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Érték és közösség – Gencsapáti falunap 2019

2019. szeptember 7-én, 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 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 13 csapat verbuválódott.
Itt voltak az Abért Metál Ószeg, az Apáti
Kertészek, a Csipet-csapat, a Káposztalepkék, a Kiss Kertészek,a Marhajók, A
Páti Fakanalak, a Tupper Séfek, az Ady
utca krémjei, a Fakanál forgató húsgombócok, a Sördögök, a Félnótások, a
Totyogó menyecskék. Nagyon finom
étkeket kóstolhatott a zsűri, akiknek
ezúton is köszönjük, hogy megtisztelték
a rendezvényünket. Virág János Lukácsháza polgármestere, Nagy Csaba ( „örökös bíró”), Babócsiné Márti és Gombos
Bálint atya értékelték a csapatok munkáját. A döntés, helyezések kiosztása bizony
nehéz volt, mert minden csapat nagyon
ízletes ételt készített. A harmadik helyen
a Totyogó menyecskék csapata, a második helyen az A-Páti Fakanalak csapata
végzett. A győztes az Abért Metál Ószeg
csapata brassói aprópecsenyéjével nyűgözte le a zsűrit. Minden résztvevőnek
szívből gratulálunk, várunk vissza mindenkit a jövő évi főzőversenyre is.
A Egészségsátorban a Szombathely és
Járása Egészségfejlesztési Iroda, a Gencsapáti Szociális Szolgáltató Központ és a
Védőnői szolgálat közreműködésével

vérnyomás és cukormérés zajlott, egészséges ételkóstolók és tanácsadás várta az
oda látogatókat. Csúszda, ugráló vár,
kézműves foglalkozások, körhinta és
póni lovaglás is várta a kicsiket.
Idén először, hagyományteremtő jelleggel a gencsapáti Borbarát Hölgyek
szervezésében „Borterasz” várta az érdeklődőket. Ezúton is köszönjük a helyi termelők borfelajánlásait: Bodorkós Gábor,
Bodorkós Miklós, Bolfán Imre, Gáspár
Gellért és Gáspár József, Gergácz István,
Hosszú Gergő és Hosszú Milán, Jáger
Imre, Jáger József, Kovács Zoltán, Mucza
Béla, Stukics Péter és Németh Tamás, Szakács László, Tömő Szabolcs (7ed 7 pince)
Délután 15 órától indult a színpadi
program a Gyöngyös-kert Óvoda nagycsoportosainak előadásával, majd
köszöntőt mondott Bodorkós Ferenc
Gencsapáti polgármestere. A köszöntő
után Geröly Tibor alpolgármester úrral
közösen csapra verték az önkormányzat
által felajánlott két sörös hordót, majd
kínálták 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 Nép-

dalstúdió Csicsergő csoportja vasi népdalokat énekelt, a Boróka csoporttól
rábaközi népdalcsokrot hallhatott a
közönség. A Kumánovich testvérek Horvátzsidányból horvát népdalokat adtak
elő. Az énekesek után a Boglya Népzenei
Együttes muzsikájára a helyi táncos
közösségek a Kiskópic, Kópic,és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes
műsorát (benne: szlavóniai, mezőföldi,
felcsíki táncokat) láthatott a nagyérdemű. Batyi Árpád és Horváth Tamás „csuta” magyar cigánymuzsikával kedveskedtek a közönségnek. Nagy érdeklődés
követte Mészáros Tibor (többszörös
világbajnok, világcsúcstartó) és gencsi
tanítványa Tóth Árpád erőemelők bemutatóját. Még a közönség is kipróbálhatta

2

2019.szeptember

Érték és közösség…
magát, a legerősebb jutalma egy láda sör
volt. A színpadi műsort a Savaria Breakers csapat folytatta, akik igazán látványos show elemekkel tarkított breaktánc
előadást mutattak be. Aztán kicsit lágyabb
hangulatban következett Kiss Aletta hastánc világbajnok, aki műsorával elvarázsolta a közönséget. Egy igazi kuriózumként lépett színpadra Merics Nikolett és Joachim Serrano. Ők egy időutazásra invitálták a közönséget, Párizsba a
sanzonok szülővárosába. Majd már
hazajáró előadóként a Big Mouse Band
operett zenéjére már táncra is perdült a
sátor népe. A nap az Unikum együttes báljával ért véget. A borús, esős idő nem szeg-

te kedvét Gencsapáti lakosainak, szép
számmal látogattak ki rendezvényünkre!
A szervezők nevében köszönjük Gencsapáti Község Önkormányzatának, a műszaki csoportnak, a Gencsapáti Borbarát Hölgyeknek, Kiss Kertészetnek, a „borterasz”
felajánlóinak: Bodorkós Gábor, Bodorkós
Miklós, Bolfán Imre, Gáspár Gellért és
Gáspár József, Gergácz István, Hosszú
Gergő és Hosszú Milán, Jáger Imre, Jáger
József, Kovács Zoltán, Mucza Béla, Stukics
Péter és Németh Tamás, Szakács László,
Tömő Szabolcs (7ed 7 pince), minden segítőnek, közösségnek, fellépőnek, nevezőnek és támogatónak a segítséget, részvételt! JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!

hírmondó
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 25-én 16.30
órakor rendkívüli, nyilvános ülést tartott
a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Kiss
Tibor és Jáger József önkormányzati
képviselő (6 fő). Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző.
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során a kizárólagos tulajdonát
képező Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú,
kivett gyakorlótér megnevezésű, 55 ha
9258 m² nagyságú ingatlanból kialakítandó, 30 ha nagyságú földrészlet értékesítésére kiírt pályázati eljárást – érvényes árajánlat hiányában – eredménytelenné nyilvánította.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. augusztus 1-jén
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános ülést
tartott a Művelődési Ház és Könyvtárban.
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 elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni a Képviselő-testület
munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző.
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi
ülés során a településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása érdekében
döntött arról, hogy
1. a Magyar Falu Program keretében
„Temető fejlesztése” című pályázatra
támogatási kérelmet nyújt be,
2. a Magyar Falu Program keretében
„Eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartására” című pályázatra támogatási kérelmet nyújt be.
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 22-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános ülést
tartott a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Jáger József és Kiss Tibor
önkormányzati képviselők (5 fő). Abért
Valentin és Tolnay Ákos önkormányzati
képviselő egyéb elfoglaltsága 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.

támogatta, hogy

1.1. a tulajdonát képező Gencsapáti
391/4 hrsz.-ú ingatlannak a Gencsapáti
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370-371, 372-373, 376-377 hrsz.-ú ingatlanok által körülhatárolt területrészének
adásvételét, azzal, hogy a vevőknek kell
vállalniuk az adásvétellel és a telekalakítással kapcsolatos összes költséget,
1.2. Szombathely-Kőszeg vasútvonalon tervezett pálya-vasúti-, valamint a
megállóhelyek korszerűsítési munkálatainak elvégzését támogatta, hozzájárult,
a tulajdonát képező Gencsapáti 908
hrsz.-ú ingatlanon (Gencsapáti alsó) – a
megállóhely könnyebb és biztonságosabb megközelítése érdekében – gyalogjárdát alakítsanak ki,
1.3. a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának
módosítását, mely szerint a tag önkormányzatok által fizetendő 500,Ft/fő/év beruházási önrész fizetési
kötelezettsége 2020. január 1. napjától
szűnjön meg.
2. elfogadta
2.1. a Szombathely ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető- és tisztító rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési
Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit,
2.2. az önkormányzati pályázatok
aktuális helyzetéről szóló polgármesteri
és alpolgármesteri beszámolót.
3. az Önkormányzathoz benyújtott
támogatási kérelemről döntött.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Ebek kötelező
veszettség elleni védőoltása
Helye: Gencsapáti, Művelődési ház
előtti parkoló (Szentegyház u. 5.)

A helyszínen lehetőség van chip behelyezésére. A chip behelyezése, valamint a
központi regisztráció költsége: 3.500 Ft.

Időpontja: 2019. szeptember 23. (hétfő)
délelőtt 7.00 órától 9.00 óráig
délután 15.00 órától 17.00 óráig.

Pajor Istvánnét 90 éves születésnapja
alkalmából köszöntötte Bodorkós Ferenc
polgármester és Dr. Görög István jegyző.
Átadták Orbán Viktor miniszterelnök
emléklapját és az önkormányzat
ajándékát. Isten éltesse Mária néni
erőben, egészségben!

Az oltáskor fizetendő összeg 4.000 Ft,
mely magában foglalja a féreghajtó tablettákat, 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.

Köszönöm az együttműködésüket!
Dr. Görög István, jegyző
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Cikluszáró beszámoló! – Gencsapáti a fenntartható falu!
Tisztelt Gencsapátikat!
A választási ciklus végén a Hírmondó
újság hasábjain szeretnék Önöknek számot adni, mit is tettünk közös otthonunkért, milyen fejlesztéseket, beruházásokat valósítottunk meg Gencsapátiban!
Az Önkormányzat alakuló ülésén a
képviselő testület elfogadta és támogatta
a polgármester programját, ami a
„Gencsapáti a fenntartható falu” programra épült.
A stratégiánk szerint előtérbe került
a pályázati munka.
Fontos tennivalóink között szerepel
az iparterület fejlesztése.
Döntés született a pályázatok be nyújtásához szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére.
Dr. Varga József alpolgármester, körzeti orvosunk örökre eltávozott közülünk. Közéleti szerepvállalása, kiemelkedő szakmai tudása, nagy veszteséget
okozott a település lakói számára.
Még ma is szeretettel gondolunk rá.
Emlékét örökre megőrizzük.
Orvosváltás miatt az orvoslakást teljesen felújítottuk.

Az apáti ravatalozó szerkezete olyan
mértékben károsodott, hogy élet és balesetveszélyessé vált, ezért újra kellett építeni.
A régóta jogos igényként felmerülő
járdaépítési programunkat azonnal beindítottuk, miszerint modern térköves járdán lehet közlekedni balesetmentesen a
Hunyadi úton Gyöngyösfalutól Szombathelyig, bizonyos részeken mindkét
oldalon.
Figyelembe véve a Dózsa utca nagy
gyalogos forgalmát, gondolva az iskolás
gyerekeinkre, ebben az utcába is elkészült a biztonságos közlekedést biztosító
térköves járda.

– Zsigra útépítés és csapadékvíz elvezetés,
– Széchenyi út útépítés és csapadékelvezetés,
– Deák Ferenc utca út és zárt csapadékcsatorna építési munkái,
– Ady utca II. ütem út és zárt csapadék
csapadékcsatorna építési munkái.
Pályázati támogatással, illetve jelentős
önerővállalással újultak meg intézményeink:
– Gyöngyös-kert óvoda,
– Apponyi Albert iskolánk,
– Idősek otthona,
– Polgármesteri hivatal.

Útépítési programunkban jelentős út és
csapadékvízlevezetési munkákat vé geztünk el a településünkön:
– Alkotmány út déli szakasza aszfaltozás,
– Malom út útépítés és csapadékvíz
elvezetés,
– Vízköz utca útépítési munkák,
– Ady utca I. ütem útépítés,
– Savaria út útépítési munkák,
– Bem József út útépítési munkák,

Pályázatot nyertünk a Művelődési Ház
és Könyvtár udvarán egy sportpark létesítésére.
Jelentős beruházások valósulnak
meg a közeljövőben a Szentkútnál,
amelynek első üteme a hársfák ápolása,
gyógy-metszése, és az oda nem illő fák,
bokrok kivágása megtörtént.
A modern falu programban pályázatot nyertünk orvosi eszközök beszerzésére.
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Továbbá pályázatot nyújtottunk be
az alsó temető ravatalozó felújítására,
akadálymentes vizesblokk kiépítésére és
településkarbantartó gépek beszerzésére.
Az ovi sport kapcsán pályáztunk az
óvodába megépítendő többfunkciós
sportpálya megépítésére.
Adópolitikánknak megfelelően csökkentettük a helyi adót.
Szociális intézkedéseink:
– Minden évben jelentős rászoruló
családnak tudtunk biztosítani
szociális tűzifát.
– A bevezettük a jövedelemhatártól
függően a 70 év feletti polgárok egyszeri pénzbeli támogatását.
– Több szociális segély összegét emeltük.
– Duplájára emeltük a temetési segély
összegét.
– A szociális étkeztetés, illetve az iskolai étkeztetés térítési díját
jelentős mértékben átvállaltuk.
– Támogatást biztosítottunk az alacsonyabb átlagjövedelmű családok
gyerekeinek oktatásához.
– A Bursa Hungarica programon
keresztül felsőoktatásban résztvevőket támogattuk.
Környezetvédelmi programunknak megfelelően több esetben díjmentesen összegyűjtöttük az elhasznált, udvarokban felhalmozott autógumikat, és elszállításukról, megsemmisítésükről gondoskodtunk.
Közterületeink karbantartására fokozottan odafigyeltünk.
Minden évben anyagi erőnkhöz mérten
támogattuk a civil egyesületeinket.
A Sportegyesület TAO támogatásból
megvalósuló fejlesztéseihez jelentős
összeggel hozzájárultunk.
Ha történelmet megnézzük megállapíthatjuk, hogy jelentős fejlődés mindig
békeidőben történt. Úgy ítélem meg
most béke, tényleges béke időszaka volt
a településünkön, csak a munkára, közös otthonunk Gencsapáti fejlesztésére
lehetett koncentrálni.
Úgy érzem a békének, kitartó munkának, a fejlődést akaró közös gondolkodásnak meglett a gyümölcse, hisz a fent leírt
eredményekre igazán büszkék lehetünk.
Köszönöm Önöknek, akik lehetőséget
adtak arra, hogy Önökért a település fejlődéséért, dolgozhattam.
Köszönöm továbbá mindazoknak,
akik velünk örültek eredményeinknek,
akik a sikert közös sikerként élték meg.
Kívánom mindannyiuknak, hogy
adjon az Isten erőt, egészséget és kitartást, hogy további sok közös sikerben
legyen részünk.
Bodorkós Ferenc, polgármester
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Gencsapáti
Helyi Választási Iroda
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
VÁLASZTÁSA
2019. OKTÓBER 13.
POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐJELÖLTEK
Polgármesterjelöltek
1. Abért Valentin
2. Bodorkós Ferenc

független
független

Egyéni listás képviselőjelöltek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dr. Jánk Ottó
Gergácz István
Tolnay Ákos
Kovács Róbert
Jáger József
Palatin István
László Balázs
Kiss Tibor
Gájer Lászlóné
Dr. Őry Ferenc
Geröly Tibor
Abért Lajos
Bodorkós Gábor
Vincze Gergely
Abért Valentin

független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

A jelöltek a szavazólapon történő megjelenés sorrendjében szerepelnek.
Gencsapáti, 2019. szeptember 10.
Dr. Görög István, HVI vezető

Tisztelt Polgármester- és Képviselő-jelöltek!
Hírmondó újságunk októberi számában szeretnénk egy választási mellékletet készíteni a jelöltek bemutatására. Kérjük Önöket bemutatkozásukat és fotójukat 2019.
szeptember 30-án, 12.00 óráig küldjék el a gencsmuvhaz@gpinet.hu címre.
Polgármester-jelölteknek 1000 karakter, képviselőjelölteknek 500 karakter szöveg
megjelenését tudjuk biztosítani, természetesen díjmentesen. Kérem a határidő betartását, mert csak így tudjuk vállalni a megjelenést.
Információ: Varga Albin 30/560-5099
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Hírek
VÁLTOZÁS A SZENTMISÉK
IDŐPONTJÁBAN
 Október 1- től, a hétköznap esti
szentmisék egy órával korábban, 18 órakor kezdődnek a plébániatemplomban.
 Október 6-ától vasárnaponként
ismét két szentmise lesz a plébániatemplomban: reggel 8 órakor és fél 10kor. A fél 10-es szentmise a diák és családos szentmise, amelyre szeretettel
hívjuk a hittanos gyermekeket és a családokat.
 Szombatonként este 6 órától az Apáti templomban tartunk vasárnapra érvényes előesti szentmisét.
 Október a Szűzanya hónapja. Hétköznaponként az esti szentmisék előtt
fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk a Plébániatemplomban, szombatonként
pedig az Apáti templomban. Az imádságra szeretettel hívjuk a kedves híveket,
külön szeretettel a hittanos gyermekeket és szüleiket!
TERMÉNY BETAKARÍTÁSI HÁLAADÁS
A termény betakarítási hálaadást és a
szőlősgazdák hálaadó szentmiséjét a
gencsi szüret napján, október 5-én,
szombaton, délelőtt fél 10-kor tartjuk a
Szentkúton. Mindenkit szeretettel
várunk!

Szentkúti esték
Igazi világzenei csemege várta szeptember 14-én a Gencsapáti Szentkúthoz
látogatókat: Herczku Ági és Bognár Szilvia lépett fel Nikola Parov zenekarával a
Szentkúti Esték sorozatban.
Fotó: Büki László, Forrás: vaskarika.hu
( A koncertről szóló képes beszámolónkat
következő számunkban olvashatják)

Egyházközségi hozzájárulás
Egyházközségi hozzájárulás gyűjtése a hónap harmadik vasárnapján: október 20án, 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.
Az egyházközségi hozzájárulás 0,5%-os fizetésének táblázata
a nettó fizetés/nyugdíj után

Havi nettó
kereset/nyugdíj

0,5%
havonta

Éves nettó
kereset/ nyugdíj

1 év=0,5%
x 12 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!
Gencsapáti Egyházközség
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Az iskola hírei
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő 2019-ben is, immáron tizedszer a Határtalanul! program
keretében nyílt pályázatot hirdetett. A
pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű
oktatásban részesülő 7. évfolyamán
tanuló diákok a szomszédos országok
magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásainak támogatása.
Iskolánk tanulói (24fő), a szentpéterfai tanulókkal (13fő) – a pályázat egyik
nyerteseként – a HAT-19-01-0226
„Percre se feledd, hogy Magyar vagy!”
című tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. A vissza nem térítendő támogatás összege 2.887.950 Ft, amely az utazás, a szállás, az étkezés költségeinek
fedezésére és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására használható fel. Tanulóink 2019. szeptember
17–21. között Ukrajna magyarlakta településeit keresik fel. Az ötnapos kirándulás keretében, a Rákóczi Emlékévhez
kapcsolódva végig kísérhetik a fejedelem
1703 és 1711 között megtett útját. Megtekintik többek között Beregsurány,
Ungvár, Munkács, Sárosoroszi, Tiszaújlak nevezetességeit, de eljutnak a Vereckei-hágóhoz is.

Felújított
iskolánk

Eljött az ősz. Mindannyiunkat rabul ejtenek a színei, termékenysége és a gazdagsága. Az ősz a tavasz után a másik időszak, amely magában hordozza az újrakezdés izgalmát. Az ősz az iskolakezdés
szimbóluma is. A tanévkezdés szinte
mindenkit érint: diákokat, szüleiket,
tanárokat és azokat is, akik családtagjaik
révén ugyan nem kapcsolódnak szorosan
az iskolai élethez, de mégis szívükön
viselik annak sorsát.
Az őszi iskolakezdésre intézményünk a
nagy beruházások, felújítási munkálatok
után ismét megújult. Esztétikus, szép
környezet - új lépcső, frissen festett falak
- várták a csillogó szemű elsősöket és természetesen a régi diákokat is. Az idei
tanévben 207 nebuló kezdte meg tanulmányait a belülről is megszépült épület-

ben. Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak az önzetlen segítségét,
akik a világítás korszerűsítésében részt
vállaltak, azoknak a diákoknak a munkáját, akik a kerítés és a lépcsőkorlát festését végezték, azon szülők áldozatos
munkáját, akik a belső munkálatokban,
a vakolásban és a festésben segédkeztek.
Köszönet az iskola alkalmazottainak,
akik tisztává varázsolták az épületet.
Köszönetünket fejezzük ki a Szülői Szervezetnek, amely anyagilag is támogatta a
felújítást. Mindenekelőtt szeretnénk
hálás köszönetünket kifejezni a Szombathelyi Tankerületi Központnak,
Gencsapáti Község Önkormányzatának,
a Műszaki csoportnak, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy új környezetben kezdhessük az idei tanévet.
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Apróhirdetések
• 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 nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár utazásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), és
nagy kovács satu eladók! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
20 m-es öntözőslag és vezetékes gáztűzhely eladó! 94/330-327
• Katlan, 50 és 70 literes üst eladó.
Tel.: 06/70/371-1042
• Építőipari és kerti munkákat vállalok. +36307324545
• 400 L-es tölgyfa kád kitűnő állapotban eladó. Sokoldalúan hasznosítható!
Tel. 06 20 445 1299.
• Használt, palackos bekötésű gáztűzhelyt 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–szombatig 14 órától 18 óráig
• Gipszstukkó díszek és készítéshez
eszközök egyben eladók! Érdeklődni
munkaidőben: 94/322-922
• Hordó, gázpalack, gipszstukkó fali
díszek eladók! Érdeklődni munkaidőben: 94/322-922

Gyere és jógázz velem!
A mozgás szeretete nagyon erős volt bennem mindig is, hiszen a rendszeres mozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben. Célom, hogy minél
többen megismerhessék a jóga jótékony hatását a testre, elmére és a lélekre egyaránt.
A jóga testgyakorlatai az ászanák, melyek lazító, nyújtó, erősítő hatásúak.
Éld meg tested, elméd, légzésed rezdüléseit!
Lehet számodra egy remek torna, egészségmegőrzés, stresszoldás, elcsendesedés.
A jógában kétségkívül minden korosztály megtalálhatja fejlődésének 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

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP

KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA

Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész
Tölgy, bükk, gyertyán, akác tűzifa
méter hasítottan vagy kályhakészen
házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63
www.tuzifaszombathely.hu

9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053

e.v.

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.

hírmondó

9

2019. szeptember

Apáti találkozón jártunk
2019-ben Alsónemesapáti adott otthont
az Apáti nevű települések XXII. találkozójának. Remek hangulat, baráti beszélgetések, kiváló vendéglátás jellemezte a
délutánt. 11 település képviselői, művészeti csoportjai voltak jelen a hagyományos eseményen. Bemutatva a településük idei történéseit, és művészeti csoportjaik által kulturális, közösségi értékeit. Gencsapátit Dr. Görög István jegyző és a Félnótás Dalkör képviselte nagy
sikerrel. 2020-ban a nemzeti összetartozás jegyében Zalaapáti ad otthont a találkozónak, amelyre mindenkit szeretettel
várnak, Gencsapátit külön meghívta
Vincze Tibor polgármester, hogy „táncos
énekes, mindenki jöjjön – nagy busszal
gyertek”
„Félnótás Dalkör”
2019. áprilistól közös nótázásra,
éneklésre jöttek össze a Művelődési Házban azok a férfiak, akik ma már Félnótás
néven művészeti csoportot alkotnak, és
2019. augusztus 24-én Alsónemesapátiban képviselték községünket.
Katonadalok kiválasztására Tanai
Erzsébet népdalénekest kérték fel, akinek javaslatára a Hősök Napján már
Gencsapátiban is bemutatkoztak. Ezután
egy bordalos népdalcsokrot kezdtek
tanulni, melyet jókedvvel énekeltek szer-

dánként a könyvtárban, és első fellépésük az Apáti Találkozón nagy sikert hozott számukra mindkét csokorral. A találkozóra Varga Albin kísérte el a csoportot, aki együtt is énekelt a férfiakkal.
A falunapra még nagyobb izgalommal készültek, ahol a vasi és zalai népdalok után természetesen a bordalok is
elhangoztak a közönség nagy örömére.
Kívánjuk, hogy még sok vidám dalolást
hallhassunk tőlük. A dalosok várják az új
érdeklődőket!

Közel 100 néptáncos ropta a gencsi verbunkot
Szeptember 14-én a szombathelyi Berzsenyi téren, Berzsenyi Dániel „A táncok” című versének elszavalása után
táncolta el a gencsi verbunkot a
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Kópic, a Kiskópic és az Ispiláng csoportok, a Szökős Néptáncegyüttes, az Ungaresca Táncegyüttes, a
körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, a kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a nicki Fergeteg Néptánccsoport a vasi Megyenapon. Kísért
a Boglya Együttes.
Még a Gencsapáti Szentkúti esti koncert előtt Szombathelyen, a Berzsenyi
téren a gencsi verbunk volt az egyik
főszereplő a III. Megyenapon, Nem
véletlenül, hiszen a Vas megyei értéktár
részeként megyei identitást is képző
értékékünkről van szó, amelyet százan
táncoltunk vasi együttesekkel. Nagy
élmény volt a tánc és az érzés, hogy azt a
tudást, amelyet eleink ránk hagytak
továbbörökíthetjük a következő generációk számára is. A verbunk mellett a
Gencsapáti értéktárat bemutató molinók, kalinkó (Burkon Andrea munkája)

és karcolt gencsi tojások (Vincze Alfonzné és Csordás Csabáné Tojáskarcoló
Népi Iparművészeink alkotásai) mind
jelen voltak Vas megye ünnepén!
Varga Albin, Gencsapáti Értéktár Bizottság
Forrás: vaskarika.hu fotó Büki László
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Gencsapáti jégkorszaki őslényei

Gencsapáti
Szüret 2019.
2019. október 5-én, szombaton, szüreti
felvonulást és mulatságot rendezünk,
amelyre minden érdeklődőt, felvonulót szeretettel várunk!
9.30 óra – A termény betakarítási hálaadás és a szőlősgazdák hálaadó szentmiséje délelőtt fél 10-kor a Szentkúton.
Mindenkit szeretettel várunk!
Őselefánt, hód, nyírfajd, haris, bagolyok és gímszarvas mindez csak ízelítő
abból a több száz csontból álló leletegyüttesből, mely az elmúlt század
során került elő Gencsapáti területéről.
Községünk északi részén a Hunyadi
utcát és a 87-es főutat összekötő földeskavicsos úton közelíthető meg a Kálvária-domb (Apáti-domb). A 20. század
során időszakosan homokbánya működött itt és számos régészeti, kulturális
szempontból fontos lelet mellett egy
húszezer éve élt állat- és növényvilág
maradványai is előkerültek. Ekkoriban
még sem Európa, sem Gencsapáti területe nem hasonlított ma ismert formájára: az előkerült madárleletek vizsgálatával kiderült, hogy az ősmaradványok az
utolsó nagy jégkorszak csúcspontjának
idején rakódtak le az üledékkel együtt. A
lelőhelynek azonban nem csak helyi
szempontból van jelentősége: egyrészt a
földtörténet ezen idejéből, közvetlenül
az Alpokaljáról kevés hasonló lelőhely
ismert, mely ilyen nagy mennyiségű
kisemlős leletet szolgáltatott. Másrészt
egyedülálló abból a szempontból is, hogy
bagolyköpetek révén őrződhetett meg a
csontok nagy része.
De milyen is volt az akkori környezet? Az éghajlat a mai tajga, tundra területekhez hasonló volt, míg északabbra
egészen a mai Varsó-Berlin-Hamburg
vonalig borította helyenként kilóméteres
vastagságú belföldi jégtakaró Európát,
addig itt a mai Magyarország területén
húzódott az örök fagy határa. Erre az
országban kiemelkedően sok helyen előforduló és feltárt, ugyanilyen korú
löszök és a bennük található fosszilis
talajok alaktana és az ősmaradványok
alapján lehet közvetett bizonyítékokat

szerezni. A homok folyóvízi üledékképződési környezetre utal. Feltételezhető,
hogy a közeli Alpokból, vagy éppen a
már kiemelkedett Alpok, Kőszegi-hegység felől érkező folyók (Ős-Rába, ŐsGyöngyös) rakták le ezt az üledéket,
mely a későbbi tömörödés és kőzetté
válás után tektonikai mozgások útján
kerülhetett a felszín közelébe. Az itt és a
környéken talált növénymaradványok
pedig tűlevelű fáktól származtak, melyek
szintén a hideg éghajlatra engednek
következtetni.
Szerencsések vagyunk, hogy Gencsapátiból ilyen viszonylag nagyszámú leletanyag került elő. Élt itt hód, melynek igen
jó állapotú koponyája is előkerült, keskenyfejű pocok, de számos madárfaj,
kétéltűek, hüllők, csigák és kagylók is. Az
itt élt őselefánt az előbb említett állatoknál korábban, több mint kétmillió éve élt.
Maradványai a beszámolók és fényképek
tanúsága szerint a bányászott homokrétegek alól, idősebb rétegekből kerültek elő.
2019 októberében, egy közérthető,
részletes, interaktív előadással várunk
mindenkit a Gencsapáti Művelődési
Házba (a pontos időpontot következő
számunkban közöljük). Gencsapáti hajdani élővilágának bemutatása mellett
hazánk nevezetes ősmaradvány lelőhelyeit is ismertetni szeretném, így a 85
millió éves, világszinten is egyedülálló
bakonyi dinoszaurusz lelőhelyet. A cikk
megírásához Horváth Ernő, Jánossy
Dénes és Kordos László e lelőhelyről
szóló munkáit használtam fel, a mellékelt kép pedig a Savaria Múzeum munkatársainak segítségével készülhetett el.
(Kép: Anancus őselefánt állkapcsa, Savaria
Múzeum, Szombathely)
Horváth Krisztián

A szüreti felvonulás kezdete 13.00 óra!
Indulás a Művelődési Ház és Könyvtár
elől, majd végigvonul a menet a település utcáin és visszaérkezik a kiindulópontra
Az elmúlt évekhez hasonlóan örömmel és köszönettel vesszük, ha vendégasztallal várják a felvonulókat!
19 órától szüreti mulatság, mindenki
kedvére zenél a Zsivány Zenekar és DJ
Szunyog (retro)
Helyszín: Gencsapáti utcái, Művelődési Ház és Könyvtár, ezúton is kérjük a
környéken lakók türelmét és megértését, köszönjük!
Belépés díjtalan! Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Királyi Napokon a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes

2019. szeptember

Dunán innen, Dunán túl” – Népművészeti Fesztivál a Belvárosban Fehérváron augusztus 20-án.
Immár hagyomány, hogy a Székesfehérvári Királyi Napok programjában a
Népművészeti Fesztivál is helyet kap. Az
idei fesztiválon Vas megye, Rábaköz,
Sárköz, Galga mente és a Balaton-felvidék tájegységeinek hagyományait, szokásait, gyermekjátékait, népi sportjátékait, viseleteit, dalait, táncait, meséit
ismerhették meg az érdeklődők. Öt
táncegyüttes érkezett Székesfehérvárra,
a csoportok a közönség bevonásával zajló interaktív programjaik után a színpadon is bemutatkoztak. Vitnyéd, Őcsény,
Badacsonytördemic, Veresegyház ha gyományőrzőivel együtt vettünk részt a
remek szervezésű fesztiválon.
Vas megyét is képviselve a Gencsapáti értéktár kiállítással, helyi szalonna,
sonka, bor és kalinkó (Burkon Andrea
sütése) kíséretében érkeztünk a Királyi
napokra. A forróság ellenére nagyon
sokan tettek legénypróbát, álltak be
énekelni, táncolni, kóstolni a Gencsapáti sátorba! Kalaptánc, gencsi verbunk,
üveges tánc, csárdás, polgári táncok
mind szerepeltek az interaktív repertoárban. De volt patkódobás, magyar birkózás, találós kérdések, gólyalábazás is
a téren! Aki teljesítette a hétpróbát
ünnepélyesen vándorlegénnyé avattuk.
Műsorunkban a Fülöp Ferenc díjas szólisták táncát és az örökbecsű Regrutázás
Gencsapátiban koreográfiát mutattuk
be nagy sikerrel a fesztiválozó közönségnek…
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Geröly Tibor Vas megye bajnoka 2019-ben is!

A megyebajnokság eredményhirdetése. Balról: ifj. Szájer József, a bajnok Geröly Tibor,
Varga Szilárd, Komálovics Ottó, Novák Szabolcs, Bíró Attila (Fotó: VN/Magyar Balázs)
Véget ért a megyei fogathajtó-versenysorozat: Geröly Tibor szerezte meg Vas
megye 2019. évi bajnoka címet ifj. Szájer József és Varga Szilárd előtt.
Nagygeresden zárult Vas megye
2019. évi C kategóriás fogathajtó-versenysorozata, egyben bajnoksága – az
eseményt megtisztelte jelenlétével Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke
is. A település 11. kettesfogathajtó-versenyére 21 kettes- és három egyesfogat

nevezett. A nap első felében a kétfordulós akadályhajtást bonyolították le. A 21ből a gencsapáti Főnix LE versenyzője,
Geröly Tibor valamint a Katafai LSE hajtója, ifj. Szájer József által irányított
fogatnak sikerült hibátlanul teljesíteni
mindkét fordulóban, így közöttük az
összevetés döntött.
Geröly Tibor harmadszorra sem
hibázott, Szájer ezúttal igen, így Gerölyé
lett az első hely. A dobogó harmadik

fokára hajtók közül Varga Szilárd (Uraiújfalu SE) volt a legjobb. Az egyesfogatok
versenyét Ivánkovics Dóra (Hansági
LSE) nyerte Tamási Éva (Uraiújfalu SE)
előtt. A mintegy 700 néző jól szórakozott a jokerhajtás, azaz a pontgyűjtő akadályhajtást megelőző Pacsirták zenés
formáció előadásán is. A jokerhajtásban
csak egy Vas megyei versenyzőnek sikerült az első háromba kerülni. A versenyt
Fülöp Zsolt (Győr sági SE) nyerte a
Lukácsházi SE hajtója, Bíró Attila szerezte meg a második helyet, míg a harmadikon Lócsi Miklós (Veszkényi LE) zárt.
Végül kihirdették a hat állomás összesítése alapján a megyei bajnokság végeredményét is (a versenyzők legjobb négy akadályhajtó eredményét vették figyelembe).
Eszerint Geröly Tibor lett a megyei bajnok
(61 pont), ifj. Szájer József (51) a második, a
két 42 pontos versenyző közül Varga Szilárd a harmadik, Komálovics Ottó (Lukácsházi SE) a negyedik, az ötödik helyet Novák
Szabolcs (Savaria LSE), a hatodikat Bíró
Attila (Lukácsházi SE) szerezte meg. Az első
három helyezett képviselheti Vas megyét
az októberi országos döntőben.
Forrás: vaol.hu

Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú
Szent István király és a magyar államalapítás tiszteletére, valamint az Apáti
búcsú alkalmából rendezett ünnepi
megemlékezésre invitáltuk Önöket
augusztus 20-án az Apáti templomba és
a templom előtti térre.
Az ünnepi szentmisét követően
került sor a megemlékezésre, ahol Vasi
Népdalstúdió szólistái Szent István énekét követően Gombos T. Bálint plébános
úr megszentelte a kenyeret.

A kenyérszentelést követően Bodorkós
Ferenc polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte Szent István királyunk államalkotó cselekedeteit, máig fontos üzeneteit, az apátiak védőszentjének búcsúnapját.
Megszentelt kenyeret és bort kóstolhattak a jelenlévők, akik szép számmal
megtisztelték Apáti búcsúnapját. Zárásként a Sárvári Nemzetközi Folklórfesztivál vendége a csehországi Cifra Néptáncegyüttes műsorát láthatta a közönség,
akiket nagy tapssal jutalmazott.
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