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Megalakult és megkezdte működését 
az Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Szijártó Tamás, a Helyi Választási Bi -
zott ság (HVB) elnöke a HVB tagok, a 
szavazatszámláló bizottságok és a 
Helyi Választási Iroda tagjai jelenlété-
ben 2019. október 21-én, kis ünnepség 
keretében átadta a megbízóleveleket a 
megválasztott képviselőknek. 
      A jelenlévők az ünnepséget követően 
– az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emlékére – mécseseket és koszorú-
kat helyeztek el a hősi emlékműnél.   
      A Képviselő-testület 2019. október 
28-án alakuló ülést tartott, melynek kez-
detén Szijártó Tamás HVB elnök tájé-
koztatást adott az önkormányzati képvi-
selői és polgármester-választás eredmé-
nyéről, a képviselő-testület tagjai és a 
polgármester letették a jogszabályban 
meghatározott esküt/fogadalmat, majd 
aláírták az esküokmányokat.   
      A jogszerűen megalakult képviselő-
testület az eskütételt követően meg-
kezdte a munkáját.

Új testület

2019. december 14-én, a találkozó 
Gálaműsorát tekinthetik meg az 
érdeklődők a gencsapáti templom-
ban, amelyben felvidéki, bukovinai 
székely, és a régió hagyományőrző 
csoportjai mutatkoznak be. Láthatják 
az érdeklődők, hogy különböző vidé-
keken milyen formában maradt meg 
a szokás. 

      A csoportok nagy örömmel jönnek 
Gencsapátiba, oda ahol még él a hagyo-
mány, és ők is bemutathassák települé-
sük talán legszebb dramatikus szokását. 
A Miszori Zoltán téren teával, forralt 
borral is várjuk látogatóinkat! 
      Kérem Önöket, tiszteljék meg a 
messziről érkező vendégeket. Örüljünk 
együtt december 14-én Gencsapátiban!

„Betlehemnek városa  
tündöklik, mint a tűz”

2019. december 14–15.

XVI.

Az október 13-án lezajlott választások 
eredményeképpen Bodorkós Ferenc 
polgármesterrel és 6 mandátumot szer-
zett képviselővel indul az új 5 éves ciklus 
a településen.  
      A választók szándéka szerint képvi-
selői mandátumot szerzett (névsor sze-
rint): Abért Valentin, Gájer Lászlóné, 
Gergácz István, Geröly Tibor, Kiss 
Tibor és Dr. Őry Ferenc. Gratulálunk a 
polgármesternek és a képviselőknek, 
munkájukhoz jó erőt és egészséget kívá-
nunk!  

(forrás és részletek: valasztas.hu) 

Bodorkós Ferenc 
Gencsapáti régi-új  
polgármestere
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Az aradi vértanúkra és a bátrakra emlé-
keztünk 
      Az aradi vértanúkra emlékeztünk! Az 
Apponyi Albert Általános Iskola tanuló-
ival mécseseket helyeztünk el a Hősök 
szobránál a Miszori Zoltán téren, Kátai 
Zoltán Az aradi tizenhárom c. népi éne-
kére 2019. október 4-én. 
 
 
Mennyből az angyal – menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok… 
 
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
hőseire emlékeztünk október 22-én a 
Miszori Zoltán téren. A Hősi em lékműnél 
mécseseket helyeztek el az Apponyi Albert 
Általános Iskola a Gyöngyös-kert óvoda, 
nevelői és diákjai, Bo dorkós Ferenc pol-
gármester, Dr. Görög István jegyző, és az 
intézményvezetőkkel közösen. 
 
Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, – 
mennyből az angyal  

(Márai Sándor) 

Megemlékezések
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Örömmel tájékoztatom Gencsapáti köz-
ség „szépkorú” lakosságát, hogy a felújí-
tás után visszaköltöztünk intézmé-
nyünkbe, a Gencsapáti Szociális Szolgál-
tató Központba. Az intézmény szolgálta-
tásait (a házi segítségnyújtást, a szociális 
étkeztetést, a család- és gyermekjóléti 
szolgálatot és az időskorúak nappali ellá-

tását) a továbbiakban a Hunyadi út 225. 
szám alatt biztosítja tovább.  
      A felújított épület megtekintésére az 
intézmény nyílt napot rendez 2019. 
december 10-én kedden, 8.00 órától 
16.00 óráig, melyre szeretettel és tiszte-
lettel várjuk Gencsapáti és Perenye köz-
ség „szépkorú” lakóit, illetve az intézmé-

Beköltöztünk!!! nyi ellátások iránt érdeklődő hozzátar-
tozókat.  
      Az új épület bemutatása után, az 
intézmény programjairól, az elképzelé-
sekről, a tervekről és az elérni kívánt cé -
lokról az intézményvezető 9 órától tart 
tájékoztatót, illetve utána egy kötetlen, 
baráti beszélgetést. 
      A nyílt napra minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

M E G H Í V Ó 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata  
tisztelettel hívja és várja a település (60 év feletti) polgárait 

 
2019. november 29-én 16.00 órakor 

 
az Apponyi Albert Általános Iskolában tartandó 

 
KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉGRE, ÉS AZ AZT KÖVETŐ VACSORÁRA. 

 
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

„Velem voltál örömömben, velem voltál bajban.  
Velem voltál, ha sírtam, velem, ha kacagtam. 
Meséltél és meséltél, igazakat, szépet. 
Kívántam, hogy a meséd sose érjen véget. 
Mit adtam én cserébe?! Te azt sosem kérted. 
De talán a két szemem elárulta néked” 

Megjelenésében és a személyes találkozásban bízva, tisztelettel: 
Bodorkós Ferenc, polgármester
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Budapest, 2019. október 12.  
Polgár Judit: Nem a sakkot, a sakkal kell 
tanítani… 
      Polgár lányok Judit, Zsófi, Zsuzsa. 
Gondolom, nem kell őket bemutatni, kik 
is ők és miben a legjobbak. Budapesten 
megrendezésre került az V. Világsakkfesz-
tivál. Sakk és annak szeretete még gyer-
mekkoromban kezdődött, mikor is édes-
apám megtanított sakkozni. A gyermek-
otthonban is elkezdtem sakkozni a gyere-
kekkel, kitartásuk és nyitottságuk a sakk 
felé parádés volt. Mikor rátaláltam a neten 
a Világsakkfesztiválra, azonnal eldöntöt-
tem: NEKÜNK OTT KELL LENNÜNK.  
      Felvettem a kapcsolatot Polgár Judit-
tal, aki nagyon kedves es segítőkész volt 

mindenben. Csipet csapatommal felju-
tottunk Budapestre, a sakkfesztiválra, 
ahol is egy csodás napot töltöttünk. Hála 
és köszönet Pozsonyi Eszternek, aki vé -
gig támogatta a programot, és segített 
en nek megvalósításában. 
      Sok szeretettel küldöm Polgár Judit 
gondolatait – Tóth Kata (Katus) 
 
„Hogy a gondolatokat egymásba tudja 
illeszteni, hogy tudjon dönteni és aztán a 
döntéséért felelősséget vállalni. Hogy el 
tudja fogadni, tiszteletben tudja tartani a 
másikat, hogy sportszerűen tudjon játszani. 
Aztán teljesen mindegy, hogy mi lesz ké -
sőbb, matematikus, biokémikus vagy iro-
dalmár, esetleg sakkozó.”

Világsakkfesztivál

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!  KEDVES SZÜLŐK! KEDVES KOLLÉGÁK! 
 

A Gencsapáti, Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány  
köszönetét fejezi ki minden támogatójának,  

aki a 2018. évi adójának 1 %-át részünkre ajánlotta fel. 
 

A befolyt 261.015 Ft-ot a gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítására,  
szabadidős tevékenységük megvalósítására, tehetséggondozásra, jutalmazásra fordítjuk.

Ismét eltelik egy év. 
      Polgárőr egyesületünk, az alapszabá-
lyunknak megfelelően ebben az évben is 
közterületi járőrszolgálataival, önkor-
mányzati, egyházi rendezvények forga-
lom szabályozásával, kulturális rendez-
vények biztosítási feladataival aktív 
részese volt településeink közéletének. 
Gépjárművel, kerékpárral, gyalogosan, 
nappal, és az esti órákban ott voltunk 
Gencsapáti, Perenye utcáin, és a külterü-
leteken. 
      A közbiztonság érdekében végzett 
munka, a környezetvédelem, a veszély-
helyzetekre való felhívások, a lakosság-
gal való folyamatos kapcsolattartás ered-
ménye hogy javult településeink lakos-
ságának szubjektív biztonság érzete, 
nem nőtt a vagyon elleni bűnelköveté-
sek száma, amit a rendőrségi statisztikai 
adatok is alátámasztanak. 
      Egyesületünk tagjai eddig 1120 órá-
ban vettek részt a fenti célokat szolgáló 
feladatokban.  
      Egyesületünk életében is történtek 
változások. Néhány tagunk elfoglaltság-
ra való tekintettel kilépett az egyesület-
ből, többen elköltöztek településeinkről, 
és sajnos tagjaink egészségügyi állapota 
is sok esetben korlátozta a folyamatos 
szolgálat ellátást. 
      A még aktívabb közterületi szolgálat 
érdekében várjuk lakosságunk olyan tag-
jait, akik szabad idejük terhére vállalni 
tudják a polgárőr szolgálat feladatait, a 
minimum négy óra/hó közterületi szol-
gálat kötelezettségét. 
      A polgárőr szolgálat térítésmentes, 
az egyesületi tagsági díj 1000 Ft/év a fel-
szerelést az egyesület anyagi lehetősége-
inek függvényében biztosítjuk. 
      Köszönjük az együttműködést, ered-
ményes, és boldog új évet kívánunk! 
Gencsapáti Perenye Polgárőrség tagsága

Tisztelt  
Lakótársaink!

Karácsonyi rajzversenyt hirdetünk óvo-
dás és általános iskolás korú gyermek-
eknek.   
      A pályaműveket 2019. december 6-ig 
lehet beadni elektronikus formában 
(szkennelve, fényképezve) az alábbi cím-
re: tibor.ohr@gmail.com vagy facebook 
üzenetben csatolva Ohr Tibornak. Jó 
minőségű, nagy felbontású digitális for-

mában várjuk a pályázatokat.  Az alkotáso-
kat a Műveldési Ház facebook oldalán is 
megjelentetjük. Az eredeti példányokat 
pedig a Művelődési Házba várjuk.  A be -
küldött rajzokat kiállítjuk a Művelődési 
Házban, illetve díjazzuk is a Nemzetközi 
Betlehemes Találkozó gálaműsorának 
keretében 2019. 12. 14-én a gencsapáti 
Plébániatemplomban.  

Karácsonyi rajzverseny
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Tisztelettel megköszönjük, hogy az 
október 13-án megrendezett önkor-
mányzati választáson bizalmat szavaztak 
a következő választási ciklusra a falu 
ügyeinek intézésére. Ígérjük önöknek, 
hogy legjobb tudásunk szerint, pártatla-
nul közös otthonunk Gencsapáti töret-
len fejlődéséért fogunk dolgozunk.  

Tisztelettel:  Bodorkós Ferenc polgár-
mester, Gájer Lászlóné képviselő,  

Gergácz István képviselő, Geröly Tibor 
képviselő, Kiss Tibor képviselő 

Tisztelt 
Gencsapátiak! Tisztelt Választópolgárok! 

      A 2019. október 13-i önkormányzati választáson polgármester-jelöltünkre és kép-
viselő-jelöltjeinkre adott szavazataikért, támogató ötleteikért, a választási programhoz 
tett javaslataikért ezúton is köszönetet kívánunk mondani. 
      Ígérjük, hogy a közéleti szerepvállalásunknak nem a kezdete és nem is a vége a 
választások napja, mert Gencsapáti közösségeiért ezután is összefogunk, feladataikban 
részt vállalunk és támogatunk minden régi és új együttműködést, az előttünk járókét 
és fiatalokét egyaránt. 
      A jövőben is kérjük és számítunk is segítségükre, együttműködésükre, őszintén és 
célirányosan azért, hogy – Tamási Áron szavaival – valóban azért legyünk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne.  
      Legyünk otthon itthon, Gencsapátiban! 

Tisztelettel: Abért Valentin, Bodorkós Gábor, dr. Jank Ottó,  
Kovács Róbert, Palatin István, dr. Őry Ferenc, Vincze Gergely 

Köszönetnyilvánítás

Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. szeptember 
26-án 16.00 órakor munkaterv szerinti, 
nyilvános ülést tartott a Művelődési 
Ház és Könyvtárban. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger 
József és Kiss Tibor önkormányzati kép-
viselők (6 fő). 
      Tolnay Ákos önkormányzati képviselő 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt 
venni a Képviselő-testület munkájában. 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Bognár-
Varga Szilvia vezető-tanácsos 
 
A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés 
közötti időszak legfontosabb eseménye-
iről szóló, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat. 
 
A Képviselő-testület az ülés során: 
 
1. elfogadta 
 
1.1. az Önkormányzat és intézményei 
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 9/2019. (IX.27.) önkor-
mányzati rendeletet – a rendelet módo-
sítása a beérkezett többletbevételek, 
valamint a Képviselő-testület által 
hozott döntések átvezetése miatt vált 
szükségessé, 
 
1.2. a szociális tűzifa támogatás helyi sza-
bályairól szóló 10/2019. (IX.27.) önkor-
mányzati rendeletet – a rendelet a rászo-
ruló Gencsapáti lakosok fűtési gondjai-
nak csökkentése érdekében nyújtandó 
természetbeni támogatás jogosultsági 
feltételeit és eljárási szabályait rögzíti, 

2.   döntött arról, hogy  
 
2.1. településfejlesztési célból megvásá-
rolja a Gencsapáti 0117/12 hrsz.-ú, „szán-
tó” művelési ágú, 3731 m² nagyságú, és a 
Gencsapáti 0117/13 hrsz.-ú, „szántó mű -
velési ágú, 2500 m² nagyságú külterületi 
ingatlanokat 2.000.000,- Ft-os vételáron, 
       
2.2. a hátrányos szociális helyzetű 
Gencsapáti fiatalok felsőfokú tanulmá-
nyainak segítése érdekében csatlakozik a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 
2020. évi fordulójához. 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2019. október 28-án 16.00 
órakor  nyilvános, alakuló ülést tartott a 
Szociális Szolgáltató Központban. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Abért Valentin, Gájer László-
né, Gergácz István, Geröly Tibor, Kiss 
Tibor és Dr. Őry Ferenc önkormányzati 
képviselők (7 fő). 
      Meghívottként: Szijártó Tamás, a 
Helyi Választási Bizottság elnöke, Jáger 
József külsős bizottsági tagjelölt. 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Bognár-
Varga Szilvia vezető-tanácsos 
 
A Képviselő-testület – a képviselői és 
polgármesteri eskütételt és az esküok-
mányok aláírását követően –  
 
1. elfogadta  
 
1.1. a 2019-2024. önkormányzati ciklus 
polgármesteri programját, 
 
1.2. a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségről, a képviselői összeférhetetlen-
ségi és méltatlansági rendelkezésekről 
szóló jegyzői tájékoztatót, 

Képviselő-testületi tájékoztató 1.3. a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló 10/2019. (IX.27.) 
önkormányzati rendeletet – a rendelet a 
rászoruló Gencsapáti lakosok fűtési 
gondjainak csökkentése érdekében 
nyújtandó természetbeni támogatás 
jogosultsági feltételeit és eljárási szabá-
lyait rögzíti, 
 
2. Geröly Tibor önkormányzati képvise-
lőt alpolgármesternek megválasztotta, 
 
3. döntött Bodorkós Ferenc polgármes-
ter illetményéről és költségtérítéséről, 
valamint Geröly Tibor alpolgármester 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről – a 
lakosságszám alapján Bodorkós Ferenc 
illetménye: 548.443 Ft/hó, költségtéríté-
se: 82.266,- Ft/hó, Geröly Tibor tiszte-
letdíja: 246.800,- Ft/hó, költségtérítése: 
37.020,- Ft/hó.  
 
4. felkérte a polgármestert, hogy 
 
4.1. gondoskodjon az önkormányzat 
gazdasági programjának összeállításáról 
és a képviselő-testület elé terjesztéséről, 
 
4.2. a bizottsági szerkezet kialakítására 
és a bizottsági tagok személyére vonat-
kozó javaslatát terjessze be a testület 
novemberi ülésére, 
 
4.3. gondoskodjon az Idősköszöntő 
Adventi Ünnepség előkészítő munkála-
tainak elvégzéséről, 
 
5. felkérte a jegyzőt, hogy az Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendeletet vizsgálja 
felül, és a módosító rendeletet terjessze 
be a testület novemberi ülésére  
 
6. tudomásul vette a Szombathelyi Járási 
Hivatal által, az iskolai körzethatárok ki -
alakítására vonatkozó szakmai anyagot. 

 
Összeállította: Dr. Görög István jegyző   
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Életének 90. évében, 2019. október 29-
én Vasegerszegen, a Szent Miklós Idősek 
Otthonában elhunyt dr. Kiss Mária nyu-
galmazott Vas megyei levéltár-igazgató. 
      Ismereteink szerint ő volt az egyetlen 
levéltáros, aki szakmai tevékenysége 
során három levéltárnak is igazgatója 
volt. 1930. október 6-án Szombathelyen 
született. Édesanyja sz. Móritz Regina 
volt Gencsapáti születésű (Móritz János 
kisbíró testvére). A Kanizsai Orsolya 
Leánygimnáziumban tett érettségi vizs-
ga után felsőfokú tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán 1953-ban 
fejezte be. Kötelező gyakornoki évét a 
Magyar Országos Levéltárban töltötte, 
ezt követően 1954-ben vette át történe-
lem–levéltáros diplomáját. 1955. szep-
tember 1-jétől Magyarország első női 
levéltár-igazgatójaként a Győri Állami 
Levéltárat vezette, majd 1959 februárjá-
ban a Veszprémi Állami Levéltár igazga-
tójának nevezték ki. 
      Dr. Kiss Mária 1954 és 1955-ben, 
majd 1961-től 1986-ig dolgozott a Vas 
Megyei Levéltárban. Kezdetben beosz-
tott levéltáros, majd igazgató-helyettes, 
1982 és 1986 között pedig az intézmény 
igazgatója volt. Ez idő alatt kiemelkedő 
és meghatározó szerepe volt a Vas Me -
gyei Levéltárban végzett nagyszabású 
begyűjtési, iratrendezési, segédletkészí-
tési, kiadvány készítési, közművelődési 
munkákban, és ugyancsak nagyon fon-
tos szerepe volt a levéltár nemzetközi 

kapcsolatainak kiépítésében és megerő-
sítésében. 
       A mindennapi levéltári szakmai munka 
mellett szívesen folytatott történeti tárgyú 
kutatásokat, amelyek elsősorban Szom-
bathely város céhes ipartörténetére és Vas 
megye oktatástörténetére irányultak. 
Közel 100 publikációja látott napvilágot 
hazai és külföldi tanulmánykötetekben, 
forráskiadványokban és folyóiratokban. 
      1992-től a Szombathelyi Püspöki 
Levéltár vezetője volt. Szakmai munká-
jának eredményeként a püspöki levéltár 
a hazai egyházi levéltárak egyik legmaga-
sabb szinten rendezett és legjobban fel-
szerelt intézményévé vált. 
      Gencsapáti sokat köszönhet Dr. Kiss 
Máriának, a rendszerváltást követő ki -
adványainkhoz a települést, települése-
ket (Gencset és Gyöngyösapátit) érintő 
alap kutatásait, felhasznált irodalom-
jegyzékét szíves közlésként adta át szá-
munkra. A Gencsapáti Értéktár 1-2., a 
Nyitott Kapukkal 1-2., Magyarország kin-
csestára sorozatban megjelent Gencs apáti 
kötet történeti vonatkozásait neki kö szön -
hetjük. Az Apáti templom 100 éves múlt-
jából címmel jelent meg írása a templom 
centenáriumára, amely helytörténeti 
szempontból nagy jelentőséggel bír. 
      A kiadvány zárógondolatából idé-
zünk: „Egykor a dombon álló ősi templom 
»fiatal« utóda fennállásának századik 
évfordulóját ünnepli. Nem csak a templom 
elmúlt évtizedeire tekint vissza, de a falu 

hitéletére is. Történetében benne van Apáti 
múltja, de benne van jelene is. Az építéséért 
fáradozó elődök, és a fennmaradásáért 
munkálkodó utódok sorsát egyaránt szívü-
kön viselik, és az alapító levélben foglalta-
kat ma is magukénak vallják.” 
      Gencsapáti Község Önkormányzata 
2018-ban Dr. Kiss Máriának a „Gencsa-
pátiért végzett kiemelkedő Munkájáért” 
kitüntetést adományozta. Dr. Kiss Mária 
személyével az 1950-es években átalakult 
levéltári szakma úttörő nemzedékének 
egyik utolsó személyisége távozott. Sze-
retetre méltó, színes egyéniségének em -
lékét kegyelettel fogjuk őrizni.  
      Temetése 2019. november 6-án, szer-
dán volt a szalézi templom kriptájában. 
Nyugodjék békében!

In memoriam Dr. Kiss Mária

Interaktív dalos-kifestőfüzet kicsiknek 
és nagyoknak. A kiadvány nagy sikerű 
bemutató koncertjén vehették részt a 
gencsapáti ovisok és iskolások novem-
ber 15-én pénteken a Művelődési Ház és 
Könyvtárban. Együtt énekeltek, ját-
szottak a résztvevők az előadókkal. 
      Miről szól a dalos könyv a szerző sze-
rint? Fedezd fel a Kárpát-medence nép-
viseleteit, hímzésmotívumait, gyerekjá-
tékokkal, népdalokkal fűszerezve, CD-
vel mellékelve. Rajta, kezd hozzá, dalolj, 

színezz, játssz! A füzetecskében népi 
motívumok, és viseletes babák található-
ak, dalokkal és játékleírással, CD-vel 
mellékelve melyet gyerekek énekeltek 
fel, ezért lett a mottója a: Dalolj, színezz, 
játssz! Célom inkább „népművelés”, kul-
túraátadás játékosan, zenei nevelés óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak. Ehhez kap-

csolódóan interaktív gyerekkoncerteket 
is tartok óvodás és kisiskolás korú gyer-
mekek számára. (A kiadvány megvásá-
rolható a Könyvtárban) 
      Jó volt látni a gyermekek arcát a kon-
cert után, meg is kérdezték mikor lesz 
legközelebb.  

(va) 

NÉPI hang-színek, ősz – Laposa Julcsi és barátai koncertje
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•     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 
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 
•     Gyomláláshoz keresek segítséget 2 
hetenkénti alkalomra. Diákokat is szíve-
sen látok! Tel. 06 20 445 1299 
•     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, Teatűzhely 
6000 Ft Érdeklődni: 0630/413-4729 
•     Árvácska, krizantém, évelő virágok 
nagy választékban eladók. Cím: Apáti 
kertészet, Gencsapáti, Bem utca 2. Tel.: 
+36-30-2167981. Nyitva: hétfőtől–szom-
batig 14 órától 18 óráig 
•     Normand fenyő eladó Gencsapáti-
ban! Érdeklődni a 06/30/5336-134 
•     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 

   November 11. hétfő: Szent Márton 
püspöknek, Egyházmegyénk védőszent-
jének ünnepe.   
      17.00: Szentmise a plébániatemp-
lomban. 
   November 13. szerda: A Nemzeti 
Eukarisztikus Kongresszus keresztje 
Kőszegen, a Jézus Szíve templomban.  
      17.00: Rózsafüzér imádság biblikus 
elmélkedésekkel.  
      18.00: ünnepi szentmise és körme-
net a fatimai Szűzanya tiszteletére.  
      19.00: Egyházzenei áhitat a kőszegi 
vonósok, Bazsó Cecília orgonaművész és 
az énekkar közreműködésével. Ezen a 
na pon este Gencsapátiban nem lesz 
szentmise! 
   November 14. szerda: Az Apáti 
templom szentségimádási napja: 
      A nap programja: délelőtt 9 órakor 
szentmise, majd szentségkitétel. Nap-
közben csendes imádság az Oltáriszent-
ség előtt, délután 3 órakor: imaóra, 4 
órától rózsafüzér és litánia, majd délután 
5 órakor szentségeltétel. 
   November 19. kedd: Árpád-házi 
Szent Erzsébet, a Karitász védőszentjé-
nek 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 23. szombat: Apáti temp-
lom: 17.00: Megemlékező szentmise Dr. 
Konkoly István megyés püspök, néhai 
gencsapáti plébános halálának 2. évfor-
dulóján.  
   Azok a kedves hívek, akik még nem 
rendezték az idei egyházközségi hozzájá-
rulásukat, befizethetik személyesen 
NOVEMBER HÓNAPBAN 24-ÉN, 
VASÁRNAP DÉLUTÁN 3 ÉS 5 ÓRA 
KÖZÖTT A PLÉBÁNIÁN. Hozzájárulá-
sunkkal helyi templomaink (Plébánia-
templom, Apáti templom, Szentkúti 
kápolna) valamint egyházi létesítménye-
ink és épületeink (Szentkút, Közösségi 
ház, Plébánia) fenntartását, működését 
segítjük. Az egyházi hozzájárulás mérté-
ke a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia által országosan megállapított 
éves nettó jövedelem (nyugdíjasok eseté-
ben az éves nyugdíj) 0,5%-a. Adománya-
ikat hálásan köszönjük! 
   A Karácsony ünnepére felkészítő ad -
venti idő az idei évben december elsején, 

advent első vasárnapján veszi kezdetét. 
Ezen a napon reggel 8 órakor és fél 10-
kor tartunk szentmisét a Plébániatemp-
lomban. 
   Gencsapátiban az adventi hétközna-
pokon reggel 6 órától hajnali (rorate) 
szentmisét tartunk december 2-án, hét-
főn, valamint a keddi, a csütörtöki és a 
pénteki napokon a Plébániatemplom-
ban. A hajnali szentmisék után szeretet-
tel várjuk a szentmisén résztvevő kedves 
híveket egy szerény reggelire és beszél-
getésre, a Közösségi Ház épületébe. A 
kedves hívek itt írathatnak szentmiséket 
a 2020-as év első félévére, június 30-ig. 
Kérjük, figyeljék a templomi hirdetése-
ket! 
   A NEMZETKÖZI BETLEHEMES 
TALÁLKOZÓ az idei évben december 
14-én, szombaton 17 órakor lesz a Plé-
bániatemplomban. Ezen a napon Apáti-
ban nem tartunk szentmisét! 
   A Pedagógus Kórus adventi-karácso-
nyi hangversenye december 17-én, ked-
den 17 órakor kezdődik a Plébániatemp-
lomban.  
 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A Gencsapáti Egyházközség  
 

Paradicsom közepébe – A Zsivány Zenekar 
lemezbemutató koncertje

2019. december 1-jén, 
 vasárnap 18.30 órai kezdettel  
a Gencsapáti templomban 

Sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt a 20 éves Zsivány Zenekar: 
Paradicsom közepébe – című adventi 
lemezbemutató koncertjére! 
      Közreműködnek: Gencsapáti Ha -
gyományőrző Néptáncegyüttes, Vasi Nép-
dalstúdió – Csicsergő Együttes 
      A belépés díjtalan!
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2019. október 25-én délben indultak el a 
Kópic Néptánccsoport tagjai Nyíregyhá-
zára, hogy első ízben vegyenek részt az 
immár 18. alkalommal megrendezett 
Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválon.  
Izgatottan várták a lehetőséget, hisz 
most ezzel egy korszakváltás következett 
be a tánccsoport életében, ugyanis gye-
rekcsoportból immár ifjúsági együttessé 
nőtték ki magukat. És a bemutatkozás 
nagyon jól sikerült, hisz a nagyon erős 

mezőnyben, remek produkciók között, 
bátran, jó hangulatban mutatták be a két 
koreográfiájukat: Jocha-Kánya Réka és 
Jocha Balázs: Piribék (Felcsíki táncok), 
illetve a Spiegel házaspár által készített 
Emlékeim egy gencsi malacbálról című 
összeállításokat. Ez utóbbi olyan jól sike-
rült, hogy a zsűri tetszését is nagyon el -
nyerte, különdíjjal jutalmazták a helyi 
táncanyag magas színvonalú előadását.  
Mi pedig természetesen nagyon büszkék 

voltunk rá, hogy saját táncainkat, hagyo-
mányunkat népszerűsíthettük, megismer-
tettük az ország másik felében is.  A ver -
senyprogram után lehetőség volt egy kis 
ismerkedésre, beszélgetésre, és na gyon 
örültünk annak is, hogy még a fá rasztó 
nap után a szállásra visszaérve, az éjszaka 
közepén a táncosok rögtönzött tánchá-
zat rendeztek maguknak a kollégium 
előtti téren. Ilyenkor dobban egyet a cso-
portvezetők szíve, és megnyugodva 
konstatálja, hogy igen, most már ők is 
kellőképp „fertőzöttek” lettek.  
      Hajrá Kópic, hajrá Gencsapáti! 

Különdíj a vasi táncokért Nyíregyházán!

„Megettük a vacsorát és kisöpörtük a szobát” 
 
A Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes Kiválóan minősült a Muharay 
Elemér Népművészeti Szövetség Orszá-
gos Bemutató színpada Kapuvári bemu-
tatóján Dr. Györke Eszter és Molnár 
Péter: Egy leány két menyegzője című 
alkotásával. A helyi ördögkő legenda és a 

lakodalmi szokásokat feldolgozó előadás 
nagy sikert aratott a szakmai zsűri és a 
közönség körében is. Köszönjük az alko-
tóknak, a táncosoknak, a Kiskópic nép-
tánc csoportunknak Takács Ádámnak, a 
szülőknek, a világosító Némethné Vörös 
Enikőnek, a Boglya Népzenei Együttes-
nek és Nagy Zoltán cimbalmosnak! Gra-
tulálunk minden együttesnek és köszö-
net a Muharay szövetségnek és a Kapu-

vár Néptáncegyüttesnek a szervezésért, 
lebonyolításáért. Élmény volt!  
 
Valóban ráadás volt az eredményhirde-
tésnél, hogy Varga Albin az együttes 
vezetője – „Példamutató hagyományőr-
ző és közösségi tevékenységéért” Muha-
ray-díjat kapott... Köszönet közösségünk 
nevében a felterjesztőknek és a Szövet-
ségnek! (va) 

Kiváló minősítés Kapuváron – Egy leány két menyegzője
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2019. december 14–15.

2019. december 14-én, szombaton 17 
órai kezdettel 16. alkalommal kerül 
megrendezésre a Nemzetközi Betlehe-
mes Találkozó gálaműsora a Gencsapá-
ti templomban. 
      A program keretében kerül sor a 
karácsonyi jelképkészítő verseny ered-
ményhirdetésére.  
      A találkozót megnyitja: Dr. Kondora 
Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, 
köszöntőt mond Bodorkós Ferenc pol-
gármester és Gombos T. Bálint plébános 
 
A találkozón a Nyugat-Dunántúli Régió, 
Felvidék hagyományőrző közösségei 
mutatkoznak be a karácsonyi ünnepkör 
talán legszebb dramatikus szokásával…  
–    Felvidéki hagyományőrző csoportok 

(Nagyida, Bódvavendégi, Tornaújfalu) 
–    Holládi bábtáncoltató betlehemes 

csoport 
–    Gencsapáti Legénycéh 
–    Gencsapáti Hagyományőrző Nép-

táncegyüttes 
–    Békei-sárosfai Cimbora Daloskör 

(Felvidék – Csallóköz)  
–    Énekes Lenke Hagyományőrző Nép-

táncegyüttes – Vitnyéd 
–    Platán Néptánccsoport Mihályi 
–    Kapuvár Néptáncegyüttes 
–    Vasi Népdalstúdió  
–    Zsivány Zenekar 
 
A Miszori Zoltán téren forralt borral, teá-
val és süteménnyel várjuk az érdeklődőket! 
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
 
December 15-én a csoportok előadását 
megtekinthetik 15 órától Bükön a Regős 
Találkozón. 

Támogatók, együttműködő partnereink: Gencsapáti Község 
Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap, Hagyományok 
Háza, Gencsapáti Plébánia, Büki Művelődési Ház és Sportköz-
pont, Könyvtár, Zsuska Cukrászda, Orbánné Benkő Gyöngyi, 
Idősek Klubja, Gencsapáti Önkormányzat Műszaki csoportja

Az elmúlt évek nagy 
sikerén felbuzdulva 
idén – a Nemzetközi 
Betlehemes Találkozó 
kísérő rendezvénye-
ként karácsonyi figura-
készítő versenyt hirde-
tünk óvodai, általános 
iskolai csoportok, csa-
ládok, baráti társasá-
gok, munkahelyi kö -
zösségek részére. 

Pályázni kizárólag 
természetes anyagok-
ból készült alkotásokkal lehet! 

A pályaműveket 2019. december 6-ig kell leadni, és egy kiállítás 
keretében bemutatjuk a Művelődési Ház és Könyvtárban. 

Díjkiosztás december 14-én, szombaton a Nemzetközi Betlehemes 
Találkozó gálaműsorának keretében

Karácsonyi „jelkép” készítő verseny
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2019. december 8-án 15.00-tól vártjuk szeretettel az érdeklődőket a Gencsapáti 
Művelődési Házba egy karácsonyi hangulatú kézműveskedéssel egybekötött óvodai 
jótékonysági sütivásárra. 

Adventi kézműves foglalkozás 
és ovis sütivásár

2019. december 1–20. között rendezzük meg a könyvtárban a 
hagyományos karácsonyi kézműves kiállítást és vásárt, amely 
megtekinthető lesz a könyvtár nyitvatartási idejében, 
kedd–szombat 14.00–19.00 óráig. 

Karácsonyi kézműves kiállítás 
és vásár a könyvtárban

Tisztelettel meghívjuk és szeretettel vár-
juk Önt, Családját és Barátait 2019. de -
cember 16-án, 17 órára az Apponyi 
Albert Általános Iskola karácsonyi kon-
certjére.

Karácsonyi 
koncert
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2019. október 5-én, szüreti felvonulást 
és mulatságot rendeztünk, amelyen 
még az előzetes várakozásunkat is 
felülmúlta a felvonulásra jelentkezők 
száma, kreativitása, az érkező fogatok, 
lovasok lelkesedése. Sokat tanakod-
tunk az időjárás miatt, de aztán neki-
vágtunk a menetnek… 
      Újra láthattak az érdeklődők a „Bor-
barát hölgyek” csapattól „magyarlány” 
(asszony)-felvonulókat, az Idősek Klubja 
apácáit, Kovács szekeret (Gergácz Alajos 
és Gyurci jóvoltából). De láthatták a Kó -
pic néptánccsoport autóját, a Zsivány 
zenekart fogaton, hagyományőrző tán-
cosokat és persze az elöljáróságot (Varga 

Csabáné, Andor Zsolt, Nagy Csaba) szál-
lító lovas fogatot Geröly Tibor fogathaj-
tónknak köszönhetően!  
      Sokan összejöttünk egy hagyományt 
életben tartani, újragondolni, megújítani 
több generációval. Még az óvodások, csa-
ládok csapata is csatlakozott a szülőkkel a 
menethez, hogy a legkisebbek is él ményt 
szerezzenek az ünnepen a kőszegi dottón. 
      A menet a szokásos útvonalon tette 
meg a sok-sok km-t (hiába Vas megye 
legnagyobb falujában vagyunk). Nagyon 
sokan várták a menetet vendégasztallal, 
akiknek szívből köszönjük a felvonulók 
nevében is a sok finomságot, jól tartást!  
Külön köszönet Bodorkós Lajosnak a 

Kedvenc Kisáruház vezetőjének, Török 
Árpádnénak (Marinak) és szomszédok-
nak, Bodorkós Ferenc polgármester úr -
nak, Tömő Balázsnak, Kovács Pálnénak 
(Erzsinek) és a szernek, a Gyermekott-
honnak, a Molnár családnak és barátaik-
nak, a Benczik családnak. A menet zárá-
saként közös vacsora várta a felvonuló-
kat, majd a Zsivány zenekar és DJ Szu-
nyog muzsikájára ropták kicsik és na -
gyok a táncot a mulatságban. 
      Köszönjük az Ostyola család, a Sava-
ria Agrár Kft., Gencsapáti Község Önkor-
mányzata, Kiss József, az Idősek Klubja, 
Műszaki csoport, Bodorkós Gábor, 
Perintkert Kft., Geröly Tibor, és az Idősek 
Klubja asszonyainak támogatást, segítsé-
get. Köszönet mindenkinek, aki munká-
jával, traktorával, fogatjával, segítségével 
hozzájárult az idei szürethez. Nagy elis-
merés Fuchs Balázs rendőrünknek és 
Polgárőrségnek a rendezvény zavartalan 
lebonyolításáért! Jövőre veletek ugyanitt, 
de szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
aki idén nem tudott eljönni!

Gencsapáti Szüret 2019.

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: 2019. december 11.

Európai Szociális
Alap


