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Újévi Vigasság
Községünk egyik civil szervezete, a Dallamvarázs Énekkar január 14-én hívta egy kellemes szombat
délután eltöltésére a helyi lakosokat.
Történt ez azért, mert az énekkarosok úgy határoztak, hogy arra a napra meghívják
azon községek kulturális egyesületeit, akikkel jó kapcsolatot ápolnak már egy ideje. A
gecseieket is szívesen látták különböző találkozókon, teadélutánokon, ebből értelemszerűen
következett, hogy most rajtuk a sor.
Ennek apropójából rendezték azon a januári hétvégi délutánon az Újévi Vigasságokká
keresztelt találkozót.
Mezőlakról nyugdíjasok, Malomsokról Menyecskék, Rábacsécsényből énekkar érkezett,
ezen kívül az érdeklődők hallhatták még, Sebestyén Tamás nótaénekest, a Szórádi
Nosztalgia Bandet, Matics Istvánné versmondását, Papatyiné Tóth Tünde szólóénekét,
két tehetséges zenészpalánta Németh Sarolta és Szondi Balázs előadását és végül, de
egyáltalán nem utolsó sorban (sőt…!) a Gecsei Dallamvarázs Énekkar produkcióját.
Nagyon színvonalas műsorokat láthattunk, hallhattunk, aki részt vett, azt gondolom,
hogy kellemes emlékekkel térhetett haza. Nem kellett csalódnunk a helyi lakosokban! Az
érdeklődők számából arra lehet következtetni, hogy szívesen veszik az ilyen jellegű
rendezvényeket. Mivel az idősebbek nem szívesen mozdulnak ki a faluból, ezért nekünk kell
gondoskodnunk arról, hogy a szórakozásukat lehetőségeink szerint biztosítsuk.

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.
Köszönöm!
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Kiadja:
Gecse Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Istenes Gyula polgármester
Tel.: 89/356-925
e-mail: gecsepmh@wdsl.hu

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gecsei Harsona

2012. március 31.

Az evangélikus egyházközösség történetének folytatása…
1920. október 7-e feledhetetlen szép ünnep volt a gyülekezetnek. Első püspöki látogatásra jött Kapi Béla püspök,
László Miklós titkárral és Takács Elek esperes, valamint Szabó Ferenc vanyolai lelkész kísérte. A Vanyola felől
érkező vendégeket du. 2 órakor lovas bandérium fogadta, harangok zúgása közben – még a katolikus
templomiak is – érkeztek a templom előtti diszkapu alá, ahol a gyülekezet elnöksége fogadta őket a hívek
seregével. Az ifjúság sorfala között vonultak a templomba, ahol „Isten felséges adománya” című énekkel vette
kezdetét az ünnepség. Esperesi oltárszolgálat után Nagy Kálmán lelkész hirdette az igét János 15, 1-6 alapján,
majd oltár előtt állva püspök úr „mély érzéssel beszélt a hit felemelő, életújító hatalmáról. Buzdította a híveket
apáik örökségéhez, az evangéliumi vallásukhoz való ragaszkodásra. Záró ima után a „tisztelgő küldöttségek”
szóltak és pedig Töreki Árpád rk. lelkész, Kopácsy Pál körjegyző és Pap Sándorné a Nőegylet nevében. A
lelkész ismertette a gyülekezet történetét, majd záró ima és ének után véget ért az ünnepség. A hívek pedig a
felejthetetlen szép ünnepnek emlékével távoztak az Isten házából. Özv. Mihályi Gézáné vendége lett a püspök és
titkára, majd másnap – Nagydémről – Bakonytamásiba volt egyházlátogatás.
A háború utáni időszakban a pénz és a gazdasági élet romlása sem vette kedvét a hittel tervezgető híveknek és
lelkesedéssel adakoztak, majd rendeltek meg az „elrekvirált harang” helyett újat. Eljött a harang megérkezésének
a napja – „Seltenhooffer régi jó hírű harangöntő készített 273 kg-osat – ünnepélyes szállítása feldíszített
szekéren. Felavatása 1923. június 24-én történt a közelről és távolbó érkező hívek örvendező seregében. Takács
Elek esperes, Tatay Lajos bakonytamási és Mesterházy László pápai lelkészek szolgálatával adott hálát a
gyülekezet. Az új harang a szállítási költségeken kívül 628.624 koronába került, ez mutatja a pénz nagy
leértékelését. Jegyzőkönyvi határozattal adnak nevet is az új harangnak: „Hőseink Emlékére”, amikor megszólal:
imádkozva emlékezzenek az élők a háborúban elveszettekre.
1924-ben a földreform kapcsán lelkészi és kántori javadalmi földet akart igényelni az egyház vezetősége, de a
jobb módú gazdák nem vállalták a kitűzött vételárat, annak részletekben való térítését és így nem kaptak
ingatlanokat.
1928. február 6-án tartott közgyűlésen elhatározták új orgona vételét, mert az 1902-ben vásárolt használt orgona
már zavaróan szólalt meg. Egyszáz métermázsa magtári gabona értékével és pénzbeni adakozással megrendelték
Pécsett Angster József és Fia orgonaépítőknél az új orgonát. A 4.300 pengőbe került orgona elkészült az év
végére és december 9-én ünnepélyesen avatták fel Takács Elek esperes, Mód Aladár nagysimonyi és Kovács
Béla pápai hitoktató lelkészek szolgálatával. Így jegyezte fel ezen ünnep után Nagy Kálmán lelkész háláját:
„Ezen ünnep alkalmából is mélységes hálával emlékezem meg az isteni gondviselések reám kiárasztott nagy
jóságáról, hogy 1926. október hó 29-én agyvérzésben való súlyos megbetegedésemből annyira felgyógyulni
segített, hogy az új orgona beszerzésére a hívek szívében az áldozatkészséget felkelthettem és annak beszerzését
kegyelméből megérhettem. Áldassék az Úrnak szent neve, hogy úgy a gyülekezetet, mint engem ennyire
megsegített!”
1930. június 22-én ünnepi istentiszteleten emlékeznek meg az Ágostai Hitvallás 400. évfordulójáról. „Ezen
hitvallást ma mi is ünnepélyesen megújítjuk, ahhoz való törhetetlen ragaszkodásunkat megtartjuk, kérve a
Mindenható segedelmét, hogy megállásunkban hitvalló őseinkhez méltókká tegyen. Ezen fogadásunkat
gyülekezetünk jegyzőkönyvében utódaink számára átadjuk és megörökítjük.
1936. június hó 28-án tartott rendkívüli közgyűlésen Bárdosi Aladár tanító lemondott, nyugdíjazását kérte. 37
éven át hűséggel munkálkodott evangélikus gyülekezetekben, ebből 34 évet a gecsei gyülekezetben. Egyházi
szolgálata mellett – iskolában és templomban – a község javára is eredményesen munkálkodott. Népművelés
vezetőjeként a lelkésszel együtt Hangya szövetkezetet hoztak létre, amelynek ügyvezetője volt. Községi
képviselő és közgyám tisztsége mellett. 16 éven át vezette a helyi Posta Ügynökséget. Nemcsak gyülekezet és a
község népe búcsúzott tőle, a hűséges, példás családi életet élő tanítótól, hanem elismerő oklevéllel tüntette ki
Kapi Béla egyházkerület püspöke és a Kultuszminiszter is. Rövid életrajza a következő: Bárdosi Aladár 1879ben született Várpalotán, középiskoláit Liceumban és Tanítóságát az Evang. Tanítóképzőben végezte,
Sopronban. Felesége Fadgyas Ilona és két gyermeke Sándor tanár / Sopron Liceum/, Jenő lelkész / Csögle,
Sopronkőhida Fegyház és Dabrony/. Bakonytamásin II. tanító 1899-1902-ig, Gecsén 1902-1936.
(…folyt. köv.)
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Járatterv módosítás januártól!
A Győrszol Zrt. tájékoztatása szerint 2012. január 17-től új időpontokban kerül sor a
hulladékgyűjtő edények ürítésére. Az eddigi tapasztalataik azt igazolják, hogy ezáltal
gazdaságosabb, hatékonyabb lesz a működtetés, és hosszabb távon tudják biztosítani a minőségi
szolgáltatást.

A hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint változik:
szürke fedelű maradékos edények ürítése kéthetente keddenként történik ezután. Első
nap 2012. január 17.
barna fedelű bio edény ürítése hetente továbbra is pénteki napokon lesz.

A Gecsei Polgárőr Közhasznú
Egyesület február 4-én tartotta az idei
első közgyűlését.

ürítési

egyesületnek. Kerékpárokat, lámpákat,
távcsövet, cb rádiókat, irodabútorokat,
egyenruhákat vásároltak. A nagyobb
gondot a szolgálatok ellátására
vonatkozóan lehet tapasztalni, hiszen
egy kicsit nagyobb aktivitásra lenne
szükség.

Szalai László egyesületi elnök
tartotta meg a 2011. évről szóló
beszámolót, melyből kiderült, hogy két
alkalommal is kapott pályázati pénzt
az egyesület a Megyei Polgárőr
Szövetségtől, valamint az
önkormányzat támogatását is
élvezhette csakúgy, mint a község többi
civil szervezete. A működéshez
szükséges dolgok vásárlására
fordították a fent említett pénzeket, így
mára azt lehet mondani, hogy abból a
szempontból szinte mindene megvan az

Az értékelést követően kötetlen
beszélgetésre került sor, melynek
kapcsán több érdekes, megfontolandó
dolog is szóba került. A résztvevőknek
ezt követően egy kis harapni valót és
frissítőt szolgáltak fel, ezáltal még
inkább családiasabb lett az
összejövetel.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, mint ahogy azt már tapasztalhatták, hogy a
vízdíjak 2012. január 1-jétől az alábbiak szerint alakulnak:
1. A víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja
342,6 Ft/m3
A fogyasztó vezetékén a saját hibájából történt vízelfolyás díja
171,3 Ft/m3
2. Fogyasztó által kért rendkívüli leolvasás
260
Ft/leolvasás
3. Alapdíj lakosság DN13
200 Ft/hó
A díjakat a mindenkor hatályos (2012. január 1-jén 27%) ÁFA terheli.
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Mivel február első hétvégéjére a
meteorológiai szolgálat nagy mennyiségű
havat és kemény hideget jósolt, arra kért
mindenkit a katasztrófavédelem elnöke,
hogy fokozott figyelmet fordítsunk a saját
településén élőkre.

A község minden utcáját végigjárták, benéztek
mindenkihez, akinél úgy gondolták, hogy a
segítségükre lehetnek.
Sok az idős házaspár és az egyedülálló a faluban,
viszont szinte mindenkinél azt tapasztaltuk, hogy az
ellátásukkal kapcsolatosan nincs probléma. Ez
köszönhető a házi gondozóinknak és a falugondnoki
Szerencsére a hó az ország más részein hullott
szolgálat megfelelő működésének.
nagy mennyiségben, de ettől függetlenül a helyi
Ezúton kérünk mindenkit, aki a fent említett
polgárőrség tagjai vállalták azt a feladatot, amit
szolgáltatások valamelyikét szeretné igénybe venni,
elvártak tőlünk.
hogy ezen szándékát jelezze az önkormányzatnál.
______________________________________________

A törvényben meghatározott határidők betartása miatt, február 21-én
megtartotta idei első ülését önkormányzatunk képviselő testülete.
Ebben az időszakban a legfontosabb feladata az önkormányzatoknak az aktuális évre
szóló költségvetési rendelet elfogadása.
Önkormányzatunk bevételi forrásainak egy része állami támogatásból képződik,
illetve bérleti díjakból, helyi adókból, kis százalékban bírságokból, pótlékokból,
kamatbevételekből, valamint gépi munkákból. Az előző évekhez viszonyítva sajnos
elmondható, hogy minden tekintetben csökkenés tapasztalható, melyek miatt az
önkormányzat lehetőségei nagyon bekorlátozódnak.
Az ülésen ezen kívül néhány rendelet és határozat aktualizálására került még sor, és a
szociális étkezés térítési díjainak meghatározására. Szerencsére a kiszállított ebéd
díjain a tavalyihoz képest nem kellett változtatni, ugyanolyan áron juthatnak hozzá az
igénylők, mint tavaly.

A következő ülésre március 27-én került sor.
Elfogadásra került a 2012. évi közbeszerzési terv, az önkormányzat sportfejlesztési
koncepciója, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás egyes
szabályairól, valamint az SZMSZ-ről szóló önkormányzati rendelet módosítása, illetve
az Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
Két pályázati lehetőséget szeretnénk kihasználni, emiatt azok beadásáról is döntött a
testület. Az egyik a sportöltöző felújítása, a másik eszközbeszerzés lenne. Kedvező
elbírálás esetén vizesblokk kialakítására kerülne sor az öltözőnél, valamint fűnyírókat
szeretnénk vásárolni, mivel a meglévőkkel már elég sok probléma van.
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Fejtörő…

Hallotta már?
Húsvét szigetek
Mi az előnye annak, ha szenilis vagy?
- ???
- Elrejtheted magadnak a húsvéti
tojásokat.

- Mi a Húsvét-szigetek
fővárosa?
- ???
- Nyúl York.
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Más szemszögből
Tisztelt gecseiek, tisztelt olvasók!
Mintha csak tegnap lett volna az a nap, amikor írtam a múlt évi utolsó lapszámban. Aztán már
megint itt sürget az idő az idei esztendő első lapszámának írására. Elteltek az ünnepek, és
bizakodva, reménykedve néztünk a 2012-es évünk elé. Ezt a reményt, bizakodást fokozta a
Dallamvarázs Énekkar szervezésében megrendezett Új Évi Vigasság. Köszönet a
szervezőknek, köszönet a szereplőknek. Remélem, a továbbiakban hagyománnyá nevelik e
kulturális csemete szépen sarjadó csíráját! Február 4-én a Polgárőr Egyesület közgyűlésén én
is vállaltam pár órát ebből a társadalmi munkából is. Bízva, hogy ezzel is segítem falumat.
Lezajlottak az első önkormányzati gyűlések. A körjegyzőség Takácsi csatlakozásával bővült.
Rendeletmódosítások, költségvetési koncepciók kerültek elfogadásra. A vízdíjat ezután
központilag fogják megállapítani, szintén bízva, hogy így jobb lesz. Igen bízva, bizakodva!
Mert a bizalomnak nagy ára van, a reményről meg nem is beszélve. Még akkor is ha
manapság egyre többen megalázottnak, csalódottnak érezzük magunkat, cérnavékony kötélen
lógatva idegeinket. Ennek ellenére én is olyan embernek tartom magam, aki jobban szeret
adni, mint kapni, aki nem áll meg addig, amíg van remény arra, hogy további fejlesztésekkel
gyarapítsa szülőfaluja hírnevét. Olyan dolgokat, fejlesztéseket szeretnék megvalósítani,
amelyek jobb megélhetést, maradandó emléket állítanak az itt élőknek. A gecseiek büszkék
legyenek e kisfalura, az idelátogatók jól érezve és visszatérve, a jó hírét vigyék gecsének és az
itt élő vendégszerető embereknek. A falu turizmusára gondolok ez nem titok. Már régóta
lovagolom ezt a témát. Tudom nem könnyű dolog, de én mégis nagy harcot vívok érte.
Harcot, mert van saját elképzelésem. Gecsét, mint szülőfalumat – otthonomat, az itt élő
embereket, családomat, rokonaimat, barátaimat és választópolgáraimat – nem hagyom
cserben. Higgyék el nekem az adottságok megvannak, csak nyitott szemmel kell járni, és
meglátni olyasmit, amit esetleg máskor észre sem veszünk. Egyébként sok apró, kisebbnagyobb kellemetlenség bosszant. Nem akarok fekete bárány lenni! Nem akarok védőpajzs
lenni, amit ide-oda tologatnak. „Egy fecske nem csinál nyarat”! Így egyedül én sem tudok.
Remélem értik miről beszélek, és akiknek kell megtornáztatva szürke agysejtjeiket mellém
állnak! Mert ha ez a hajó elmegy, nem biztos, hogy visszajön. Akkor pedig Gecse nem fog
gyöngyszem lenni. Még jobban elnéptelenedik, és csúfos módon Vicsepuszta sorsára lesz
ítélve. Azért ugye ezt nem szeretné senki? Természetesen mindehhez a lakosság partnerségére
is szükség van. Partnernek kell lenni pl: a villamosításban, a saját telkek gondozásában,
abban, hogy nem szórják szét a szemetet, hanem mindannyian ügyelnek saját környezetük
tisztaságára, a szőlőhegyre pedig nem akácfát telepítenének stb.Ha összefogunk, higgyék el
sikerül! Szorgalmas, dolgos nép a gecsei, azonban az esetlegesen fennálló konfliktusokat és
az egymás iránti irigységet le kell küzdeni! Tessenek csak mindezen elgondolkodni!
Természetesen a hagyományainkat is meg kell tartani.
Ezúton, utólag is szeretném köszönteni a nőket, mivel március 8-án Nőnap volt. Ennyit igazán
megérdemelnek. Mi lenne nélkülük? Ők az igazi egyensúlyozó művészek, mindig ügyelnek
arra, hogy a sajátjuk mellett a férfiak élete is harmóniában legyen. Kedves hölgyek, sok
boldogságot!
Március 15-e nemzeti ünnepünk nagyon csendes volt. Többet érdemelt volna ez a nap, főleg
amikor Kossuth Lajos tábornoka településünkön élt és itt van eltemetve.
Sok minden kell még, de viszont sok minden van, és ezeket látni, kihasználni kellene.
Kedves Olvasók, Kedves Gecseiek!
Remélem tartalmas gondolatokat oszthattam meg Önökkel. Ne feledjék a voksaik mellett az
Önök véleményére és munkájára is nagy szükség van, hogy gördülő szekerünk jól és jó
irányba haladjon. Ez nem csak rajtunk múlik, de Önökön is!
Kellemes húsvéti ünnepeket, jó locsolkodást és jó egészséget kívánok mindenkinek!
Tisztelettel és szeretettel: ifj. Vida Sándor alpolgármester
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Húsvéti szokások, hagyományok
A Húsvéthoz kapcsolódóan számos szokás alakult ki és maradt fenn
Magyarországon. Megünnepléséhez a falusi közösségekben különféle, nem
egyházi szervezésű, vallásos rítusok, szokások és hiedelmek fűződtek, részben az
egyházi liturgiával, rítusokkal szoros kapcsolatban, részben attól
függetlenül. Vasárnap inkább az egyházi szertartásokhoz szorosabban
kapcsolódó szokások és hiedelmek domináltak, ezek sem voltak
azonban mentesek a tavaszi termékenységvarázsló, mágikus
vonatkoztatásoktól.

Különböző ajándékozási szokások is elterjedtek. A XVI. században terjedt el az a
szokás, hogy a házról házra járó gyerekeknek hímes tojást adnak. Szokás volt még,
hétfőn a falubeli pásztorok jókívánságokat mondó csoportjainak megajándékozása,
általában tojással; vagy a tojásadomány a szegényeknek, koldusoknak. Ezekben az
ajándékozásokban nagy szerepet kapott a tojás, mint az élet és az örökkévalóság
szimbóluma.
A locsolás a XVIII. századi irodalmi adatok szerint még (patak vagy tó vizébe)
„merítést” jelentett. A szokás eredete mágikus termékenységvarázsló rítus. A
legények a locsolásért tojást, szalonnát kaptak ajándékba, és ebből lakomát
rendeztek. A kisfiúk locsolkodása, illetve a „szagos vízzel” öntözés újabb, XX.
században elterjedt szokás, ahogy a gyermekeket megajándékozó nyúl meséje is a
XX. századból származik.

Segítségül néhány vicces locsolóvers azoknak, akik még ápolva a hagyományokat
húsvét hétfőn felkeresik a lányokat, és meglocsolják Őket, hogy el ne hervadjanak:

Húsvét táján édes szokás,
a vödörrel locsolkodás,
nálam is van szagos kölni,
ha rád öntöm, meg fogsz ölni?

Ól sarkában disznó röfög,
meglocsollak, aztán mögyök.

Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

Ződ erdőben vótam,
Adj egy sört, oszt jó van!

Sivatagban jártam,
Ott lakik a teve,
Ha akarod, ha nem,
Meglocsollak, hehe!

Falu végén templom,
Locsoljak-e? Nemtom!

Zöld erdőben jártam,
barna medvét láttam,
szereti a mézet,
add ide a pénzet!

Zöld erdőben járta,
Elszállott egy sirály,
Locsolkodni jöttem
Höööö… király!
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Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal tartja meg hagyományos
országos szemétgyűjtő akcióját 2012. április 23-án. A Föld Napja alkalmából
szervezett eseményre ismét csatlakozott Önkormányzatunk is.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal szervez országos
szemétgyűjtési akciót az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres
közúthálózat és környezetének megtisztítására. Idén április 23-án, hétfőn
kerül megrendezésre a szokásos tavaszi szemétgyűjtési akció.
A Közút egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi
időben sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint
nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb megyeszékhely éves
kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az
általa üzemeltetett utak mellől. Ebben a küzdelemben szeretne a cég
szemléletváltozást elérni. Az eddigi akciók sikerét mi sem bizonyítja
jobban, minthogy az elmúlt hét alkalommal mintegy 270 ezer önkéntes
csaknem 40 ezer köbméternyi szemetet gyűjtött össze országszerte.
Szemétgyűjtési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációnak is
természetessé váljon a környezet megóvása. Az akció megszervezésével a
társaság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az a több ezer többségében – fiatalember, akik részt vesznek a szemétgyűjtésben,
később jobban odafigyeljenek szűkebb és tágabb környezetük
megóvására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az
egyénileg és csoportosan jelentkezőket, egyúttal számítunk az
önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és baráti társaságok
csatlakozására is.
A társaság szemétgyűjtési akciója az ország legtöbb önkéntest
megmozgató környezetvédelmi eseményévé nőtte ki magát. Ez reményt
ad arra, hogy a következő generációk a mainál jobban megbecsüljék az
utak környezetének állapotát, reményeink szerint, aki egyszer aktívan
részt vesz a szeméthegyek felszámolásában, az biztosan nem válik
megrögzött szemetelővé. A közútkezelő főszervezőként, az esemény
gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt és
láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék
elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai
felügyeletet biztosít, szükség esetén ideiglenes
forgalomkorlátozást vezet be.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Csatlakozzanak
magánszemélyként is az országos szemétszedési akcióhoz, amely
2012. április 23-án, a Föld napja
alkalmából kerül megrendezésre reggel 9 órától délután 14 óráig. A
jelentkezéseket 2011. április 18-ig várjuk körjegyzőségünk
hivatalában.
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