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Gencsapáti Szociális központ ünnepélyes átadása

Október 3-án került sor a Gencsapáti Szociális és Gyermek-
jóléti Intézményünk avatására. Már a 4. közintézmény újult 
meg Gencsapátiban a Területi Operatív Program keretében.  
      Az avatáson köszöntőt mondott Ágh Péter Országgyűlési 
képviselő, Dr. Kondora Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Bodorkós Ferenc Gencsapáti polgármestere, Palatin Vivien az 
intézmény vezetője, és a kivitelező nevében dr. Gutai Zoltán. 
Az épületet megáldotta Gombos T. Bálint plébános, közremű-
ködött Tanai Erzsébet népdalénekes.                 (fotó: Ohr Tibor)

Gencsapáti Helyi Választási Iroda 
 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK  
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA  

2019. OKTÓBER 13. 
 

POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐJELÖLTEK 
 

Polgármesterjelöltek 
                        1.     Abért Valentin                                            független 
                        2.     Bodorkós Ferenc                                        független 

 
Egyéni listás képviselőjelöltek 

                        1.     Dr. Jánk Ottó                                              független 
                        2.     Gergácz István                                            független 
                        3.     Tolnay Ákos                                                független 
                        4.     Kovács Róbert                                             független  
                        5.     Jáger József                                                  független 
                        6.     Palatin István                                              független 
                        7.     László Balázs                                               független 
                        8.     Kiss Tibor                                                    független 
                        9.     Gájer Lászlóné                                            független 
                      10.     Dr. Őry Ferenc                                           független 
                       11.     Geröly Tibor                                               független 
                      12.     Abért Lajos                                                  független 
                      13.     Bodorkós Gábor                                         független 
                      14.     Vincze Gergely                                           független 
                      15.     Abért Valentin                                            független 

 
A jelöltek a szavazólapon történő  

megjelenés sorrendjében szerepelnek.
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Szeretnék köszönetet mondani, 
hogy az Önök ajánlásai révén jelöl-
tethettem magam a 2019. évi Ön -
kormányzati választásokon, mint 
képviselő- illetve polgármester-
jelölt. 

41 éves vállalkozó vagyok, őseim 
(Hosszú család) tősgyökeres gencsi-
ek voltak. Családommal 13 éve 
élünk itt, mindkét gyermekem ide 
jár iskolába. Az egyik legnagyobb 
helyi adófizetőként számomra magától értetődő, hogy vállal-
kozásaim székhelye – és így az adófizetés helye is – Gencsapáti 
község. 

Az elmúlt 5 évben elért közös eredményeink döntően a ren-
delkezésre álló pályázati forrásokból kerültek megvalósításra. 
A beruházásokhoz szükséges önrészt településünk a pénztarta-
lékokból biztosította, melyek forrása leginkább az eladott 
önkormányzati ingatlanok vételára volt. 

Az eladható területek elfogynak, s minden tartalék kimerül 
egyszer, ezért nagyon fontos, hogy ne a javaink felélése árán fej-
lesszünk, hanem a bevételek növelésével teremtsünk forrást a 
beruházásokra. Az elmúlt 20 évben a saját vállalkozói tevékeny-
ségemet is ennek szellemében folytattam: folyamatosan fejlő-
dő, hitel és adósság nélkül működő cégemben hozzáértő mun-
katársaim dolgoznak, nekem pedig az irányítás és ellenőrzés 
feladatai mellett  jutna időm az üzleti életben szerzett tapasz-
talatok hasznosítására községünkben. 

8 éves önkormányzati tapasztalattal (képviselő, pénzügyi 
bizottsági elnök, alpolgármester) kellő hátteret érzek ahhoz, 
hogy megválasztásom esetén vezessem a település képviselő-
testületét. Vallom, hogy a választott tisztség rangját a község 
érdekében elvégzett munka adja. 

A polgármester-jelölti program saját kiadványban kerül 
megjelenítésre és eljuttatásra a község minden háztartásába. 

Kérem, keressenek minket a facebookon: Gencsapáti 
Választás 2019 

Abért Valentin
Gencsapátiban élő, a településért 
elkötelezett és tenni akaró, gencsa-
páti lakhellyel rendelkező polgár-
ként szólítjuk meg Önöket. Több-
ségünk az elmúlt ciklus választott 
képviselőjeként együtt dolgozott 
településünk fejlődéséért. Együtt 
értünk el sikereket. Bátran állítha-
tom, a közös gondolkodás, a sok 
munka meghozta gyümölcsét, soha 
nem látott fejlesztések valósultak 
meg településünkön. Megválasztásunk esetén azon dolgozunk, 
hogy a fejlődés tovább folytatódjon. Ehhez kérjük az Önök 
támogatását! 
MIT IS ÉRDEMELNEK A GENCSAPÁTI POLGÁROK! 
–    Egy településért elkötelezett, polgárokat tisztelő polgármes-

tert és képviselő testületet, akik kellő alázattal, közösen a 
közjóért akarnak tenni. 

–    Akik az elkövetkező öt évben a megkezdett fejlesztéseket 
tovább akarják vinni, a települést a fejlődési pályán tudják 
tartani, gazdasági erejét tovább képesek növelni. 

–    Akik a megkezdett út és járdaépítési programot, középüle-
teink felújítását, csapadékvíz elvezetési problémák megol-
dását tovább folytatják. 

–    Akik a kerékpáros közlekedést segítő kerékpárutak kialakí-
tását minden fórumon kezdeményezik. 

–    Akik az egyházzal és civilekkel a meglévő jó kapcsolatot 
ápolni, fejleszteni kívánják. 

–    Akik odafigyelnek épített örökségünkre, azt megvédik és 
megóvják, hagyományainkat ápolják és büszkék arra, hogy 
Gencsapátiban élnek. 

–    Akiknek megválasztásuk esetén az elnyert tisztséget nem 
egy rangnak, hanem a közért való szolgálatnak tekintik. 

      Kérem, támogassanak szavazatukkal, illetve a velem azono-
san gondolkodó és már bizonyított képviselőket: Gergácz Ist-
ván, Tolnay Ákos, Jáger József, Kiss Tibor, Gájer Lászlóné, 
Geröly Tibor képviselőjelölteket.

Bodorkós Ferenc
Polgármesterjelöltek 

DR. JÁNK OTTÓ 
 
51 éves háziorvos és belgyógyász 
szakorvos vagyok. 4 éve élek és gyó-
gyítok Gencsapátiban, 3 éve csatla-
kozott a családom is. Nagyon meg-
szerettem a helyi embereket és az ő 
kérésüket meghallgatva szeretném 
az egészségügyet aktívan képviselni. 
Az elődöm Dr. Varga József nagyra 
becsült háziorvos és képviselő volt, 
így tudta az egészségügyet ilyen magas szinten fejleszteni. Saj-
nálatos módon az ő halálával minden egészségügyi támogatás 
megszűnt. A megválasztásom esetén szeretném a fizikoterápiát 
újra indítani, a helyi belgyógyászati szakrendelést megkezdeni.  
Kérem, szavazatukkal támogassanak!  

GERGÁCZ ISTVÁN 
 
Tisztelt Gencsapáti Polgárok! 
Eltelt öt év, számot kell vetnünk mi 
mindent tettünk ebben a ciklusban. 
Utak, járdák, a középületeink, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. 
Úgy gondolom egy sikeres 5 év van 
mögöttünk. Sok még a tennivaló, 
„kis iskola” hasznosítása, Pap-tó 
közösségi hasznosítása, zárt kutya-
futtató kialakítása, Kultúrház bővítése. Ezeket tartanám a leg-
fontosabbnak. Remélem az október 13-ai választásokon meg-
tisztelnek szavazataikkal, hogy újabb 5 évet tölthessek el 
Gencsapáti szolgálatában! 
 

Képviselőjelöltek

Tisztelt Gencsapátiak! Újságunk választási mellékletében a Helyi Önkormányzati Választáson induló  
polgármester és képviselőjelöltek bemutatkozását olvashatják… 
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TOLNAY ÁKOS 
 
Születésemtől fogva Gencsapátiban 
élek. Családi éttermünkben dolgo-
zom, nem volt kérdés, hogy a szüle-
im nyomdokaiba lépek. Rendez-
vényszervező vállalkozást indítot-
tam, mely sikerrel koordinál számos 
magán-, és céges rendezvényt.  A leg-
nagyobb büszkeségem a Gencsapáti 
Pünkösdi Fesztivál, amely mára a 
régió egyik legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát.  
      Számomra a település érdekeinek képviselete lelkiismereti 
kérdés, szívügyem. Fontosnak tartom a falu javát szolgáló lehe-
tőségek felkutatását és kiaknázását, valamint  a zökkenőmentes 
működéshez szükséges feltételek megteremtését. 
 

KOVÁCS RÓBERT 
 
46 éves vagyok, nős, 3 gyermek édes-
apja, közgazdász és szociológus vég-
zettséggel. Jelenleg a Flextronics Kft.-
nél árazómérnökként dolgozom. 
      Szeretném a község fejlődését 
segíteni, hogy a túlárazott és látvány-
beruházásokkal szemben a község 
jólétét és élhetőségét előmozdító 
beruházások valósuljanak meg. Kö zéptávú fejlesztési terv kereté-
ben, a község vagyonát nem felélve, hanem azt gyarapítva a folya-
matos önfenntartó fejlődés megteremtése a feladatunk, olyan 
valós döntéshozatali eljárásokkal, ahol a szakszerűség és ésszerű-
ség érvényesül az érzelmi alapú döntésekkel szemben. 
 

JÁGER JÓZSEF 
 
1949. 02. 20-án születtem Gencsapá-
tiban. 1967 évben érettségiztem a 
Gépipari Technikumban. Gépész-
gépkarbantartó- és munkavédelmi 
technikus vagyok. Művezetői és osz-
tályvezetői beosztásban dolgoztam 
gépipari üzemben, és nyugdíjasként 
végzem munkámat ma is. Albert 
Schweitzerrel vallom „A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a 
szellem és a lélek állapota.” Az Önkormányzatnál az elmúlt 5 évben 
béke uralkodott, és lett eredmény. Gál Ferenc rektortól olvastam 
„Alkotni csak békében lehet.” 
 

PALATIN ISTVÁN 
 
39 éves, nős, 2 iskolás fiúgyermek 
édesapja vagyok. Katolikus valláso-
mat gyakorlom, politikailag függet-
lennek vallom magam. Óvodás és 
általános iskolás éveimet Gencsapá-
ti intézményeiben töltöttem. 
      Közel 16 évig a Gencsapáti Ön -
kor mányzat alkalmazottja voltam, 
majd 3 évet külföldön dolgoztam, jelenleg egy magyar tulajdo-
nú cég kivitelezési és műszaki koordinátora vagyok. 
      A Gencsapáti Községi Sport Egyesület vezetőjeként a köl-
csönös bizalomban és a csapatmunkában hiszek és vallom, hogy 
az önkormányzati képviselő a lakosságot képviselje és minden-
kor a közérdeket tartsa szem előtt. 

LÁSZLÓ BALÁZS 
 
 Tisztelt Választópolgárok!  
      László Balázs vagyok. 1987. 09. 
28-án születtem Szombathelyen. 
2013-óta élek Gencsapátiban, felesé-
gemmel és kislányommal.  Tanulmá-
nyaim befejezése után a helyi pos tán 
kézbesítőként, majd az Ön kor mány -
zat műszaki csoportjánál dolgoztam. 
2018. szeptember óta a helyi temető 
gondnokaként tevékenykedem, de emellett a saját vállalkozáso-
mat vezetem ( kertgondozás).  Független jelöltként indulok a 
választásokon. Egyet biztosan ígérhetek, csak az igazságos, és jó 
dolgok mellett fogom a voksomat letenni. Számítok a bizalmukra!          
 

KISS TIBOR 
 
1960-ban születtem. Nős vagyok, 
két fiam van. 34 éve élek a faluban. 
      Kertészeti vállalkozásom van, 
amit két fiammal együtt működte-
tünk, sikeresen. Ők is itt építkeznek 
a faluban. 
      Célom, hogy nem csak a gyereke-
imnek és az unokáimnak, hanem vala-
mennyi falubelinek javítsunk az életkörülményein. Az előző ciklus-
ban is bizalmat szavaztak nekem. Az én szavazataim is segítették a 
falu előző ciklusának sikerét (járdaépítés, közintézmények korsze-
rűsítése). Fő célom, hogy a kerékpáros közlekedés biztonságát növel-
jük kerékpárút építésével, ehhez kérem bizalmukat. Köszönöm! 
 

GÁJER LÁSZLÓNÉ 
 
1963-ban születtem. Gencsapátiban 
1977 óta élek. Érettségit követően 
1982-től dolgozom a Gencsapáti 
Gyöngyös-kert Óvódában. A Sopro-
ni Óvónőképző Intézetben 1986-
ban diplomáztam. Másoddiplomá-
mat az ELTE Fejlesztőpedagógia 
szakán 2006-ban szereztem. 
      1982-ben mentem férjhez Gájer Lászlóhoz, három gyerme -
künk született. 
      Édesapám egy, férjem három cikluson át volt tagja az ön -
kormányzat képviselő-testületének. Az ő elkötelezettségüket 
követve szeretném Gencsapáti közösségét szolgálni. 
 

DR. ŐRY FERENC 
 
47 éves vagyok, feleségemmel, fiam-
mal és leányommal Gencsapátiban 
élünk, gyermekeink a helyi iskola 
tanulói. 
      Tanári, közgazdász és jogász vég -
zettséggel, jelentős gazdasági és ve -
zetői tapasztalattal rendelkezem. 
Szombathelyen dolgozom, autóbu-
szos személyszállítást végző társaság ügyfélkapcsolatokért fele-
lős vezetője vagyok. 
      A 2010–14. időszakban képviselőként főként a gazdasági, jogi, 
település-fejlesztési területen és a költségvetés tervezésében, vég-
rehajtásának ellenőrzésében végeztem munkát, eredmény-köz-
pontú szemlélettel, tisztességesen és részrehajlás nélkül. 
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GERÖLY TIBOR 
 
Gencsapátiban születtem 1953-ban, 
a családommal mindig itt élő, a falu 
zegzugát ismerő vállalkozó vagyok. 
A rendszerváltás óta önkormányza-
ti képviselőként, az utolsó ciklus-
ban alpolgármesterként dolgoztam 
településünkért. A közösségért vég-
zett munka, a település karbantar-
tása, a sport és kultúra, a hagyomá-
nyőrzés (fogathajtás) szeretete, segíteni az itt élők problémái-
nak megoldásában. Ezek ösztönöztek mindig a munkámban, és 
adtak biztatást. Továbbra is kérem bizalmukat, hogy együtt fej-
leszthessük tovább Gencsapátit. 
 

ABÉRT LAJOS  
 
50 éves tősgyökeres Gencsapáti la -
kos vagyok. 2015-ben hoztam létre 
sa ját lakatosipari vállalkozásomat 
szülőfalumban, amelyet folyamato-
san fejlesztettem, hozzájárulva 
Gencsapáti gazdasági fejlődéséhez is! 
      Nős vagyok, feleségemmel 
Gencsapátiban élünk. 
      Tevékenyen részt veszek községünk életében, társadalmi 
munkámmal és anyagi támogatásommal segítem településünk 
fejlődését. 
      A már több mint 50 Gencsapátiban eltöltött év adott ahhoz 
tapasztalatot, hogy egy komoly, eddig még nem járt útra lépve, 
képviselőként vehessek részt településünk életének alakításában.   
 

BODORKÓS GÁBOR 
 
39 éves vagyok, Gencsapátiban élek 
feleségemmel és két gyermekünk-
kel, régi gencsi család utódaként. 
Feleségem is a faluban dolgozik, a 
Posta alkalmazásában. Fiúnk a 
Gyöngyös-kert  Óvodába jár, lá -
nyunk a Gencsapáti Iskola tanulója. 
Érettségit és középfokú mezőgazda-
sági végzettséget 1998-ban szerez-
tem Szombathelyen. Tagja vagyok az idén alakult Gencsapáti 
férfi Dalkörnek. Munkám mellett állattartással, mező-erdő-
gazdálkodással is foglalkozom. 3 évig a műszaki csoport tagja 
voltam. 
 

VINCZE GERGELY 
 
23 éves vagyok, nőtlen, Gencsapáti-
ban lakom. Az ELTE Sporttudomá-
nyi szakán végeztem, a diploma 
megszerzése után Portugáliában 
szereztem egy nemzetközi szintű 
kerékpáros edzői képesítést. 
      A BMX sportágban többszörös 
magyar bajnok vagyok. Jelenleg fő -
állású edzőként gyermekek oktatásával foglalkozom, illetve a 
Magyar Kerékpáros Szövetség BMX-szakág utánpótlásért fele-
lős pozícióját töltöm be. 
      Fiatalságommal elsősorban a sport- és szabadidős tevékeny-
ségekben és a fiatal korosztályokat érintő kérdésekben szeret-
nék új lendületet hozni a falu vezetésébe. 

Dr. Puskás Lajos tájépítésszel beszélget-
tünk… 

Éppen a szentkúti hársfák faápolási mun-
kálatainak végéhez közeledtek, ezt meg-
előzte egy ún. fa vizsgálat – fakopp vizsgá-
lat, ha jól mondom a nevét.. 

Igen egy favizsgálat kiegészítve egy mű -
szeres fakopp vizsgálattal, amellyel a fa 
törzsét és a gyökérzet állapotát néztük 
meg. Ezek idős fák, itt már várható, hogy 
a gyökér felöl valamilyen korhadás bein-
dul… De a vizsgálat alapján a 8 fából csak 
egy olyan van, amin ez tapasztalható 
volt. A többi a talajszinten teljesen ép. 

Ezek szerint mind a 8 fát meg lehetett men-
teni, illetve ápolni, azért, hogy megmarad-
janak? 

Igen, a faápolásnak az a legfontosabb 
alapelve, hogy minden fa, óriási értéket 
képvisel, és az érték alapja a koronafelü-
let. A társadalmi hasznosság nagyon sok 
tényezőből tevődik össze (oxigén előállí-
tás, pormegkötés, stb…). (A faérték számí-

tás applikációja letölthető a Magyar Faá-
polók Egyesülete honlapjáról (szerk).  Ha 
ilyen érték alapon nézünk egy fát, akkor 
az a korábban bevett szokás, hogy el -
kezdjük „felébe csonkolni”, az azért óri-
ási pocsékolás, mert, a koronafelület ará -
nyában lehet meghatározni egy fa érté-
két, akkor, ha elvesszük a 60%-át, akkor 
a fa értékének 60%-át vesszük el. Arról 
nem beszélve, hogy ha megcsonkolunk 
egy fát, azzal a halálos ítéletét is aláírtuk. 
A csonkolt koronafelület bekorhad, a 
gyökérzet elkezd pusztulni… Ez a folya-
mat, lehet, hogy szakszerű ápolással még 
50–100 évig élhetne, de ha csonkoljuk, 
akkor 10–20 év múlva biztosan ki kell 
vágni. 

Mi a helyzet a szentkúti fákkal?! 

Nem egészségesek, már idős fák, én az 
emberrel szeretek párhuzamot vonni, 
hiszen egy idős embernek is jönnek elő 
problémái, ha ez előző példánál mara-
dunk. Ha valakinek elkezd üszkösödni a 
lába ujja, akkor nem veszik le egyből a 
lábát. Ezek a fák már nem nőnek, alul 

Szentkúti hársfák ápolása, megőrzése 
– még unokáink is látni fogják…



hírmondó 2019.  október5

mindegyik elkezdett már egy másodla-
gos, ún. szekunder koronát nevelni, mert 
ők is érzik, hogy fent egyre bizonytala-
nabb, a nagyobb ágak letörnek majd, 
vagy leszáradnak (az a szerencsésebbik 
dolog). Utána ez a fa természetes módon 
felére visszaesik és az alsó fele, amelyik 
megerősödött a szekunderkoronával, 
lehet, hogy a félbetörés után még 100 
évet fog élni. Erre nagyon jó példa a 
nagycenki hársfasor, ahol 300 éves hár-
sak vannak, mindegyik alacsony már, a 
régi önmagának már csak árnyéka, üre-
ges a törzs, de alul egy szekunder, tercier 
koronából még mindig tudja táplálni 
magát. A másik, hogy az öreg fákon már 
vannak odúk, oda beköltöznek olyan 
madarak, amelyek szintén védettek, óri-
ási értéket képviselnek, olyanok, ame-
lyek természetvédelmileg is nagy értéket 
képviselnek. 

Akkor ez a beavatkozás megkerülhetetlen 
volt, és talán az utolsó pillanatban 
vagyunk, ha jól értelmeztem szavaidat! 

Mi most megpróbáltuk a fákat szakszerű 
ápolásban részesíteni, ami azt jelenti, 
hogy a száradékot leszedtük és átlagosan 
10–15 %-os koronacsökkentést csinál-
tunk, illetve 2–3 fába koronabiztosítás is 
beépítésre került. Egy fa volt olyan álla-
potban, amelynél a 20–25 %-ot is el kel-
lett távolítani. A szakma szerint maxi-
mum 30% koronaveszteséget okozha-
tunk egy fa ápolásánál, azt még át tudja 
vészelni. Persze ez is nagyon sokténye-
zős, ha most egész nyáron nem fog esni 
az eső, a hosszantartó száraz periódus 
minden növénynek kihívás. Az időjárási 
anomáliákat sem nagyon tudjuk befolyá-
solni. De ha egy ág elszárad, azt le kell 
szedni, egy-egy ágat eltávolítani viszony-
lag kis munka, mint itt nyolc fát végig-
mászni és ápolni, az már komolyabb fel-
adat volt. 

Milyen csapattal sikerült ezt megvalósítani? 

Több kisvállalkozó fogott össze 60 km-es 
körzetből, kivéve Krisztiánt, ő mestere a 
faápolásnak Ausztriában dolgozik, két 
éve ő az osztrák bajnok (munkaversenye 
van a szakmának), de itthon is megnyer-
te a bajnokságot. 

Akkor beszéljünk a szakmáról, van már 
Magyar Faápolók Egyesülete, de hogy ala-
kult ki a szakma?! 

A faápolás nem mondom, hogy öreg 
mesterség, a második világháború után 
kezdett komolyabb formát ölteni, az 
alapokat az adta, hogy a szőnyegbom-
bázások után a német nagyvárosokban 
alig maradt idős fa. Ami maradt ahhoz 
foggal, körömmel ragaszkodtak, és 

megpróbálták minél tovább fenntartani 
őket. A pénz nem volt érdekes, minden 
pénzt megért az, hogy akár a félig lerob-
bant koronájú fa másik felét megtartsák. 
Amerikából elkezdtek hozni olyan favá-
gókat, akiket most is lehet látni a TV-ben, 
felmennek, és a mamutfenyő csúcsát 
leszedik, utána magát a törzset kivágják. 
Ők kötéltechnikával dolgoztak korábban 
is. Amerikából elkezdtük ezt a tudást 
áthozni, de viszonylag gyorsan eljutot-
tunk oda, hogy Európa is ezt a szintet 
képviseli. Nagyon innovatív az ágazat, az 
elmúlt 10 évben a kötéltechnikán volt a 
legtöbb fejlesztés. Most már Európa a 
fejlesztés központja, és innen megy visz-
sza a tudás Amerikába is. 

Mi a helyzet Magyarországon? 

Mi egy kicsit késve indultunk el, a fejlet-
tebb nyugati államokban már voltak faá-
poló képzések egyesületek, szervezetek. 
Nálunk is már 10 éves az egyesület, az 
idei évtől a taglétszámunk 100 fő szak-
ember körüli. A megítélése is erősödött, 
mára a városok is felismerték, hogy nem 
a régi megoldásokat kell használni (pl. az 
odút betonnal kitöltötték), ezt már nem 
szabad folytatni. De mostanra tudjuk, 
hogy a jelenben mi a legjobb tudomá-
nyos megoldás. Az országban 50-60 km-
es körzetben már lehet találni mindenütt 
képzett szakembereket. 
 
Mi a helyzet a képzéssel? 
 
Nemzetközi szinten van egy egységesí-
tett rendszer, illetve ott is vannak azért 
különböző témakörök, lényeg, hogy van 
egy olyan nemzetközileg elfogadott egy-
séges rendszer, hogy ha valaki tanul 
Németországban, akkor azt elfogadtat-
hatja Amerikában is és mindenütt a vilá-
gon.  Nálunk kicsit másképp alakult. 
Ugye, nálunk van ez az OKJ-s oktatási 
rendszer, ami egyedülálló elvileg Euró-
pában, talán Oroszországban van még 
ehhez hasonló. Államilag koordinált az 
egész és hát ebben az OKJ- s rendszerben 
nagyon nehéz ilyen új szemléletű oktatá-
si anyagokat bevenni, úgyhogy most 
jelen pillanatban az a furcsa helyzet állt 
elő, hogy Magyarországon, ha valaki 
hivatalosan akarja csinálni, akkor három 
OKJ- s képzést kell elvégeznie ahhoz, 
hogy ezt csinálhassa. Sőt akár négyet is. 
Tehát van egyszer a láncfűrész kezelése 
képzés, hozzáteszem, hogy ezeken a 
fákon még minimális mennyiségű lánc-
fűrészt használtunk, a legtöbbet, azt a 
földön a lekerült ágak darabolására a 
kollégák használták. Tehát a fán faápo-
láskor alapvetően nem a láncfűrészé a 
főszerep.  
      A láncfűrész képzéshez van egy faki-
termelő képzettség, arra épül rá egy 

lakott területi fakitermelő, amit meg illik 
csinálni, de ez csak a fűrészkezelés. Van, 
egy OKJ B listás képzés, ahol a faápolás 
elméleti hátterét tanulhatják meg az 
érdeklődők, de még mindig nem mehet 
fel a koronába. Ahhoz, hogy felmehessen 
a koronába, ugye két út van alapvetően: 
a kötéltechnika meg a kosaras, az emelő-
kosár. Erre mind a kettőre van egy-egy 
OKJ-s képzés. Na, most azt hozzáteszem, 
hogy az emelőkosár a városban nagyon 
jó megoldás ahol mondjuk, egy aszfalto-
zott út mentén a fákat végig lehet ápolni 
vagy szárazgallyazni egy emelőkosárból. 
De itt ezen a területen nem volt más 
megoldás. Azt néztük is, hogyha emelő-
kosaras kocsiból akarnánk megközelíte-
ni a nyolc fából valószínűleg egy ilyen 
négyet-ötöt kosaras kocsiból meg lehet 
közelíteni, de a legfelsőket nem, mert 
nem tud odamenni, nem tud letalpalni. 
Úgyhogy itt nincs más megoldás csak a 
kötéltechnika. A kötél technikás OKJ 
kép zés az egyik lehetőség. Jó hát aztán 
ilyen finomításai vannak, hogy ha valaki 
egyéni vállalkozó tehát nem alkalmazott, 
akkor lehet, hogy egy ilyen alapfokú ipari 
alpinista segéd tanfolyam is elegendő 
neki, de alapvetően, hogy ha többen dol-
goznak együtt, akkor már OKJ-s végzett-
ség is kell. Úgyhogy ez a nagy szomorú-
ság nekem, hogy jelen pillanatban na -
gyon nehezen haladunk abban az irány-
ban előre, hogy Magyarországon is el 
tudjuk végre fogadni azt, aki külföldön 
ezt tanulta és ezt csinálja profi szinten. 
Meg hát a másik megoldás az, hogy azt 
vica-verza kellene biztosítani, hogy a 
Magyarországon végzett képzett faápoló 
is dolgozhasson utána külföldön. 
Amúgy, az egyik megoldás az lenne, hogy 
Magyarországon is tartunk magyarul 
nemzetközi tanfolyamokat.  Ez megvaló-
sul, tehát hogy ha kellő számú jelentkező 
van, akkor Magyarországon is indul 
magyar nyelven nemzetközi képzés. 
Annak annyi problémája van csak, hogy 
hivatalosan ez még nem elfogadott. Bár 
most már egyre több jogszabálytervezet-
be belecsempésszük azt, hogy a külföldi 
is legyen egyenrangú a magyar képzések-
kel, úgyhogy én nagyon bízom benne, 
hogy két-három-négy éven belül ez vál-
tozik.  De az a baj, hogy ez tényleg egy 
ilyen nagyon faramuci dolog, hogy aki 
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külföldön profi az Magyarországon nem 
dolgozhat hivatalosan.  
 
Mondtál tudományos hátteret. Egyetemi 
képzésben megjelenik ez valahol? 
 
Igen. Ezt az OKJ szintet említettem, most 
van kidolgozás alatt, hogy a szakiskolák-
ban is, tehát a technikumokban is meg-
jelenjen ez, mint egyfajta specializáció. 
Bár itt az egész, tudomásom szerint egy 
nagyon komoly átalakítás alatt áll, most 
őszre tervezte a kormány, hogy ezt majd 
nyilvánosságra hozza, úgyhogy várjuk 
meg azt. A felsőoktatásban viszont a volt 
kertészeti egyetemen indult be egy faá-
poló, favizsgáló szakmérnök képzés. Ez 
egy ráépülő képzés, ha valakinek megvan 
az a felsőfokú bemeneti követelménye,  
akkor egy szakmérnöki papírt kap. Az 
egyik alapvető feltétel, hogy valami köze 
legyen a biológiai dolgokhoz, tehát lehet 
biológus, agrármérnök, kertészmérnök. 
 Volt egy olyan kérdés, hogy Európához 
képest hol vagyunk.  Én erre azt mon-
dom, hogy tudásban, színvonalban már 
utolértük. A magyarországi versenyzők a 
nemzetközi versenyeken szépen szere-
pelnek, dobogós helyezéseket érnek el. 
Kmety Krisztián magyarként kiment dol-
gozni, ott ért el sikereket és utána onnan 
jött vissza és Magyarországon is sikereket 
ért el. A tudás az ugyanaz, sőt itt meg kell 
említeni azt is, hogy a mű szeres favizsgá-
latnak az eszközparkját három gyártó 
készíti a Földön. Illetve, ezt az ultrahan-
gos fakopp műszert, me lyet itt is használ-
tunk 3 gyártó állítja elő: kettő Németor-
szágban van egy Magyarországon. Az 
összehasonlító teszteken még soha nem 
fordult elő, hogy a ma gyar műszer har-
madik helyre került volna. Mi, akik hasz-
náljuk napi szinten azt is tudjuk, hogy 
egy robosztus megbízható műszer, tehát 
a terepállósága sokkal jobb, mint egyes 
német konkurensé, melyek esetében a 
kollégák szoktak pa naszkodni, hogy hát 
vannak kontakthibás ilyen-olyan problé-
mák. A magyar műszer az világhírű, világ-
szerte veszik, külföldön van képviselete 
és tényleg na gyon fejlődik, technikailag 
abszolút ott vagyunk, mint bárki a föl-
dön.  Komoly megoldandó kérdés az az 
oktatás és csereszavatosság biztosítása. 
 

Hogy érintette meg ez a munka a csapatot? 
Ez a hely? Nekünk ez egy nagy erőtér és 
nemcsak a szentmiséken. Érzitek, látjátok, 
előjött ez a munka kapcsán? 
 
Igen mindenféleképpen lehet érezni, 
hogy ez teljesen más tér. Ugye, ahogy az 
ember először idejön az is látszik, hogy 
ez nem olyan, hogy ezt most csinálták az 
elmúlt években, hanem ez már évszáza-
dok óta ilyen. Mert hát maguk ezek a fák 
is már 100 év környékén biztos vannak, 
mert a környezeten is látszik, hogy ez 
már nem tudom, hogy milyen régmúltra 
tekint vissza, de több száz év óta művelt 
terület, és valószínű folytatólagosan is 
ismert volt. Önmagukban ezek a fák is 
megérintenek, érdemes eljönni, megnéz-
ni, de mondjuk fent a fakoronájából 
lenézve a kápolnára és a stációkra, az is 
fantasztikus. Csináltam a múltkor fent-
ről fotókat, majd átküldöm. 
 
Szentkúti esték címmel folytatunk itt egy 
programsorozatot. Minden évben egy kon-
certet rendezünk szeptemberben. Nagyon 
sokan eljöttek a tavalyi koncertre is. Sza-
lonna és bandája muzsikált és drónos fel-
vételt készítettünk a környezetről, színpad-
ról. Megvilágítottuk a temp lomot és vala-
mi gyönyörűséges volt. A szakralitást akar-
tuk mi is kiemelni és mindenki úgy ment 
el, hogy ő még életében nem látta ilyen 
szépnek a Szentkútat. 
 
Hogy mutathatunk be, milyen titulussal?  
 
A magyar faápolók egyesületének elnök-
ségi tagja vagyok, tájépítész, oktatok 
egyetemeken is és egyébként vállalkozó 
is vagyok. Favizsgálattal, faápolással fog-
lalkozom. Nekem a favizsgálat a fő csa-
pásirány, a faápolás az mellékes, de én 
vallom azt, hogy az ember nem lehet jó 
favizsgáló szakember, ha nem mászik 
mellette fára is, mert nagyon fontos dol-
gokat lehet így megtanulni, megtapasz-
talni.  
 
Én csak köszönetet mondok mindenki 
nevében, mert azt gondolom, hogy ez tény-
leg utolsó pillanatban megvalósult faápo-
lás itt a Szentkúton, és talán megmenthe-
tőek ezek a gyönyörűségek. 
 
Én úgy gondolom, hogy ezeknek a fák-
nak még lehet jövője. Az biztos, hogy lát-
szik, a felső részük már kezd visszavenni, 
ezt kezelni kell. Biztos, hogy, minden 
egyes vihar után lesznek megtört, letört 
ágak. Ha komolyabb, akkor sürgősen le 
kell szedni. De alul még vitális mind-
egyik. Hogyha a nagycenki hársfasorból 
indulunk ki, akkor ezeknek még akár 
200 évük is lehet. Annyit még szeretek 
mindig elmondani, hogy érdemes az 
utókorra is gondolni. Itt is már elkészül-

tek a tervek és a hiányzó, már kikerült 
fák helyére elvileg lesz ültetve. Egyetlen 
egy dolgot érdemes végiggondolni. Én itt 
a fákon kórokozókat és gombákat nem 
láttam. De ha megjelennek itt olyan gom-
bák, ami hársfára specifikus, akkor a pót-
lást már nem mondanám, hogy érdemes 
hársfával megoldani, akkor egy másik 
fafajtát érdemes hozni. De itt ez teljesen 
gombamentes és ez nagyon fontos. 
 
Milyen más fafajtát lehetne ide telepíteni 
erre a területre? 
 
Hát megmondom őszintén hogy nem is 
a területi jellege a legfontosabb. A talaj is 
fontos, de inkább itt az, hogyha ide ülte-
tünk fákat, akkor azt úgy kell végiggon-
dolni, hogy legyen esélye, hogy akár 300 
évig ott álljon. Most egy új divat fajtát 
nem szabad behozni. Ha körülnézünk, 
akkor azt látjuk, hogy ott van például a 
fenyő. Lucfenyőt nem szabad behozni, 
mert a szú az mostanában mindenhon-
nan kipusztította a fenyőket pl. a Kősze-
gi-hegységből vagy a Soproni-hegység-
ből. Lombos fát kell egyértelműen. Én 
most azt mondanám, hogy a tölgyek 
között kell gondolkodni, hogy ha ezt le 
kell cserélni. A tölgy amúgy is a magyar-
ság jelképe, az egy olyan fa lehet, ami 
vetekedhet szépségben meg értékben 
egy nagyméretű hársfával, de ezt végig 
kell gondolni több szempontból is. Azért 
egy ilyen döntés előtt érdemes lenne 
talaj vizsgálatot végezni milyen a termő-
réteg, mi az, ami idevaló, de én a tölgyek 
környékén tudnék elképzelni olyat, ami 
hosszútávon itt szépen nézhet ki.  
 
Köszönöm szépen a beszélgetést! 
 
Szívesen! 
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•     Matematika korrepetálást, felvételi 

felkészítést, felzárkóztatást vállalok!  

Tel.: +36/30/630-6388 

•     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 

vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelés-

re javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz 

oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 

48x82x42 cm, 35 m² helyiség fűtéséhez 

javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-

2552 

•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni: 

06/30/4734-519 

•     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 

•     Katlan, 50 és 70 literes üst eladó. 

Tel.: 06/70/371-1042 

•     Építőipari és kerti munkákat válla-

lok. +36307324545 

•     400 L-es tölgyfa kád kitűnő állapot-

ban eladó. Sokoldalúan hasznosítható! 

Tel. 06 20 445 1299.  

•     Használt, palackos bekötésű gáztűz-

helyt keresek!  (amelynek a két oldalát le 

lehet hajtani)  

Tel: 70/2532490 

•     Keményfa szék párnázott üléssel 

5000 Ft/db, Hintaszék 8000 Ft/db, Tea-

tűzhely 6000Ft Érdeklődni: 0630/413-

4729 

•     Árvácska, krizantém, évelő virágok 

nagy választékban eladók. 

      Cím: Apáti kertészet, Gencsapáti, 

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

      Nyitva: hétfőtől–szombatig 14 órától 

18 óráig 

•     Gipszstukkó díszek és készítéshez 

eszközök egyben eladók! Érdeklődni 

munkaidőben: 94/322-922 Hordó, gáz-

palack, gipszstukkó fali díszek eladók! 

Érdeklődni munkaidőben: 94/322-922

Apróhirdetések

TV, VI DEÓ, HI FI, MO NI TOR, SZÁ MÍ TÓ GÉP  
KÉ SZÜ LÉ KEK JA VÍ TÁ SA 

 

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

Nem szeretnél műkörmöt, de mégis 
igényes ápolt körmökre vágysz? 

SHELLAC A MEGOLDÁS!  
Válaszd a Cnd tartós hibrid lakkját!  
–    Erős, mégis rugalmas 
–    Leoldható, tehát nincs reszelés, ami 

károsítaná a természetes körömlemezt  
–    Tartós, mint a zselé  
–    Rengeteg gyönyörű szín és díszítés, 

amikből kedvedre válogathatsz! 
A munkáimat megnézheted Facebook-
on Dengi Ivett Shellac Pro néven! 

Telefon: 06-30/4284288

Gyere és 
jógázz velem! 

A mozgás szeretete nagyon erős volt ben-
nem mindig is, hiszen a rendszeres moz-
gás számos, szinte azonnal érezhető pozi-
tív változást idéz elő a szervezetben. Cé -
lom, hogy minél többen megismerhessék 
a jóga jótékony hatását a testre, elmére és 
a lélekre egyaránt.  
   A jóga testgyakorlatai az ászanák, me -
lyek lazító, nyújtó, erősítő hatásúak. 
   Éld meg tested, elméd, légzésed rez-
düléseit! Lehet számodra egy remek tor-
na, egész ségmegőrzés, stresszoldás, el -
csendesedés. A jógában kétségkívül min-
den korosztály megtalálhatja fejlődésé-
nek útját! 

Gencsapáti Művelődési Ház 
Hatha jóga: hétfő: 19.30–20.45,   

csütörtök: 18.30–19.45 
Bejelentkezés: messengeren, telefonon: 

06-/20-4136584 
Szeretettel várlak! 

Lajtai Krisztina
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Egyházközségünk eseményei

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

VÁLTOZÁS A SZENTMISÉK IDŐPONTJÁBAN: 
   Októbertől, a hétköznap esti szentmisék 18 órakor kezdődnek a plébániatemp-
lomban, szombatonként pedig az Apáti templomban. 
   Vasárnaponként a plébániatemplomban a megszokott időpontokban reggel 8 óra-
kor és fél 10-kor vannak szentmisék. A fél 10-es szentmise a diák és családos szentmi-
se, amelyre szeretettel hívjuk a hittanos gyermekeket és a családokat. 
   Októberben hétköznaponként az esti szentmisék előtt fél 6-tól rózsafüzért imád-
kozunk a Plébániatemplomban, szombatonként pedig az Apáti templomban. Az imád-
ságra szeretettel hívjuk a kedves híveket, külön szeretettel a hittanos gyermekeket és 
szüleiket!!! 

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

Azok a kedves hívek, akik még nem rendezték az idei egyházközségi hozzájárulá-
sukat, befizethetik személyesen OKTÓBER 20-ÁN, VASÁRNAP DÉLUTÁN 3 ÉS 5 
ÓRA KÖZÖTT A GENCSAPÁTI PLÉBÁNIÁN.  
      NOVEMBER HÓNAPBAN 24-ÉN, VASÁRNAP DÉLUTÁN 3 ÉS 5 ÓRA 
KÖZÖTT LESZ LEHETŐSÉG AZ EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS BEFIZETÉSÉRE A 
PLÉBÁNIÁN.  
      Hozzájárulásunkkal helyi templomaink (Plébániatemplom, Apáti templom, Szent-
kúti kápolna) valamint egyházi létesítményeink és épületeink (Szentkút, Közösségi 
ház, Plébánia) fenntartását, működését segítjük.  
 
      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. 

Egyházközségi hozzájárulás

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

November 1. péntek: 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 Plébánia-
templomban 
 
November 2. szombat: Halottak napja 
      9.30: Szentmise és megemlékezés az 
elhunytakról a Plébániatemplomban 
      Aki a temetőt áhítatos lélekkel látogat -
ja és imádkozik a megholtakért, no vember 
1–8-ig minden nap teljes bú csút nyerhet. 
Ennek feltételei: szentgyónás, szentáldozás 
és imádság a pápa szándékára.  
      Akik Mindenszentek délutánjától ha -
lottak napját követő éjfélig meglátogatnak 
egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, 
teljes búcsút nyerhetnek. A látogatáskor 
egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot kell 
elimádkozni. 
  
November 14. csütörtök: Az Apáti 
templom szentségimádási napja 
      A nap programja: délelőtt 9 órakor 
szentmise, majd szentségkitétel. Napköz-
ben csendes imádság az Oltáriszentség 
előtt, délután 3 órakor imaóra, 4 órától 
rózsafüzér és litánia, majd szentségeltétel. 
 
November 19. kedd: Árpád-házi Szent 
Erzsébetnek, 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.

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

Termény betakarítási hálaadó szentmise  
a Szentkút kápolnában október 5-én
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A falunapon a Tudorka csoport gyerme-
kei tréfás mondókákkal, dalos játékok-
kal, tánccal örvendeztették meg a prog-
ram iránt érdeklődőket. Köszönjük a 
bíztató tapsot! 
 
Szüretek, betakarítások 
      A csodálatosan meleg, napsütéses 
„vénasszonyok nyara” lehetővé teszi, 
hogy eleget téve a meghívásoknak a dél-
előttöket családoknál töltsük. 

A Pöttöm-Pötty csoport gyermekei 
Ági néni, „örökös dadus” szőlőjében 
vették ki részüket az ősz fáradságos, de 
legvidámabb munkájából, a szüretből. 
Szedtek szőlőt, barackot. 

Másnap gyümölcssalátát készítettek 
az ősz kincseiből. 

A Tökmag csoport gyermekei Gás-
pár Előd szülei, nagyszülei meghívására 
a gencsi hegyen töltöttek egy dolgos 
délelőttöt.  

A Cseperedő csoport Jutka néni kert-
jében és Kovács Janka szüleinek szőlőjé-
ben segíthetett a betakarításban. A prés-
ház különleges eszközeivel is megismer-
kedhettek. 

Köszönjük a meghívásokat, a ven-
déglátást! 

A dolgos hétköznapok után megtar-
tottuk a hagyományos szüreti mulatsá-
got. Immár sokadik alkalommal Tóth 
Tamás vezényelte le a darálást, préselést.  

A Tudorka csoportos gyermekek 
énekes, táncos játéka hívott minket 
munkára, majd mulatságba, ahol Mucza 
Béla és Papp Róbert szülők (egy fél Zsi-
vány zenekar) húzta a talpalávalót.  

Ez a délelőtt igazi közösségformáló 
erővel bírt, hiszen együtt dolgoztak ki csik 
és nagyok, ki-ki a maga erejéhez mérten. 
A munka végeztével Tamás, Ba laton-Sza -
nyi Viktóriával táncolt vasi táncokat, ők 
vezették a táncházat is. Köszönet érte!

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
2019. november 16-án 16.00 órakor 
      Szeretettel várjuk az érdeklődőket a 
Gencsapáti Művelődési Ház nagytermé-
be a kőszegi Jagodics Pincészet borkós-
tolójára! 

      A kóstoló alkalmával 5 bort kósto-
lunk, mellé a borkorcsolyát a Gencsapáti 
Borbarát Hölgyek biztosítják. 
      További információ és bejelentkezés  
(november 10-ig) Benczikné Fábián Évá-
nál 0630 264 9699 telefonszámon. 
      Szeretettel várjuk a borkedvelőket!  

Borkóstoló

(ismét, új időpontban, ha lemaradt vol-
na az előzőről) 
 
Helye: Gencsapáti, Művelődési ház előtti 
parkoló (Szentegyház u. 5.) 
 

Időpontja: 2019. október 21. (hétfő) 
délelőtt 7.30 órától 8.30 óráig 

Az oltáskor fizetendő összeg 4000 Ft, 
mely magában foglalja a féreghajtó tab-
lettákat, valamint az oltás díját. 

      Kérem, hogy az eboltásra az eboltási 
könyvet szíveskedjenek magukkal hozni! 
      A háznál történő oltás igény szerint 
történik, ebben az esetben kiszállási díj 
kerül felszámolásra. 
      A helyszínen lehetőség van chip 
behelyezésére. A chip behelyezése, vala-
mint a központi regisztráció költsége: 
3.500 Ft. 
      Köszönöm az együttműködésüket! 

Ebek kötelező veszettség elleni 
védőoltása 

Kedves Véradók! 
      Szeretettel hívunk és várunk min-
denkit véradásra 2019. november 12-én 
(kedden) 16.00 órától 18.00 óráig a 
Gencsapáti Művelődési Ház és Könyv-
tárban. 
Segítségüket előre is köszönjük! 

Véradás
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A Határtalanul! program keretében 
iskolánk hetedikes tanulói a Szentpé-
terfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nem-
zetiségi Általános Iskola tanulóival 
közösen ötnapos interaktív tanulmányi 
kiránduláson vehettek részt Kárpátal-
ján. Élményeiket útinaplóban örökítet-
ték meg. 

 
1. nap  

Hajnali fél ötkor érkezett meg a bu -
szunk iskolánk parkolójába, ahol a cso-
magok bepakolása után elköszöntünk 
szüleinktől és izgatottan vártuk a szent-
péterfai diáktársainkkal a találkozást. 

Délután kettő óra körül Beregsu-
ránynál léptük át a magyar-ukrán határt. 
Első állomásunk a Muzsalyi romtemplom 
volt. Ahogy Lehoczky Tivadar írja, „Nagy-
Muzsaly felé menve az országúttól jobbra, 
szép mező közepén, fák, bokrok közül 
komoran kiemelkedő templomrom” kel-
tette fel a mi figyelmünket is. A két 
évszázaddal ezelőtt itt virágzott helység 

egyetlen emlékéül szolgáló egyhajós, 
csinos művészetű és erős építésű temp-
lomot mi is méltónak találtuk közelebb-
ről megtekinteni. A gazdag tagozatú 
párkányzattal végződő csúcsíves kapuja 
fölött látszó négylevelű rózsa a régi idők 
építészetéről igazán elgondolkodtatott 
bennünk. 

Délután 5 órakor érkeztünk Bereg-
szászra, ahol a város református kollégi-
umában el is foglaltuk szállásunkat és 
megpihentünk a hosszú út után. 

 
2. nap  

Második nap Szolyvára látogattunk 
el. A szolyvai emlékpark jelképévé vált a 
kárpátaljai magyarság szomorú sorsá-
nak. A 4. ukrán front 1944 november 13-
án közzétett egy határozatot, miszerint 
3 napon belül jelentkeznie kell a város-
parancsnokságon minden 18 és 50 év 
közötti magyar és német hadköteles 
egyénnek, valamint azoknak, akik a 
Magyar rendőrség vagy csendőrség szol-

gálatában álltak, hogy segítsenek a há -
ború okozta károk helyreállításában. 

A közlemény szerint 3 napot kellett 
volna távol tölteniük családjuktól. Becs-
lések szerint mintegy 30-40 ezer em -
bert tartóztattak le, és zártak munkatá-
borokba. A kollektív bűnösség elvén 
alapuló intézkedésre azért volt szükség, 
hogy megelőzzék az esetleges ellenál-
lást a szovjet csapatokkal szemben. Az 
elhurcoltak első állomása Szolyva volt. 
Nagyon sokan nem is jutottak el a gulá-
gokra már itt életüket vesztették az 
embertelen fogvatartási körülmények 
miatt. Szinte nincs is olyan magyar csa-
lád Kárpátalján, akinek egy–két férfi 
tagja ne veszett volna oda. Az elhurcolt 
férfiaknak körülbelül mindössze min-
tegy 1/3-a tért vissza szülőföldjére. 

A malenkij robot  egykori gyűjtőtá-
borának helyén emelt emlékparkban az 
áldozatokra emlékezünk.  

Aztán útunk  Polenába vezetett. Po -
le na település ásványvizéről híres. II. 
Rákóczi Ferenc felkelésének leverése 
után VI. Károly osztrák császár a Schön-
born-családnak adományozta a közsé-
get és a körülötte fekvő földeket. Ekkor 
fedezték fel a polenai ásványvizek gyó-
gyító hatását, amelyek rövidesen Euró-
pa-szerte ismertté vált. A polenai ás -

„Percre se feledd, hogy Magyar vagy !” 
 

HAT 19-01-0226
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ványvízforrások mellett elhaladva né -
hány helyi természetes vizet mi is meg-
kóstolhattunk. 

Rövid buszozást követően jókedvűen 
csatangoltunk a vadregényes tájon a 
maga 16 méterével Kárpátalja egyik leg-
szebb vízesésének számító Sipoti-vízesés-
hez. A lezúduló vízfolyás az Ökörmezői 
járásban található, Fülöpfalvától 6 kilo-
méterre. A folyó eredete a Borzsa-hava-
sokban van. A vízesés mellett 1993 óta 
egyszer egy évben fesztivált rendeznek. 
Különféle nemzetiségű, és teljesen más 
nézeteket valló emberek látogatnak ide 
a világ különböző országaiból, hogy részt 
vegyenek ezen a fesztiválon, ahol min-
denki békésen megfér egymás mellett.  

 
3. nap  

Ezen a napon a Tisza vonal felderí-
tése várt ránk. 

Először Péterfalvára utaztunk isko-
lalátogatásra nagy-nagy izgalommal. 
Alig vártuk, hogy találkozhassunk a 
határ túloldalán is magyarul beszélő, 
magyarul gondolkodó, magyar szívvel 
érző gyerekekkel. A kölcsönös bemutat-
kozó műsor és beszélgetés mellett a 
közös sportversenyt őrizzük meg szíve-
sen emlékeink között. Köszönjük, hogy 
töltött káposztával és fánkkal is meg-
vendégeltek bennünket! 

Utána a Tiszaháti Tájmúzeumba 
látogattunk el. A helyileg Tiszafarkas-
falván, a mára már Tiszabökénybe ol -
vadt kisközségben található skanzen a 
jellegét tekintve egyedülálló a térség-
ben: a kárpátaljai magyarság történel-
mének és a tiszaháti magyarság népi 
kultúrájának hiteles bemutatására, 
megjelenítésére hozták létre, s e kultúra 
tárgyi emlékeinek megőrzésére, össze-
gyűjtésére hivatott. Csodálkozó szem-
mel néztük végig az egyes helyiségeket, 
köztük az egykori tantermet. 

Következő állomáshelyünk Tiszaúj-
lak volt. Itt avatták fel 1989. július 16-án  
a Keisz Gellért és Lezu Vladimir készí-
tette emlékművet. Az oszlop kovácsolt-
vas ráccsal körbekerített alapzatához 
márvány párkánnyal szegélyezett lép-
csőfeljárat vezet. A lépcsők mellett tábla 
mutatja azt a pontot, ameddig az 1998-
as áradás elöntötte az építményt.1989 
óta minden évben július második vasár-
napján, itt ünneplik a helyiek Rákóczi 
fejedelem első győztes csatájának em -
léknapját, a Tiszabecsi átkelést.  

A „Turulmadaras” Rákóczi emlék-
műnél emlékezve nemzeti színű szala-
got helyeztünk el és elénekeltük a Him-
nuszt.  

A csetfalvai református templomot 
is megnéztük, ami az egyik legszebb és 
legjellegzetesebb a kárpátaljai reformá-
tus templomok között. Jó arányú, ma -
gas, szoknyás, galériás, négy fiatornyos 

faszerkezetű harangtornyát tűhegyes 
sisak fedi. Két harangja 1796-ból való, 
tehát egyidősek a torony építésével. 
Csodálatos a belső tere, szép, né pi es, fes-
tett kazettás mennyezete párját ritkítja 
a környéken.  

Csetfalván a görög-római katolikus 
templom is lenyűgözött minket. A templo-
mot a görög és a római katolikus hívek 
közösen építették, és 2001. június 4-én, 
pünkösdhétfőn Majnek Antal püspök 
szentelte fel. Az elkápráztató templom-
belső  Matl Péter  munkácsi szobrász 
munkája. 

 
4. nap  

Csütörtökön először Ungvár városá-
nak felfedezésére indulunk.  

Az ungvári görög katolikus székes-
egyház és a hozzá tartozó egykori püs-
pöki palota Kárpátalja  legszebb műem-
lékei közé tartoznak. A várhegyen emel-
kedő gyönyörű épület-együttes méltán 
keltette fel a mi figyelmünket is.  

A délelőtti órákban az ungvári vár-
ban folytattuk még a kirándulást.A vár-
ban helyreállították a délkeleti homlok-
zatot, a kaput, az ablakokat, a főpár-
kányt. Rekonstruálták az egykori várár-
kot, új hidat építettek azon. A belső 
udvaron gyönyörű emeletes félköríves 
árkádsor került elő, amely valószínűleg a 
XVIII. században épült. A várkertben egy 

kiterjesztett szárnyú, hatalmas méretű 
turulmadár áll, amely egykor a munká-
csi vár emlékoszlopát díszítette. 

Ezután Munkács felé vettük utunk, 
ahol  az utóbbi években nagyon szépen 
felújított, szakszerűen restaurált vár a 
vidék egyik legnevezetesebb, legérdeke-
sebb látnivalójaként tárult elénk. A tatár 
hordák, a törökök elleni harc, II. Rákó -
czi Ferenc szabadságharcában, majd az 
1848–1849-es forradalom és szabadság-
harcban játszott kiemelkedő szerepe 
miatt különösen becses volt számunkra. 

Belvárosi sétával, majd egy magyar-
ságkutatóval folytatott interaktív be -
szél getéssel zártuk a napi programot. 

 
5. nap  

Reggeli után Beregszász belvárosá-
ban a magyar emlékek kiscsoportos fel-
fedezésére került sor: Magyar Királyi 
Törvényház épülete, Fedák Sári szobra, 
Esze Tamás mellszobra, Petőfi Sándor 
szobra, Szent István király mellszobra… 
Ezt követően búcsút vettünk Kárpátal-
jától és útunk Magyarországra vezetett. 
Este 8 óra után kicsit fáradtan, de sok-
sok élménnyel gazdagodva érkeztünk 
haza.  

 
Köszönjük az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának és iskolánknak, hogy ez 
az ötnapos kirándulás megvalósulhatott. 
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Igazi világzenei csemege várta szeptem-
ber 14-én a Gencsapáti Szentkúthoz 
látogatókat: Herczku Ági és Bognár 
Szilvia lépett fel Nikola Parov zeneka-
rával a Szentkúti Esték sorozatban. 
      A Gencsapáti Szentkút mágikus erő-
vel ható hely. Ha nappal járunk ott, 
lehet, nem kerülünk szakralitásának 
bűvkörébe úgy, mint ahogy este: akkor a 
kivilágított kálvária és templom elemen-
táris erővel tud hatni. Lélek-töltőállo-
más. Akkor is, ha csak körbejárjuk,„meg-
másszuk” és rövid időre megállítjuk 
magunkban a határidő-hajtóművet. 
Úgysem kerülhető meg a röpke önvizs-
gálat. A hely diktálja. Cselekedtet. 
      Második rácsodálkozásunk Szent-
kútra ezúttal Herczku Ági és a helyi kö -
tődésű Bognár Szilvi koncertjének kö -
szönhető. Pontosabban a Nikola Parov 
Syndicate világzenei formációnak, mely-
nek a két aranytorkú énekesnő is tagja. 
Ezen a varázslatos helyen olyan zenei 
különlegesség csendült fel, ami egy kon-
certteremben is „eargazmus” lenne, ám 
ebben a közegben helyszín és zene egy-

mást erősítő párosa unikális élménnyé 
ötvözte. 
      A Nikola Parov Syndicate repertoár-
jában a magyar, a Kárpát-medencei, a 
kelet-közép-európai archaikus zene, és 
az azt megszólaltató hangszerek illesz-
kedtek döccenés nélkül a kortárs, klasz-
szikus neo-tradicionális világzenébe. A 
virtuóz hangszertudással és alapos voká-
lis adottságokkal tökéletesen felvértezett 
csapat – mely sok éves együtt-játékkal 
csiszolódott össze a Nikola Parov nevé-
vel jelzett zenei szindikátusban – izgal-
mas világzenei utazásra vitte hallgatósá-
gát, a váratlan zenei fordulatokkal teli 
dalok hangzásvilága pedig betekintést 
engedett a világzene mélységeibe. 
      Hát többször is libabőrösek lettünk a 
mellettem állókkal, az egyik ilyen volt a 
koncerten, amikor Bognár Szilvi vasi 
blokkjában elkezdte énekelni egy har-
monikakíséretre „Megy a legénység…” 
Köszönjük az előadóknak a világszínvo-
nalú koncertet, a látogatóknak, hogy 
ilyen sokan megtisztelték őket, és való-
ban az értéket választották! (szerk.) 

Két FB bejegyzést hadd osszunk meg 
Önökkel:  
      „Hálás vagyok, hogy pár napja szom-
baton, a szülőföldemen, azon belül is a szá-
momra legkedvesebb helyen, Gencsapáti-
ban énekelhettem, a Szentkút lábánál. 
Számtalan ismerős arc mosolygott rám 
végig, felidézve megannyi emléket, barátsá-
got, szerelmet, tanulást, játékot, közös mu -
zsikálást... Nikolával és Ágival, no meg a 
bandával igazán felemelő volt számomra 
ez az alkalom. Köszönöm Varga Albin, kö -
szönöm gencsiek, szombathelyiek, vasiak, 
köszönöm Nikola Parov, Herczku Ágnes, 
Barbi, Zsombi, Marci, Peti! S köszönjük a 
szép sorokat, fotókat Büki László!”  

(Bognár Szilvia oldaláról) 
 
„Kedves Gencsapátiak, kedves Matild néni 
és Albin! Nagy élmény volt a tegnapi nap 
Szentkúton, köszönjük a meleg fogadta-
tást, a finom vacsorát, a kitűnő hangosí-
tást! Élmény ilyen helyen, ilyen embereknek 
játszani! Bognár Szilvi és az egész Zenekar 
nevében – köszönjük! H. Ági” 

(Herczku Ágnes hivatalos FB oldal) 
Forrás: vaskarika.hu  

Szöveg és fotó: Büki László 'Harlequin' 
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