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Érték és közösség – Gencsapáti falunap 2018
2018. szeptember 8-án, a gencsapáti
sportpályán helyi értékek bemutatására és
egy közös együttlétre invitáltuk Gencsapáti lakóit és közösségeit. Idén a nemzeti
értékeink jegyében szerveztük a programot. A néptánc-népzene, a magyar cigányzene, és az operett műfaj bemutatásával,
intézmények, közösségek műsorával,
a helyi gasztronómiával „fűszerezve”.
„Gencsapáti ízei” címmel idén is
megrendeztük hagyományos főzőversenyünket a falunap keretein belül. Idén
a családokból, baráti társaságokból, civil
szervezetekből 12 csapat verbuválódott.
Itt voltak az Abért Metál Ószeg, az Apáti Kertészek, a „Bár ne volna brigád”,
a Csipet-csapat, a Káposztalepkék,
a Kiss Kertészek, a Konkurencia, a Marhajók, a Páti Fakanalak, a Rottyantósok, a Szomszédok és a Tupper Séfek.
Nagyon finom étkeket kóstolhatott
a zsűri, akiknek ezúton is köszönjük, hogy
megtisztelték a rendezvényünket. Imre
Viktória Perenye, Kovács Péter Vép polgármestere, Nagy Csaba „örökös szüreti
bírónk”, Babócsiné Márti és Gombos
Bálint atya értékelték a csapatok munkáját. A döntés, helyezések kiosztása bizony
nehéz volt, mert minden csapat nagyon
ízletes ételt készített, ezért a zsűri két
különdíjat is kiosztott; az ötödik helyezett
„Bár ne volna brigád” Vép város különdíját, míg a negyedik helyezett Kiss Kertészek Perenye község különdíját vehették
át. A harmadik helyen az Apáti Kertészek,
a második helyen az Abért Metál Ószeg
végzett. A győztes Káposztalepkék csapata csülökpörköltjével és házi pogácsájával
nyűgözte le a zsűrit. Minden résztvevőnek
szívből gratulálunk, várunk vissza mindenkit a jövő évi főzőversenyre is.

A Egészségsátorban a Gencsapáti
Idősek Klubja és a Védőnői szolgálat
közreműködésével vérnyomás és cukormérés zajlott, de arcfestés, csúszda és
ugráló vár is várta a kicsiket.
Délután 15 órától indult a színpadi
program a Gyöngyös-kert Óvoda nagycsoportosainak előadásával, majd köszöntőt mondott Bodorkós Ferenc
Gencsapáti polgármestere, aki beszámolt
az aktuális út-járdaépítési programról és
a helyi intézmények felújításáról. A köszöntő után közösen csapra vertük az önkormányzat által felajánlott sörös hordót (kettőt), majd kínáltuk is az egybegyűlteknek,
a finom pörkölt és debreceni mellé…
Az Apponyi Albert Általános iskolások
színvonalas műsorában a táncos és énekes
produkciók váltották egymást a színpadon,
nagy tapsot kaptak a közönségtől.
A Vasi Népdalstúdió Csicsergő és
Boróka csoportja sárközi és somogyi
dalokat énekelt, majd a Boglya Népzenei
Együttes muzsikájára a helyi táncos
közösségek a Kiskópic, Kópic, Ispiláng
és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsorát (benne: vasi,
mezőföldi, dél-alföldi, balázstelki táncokat) láthatott a nagyérdemű.
Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsa
színművészek operett és retró dalokkal
kedveskedtek a közönségnek.
Cigánymuzsika következett a Pannon
Cigányzenekar szólistáinak előadásában
(velük énekelt a publikum), a Liver Paul
együttes betegség miatt nem tudott bemutatkozni – de Hollósi László dob-kareoki
műsora igazi kuriózum volt a rendezvényen. Majd már hazajáró előadóként a Big
Mouse Band operett zenéjére már táncra
is perdült a sátor népe. Németh Róbert is

talpalávalót játszott a közönségnek, majd
az Unikum együttes báljával ért véget
a nap (sajnos több ízben áramkimaradásunk volt, amelyért elnézést kérünk
közönségünktől). Rendezvényünkön
valóban a helyi érték és közösség volt
a lényeg, plusz a jókedv és szórakozás!
A szervezők nevében köszönjük
Gencsapáti Község Önkormányzatának,
a műszaki csoportnak, a Nyugat Produkció Kft-nek, Kiss Kertészetnek, Perenye
Község Önkormányzatának, Vép Város
Önkormányzatának, minden segítőnek,
közösségnek, fellépőnek, nevezőnek és
támogatónak a segítséget, részvételt!
JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!

Káposztalepkék (egy része)

A tisztelt zsűri

Apáti Kertészek

Abért Metál Ószeg

Estebédhez szól a nóta
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Az Ördögkő legendája és Pál István
„Szalonna” és Bandája koncert a Szentkúton
Különleges és egyedi élményben lehetett része annak, aki szeptember 9-én
vasárnap este ellátogatott a Szentkúti
esték programsorozat első koncertjére.
A megvilágított stációk és templom látványa önmagában is varázslatos hangulatot teremtett, nem beszélve a színpadi
produkciókról, mely igazán gazdaggá
tette ezt az estét.
Először az Ördögkő legendáját elevenítette fel a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, és a Kiskópic Néptáncegyüttes. Az Ördögkő római kori oszlop
töredéke, mely 1907 óta áll a mai helyén.
A középkortól az 1800-as évekig jegykőnek nevezték, ekkor Herény, Németgencs
és Söpte határát jelölte. Később a gencsi
templom mellett állt, onnan került jelenlegi helyére. Természetesen egy ilyen régi
tárgy kapcsán legendák is maradtak fenn.
Bárdosi János több legendát is összegyűjtött a helyi öregektől, ezek közül párat
az ismertető táblán is olvashatunk, ha
ellátogatunk a kőhöz. Az alkotók – Molnár Péter és Györke Eszter – is ezen
legendákból ihletet merítve készítették el

a koreográfiát, mely nagy sikert aratott
a közönség soraiban. Műsorukat a Boglya
Népzenei Együttes kísérte.
A produkció után dr. Székely János
megyéspüspök köszöntőbeszéde következett. Püspök atya példa beszédeiben
a hely szakralitását, az élet forrását és
megbecsülését emelte ki.
Ezt követően Pál István „Szalonna” és
Bandája léptek színpadra. A fergeteges
hangulatú koncerten a Kárpát-medence
népzenei kincséből adtak ízelítőt a lelkes
közönségnek. Megható pillanat volt,
mikor e gyönyörű környezetben, nagyon
jó akusztikában a közönséggel együtt
énekelték el a Csitári hegyek alatt c. népdalt. A koncert végén a helyiek kérésére
még a gencsi verbunkot is elhúzták, így
igazán különlegesen zárult az első szentkúti koncert. (Fotó és írás: Büki LászlóVaskarika)
„Tiszta forrásból a tiszta forráshoz”
Nagyon köszönjük Gencsapáti Önkormányzatának, Egyházközségünknek,

A Gencsapáti Szentkút fénybem
Tolnay Ákosnak, Nemes Márknak és
munkatársainak, hogy a Szentkúti esték
sorozat megvalósításán együtt munkálkodhatunk, remélve a folytatást!
A lourdesi barlang fölött nézve az előadást, az egyik barátunk megjegyezte: No,
látod ez világszínvonal… (már megérte)
Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Kollégiuma (logo), Végh
Lajos, Tolnay Ákos, Oláh Jánosné, Önkormányzatunk és műszaki csoportja, egyben
köszönjük mindenkinek (segítőnek, előadónak, takarítóknak), hogy hozzájárult
kezdeményezésünk megvalósításához!
Varga Albin

Gencsapáti Ördögkő – a legenda

Szalonna és bandája
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Bodorkós
József
születésnapi
köszöntése
Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét és
a Gencsapáti Önkormányzat ajándékát adta át
Bodorkós Ferenc polgármester és Geröly Tibor
alpolgármester Bodorkós
Józsefnek 90. születésnapja
alkalmából. Isten éltesse
erőben, egészségben
az ünnepeltet, akit családja
körében köszöntöttek!

Gencsapáti Község Önkormányzata csatlakozott

a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában): Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–12.00 és 12.30–16.00, péntek: 8.00–12.00
Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag
a településen állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázok köréről, a pályázatról részletes leírást a www.gencsapati.hu honlapon találhatnak.

Megemlékezések
Az Aradi Vértanúkra koszorúzással
emlékeztünk október 5-én 11 órai kezdettel a Miszori Zoltán téren.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra emlékezünk október 19-én, pénteken 11 órakor a Miszori Zoltán téren
a Hősi emlékműnél.
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Önkormányzati hírek
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. augusztus
2-án 16,00 órakor rendkívüli, nyilvános
testületi ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati
képviselő (6 fő). Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltága
miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában. A Polgármesteri Hivatal képviseletében: dr. Görög
István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés során:
1. elfogadta
1.1. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendeletet – a rendelet a jogosultság feltételeit, és a benyújtott kérelmek elbírálási rendelkezéseit tartalmazza,
1.2. az önkormányzati épületek felújítási,
bővítési és energetikai korszerűsítési
munkálatainak aktuális helyzetéről szóló
polgármesteri tájékoztatót,
2. Gencsapáti község településrendezési
eszközeinek módosítási eljárását lezárta,
és a tervdokumentációt végső véleményezésre megküldte az állami főépítész számára – a módosítás célja az iparterületi
fejlesztés közműellátásának biztosítása,
3. Döntött
3.1. a Polgármesteri Hivatal felújítási és
energetikai korszerűsítési munkálatok
műszaki ellenőri feladatainak ellátására
kiírt beszerzési eljárás során benyújtott
árajánlatokról,
3.2. a Gencsapáti 391/5 hrsz.-ú, 47 m 2
nagyságú, „beépítetlen terület” művelési
ágú ingatlan megvételére vonatkozó
kérelemről,
4. felhatalmazta a polgármestert, hogy az
Apponyi Albert Általános Iskola udvarán
lévő 9 juharfa állapotának felmérésére
szakértőt kérjen fel.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. augusztus
23-án 16.00 órakor rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Jáger József és Kiss Tibor
önkormányzati képviselő (5 fő). Abért
Valentin és Tolnay Ákos önkormányzati
képviselő egyéb elfoglaltága miatt nem

tudott részt venni a Képviselő-testület
munkájában. A Polgármesteri Hivatal
képviseletében: dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés során:
1. szükségesnek tartotta, tartja település
településszerkezeti tervének és szabályozási tervének jogharmonizációs felülvizsgálatát, a polgármestert felhatalmazta a településtervezői árajánlatok beszerzésére,
2. elfogadta
2.1. a község Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló 8/2008.
(VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendeletet,
2.2. az önkormányzati épületek épületfelújítási és energetikai korszerűsítési
munkálatainak aktuális helyzetéről szóló
polgármesteri tájékoztatót,
2.3. a Gencsapáti Idősek Klubja alapító
okiratának módosítását, és az egységes
szerkezetű alapító okiratot,
3. Döntött (arról, hogy)
3.1. megvásárolja a Gencsapáti 990
hrsz.-ú, 1.389 m2 nagyságú, „beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlant –
az adásvétel célja a temetőfenntartási
feladatok eredményesebb ellátása,
3.2. megvásárolja Gencsapáti 1305
hrsz.-ú, 291 m2 nagyságú, „beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlant,
3.3. a Gencsapáti 378 és 380 hrsz.-ú ingatlanok által határolt Gencsapáti 391/4
hrsz.-ú ingatlanszakasz megvásárlására
vonatkozó kérelemről,
4. Ideiglenes Bizottságot hozott létre
a járdafelújítás során felszedett járdalapok értékének felmérésére, hasznosításukkal kapcsolatos javaslat megtételére.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. szeptember
3-án 16.00 órakor rendkívüli, nyilvános
testületi ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Jáger József és Kiss
Tibor önkormányzati képviselő (5 fő).
Abért Valentin és Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltága
miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában. A Polgármesteri Hivatal képviseletében: dr.
Görög István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés során:
1. az Idősek Klubja épületének biztonsága, valamint a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása érdekében

támogatta az épületfelújítási munkálatok megkezdését követően felmerült
tetőmegerősítési munkálatok elvégzését,
felhatalmazza a polgármestert a tetőmegerősítési munkálatok, mint pluszmunkák megrendelésére.
2. döntött a Polgármesteri Hivatal felújítási és energetikai korszerűsítési munkálatok közbeszerzési eljárásának teljes
körű lebonyolítására benyújtott árajánlatokról,
3. a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb és jobb színvonalú ellátása
érdekében támogatja egy rézsű padka
szárzúzó gép beszerzését.
Összeállította:
Dr. Görög István jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Az Apáti kereszt
környezetében folytatott munkálatokról
A Gencsapáti iparterületen
beruházást végzô cég a munkálatok során kitermelt földdel
– engedély alapján, és a föld
bevizsgálását követôen – feltölti a volt anyaggödör területét.
A munkálatok – a helyi természetvédelmi védettség alatt álló
– Apáti kereszt környezetét
nem érintik.
Az ingatlantulajdonos az Önkormányzattal megkötött együtt mûködési szerzôdésben vállalta,
hogy a munkálatok befejezését
követôen az Apáti kereszt környezetét felújítja, a megújult
ingatlant ingyenesen önkormányzati tulajdonba adja, egy
közösségi tér létrehozása és
kialakítása céljából.
Kérem a türelmüket, megértésüket és elôzetes bizalmukat.
Bodorkós Ferenc
polgármester

hírmondó
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Országos Apáti Találkozón jártunk
Szeptember 15-én, a somogyi Kisbárapátiban került megrendezésre az Apáti
települések 21. Országos találkozója.
Gencsapátit Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, dr.
Görög István jegyző és a Kópic Néptánccsoportunk képviselte nagy sikert aratva.
10 apáti település érkezett a rendezvény-

re ketten a határon túlról Dobrácsapáti
a Partiumból (Románia), Lovasapáti
Horvátországból. Minden település kulturális műsorral, bemutatóval, és apró
ajándékokkal kedveskedett egymásnak.
Jövőre a Zala megyei Alsónemesapáti ad
otthont a találkozónak, amelyre már
most meghívtak bennünket.

… Apáti Találkozón Kisbárapátiban

Határtalanul
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő 2018. januárjában
a Határtalanul! program keretében nyílt
pályázatot hirdetett. A pályázat célja
a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő 7-8. évfolyamán tanuló diákok
a szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulások támogatása.
Iskolánk tanulói közül 42-en – a pályázat
egyik nyerteseként – a HAT-18-01-0383
„Amikor kimondom azt a szót, Erdély…”

Nem bombát
találtak…
A „Bombát találtak Gencsapátiban” címmel megjelent írást pontosítanám. Nem
bomba volt, hanem egy dugattyút betonoztak be a Dózsa utca út alapjába (kb.
30 évvel ezelôtt) és a járdát építôk vették
észre. Valóban nem tudták eldönteni mi
lehet, értesítették a polgármestert, ô pedig a rendôrséget. A rendôrség a te rületet lezárta és hívta a tûzszerészeket.
Ôk megállapították, hogy egy gép dugattyúja került az útalapba, eltávolították
és elszállították a helyszínrôl.

című osztálykiránduláson vehetnek
részt. A vissza nem térítendő támogatás
összege 2.515.740 Ft, amely az utazás,
a szállás, az étkezés költségeinek fedezésére és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására használható fel.
Tanulóink 2018. október 19–23. között
Románia magyarlakta településeit keresik fel. Az ötnapos kirándulás keretében
megismerkedünk Nagyvárad, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Déva, Marosillye, Arad,
Nagyszalonta nevezetességeivel.

Véradás
Gencsapátiban

Fájdalom nélküli egészség!
Rossz a testtartása? Ülő munkát végez? Fáj a háta?

A torna segíti
a gerinc épségének fenntartását,
a fennálló gerincbántalmak javítását.
A foglalkozás helye:
Gencsapáti, Művelődési Ház
Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Jelentkezni lehet:
A foglalkozások előtt a helyszínen
és a +36-30-330-2442-es telefonszámon.

Kedves Véradók!
Szeretettel hívunk és várunk
minden önkéntest RETRÓ
véradásra (fröccs, bodza
szörp, zsíros kenyérrel)
2018. október 09-én (kedden) 16.30 órától 18.30 óráig a Gencsapáti Művelődési
Ház és Könyvtárban.
Aki tud és teheti, jöjjön el!
Segítségüket előre is kö szönjük!

Nem bomba volt, hanem dugattyú

GERINCTORNA
ALAKFORMÁLÓ TORNA

A foglalkozások időpontja:
szerdai napokon 17.30–18.30-ig

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztató
közleménye
Gencsapáti községben 2018. 10.
1-től társaságunk látja el a kommunális és szelektív hulladékgyűjtési
feladatokat.
A kommunális hulladék szállítása
az Önök településén, szerdán történik októbertől.
2018-ban a házhoz menő szelektív
gyűjtési időpontok: október 1., október 29., november 26., december 24.
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
2018. OKTÓBER
1. VÁLTOZÁS A SZENTMISÉK
IDŐPONTJÁBAN:
Szeptember 30-tól vasárnaponként
ismét két szentmise lesz a plébániatemplomban: reggel 8 órakor és fél 10-kor.
Szombatonként este 5 órától az Apáti
templomban tartunk vasárnapra érvényes előesti szentmisét.
A hétköznap esti szentmisék egy órával
korábban, 18 órakor kezdődnek a plébániatemplomban.
Október a Szűzanya hónapja. Az esti
szentmisék előtt fél 6-tól rózsafüzért
imádkozunk a Plébániatemplomban,
szombatonként negyed 5-től az Apáti
templomban. Az imádságra szeretettel
hívjuk a kedves híveket, külön szeretettel
a hittanos gyermekeket és szüleiket!!!
2. TERMÉNY BETAKARÍTÁSI
HÁLAADÁS:
A termény betakarítási hálaadást és
a szőlősgazdák hálaadó szentmiséjét
október 6-án, szombaton, délelőtt 9 órakor tartjuk a Szentkúton. Mindenkit szeretettel várunk!
3. Egyházközségi hozzájárulás gyűjtése
a hónap harmadik vasárnapján: OKTÓBER 21-én, délután 3 és 5 óra között lesz
a plébánián!
Az egyházi hozzájárulás mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által
országosan megállapított éves nettó
jövedelem (nyugdíjasok esetében
az éves nyugdíj) 0,5%-a, amely az alábbi
táblázatból kikereshető.
Gencsapáti
Egyházközség

Az egyházközségi hozzájárulás 0,5%-os
fizetésének táblázata a nettó fizetés/nyugdíj után
Havi nettó
0,5%
Éves nettó
1 év = 0,5 %
kereset/nyugdíj havonta kereset/nyugdíj x12 hónap
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000

350
375
400
425
450
475
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

840.000
900.000
960.000
1.020.000
1.080.000
1.140.000
1.200.000
1.320.000
1.440.000
1.560.000
1.680.000
1.800.000
1.920.000
2.040.000
2.160.000
2.280.000
2.400.000

4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
6.600
7.200
7.800
8.400
9.000
9.600
10.200
10.800
11.400
12.000

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

Apáti búcsú képekben

Augusztus 20. Apátiban

Kenyérszentelés az apáti megemlékezésen

Mallorcai vendégeink műsora

hírmondó
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Október a rózsafüzér hónapja
A katolikus hívek az esztendő két hónapját kiemelten a Szűzanyának ajándékozzák: a májust, amikor litániákkal
dicsérik az Istenanyát és októbert, amikor pedig a szentolvasót imádkozzák
odaadóbban.
A rózsafüzér – rosarium, (jelentése rózsakert), hagyományos katolikus imádság, amely a „szegények Bibliájaként” is
ismert. Az anyanyelvű szentírás elterjedése előtt ugyanis az egyszerű ember
számára a rózsafüzér titkok átelmélkedése jelenítette meg nap, mint nap Jézus
Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. Az éppen ezért „szentolvasóként”
is emlegetett rózsafüzér története 1214-ig
nyúlik vissza, amikor Szent Domonkos
Prouille-ben egy csodajelenés alkalmával, a Szűzanyától, a Rózsafüzér Királynőjétől ajándékul kapta. Nevének eredete az első rózsafüzérektől ered, amelyeket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített a Szűzanya számára
rózsakoszorúnak. A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, imádkozását a domonkosok népszerűsítették.
A törökök feletti Lepantónál aratott győzelem (1571. október 7.) után, Szent V.
Piusz pápa, aki domonkos szerzetes volt,
az ég iránti hálából az évfordulóra elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk ünnepét és a loretói litániába bevezette
a „keresztények segítsége” megszólítást.

A diadalt az egész keresztény világ
a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga
a pápa is a rózsafüzért imádkozta az ütközet ideje alatt, s közben látomása volt
a győzelemről.
A XVI. századtól a korai XX. századig
a rózsafüzér szerkezete nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt titok
volt – az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzérek öt-öt titkaival. A XX.
században aztán kiegészült a Fatimai
imával, amely a Dicsőségek mellett lezárja a tizedeket. Az ima jelenkorig terjedő
fejlődését mutatja, hogy 2002-ben Szent
II. János Pál pápa a Rosarium Virginis
Mariae kezdetű apostoli levelében öt új
titkot vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait. „Mi is a rózsafüzér? – teszi
fel a kérdést a Szentatya. Az evangélium
esszenciája. Újra és újra Krisztus életének
legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren
keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária
útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?”(…)
„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig
különös hatékonyságot tulajdonított,
ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre
bízta. Olyan pillanatokban, amikor
az egész kereszténység került veszede-

Mindszenty József az édesanya
Mindszenty József: Az édesanya című
művének adaptációját láthatta a Gencsapáti Művelődési Ház nagytermét megtöltő közönségünk.
Az előadást Merkli Ferenc vasszécsenyi
plébános, teológiai tanár álmodta meg
és vitte színre barátaival, munkatársaival, főiskolai hallgatóival. Remek előadást láthattunk, sírt és nevetett a közönségünk!
Gratulálunk az alkotóknak, előadóknak!
Köszönjük az élményt!

lembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy
köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét
mint a szabadulás kieszközlőjét. Szívesen
bízom ma ennek az imádságnak hatékonyságára a világ békéjét és a családokat.” (Részlet Szent II. János Pál pá pa Rosarium Virginis Mariae kezdetű
apostoli leveléből)
Az Atyához az út a Boldogságos Szűz
Mária által vezet. Az egyházatyák tanítása szerint Isten minden kegyelmet, irgalmat és áldást az Ő Anyja kezébe helyezett, minden javát általa osztogatja:
a hívőknek, a nemzeteknek és a kereszténység nagy családjának egyaránt.
Ahogy az apostolok idején a Boldogságos
Szűz Mária a hívekkel együtt élt, érzett
és imádkozott, mint az akkori Egyház
tagja, példaképe és szerető lelki Anyja,
úgy most is, az ég dicsőségében velünk
érez, anyai szívvel szeret és közbenjárásával segíteni akar minket. A Szent Szűz
anyai szeretettel bátorít bennünket,
hogy a rózsafüzér imádság által is közbenjárását kérjük.
Szeretettel hívok mindenkit, külön is
kiemelve a hittanos gyermeket és szüleiket október hónapban hétköznap
esténként a szentmisék előtt fél 6-tól
a plébániatemplomba, a közös rózsafüzér imádságra! „Máriát dicsérni, hívek
jöjjetek, mert ő fogja kérni Fiát értetek!”
Bálint atya

2018. szeptember
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Szeptemberben ideiglenesen kialakított csoport szobákban kezdődött meg
a nevelési év. Köszönjük a szülőknek és
a gyermekfelügyelőknek az átmeneti
helyzethez való alkalmazkodást!
Falunapon a Tudorka csoport gyermekei
mondókázva, dalolva, sikerrel alapozták
meg a délután hangulatát. Köszönjük
a bíztató tapsot!
Munka, kóstolás, hangszerbemutató,
zene és tánc jellemezte az idei óvodai
szüretet is.
A hagyományoknak megfelelően Tóth
Tamás, szülő vezényletével zajlott le
az idei szüreti mulatság is. A Tudorka
csoportos gyermekek énekes, táncos
játéka hívott minket munkára, majd
mulatságba, ahol a talpalávalót Németh
Tamás, zenész szolgáltatta. A tánclépéseket, ugrásokat Balaton-Szanyi Viktória
és Tóth Tamás „lába nyomán” jártuk.
Köszönjük nekik!
Ez a délelőtt igazi közösségformáló erővel bírt, hiszen együtt dolgoztak kicsik és
nagyok, ki-ki a maga erejéhez mérten.
A Tudorkások Kovács Józsefné, Ági néni
„örökös dadus”szőlőjében vették ki
részüket az ősz fáradságos, de legvidámabb munkájából, a szüretből. Szedtek
szőlőt, barackot, almát, diót. Köszönjük
a lehetőséget!
A csodálatosan meleg, napsütéses „vénasszonyok nyara” lehetővé teszi, hogy
eleget téve a meghívásoknak a délelőttöket családoknál töltsük. Házi állatokat
etethetünk, gyümölcsöt szüretelhetünk,
sok szabadtéri játékeszközt kipróbálhatunk és bizony házi finomságokat kóstolhatunk. Köszönjük a szíves invitálást:
Bőszéné Kiss Tündének, Rózsáné Egyed
Eszternek, Bodorkós Gábornak és családjának.
A Cseperedős gyerekeknek a lovas-fogatos
kirándulás Gyöngyösfaluba felejthetetlen
élményt jelentett. Köszönjük a meghívást,
vendéglátást Bokorné Bolfán Líviának, és
az utaztatást Geröly Tibornak.

A gencsi hegyen jártunk

Óvodások a színpadon

Szüret

hírmondó
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Apró
Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Telefon: +36/30/630-6388
Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán 700 m 2 termôföld diófákkal
eladó! Érdeklôdni: 06/70/275-1703
ANGOL – felnôtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok
nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra, üzleti kommunikációra
vagy akár utazásra. Tel.: +3630/6003389. Hívjon bizalommal!

TV, VIDEÓ,
HIFI,
MONITOR,
SZÁ MÍ TÓ GÉP
KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA
Pintér István
elektroműszerész
9721 Gencsapáti, Kőszegi u. 21.

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

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 452.
+36-30/176-6107
ivkrisztian@gmail.com

TELJESKÖRŰ FÉMIPARI
SZOLGÁLTATÁS
helyszíni felméréstől
a kivitelezésen át a felszerelésig.
Kapuk, úszókapuk, kerítések, lépcsők,
korlátok, előtetők, kerti tárolók, hídrácsok
Kovácsoltvas kapuk, kerítések, korlátok
A gyártáson túl vállalom
meglévő, illetve általam gyártott
kapuk automatizálását.

Kérje ingyenes árajánlatomat!

Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre javasolt, levegô oldalon
10,61 kw, víz oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 48 x 82 x 42 cm, 35 m2
helyiség fûtéséhez javasolt. Irányár:
75.000 Ft Érdeklôdni: 30/549-2552
300 literes fagyasztóláda (Lehel) és
nagy kovács satu eladók! Érdeklôdni: 06/30/4734-519
300 literes boroshordó, 60 literes
szôlôprés, 2 db 50 literes üvegballon
tartóval, régi típusú Babetta eladó.
Telefon: 30/2255-552
Fóliasátor váz eladó! Érdeklôdni
telefon: 94/393-961
50 literes szôlôprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklôdni telefonon:
06/70/6370-861
20 méteres öntözôslag és vezetékes
gáztûzhely eladó! Tel.: 94/330-327

Tölgy, bükk, gyertyán, akác
tűzifa méter hasítottan
vagy kályhakészen
házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63
www.tuzifaszombathely.hu

2 x 3 méteres velúr, dohánybarna
színû szônyeg újszerû állapotban
eladó! Telefon: 70/605-8033
Árvácska, krizantém, évelő virágok
nagy választékban eladók. Cím:
Apáti kertészet, Gencsapáti, Bem
utca 2. Telefon: +36-30/216-7981.
Nyitva: Hétfőtől szombatig 14 órától 18 óráig.

2018. szeptember
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Pék Tibor 5 éves ismeretterjesztő munkája…
Immár ötödik éve, hogy folyamatosan
hallani azokról a könyvbemutató előadásokról, amelyeket a klímaváltozás
té májában tartasz. Hallhatnánk né hány érdekességet a könyved történetéről és témájáról?
– 2013 májusában készült el a könyvem
első kiadása, de a Szülőföld Könyvkiadó
segítségével októberben már a második
kiadás is napvilágot látott. Az első időkben önkormányzatokat, Művelődési
Házakat kerestem meg. Volt olyan hét,
amikor 6-7 előadást is tartottam. Műszaki emberként mindig is foglalkoztatott
a té mának az a része, hogy vajon mi,
emberek felelőtlen tetteinkkel mennyire
vagyunk felelősek a Földünkön végbemenő folyamatokért, egyáltalán bele
tudunk-e „szólni” a Föld működésébe,
azon belül természetesen elsősorban
az időjárás, a klíma változásába.
Földünk 4,6 milliárd éves geológiai életét
a kezdetektől fogva jellemzi, hogy
a rendszeresen ismétlődő katasztrófák
(földrengések, hurrikánok, cunamik, vulkánkitörések, stb.) pusztítanak, ugyanakkor valami másnak, valami újnak a kezdetét is jelentik. „Egyengetik” a földi élet
útját, bizonyítva azt, hogy a Földön semmi sem állandó, minden örökös mozgásban van. Így volt ez már akkor is, amikor
az ember még nem élt ezen a Földön.
Érdekes volt megtapasztalnom, hogy
még a szakemberek körében is óriási
vitákat szül ez a kérdéskör! A ma emberének egyre nehezebb tudomásul vennie,
hogy ami változás a Föld (geológiai)
életében történik, nem más, mint a
Föld belső dinamikájának a következménye. Ebbe a kategóriába tartozik a klíma változása is! Vajon
miért nem kap nagyobb nyilvánosságot az a nagyon sok hőmérsékleti
adat, ami mind-mind azt igazolja, hogy
több száz és több ezer évekkel ezelőtt is
volt már a mainál melegebb, de természetesen hidegebb is!
– Az emberiség széndioxid-kibocsátása
valószínűleg negatívan befolyásolja ezt
a folyamatot.
– Három-négyezer éve kb. 3 C fokkal
volt magasabb az átlaghőmérséklet, mint
ma. Ennek ellenére a széndioxid-koncentráció alacsonyabb volt a mainál!
Számtalan példát lehet találni a sarki jégminták tanulmányozásakor arra, hogy
a széndioxid-koncentráció nem megelőzi, hanem követi a felmelegedést! Keveset hallani a metánról, ami ráadásul
35-ször erősebb üvegházhatású gáz, mint
a széndioxid, pedig naponta tonnaszám
tör elő az óceánokból és a szibériai
metánmezőkről! Nem lehet hallani arról

sem, hogy a növényvilág, érzékelve
a széndioxid-koncentráció növekedését,
azonnal többet is von el a légkörből. De
ugyanezt teszi az óceánok hatalmas víztömege is! Erről se hallani! Egyébként,
ha nem lenne széndioxid a légkörben,
a Földünkön mínusz 18 °C fok lenne
az állandó hőmérséklet. Ma pontosan
annak a széndioxidnak köszönhetjük
viszonylag állandó és az élővilág számára

Hisz nem a Föld van bajban, hanem mi,
emberek! Káros tevékenységeinkkel
a környezetünknek és egyúttal saját
magunknak okozunk problémát, Földünk ezeket idővel kidolgozza, „kiköpi”
magából! Legfeljebb velünk együtt!!!
– Hol és hány helyen jártál már az előadásoddal?
– Eddig 178 könyvbemutatót tartottam,
Vas megye majdnem minden településén
megfordultam, az utóbbi időben
már Zala megyében is tartottam
néhány előadást, legutóbb Lovásziban, de voltam Keszthelyen, Letenyén, Zalalövőn is. Hívtak már
iskolai vetélkedőkre is. Jelenleg
nyugdíjas klubokkal és iskolákkal
vagyok kapcsolatban, ősszel hívnak többek között Herendre, Veszprémbe, Budapestre, Szarvasra is. A közelmúltban voltam már a Meteorológiai Társaság, a Csillagász Egyesület vendége, meghívtak
továbbá a Szőlő és klíma konferenciára is
Kőszegre. Ezekre azért is vagyok különösen büszke, hisz ezeken szakemberek előtt
mondhattam el a véleményemet, amivel
ők is egyetértettek! Könyvem eljutott már
távolabbi tájakra is, Németországba,
Svájcba, sőt, az Amerikai Egyesült Államokban is van belőle néhány példány! Az
Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos folyóiratában, a Légkörben is jelent
meg cikk a könyvemről.
Köszönöm a beszélgetést! Missziós munkádhoz további jó erőt és egészséget kívánunk!
(va)

„Nem a Föld van bajban,
hanem mi, emberek!”
alkalmas (kedvező) hőmérsékletet, aminek emelkedésétől sokan tartanak.
– Milyen a fogadtatása ezeknek az előadásoknak? Milyen reakciókat tapasztaltál
eddig?
– Az emberek nagy figyelemmel hallgatják, hisz rengeteg érdekességet mondok
el Földünk múltjából, számtalan példával
alátámasztva azt, hogy az ember kicsike
porszem Földünk geológiai erejéhez
képest. Az előadások aztán általában
beszélgetésekbe torkollnak, ahol az egyik
legjellemzőbb kérdésként az merül fel,
hogy mi, emberek mit tudunk tenni
a Földünk megmentése érdekében? Erre
az a válaszom, hogy egyrészt Földünk
geológiai /ciklikus/ útjába beavatkozni
nem emberi léptékű feladat, másrészt
pedig – és itt van a nagy „félreértés” –
miért akarjuk mi a Földet megmenteni?
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17 év után újra a gorál fesztiválon
Kedves Barátaink, ismerőseink! Az ember életében ritkán adatik meg, hogy egy
nemzetközi fesztiválon a saját táncanyagával nyerhet (2001 Zakopane) Hát még
az, hogy 17 év múlva újra meghívják
a fesztivál 50 éves jubileumára és még
táncolhat, az már Isten ajándéka…
Így volt ezzel Szőke, Tömő Józsi, Tömő
Szabolcs Balaton-Szanyi Viktória, és
jómagam… Köszönjük a csapatnak, Molnár Péter és Györke Eszter koreográfusok művészeti munkáját. Gerlecz Lacinak az elévülhetetlen Regrutázás kore-

ográfiát, a Boglya Népzenei együttesnek,
hogy az ifjabb Földesi János remek lagzija után is eljöttek velünk. Találkozhattunk a fesztiválon 20 éve magyar zsűritag Braun Miklós barátunkkal és még
a kép bal oldalán velünk együtt pózoló
lengyel fiúval is! Felemelő érzés volt.
Köszönjük az itthon nekünk szorítóbiztató együttesi tagoknak, barátoknak!
Hát Tóni bácsi, ha itt lehettél volna?!
A lengyel magyar valóban két jó barát!
Köszönjük a fotókat Molnár Péter
és Balaton-Szanyi Viktóriának!!!

Gencsapáti HNE az előadáson

Gencsapáti HNE

Zakopane 2018

Zakopane 2018

Zakopane 2001

Gencsapáti HNE próba után

12

2018. szeptember

hírmondó

Gencsapáti
Szüret 2018.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával,
traktorával, fogatjával, előadásával, segítségével hozzájárult az idei szürethez.
Külön köszönjük a vendéglátást a felvonulókat kínáló családoknak! Nagy elismerés Fuchs Balázs rendőrünknek és
a Polgárőrségnek a rendezvény zavartalan
lebonyolításáért! Jövőre veletek ugyanitt,
de szeretettel várunk minden érdeklődőt,
aki idén nem tudott eljönni! A programról bővebben következő számunkban
olvashatnak. (Fotók: Palatin Vivien)

A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes tisztelettel meghívja Önt és
barátaitr a gencsapáti néptáncmozgalom
80 més az együttes újjáalakulásának 25
éves jubileumi műsorára! Időpont: 2018.
október 20. Helyszín: MMIK Szombathely, Ady tér 5.
18.30 órakor a kiállítást megnyitja Gerlecz László Néptánc pedagógus,
koreográfus. Köszöntőt mond Héra Éva a Muharay Elemér Népművészeti
Szövetség elnöke.
19.00 órakor Színpadi műsor. Közreműködnek: Ispiláng, Kópic, Kiskópic,
ELTE-SEK Szökős Néptáncegyüttesek,
Boglya Népzenei Együttes, Vasi Népdalstúdió – Tanai Erzsébet, Bognár
Szilvia népdalénekesek, Steiner Markó, Brezovich Martin, Bakafánt.
Művészeti vezetők: Molnár Péter és Györke Eszter

HÍRMONDÓ
Megjelenik 1000 példányban havonta
Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
Felelős szerkesztő: Varga Albin
Nyomdai előkészítés: 30/288-99-18
A következő lapzárta: 2018. szeptember 15.

HIRDETÉS, REKLÁM
LEHETŐSÉG!
1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 Ft
1/4-ed old. 2.400 Ft
Apróhirdetés 40 Ft/szó
Lakossági apróhirdetés
ingyenes!

