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X. Szüreti Fesztivál 
2010. szeptember 11. 

      
  
  A jubileumhoz méltón sikerült megrendezni ez 
évben is a „Népi hagyomány felelevenítése Gecsén  
és környékén” elnevezésű rendezvényünket.  

 
    A korábbi évekhez hasonlóan sokan vettek részt 
ezen az ünnepségen, és a rossz idő ellenére 
remélhetőleg mindenki megtalálta a neki tetsző 
programot. A környező településekről érkezett 
felvonulók elmondása szerint is mindig elégedettek 
a lebonyolítással, szívesen jönnek hozzánk A 

köszönet természetesen a község minden lakójának 
kijár, akik áldozatos munkájukkal, önzetlenül 
segítettek mindenben, amiben csak tudtak azért, 
hogy a hagyományt fenn tudjuk tartani, illetve 
tovább tudjuk vinni. Hiszen a külső szemlélő csak 
azt látja, hogy minden flottul zajlik, ám e mögött 
sok-sok munka, szervezés áll. Szerencsére többen 
vagyunk, akik örömünket leljük abban, hogy 
minden idelátogató szórakozásához 
hozzájárulhatunk, illetve remélhetőleg sokáig 
tehetjük még ezt.                                   
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Szeretném tájékoztatni a lakosságot az 
elmúlt időszakban megtartott testületi-
üléseken hozott döntésekről. 
  
   A Veszprém Megyei Önkormányzathoz 
beadott pályázat sikerének köszönhetően 
döntés született a július 8-án megtartott 
testületi-ülésen arról, hogy az elnyert 
támogatást (987.000 Ft-ot) a művelődési ház 
fűtéskorszerűsítésére használjuk fel. Ennek a 
munkának az összköltsége 1.536.472 Ft + 
Áfa volt. Ezen a napon választottuk ki a 
falumegújítási pályázat keretében megnyert, 
játszótér kerítés építési munkálataira a 
kivitelezőket. Természetesen ebben az 
esetben is a beadott pályázatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot fogadta el a testület, 
így ez összességében 2.959.746 Ft-ba került. 
Több alkalommal felvetődött annak a 
lehetősége, hogy az önkormányzat valamely 
épületéhez kapcsolódóan ki lehetne alakítani 
olyan kapcsolódási pontot, ahol elérhető 
lenne a háromfázisú áram. Ezt a testület 
egyhangúan támogatta, és ennek 
köszönhetően a volt posta épületben lett ez a 
lehetőség kiépítve. Hosszú távon megtérül 
ez a befektetés, hisz a nagyobb 
teljesítményre évente több alkalommal is 
szükség van például a tüdőszűrés kapcsán, 
illetve a rendezvények lebonyolítása során. 
   Augustus 6-án rendkívüli testületi-ülést 
tartottunk, melyen az önkormányzati 
választással kapcsolatosan a Helyi 
Választási  
Bizottság tagjai lettek kijelölve. Az 
előterjesztésben szerepelt még a 
közfoglalkoztatási terv módosítása, és a 
Közbeszerzési szabályzat elfogadása. Ezeket 
a képviselő-testület elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
    Augusztus 26-án szintén rendkívüli ülésen 
a közterületek használatáról és a 
közterületek rendeltetéstől eltérő 
használatáról szóló rendelet módosítása 
történt meg, melyet követően az 
önkormányzat által rendezett fesztiválra 
vonatkozóan megállapításra került a 
közterület használati díj mértéke. Abban az 
időszakban kaptunk olyan információkat, 
miszerint a tavalyi évben már megítélt 
megyei támogatást, mégsem kapjuk meg, 
mivel a megyei önkormányzat anyagi 
helyzete ezt nem engedi meg. Minden követ 
megmozgattunk, hogy megkaphassuk a 
támogatást, és legnagyobb örömünkre ez 
sikerült is Pápa város polgármestere és 
alpolgármestere, Dr. Kovács Zoltán és Dr. 
Áldozó Tamás közbenjárása révén. 
Köszönjük szépen! 
   A szeptember 15-ei ülésen a 2010. évi 
költségvetés módosítása, az önkormányzat I. 
féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló, a 
beszerzési szabályzat elfogadása, a Bóbita 
Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
módosítása került napirendre. A képviselők 
támogattak néhány felújításra vonatkozó 
munkák elvégzésével kapcsolatosan, így 
döntés született a játszótér melletti járda 
megépítéséről, a kultúrház központi 
fűtésének fagyállóval való feltöltéséről 
valamint a korábbi áramfejlesztéshez 
kapcsolódóan egy elosztódoboz 
elkészíttetéséről is. 
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Más szemszögből 
 

Tisztelt gecseiek! Tisztelt olvasók! 
 
 
    Mint ahogy már többször is kértem Önöket, most is arra kérek mindenkit segítsenek egy-egy 
cikk írásával újságunk szerkesztésében. Higgyék el így sokkal könnyebb lenne e tevékenység 
számunkra is,és ezáltal e lap is színesebb, változatosabb lehetne. Lehet kérdezni, véleményt 
mondani, elképzelést vagy épp egy élményt megosztani. Csak el kell kezdeni és a többi már jön 
noszogatás nélkül is. Ha nem is száll meg az ihlet, azért arra már én is rájöttem, hogy 
legkönnyebb folytatni ott, ahol abbahagytam. Nagy előkészületek, rengeteg kitartó, fáradságos 
és odaadó munka után lezajlott a hagyományossá vált Szüreti Fesztiválunk szeptember 11.-én. 
Magam részéről sikeresnek értékelem. Talán a többi mellett megint csak nívósra sikeredett. 
Mintha ez már megszokottá, természetes elvárássá vált volna.  Biztos vagyok benne, hogy Önök 
közül is sokan így éreznek, ami viszont nem baj. Itt szeretném megköszönni lakosaink gecsei 
vendégszeretetét, a rengeteg segítséget, amit önzetlenül  tettek e rendezvény sikeres 
lebonyolításáért. Külön megköszönöm a vidékiek minden fajta hozzájárulását. Külön meg kell 
köszönnöm a Vadásztársaság, a boros gazdák, a lovas gazdák, a szőlőharang készítő, a 
vállalkozók adományait; a felvonuló vagy színpadi fellépők szerepvállalását és végül, de nem 
utolsó sorban a szervezésben résztvevők megfeszített munkáját. 
   Erre a rendezvényre a megfelelő engedélyekkel rendelkező vállalkozók mehettek 
italkimérésre. Indítványomra ezt a testület elfogadta, ami helyi rendeletbe lett foglalva.  Erről az 
italkimérési engedéllyel rendelkezők értesítést kaptak. Mindez a sok-sok viták miatt történt. Én 
úgy gondolom, hogy ez így reális és fair. Mert, hogy is nézne az ki, hogy ami a falu pénzén, a 
lakosok adományaival, sok helyi és vidéki ember önzetlenségével, összefogásával és áldásos 
munkával jön létre, abból csak „úgy” húzza valaki is a hasznot. Ez olyan dolog, mintha vetni 
nem vetnénk, csak kiballagnánk más földjére aratni. Igaz, kaptam én ezért fenyegetéseket, 
rágalmakat. De talán körül kellene nézni! Néha napján tükörbe tekintve, nem a másik szemében 
keresni azt a bizonyos szálkát, miközben a saját szemünkben nem vesszük észre a gerendát. A 
barátság, ami meg csak a pénzről szól vagy szólt, az meg  nem „igazbarátság”, az esetleg 
„álszentség”. No, ez meg nem én vagyok!  
   Gesztusosabb dolgokat is meg szeretnék osztani Önökkel.   
Utolsó testületi ülésünkön búcsúztunk Kaszab Gyula és Szalai László képviselő társainktól, 
mivel ők nem jelöltették újra magukat. Innét köszönve munkájukat, jó egészséget, nyugalmas 
szép napokat kívánok nekik. Itt szeretném megköszönni Istenes Gyula polgármester úrnak 
irántunk képviselők iránt kifejtett gesztusát, köszönetét a 2006-2010 időszakban-községünkben 
végzett munkánk elismeréséül.  
   Szept. 24.-én pénteken az idősebbeknek kedveskedtünk e nap szép rendezvényével. Reméljük 
felejthetetlen élményt szereztünk valamennyiüknek.  A jó egészség mellé minden jót kívánva, 
arra kérem Önöket, hogy jövőre még többen vegyenek részt, mert ne felejtsék, ez a rendezvény 
Önöknek készül Önökkel Önökért. Mi pedig had leljük örömünket, abban hogy örömet 
szerezhetünk. 
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   A kampány időszak hála az égnek csendesen zajlott. Közben szépen elkészült a játszótér 
kerítése, , a járda, az árkolások, újulnak az utak. Szebb képet kapott újfent falunk. Mindannyian 
büszkék lehetünk ezekre  a megvalósult dolgokra. 
   Október 3.-án vezetőket választottunk. Az eredményt már mindenki ismeri. Üdvözölve 
gratulálok a megválasztottaknak. Jó egészséget és jó együttműködő munkát kívánok 
valamennyijüknek.        Külön szeretném kifejezni köszönetemet azon választóknak, akik 
megtiszteltek bizalmukkal és rám szavaztak. Ígéretemhez híven mindenkit, minden gecsei 
embert szeretnék képviselni. A testületben olyan ötletek és döntések mellett fogok állni, melyek 
a falu minden kedves lakójának a javát, kényelmét, életét segíthetik. Minden igyekezetemmel 
Gecse javát szeretném szolgálni. 
   Köszönöm figyelmüket, hogy időt szakítottak rám. Köszönöm bizalmukat. 18.-án a 
beiktatással és hivatali eskütétellel is megerősítem vállalt funkcióm és ígéreteim. 
Jó egészséget kívánok! 
 
Gecse, 2010-10-15 
 
 
                                         Tisztelettel és szeretettel:  

 
 
                   Vida Sándor képviselő 

 
 

  
FFiinnoomm  ffaallaattookk……  
  
  

  Barackos csirke 
 
 
 
Hozzávalók:  ½ kg csirkemell filé, 1 teáskanál só, 1 teáskanál fehér bors, 1 tk. gyömbér, fél dl 
szójaszósz, ½ dl barackpálinka, 1 dl étolaj, 3 őszibarack, 2-3 mentalevél, kis csokor 
petrezselyem, egy fokhagyma. 
 
Elkészítés: Fél kg csirke mellet ujjnyi csíkokra vágunk, meghintjük egy tk. só, egy tk. 
fehérbors, egy tk. gyömbér, egy egész préselt fokhagyma keverékével. Összekeverjük, 
meglocsoljuk egy kupica (1/2 dl) barackpálinkával, fél dl szójaszósszal, 2ek. olajjal, 40 percig 
pácolódni hagyjuk. Olajjal kikent teflon serpenyőben 10-15 perc alatt átsütjük. Ízlés szerint 
hozzáadunk 1-3 friss, vagy konzerv őszibarackot, 10 percig fedő alatt pároljuk, rizzsel tálaljuk, 
mentalevéllel és petrezselyemmel díszítjük. 
 
 

  
                                                                                                                             Jó étvágyat! 
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2010. szeptember 24-én tartottuk 
az idősek napi megemlékezést. 
 
   A korábbi évektől eltérően az idén három különböző stílusú előadással szerettünk volna 
kedveskedni a község időseinek. 
   Elsőként egy kedves falusi történetet hallhattak a megjelentek Kutasi Krisztina előadásában, majd 
ezt követte a vaszari ovisok műsora. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a gyömörei általános 
iskolások citera előadása zárta a fellépők sorát. 
Mindhárom produkció nagy sikert aratott. Úgy gondolom az alkalomhoz illettek az ott látott-hallott 
különböző műfajú előadások, hiszen akár a szavalás, akár a néptánc vagy a citerázás mind olyan 
előadást igényel, amelyet manapság egyre kevesebben ismernek. Fontos, hogy ezek ne legyenek 
elfelejtve, hiszen ezeket az elődeink mind jól ismerték, tudásukat átadták nekünk, így most rajtunk a 
sor, hogy ezt tovább adjuk. Az idősek és a fiatalok közötti kapcsolatnak is ez a lényege. A múltat 
megismertetni, és hogy feledésbe ne merüljön, továbbadni azt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GECSEI 

HARSONA 

  
A település ingyenes lapja 

 
Megjelenik 

negyedévente 170 példányban                             
 

Kiadja: 
 Gecse Község Önkormányzata 
 

Felelős kiadó:                     
Istenes Gyula polgármester 

 
Tel.: 89/356-925 
 e-mail:  gecsepmh@globonet.hu                                  

  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! 
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MINDENSZENTEK – HALOTTAK NAPJA 

 
Mindenszentek és halottak napja 
november 1-2-a, a halottakra való 
emlékezés ünnepe.  
 
 
   Az 1.századtól kezdődően november 
elsejét szentelte az egyház a halottak 
emlékére. Az egész magyar nyelvterületen 
szokás volt ekkor a sírok megtisztítása, 
virággal díszítése. A római katolikusok a 
halottak lelki üdvéért régóta gyertyát 
gyújtottak a sírokon. Mindkét napot a 
néphagyományban számos hiedelem övezi. 
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a 
halottak.  
 
A harang szól  
 
   Sokfelé úgy tartották, hogy 
mindenszentek és halottak napja közti 
éjszakán a halottak miséznek a 
templomban, és amíg a harang szól, 
hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden 
helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az 
elhunytak eligazodjanak a házban. Erre a 
hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem 
volt szabad mosni, meszelni, a földeken 
dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház 
népére. E hiedelmek ma már kiveszőben 
vannak, de mindkét nap városon és falun 
ma is egyaránt a halottakra való emlékezés 
ünnepe. Ilyenkor benépesülnek a temetők, 
s a virággal borított hantokat körülállják a 
távolra szakadt hozzátartozók is. Hazahívja 
őket a szülőföld, az ősök, a családtagok 
sírja, s a sápadt kis gyertyafények körül 
ima és énekfoszlányok szállnak.  
 
A gyertyagyújtás  
 
   A gyertyák a halottakért égtek, a tűz 
megtisztulást hoz. Mindenszentek ünnepén, 
a halottak napja előestéjén a sírok néhány 
órára fénybe öltöznek. A katolikus hit az 
üdvözültek, a szentek emlékének szenteli 
november 1-jét, s a mai napot 
mindazoknak, akik már eltávoztak a földi 
világból. A gyertyaláng Krisztus jelképe, aki 
meghalt az emberekért, hogy elhozza a 
megváltás fényét.  
 
 

A mindenszentek napja az összes szent 
ünnepe  
 
   A tél rámutató napja november elseje. 
Délután megtisztítják, estére pedig 
gyertyákkal kivilágítják a sírokat. Odahaza 
annyi gyertyát gyújtanak, ahány halottja 
van a családnak. A szokás szerint éjjelre 
kenyeret és bort, vagy más, jelképes 
ennivalót tettek az asztalra, mert ilyenkor a 
hagyomány szerint a holtak 
hazalátogatnak. A halottak napja, vagyis 
másodika a tisztítótűzben szenvedő lelkek 
ünnepe. Ez a nap a „lelkek emlékezete”. A 
két napra vonatkozó szokások az idők során 
összekeveredtek. A napra vonatkozó 
tiltások egész hétre érvényesek.  
 
Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor 
a néma könnyektől a hangos zokogásig utat 
törhet magának az emlékezés, a fájdalom.  
 
Íme egy kedves versike, melyet elolvasva, 
tartalmát átérezve beláthatjuk, hogy 
mennyi igazságot rejtenek magukban e 
sorok: 
 
"Elmosogattam tegnap este nyolcra, 
rakosgattam fel a bögréket a polcra. 
Közöttük van kettő, fületlen, de szépek, 
elölről olyanok, mint a többi:épek. 
 
Csak a hibás részt hátra kell tenni, 
nem kell azt a hibát úgy észrevenni. 
Eszembe jutnak most a felebarátok, 
kiket képletesen fületlennek látok. 
 
Úgy teszem fel őket életem polcára, 
hogy ne lássak mindig arra a hibára! 
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra, 
mert ha én térek nyugovóra, 
 
Úgy rak el engem is az igazságos Isten, 
ahogy a bögréket rakosgattam itt lenn. 
A mennyei polcra nagylelkű szemmel, 
hátrafelé az én törött fülemmel..." 
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SSppoorr tthhíírreekk……  

                                                               
 
 
A hétvégén befejeződött a megyei III/C felnőtt bajnokságának a 2010/2011. évi őszi fordulója, a 
Gecse SE számára.  
 
   Mivel egyre több községben gondot okoz az, hogy felnőtt és tartalék csapatot is szerepeltetni 
tudjanak, így azok számára ahol ez nem kivitelezhető, létrehozták a megyei III/C osztályt. Az idén 
tíz csapatra bővült az itt indulók száma. 
   Mint ismeretes a csapat a tavalyi évben bajnoki címet szerzett az említett osztályban, ennek 
ellenére jó néhányan bejelentették távozásukat az együttesből. 
Kissé meggyengülve, de szerencsére annál lelkesebben vágtak neki az idei szezonnak, és ennek 
eredményeként- az őszi zárást követően-, 5 győzelem, 5 vereség mellett (23-17-es gólaránnyal) a 
tabella középmezőnyéből várhatják, a remélhetőleg minél jobb tavaszi folytatást. 
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Nádfedés régen és ma… 
     
   A település szőlőhegyén járva egyre kevesebb 
olyan pince található, amelyek felújítása során 
már nem a hagyományos tetőfedési eljárások 
alkalmazását helyezik előtérben a tulajdonosok, 
hanem a gyorsabban és az olcsóbban 
elkészíthető cserép illetve palafedést. Sajnálatos 
ez, hiszen a töméspincék képéhez a nádfedés 
passzol leginkább. Igaz, hogy ezek elkészítéséhez 
egyre kevesebb hozzáértő ember lesz, de ma még 
találunk ilyen személyeket, akiktől ezt meg lehet 
tanulni. 
Költséges és időigényes munka ez, de ha az 
ember szabadidejéből áldoz arra, hogy saját 
maga levágja a fedéshez szükséges 
nádmennyiséget, akkor ezzel sokat meg lehet 
takarítani. 
       
    A lakóházak és gazdasági épületek egyik 
jellegzetes és elterjedt héjazata. A nádtetőt 
legtöbbször paraszti szakemberek, nádazók 
készítették. A nádazás mesterséget képesítéshez 
sohasem kötötték, de úgyszólván iparszerűen 
űzték. Jó kézügyességű szegényparasztok, 
nincstelen emberek idősebb társaiknak 
segédkezve sajátították el. A nádazók nádtető 
készítése mellett nádfalak építésével is 
foglalkoztak. 

     

    
A nádazás nyersanyagbázisának szűkülése miatt 
az utolsó évszázadban sokat veszített a súlyából, 
azonban olyan vidékeinken, ahol a nád 
hozzáférhető, még ma is vagy a közelmúltig 
készítettek új tetőket, ritkán falakat is. A nádtető 
és nádfal készítése kereset kiegészítést biztosított 
a nádazók számára az év olyan időszakaiban is, 
amikor sem a mezőgazdaságban, sem másutt 
foglalkoztatottság nem volt.  
  
  Először kisebb nádcsomókat kötöttek. A lécezett 
tető fedését alul, a csorgó felől kezdték el. A tető 
hosszán egy sorban lerakott kis nádcsomókat 
régebben gúzzsal, a századfordulótól általában 
dróttal kötötték szorosan egymás mellé. A 
nádazást ketten végezték. A tetőn kívül álló 
nádazó fektette le a nádkévéket, majd a drótot 
hosszú, nagyméretű fémtűbe (fűzőtű, nádvarrótű) 
fűzve átdugta a nád között. Segítője, aki a 
padlástérben állt, átvette, megszorította és 
visszatűzte kívülre. A végleges lekötés előtt a 
nádazó fából készült, fogazott vagy sima lapú, 
nyeles eszközzel (nádverő, verő) felverte, hogy 
tömött és sima legyen. Néhol felveretlenül 
hagyták, akkor lépcsőzetes maradt a fedés. A 
gerincen a felálló nádvégeket keresztbe 
lekötötték. A gerincre sok helyütt koporsó- vagy 
vályúdeszkát húztak, amelyet hegyes szögben 
összeerősített és a gerincre ültetett karókkal 
(kaloda, kalodafa), ezeket pedig végükkel a nád 
alá bújtatott vesszőkkel (csaptatófa) szorítottak le. 
A nádtetőt elsősorban a Kisalföldön, a 
Mezőföldön, a Duna mentén és a Nagyalföldön 
alkalmazták; e vidékeken a tetőcserép 
elterjedéséig az uralkodó héjazat volt. A nádazók 
munkáját korábban nemesi házaknál, 
uradalmakban is igénybe vették, de dolgoztak 
katonai épületeken is. Könnyű, olcsó és tartós 
anyaga miatt kedvelték, télen meleget, nyáron 
hűvöset tartott.  
 

 


