
X
X

I. 
év

 fo
 ly

am
 1

0.
 s

zá
m

20
20

. n
ov

em
be

r

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

… az egészségügyi alapellátás és a védő-
női ellátás járványügyi változásairól

A kihirdetett veszélyhelyzet időtartama
alatt a fogorvosi alapellátás igénybevé-
teléhez telefonos bejelentkezés szüksé-
ges. Telefon: (94) 313-010
Rendelési idő:
hétfő:                   14.00 – 18.00
kedd:                   9.00 – 12.00
szerda:                 14.00 – 18.00
csütörtök:           9.00 – 12.30
      Az iskolafogászati rendelés miniszte-
ri utasításra elmarad! 

A járványügyi időszakban a rendelés és
az influenza elleni védőoltás telefonos
előjegyzés alapján történik. Gyógyszer-

felírás telefonon keresztül történik, ren-
delési időben. A háziorvost csak sürgős
és halaszthatatlan ügyben keressék fel!
A kismamák ellátása soron kívül törté-
nik, telefonos egyeztetést követően. 
Dr. Jánk Ottó (20) 911-9089

      A gyermekorvosi rendelés kizárólag
a Gencsapáti, Szentegyház u. 5. szám
alatti rendelőben történik.
A rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 10.00–12.00
csütörtök: 15.00–17.00

Csecsemő és kisded tanácsadás: 
kedd: 13.00 – 15.00
      A rendelőben a megjelenés előzetes
telefonos egyeztetés alapján megadott

Tájékoztatás… időben, szájmaszkban történhet.Recep-
tírásért, igazolásért, halasztható státus-
vizsgálatért nem kell a rendelőbe menni. 
Dr. Szolnoki Judit (20) 968-5569

A védőnői szolgáltatás igénybevétele
kizárólag előzetes telefonos időpont-
egyeztetést követően történhet. A védőnői
tanácsadó megközelítése a Savaria utca
felőli bejáraton lehetséges. A védőnők
kérik, hogy a felnőttek (várandós kisma-
mák) kísérő nélkül, gyermekek 1 kísérővel
érkezzenek.Az épületben a szájmaszk
használata, illetve a folyosón a 1,5 méteres
távolság tartása kötelező!A csecsemő és
kisded tanácsadások az eddigi rendben
zajlanak. A kötelezően előírt, életkorhoz
kötött szűrővizsgálatok elvégzése és a
védőoltások beadása nem marad el!
Szalai Nóra (30) 430-0329                    
Ipkovics Gusztávné (30) 430-3360

Gencsapáti Község Önkormányzata a Pan-
non Élmény Program – Komplex temati-
kus turisztikai fejlesztések megvalósítására
kiírt és elnyert, VP6-19.2.1-69-8.1.1.17 kód-

számú konzorciumi pályázat keretében
jelenleg is folynak a munkálatok!  Már
megvalósult a Gencsapáti Szentkútnál a
faápolási, növénytelepítési program. Jelen-
leg a díszkút és a vízelvezetés kialakítása
zajlik. A projekt keretében „láthatóvá válik
a gyógyító erő”, a víz, a hely szelleméhez és
szakralitásához illő díszkút kialakításával,
amelyet a „kőmunkák” munkatársai a hely-
színen faragnak és falaznak! 
      A konzorciumi pályázat címe: Ke nyér
és bor szakralitás – Értékek mentén a
Szombathelyi járás gyűrűjében. (Projekt -
azonosító: 1926387897) (fotó: Ohr Tibor)

Gencsapáti Szentkút fejlesztési munkái
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Újságunk új sorozatot indított, ahol a
helyi gazdasági fejlesztéseket, vállalko-
zásokat mutatjuk be, hála Istennek van
kiket! Hiszen a település fenntartásá-
hoz nagymértékben ők járulnak hozzá
iparűzési adójukkal és mecénás, támo-
gatói tevékenységükkel. Ismerjük meg
őket! Németh Gáborral a Vasi Patak
Kft. ügyvezető tulajdonosával beszél-
gettünk. (fotó: Ohr Tibor)

VA: Honnan is indult a vállalkozás,
mi a cég fő profilja? 

NG: A cégünket a szüleim alapítot-
ták 1996-ban, családi vállalkozásként
indult, több mint húsz éven át édesapám
Németh Zoltán okl. üzemmérnök irá-
nyította és fejlesztette a jelenlegi szintre.
Alapvetően elektronikai összeszerelés a
fő profilunk, már több mint 15 éve
különféle LED fényforrások gyártását
végezzük, osztrák és német megrendelők
termékei kerülnek itt összeállításra.  A
2000 évek közepén inkább reklámfé-
nyek háttérvilágításaiba, épület megvilá-
gításaiba, aztán az utóbbi 10 évben pedig
kereskedelmi felhasználásban, speciális
polc, csemegehűtő, ipari, kereskedelmi
hűtőszekrényeknek a megvilágításába
kerülnek beépítésre ezek a termékek.
Jelenleg is ez a fő profil, mellette új dol-
gokkal is próbálkozunk. Vannak kisebb-
nagyobb projekt jellegű munkák, gyár-
tottuk már az osztrák autópálya alagutak
vészkijárat jelző és menekülési útvonal
tábláinak megvilágítását is. 

VA: A családi vállalkozásban is ne -
héz az együttműködés, vagy sokkal job-
ban megy?

NG: Nem igazán tudom megítélni,
mert más vállalkozásokba nem látok
bele, úgy gondolom nálunk alapvetően
jól működött/működik. Nagyjából hason-
ló az értékrendünk, örököltem édesapám
elveit, világról alkotott képét, hasonló a
felfogásunk az egész történetről, nyilván
voltak apróbb súrlódások, de én általa
szocializálódtam a munka világában is.
Nagyon sokat dolgoztunk együtt a ’90-es
évek közepétől az utóbbi 15 évet pedig

egyhuzamban, úgyhogy jól ment az
együttműködés. Ez a mai napig nem sza-
kadt meg, igaz már a 73. évében van,
nyugdíjas éveit tölti, de a mai napig a
lényeges, fontos kérdésekben kikérem a
véleményét. Igyekszem olyan munkatár-
sakkal körülvenni magam, hogy megfe-
lelő lojalitással és szakértelemmel tudják
segíteni a munkát továbbra is. 

VA: Hányan dolgoztok most a cégben?
NG: Jelen pillanatban az összlétszám

olyan 35-38 fő, ez ingadozik. Említettem,
hogy nagyrészt bérmunka jellegű mun-
kát végzünk, vagyis a megrendelő igé-
nyei alapján. Itt is megfigyelhető a szezo-
nalitás, általában a nyári hónapok erő-
sebbek, májustól szeptember-október
végéig, a téli hónapok gyengébbek,
ennek megfelelően ingadozik a munka-
vállalói létszámunk is. Tevékenységünk
nagyon sok humán munkaerőt igényel,
rövid határidős, kis szériás megrendelé-
seink vannak, nagyon nehezen automa-
tizálható. Amit lehet, azt igyekszünk
megtervezni hozzá, hogy segítse a mun-
kánkat, de az élő munkaerő igénye na -
gyon nagy és a megrendelésekhez képest
ez ingadozik is, tehát azt tudom mon-
datni, hogy olyan 25-40 fő között mozog
az éves létszám. Nyilván az optimális az
lenne, ha mindig egy fix, stabil létszám-
mal dogoznánk, de sajnos ez a megren-
delés függvénye. 

VA: Hogy éltétek túl, illetve élitek a
vírushelyzetet (amiben benne vagyunk
folyamatosan)?

NG: Ha az üzleti részét nézzük, ná -
lunk szerencsére eddig nem okozott
helyrehozhatatlan kárt a pandémiás hely -
zet, de úgy látom, még csak most jön a
neheze. Az egészségügyi problémák, egy-
re inkább érintik a cégünket is. 

Sajnos ez a vírus emberileg, lelkileg is
megérint mindenkit. Tapasztalom itt a
cégben is, családomban és magamon is,
hogy kezd megviselni. Százszor rosszabb
a helyzet, mint tavasszal volt. Küzdünk a
bizonytalansággal, jelen pillanatban is 5 fő
hiányzónk van. A megrendelővel napi

Ez egy életforma…

szinten tartjuk a kapcsolatot, mennyit,
mikor tudunk szállítani. Üzemszervezést,
gyártástervezést nagyon nehéz így végez-
ni, hogy nem tudod hány munkatársad
van jövő héten, akivel dolgozni tudsz. 

VA: Mennyire tudtok előre tervezni?
NG: Sajnos nagyon nehezen, ez az

egyik hátulütője munkánknak. Folya-
matos az egyeztetés a megrendelőkkel,
de ők sem látnak előre. Teljesen őszin-
tén egy-két hónapra tudunk valamiféle
előrejelzést kapni, de amit most megka-
punk, két hónap múlva már lehet telje-
sen másképp lesz. Jelzem is mindig a
megrendelőknek is, hogy gazdaságosan
úgy lehetne termelni, ha valóban leg-
alább egy fél évre előre fixen meg tudnák
adni a megrendeléseket és ahhoz tud-
nánk a munkaerőt tervezni. A fogyasztói
társadalomnak ez az átka, hogy minden-
kinek minden azonnal kell, tehát senki
nem akar egy hetet sem várni. Messze
vezet ez, környezetszennyezés, az utak
tele vannak kamionnal, egyszerűen sen-
ki nem hajlandó raktárra gyártani, amit
megrendel a vevő, annak három napon
belül ott kell lennie az asztalán, mert
különben összedől a világ. Holott belát-
ható, hogy sokkal gazdaságosabb lenne,
egy hónapra összevárni a megrendelése-
ket és egyben legyártani. Olcsóbb is
lehetne, és kevesebb káros anyag kibo-
csátással járna. Sok mindennel nem
értek egyet ebben a világban, de azt
szokták mondani, hogy ezek a játéksza-
bályok, és aki akar játszani, az elfogadja,
de azért van egy határ. Mi szeretünk
nyugodtan aludni, inkább kevesebb,
meg biztosabb legyen, amíg ezt egyenes
gerinccel tudjuk csinálni, addig csinál-
juk.  Az embernek nyilván nagyon sok
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kompromisszumot kell kötni. Ki kell
emelnem a munkatársakat is, nélkülük
semmi nem menne. Le a kalappal, hogy
ebben a nehéz helyzetben is napi 8 órát
maszkban dolgoznak, azért nem egy kel-
lemes történet és ennek ellenére kitarta-
nak, csinálják becsülettel. Köszönet érte!

VA: Ismerősökkel is találkoztam
nálatok!

NG: Így van, munkatársaink zöme
Gencsapátiból, illetve Szombathely és
Kőszeg vonzáskörzetéből való. (Gyön-
gyösfalu, Lukácsháza, Perenye, Kőszeg,
Szombathely, Gencsapáti).

VA: Mekkora a vállalkozás volumene?
NG: A cégünk nyilvános adatai bárki

számára elérhetőek. Az idei évre csekély
mértékű növekedéssel számolunk, ez a
már említett speciális termékpalettának
köszönhető. 

VA: Mit üzennél a fiatal vállalko-
zóknak?

NG: Kitartást, elhivatottságot és alá-
zatot. Amit esetleg sokan nem látnak a
színfalak mögött, hogy ez nem napi 8 óra,
hanem az élete. Ebbe belefolyik a család,
ahogy nálunk is, mindenképp szükség
van egy biztos háttérre. Ez egy életforma,
itt napi 24 órában, szombat-vasárnap is
kattog az ember agya, hogy ezt vagy azt a
problémát, hogy tudjuk megoldani, mi
lesz a következő lépés. Nyilván van elő-
nye, hogy az ember a maga ura, a maga
szerencséjének a kovácsa, amit főztél azt
eszed, de van hátránya is. 

VA: Hogy lehet regenerálódni?
NG: Nagyon nehezen. Megmondom

őszintén, engem most kezd el elérni ez a
vírushelyzet. Eddig azért tudtam időt
szakítani, egy-egy lopott vasárnap, ami-
kor az ember kikapcsol. Most azt veszem
észre magamon, hogy állandó a feszült-
ség. Úgy kelek reggel, hogy a cégből hív-
nak-e, hogy még egy hiányzó van, stb. Ez
kezdi az embert felőrölni, nem tud iga-
zán kikapcsolni az agy, és nyilván ennek
meglesznek majd a hosszú távú követ-
kezményei. Biztosan nem jó, hogy az
ember állandó feszültségben vagy
készenlétben van, de nagyon remélem,
hogy szerencsésen és egészségesen túl
leszünk rajta. 

VA: A családdal azért remélem ki
tudtok kapcsolódni!?

NG: Természetesen ha, a család
együtt van, akkor érezzük a legnagyobb
megnyugvást, és mint a legtöbben én is
onnan merítek erőt, igyekszünk, csak
most nehéz. A párom autoimmun beteg,
tehát fokozottan ki vagyunk téve a vírus
okozta kockázatoknak. Most minden
olyan társadalmi érintkezés, hobbi és
egyéb dolog elmaradt, amiben korábban
akár csak egy pár órát is ki tudott kap-
csolódni az ember. 

VA: Mi a hobbid?
NG: Hobbi még csak lenne, csak

ugye az idő és a jelenlegi helyzet. Én
nagyon szeretek motorozni, illetve a
vitorlázás volt a másik fő dolog, sajnos
idén nyáron ez teljesen elmaradt. Pont a
fiammal beszélgettünk erről, és neki volt
egy nagyon jó meglátása, hogy apa majd
úgy fogunk beszélgetni, hogy a vírus
előtti időszak, meg a vírus utáni időszak.

VA: Mennyi idősek a gyerekek?
NG: A drága kislányom 22 éves, a

Pécsi Egyetem Szombathelyi Karán
gyógytornásznak tanul. A kisfiam 18
éves, most fog érettségizni.

VA: Várható, hogy a gyermekek
továbbviszik a családi vállalkozást?

NG: Mindkét gyerekemet úgy nevel-
tem, aztán majd meglátjuk, mit kezde-
nek vele, hogy legyen egyetemi diplomá-
juk. A lányom egészségügyi irányban
próbál boldogulni, a fiam jogászként sze-
retne végezni, oda felvételizik, de nyilván

utána bármi lehet. A lényeg, hogy a
jelenlegi helyzetet egészségesen éljük túl
és ezt kívánom mindenkinek.

VA: A település életébe is bekapcso-
lódtatok!

NG: 2010 óta vagyunk itt Gencsapá-
tiban. Annak idején azért választottuk
ezt a telephelyet, mert az akkori önkor-
mányzat ipari területnek szerette volna
nyilvánítani, el is indult a folyamat, pár
cég idetelepült aztán a fejlesztés sajnos
megtorpant, most már régóta egy köztes
állapotban vagyunk a sport, a kulturális
rendezvények és az ipari park között, ami
véleményem szerint senkinek sem opti-
mális. Aki megkeresett bennünket a helyi
civilek, önkormányzati intézmények
közül szívesen támogattuk erőforrásaink-
hoz mérten, pl. az iskola, Idősek napja,
kulturális programok. Javaslom, és jó kez-
deményezésnek tartanám újra a vállalko-
zói fórumot, egyeztetést az önkormány-
zattal, civilekkel és gazdasági szektor sze-
replőivel, természetesen konstruktív cél-
lal. A település vezetői közvetlenebb
viszonyba kerülnének a vállalkozókkal, és
mi is egymással. Egy évben egyszer le
lehetne ülni egy beszélgetésre, ahol meg-
ismernénk egymást. Ez jól esne a vállal-
kozóknak, illetve építő is lehetne, ha 10-
ből egy jó dolog születik, már megérte. 

VA: Így legyen! Gratulálok az elért
eredményeitekhez! Nagyon köszönöm
a beszélgetést, és ahogy fogalmaztál én
is azt kívánom, hogy mindnyájan egész-
ségesen éljük túl ezt az időszakot!
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•     ADVENTI IDŐ 
      A Karácsony ünnepére felkészítő
adventi idő idén november 29-én kezdő-
dik. Ad vent vasárnapjain reggel 8 órakor
és fél 10-kor tartunk szentmiséket a Plé-
bániatemplomban.

•     HAJNALI SZENTMISÉK 
       Az adventi idő hétköznapjain Gencsa-
pátiban a keddi, a csütörtöki és a pénteki
napokon, valamint december 21-én, hétfőn
lesznek hajnali (rorate) szentmisék a Plébá-
niatemplomban. A járványügyi előírások
miatt az idei évben a szentmisék utáni reg-
geliztetéseket nem tudjuk megtartani.

•     EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS ÉS
SZENTMISE ÍRATÁS
      Azok a kedves hívek, akik még nem
rendezték az idei egyházközségi hozzájá-
rulásukat, decemberben a következő
időpontokban tehetik meg:

december 5-én, szombaton délután
14.00–16.00 (!) között, és december 12-
én, szombaton délután 14.00–16.00 (!)
között, a közösségi házban! 
      Ekkor lehet szentmiséket is íratni a
2021-es év első  félévére!
      Egyházi hozzájárulásunkkal helyi
templomaink (a Plébániatemplom, az
Apáti templom, a Szentkúti kápolna)

valamint egyházi létesítményeink és
épületeink (Szentkút, Közösségi ház, Plé-
bánia) fenntartását, működését segítjük.
Támogatásukat hálásan megköszönjük,
adományaikat a jó Isten fizesse meg
bőkezűen!   

•     KARÁCSONY ELŐTTI GYÓNTA-
TÁS
      December 19-én, szombaton délután
15 és 16 óra között a Plébániatemplom-
ban.

Mindenkit szeretettel várunk!
Gencsapáti Egyházközség 
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Az ismert körülmények miatt az idei
évben a májusra tervezett elsőáldozást
őszre kellett elhalasztanunk. Október 18-
án, vasárnap 16 negyedik osztályos hitta-
nos gyermek járult először a szentáldo-
záshoz Plébániatemplomunkban: Banga
Márton, Bodorkós Boglárka, Bo kor Bar-

nabás, Bokor Máté, Csabai Jan ka, Imre
Jázmin, Katona Dániel, Lénárt Berta,
Mészáros Dániel, Ódor Anna, Ódor Kris-
tóf, Sámson Zoltán, Szekeres Tamás,
Tömő Anna, Végh Lé na, Virág Nesztor.
      Szívből kívánom, hogy a szentségi
Jézussal való további, vasárnaponkénti talál-

kozásuk segítse őket a jó Istennel való kap-
csolatuk elmélyítésében és erősödésében!
      Köszönet mindazoknak, akik e szép
nap megünneplését bármilyen módon
segítették!

Bálint atya
(Kép: Baán Zoltán – Tóth Fotó)

Elsőáldozás egyházközségünkben

Egyházi szertartások és események 2020. adventjén
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. október 22-
én 17.30 órakor a Gencsapáti Polgár-
mesteri Hivatalban munkaterv szerinti,
nyilvános testületi ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gájer Lászlóné, Gergácz István, Kiss
Tibor és Dr. Őry Ferenc önkormányzati
képviselők (6 fő).
      Meghívottak: Palatin Vivien intéz-
ményvezető, Gencsapáti Szociális Szol-
gáltató Központ.    
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményei-
ről szóló, valamint a lejárt határidejű kép-
viselő-testületi határozatok végrehajtásá-
ról szóló polgármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület az ülés során 

1.    elfogadta

1.1. a belterületi avar és kerti hulladék
nyílttéri égetésére vonatkozó rendelke-
zések hatályon kívül helyezéséről  szóló
11/2020. (X.26.) önkormányzati rendele-

tet – a hatályon kívül helyező rendelke-
zések következtében 2021. január 1-jétől
a település belterületén tiltott lesz az
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 

1.2.a Gencsapáti Szociális Szolgáltató
Központ működési alapdokumentumai-
nak (házi segítségnyújtás, szociális étkez-
tetés, nappali ellátás, családsegítés és gyer-
mekjóléti szolgáltatás, szervezeti és mű -
ködési szabályzat, házirend) módosítását

1.3.a Pannon Élmény Program – „Komp-
lex tematikus turisztikai fejlesztések
megvalósítása” VP6-19.2.1-81.1.17. kód-
számú pályázat megvalósításával kapcso-
latban megtett intézkedésekről szóló
pol gármesteri beszámolót

1.4.a településkép védelméről szóló
4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet
alkalmazása során felmerült, és felülvizs-
gálatra szoruló rendelkezéseket – a Kép-
viselő-testület a felülvizsgálat keretében
a település fejlődése érdekében enyhíte-
ni és egyszerűsíteni kíván a rendelet szi-
gorú előírásain.

2.   támogatta, hogy az Önkormányzat
2020. december 31. napjától határozat-
lan időtartamra feladat-ellátási szerző-

Képviselő-testületi ülés dést kössön Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzatával, valamint a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális
Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezeté-
vel az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása
érdekében – a szerződés alapján a Gencsa-
páti lakosok orvosi ügyeleti ellátása a telje-
sen felújított, a Szombathely, 11-es Huszár
út 6. szám alatti rendelőkomplexumban
lesz (az épületben ko rábban a Haspártiak
Vendéglője, illetve a Pelikán Étterem volt)

3.    döntött arról, hogy 

3.1.az Önkormányzat – az illegális hul-
ladéklerakók okozta talaj-, víz-, és leve-
gőterhelés megszüntetése, illetve a táj-
sebek csökkentése érdekében – a Bel-
ügyminisztérium által, „a települési ön -
kormányzatok számára az illegális hul-
ladéklerakók felszámolásának támoga-
tására” kiírt pályázatra támogatási kérel-
met nyújt be

3.2. a Gencsapáti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület által átutalt 300 000 forintot
az Önkormányzat 2020. évi költségvetés
általános tartalékába helyezi, egyben fel-
kérte a polgármestert, hogy gondoskod-
jon az Egyesület által átadott ingó va -
gyonelemek leltározásáról és nyilvántar-
tásba vételéről    

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

Magyarország Kormánya által, a
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihir-
detett veszélyhelyzetben, a világjárvány
következményeinek elhárítása, az ügyfe-
lek és a Hivatal dolgozóinak egészségé-
nek és életének megóvása érdekében a
Polgármesteri Hivatalban a személyes
ügyfélfogadás 2020. november 16. nap-
jától határozatlan ideig szünetel!

A hivatali ügyintézés elektronikus, tele-
fonos és postai úton minden ügytípusra
kiterjedően folyamatos!

Anyakönyvi ügyintézéssel (házasság-
kötési szándék, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése iránti szándék be -
jelentése, hazai anyakönyvezés, vala-
mint apai elismerő nyilatkozat) kap-
csolatban előzetes telefonos egyezte-
tést követően biztosított a személyes
ügyintézés.

Haláleset bejelentésével és hagyatéki
ügyintézéssel kapcsolatban előzetes
telefonos bejelentést követően folyama-
tosan biztosított a személyes ügyintézés.

A Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének változásáról

Nevezett ügyekben az időpontfoglalás
az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Kissné Sághi Rita (94) 510-225  1. mellék

Egyéb ügyekben kérjük Önöket, hogy
beadványaikat, megkereséseiket a lehe-
tőségeikhez mérten elsősorban ügyfél-
kapun keresztül, vagy e-mailen keresztül
nyújtsák be, vagy papír alapon a hivatal
(9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) bejá-
ratának bal oldalán található postaládá-
ba helyezhetik el. 
Elektronikus kapcsolattartásra szolgá-
ló elérhetőségek:

Hivatali kapu: 
      Gencsapáti Község Önkormányzata
      Rövid név: GENCSONK
      KRID: 144949794

      Gencsapáti Polgármesteri Hivatal         
      Rövid név: GENCSAPATI
      KRID: 703102776

E-mail: gencsapati@savaria.hu

A türelmükben, megértésükben és
együttműködésükben bízva, tisztelettel:

Bodorkós Ferenc, polgármester                          
Dr. Görög István, jegyző

2020nov g.qxp_2010jan  2020. 11. 24.  13:15  Page 5



2020.  november hírmondó6

Tájékoztató az STKH Sopron és Térsé-
ge Nonprofit Zrt. szombathelyi zöldud-
varában elhelyezhető hulladékokról
      Hulladékszállítási díjtartozás nélküli,
települési lakcímű lakos – a lakcímkár-
tyával történő igazolást követően – sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján a
csatolt hulladéklista alapján leadhatja a
hulladékát a szolgáltató Szombathely,
Külső Söptei úton (a börtönnel szemben)
lévő zöldudvarban

kedden 8.00 – 15.30-ig
csütörtökön 8.00 – 15.30-ig

minden hó 3. szombatján 8.00 – 15.30-ig.

Az ügyfelek kizárólag szájmaszkban lép-
hetnek a zöldudvar területére. A zöldud-

var területén egyidejűleg kizárólag egy
ügyfél tartózkodhat (1 jármű legfeljebb 2
fővel), várakozni zöldudvar területén
kívül lehet.A beszállított hulladék leraká-
sáról és annak megfelelő konténerben
történő elhelyezéséről az ügyfélnek kell
gondoskodnia. A zöldudvar működésé-
vel kapcsolatos részletszabályok az
stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok–
uzemeltetese linken érhető el.  A csatolt
hulladéklista alapján a háztartásoknál
keletkező hulladékok széles köre helyez-
hető el biztonságosan és környezetkímé-
lő módon, településünk gondozottsága,
egészségünk és környezetünk védelme
érdekében kérem éljenek a lehetőséggel.

Bodorkós Ferenc, polgármester

Zöldudvar

Tájékoztató az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok változá-
sáról.
      Az Országgyűlés a 2020. június 3-i
ülésén fogadta el a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény és a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény módosításá-
ról szóló 2020. évi LI. törvényt. 

A módosítás 2021. január 1-től hatá-
lyon kívül helyezi a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pont-
ját, mely felhatalmazta a települési
önkormányzatokat, hogy rendeletben
szabályozzák a belterületi avar és kerti
hulladék égetését. 

A módosítás alapján 2021. január 1-
jétől tiltott lesz az avar és kerti hulladék
égetése az egész országban. 

A jogszabályváltozás célja a levegő
minőségének javítása, a lakosság egész-
ségének védelme. 

Az Önkormányzat keresi a lehetősé-
get az ingatlanokon keletkező zöld hul-
ladék környezetbarát módon történő
ártalmatlanítására.

Bodorkós Ferenc, polgármester     

Avar és kerti
hulladék 
égetése

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

2020nov g.qxp_2010jan  2020. 11. 24.  13:15  Page 6



hírmondó 2020.  november7

•     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!
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06/30/4734-519
•     50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
•     Építőipari és kerti munkákat válla-
lok. +36307324545
•     Használt, palackos bekötésű gáztűz-
helyt keresek!  (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
•     Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911
•     Gencsapáti szőlőhegyen szeretnék pin-
cét vásárolni nagy telekkel 5000-10000
nm, vagy csak telket. nem baj ha több hely-
rajzi számon van. Tel. 30/8320232 
•     Mechanikai műszerész végzettséggel
karbantartó, vagy portás állást keresek!
Tel.: 06/30/694-7588
•     Gencsi hegyen 2,5 ha telek 6 sor sző-
lővel, másfél szobás téglaházzal eladó.
Érd.: 06-30/5691022
•     Perenyében karácsonyra fenyőfák
eladók. Lucfenyő 2500 Ft/db, ezüstfe-
nyő 5000 Ft/db mérettől függetlenül.
Érdeklődni: 0620/967-4816
•     Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928
•     Malacok eladók. Tel: 30/1945260

Apróhirdetések

A korlátozások alatt is 

nyitva tartunk, 

elviteles ételekkel és kávéval!

Kínálatunk 

(velős toronyi, kocsonya, 

gesztenyepüré stb.) 

folyamatosan változik, 

kövesd oldalunkat!

Facebook: Az502-es 

RamikaNails
Szeretettel várom meglévő és új 

Vendégeimet!

Szolgáltatásaim:
Körömépítés • Tartós géllakk

Manikűr • Japán manikűr
Paraffinos kézápolás 

Bejelentkezés: +3630 4490995
vagy Instagram: @ramikanails

Cím: 9721 Gencsapáti

Nyitási akcióval készülök Nektek,
5 alkalom után a 6. ajándék! 

Gencsapáti, Szentegyház u. 1. Telefon: 94/346-805

MANIKŰR SZALON GENCSAPÁTIBAN!
Napsugár szalonomban várom kedves vendégeimet személyre szabott kezelésekkel, bizalmas
légkörben a következő szolgáltatásokkal:
manikűr
műköröm – géllakozás 
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás

A munkáimra garanciát vállalok, 
és magas minőségű 
USA Crystal Nails termékekkel dolgozom!

Előzetes bejelentkezés szükséges! 

NAPSUGÁR STÚDIÓ 
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C   Bokor-Hüse Anita   +3620/928-6146

Gumiszerelés, centírozás, defektjavítás, 
új gumiabroncs forgalmazás, gumitárolás. 
Gencsapáti, Ipar u. 12. 
+36309367886 +36302366152
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Továbbra is várjuk iskolai közösségi
szolgálat, illetve Önkéntesek jelentke-
zését és köszönjük, aki már jelezte,
hogy szívesen segít, és közreműködik!

A Hírmondó újság előző számaiban
már tájékoztatattuk Önöket, hogy tele-

püléstörténeti monográfia készül közsé-
günkről.

Az előkészületi munka keretében
megkezdtük a feldolgozandó témák kije-
lölését, a jelenleg rendelkezésre álló is -
meretanyag áttekintését és az egyes té -

Gencsapáti településtörténete

Kíváncsiak voltunk, hogy megyénkben
30 éve kik szolgálják a közösségüket 

Önkormányzati képviselők – folyamato-
san – Vas megyében (1990–2020).

Ják – Dobos Józsefné
Felsőszölnök – Mizser Ferenc
Gencsapáti – Geröly Tibor

Horvátzsidány – Csizmazia Gábor
Vép – Török Sándor
Nick – Németh András
Bük – Pócza Csaba
Sajtoskál – Kovács György
Rábatöttös – Dávid György
Nagykölked – Paál Szilveszter
Gérce – Rácz Péter
Csénye – Kiss Zoltán

„30 éves” képviselők

makörökben szerzőként együttműködő
szakemberek kiválasztását.

Célként fogalmaztuk meg, hogy a
településtörténeti kötet összeállítása
mellett Gencs és Apáti írásos emlékei-
nek forrásgyűjteményét is létrehozzuk.

Nagyon szépen köszönjük az eddigi
felajánlásokat, továbbra is kérjük az
Önök segítségét!

A magánszemélyeknél vagy civil szer-
vezeteknél fellelhető dokumentumok
fontos forrásai lehetnek a településtörté-
neti munkának. Ezúton kérjük községünk
jelenlegi és elszármazott lakóit, hogy
Gencs és Apáti múltjából őrzött emlékei-
ket osszák meg velünk. Minden emlék,
ami történelmi, földrajzi, gazdaságtörté-
neti, valamint néprajzi, intézményi és egy-
házi vagy civil szervezeti témában jelentő-
séggel bírhat, fontos információt hordoz,
legyen az irat, levelezés, újság, fénykép,
térkép, tárgy vagy gyűjtemény.

Természetesen az emlékeknek csak
a bemutatását kérjük, nem a tulajdonba
adását, ezért fénykép elkészítése vagy a
dokumentum beolvasása után azt azon-
nal visszaadjuk tulajdonosának.

Továbbra is várjuk azon szakembe-
rek, hozzáértők vagy szakdolgozati té -
mát választó felsőoktatási hallgatók je -
lentkezését is, akik egy-egy meghatáro-
zott témában szívesen részt vennének az
alkotó munkában is.

Az emlékek összegyűjtésében és
dokumentálásában részt vállaló középis-
kolai tanulók munkájának – a kötelező
50 órás iskolai közösségi szolgálat kere-
tében való – elismerése céljából a Műve-
lődési Ház és Könyvtár fogadó szerve-
zetként együttműködik.

A tárgyi emlékek felkutatásában, bemu-
tatásában vagy a településtörténeti mun-
kában a fentiek szerint vagy más mó don
részt vállalók jelentkezését az alábbi elér-
hetőségeken kérjük továbbra is! 
•     dr. Őry Ferenc
      telefon: 30/9616-847,
      e-mail: ory.ferenc@t-online.hu)
•     Varga Albin
      telefon: 30/5605-099, 94/508-522, 
      e-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
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1. V 1. K
2. H 2. Sze
3. K 3. Cs
4. Sze 4. P
5. Cs 5. Szo
6. P 6. V
7. Szo 7. H
8. V 8. K
9. H 9. Sze
10. K 10. Cs
11. Sze 11. P
12. Cs 12. Szo
13. P 13. V
14. Szo 14. H
15. V 15. K
16. H 16. Sze
17. K 17. Cs
18. Sze 18. P
19. Cs 19. Szo
20. P 20. V
21. Szo 21. H
22. V 22. K
23. H 23. Sze
24. K 24. Cs
25. Sze 25. P
26. Cs 26. Szo
27. P 27. V
28. Szo 28. H
29. V 29. K
30. H 30. Sze

31. Cs

DECEMBERNOVEMBER

Kommunális
ürítés:

Szelektív
ürítés:

Hulladékgyűjtési naptár
2020. Gencsapáti

Olvasni jó!
      Az olvasás menedék a könyveket sze-
retőknek, segít átélni és túlélni, a stresszt
csökkentő hatása bizonyított, így a mos-
tani kényszerű bezárkózás idején még
fontosabb, hogy új, és szép olvasni való-
hoz jussunk.
      A könyvtárossal való egyeztetés után
a kért könyveket házhoz tudjuk szállíta-
ni: gyermekkönyveket, szakkönyveket,
szépirodalmat, szórakoztató irodalmat,
folyóiratokat is.

      A Berzsenyi Könyvtár állományából
is lehetőség nyílik kölcsönözni a tanulás-
hoz szükséges irodalmat, de az online
katalógusból választva minden helyi
könyvtártag kérhet olvasnivalót.
      A kéréseket várjuk naponta, keddtől
péntekig 15–17 óra között telefonon!
      Tanai Erzsébet könyvtárost keressék:
telefonon: 94/508-522, 06(30)651-9536
és e-mail-ben is:
erzsebet.tanai@gmail.com 

A kultúra házhoz megy! 

Bodorkós Ferenc polgármester az önkor-
mányzati rendszer megalakulásának 30.
évfordulóján – figyelemmel arra, hogy a
koronavírus-járvány miatt sajnálatosan
nem volt lehetőség megfelelő és méltó
módon történő ünneplésre és emléke-
zésre – minden polgármesternek és ön -
kormányzati képviselőnek egy emléklap
átadásával fejezte ki a köszönetét és el -
ismerését a település érdekében kifejtett
munkájáért. 

A település polgármesterei és önkor-
mányzati képviselői:

1990 – 1994.
      Polgármester: Hollósi József
      Önkormányzati képviselők: Czupi
László, Geröly Tibor, Kelemen József,
Kiss Attila, Kovács Vince, Pusker István,
Tömő Ferenc, Dr. Varga József, Vincze
Alfonz 

1994 – 1998.
      Polgármester: Hollósi József
      Önkormányzati képviselők: Czupi
László, Gájer László, Geröly Tibor, Jáger
Imre, Jáger Mária, Kelemen József,
Kovács Vince, Tömő Ferenc, Dr. Varga
József

1998 – 2002.
      Polgármester: Hollósi József, Kovács
Vince
      Önkormányzati képviselők: Bodor-
kós Ferenc, Gájer László, Geröly Tibor,
Jáger Imre, Kiss Attila, Kovács Vince,
Pusker István, Remete István, Tóth
Tibor, Dr. Varga József 

2002 – 2006.
      Polgármester: Kovács Vince
      Önkormányzati képviselők: Bodor-
kós Ferenc, Gaál László, Gájer László,
Geröly Tibor, Jáger Imre, Kiss Attila, Kiss
Ferenc, Kiss Ferenc, Pusker István, Vinc-
ze Alajos 

2006 – 2010.
      Polgármester: Bodorkós Ferenc
      Önkormányzati képviselők: Bejczy
Mónika, Geröly Tibor, Hatos Katalin,
Jáger Imre, Kiss Attila, Kiss Ferenc, Pus-
ker István, Dr. Varga József, Vincze Ala-
jos

2010 – 2014.
      Polgármester: Kovács Vince, Bodor-
kós Ferenc
      Önkormányzati képviselők: Abért
Valentin, Bejczy Mónika, Geröly Tibor,
Hatos Katalin, Jáger Imre, Kiss Attila,
Kovács Vince, Dr. Őry Ferenc, Tolnay
Ákos, Dr. Varga József

2014 – 2019.
      Polgármester: Bodorkós Ferenc
      Önkormányzati képviselők: Abért
Valentin, Gergácz István, Geröly Tibor,
Jáger József, Kiss Tibor, Tolnay Ákos, Dr.
Varga József

2019 –
      Polgármester: Bodorkós Ferenc
      Önkormányzati képviselők: Abért
Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz István,
Geröly Tibor, Kiss Tibor, Dr. Őry Ferenc  

Geröly Tibor – a településen egyedülálló
módon – 30 éve dolgozik települési kép-
viselőként. Több ciklusban az alpolgár-
mesteri feladatokat is ellátta, illetve el -
lát ja. Gratulálunk és köszönjük!

Önkormányzatiság – 30
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Bár a jelenlegi helyzetben csoportosulni
nem lehet, azért igyekszünk ezekben az
időkben is segíteni a falu lakóit az ad -
ven ti készülődésben. Ezzel kapcsolat-
ban két programot hirdetünk, remél-
jük szeretettel és nyíltan fogadják a kez-
deményezésünket. 

Talán többen találkoztak már ad -
vent idején, hogy a falu összefogott, és
egy élő adventi naptárt valósított meg a
falu házainál.

Az adventi naptárt talán mindenki
ismeri. Gyerekeknek és felnőtteknek egy -
aránt nagy öröm december elsejétől nap
mint nap kibontani egy-egy ajándékot,
mely szimbolikusan is jelzi az ünnepi
várakozást. Mint előttünk már sokan, mi
is ezt a hagyományt szeretnénk élővé
tenni, és ha már személyesen nem vehe-
tünk részt közös programokon a kará-
csonyra készülve, legalább ezzel is kicsit
hangolódhatunk a közelgő ünnepre. Az
élő adventi naptár lényege ugyanis, hogy
a résztvevő lakosok feldíszítsék saját abla-
kukat, s jól láthatóan elhelyezzék az adott
nap számát is a dekorációjuk részeként.
Így a 24 nap alatt minden szám megjele-
nik a település különböző pontján.

Miután ünnepi fénybe borul egy-egy
ház vagy kirakat, bárki útra kelhet, hogy
felfedezze, „kinyissa” az aktuális ablakot.

A kezdeményezésnek összekovácso-
ló ereje van. A cél a díszítés és a készülő-
dés öröme, illetve az is boldogsággal
tölti el a tulajdonost, amikor látja, hogy
fényképezik a kidekorált ablakát.

Az akcióhoz bárki csatlakozhat, le -
gyen az magánszemély, közintézmény,
esetleg üzlet kirakata. A cél, hogy minél
több szép ablak legyen. 

Amit semmiképp se felejts el: az
adott területet díszítsd fel saját ízlés,
kreativitás és lehetőség szerint, legyen
kivilágítva, és legyen benne jól látható-
an a sorszám. Az ablakokat rengeteg féle
módon fel lehet díszíteni. Lehet festeni,

kivágott papírfigurákkal teleragasztani,
különböző díszeket fellógatni. Kérjük,
hogy az adott napon mindenképp le -
gyen kivilágítva az ablak, de aki teheti
egészen karácsonyig világítsa ki a feldí-
szített ablakát. Aki esetleg ötletet sze-
retne meríteni, a facebookon a „Világító
adventi kalendárium” nyilvános cso-
portban láthat képeket az ország más
településeiben készített ablakokról. 

Aki kedvet kapott, várjuk jelentke-
zését november végéig Benczikné Fábi-
án Évánál személyesen, telefonon vagy
in ter neten keresztül. (06302649699,
mozdulj@gencs.hu). A hónap végén
interneten, és a faluban is kiplakátoljuk,
hogy melyik nap hol jelenik meg újabb
kivilágított ablak. 

Az élő adventi naptár mellett egy játé-
kot is hirdetünk. Aki szívesen dekorálja
házát, előkertjét a közelgő ünnep kap-
csán, azoktól fotókat várunk, me lyen az
utcáról is látható dekoráció szerepel,
esti illetve nappali fénynél, ki mint sze-
retné. Egy házról maximum 4 képet
várunk a mozdulj@gencs.hu e-mail címre,
legkésőbb december 15-ig. A képeket
interneten (Gencsapáti Művelődési Ház
és Könyvtár facebook oldala) is közzé
szeretnénk tenni, hogy megszavaztas-
suk a falu legszebb kültéri karácsonyi
dekorációját, illetve az egyesületünk
is kiválasztja majd a neki legjobban
tetszőt.

Aki szívesen segítene a falu dekorá-
lásában, azoknak is várjuk jelentkezését,
mert a falu néhány pontján, közterén is
szívesen látnánk ünnepi dekorációt. 

Reméljük minél többen partnerek
lesznek, és velünk tartanak, hogy ünne-
pi díszbe öltöztessük Gencsapátit!

Adventi készülődés a Mozdulj 
Gencsapátiért Egyesülettel

Kedves Gyerekek! 2020. december 5-én
szombaton Gencsapátiban jár a Miku-
lás! Hangos csengőszóval érkezik, hogy
biztosan meghallja mindenki! 
      A Mikulás útvonala: 13.30-kor indul
a Művelődési Háztól (Szentegyház utca),
majd Dózsa utca – Deák utca – Hunyadi
utca – Gyöngyös utca – Vízköz utca –
Ady utca – Hunyadi utca – Béke utca-
Hunyadi utca – Apponyi utca – Hunyadi
utca – Széchenyi utca – Berzsenyi utca –
Hunyadi utca – Dr. Szerdahelyi E. utca –
Kőszegi utca- Savaria utca – Alkotmány
utca – Arany J. utca 
      Ha már hallod a csengőszót, közel
jár a te utcádhoz, gyorsan menj a kapu-
ba, hogy találkozhass vele! 
      Várjuk együtt a Mikulást Gencsapá-
tiban!
      Az esetleges változásokról a település
honlapján és facebook-oldalán tájékoz-
tatjuk Önöket.

„Szívünk rég
ide vár…”

Donászy Magda:

Télapóhoz
Szívünk rég idevár,
Télapó gyere már!
Jöjj el, éljen a tél!
Tőled senki sem fél.

Halkan reccsen az ág, 
Öltöztesd fel a fát,
Hulljon rá pihe hó,
Szánkón siklani jó!

Évi és Peti vár,
Télapó, gyere már!
Nyíljon már ki a zsák:
Alma, szép aranyág.

Szívünk rég ide vár,
Télapó gyere már!
Jöjj el, éljen a tél!
Tőled senki sem fél.
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Karácsonyi rajz- és „jelkép”-készítő pályázat
KARÁCSONYI RAJZPÁLYÁZAT

Karácsonyi rajzpályázatot hirdetünk
óvodás és általános iskoláskorú gyer-
mekeknek. A pályaműveket 2020.dec-
ember 6-ig lehet beadni elektronikus
formában (szkennelve, fényképezve) az
alábbi címre: tibor.ohr@gmail.com vagy
Gencsapáti facebook oldalán üzenetben
csatolva Ohr Tibornak. Jó minőségű,
nagy felbontású digitális formában vár-
juk a pályázatokat. Az alkotásokat a
Művelődési Ház facebook oldalán is
megjelentetjük. Az eredeti példányokat
borítékban, felcímkézve (Név, cím, élet-

kor, telefonszám, vagy e-mail cím az
értesítéshez) a Műveldési Ház postaládá-
jába kérjük bedobni december 6-ig.  A
beküldött rajzokat kiállítjuk a Művelődé-
si Házban, illetve díjazzuk is a legszebb
rajzokat. Az eredményekről december
hónapban fogjuk tájékoztatni az illeté-
keseket. 

KARÁCSONYI „JELKÉP” KÉSZÍTŐ
PÁLYÁZAT

Az elmúlt évek nagy sikerén felbuzdulva
idén is meghirdetjük karácsonyi figura-
készítő pályázatunkat óvodai, iskolai

csoportok, családok, baráti társaságok,
munkahelyi közösségek részére. Pályázni
kizárólag természetes anyagokból
készült alkotásokkal lehet. Az alkotáso-
kat december 6-ig kell beküldeni elektro-
nikus formában lefényképezve az alábbi
címre: spiegelszaboviktoria@gmail.com
vagy a Művelődési Ház facebook oldalán
üzenetben csatolva. Jó minőségi, nagy
felbontású digitális formában várjuk a
pályázatokat. Az alkotásokat csak előre
egyeztetett módon lehet leadni, ehhez
kérjük, keressenek minket telefonon a
94/508-522-es számon, vagy a fent meg-
adott e-mail címen. 

2020. november 21-én búcsúztatták és
helyezték örök nyugalomra Németh
Kálmánné, Irma nénit, aki negyven
éven keresztül tanított Gencsapátiban.

NÉMETH KÁLMÁNNÉ, született
Illés Mária Irma. Irma néni 1935. augusz-
tus 7-én született Szombathelyen. Az
általános iskola elvégzése után a Kőszegi
Tanítóképző Intézetbe iratkozott. 1953-
ban érettségizett, 1954. július 30-án kap-
ta meg a tanítói oklevelet. Első munka-

helye a Balogunyomi Általános Iskola
volt. 1956-ban ment férjhez Németh Kál-
mánhoz. Két leánya született, Judit Szé-
kesfehérváron magyar tanár. Kornélia a
Soproni Óvónőképzőt végezte, a Pere-
nyei Óvoda vezetője volt több évtizeden
keresztül. Öt unokája, kettő dédunokája
van. 1956 szeptemberétől a Gencsapáti
Általános Iskolához került. Itt volt nyug-
díjazásig. 39 év 131 napot! 16 évig a hitok-
tatást is végezte az alsó tagozatos tanu-
lóknak. Elismerései: 1975-ben az oktatás-
ügy kiváló dolgozója kitüntetés. 2004-ben
Aranyoklevelet, 2014-ben Gyémántokle-
velet vehetett át az 50, illetve 60 évig
végzett hivatása elismeréséül. Az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem 2020-ban vas
oklevelet (vasdiplomát) adományozott
Németh Kálmánné részére, 65 éve vég-
zett szakmai tevékenysége elismeréséül. 

Fájó szívvel búcsúzunk és mondunk
köszönetet a sok-sok gencsapáti gyermek
és felnőtt nevében is, akiket nevelt és taní-
tott. Őszinte részvéttel osztozunk a család
fájdalmában. Kedves Irma néni, nyugod-
jon békében! (va)

Im memoriam
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HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TŐSÉG!

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

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

in gye nes!

HÍR MON DÓ
Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta

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

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

A kö vet ke ző lap zár ta: 2020. december 11.

„Betlehemnek városa 
tündöklik, mint a tűz”

2020. december 12-én és 19-én, szom-
baton 17 órai kezdettel Gencsapáti
Facebook oldalán
      2020-ban sajnos csak a digitális tér-
ben találkozhatunk a pásztortársakkal és
angyalokkal, arra kértük őket küldjék el
felvételeiket, amelyből egy „virtuális
találkozó” filmet adunk közre Gencsapáti
FB oldalán és YouTube csatornánkon...
      2004-ben ténylegesen egy álom vál-
hatott valóra az által, hogy megrendez-
hettük első alkalommal a Nemzetközi
Betlehemes Találkozónkat a Gencsapáti
templom előtti téren, majd a templom-
ban. 2004 óta folyamatosan megszervez-
zük, mint az Adventi Forgatagunk záró-
eseményét! 
      16 év alatt a Kárpát-medence minden
elcsatolt területéről fogadtunk csoportot
Kárpátaljától az Őrvidékig. A felvidéki
barátainkkal kezdődött-és folytatódott
is-, hiszen szerencsémre találkoztunk
Kupec Mihállyal a nagyidai Ilosvai Sely-
mes Péter Néptáncegyüttes vezetőjével,

a Bódvamenti Kulturális Központ igaz-
gatójával, akivel közösen szervezzük azó-
ta is a gencsapáti és felvidéki betlehemes
bemutatkozásokat.  Így jártak nálunk
Bódvavendégi, Imreg, Jánok, Nagyida,
Péder, Tornaújfalu, Tornagörgő hagyo-
mányőrző csoportjai. 
      A Muharay Elemér Népművészeti
Szövetségünk közösségei közül a vitnyédi
Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület,
a Kapuvár Néptáncegyüttes, a Mihályi
Platán Néptánccsoport azonnal csatlako-
zott a kezdeményezéshez és állandó részt-
vevők azóta is. A Bukovinai Székelyek
Országos Szövetsége állandó partnerünk
a találkozó szervezésében, nagy örö-
münkre szinte minden évben vendégünk
a szellemi kulturális örökségünk egyik
legarchaikusabb szokását – a csobányolást
– bemutató közösségük. A Györgyfalvi
Hagyományőrző Néptáncegyüttessel elő-
ször Kassán és Jánokon a betlehemezés
kapcsán találkoztunk, és vagyunk őszinte
barátságban! A holládi bábtáncoltatók, a

XVII. Gencsapáti Nemzetközi
Betlehemes Találkozó – Film

Zsivány Zenekar, a Va si Népdalstúdió, a
Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes, a Gencsapáti Legénycéh, a zana-
ti, perenyei ha gyományőrző közösségek
is állandó vendégeink! 
      Nálunk valóban találkoznak a betle-
hemesek, hiszen a gálaműsort követő
vacsora és közös beszélgetés, mulatság
elengedhetetlen része a rendezvénynek.
2005-ben történt, a rossz emlékű nép-
szavazást követően, kicsit szégyelltük is
magunkat az „anyaország nevében”,
amikor a közös éneklés után az egyik fel-
vidéki pásztortársunk megjegyezte –
Tudod fiam, ez az igazi nemzetegyesítés!

Európai Szociális
Alap
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