljuk őket, akkor az oszlás folyamatos lesz az egész tartályban.  

 Hagyományos fa kerti komposztáló. 
 
   Fontos a komposztunk nedvességtartalma is, mivel ha nincs elegendő víz a masszánkban, a 
mikroorganizmusok a kiszáradástól tartva betokozódnak, és nem végzik el a "munkát" rendesen. A 
nedvességtartalom akkor optimális, ha a kezünkkel beletúrva nem folyik ki a víz az ujjaink közül, viszont a 
komposzt szépen összeáll, nem porlad szét. A már említett oxigénellátás érdekében egyrészt lazán kell a 
komposztnak állnia a tartályban, másrészt pedig pár hetente alaposan át kell forgatni az egész rakást. Ha 
mindezt jól csináljuk, akkor akár három hónap alatt kiváló komposztunk lehet, ellenkező esetben az egész 
folyamat bizony egy évig is eltarthat. Amikor az összes fázis szépen lezajlott, mehet a komposzt 
tápanyagnak a virágföldbe vagy a kertünkbe, a növényeink legnagyobb örömére. 
Komposztálni persze főleg kertben célszerű, de aki nem rendelkezik ilyennel, annak is már kínál megoldást 
a modern technológia. Létezik ma már olyan házi komposztáló berendezés, ami minden különösebb 
megerőltetés nélkül készít komposztot a muskátlinknak. Maga a komposztáló nem nagyobb egy átlagos 
szemetesnél, és nem kell mást tennünk, mint beleszórni a háztartásban keletkezett szerves hulladékot, és 
mivel a masina teljesen automata, így egy gombnyomásra meg is van az áhított komposztanyagunk. 
 
Hallotta már…? 
 
  - Mi az ami jól vezeti az áramot és átlátszó? 
  - Víz! 
  - Nem annál, sokkal jobban vezet, és nem folyékony anyag. 
  - Nem tudom, mi az? 
  - Drótkerítés. 
 
A kémikus, a biológus és a villamosmérnök vár a kivégzésre. 
Szólítják a kémikust: 
      - Akar valamit mondani előtte? 
      - Nem. 
 Beültetik a villamosszékbe, bekapcsolják, nem történik semmi. 
      - Az érvényben lévő törvények szerint a kivégzést nem lehet 
megismételni. Elmehet. 
      - Akar valamit mondani előtte? - kérdezik a biológust. 
      - Nem. 
  Beültetik a villamosszékbe, bekapcsolják, ismét nem történik 
semmi. Őt is elengedik. 
      Kérdezik a villamosmérnököt: 
      - Akar valamit mondani előtte? 
      - Igen. Ha felcserélik a piros és kék vezetéket, működni fog. 
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