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Elfogyott a pezsgő, elhalkult a trombita. Hidd,
hogy ez az év lesz éveid legjobbika!

Dolgozz, szeress és keresd a szépet!

Adjon a Jóisten Boldog Új Évet !
—————————————————————————————————————

Rég dédelgetett álmunk vált
valóra október elején!
A nyár folyamán elértük azt, hogy a Jókai
utca megszélesítése elkészüljön, ezáltal talán
egy fokkal jobban lehetett rajta közlekedni.
Korábban még az is gondot okozott, hogy két
személyautó el tudja kerülni egymást, annyira
keskeny és gödrös volt az említett szakasz.
Miután kezdtünk beletörődni abba, hogy ez
az állapot hosszú ideig így marad, jött a nem
várt fordulat.
Honnan, honnan sem, de tudott a Közútkezelő
Kht. pénzt előteremteni arra, hogy ennek az
útnak az aszfaltozása elkészülhessen.
Nagyon ráfért már a felújítás, reméljük
minél hosszabb ideig fog jó szolgálatot tenni
az azon közlekedőknek.
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Mivel egyre több helyen találkozhatunk –akár hivatalos értesítőn, akár a
hétköznapok valamelyikén- a község hivatalos címerével, úgy gondoltam, hogy
leírnám, hogy mit is jelképeznek a rajta található szimbólumok.

arany

kék

zöld

A címer leírása:
Kék színű háromszögű pajzson zöld hármas halmon, arany kettős kereszt áll. A pajzs
jobb felső részén kék szegélyű, arany pántú, arany gömb, felül arany kereszttel lebeg,
bal felső részén szintén arany lebegő szőlőfürt.

A címer szerkesztése és borítása:
A pajzs alakjának szerkesztésénél a kiinduló idom egy 7:8 oldalarányú téglalap,
melynek két oldala az oldalak felétől ívesen folytatódik és így csúcsban érik el
egymást.
Színei:
arany
Kék ( pantone: 298)
Zöld ( pantone 369)

A címer magyarázata:
A kék szín a végtelen eget jelképezi. A hármas halom és a kettős kereszt a Pannon-tájat, az
ezeréves kereszténységet idézi, utalva a község közelében húzódó Sokorói-dombság hármas
vonulatára. Az arany gömb kereszttel, az ún. világalma, a község középkori Karthauzi
birtokosságára emlékezetet. A szőlőfürt a hajdani történelmi szőlőművelésre utal, mely még
ma is meghatározó jelentőségű.
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Más szemszögből

Tisztelt Gecseiek! Tisztelt olvasók! Településünk ingyenes lapjának 2010. II. évf. 4. számát
olvashatják.
Tájékoztatom a tisztelt olvasót, hogy november 18.-án sikeresen lezajlott a 2010. október 3.-án
megválasztott képviselőtestület alakuló ülése. Az alakuló ülést, mint korelnök én vezettem. Az
ünnepélyes megnyitó után a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről és a
megbízólevelek átadása történt. Ezt követően a képviselők és a polgármester eskütételére került sor.
Az ülés a polgármester programjának ismertetésével és illetményének megállapításával folytatódott.
Ez az adat nyilvános információnak minősül, így nyilvános ülésen tárgyaltuk. A közhatalmat
gyakorlók, a közszereplést vállalók esetében a személyeknek, különösen a választópolgároknak a
közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogai elsőbbséget élveznek, a köztevékenység és annak
megítélése szempontjából jelentősek. Előzetes egyeztetés alapján a polgármester Úr a
döntéshozatalban nem vett részt. Tisztségét főállásban látja el. Illetménye minimális szorzóval lett
megállapítva.
5. napirendiként Ügyrendi Bizottságot választottunk. Elnöke László István, tagjai Kiss Lajos és Pethő
Atilla képviselők lettek
6. napirendként alpolgármester választásra került sor. A polgármester Úr személyemet jelölte erre a
posztra és mivel képviselő társaimtól is egyhangú bizalmat kaptam így vállaltam ezt a megbízatást.
7. napirend az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása volt. Amiről tudni kell, hogy külön nincs
sehol sem megállapítva. Soha nem is volt, és ha rajtam múlik soha nem is lesz. Az alpolgármesternek
egyenrangúnak kell lennie a képviselőtársaival. Szerintem legalább is, mint Gecse vagy hasonló kis
településen az anyagi megkülönböztetés csak ellentéteket szőne. Egyébként nem titok, hogy a
képviselőket a törvényben előírt tiszteletdíj illeti.
8-9.napirend Megbízatás adása a Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára, valamint az
önkormányzat gazdasági programjának előkészítése
Az ülést zárt ülés keretében szociális ügyekkel folytattuk, majd jövőbeni terveinket, elképzeléseinket
egyeztető beszélgetés követte, melyet megkoronázva a Gecse címerével ellátott kitűzők átadása zárt.
Személyes gondolatmenetem az új testület első üléséről: Az első „benyomás” jó érzéssel töltött el
bízva, hogy a megfiatalodott testület agilitását, rátermettségét a vezetésre az elkövetkezendő időszak
igazolni fogja.
Közben az idő is úgy repült, hogy azt vettem jómagam is észre, itt a december. Az advent időszak
kezdete. A télapó, vagy ahogyan mondani szokták a Mikulás is eljött újra kicsik nagy örömére. Még
jó, hogy nálunk ilyen is van! Tisztelet és köszönet a szervezőknek.
Aztán eljött december 13. Luca napja, ami régen Gecsén is nagy hagyománynak örvendett. Kár hogy
mára kiment a divatból. Habár édesanyám szerint a mi utcaajtónkban is volt egy kupac szalma, de ő
behozta. Így észre se vettük, de azért köszönjük. Valamikor én is hódoltam e szokásnak, így nem
háborgok rajta. Ez azt jelenti, hogy gondoltak ránk. A Lucázás a köszöntő szokások közé tartozik.
Dec. 12. éjszakáján vagy dec. 13. hajnalán kotyolni vagy palázni indultak a fiúk egy idősebb
vezetésével. Lopott szalmát vittek, szórtak a jó termés és jószág szaporulatát kívánva.
Verset is mondtak:
Luca- Luca, kitykoty,
Sok csibe, lúd keljen,
Aludttejes köcsög
Száradjon a kerten,
Vetés,virág megeredjen
Luca- Luca, kitykoty
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Luca- Luca, kitykoty
Vizük borrá váljon
Hosszú kolbász,Hurka
Lógjon a padláson
Házuk népe bajt ne lásson
Luca- Luca, kitykoty.

Mindezt azért írtam le, mert biztos vagyok benne, hogy sokan ezt sem tudták, pedig Dunántúli
népszokás.
Dec. 14.-én Testületi ülés tartottunk. Egy héten keresztül hirdetve volt, ennek ellenére csak nem
„tolongtak” szokásukhoz híven a lakosok. Pedig közmeghallgatás volt. Szó volt a környezet
állapotáról. Civil szervezetek beszámolója. Beszámoló a háromnegyed éves gazdálkodásról.
Rendeletmódosítás született az ivóvíz díjáról is, de úgy látszik, ez nem érdekel senkit. Egyébként
szóltam az épületeink állapotáért és hasznosításáért. Az útjaink állapotáért, szennyezéséért. Többek
között a belvíz helyzetért, a megoldatlan belvíz elvezetésért. Szóltam a szennyvízelvezetés
megoldatlan helyzetéért is. Dec. 15.-én ugyanezért hangot is emeltem a Vaszaron megtartott közös
testületi ülésünkön is. Sajnos megnyugtató választ nem kaptam. Úgy érzem aggodalmaim nem
alaptalanok. Nem akarok pánikkeltőnek vagy kedélyrombolónak tűnni, de bántanak egyes dolgok.
Részemről ez nem lelkizés. Inkább helyesbítek: felelősség érzet. Így érzek a szemétszállítás ügyében
is. Arra kérek mindenkit, a komposztáló edényét vissza ne adja. Eláll az üresen a portán, de hogy mit
is tegyenek, pontosan arról majd tájékoztatjuk önöket.
Mivel itt az év vége hangulatosabb témákra váltanék. Nagy izgalmak, rohanások, készülődések előzték
meg az ünnepeket. Aztán oly gyorsan ide is ért a karácsony és oly gyorsan el is telt. Szenteste és
karácsony napján nálunk gyűlt össze a család, együtt ünnepeltünk. Másnap anyósomnál,
édesanyámmal, rokonokkal, majd végül baráti körben. Karácsonykor a „szeretet” napján igazából
Jézus születését ünnepelve igyekszünk nem megfeledkezni szeretteinkről. Sem élőkről, sem holtakról.
Bár ennek az év többi napján is így kellene lenni. Én mégis bízom, hogy ilyenkor más is így érez és
így cselekszik. Egymást átölelve örülünk. Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál, ugyanúgy
igaz legyen holnap s holnapután! Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, békés karácsonyt
mindenkinek!
Megköszönöm figyelmüket! Ne feledjék: hit, remény, szeretet és lelki béke. Két szép versidézettel
búcsúzom Önöktől és Boldog Új Esztendőt Kívánok.
„Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.”
Arany János

„Te Új Világ, jóra törekvő,
bár te lennél az a rég várt,
békét hozó, csodás esztendő,
mely az Idők méhében érik
talán már évmilliók óta...
s most a mi Századunk tüzében,
most válik nagy... igaz valóra...
Boldog új évet, emberek! „
Várnai Zseni

Gecse, 2010-12-26
Tisztelettel és szeretettel:
Vida Sándor
képviselő
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Minden év kezdetén érdeklődve
várjuk a változásokat, változtatásokat,
hiszen megszokott, hogy mindig van
olyan dolog, melyeket a „mi
érdekünkben” módosítanak.
Gondolhatunk itt árváltoztatásokra,
támogatások-, igénylések módosítására.
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Ezekkel azonban legtöbbször
nemhogy segítenek, hanem inkább még
nehezebbé, megérthetetlenebbé teszik
számunkra a már megszokott formákat.

A közvetlen környezetünket, községünket érintő új szemétszállítási rendszer, illetve az
ahhoz kapcsolódó térítési díjak kapcsán bennünket is nagymértékben érint ez a változás.
A jobb érthetőség, és főleg a félreértések tisztázása miatt szeretném tájékoztatni Önöket
arról, hogy miért is kellett ezen az ellátási formán változtatni.
Az önkormányzatnak vannak kötelezően ellátandó feladatai a közszolgáltatások körében,
melyek közé a helyi köztisztaság és településtisztaság biztosítása is beletartozik.
Mivel ez önállóan nehezen lenne kivitelezhető és nem is gazdaságos, ezért az
önkormányzatok –egészen pontosan 112- összefogtak, és társulást alapítottak. Tették ezt
olyan megfontolásból, hogy így könnyebben megoldható lesz a feladat.
Sikeres pályázatot nyújtott be a társulás arra, hogy a hulladékelszállítás és tárolás
megfelelően, szabályozott körülmények között történjen.
A megítélt támogatás egy részét az Európai Unió biztosította, másik részét pedig a Magyar
Állam. Önerő megléte is szükséges volt, és mivel a társulás nem rendelkezett megfelelő
összeggel, ezért hitel felvételre volt szükség.
A közszolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást a Győri Kommunális Szolgáltató
Kft. nyerte.
Mára olyan fázisba érkezett a projekt a tavalyi próbaüzemet követően, hogy szükségessé
vált az új ürítés térítési díjainak megállapítása, annak fizetési módjának meghatározása.
Ebből következően 2011. január 1-től már az új tarifákkal kell fizetni az elszállításért.
Ez a következő tételekből fog összetevődni:
- rendelkezésre állási díj
: 8.451 Ft/önálló ingatlan/év + Áfa
- bio hulladék ürítési díj
: 3,158 Ft/liter/ürítés + Áfa
- maradék hulladék ürítés
: 3,608 Ft/liter/ürítés + Áfa
Amennyiben az egész évre vonatkozó rendelkezésre állási díjat leosztjuk egy hónapra,
akkor az azért fizetendő havi összeg bruttó 880 Ft, a bio hulladékért megtérítendő díj a 120
literes edénnyel számolva bruttó 474 Ft ürítésenként, a maradékért pedig bruttó 541 Ft-ot
kell fizetni alkalmanként.
Mivel többen érdeklődtek amiatt, hogy milyen módon lehet a bio hulladék gyűjtésére
szolgáló edényt visszaadni, szeretném közölni, hogy erre nincs szükség, hiszen a
rendelkezésre állási díj akkor is ugyan annyi, ha egy edényünk van, és akkor is, ha
kettő. Fizetni csak a kihelyezett edények után kell!
Fontos, hogy igyekezzünk minél gyakrabban igénybe venni a településen (katolikus templom
mögött, evangélikus templommal szemben) kialakított hulladékgyűjtő szigetet, hiszen ott
ingyenesen el lehet helyezni a különböző anyagú szemetet.
Tudom, kis időnek el kell telnie, amíg megszokjuk az elszállítás új formáját, de érdemes
odafigyelni a szemétgyűjtési szokásainkra.
Abban az esetben, ha bármilyen meghibásodása keletkezik a gyűjtőedénynek (összetörik a
teteje, kitörik a kereke…stb.) a szolgáltató ügyfélszolgálati számát kell felhívni, és ott kell
bejelentést tenni erre vonatkozóan.
Telefonszám: 06-96/516-606, 06-96/516-613, 06-96/516-614
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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.
Cím: gecsepmh@wdsl.hu
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tanácsban végzett munkáról,
valamint elfogadásra került a 2011.
évi munkaterv és a belső ellenőrzési
terv, illetve az önkormányzat 2011.
évi költségvetési koncepciója.
Döntés született az ivóvíz díjának
módosításáról, és Gecse község
helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének
jóváhagyásáról.
Nagyon sokszor hangsúlyoztam
már, hogy jó lenne minél több
ember véleményét hallani, és erre
kiváló alkalmat kínál egy-egy
testületi ülés. Ezért nyomatékosan
kérek mindenkit, akinek bármilyen
észrevétele van, ossza ezt meg
velünk.
Leginkább akkor orvosolható egy
probléma, ha azonnal jelezzük az
illetékesek felé, így azonnal lehet rá
reagálni. Hetek, hónapok elteltével,
már tehetetlen az ember.

Köszönöm!
Az október 3-i választások után,
október 18-án került sor az
alakuló testületi ülés megtartására,
melyen a lakosság részéről többen
is részt vettek. Igaz, hogy csak
néhány főről van szó, de ismerve a
környező települések lakosainak
aktivitását ezen a téren, azt
gondolom, hogy mi nem
panaszkodhatunk.
Napirenden szerepelt a Helyi
Választási Bizottság tájékoztatója a
választás eredményéről, a
megválasztott vezetők eskütétele,
illetmények megállapítása,
alpolgármester megválasztása, a
Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatára és az
önkormányzat gazdasági
programjának elkészítésére szóló
megbízás adása.

GECSEI HARSONA
A település ingyenes lapja
Megjelenik
negyedévente 180 példányban
Kiadja:
Gecse Község Önkormányzata
Felelős kiadó:

Az év utolsó testületi ülésére
december 14-én került sor, amely
közmeghallgatással egybekötött
volt. Meghallgathattuk a
környezetvédelmi beszámolót, a
civil szervezetek beszámolóit, az
önkormányzat háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámolót, a
polgármester beszámolóját a Pápai
Többcélú Kistérségi Társulási

Istenes Gyula polgármester
Tel.: 89/356-925
e-mail: gecsepmh@wdsl.hu
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Fejtörő…

_________________________________

________________________________

Ebben a faluban évszázadok óta egymásra voltak utalva a különböző vallású
emberek, felekezettől függetlenül, legyen katolikus, református, evangélikus vagy
esetleg más vallású. Tóth Sándor mezőlaki evangélikus lelkipásztor, a 90-es években
foglalta írásba gyülekezetünk számára az evangélikus egyházunk történetét.
Mindenki úgy olvassa ezt az irományt, hogy az „ökumeniké” szelleme hassa át
közben.
Polgármester Úr kérésére megjelentetjük ezt a történelmi írást, folytatásokban.
Olvassák figyelemmel.
Tisztelettel:
K alm ár E de
I. Község-lakóhely
Történetírók szerint a község neve 1319-ben GUECHE (régi magyar személynév, számosan
viselték). Először 1330 körül említtetik GECSE. 1488-ban rovásadót fizetnek a gecsei jobbágyok
(12 forintot) a lövödei kartauzi barátoknak, majd a veszprémi püspökség birtokolja a környék
falvaival együtt. 1531-ben majdnem kétharmadát a birtokállománynak a török felégeti és 1546-ban
a lakosságot elhurcolja. 1557-ben már 16 portáján folyik az élet, bár 1570-től a törökök uralják. A
15 éves háború idején lakatlan, de 1609-ben újra beszél a krónikás „árendásokról”, majd földesúri
majorságról, ahol cselédség munkálkodhat.
Gecse lakossága földmívelést folytat, bár állattartása nehézségekbe ütközik, mivel kevés a
rétje. Szőlőhegye azonban van, és 1538-ban a pápai piacon értékesítik a gyümölcsöt. Ezekben az
években egészen 1800-ig a győri püspökség szedi a tizedet, amelyet Kesző várához kell vinni,
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vagy árendában a földesúrnak a „szerződésben nem szereplő bárány- és méhkilencedet”. A
lakosság „szabadmenetelű, magyar jobbágy, mely a veszprémi püspök úriszékének van alávetve”.
Gecse 1773-ban magyar falu – katolikus egyházzal 1539-ben -, de a század végén már
nagyobb az evangélikusok száma. Mindegyik egyház a vanyolai plébániához tartozik és a
katolikusoknak már ekkor iskolájuk is van. A század végén már 700 lakosú a falu, a törzslakosság
evangélikus, de kevés földje miatt – amely a szombathelyi káptalan birtoka – megélhetését nem
biztosítja. A XX. század földbirtokreformja sem enyhített ezen, mivel Gecse határában kaptak
földet a szomszédos Gyarmatiak. Ezen új telepet Gyarmat községhez csatolták, így fogyott a
lakosság, a szőlőhegyen azonban 1949-ben 190 lakos volt.
II. Evangélikus egyházközség története 1895-ig
Régi írások számolnak be arról, hogy evangélikus hitükért buzgólkodókat szétszórta, pusztította
a tatár, török egyaránt. Többször néptelenné váltak a „rábaközi falvak”, majd újra benépesültek. A
rábaközi falvak evangélikus hitükért üldözött népe közül sokan menekültek ide és húzódtak be az
„ingoványos lápos területre”, mely a dombok között húzódott meg. Olvashatjuk régi írásban: „Itt
nagydarab földnek ura vette őket pártfogásba, az kinek oltalma alatt szabadon gyakorolhatták
vallásukat”. Egyik levélből olvashatjuk: „ Még régente az midőn mi eleink Getsei Helységet
megszállották, magok költségével szereztek Harangot, melyre most is reá vagyon metsztve:
Evangélikusok Harangja. Ebben az időben Csikvánd filiája, majd 1750-től Vanyolához kapcsolják.
1752-1786-ig a mostani telek szomszédságában (Kalmár Sándor) lévő pajtában gyülekeznek
össze dobszó jelre, mivel még temetéskor sem szólalhat meg az elvett harang. S mert II. József
türelmi rendelete sem szüntette meg ezen sértő állapotot, 1787-ben panaszukkal fordultak a
„Királyi Cameralis Adminisrátióhoz”. „Amikor könyörgésre összegyülekezünk, vagy halottunk
történik, szükséges lett volna az haranggal való jeladás, de mind ekkoráig, noha a fölséges Királyi
Kegyelem mindenütt már közönséges, most az harangozást megengedte, mégis a Getsei
Catholikus Atyánkfiai nem tekintvén azt is, hogy az Harang az mi Eleink költségével szereztetett és
tőlünk ingyen, minden pinz nélkül elvétetett, azon Harangnak haszonvételét velünk közleni nem
akarják. Még ekikoráig fundus sem jelöltetett az hová Mesterünknek Házat építhettünk volna”.
Kérésünk eredménnyel járt, mert 1787. június 1-jén kelt elismervényben írják: „…megvalljuk, hogy
az elvett harangra megegyezetek az itt lakozó Római Atyafiakkal és Őkegyelméktől a Harang
kifizetésébe felvettek 40 Ft-ot, hogy ezen, mi Summa pénzen magunknak és maradékainknak
mást különösen szerezhessünk”. Meg is vették a harangot a következő évben Takáts Gergely
kurátor vezetésével a kijelölt telken, valami kis rögtönzött imaházat építettek. S mivel ezzel
nincsenek megelégedve 1788-ban új oratorium-építésre kötnek szerződést a következőképpen:
„Alább megírom, megvallom ezen contraktusbéli levelemnek rendiben, hogy a Getsei Augustana
Confession lévő lakosokkal megegyeztem az Új Oratoriumjoknak felépíttetése eránt nyolcvanöt
forintokban olyvéggel, hogy az templomnak szélességét négy ölben adja meg, a hossza pedig hat
öl légyen. Ezenkívül pedig az megkívántató öt ablakkal és toronnyal azt felékesítsem és az építés
munkáját érdemesen és ditséretesen megtegyem. Veinglin Márton kőműves mester, Zeles Mihály
curátor, Takáts Gergely elöljáró, Zeles Márton, Vasvári György, Papp János elöljárók és Vazalla
Sámuel tanító. „Hitből fakadozó erővel, lelkesedéssel adják össze a szükséges pénzt és hordják
emellett az építési anyagokat. Ebben az időben /1791-ben/ kellett megfizetniük a vanyolai
plébánosnak a „200 Rhenes Forintokat”, amelyről hiteles elismervény van a gyülekezet
levéltárában. Vazalla tanítónak lakást építenek az iskolaépítéssel egy időben, mindkettő nagyon
egyszerű épület. A templom azonban nagyon szép kivitelű, a mostaninál 120 cm-rel alacsonyabb,
tornya pedig kettő méterrel és egyenes végződésű. A mostani félkörös záródást – az oltártéri
elhelyezést – 1886-ban építik hozzá. Ekkor eltüntetik a díszítéséket és külső formáját is
megváltoztatják. A vakolattal díszeit leverték és zsindellyel egyenítették a falakat. Megjegyezzük,
hogy az 1948-as templom felújításkor az eredeti állapotot alakították ki. Tanítói voltak 1786-tól
Vazalla Sámuel, Kiss Sándor, Holin Pál és Szij Sámuel. 1892-től Nagy Kálmán segédlelkész is
tanítója a gyülekezetnek és az ő idejében történt meg a gyülekezet önállóvá tétele, majd első
megválasztott lelkésze.
(folyt. köv….)
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