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A Föld napja „országos szemétgyűjtési akció” felhívásra, az idén
is igen-t mondtunk!
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén is meghirdette az
országos szemétgyűjtési akcióját. Erre április 21-én került sor, melyre önkormányzatunk is
jelezte részvételi szándékát, csatlakozva a nemes kezdeményezéshez. Azt gondolom, hogy
nem lehet elégszer hangsúlyozni a környezetünk tisztaságára való odafigyelés fontosságát,
hiszen a mindennapjaink életterére még nagyon sokáig szükségünk lehet.
A szükséges védőfelszereléseket biztosították a résztvevők számára, mindenki kapott
védőkesztyűt, láthatósági mellényt.

A részvétel hasonló volt a korábbi évekhez,
12 főt számláltunk, akiket –előzetes
beleegyezésüket kérve!- szeretnék név
szerint is kiemelni:
Kiss Lajos, Szalai Gábor, Pethő Attila,
Pfilfné Bagics Judit, Nyári János, Nyári
Barbara, Nyári Brigitta, Kelemen Ferenc,
Bendes Lalika, Tótfalusi Csaba, Tarró Imre,
Istenes Gyula.
Jó lenne, ha a legközelebbi ilyen akcióban
még többen vennének részt, mert abból arra
lehetne következtetni, hogy egyre többen
tartják fontosnak a környezetükkel való
törődést.

Jubileumi gyöngyfűző akció, Gyarmaton!
X. alkalommal rendezték meg, az egyben rekordkísérletnek számító eseményt.
Az iskola, folytatva hagyományait, az újabb gyöngyfűzési akció keretében 2011. április 2-án reggel
8 órától április 3-án reggel 8 óráig újabb 24 órás rekordot állított fel flittertűzés és gyöngyfűzés
segítségével történő mozaikkép-készítés tárgyában. Most a gyöngy bulin 83 tanuló részvételével 24
óra alatt 3 testet és több olyan „mozaikképet” készítettek, amelyeknek felületén a színek gombostűre
tűzött gyöngyökből és flitterekből állnak.
A hungarocell alapú földgömb, a nagyméretű Rubik-kocka és a Simon Péter tervezte Credo e-bone
típusú busz makettje és a további öt kép „kiszínezése” az iskola tornatermében történt, ehhez a
felhasznált flitterek száma kb. 153 ezer darab volt. A csoportok által elkészített művek felületének
mérése alapján állították fel a 24 óra alatt a legtöbb gyöngyből és flitterből elkészített, legnagyobb
összfelületű testek és képek kirakásának rekordját.
GRATULÁLUNK!
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Az évente esedékes tüdőszűrő vizsgálatot június 20-án tartották.
A korábbi évekhez hasonlóan mobil mérőberendezéssel érkeztek a szűrést végző
szakemberek. A működtetéshez szükséges elektromos áramot azonban már nem az Eontól kellett több tízezer forintért leköttetni, hanem a saját mérőberendezésünkre tudtak
rákapcsolódni a szükséges áramfelvétel céljából.
Mondhatjuk tehát, hogy a tavalyi Szüreti Fesztivál, az idei Zenés Nyár után a
tüdőszűrés kapcsán is már a kiépítés költségeinek megtérülését élvezhetjük.

Közhasznúsági jelentés
1. Szervezetünk 2010.-ben központi költségvetésből nem kapott támogatást. A személyi
jövedelemadó 1%-nak felajánlásából 67.663,- Ft bevétele keletkezett, melyet a
Mikulás ünnepély megrendezésére fordított.
2. Az alapítvány vagyonával történő gazdálkodása során a szabad pénzeszközök
lekötésre kerülnek. Az alapítvány pénzeszköz felhasználásáról a kuratórium dönt.
2010.december 31-én a közalapítvány 429.667,- Ft pénzeszközzel rendelkezett.
Az alapítvány működési költsége 2010.-ben összesen 27.974,- Ft volt.
Eszközvásárlás 2010. évben nem történt.
3. Az alapítvány a helyi önkormányzattól 2010. évben 70.000,- Ft támogatást kapott.
Lakossági és vállalkozói támogatásokból 119.500,- Ft bevétele keletkezett
szervezetünknek.
4. A szervezet vezető tisztségviselői nem részesülnek juttatásban, útiköltség térítésüket
(4.037,- Ft) a működési költség tartalmazza.
5. Az alapítvány a kiadásait mindig az alapító okiratban meghatározott célokra fordította.
Az alapítvány az önkormányzat támogatását (70.000,- Ft) a Mikulás (13.487,- Ft) és a
Húsvéti (7.235,- Ft) rendezvény, valamint a „Zenés nyár” című szabadidős program
megrendezésére (49.278,- Ft) használta fel.
A Zenés nyár c. program teljes költsége 498.110,- Ft volt, melyet a közalapítvány saját
pénzeszközeinek felhasználásával finanszírozott. Sikeres pályázatunknak
köszönhetően a fenti költségből várhatóan 377.857,- Ft kerül az alapítvány számláján
jóváírásra.
A szervezet 2010. évi számviteli beszámolója a közhasznúsági jelentés melléklete, mely az
alapítvány dokumentációjában hozzáférhető.

Gecse, 2011. március 10.

Horvát István
Kuratóriumi Elnök
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Más szemszögből!
Tisztelt Gecseiek! Tisztelt Olvasók! A fiatalkorúakra jellemző, hogy sürgetve hajtanák előre az idő
kerekét. Annak idején én is így voltam ezzel. Ma már, így megérett emberként azonban nem sürgetem
az idő múlását. Rég rájöttem már, hogy repülve múlik az magától is. Mint ha tegnap írtam volna ez évi
első újságcikket. Benne buzdítva férfi társaimat a húsvéti locsolás hagyományának ápolására. Aztán,
már a Pünkösd és vele a Bucsu, sőt még az Anyák napja, a május 1.-ei hagyományos szalonnasütés,
de még a gyereknap is elmúlt. A búcsú hagyománya ismét lejjebb adott nívójából. Talán a
pénztelenség is az oka. Mindenesetre elgondolkodtató. A többi hagyományos ünnep azért még tartja
magát. Rajtunk múlik, hogy mennyire ápoljuk ezeket. Az önkormányzatot érintve az elmúlt időszakban
a testületi üléseinken a költségvetést érintő rendeletmódosítások elfogadása történt. Mind ezt, a
beruházások, a változásokból eredő kiadások és néhol a módosult állami finanszírozások változása
tette szükségessé. Mivel falugondnokunk lemondott, helyébe újat kellett választani. A megüresedett
állás betöltésére pályáztatva került sor június 30.-án. A négy pályázó közül nem volt könnyű
választani. Vélemények megvitatása után a testület Kovács Imre takácsi lakost választotta. Munkája
augusztus 1.-vel három hónapos próbaidővel kezdődik. Testület e döntést több kritérium figyelembe
vételével hozta meg, mivel sokkal nagyobbak az elvárásaink, mint az előző időszakban voltak.
Egyébként az idő fog mindent igazolni, hogy jó vagy rossz döntést hoztunk e. Reméljük, hogy jót.
További jó hír, hogy napokon belül elkészül a ravatalozó. Szebb, modernebb, a mai elvárásoknak
megfelelőbb. Sokat használni ne kelljen, de mivel nem vagyunk örök életűek a végső tiszteletet még is
csak szebb környezetben igyekszünk megadni. E lapon keresztül is szeretnénk gratulálni Takács
Erzsikének a szép kitüntetéseihez. Kedves Védőnénink! Oly büszkék vagyunk rád. Köszönjük a soksok évtizedes áldozatos munkádat. Jó egészséget és a legjobbakat kívánva nagyon sokáig maradj
még meg nekünk! A Jó Isten éltessen! Kis település révén szép számmal gyarapítják létszámunkat az
idén érkezett újszülött jövevények. Jó egészséget kívánunk nekik, üdvözöljük őket és természetesen
szüleiket, családjukat is. Nem rég megkeresett községünk egyik tisztes polgára és javaslatot tett
díszpolgári cím adományozására. Mind erről tudni kell, hogy az előző polgármester úr és testülete
hozott annak idején döntést és határozatot. Ez egy díszoklevéllel járó erkölcsi elismerés.
Hangsúlyozom nem anyagi csak erkölcsi elismerés. Olyan személyek kaphatják, akik sokat tettek a
településünkért, az itt élő gecsei emberekért. Mind ezt anyagi juttatás nélkül, nem pénzért, hanem
önzetlen társadalmi munkával vagy épp adománnyal cselekedték. Eddig három pedagógus kapott
díszpolgári címet: Szabó László és felesége Ibi néni és Resch Ottó. Természetesen a javaslatot
támogatva tovább adtam. Azonban én jobban szeretném, ha egy ilyen javaslat kialakításában
személyesen a lakosság is részt venne! Mindezt bárki megteheti személyesen vagy írásban, emailben de talán még telefonon is az önkormányzatnál. Jelezni a képviselőknél, a polgármesternél
vagy körjegyző asszonynál is lehet. Mivel tombol a nyár a nagy hőségben figyeljünk jobban oda
magunkra és egymásra is. Hagyományokhoz híven az idén is szervezek kirándulást a Balatonra
augusztus 20-ára. Utazás autóbusszal, indulás reggel 7 órakor. Hazaérkezés várhatóan este 20-21
óra között. Részvételi díj 1300 Ft/Fő. Jelentkezni lehet július 24-ig adatokkal és befizetéssel, de
legkésőbb augusztus 2-ig tehetik meg. Természetesen mind ez férőhely és létszám függvénye.
Tisztelettel invitálom mindazokat, akik szeretik a kirándulást és közösség szeretők. Tartsanak velünk e
napon! Politikába most nem szeretnék belemélyedni, hisz tudják, amit központilag elrendelnek, annak
úgy is kell lennie. Annyi azonban biztos, hogy minden téren nagy változások várhatók. Testület meg
igyekszik az anyagi javakkal, a kínálkozó lehetőségekkel jól sáfárkodni a falunk és a benne lévő
lakosok érdekeit figyelembe véve. Én magam továbbra is ezt teszem, igyekezve a dolgokat jó és
helyes mederbe terelni. Még akkor is, ha esetlegesen egyes rossz nyelvek mást állítva próbálnak
lejáratni. Higgyék el, lapulnak még tarsolyunkba jó ötletek és ezeket igyekszünk is megvalósítani.
Konfliktusokat kerülve vagy jól kezelve én arra kérném önöket, hogy partnerségünkért partnerek
legyenek továbbra is! Rosszat elvetve a szépet, jót megszeretve ezután is szeressék! Mert így vállnak
maradandóvá vagy örökké mindannyiunknak. Szép nyarat, jó pihenést, jó termésáldást és jó
egészséget kívánok. Köszönöm figyelmüket.
Tisztelettel és szertettel: Vida Sándor alpolgármester.
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Amint azt tapasztalhatták az újság most megjelenő száma, elég nagy csúszással került
kiadásra. Ennek azaz egyszerű oka - amely jelentősen megnehezíti a dolgomat-, hogy még
mindig csak kevesen segítenek a szerkesztésben.
Több alkalommal is kértem a segítségüket, hogy osszák meg élményeiket, tapasztalataikat, jó
tanácsaikat másokkal is, hiszen sokszor a kézenfekvőnek tűnő dolgok is hasznos segítségként
szolgálhatnak.

Szerkesszük együtt a Gecsei Harsonát!
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@wdsl.hu

A legutóbbi számban már beszámoltam arról, hogy a szeméttelep rekultivációs munkálatai
megkezdődtek. Most viszont már arról adhatok tájékoztatást, hogy a projekt sikeresen
befejeződött, a szemétsokaság helyén mára egy fűvel borított domb található. Mindjárt jobb
képet fest így az a táj. Ajánlom szíves figyelmébe mindenkinek. Aki teheti, nézze meg az ott
elvégzett munkát.
Az adott terület további hasznosítására vonatkozóan a segítségüket szeretném kérni, hiszen
több mint egy hektáros területről beszélünk, amely az önkormányzat tulajdonát képezte eddig
és természetesen ezután sem lesz ez másként. Akinek lenne ötlete, hogy mire használjuk azt a
területet, kérem, mondja el elképzelését.
Segítségüket előre is köszönöm!

Hallotta már…
Apuka és kisfia együtt autóznak. Az apa átmegy egy piros lámpán, és zavartan mondja a fiúnak:
- Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog volt, ilyet nem szabad ám csinálni!
- Semmi baj, apa! - mondja a fiú. - A mögöttünk jövő rendőrautó is átjött rajta!

---------------------------------------------------------------Old Shatterhand és Winnetou lovagolnak a prérin, amikor Winnetou lova megbotlik, és az
indián nagyfőnök a földre esik. Ahogy ott fekszik a földön, fejét a földre tapasztva, megszólal:
- Nem messze előttünk egy bölénycsorda van!
Old Shatterhand körbenéz, de nem lát semmit. Csodálattal kérdi indián barátját:
- Winnetou testvérem, ezt meg honnan tudja?
- Az előbb estem bele fejjel egy nagy adag friss bölényszarba!
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Fejtörő…

A Vaszarra és a Gyarmatra járó általános iskolásaink idén is részt vettek az iskolájuk által
szervezett papírgyűjtésben. Több száz (!) kilónyi papírral járultak hozzá a minél jobb
szerepléséhez, s egyben az osztályok között is verseny zajlott.
A hulladékgyűjtésnek, emellett különösen a szelektálásnak nagy szerepe van. Már az
iskoláskorú gyerekeket is rá kell szoktatni, hiszen nagy problémákat okozhat a jövőben, ha a
keletkező hulladékot nem megfelelőképpen kezeljük.
Kérek mindenkit, hogy erre kellő hangsúlyt fektessen, mindenkinek közös érdeke kell, hogy
legyen, mert senki nem szeret szemét közt élni.
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Május 18.
Rendkívüli ülés került megtartásra.
Napirenden szerepelt az önkormányzat települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatási rendeletének módosítása (ennek értelmében az ürítések díja kéthavi elszámolással
történik), a vaszari Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának, valamint a Pápai Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának szükségszerű módosítása, illetve döntés született a
ravatalozóval kapcsolatos felújítási munkálatokat elvégző kivitelező kiválasztásáról.
Május 27.
Az előző testületi ülésen jelentette be a korábbi falugondnok, hogy május 30-val kéri a közalkalmazotti
munkaviszonyának a megszűntetését. Emiatt a falugondnoki állás megpályáztatásának a kiírása
szerepelt ezen alkalommal napirendként, melyre a benyújtási határidő június 20-a volt.
Június 30.
Napirendek:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása, a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítása, az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás egye szabályairól szóló rendelet
módosítása, illetve vegyes ügyek valamint szociális ügyek.
A legutóbbi testületi-ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei:
- befejeződtek a ravatalozó kivitelezési munkálatai,
- a rendezvénysátras pályázathoz kapcsolódóan a pályázati összeg lehívásra került, melynek kapcsán
helyszíni szemlét tartottak az MVH ellenőrei, és mindent rendben találtak,
- a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással és a GYŐRSZOL ZRT-vel aláírásra került az
a háromoldalú megállapodás, amely a 2.611.428 Ft-os önerő visszafizetéséről szól. A megállapodás
értelmében az önkormányzat két részletben vállalta az összeg törlesztését,
- augusztus 1-vel munkába állt az új falugondnok.
Augusztus 17.
Két fontos dolog indokolta a testületi ülés megtartását. Az egyik a szüreti rendezvényhez
kapcsolódóan a közterület használati díj mértékének a meghatározása volt. A döntés értelmében a
kitelepülni kívánó vállalkozóknak 100.000 forintban lett meghatározva a közterület-használat díja.
A másik már korábban eldöntött orvosi rendelő fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó döntés
meghozatala volt. A kivitelező kiválasztására került sor, így a beadott árajánlatok alapján a
kedvezőbbet választotta a testület.
Döntött a képviselő-testület arról is, hogy a felújított ravatalozóban található belső ajtó is ki legyen
cserélve, illetve arról, hogy a temetőben a kút felújításra kerüljön.
Szeptember 1.
Hat napirend szerepelt ezen a napon, melyeket a képviselőknek meg kellett tárgyalniuk.
Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, amely csak formalitás volt, ezt ugyanis az
időközben történt változások tették szükségessé. Az önkormányzat gazdálkodásának 2011. I.
félévéről szóló tájékoztató, melyről a polgármesternek szeptember 15-ig kötelessége tájékoztatni a
képviselő-testületet azt mutatja, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások az előirányzatnak
megfelelően alakultak. Sorra került a polgármester beszámolója a társulásban végzett munkáról,
illetve a testület jóváhagyta a belső ellenőrzési tervet, melyet a jegyző készített el.
Az Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és az önkormányzat közötti megállapodás
elfogadására is sor került, mely alapján a fogászati sürgősségi ellátás során elvégzett
beavatkozásokért fizetendő díjakat az önkormányzat vállalta fel.
Október 26.
Ekkor került megvitatásra az önkormányzat szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló rendelet módosítása, valamint döntés született az EMVA pályázatok
beadásáról is. Ezen kívül vegyes ügyek és zárt ülés keretében szociális ügyekről határozott a testület.
November 21.
Egy témáról kellett dönteni, ez a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása volt.
November 30.
Ekkor került sor a civil szervezeteink beszámolóira, a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati
rendelet módosítására, a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóra, a 2012. évi
költségvetési koncepciójának előterjesztésére, az ivóvíz díjáról szóló rendelet módosítására.
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több alkalommal nyertünk félmillió körüli

Az elmúlt néhány évben, ahogy

összegeket.

azt már tapasztalhatták is, az Önök

Az idei évre a ravatalozó felújítása maradt,

által megválasztott testület azon

amely elkészült, aki látta, azt gondolom,

munkálkodott, hogy az adódó

hogy elégedett lehet az eredménnyel.

pályázati lehetőségeket kihasználva

Mindez azért jutott az eszembe, mert

fejlessze a községet.

most van azaz időszak, amikor az

önkormányzatnak el kell készítenie a jöv

Ennek eredményeként sikerült új

évi koncepciót, amely a következ

kisbuszt vásárolni, utat felújítani, a

év

költségvetésének a vázát adja. A nem is

m vel dési házat belül teljesen rendbe

kevés fejlesztés ellenére, községünk

tenni, illetve a tetejét lecserélni, oda

anyagi helyzete elfogadhatónak mondható

központi f tést csináltatni.

(pillanatnyilag!), igaz a jövő évi

A falu központjában egy kis parkot

támogatások mértéke még nem ismeretes.

alakítottunk ki, a játszótér kerítését is

Természetesen nem dicsekedni akarunk

rendbe tetettük, és néhány új játékot is

ezzel, hiszen a testületünk csak azt tette,

vásároltunk. A rendezvényeink

amit ígért, és ez a legfontosabb!

lebonyolításához nélkülözhetetlen sátrat is

Köszönjük a bizalmukat, és ígérjük,

pályázaton nyertük, melynek az önrésze

hogy a jöv ben is minden tőlünk telhetőt

már egy év alatt megtérült, és a

megteszünk azért, hogy lakóhelyünk még

kés bbiekben további bevételekre

vonzóbb legyen az idelátogatók és

számítunk, annak bérbe adása kapcsán. A

természetesen az itt él k számára! Az

szüreti rendezvényeink lebonyolítására is

utunkba - akarva vagy akaratlanul - állított
akadályokat pedig le fogjuk küzdeni!

Szüreti hagyományok
Régen a szüret társas eseménynek számított, amelyre egy egész éven át emlékeztek és

készültek a családok. Akkoriban ez egy egész közösség - falvak, sz l hegyek - közös
ünnepe volt, amelyet a nap végén mulatságok zártak.
Máig élő szokások

Habár manapság is családok, rokonok, ismerősök közös programja a szüret, a 18-19.
században sokkal szélesebb körben, és nagyobb összejövetelként ünnepelték meg a
betakarításnak ezt az időszakát. Sok hagyomány azonban ma is él, s ezekhez - mint például a
szüret kezdetének időpontjához - büszkén ragaszkodnak az emberek. Tokaj-Hegyalján például
a hagyomány szerint Simon-Júdás (október 28.) napján kezdték meg az aszú szüretelését. De
számos vidéken jellemző, hogy a rég kialakult napokhoz kötődik a szüret kezdete. A 18-19.
században sok helyen a községi tanácsok határozott időpontot szabtak ki a szőlő
betakarításának kezdetére. Ez az időpont azonban régiókként változott, figyelembe véve az
időjárási viszonyokat, a jellemző szőlőfajtákat és egyéb tényezőket. Az Alföldön például
hagyományosan Mihály napja (szeptember 29.) volt a szüret kezdetének időpontja, míg a
Dunántúlon csak Terézia napján (október 15.) kezdődött a szüret.
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A szüret régen

Szüret idején még a törvénykezés is szünetelt. Igazi sátoros ünnep volt a szüret, melyre
még az idegen földön vitézked

emberek is hazatértek. Kihagyhatatlan esemény volt, a

társadalmi élet fontos része, s nem utolsósorban az ismerkedés egyik fontos színtere. A
tánc, a mulatozás mellett természetesen nem maradhatott el a borozgatás sem. Ennek aztán

gyakran lett következménye kisebb-nagyobb verekedés, amely azonban egyáltalán nem volt
szokatlan és különösebben megbotránkoztató történés. Enélkül nem is múlhatott el igazi
szüreti mulatság.
A munkálatok

Hagyományosan zajkeltéssel indult a szüret, riogatással, vagy pisztolylövésekkel. Csak eztán
indult

a

munka.

A

lányok,

asszonyok

voltak

a

szed k,

akik

vidékenként

gy jt edénybe - vödör, kézi puttony, kosár, sajtár - szedték kacorral (sz l metsz
sz l t.

változó

késsel) a

k kiabáltak aztán a puttonyos legényeknek, férfiaknak, akik - az akkor még fából

készült - puttonyba gy jtötték a sz l t. A szemeket préselés el tt összezúzták, ezután indult

a tulajdonképpeni borkészítés. Természetes volt, hogy a munka alatt vidám énekszótól,
viccekt l volt hangos a vidék.
Szüret után

A nap végén a szüretel k szüreti koszorút vittek a vállukon, amely sz l fürtökb l, búzával,

szalagokkal díszített koszorú volt. Régen a földesúr kapujába gy lve dicsérték a termést, s a
földesúr tartott este aztán táncos mulatságot.

A szüreti id szakban még ma is sok helyen ünnepelnek szüreti felvonulásokon az emberek.
A régi id k szerepl ir l - a bírót, cs szlányokat, cs szlegényeket, táncmestereket - ma
beöltözött emberek emlékeznek meg. A szüret elengedhetetlen szerepl je a borkirály, aki az
esti mulatságért volt egykor felel s. Nem maradhat ki a menetb l a hordóra ültetett piros

ruhás férfi bábu, az úgynevezett baksus - figura. Eredete valószín leg Bacchusra, a rómaiak
bor-istenére vezethet
szórakoztatják

a

vissza. A menet fontos szerepl i a tolvajok és cs szök, akik

közönséget,

szerepvállalásukat a szüretb l.

ugyanakkor

bemutatják

az

egykor

nagyon

is

jellemz

Szüreti ételek

A szüreti fogások elkészítésére a gazdaasszony különös gondossággal ügyelt. Este, a
szüretb l hazatér ket már megterített asztal várta. F

eledel a birka - vagy marhahúsból

készült bográcsos és a kalács volt. A húsleves, töltött káposzta sem maradhatott el, amit
aztán fánk (csörge) zárt.
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Az evangélikus egyházközösség történetének a folytatása…
…Bolla Viktor szerecsenyi gondnok aláírásával készült jegyzőkönyv szerint: „A közgyűlés kölcsönös
megegyezés folytán” … a szerecsenyi fiókgyülekezet a gecsei anyagyülekezet számára az alábbi járandóságot
fizeti: „ A lelkésznek fizetik az / olvashatatlan, talán évi/ 10 koronát, a közös kiadásokból a reájuk eső részt,
amely a jelenben 5 korona, a gyülekezet javára fél pár 1/8 , egész pár 1/4 pozsonyi mérő rozsot évenként. S
felhívja a szerecsenyi gondnokot, hogy december 15-ig átszolgáltassa a fenti járandóságot. „ A csatlakozás
számban növelte a gyülekezet lélekszámát, de lelki kapcsolata csak akkor javult, amikor Szerecseny –
gyülekezet templomot épített /1948/. Eddig a hívek – vegyes házasok lévén reformátusokkal – a református
gyülekezetben éltek, gyermekeik ott iskolában jártak, sőt konfirmáltak. Egyházi adó fizettek ugyan olyan kulcs
szerint, mint a reformátusok, sőt temetéseket igen sokszor a ref. tanító végezte el. / Jakab S. lelkész hetenkénti
átjárással, családlátogatással és hittanórák tartásával ébresztette fel önálló evangélikus gyülekezeti életre az alig
120 lelket. Növekedett még a gyülekezet lélekszáma a nagyrészt Újmalomsokról a vaszari határba letelepedett
evangélikus családokkal 17-tel –un. Reménytelepen.
1905. március havában tartott rendes évi közgyűlésen Nagy Kálmán lelkész megemlékezett azon tényről: „ A
jövő évben lesz 120 éve, hogy a gyülekezet elnyomatás után újra szervezkedett, valamint 120 éve annak, - 1886ban -, hogy a templomunk a jelenlegi nagyságában megújítottatott. Ünnepség tartására kérte a híveket, hogy
ezzel is bizonyítsák az „ősök hitéhez való ragaszkodásukat!” Ekkor határozzák el azt is, hogy a 120 évvel ezelőtt
szerzett kis harangot felcserélik közadakozásból nagyobbra. 1906. május 13-án ünnepelték a gyülekezet 120
évét, s a 298 kg súlyú harangot ekkor szentelték fel. Ugyancsak ez év május 20-án: „Megünnepelték Bocskay
István hős Erdélyi fejedelem által kivívott Bécsi békekötés 300. évfordulóját” iskolában és templomban.
Az 1892-ben épült lelkészlakás és a vele egy fedél alatti iskolaterem jó állapotban van, de a zsuppfedeles
melléképületek összedőlőben vannak. 1907. április 2-án egy akarattal kezdtek hozzá a romok eltakarításához és
cseréptetős hátsórészt alakítanak ki, amelyben lelkészi irodát, kamrát, magtárt, ezek alá pincét, majd hátrább
istállót, kocsiszínt és sertés ólakat építenek 3500 Korona értékben. Kézi és igás napszámmal szívesen veszik ki
részüket a hívek a munkából Kalmár Ferencz és Kiss János gondnokok vezetésével.
S míg a férfi erő az épületek felújításán munkálkodik, a Nőegylet tagjai a régi rézből készült úrvacsorai edények
megbecsülése mellett / feliratosak őseik ajándékai / új ezüstből való edényeket vásárolnak. Az oltár körüli
zsámolyt bordó-piros plüssel vonják be.
Az 1908. április 26-i közgyűlésen határozzák el, hogy a már évekkel előbb felügyelői tisztéről lemondott Relle
Sándor helyett Mihályi Sándor nagydémi földbirtokos, evangélikus hitében élő, egyházi ügyekben járatos urat
kérik meg és elfogadása után választják meg. Aki azonban ezt a tisztségét csak négy évig tudja lelkiismeretesen
vállalni és egészségi állapota megromlása miatt 1912. október 20-án köszön el a hívektől. Utódjául Dr.
Kovacsics Sándor téti járási orvost kérik fel és szívesen is vállalja a nemes szolgálatot. 1912. október 20-án
tartott ünnepi beiktatásakor hitet erősítő beszéddel vállalta a felügyelői tisztet és 20 koronás ajándékkal buzdított
az adakozásra a gyülekezet anyagi életének a megalapozására. Később Győrbe költözött, s mint városi nyug.
tiszti főorvos és egyetemi m. tanár rendszeresen megjelent a gyülekezetben és gyakorolta elnöktársi tisztségét.
Hofbaeur Pál egyházmegyei esperes 1911. április 26-án tartott hivatalos látogatáson örömének így adott
kifejezést, hogy a „gyülekezet körében minden tekintetben virul az egyházi élet”, az istentiszteletek látogatása,
az iskolában folyó munka, a lelkész és tanító példás kapcsolat tartása a híveket is áldozatkészségre és
egyházhűségre serkenti. Nemcsak a helyben lakók, de még az idegenben jutottak is adományaikkal tartják
kapcsolataikat a gyülekezettel. Sokan költöztek ki ez időben Amerikába, a nagy birtokok miatt földhöz nem
juthatók. Voltak, akik egy kétévi munkálkodás után megbecsülve verítékkel szerzett „dollárjaikat” hazajöttek és
földet tudtak vásárolni. Lassan jobb életre fordulást azonban megfékezte, sőt összezúzta a közeledő háború
viharja.
Így örökítette meg ezt a lelkész napló:’1914. augusztus 1-jén éjszaka, talán még sohasem történt meg, dobpergés
ébresztette fel a község lakosságát. …Másnap a déli vonattal községünk és gyülekezetünk minden katonaviselt
tagja, 42 éves korig, elhagyta a községet és kis családját, hogy sokan közülük soha viszont ne lássák.”
Nemsokára jönnek a szomorú tudósítások a „hősi halottakról”, akikről a templomban megemlékeznek név
szerint is. Majd a rekvirálás, alig marad a családnak kenyérgabona. Sokan zokognak panaszkodva, mások
keresik imádságban, istentiszteleti közösségben a lelki békességet. Reménységgel várnak haza érkezőket,
békességet, nyugalmas munkálkodást.
A háború gyomra telhetetlen – írja Jakab Sándor lelkész naplójába -.”Testről ruhát, asztalról kenyeret, szívekből
békességet. Betört a templomba is és elvitte a nagy harangot, amely 1915. október 9-én hívta templomba utoljára
a híveket. A gyülekezet élete is szegényesebbé válik, sokan elfordulnak az Istentől, mivel ezt a szörnyű vérontást
megengedi. 1918. október 31-én jön a forradalom híre, majd a kommunizmus, és 1919. március 21-én kiáltják ki
a „Tanácsköztársaságot”. Egyházat, vallást gyalázva fogyatkoznak a templomos hívek, közel 75 % lemarad. A
gyülekezet élete lábadozó beteg látszatát kelti és bár gyengén, de botra támaszkodva járni kezd. „A Te botod és a
Te vessződ vigasztalnak engem” szólal meg sokakban a Zsoltáros üzenet. Vallják az ismertvallomást: Aki
megsebesít, meg is gyógyít. Aki lesújt, fel is emel.”…
(folyt.köv.)
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Mint ahogy minden évben szokásos, önkormányzatunk decemberi ülésén tartja meg
a közmeghallgatást. Arra gondoltam, mivel általában nagyon kevesen jönnek el a
testületi ülésekre, ezért az újágban megjelentetem az ott elhangzottakat, ugyanis ebben
átfogó képet kaphatnak az idei évben történt eseményekről.
Még mindig a csatorna beruházás befejezése okozza önkormányzatunk és a
társulat számára is a legtöbb fejtörést. Sajnos a beruházás jogi és pénzügyi
szempontból is nagyon bonyolult. A beruházásban részt vevő felek egyetértésére
lenne szükséges ahhoz, hogy záros határidőn belül befejezhető legyen, az el nem
készült rendszer. Önkormányzatunknak olyan megoldást kell találnia, amely
elsősorban a lakosság és a község érdekeit tartja szem előtt.
A tavaly év végén elfogadott munkatervnek megfelelően, időben megtartásra
kerültek a testületi ülések.
Az önkormányzatra rótt feladatok semmivel nem lettek kevesebbek az idei évben
sem, sőt talán gyarapodtak is, viszont az új jogszabályi feltételek miatt a
közfoglalkoztatási lehetőségek nem voltak megfelelőek. Kis létszámmal és kevés
munkaórával gazdálkodhattunk.
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy feladatainkat jól megoldottuk.
A traktor pótkocsiját februárban leműszakiztattuk. Szintén februárban került
beszerzésre a JCB árokásó. Ezen eszköz beszerzésével az volt elsősorban a célunk,
hogy az önkormányzati csapadékvíz elvezető árkok tisztántartása megfelelő
minőségben elvégezhető legyen. Ez a tavasszal már elkezdődött, mellyel ismerve a
hasonló típusú gépek munkáira szokásosan felszámított díjakat, több százezer
forintot takarítottunk meg.
Egyébként tájékoztatásul szeretném közölni, hogy néhány magánszemély is igénybe
vette a fent említett gép munkáját, amely kapcsán csaknem 400 ezer forint bevétel
képződött.
Februárban került sor a „Patonai út” murvázására. Ez a mezőgazdasági
vállalkozók segítségével történt meg.
Az éves költségvetés során, a támogatott szervezetek részére megállapított
összegek márciusban egy összegben kifizetésre kerültek.
Rendőrségi fórumra is sor került ez évben is, melynek kapcsán elmondható, hogy jó
a kapcsolatunk a rendőrséggel, szerencsére kevés dolguk akad a faluban. Ez, az
általuk készített statisztikából is látszik.
Márciusban a Civil szervezetek munkáit bemutató kiállításnak adott helyszínt a
Közösségi Ház. Megnyitójára 15-én került sor.
Az áprilisban most már rendszeresnek mondható szemétgyűjtési akcióban a Föld
Napjához kapcsolódóan ismételten részt vettünk, ettől függetlenül természetesen az
év folyamán több alkalommal is összeszedtük a község területén képződött
hulladékot.
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Az évente szokásos tüdőszűrés rendben lezajlott. Ennek kapcsán tudtuk kihasználni a
tavaly kialakított teljesítmény növelést. Megtakarítottuk az E.On részére eddig ilyen
címen kifizetett kb. 50 ezer forintot.
A gyermeknap megrendezése június 4-re tolódott az előző hétvége rossz időjárása
miatt. Nagy sikere volt a gyerekek körében a tűzoltóság és a rendőrség
bemutatójának, de rendeztünk sorversenyeket is, és természetesen a légvár is
szórakozást nyújtott a résztvevőknek. A lángos és palacsintasütésből a szülők vették
ki a részüket. Nekik nagyon köszönjük a segítséget.
Nyáron bekapcsolódtunk a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésébe, így 9 család
részesült 45 napig melegíthető élelmiszertámogatásban.
A Jókai Mór Városi Könyvtártól 75.000,- Ft-ot kaptunk kulturális célú
felhasználásra. Ebből ötvenezer forintot használtunk fel az idősek napján a
fellépőre, 25 ezer forint értékben pedig a Betlehem készítésének költségeit tudtuk
ebből biztosítani.
A ravatalozó felújítására is sor került ez évben, a még 2009-ben elnyert
falumegújítás és falufejlesztés pályázati támogatás felhasználásával. A kivitelezőt
pályázat keretében választotta ki az önkormányzat, a Helltherm Kft. nyerte el a
kivitelezési munkát. A munkálatok befejezése után a pályázati elszámolásra is sor
került. Ez a pályázat végső elszámolás is, mely a kultúrház tető, a park, a játszótér,
annak kerítése és a ravatalozó felújítási munkálatait foglalta magában. A kifizetési
kérelem beadása megtörtént, a helyszíni ellenőrzésre már sor került, várjuk a
fennmaradó támogatási igény kifizetését.
A testület döntésének megfelelően két önkormányzati dolgozó letette a JCB-re a
vizsgát (2x180 e Ft-ba került), így hivatalosan is végezhetik immár a munkálatokat
a géppel.
Július 30-án, a Gecse Községért Közalapítvány rendezésében került lebonyolításra
a „Zenés nyár”, melynek előkészületeiben az önkormányzat is kivette a részét a
színpad,- és sátorállítással. Ebben egyébként több lakos is a segítségünkre volt.
Az augusztus 6-i pápai kutyakiállításra bérbe adtuk az önkormányzat
rendezvénysátrát, felállításában és szétszerelésében ismét több helyi lakos
társadalmi munkában segített. Ezzel 225.000 forint bevétele keletkezett
önkormányzatunknak.
A község falugondnoka június végével közös megegyezéssel távozott, így új
falugondnok felvétele vált szükségessé. Ő augusztus 1-jétől tölti be állását, látja el
a falugondnoki teendőket.
A polgárőrség a községben továbbra is működik, csappanó érdeklődés mellett
gondoskodik a közbiztonság növeléséről.
A szeméttelep rekultivációja rendben befejeződött, igaz megállapodás alapján a
szükséges utómunkákat az önkormányzat magára vállalta ( ez csupán a terület
kaszálását jelenti).
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Élelmiszersegélyből két alkalommal tudtunk a rászorulóknak támogatást nyújtani,
mely során tartós élelmiszer csomagok kerültek kiosztásra 25-25 család részére.
A GEMARA és SOMLÓ Környéke Vidékfejlesztési Egyesületnek önkormányzatunk is
tagja. Elnökségi tagként előnyünkre szolgál, hogy az egyesület pályázati
lehetőségeiről első kézből értesülünk. A még 2009-ben benyújtott EMVA pályázat
(rendezvényre szólt) ez évben megvalósításra került a szeptember 10-i szüreti
fesztivál kapcsán. E rendezvényhez kapcsolódó pályázati elszámolás (402.000,- Ft)
benyújtásra került, de a támogatás még nem érkezett meg.
Ez évben a Gecsei Harsona csupán egy alkalommal jelent meg. A szerkesztésben
nincs külső segítség, de erőfeszítéseket fog tenni az önkormányzat, hogy a jövő
évben a negyedéves megjelenés biztosított legyen.
Terület alapú támogatások kerültek benyújtásra a Nemzeti Földalaphoz az
önkormányzati földekre az idén először, melynek kapcsán eddig 155 e Ft-ot
kaptunk első részletként.
Idősek napja is megtartásra került október hónapban, a korábbi években
megszokott létszámban vettek részt az idősek. Színvonalas előadást láthattak,
hallhattak a megjelentek a pápai Musical Stúdió előadásában. Láthatóan mindenki
nagyon jól érezte magát. A hivatali dolgozók, a képviselők és azok hozzátartozóik
voltak a segítők a szervezésben, lebonyolításban, munkájukat ezúton is
megköszönöm.
Lezajlott ez év októberében a népszámlálás községünkben. Szerencsére községünk
lakói pozitívan vettek részt ezen összeírásban.
Az önkormányzat ez évben kifizette a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Társulásnak a hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó, alapító okiratbantársulási megállapodásban vállalt önerő részének a felét (1.305.714,- Ft-ot plusz
ennek kamatát). A második rész fizetése e hó végén fog megtörténni.
A Szüreti Fesztivál az idén talán még színvonalasabbra sikerült, mint az elmúlt
években. Itt is ki szeretném emelni mindazok segítségét, akik áldozatos munkájukkal,
fáradtságot nem ismerve hozzájárultak ahhoz, hogy mind a helyiek, mind pedig az
idelátogatók jól érezzék magukat, és ez által a falu jó hírét vigyék.
A korábbi évektől eltérően az idén „Mikulástúra” keretében látogatta meg a
nagyszakállú a gyerekeket, aminek nagyon jó a visszhangja.
A sürgősségi fogorvosi ellátásra vonatkozóan olyan megállapodás született,
melynek értelmében az azt igénybe vevők után kiszámlázott összegeket az
önkormányzat magára vállalta.
Január elsejétől bővül a körjegyzőség, Takácsi község is csatlakozik hozzá. Ez a
bővülés a jövő évre fontos szervezési feladatokat is jelent, viszont csak minimális
többletköltséggel jár majd önkormányzatunknak.
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Jövő évi pályázati tervek:
- beadásra került a rendezvény pályázatunk és a Gecsei Harsona megjelenési
lehetőségének javítását célzó médiás pályázat,
- jövő évben szeretnénk beadni a külterületi mezőgazdasági utak felújítására
vonatkozó pályázatot (ennek kiírása már megjelent)
Amennyiben falufejlesztésre is jelenik meg pályázat ott is szeretnénk a
lehetőségeket kihasználni. A község közlekedési lehetőségeinek javítását nagyban
szolgálná, ha lenne lehetőség a belterületi utak felújítására is pályázni ilyen
viszonylag kis község esetén is.
December elején a testület korábbi határozatának értelmében a község 20102011-ben született gyermeki részére elültetésre kerültek az első nyírfák,
megkezdve ezzel azon szándékunkat, amellyel a kisgyermekeknek és szüleiknek
szeretnénk kedveskedni. Reményeink szerint gyorsan bővülő „Életparkunk” lesz, ahol
a kis fákhoz egy-egy emléktábla fog kerülni, amelyen a tulajdonosának” neve, és
születési ideje szerepel majd.
A szőlőhegy felső dűlőjének tulajdonosai összefogtak, és közösen igényelték az
Eon-nál a hálózatfejlesztést arra a szakaszra vonatkozóan. Jól halad a dolog,
hiszen az erre vonatkozó előzetes számításokról az ajánlat már meg is érkezett, s
reményeink szerint a jövő őszre el fognak készülni a kivitelezéssel is.
Gecse, 2011.12.14.
Istenes Gyula
polgármester

Más szemszögből!
Tisztelt Gecseiek! Tisztelt Olvasók!
Tudjuk, már sokan hiányolták helyi újságunk megjelentetését. Technikai akadályt a
beérkezett kevés újságcikk okozta. Így most egybe olvashatják a második, harmadik és
a negyedik negyedév anyagát, még akkor is, ha esetleg mondanivalójuk már idejét
múlt. Hiszen azon a bizonyos nyári kiránduláson is túl vagyunk. Sok-sok élményt,
tapasztalatot, szép emléket szerezve a résztvevőknek. Egyébként nekem, mint
szervezőnek újabb tanulságot is szerzett. Igazolva a mondást: „Az élet a legjobb
tanítómester.” Meg hogy az a biztos, ami már elmúlt. Nagy előkészületekkel, sok-sok
áldozatos munkával sikeresen lezajlott a XI. Szüreti Fesztiválunk szeptember 10.-én.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult e
rendezvény lebonyolításában. Azonban itt szeretném ismét felhívni a figyelmet, hogy a
siker mellett esetlegesen becsúszott hibákat senki se nagyítsa fel és ne is sarkítsa ki! A
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rendezők egyébként mindig látják a hibáikat is, amit esetleg a résztvevők 98%-a észre
sem vesz. Viszont a hibák elkövetéséből a jövőre való tekintettel csak tanulni lehet.
Örüljünk a nagy népszerűségnek örvendő, immáron legnagyobb rendezvényünknek.
Büszkén, de igen nagy szeretettel vigyázzunk ezen értékünkre is! Legfőképp viszont
tudjuk megbecsülni, mert akkor továbbra is az marad. Részünkről elkezdődtek a
következő XII. Fesztivál előkészületei. Időpontja 2012. szeptember 15. lesz. Bővebben
a jövő évi lapszámunkba tesszük. Most még ne fussunk előre a dolgokkal. Az elmúlt
időszakban rendeletalkotásokkal, rendeletmódosításokkal, civil szervezetek
beszámolóival, önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolókkal a 2012. évi
költségvetés koncepciójával, Takácsi körjegyzőséghez való csatlakozási szándékával
foglalkoztunk. Volt közmeghallgatás. Közben elkészült a ravatalozó, elültetésre
kerültek az újszülöttek fehér nyárfácskái. Megrendezésre került az elmaradhatatlan
idősek napi rendezvény is. Reméljük mindannyian jól érezték magukat. Jövőre is
tegyék minél többen tiszteletüket, hiszen mi is tisztelettel várjuk önöket. Az idő
közben meg úgy elfutott, hogy beértünk az advent időszakába. December 6.-án
Mikulás napján Mikulás járást szerveztünk a gyerekeknek. Reméljük mindannyiunk
nagy-nagy örömére. Télapó krampuszaival ajándékot vitt. Sőt még a lelkes felnőttekről
sem feledkezett meg. Másnap igaz téma volt, hogy ki kit ismert fel. Meg hogy igazi
volt-e a Télapó vagy sem. Kedves Gyerekek! Kedves Olvasó! Mindez mindenki saját
képzeletére van bízva. Abba viszont biztos lehet mindenki, hogy ez a télapó igaz szívű
szeretettel és odaadással teljesítette ezen feladatát. Köszöni a szeretett fogadtatást.
Örül, hogy sokaknak boldog perceket szerezhetett, a jövő évi viszontlátás reményében.
December 13.-án kaptunk egy marék szalmát az utcán. Köszönjük szépen. Ma ez már
kiváltságnak számít a jó kívánságok e tolmácsolásában. Bevallom igazi ajándék volt ez
szívünknek. Mert ha kicsit is de él ez a hagyomány. Ez is az advent eseményeihezszakaszaihoz tartozik. Ugyan csak ide tartozik a betlehemezés is. Így örömmel tölthet
el mindannyiunkat, hogy elkészült községünk betleheme. Köszönet érte. Egyszerű, de
nagyszerű és egyenesen tüneményes. Isten áldja a megalkotók kétkezi munkáját. Mivel
itt az év utolsó hónapja és vészesen közeleg, az év vége végezzünk gyors számadást,
évértékelést. Az év folyamán néha hangulati hullámzások jellemezhetnek bennünket.
Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy szóval, cselekedettel megbántsuk a másikat.
Én is így vagyok ezzel. Azonban én ezért bocsánatot kérek, hiszen nem szándékosan
tettem. Karácsonykor ne feledkezzünk meg szeretteinkről és embertársainkról. Senkit
ne hagyjunk egyedül! S legalább ilyenkor menjünk el istentiszteletre. A jövőt illetően
már most sejthető, hogy nem lesz könnyebb az elmúlt esztendőnél. Összefogással,
szeretettel azonban minden nehéznek tűnő időszak átvészelhető. Ezért legyünk
kölcsönösen odaadóbbak, tisztelettudóbbak, segítőkészebbek, megértőbbek és
türelmesebbek egymással. Kedves Gecseiek! Kedves Olvasók! A közelgő ünnepekre
kívánok mindenkinek: Áldott és békés karácsonyi ünnepnapokat! Kellemes évutót, jó
szilveszterezést! Egyben kívánok mindenkinek békességes, harmonikus, sikeresebb
Boldog Új Évet! Mindehhez kívánok még önöknek nagyon jó egészséget!

Tisztelettel és szeretettel: Vida Sándor, alpolgármester
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Karácsonyi ételeK

A hal a karácsonyi asztal elmaradhatatlan része. Évezredek óta használt jelkép,
kultúrák része. Karácsonykor a hal hétköznapisága is ünnepi fényt és új jelentést kap.
A hal a kenyérrel és borral együtt kivételes hármast alkot, és szimbolikus
jelentőséggel bír a világ számos kultúrájában. A hal (halászat) a kereszténységben
Jézus szimbóluma is egyben. A karácsonyi menüsorok generációkon át öröklődnek és
meglehetősen állandóak, hiszen emlékek sora tapad hozzájuk. Ízek, illatok, érzelmek,
minden, amitől a karácsony ünnepeink legszebbikévé válik. Az ételek öröme a
karácsony örömével összefonódva új magasságokba emeli karácsony
gasztronómiáját. Ezt a szintézist csak ilyenkor élhetjük át. Eredendően szabályszegő,
ám a magyar városi hagyományban elfogadottá vált, hogy a népszerű karácsonyi
menüsorban a halászoslé után egy újabb halétel szerepeljen, ami igen gyakran rántott
halat (ponty) jelent.

Elkészítés:

Rumos-szilvás falatok

A margarint, a porcukrot, egy csipet
sót, a vaníliás cukrot gépi habverővel
habosra keverjük, és a liszttel tésztává
gyúrjuk. Cipónak formázzuk, fóliába
tekerjük, és 15 percig a hűtőben
pihentetjük.

Hozzávalók kb. 50 darabhoz:
9 dkg ráma, 4 dkg porcukor, 1 tasak
vaníliás cukor, 12 dkg liszt.
A töltelékhez: 50 szem magozott aszalt
szilva, 1/2 dl rum.

A tepsit kibéleljük sütőpapírral. A
sütőt 200 C-fokra (gázsütő 3. fokozat)
előmelegítjük. A tésztát 3 mm vastagra
nyújtjuk, és 4 cm-es köröket
szaggatunk ki belőle. A sütőben kb. 810 percig sütjük, majd hűlni hagyjuk.
Az aszalt szilvát apróra összevágjuk,
és a rummal összekeverjük, majd
kiskanállal minden keksz tetejére
halmokat teszünk. A tortabevonót
vízgőzön felolvasztjuk, és bevonjuk
vele a szilvás kekszeket. A tetejüket
mandulával díszítjük, és száradni
hagyjuk.

A díszítéshez: 20 dkg tortabevonó, 50
szem mandula.

Jó étvágyat hozzá!
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Karácsony este
Karácsony este elhalkul a város zaja,
Karácsony este új hangot hallasz, ez a szív szava.
Szeretni hív és ünnepelni,
hisz a boldogsághoz nem kell más csak ennyi:
Egy nagy család, egy csodaszép fa,
mézeskalács és nosztalgia.
Meghittség, szeretet és bejgli,
de jó lenne mindennap ugyanígy ünnepelni.
Néhány napra kicsit megáll az élet,
de sok élménnyel és szeretettel lesz gazdagabb a lélek.
Ez a gazdagság adjon erőt mindenkinek az Új Évre,
Hit, Szeretet és Békesség jöjjön el végre.
Kívánom, hogy legyen Mindenkinek olyan ez a Karácsony,
mint egy kellemes, jóleső, pihe-puha álom.
Álmodjunk néhány napig csodaszép életet,
s tegyük valósággá a mindennapi ünnepet.
Legyen ez a vers az én ajándékom Önöknek,
így kívánva Mindenkinek NAGYON BOLDOG ÜNNEPEKET!
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