
X
IX

. é
v f

o l
ya

m
 9

. s
zá

m
20

18
. o

kt
ób

er

Gen csa pá ti pol gá ra inak in gye nes, kö zé le ti, in for má ci ós lap ja

Porzik, porzik a gencsapáti utca 
Porzik, porzik a gencsapáti utca címmel
rendezte meg a Gencsapáti Hagyomány -
őrző Néptáncegyüttes a október 20-án,
szombaton bemutatott műsorát az
MMIK-ban: a táncos közösség megala-
kulásának 80. évfordu ló jára és az együt-
tes újjá ala kulásának 25 éves jubileumára.

A program a Gencsapáti az értékek
mentén című kiállítás megnyitójával
kezdődött, amely az együttes történeté-
ből villant fel pillanatokat, mellette be -
mutatták a Gencsapáti Értéktárat is. Var-
ga Albin, az együttes vezetője Bárdosi
Balázst köszöntötte, aki az ötvenes évek
táncosa volt, aztán Gerlecz Lászlót, akit
a híres szólótáncos Vincze Ferenc halála
után kértek fel a közös munkára, neki kö -
szönhető a vasi táncok újraértelmezése.

– A felvételek nem művészi képek,
összességében mégis művészi megoldás a
tárlat, mert lehet érezni a közösségi hangu-
latokat és azt is, hogy a gencsiek értenek
ahhoz, amit csinálnak, és azt szent elhiva-
tottsággal teszik – mondta Gerlecz László.
– A közös munka lényege az volt, hogy
átnéztük a korábbi gyűjtéseket, és saját
gyűjtéseink is voltak a helyiek közreműkö-
désével. Sok hagyományőrző együttes szá-
mára lett ez olyan követendő példa, amely
megváltoztatta az életüket. A gencsi kicsi
együttes volt, mára négy csapatból álló nagy
családdá nőtte ki magát az utánpótláscso-
portokkal együtt. Ez jelzi a munka minő-
ségét: a fia talok követik az idősebbeket.

Héra Éva, a Muharay Elemér Országos
Népművészeti Szövetség elnöke is köszön-
tötte a táncbarátokat, kifejtve: a gencsiek
80 éves jubileuma a magyar néptánc
ünnepe is, hiszen az 1920-as években ala-
kultak sorra a hagyományőrző néptánc-
együttesek a Gyöngyösbokréta mozga-
lomban, és megismerhette őket az ország,
a külföld. Háborúk és rendszerváltozások
jöttek, de a táncosok öt generáción át köz-
vetítették az emberi örömöt, a boldog per-
ceket. A Mu haray szövetség büszke a gen-
csiekre, mert ők bontották le a bokrétás
mozgalomról a mázt, és újra értelmezték
a hagyományt. Gencsen nincs olyan
ember, akinek valamilyen módon ne len-
ne köze a néptánc hoz. – A hagyomány
nem a hamu őrzése, hanem a láng továb-
badása – fűzte hozzá Varga Albin.

A színházteremben a gencsi temp-
lom képét vetítették ki először háttér-
ként, aztán régi faluképeket is Gerlecz
László „elévülhetetlen” nyitó ko re ográ -
fiá já hoz, amit már legalább hétszázszor
eltáncoltak, s azt mutatja be, milyen volt
a regrutázás Gencsapátiban, nemzeti szí-
nű szalagokkal díszített ruhákban. Ez az
alkotás folyamatosságot képvisel az
együttes életében. Az erőteljes férfihang
után láttuk a gencsapáti együtteseket, az
Ispilángot, a Kópicot, a Kiskópicot, a
lányokat, asszonyokat együtt karikázni,
a nótás kedvű bajtársakat, a Bakafántot,
az első rész végén együtt mulatott a szín-
padon a „nagy család”, a nagymamától az
unokáig, egy 1960-as évekbeli szlavó-
niai lakodalomban.

A szünet után a gyerekek csőszt gú -
nyoló Lipom, lopom a szőlőt… nótával
kezdtek, aztán ügyes fordulattal épp a
csőszök (Albin és Szőke) mesélték nekik
a gencsapáti Ördögkő történetét, amely

figyelmezteti az embereket, hogy soha
ne legyen a szívük helyén kő, és soha ne
legyenek az ördög szolgái. A műsor má -
sodik részében dr. Kondora Bálint me -
gyei alelnök a Vas Megyei Közgyűlés ok -
levelét adta át a táncosoknak azzal, hogy
az elismerésnek két oka van: „amit csi-
nálnak, és ahogy csinálják.” Amint mond-
ta, a hétszázból legalább ötvenszer látta
a nyitókoreográfiát, amit nem lehet meg-
unni, minden újratáncolás valami újat
rejt. Mivel a gyermeki lelkesedés és a
mélyről jövő motiváció a karizmatikus
vezetőhöz, Varga Albinhoz kötődik, ezért
neki adja át a közösségnek szóló oklevelet. 

Héra Éva elnök a Muharay szövet-
ség nevében adott át emléklapot a szín-
padon, kifejtve, hogy „mi, néptáncosok
abban a hitben élünk, hogy a néptánc
bárhol a világon boldoggá tesz”. 

Bodorkós Ferenc, Gencsapáti polgár-
mestere köszöntőjében elmondta: büsz-
kén áll itt, mert nem sok 3000 fős telepü-
lés mondhatja el magáról, hogy ilyen kul-
turális élete van. Ismerte Vincze Ferencet,
ott volt Varga Albinékkal, amikor 1993-
ban újjáalakították az együttest, és a vad-
cseresznyefa alatt először felléptek. Akkor
nem hitt abban, hogy a néptáncnak ilyen
mozgósító ereje van, a Gencsi Söprűn lát-
ta, hogy ez az a hagyomány, amit örökíte-
ni kell. Köszönte a sok sikert, amit a falu-
nak, a megyének, az országnak hoztak. 

folytatás a 2. oldalon
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Geröly Tibor (Gencsapáti Főnix LE)
fogathajtó az egyik legsikeresebb ver-
senyszezonját zárta októberben. Vas
megye bajnoka, ezüstérmes a regionális
döntőn (csapatban itt győzött Vas
megye) és 5. az országoson (Vas megye
csapata ezüstérmes lett) 2018-ban.

Az idei versenysorozat a legsikere-
sebb versenyzői pályafutásában, annak
ellenére, hogy 2013-ban magyar bajnok,
2016-ban regionális bajnoki címet is
szerzett. 2016–2017 és 2018 évben is
megszerezte Vas megye bajnoki címét.

2018-ban 19 C-kategóriás versenyen
vett részt, ebből egy kivételével minden
alkalommal érmet szerzett. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Szakoly volt a házigazdája a 18 megye csa-
patát felvonultató országos döntőnek,
ahol két forduló és hibapontok alapján
rangsoroltak. Ott a dobogó má sodik
fokára állhatott fel a vasi gárda, az első
Zala, a harmadik Fejér lett. Az egyéni ver-
senyben 49-en szerepeltek. Geröly Tibor
is azon öt versenyző között volt, akik
mindkét fordulóban hibátlanul teljesítet-
ték a pályát, ő a leggyorsabban is. Az
összevetésben nem volt szerencséje, bár ő
volt a leggyorsabb, egy verőhiba miatt
végül be kellett érnie az ötödik hellyel.
Csapatban ifj. Szájer József és Geröly
Tibor eredménye alapján országos bajno-
ki ezüstérmet nyertek Vas megyének.

Nemzetközi versenyeken Szlovákiá-
ban több alkalommal szerepelt, képvisel-
ve Gencsapátit, megyénket és hazánkat.
Felsőzseliben két első helyezést, Fekete-
nyéken szintén két első helyezést ért el,
Vásárúton –két első helyezést, Dunatő-
késen 4. helyezés, Alsószeli 1. hely (mind-
két kategóriában).

Az év utolsó versenyére december 8-án
Dunatőkésre (Szlovákia) kapott meghí-

vást Vas megyét képviselve, ahol kombi-
nált hajtásban versenyeznek a fogatok.
(Fotó: Horváth Attila – Hungarofoto,
Szakoly – OB döntő 2018. október 6.)

A siker természetesen a fogatot tá -
mogató Főnix Lovas Egyesületnek, Sa -
varia Agrár Kft.-nek, SZETT Kft. Szom-
bathely-nek, Urai Rézkakas Sörözőnek,
Rézkábel Trans Bt.-nek, és Hegyi József
vállalkozónak is köszönhető. Külön
köszönetet a versenyző fogatot egész
szezonban segítő stábnak! (Pintér End-
re, Bodorkós László, Krisztin István)

va

folytatás az 1. oldalról
Emlékplakettet adott át azoknak, akik

25 éve folyamatosan táncolnak: Tö mő
Józsefnek, Varga Csaba Szőkének és Varga
Albinnak, majd bejelentette: a csütörtöki
ülésen a képviselőtestület úgy döntött,
hogy százezer forinttal támogatja az együt-
test. Varga Albin emlékplakettet adott át
Gerlecz Lászlónak, Csollány Csabának,

Csollányné Horváth Krisztinának, Györke
Eszternek, Molnár Péternek, Spiegel Zol-
tánnak, Spiegel-Szabó Viktóriának, Takács
Ádámnak művészeti-alkotómunkájuk
elismeréseként. Az ünnepi műsorban köz-
reműködött az  ELTE SEK Szökős, az Ispi-
láng, Kópic, Kiskópic néptáncegyüttes,, a
Boglya Népzenei Együttes, kiegészülve
Brezovich Martin és Steiner Markó tam-

burásokkal, a Vasi Népdalstúdió, Tanai
Erzsébet és Bognár Szilvia népdalénekes. 

(Szerző: Merlin Tímea, Vas Népe
2018. október 22.) Fotók: Büki László

Köszönjük! Tisztelettel köszönjük a kö -
zönségünknek, szereplőknek, közremű-
ködőknek, támogatónknak, hogy megtisz-
teltek bennünket és együtt ünnepelhettük
a gencsapáti néptánc mozgalom 80. és az
együttesünk újjáalakulásának 25. évfordu-
lóját. Külön köszönet műsor előkészíté-
sét és megvalósítását segítőknek!            va

Porzik, porzik a gencsapáti utca 

Geröly Tibor legsikeresebb versenyszezonja
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. szeptember
13-án 16.00 órakor munkaterv szerinti,
nyilvános testületi ülést tartott a Pol-
gármesteri Hivatalban

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin és Jáger József önkor-
mányzati képviselő (4 fő).

Gergácz István, Kiss Tibor és Tolnay
Ákos önkormányzati képviselő egyéb
elfoglaltága miatt nem tudott részt ven-
ni a Képviselő-testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző.

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb esemé-
nyeiről szóló, valamint a lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület a testületi ülés során

1. elfogadta az Önkormányzat és intéz-
ményei 2018. évi költségvetésének
módosításáról szóló 11/2018. (IX.14.)
önkormányzati rendeletet,

2. felhatalmazta a polgármestert, hogy az
Idősek Klubja fejlesztési pályázata kere-
tében az egészségügyi, informatikai és
egyéb tárgyi eszközök beszerzéseit – a
Képviselő-testület folyamatos tájékozta-
tása mellett – lebonyolítsa,

3. a településüzemeltetési feladatok haté-
konyabb és jobb színvonalú ellátása érde-
kében hozzájárult a Műszaki Csoport hasz-
nálatában lévő, két önjáró fűkasza vágó-
szerkezetének cseréjéhez és felújításához,

4. a családsegítés és gyermekjóléti szol-
gáltatás 2019. január 1. napjától helyben
történő ellátása érdekében felkérte a pol-
gármestert, hogy az intézményvezető
útján gondoskodjon az intézményi alap-
dokumentumok módosításáról és kiegé-
szítéséről, valamint a működési engedély
iránti kérelem benyújtásáról, 

5. döntött a község településrendezési
eszközeinek jogharmonizációs felülvizs-
gálatának tervezői munkálatainak elvég-
zésére kiírt beszerzési eljárás keretében
benyújtott árajánlatokról,

6. a hátrányos szociális helyzetű Gencsa-
páti fiatalok felsőfokú tanulmányainak
segítése érdekében csatlakozott a BUR-
SA HUNGARICA Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. október 18-án
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyil-
vános testületi ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Jáger József, Kiss Tibor és Tolnay Ákos
önkormányzati képviselő (5 fő).

Abért Valentin és Gergácz István
ön kormányzati képviselő egyéb elfoglal-
tága miatt nem tudott részt venni a Kép-
viselő-testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja, Dr. Görög Ist-
ván jegyző.

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés

közötti időszak legfontosabb esemé-
nyeiről szóló, valamint a lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület a testületi ülés során 

1. megtárgyalta és elfogadta az Idősek
Klubja házi segítségnyújtás szakmai
programjának felülvizsgálatát 

2. elfogadta 

2.1. a Nyugat-dunántúli Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás Társulási megállapodás módosítását,

2.2. az önkormányzati épületek felújítá-
si, bővítési és energetikai korszerűsítési
projektjeinek aktuális állapotáról szóló
polgármesteri tájékoztatót,

3. felkérte a polgármestert, hogy a „Böl-
csődei Fejlesztési Program” pályázat
keretében a várható költségek felméré-
sét követően (a pályázat által támoga-
tott tevékenységek, igényelhető támo-
gatás összege, önkormányzati önerő
mértéke, bölcsőde működtetésének
költségei) tegyen javaslatot a testület
következő ülésére, 

4. véleményezte az általános iskolai fel-
vételi körzethatárok kialakítására vonat-
kozó szakmai anyagot,

5. a rendelkezésre álló árajánlat alapján
felhatalmazta a polgármestert, hogy
megrendelje az Ady utcai közvilágítás
lámpatestjeinek bővítését. 

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

Önkormányzati hírek

Európai Uniós forrás segítségével az Idősek Klubjának fej-
lesztése valósul meg Gencsapáti községben, a TOP-4.2.1-15-
VS1-2016-00003 pályázat keretén belül beszerzésre került
Ford mikrobusz, amely az intézmény és a helyi közösségek
szakmai feladataihoz járul hozzá a jövőben!  

Megérkezett a mikrobusz
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Fúrt kutak
A hatályos vízgazdálkodási törvény
alapján mentesül a vízgazdálkodási bír-
ság megfizetése alól az létesítő, aki a
2018. január 1-jét megelőzően engedély
nélkül létesített, házi vízigényt kielégí-
tő kútra 2018. december 31-ig fennma-
radási engedély iránti kérelmet nyújt
be a település jegyzőjéhez.

Az engedélyezési eljárásra, a kérelem
tartalmi követelményeire vonatkozó tájé-
koztató, valamint a kérelem nyomtatvány
megtalálható a település honlapján, illet-
ve – ügyfélfogadási időben – beszerezhe-
tő a Polgármesteri Hivatalban.

Az ügyben fontos fejlemény, hogy a
Kormány benyújtotta az Országgyűlés-
nek a fúrt kutakra vonatkozó engedé-
lyezési moratórium 2020. december 31-
ig történő meghosszabbítására vonatko-
zó javaslatát. 

Kormányzati szándék továbbá az
újonnan létesítendő kutak engedélyezé-
si, valamint a már meglévő illegális ku -
tak fennmaradására irányuló eljárások
egyszerűbbé tétele. 

Az Országgyűlés döntését követően
a település honlapján és a Hírmondóban
tájékoztatni fogjuk önöket. 

Dr. Görög István, jegyző

60 éves osztálytalálkozónk
alkalmából

kegyelettel emlékezünk
elhunyt

Balogh Sándor
igazgatónkra

Galambos Ilona
osztályfőnökünkre

és tanárainkra,
valamint az elhunyt és beteg

osztálytársainkra.

A Gencsapáti Általános Iskola
1958-ban végzett osztálya

A bátrakra emlékezve
Az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harcra emlékeztünk koszorúzással a
Miszori Zoltán téren október 19-én. Az
Apponyi Albert Általános Iskola, a Gyön-
gyös-kert Óvoda, az Idősek Klubja, a
Művelődési Ház és Könyvtár képviselői,

diákjai helyezték el a mécseseiket, koszo-
rúikat. A Gencsapáti Önkormányzat
nevében Bodorkós Ferenc polgármester,
Geröly Tibor Alpolgármester és Dr.
Görög István jegyző koszorúzott emlé-
kezve 1956 hőseire!

60 évvel ezelőtt 32-en fejeztük be a
Gencsapáti Általános Iskola nyolcadik
osztályát. A 32 főből maradtunk 16-an.

Ezt a kerek évfordulót ünnepeltük a
Gencsapáti Művelődési Központban. Az
itt dolgozóktól nagyon sok segítséget
kaptunk, amit ezúton is megköszönünk!
A túlélők közül négy osztálytársunk be -
tegség miatt maradt távol, de az egykori
osztály matematika tanára, Hargitai
Sán dor, aki most 87 éves, megtisztelt
ben nünket jelenlétével, amit ezúton is
megköszönünk!

Juhász Sándor

Szívből gratulálunk az osztályközösség-
nek, micsoda csapat! Tartsa meg a jó
Isten őket erőben, egészségben ! (szerk.)

60 éve végeztek
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I. rész: NAGyGENcSTőL BrAzíLIÁIG

Alighanem kevesen emlékeznek Járay
József operaénekes nevére, s alig találni
valakit, aki még látta őt a színpadon.
Pedig olyan kalandos élete és nagyívű
pályafutása volt, melyet érdemes fel-
idézni. ráadásul – amit talán még keve-
sebben tudnak – Vas megye szülötte!

105 éve, 1913. szeptember 7-én Jambrits
József néven született Nagygencsen, ahol
édesapjának vendéglője és vágóhídja
volt. Jóska második volt az öt gyermek
sorában. Nagybátyja volt, Kőszeg polgár-
mestere, Jambrits Lajos, aki arról is neve-
zetes volt, hogy nótákat írt. Apjának szép
tenorhangja van, s testvérei is jól énekel-
nek, s mindenki tanult zenét is. A kis Jós-
kát körülvette tehát a muzsika, de szá-
mára ez természetes közeg, akkor még
nem gondolt arra, hogy énekes legyen.

Sikerek a katonai és a sportpályán

Katonai pályára készült, ezért már 10
éves korában, 1923-ban Kőszegre került
a hadapród-iskolába. 

1932-től a székesfehérvári motorsze-
relő szakiskola hallgatója lett, mivel piló-
ta szeretett volna lenni 

Közben a helyi ARAK  színeiben ver-
senyszerűen atletizált,  több, mint  20 0
érmet nyert. 1933-ban megnyerte a
dunántúli tízpróba-bajnokságot. Szintén
gyerekkori szenvedélye a repülés, pilóta
szeretett volna lenni. Ám nagy szerelme
az éneklés volt, s műkedvelőként elért
sikerei után a 30-as évek közepétől kez-

dett komolyabban foglalkozni ezzel. Már
végzett motorszerelőként, 5 esztendei
szolgálat után Szombathelyre kérte áthe-
lyezését, hogy közelebb legyen szüleihez,
és a városi zeneiskolában tanulhasson.
Itt Walter Margit, a neves énektanár nö -
vendéke lett. Tisztjei támogatták, olyan
könnyű beosztást kapott, ami mellett
énektanulmányait folytathatta. A zene-
iskola nyilvános hangversenyein egyre
többször szerepelt, már a lapok is kezd-
tek írni róla.1936-ban sikerrel felvételi-
zett – szakaszvezetői egyenruhában(!)-  a
Zeneakadémiára, ahol dr. Székelyhidy
Ferenc, a híres tenorista tanítványaként
szárnyaló, olaszos tenorjával hamaro-
san évfolyama egyik sztárja lett. Diploma
után rögtön szerződtette az Operaház.
Karrierje ígéretesen indult, már az első
évadban nagy szerepeket kapott, azután
évről-évre egyre inkább az Operaház
egyik sztárjává vált. 

Az életmentő

A világháborút az Opera óvóhellyé átala-
kított pincéjében vészelte át. Azt senki
sem sejtette, hogy zsidókat bújtatott ott-
honában, ő pedig az Opera épületébe
költözött, aminek pincéjében a társulat
legtöbb tagja már biztonságba helyezte
magát. Az állandó bombázások ellenére
Járay mindennap meglátogatta a lakásán
bujkálókat, élelmet vitt nekik, és szük-
ségleteikről gondoskodott. Mindezt lel-
kiismeretének parancsára cselekedte,
nagy veszélyt vállalva magára.( 1998-ban
Izrael állam a Világ Igazai kitüntetést
adományozta neki, nevét felvésték a
jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben talál-
ható Igazak falára. A magyar állam elis-

meréseként az 1994-ben alapított Bátor-
ságért Érdeméremmel tüntették ki posz-
tumusz.)

A világjáró

A háború befejeztével az Operaház a
fővárosi színházak közül elsőként nyi-
totta meg kapuit, természetesen számos
Járay alakítással. 1946-tól Olaszország-
ban, próbált szerencsét, több helyen
nagy sikerrel lépett fel, ám mégis hazatért.
1949 nyarán azután – egy mondvacsinált
botrány miatt – ismét – most már illegá-
lisan – távozott Magyarországról. 6 éven
keresztül bejárta Európa és Dél-Amerika
(például Argentína és Brazília) számos
országát.  Bár sok helyen énekelt hatal-
mas sikerrel, meg kellett tapasztalnia az

emigráns-lét árnyoldalait is. 1955-ben -
egy amnesztiarendeletnek köszönhető-
en hazajött. A művész első útja Gencsa-
pátiba, a szülői házhoz vezetett, s az út
fáradalmait kipihenve, október 31-én
érkezett Budapestre. 
(Folytatjuk!) 

Horváth Vilmos
Forrás: Wellmann Nóra:  Járay József
(1913–1970) – Egy rendhagyó énekesi pálya
dokumentumaiÉremgyűjteményével

A Tosca címszerepében

A katona

A kalandos életű nagygencsi tenor 
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

November 1. csütörtök: MINDENSZEN-
TEK ÜNNEPE (parancsolt főünnep)

Az Egyházi Törvénykönyv kimondja,
hogy a szentmisén való részvétel ezen a
napon minden katolikus hívő számára
kötelező!

9.30: Ünnepi szentmise a Plébániatemp-
lomban

November 2. péntek: Halottak napja

9.30: Szentmise és megemlékezés az el -
hunytakról a Plébániatemplomban

Aki a temetőt áhítatos lélekkel látogatja
és imádkozik a megholtakért, november
1–8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet.
Ennek feltételei: szentgyónás, szentáldo-
zás és imádság a pápa szándékára. 

Akik Mindenszentek délutánjától ha -
lottak napját követő éjfélig meglátogat-
nak egy templomot, vagy nyilvános ká -
polnát, teljes búcsút nyerhetnek. A láto-
gatáskor egy Hiszekegyet és egy Mia-
tyánkot kell elimádkozni.

November 14. szerda: Az Apáti templom
szentségimádási napja
A nap programja: 

10.00: Szentségkitétel és litánia, nap-
közben csendes imádság az Oltáriszent-
ség előtt

15.00: imaóra, 5 órától rózsafüzér és litá-
nia lesz. 

18.00: A szentségimádási napot szent-
misével zárjuk.

November 19. hétfő: Árpád-házi Szent
Erzsébet, a Karitász védőszentjének
ünnepnapja, Gencsapáti fogadalmi
ünnepe. 

18.00: Ünnepi szentmise a plébánia-
templomban a Szent Erzsébet fogadalmi
oltárnál. A szentmisét a plébániai KARI-
TÁSZ csoportunk élő és elhunyt önkén-
teseiért ajánljuk fel.

November 24. szombat: Apáti templom
18.00: Megemlékező szentmise + Dr.
Konkoly István megyés püspök, néhai
gencsapáti plébános halálának 1. évfor-
dulóján. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Gencsapáti Egyházközség

Egyházi események, programok

Azok a kedves hívek, akik még nem ren-
dezték az idei egyházközségi hozzájáru-
lásukat, befizethetik személyesen no -
vember 11-én és november 18-án vasár-
nap délután 3 és 5 óra között a Gencsa-
páti Plébánián. 

Ezen kívül átutalásos befizetés is
lehetséges az ún. „zöld csekken”, amely
a templom hirdetőtáblájáról elvihető.
Hozzájárulásunkkal helyi templomaink
(Plébániatemplom, Apáti templom,
Szentkúti kápolna) egyházi létesítmé-
nyeink és épületeink (Szentkút, Közös-
ségi ház, Plébánia) fenntartását, műkö-
dését segítjük. 

Az egyházi hozzájárulás mértéke a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által országosan megállapított éves net-
tó jövedelem (nyugdíjasok esetében az
éves nyugdíj) 0,5%-a, amely az alábbi
táblázatból kikereshető. 

Egyházközségi
hozzájárulás

gyűjtése

Az egyházközségi hozzájárulás 0,5%-os fizetésének táblázata 
a nettó fizetés/nyugdíj után

Támogatásukat hálásan megköszönjük, adományaikat a jó Isten fizesse meg bőkezűen!                
Gencsapáti Egyházközség

Havi nettó
kereset/nyugdíj

0,5%
havonta

Éves nettó
kereset/ nyugdíj

1 év=0,5%
x 12 hónap

70.000 350 840.000 4.200

75.000 375 900.000 4.500

80.000 400 960.000 4.800

85.000 425 1.020.000 5.100

90.000 450 1.080.000 5.400

95.000 475 1.140.000 5.700

100.000 500 1.200.000 6.000

110.000 550 1.320.000 6.600

120.000 600 1.440.000 7.200

130.000 650 1.560.000 7.800

140.000 700 1.680.000 8.400

150.000 750 1.800.000 9.000

160.000 800 1.920.000 9.600

170.000 850 2.040.000 10.200

180.000 900 2.160.000 10.800

190.000 950 2. 280.000 11.400

200.000 1000 2. 400.000 12.000
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„Betlehemnek városa 

tündöklik, mint a tűz”

2018. december 15–16.

2018. december 15-én, szombaton 17 órai kezdettel 
GÁLAMűSor A GENcSAPÁTI TEMPLoMBAN.
A program keretében kerül sor a karácsonyi jelképkészítő verseny eredményhirdetésére.

A találkozót megnyitja: Dr. Kondora Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke
Köszöntőt mond: Bodorkós Ferenc polgármester és Gombos T. Bálint plébános

A találkozón a Nyugat-Dunántúli Régió, Felvidék, Györgyfalva (Erdély) hagyományőrző
közösségei mutatkoznak be a karácsonyi ünnepkör talán legszebb dramatikus szokásával… 

December 16-án a csoportok előadását megtekinthetik 15 órától Bükön a regős Találkozón. 

Támogatók, együttműködő partnereink: Gencsapáti Község Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap,
OTP Bank, Gencsapáti Plébánia, Büki Művelődési Ház és Sportközpont, Könyvtár, Zsuska Cukrászda,
Orbánné Benkő Gyöngyi, Idősek Klubja, Gencsapáti Önkormányzat Műszaki csoportja
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TV,  VI  DEÓ,  HI  FI ,  
MO NI  TOR,  

SZÁ MÍ TÓ GÉP 
K É  S Z Ü  L É  K E K

J A  V Í  T Á  S A

Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész

9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.

Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053

• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
víz teres kandalló, sötétszürke, fatüzelés-
re javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz
ol dalon 6,61 teljesítmény, méret:
48×82×42 cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez
javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-
2552

Apróhirdetések

Tölgy bükk gyertyán akác tűzifa
méter hasítottan vagy kályhakészen 

házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:

Hodics Gergely
30/924-78-63

www.tuzifaszombathely.hu

• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), és
nagy kovács satu eladók! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• ETI  25 és ETI 35-ös működőképes
gázkazán eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel: 30-9946-882
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• 20 m-es öntözőslag és vezetékes gáz-
tűzhely eladó! 94/330-327
• 2x3 m-es velúr, dohánybarna színű
szőnyeg újszerű állapotban eladó! Tel:
70/605-8033
• Árvácska, krizantém, évelő virágok
nagy választékban eladók. 

Apáti kertészet, Gencsapáti, Bem
utca 2. Tel.: +36-30-2167981

Nyitva: hétfőtől–szombatig 14 órától
18 óráig
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei

Szorgos Cseperedők

Intézményen kívüli programjaink

Óvodánk ebben a nevelési évben is kap-
csolatban van Szombathely város kultu-
rális közintézményeivel, a Savaria
Megyei Hatókörű Városi Múzeummal, a
Savaria Szimfonikus zenekarral. így sok,
új ismeretet adó, játékos, interaktív
programsorozaton vesznek részt a
Tudorka, a cseperedő és a Pöttöm-Pötty
csoport gyermekei.

Astro sorozat, Masat 1 című „Múze-
umnyitogató”-bérlet keretében a Kép-
tárban kortárs alkotók munkáin a világ-
egyetem, az űrkorszak és a sci-fi egyedi
témái láthatók.  A mai magyar művészek
kiemelt figyelmet fordítottak Farkas Ber-
talan, első magyar űrhajós, űrkutató,
vadászpilóta munkásságára, gyermeki
fantáziavilágot megmozgató festménye-
ken keresztül. Az óvodások nagy izga-
lommal keresték az alkotásokban fellel-
hető „űrjárműveket”. Ámulattal csodál-
ták a talált fémtárgyakból kreált szobro-
kat. Bátran, magabiztosan mutatták meg
hazánk jelképét, a háromszínű magyar
zászlót. 

A „csillagközi utazás” végén örömmel
színeztek, díszítettek papír robotot. 

A „zenemanó”–bérlet „Manócsíny” című
előadása nem volt más, mint egy izgal-
mas erdei kirándulás, melyben igazi
„Zenemanókkal” is találkozhattunk. Az
örömteli muzsika az ősz szépségeit tárta
elénk: hallhattunk madárdalt, találkoz-
hattunk szorgos vadászokkal és vidám
szüretelőkkel is. A Zene-Bona erdő sötét
titkokat is rejtett: hová tűnhetett Janó
favágó szépséges menyasszonya?  Végül a
művészeknek, a Zenemanóknak sikerült
megoldani a rejtélyt. Mindez a történet,
vonós, ütős, fa-, és rézfúvós hangszere-
ken szólalt meg, maradandó élményt
nyújtva a gyermekeknek.

„Állatok Világnapja” – rendezvény a
Vasi Skanzenben

„Szárnyalj velünk!” – címmel hirdet-
te meg a Skanzen október 4-i program-
ját, amelyre nagy izgalommal, várako-
zással utaztak el a Tudorka csoport gye-
rekei.

Az idei rendezvényen a szárnyasok
(tyúkok, kakasok, kacsák, libák) kerültek
a középpontba, de a falu egyéb állataival
is ismerkedhettek a gyermekek. Min-
dent megtudtak a házi és vadgalam-
bokról. Láttak ölyvet, solymász bemuta-

tót. A méhészkedés bemutatására is sor
került, és játékos formában megismerked-
tek kilenc magyar kutyafajtával is. A vak-
vezető kutyák munkájába is betekintést
nyertek. Simogattak nyulat, pónilovat,
szamarat. Megnézték a borjakat, játéko-
san kipróbálták a kézi tehénfejést, tejter-
mékeket kóstolgattak.

A kisebbek, szülők, nagyszülők meg-
hívására háztáji gazdaságokba látogattak
el. Saját élőhelyükön figyelhették meg,
etethettek baromfit, disznókat, kutyákat,
macskákat. Köszönjük a meghívásokat!

Kassai Anita, Így Tedd Rá! – foglalkozás-
vezető „A népi játék 2018” eseményre
videofelvételt készített a Tudorka csopor-
tos gyerekekkel. Napokig együtt mondó-
káztak, énekeltek, táncoltak. A felvétel a
szülők beleegyezésével felkerülhetett egy
internetes közösségi oldalra. Köszönjük!

A Cseperedő csoport gyermekei kihasz-
nálva a melengető őszi napsugarakat,
szorgos munkába fogtak és két alka-
lommal is összegereblyézték, zsákokba
gyűjtötték a templom előtti téren lehul-
lott faleveleket. Igazán lelkesen dolgoz-
tak. Köszönjük munkájukat!

Képtárban

Állatok Világnapja

Színházi előadás és kézművesnap

2018. december 9-én 15.00 órára várjuk
a kicsiket és nagyokat, hogy egy mozgal-
mas délutánt töltsünk együtt a Művelő-
dési Házban. A délután folyamán rövid

műsort adnak a gencsi óvodások, majd
az Amatőr Vasutas Színjátszó Társulat
mese előadását láthatjuk. A műsorok
után adventi készülődés veszi kezdetét,
amihez az Idősek Klubja, az Amatőr Vas-
utas Színjátszó Társulat és a „szokásos”

Generációk adventi készülődése helyi csapat is csatlakozik, így kicsik és
nagyok együtt készülhetnek az ünne-
pekre. 

A délután folyamán jótékonysági
süti és kézműves vásárt tartunk a Műve-
lődési Ház földszintjén az óvodások
javára, és persze a könyvtárban is lehet
vásárolni sok szép dolgot a könyvtár szo-
kásos karácsonyi vásárán.
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Manós fantáziavilágba hívjuk a gencsi
„manókat" és szüleiket 2018. november
24-én délután 16.00 órára a Művelő-
dési Ház és Könyvtárba.

Galambos Berni írónő lesz a vendé-
günk és Bujtás Ervin zenész, aki a Szi-
várványos gyermekverseket megzenésí-
tette. A szerző másik két kötete vasi tája-
kon játszódik, s manós mesevilágba vará-
zsolja a gyermekeket és szüleiket. A
kötetek a Gencsapátiban működő Szülő-
föld Könyvkiadónál jelentek meg.
Fűszálfésülő, Kéregfeszegető, Lepkepik-
tor és társai várják a gyerekeket, hogy
végre előbújhassanak az odukból és a fák

kérgéből. A mesés - manós találkozás
után még diavetítés is lesz, és új könyvek
bemutatása a könyvtárban, ahol alig vár-
ják a szép könyvek, hogy a gencsi kis
„manók" hazavigyék őket egy időre.
Addig is nyitva a könyvtár keddtől szom-
batig 14.00 és 19.00 óra között, ahol sok-
sok új és régi könyv várja a község kicsi,
iskolás és felnőtt olvasóit.

A könyvbemutató után közös adven-
ti koszorú készítés veszi kezdetét, ami-
hez az alapanyagokat biztosítjuk.  Az
elkészített koszorúját mindenki hazavi-
heti. 

Galambos Berni

A Határtalanul! program keretében
iskolánk hetedikes tanulói ötnapos
interaktív tanulmányi kiránduláson
vettek részt Erdélyben. Élményeiket
útinaplóban örökítették meg.

1. nap 2018. október 19.
Még sötétben, kissé álmosan, hajna-

li 4 órakor gyülekeztünk az iskola parko-
lójában, ahol a csomagok bepakolása
után felszálltunk az autóbuszra, búcsút
intettünk szüleinknek és izgatottan
indultunk Erdély felé.

Ebéd után Ártándnál léptük át a
magyar–román határt, és fél kettő körül

érkeztünk meg első állomásunkra, Nagy-
váradra, ahol Orsi néni, az idegenveze-
tőnk várt bennünket. Felkerestük a
Szent László király idejéből való nagy-
váradi várat, megismertük a templom-
alapításról szóló legendát. Megcsodáltuk
Erdély egyik legszebb szecessziós épüle-
tét, a Fekete Sas palotát. 

A belvárosban tett sétánk során a
Városháza, a Holdas-templom, a Görög
katolikus palota, a Szent László-temp-
lom szép épületeiben gyönyörködhet-
tünk. Felkerestük a kávéházi negyedet, a
Bémer téren megnéztük az egykori Em -
ke kávéház épületét és a színház előtt fel-

elevenítettük irodalmi ismereteinket
Juhász Gyuláról és Ady Endréről. A sétá-
lóutcában megálltunk a Holnaposok
szoborcsoportnál. Megtekintettük Er -
dély legszebb, legendákkal övezett ba -
rokk templomát. A székesegyház parkjá-
ban emlékszalagot helyeztünk el Szent
László szobránál.

Fáradtan érkeztünk meg éjszakai szál-
lásunkra, a nagyváradi Góbé csárdába. 

2. nap 2018. október 20.
Partiumból Erdélybe a Királyhágón

keresztül vezetett utunk. Ennek során a
történelmi Erdély határán lévő Bánffy-

Amikor kimondom azt a szót, Erdély...

október 27-én a Kiskópic Néptánc-
csoporttal a bukovinai székelyek köz-
pontjába a Bonyhádra utaztunk.

Itt Herczeg Gábor vezetésével
bukovinai táncokat tanulhattak, majd
Csibi Krisztina a Magyarság Háza igaz-

gatója tárlatvezetésével ismerkedhet-
tek meg a székelyek történelmével,
szokásaival. 

Ezt követően Illés Tibor a Bukovi-
nai Székelyek Országos Szövetségének
az elnöke vezetésével a kismányoki

templomba és a nemrég átadott szé-
kely házba látogattunk el. A tartalmas
napot Kisdorogon zártuk, ahol a Kis-
dorogért Egyesület tagjai látták vendé-
gül a csapatot, nagy-nagy köszönet
érte!

Apró manók kalandjai és adventi koszorúkészítés

Vendégségben a bukovinai székelyeknél
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hírmondó 2018.  október

hunyadon csodálkozva néztük a hatalmas
tarka cigánypalotákat és a gótikus stílusú
református templom méltóságteljes épü-
letét. A lélegzetelállító szépségű tordai
sóbányában 13 emelet mélységig fedeztük
fel a Terézia és a Rudolf tárna szépségeit,
tanúi lehettünk egy különleges jelenség-
nek a Visszhangok termében. Az elkiáltott
szavak tucatszor visszhangzanak. Megis-
mertünk középkori felszereléseket, mint
az emelőszerkezet, mellyel a felszínre hoz-
ták a kibányászott sót. A sóbánya csodái
után felkerestük Erdély legnépszerűbb
természeti látnivalóját, a lenyűgöző lát-
ványt nyújtó kettéhasadt hegyet, a Tor-
dai-hasadékot. Megismerkedtünk egy
újabb Szent László legendával.

A csodás gyalogtúra után Nagyenyed
felé vettük utunkat. A Bethlen Gábor
Kollégiumban megismertük a Jókai Mór
által írt, A nagyenyedi két fűzfa című
elbeszélés történetét, emlékszalagot he -
lyeztünk el az erődtemplom falán lévő
1849-es vérengzés áldozatainak emlék-
táblájánál.

Este későn érkeztünk meg második
szálláshelyünkre, Dévára, a Szent Ferenc
Alapítvány központjába.

3. nap 2018. október 21.
A mai napon első helyszínünk Maros -

illye volt. A szépen felújított Veres-bás-
tyán egy rendhagyó történelemórán vet-
tünk részt. Korabeli ruhákba öltözve ele-
venítettünk fel néhány eseményt Beth-
len Gábor életéből. Ezt követően Vajda-
hunyad várába mentünk. Csoportmun-
ka keretében igyekeztünk felfedezni a
vár érdekességeit és megválaszolni az
Orsi néni várral kapcsolatos kérdéseit.
Nagyon élveztük a közös munkát. A csö-
pörgő eső sem tartott vissza bennünket
attól, hogy tovább utazva felkeressük a
Dévai várat, megmásszuk a várfalra veze-
tő sok-sok csúszós lépcsőfokot, és gyö-
nyörködjünk a felhőbe burkolódzó táj-
ban. Felelevenítettük az irodalom órán
tanult Kőmíves Kelemenné balladáját.
Csernakeresztúron a tájházban István
bácsitól a bukovinai székelyek történel-
méről hallottunk érdekes beszámolót. A
csoportunk néptáncos tagjai egy bukovi-
nai néptánc bemutatásával örvendeztet-
ték meg vendéglátónkat. Ismét tovább
robogott velünk az autóbusz és visszasi-
ettünk Dévára. Este lehetőségünk volt
találkozni a Szent Ferenc Alapítvány

diákjaival. Szíves vendéglátásunkért át -
adtuk a magunkkal vitt adományokat.
Egy kis közös esti séta során barátkozás -
ra is volt lehetőség az ottani tanulókkal.
Büszkén mutatták meg nekünk a zené-
lő szökőkutat, a gyönyörű színházat és a
Vármegyeháza érdekes épületét.

4. nap 2018. október 22.
A reggelit követően egy hosszú

buszozás után egy meredek hegyoldal
megmászásával meghódítottuk a Soly-
mosi várat. Fáradozásunk jutalma az
elénk táruló panoráma volt. A romos vár
udvarán elmepárbaj keretében mértük
össze tudásunkat. Innen utunk a Mária-
radnai Kegytemplomhoz vezetett. Kívül-
belül megcsodáltuk a gyönyörű templo-
mot, a kálváriadombon minden csoport
eljátszhatta a korábban megismert vala-
melyik Szent László legendát. Majd is mét
buszra szálltunk és indultunk to vább.
Aradon megkoszorúztuk az aradi vérta-
nuk emlékoszlopát, tiszteletünk jeléül
elénekeltük a magyar himnuszt. A vá -
rosban sétálva emlékszalagot helyeztünk
el a Szabadságszobornál, megnéztük a
színház épületét és a minorita templomot.

A nagyváradi püspöki palota udvarán

A Tordai-hasadék csodái Vajdahunyad váránál

A nagyváradi vár előtt

2018okt g_2010jan  2018. 10. 31.  20:46  Page 11



Az utolsó szállásunk Nagyszalontán volt,
ahol szintén a Szent Ferenc Alapítvány
diákjaival találkoztunk. Adományainkat
nagyon boldog örömmel fogadták az itt
élő gyermekek. Jó hangulatú beszélge-
téssel fejeztük be ezt a napot.

5. nap 2018. október 23.
Hazaindulás előtt körsétát tettünk

Nagyszalontán. Felkerestük Arany Julis-
ka sírját, és a rekonstruált Arany-portát.
Orsi néni mesélt nekünk az Arany család
életéről. Megkoszorúztuk Arany János
szobrát. Rendhagyó irodalom órán vet-
tünk részt a Csonka-toronyban, ahol
megtekintettük az Arany relikviákat.

Elköszöntünk idegenvezetőnktől és sok-
sok élménnyel gazdagodva indultunk
hazafele. Este 7 óra körül boldogan
köszöntöttük szüleinket, akik már izga-
tottan vártak bennünket az iskolaparko-
lójában.

Ez a kirándulás életre szóló élménnyel gaz-
dagította tanulóinkat, s a kísérőtanárokat
egyaránt. Rengeteg új ismeretet kaptunk,
amelyek – az interaktív megismerési mód-
nak köszönhetően – mélyen elraktározód-
tak bennünk. A tanulmányi út során bete-
kinthettünk a külhoni magyarság min-
dennapjaiba, lehetőség nyílt a velük való
személyes beszélgetésre is. A program a

közösség építése céljából is hasznos volt, s
erősítette diákjainkban a nemzeti össze-
tartozás érzését. Köszönjük, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támo-
gatásával ötnapos „Amikor kimondom azt
a szót, Erdély…” című osztálykirándulá-
sunk megvalósulhatott.

2018 .  október hírmondó

HIr DE TÉS, rE KLÁM
LE HE TőSÉG!

1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 Ft 
1/4-ed old. 2.400 Ft 

Apró hir de tés 40 Ft/szó
La kos sá gi apró hir de tés

in gye nes!

Hír MoN DÓ
Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta

Ki ad ja: Kez dô kör Egye sü let 9721 Gen csa pá ti, Szent egy ház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencs muv haz@gpi net.hu

Fe le lős szer kesz tő: Var ga Al bin
Nyom dai elő ké szí tés: 30/288-99-18

A kö vet ke ző lap zár ta: 2018. november 15.

A tordai sóbányában A solymosi várromok között

Látogatóban Csernakeresztúron,
a bukovinai székelyek nyomábanNagyszalonta, a Csonka torony előtt Kiállítás a Csonka toronyban
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