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100 éve, 1920. május 9-én avatták fel a
Hősök emlékoszlopát Nagygencsen,
amely – az akkori Vas Vármegyében
elsőként állított emléket az I. Világhábo-
rú elesett hőseinek!
      Erre emlékezünk sajnos szűk körben
2020. május 9-én 19 órai kezdettel videó
bejegyzésünkkel.
      Helyszín: Miszori Zoltán tér Hősök
emlékoszlopa, Gencsapáti templom

100 éve történt
– digitális
megemlékezés

2020. JÚLIUS 26. (VASÁRNAP)
GENCSAPÁTI SPORTPÁLYA

Európai Szociális
Alap

Hagyományos fogathajtó versenyünkre invitáljuk az érdeklődőket 
Jakab búcsú napján Gencsapátiba

A járványhelyzet után engedélyezett nyilvános programunk

Tervezett program:
11.00 Akadályhajtás-első forduló
13.30 Akadályhajtás második forduló (összevetés)
15.40 „Vadászhajtás” 
17.30 Eredményhirdetés

A versenyszámok között kulturális programot tekinthetnek meg az érdeklődők!

A két szám összetett győztese egy vándorserleget nyer el, aki három egymást követő
alkalommal megnyeri az összetett versenyt a vándorserleg örökös tulajdonosa lesz.  

Az eredményhirdetést követően tombolasorsolás! 
(Fődíj: 1 póni ló, 1 bárány és sok-sok értékes ajándék) 

Búcsúi programok gyermekeknek, családoknak-légvár, ugrálóvár, köhinta…

A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ: Geröly Tibor 
      +36/30/9271-013, e-mail: geroly.tibor@icloud.com 
Művelődési Ház és Könyvtár Gencsapáti 
      +36/30/560-5099, gencsmuvhaz@gpinet.hu
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Újságunk új sorozatot indított, ahol a
helyi gazdasági fejlesztéseket, vállalko-
zásokat mutatjuk be, hála Istennek van
kiket! Hiszen a település fenntartásához
nagymértékben ők járulnak hozzá ipa-
rűzési adójukkal és mecénás, támogatói
tevékenységükkel. Ismerjük meg őket!  

Gencsapátiban, az Ipar úton találkoz-
tunk Rácz Istvánnal, a Vasi FULL-TÁV
Kft. telephelyén, ahol megmutatta a ter-
vező irodát, az új raktárépületet, a szom-
szédos telket és épületet, amelyet most
vásároltak meg (cipőgyártó cég), a raktár
emeletén sorakoztak is a cipők, majd
innen nagykereskedelmi forgalmazást
terveznek. 

Megnéztük a tűzivíz tározóként lét-
rehozott halastavat majd az emeleti iro-
daépületben ültünk le, ifj. Rácz István
tárgyalójában.  

Először kérek szépen egy bemutat-
kozást, és arra vagyok kíváncsi, honnan
is indult a cég?

Rácz István Vasi Full táv Kft. ügyveze-
tője vagyok, Szombathelyen élünk a család-
dal. A Puskás Tivadar iskolában végeztem,
majd jelentkeztem a Műegyetemre levele-
ző szakra. Nem volt egyszerű bekerülnöm,
nem voltam „jó káder” listán. Apám Ludo-
vikás tiszt volt, majd ő is a Postán dolgo-
zott, persze ő intézte el, mert ismerte a
„pecsételőt”, hogy más papírra tegye azt a
pecsétet, így tanulhattam tovább.

A 80-as években Sopronba kerültem,
a családdal oda is költöztünk. Hatósági
belső ellenőrzési osztályvezető voltam.
Feleségem könyvelő volt Sopronban,
közgazdász végzettségű, ő csinálta a
könyvelést, papírmunkát. 1996-ig dol-
goztam igazgatóként-az akkori Hírköz-
lési Főfelügyelet Soproni Igazgatóságá-
nál. Egyedül kezdtem a vállalkozást 1995.
december 27-én (az alapító okiratunk kel -
tezése), most 50 fő alkalmazottunk van.  

Hogy kerültetek Gencsapátiba?
Bolfán Laci volt TSZ elnökkel voltam

jó barátságban. Megvettük a területet,
felépítettük ezt az épületet. Saját erőből
kezdtünk mindent.

Mi a cég fő tevékenysége
A Vasi FULL-TÁV Kft. fő tevékenysé-

ge a vezetékes távközlési hálózatok ter-
vezése, építése és fenntartása.  Céljaink
elérése érdekében rendkívül fontosnak
tartjuk a folyamatos szakmai és minőségi

fejlődést, mely egyszerre jelenti a legkor-
szerűbb technológiák folyamatos nyo-
mon követését, alkalmazását és ügyfele-
ink gyorsabb, precízebb kielégítését. 

Milyen tervei vannak a cégnek, csa-
ládnak a jövőben?

A tervezést én viszem. A szerződése-
ket stb. megbeszéljük a fiammal. Közben
megvettük az őriszentpéteri volt cipőgyá-
rat. Most folyamatban van egy lehetőség,
bérelné egy török üzletember a területet,
és papírárukat gyártana. A tárgyalások
most a vírus miatt szakadtak meg.  Ez
azért is lenne jó, mert munkahelyeket
teremtene. Most, hogy jön az 5G, nagyon
sok munka lesz 2025-ig, onnantól meg
„éhhalál”. Igazából ezért próbálunk a vál-
lalkozással több lábon állni. Minél több
cipőt gyártatni. és nagykereskedőként
értékesíteni, még saját bolt kialakításán is
gondolkodunk. Van egy ingatlancégünk
is, lakásokat építettünk Balatongyörö-
kön. Már 6 lakást eladtunk, többit bérlet-
be gondoltuk tartani, de most mégis úgy
döntöttünk, hogy eladjuk a további fej-
lesztések érdekében.

Nagyon jó egészséget kívánok a sok-
sok munkához és a tervek megvalósítá-
sához! Köszönöm a beszélgetést! (va)

Sikeres családi vállalkozás Gencsapátiban
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Sorakoznak a könyvek a könyvtár köny-
vespolcain, és immár negyedik vasi ven-
dégünkkel, Szalkayné Sárváry Hajnalká-
val beszélgetek ezen a héten a Szülőföld
Könyvkiadónál megjelent két színes
gyermekkönyvéről. Nézzék meg az előző
bemutatkozásokat is: Gencsapáti Face-
book oldalán! Tóthárpád Ferencet cso-
dás verseivel, Pernyész Dórát vonzó,
kedves gyermektörténeteivel, Rozán Esz-
tert mai, rólunk szóló regényeivel, és a
további vendégeinket sorban: Döme
Zsuzsát, (kutyatartók figyelem!), Balló
Lászlót, (költő és tudós, helytörténeti
kutató), Magosi Krisztinát, (kedves tör-
ténetek állatokról) és Varga Írisz Dórát,
(aki egy nagyon jó regényt írt).

Az új könyvek folyamatosan érkez-
nek és várják az olvasókat, kicsiket és
nagyokat. Finy Petra: Óvodások kézi-
könyve, Berg Judit: Sári a vadaspark-
ban, Kóka Rozália: Aranytojás, Akció-
ban az életmentők a legkisebbeknek
szólnak. A „Most én olvasok” sorozatból:
Koppány szavakkal focizik az olvasni
tanulóknak lehet hasznos, az Egy ropi
naplója:Romhalmaz c. új kötete,  a
Rumini Tükör-szigeten, valamint Streat-
feild: Teniszcipők című könyve a

nagyobbakra vár, akik már egyedül fede-
zik fel a jó történeteket.

Dödölle címmel nagyon szép gyer-
mekirodalmi és hagyományőrző kalen-
dárium jelent meg, családoknak, óvó-
nőknek ajánljuk. Az ifjaknak és felnőt-
teknek: A holland lány Audrey Hepburn-

ről szól, és még sok-sok csodákkal teli,
szép kiadvány van előttem az asztalon,
melyeket hamarosan olvashattok, olvas-
hatnak.

Gencsi könyvespolc

Magyarország Kormánya által, a
40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, mely alapján veszély-
helyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Bodorkós Ferenc polgármester – az
általa felkért egészségügyi és jogi szak-

emberekkel folytatott szakmai egyezte-
téseket követően – a koronavírus járvány
terjedésének megelőzése és a település
la kosainak védelme érdekében az alábbi
szükséges és halaszthatatlan ön kor-
mány zati döntéseket hozta meg.

2020. április 28-án elfogadta az
Önkormányzat 2014–2024. évi gazdasá-
gi programját – Magyarország helyi ön -
kormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. (5) bekezdése
alapján a gazdasági programot a képvise-

Polgármesteri döntések lő-testület az alakuló ülését követő hat
hónapon belül kell elfogadnia.

2020. május 5-én visszavonta a
13/2020. (III.18.) számú polgármesteri
határozatát, és – szigorú feltételekkel –
engedélyezte a sportegyesületi edzések
megtartását – a sportrendezvényekkel és
sportedzésekkel kapcsolatos intézkedé-
sekről szóló 170/2020. (IV.30.) Korm.
rendelet lehetővé tette a sportfoglalko-
zások és edzések tartását.

2020. május 12-én – szigorú feltéte-
lekkel – engedélyezte a játszóterek és a
sportpark használatát.   

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Isten dicsőségére

A kijárási korlátozás enyhítése utáni
időszakban a Szombathelyi Egyházme-
gye területén a következő rendelkezé-
sek lépnek életbe:

A hétköznapi Szentmisék május 4-től
kezdve megtarthatóak a templomok-
ban. A templomok kilincseit, padjait
rendszeresen fertőtlenítsük! 

Vasárnap is megtarthatóak a Szent-
misék abban az esetben, ha megoldható
a hívek közötti 1,5 méteres távolság.
Kivételt képeznek a 1,5 méteres távolság
betartásának kötelezettsége alól az egy
háztartásban élők. Ahol a templom kis
mérete miatt nem megoldható a vasár-
napi Szentmise biztonságos végzése, ott
továbbra se legyenek a hívek jelenlété-
ben ünnepelt Szentmisék. Ahol ez növe-

li a biztonságot és kivitelezhető, java-
soljuk a szabadtéri Szentmisék tartását.

A szenteltvíz tartók továbbra is legye-
nek üresek. Továbbra is mindenki kézbe
áldozzon. A békeköszöntésnél a kézfogás
továbbra sem lehetséges. 

Kérjük az idősebb, ill. gyengébb egész-
ségű testvéreket, hogy továbbra is ott-
honról kapcsolódjanak be a Szentmisék-
be. Kérem az idősebb, ill. gyengébb egész-
ségű atyákat, hogy vagy egyáltalán ne
végezzenek még nép jelentében Szent-
misét, vagy különlegesen is tegyenek
meg minden lehetséges óvintézkedést. 

A Szentmisén vagy litánián, Szentség-
imádáson kívül egyéb, nagyobb létszámú
rendezvényeket továbbra se szervezzenek
a plébániák.

A Szombathelyi Egyházmegye
rendelkezései a kijárási korlátozás
enyhítése utáni időszakra

Gyóntatás lehetséges a 1,5 m távol-
ság megtartásával. 

Az esküvőket lehetőség szerint te -
gyék át későbbi időpontra. Ha nem le -
hetséges, az óvintézkedések maximális
megtartásával ünnepeljék. 

Keresztelés, amennyiben a kiszolgál-
tatása szükséges, úgy történjen szűk
kör ben, betartva a higiéniai előírásokat. 

Temetéseknél továbbra is a szabadté-
ri ravatalozót részesítsük előnyben.

Ahol nagyobb a járványveszély, a
plébános a helyi viszonyokra való tekin-
tettel további korlátozásokat vezethet be.

Tartsuk be a hatósági, akár országos,
akár önkormányzati rendelkezéseket!

Legyünk továbbra is egyek az imádság-
ban! Figyeljünk oda idősebb testvére-
inkre! Lehetőségeinkhez képest segít-
sük a legszegényebbeket! Kérjük Isten
áldását és segítségét, kérjük a Szűzanya,
valamint Boldog Batthyány László és
Boldog Brenner János közbenjárását!

Dr. Székely János, megyéspüspök

A hívek összefogásával, önzetlen fel-
ajánlásával és munkájával valósulha-
tott meg a Plébániatemplomunk előtti,
1898-ban emelt kereszt felújítása. 
      Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik a munká-
latokban részt vettek: Varga Józsefnek,
aki megtisztította és a festékanyagot is
biztosítva lefestette a keresztet. Köszö-

net a további munkálatok elvégzéséért
Szén Györgynek, Stukics Lajosnak, ifj.
Jáger Imrének, Tóth Tamásnak, vala-
mint a Ferrum Kft vezetőjének és mun-
katársainak, hogy a felújított kereszt így
megszépülve ezután is hirdetheti Isten
dicsőségét! 

Gombos Bálint, plébános (Kép: Ávár József)
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Tájékoztatom Önöket, hogy Dr. Szé-
kely János megyés püspök úr rendelke-
zése értelmében a hívek részvételével
ünnepelt szentmiséket (az apáti és a
perenyei templomok kicsi befogadóké-
pessége miatt) egyenlőre csak szabadté-
ren, a Szentkútnál és a Plébániatemp-
lomban tarthatjuk meg! 

Vasárnaponként reggel 8 órától tar-
tunk szentmisét a Plébániatemplomban.
Délelőtt fél 10-kor jó idő esetén a
Szentkúton ünnepeljük a szentmisét.
Amennyiben az időjárás borús, esős,
vagy szeles, akkor a fél 10-es szentmisét
is a Plébániatemplomban tartjuk meg!
Ké rem, figyeljék a hirdetéseket!

Hétköznaponként (hétfő és csütör-
tök kivételével) este 7 órától tartunk
szentmisét a Plébániatemplomban, csü-
törtöki napokon reggel 8 órától. Május-
ban az esti szentmisék előtt negyed órá-
val a Szűzanyát köszöntő loretói litániát,
júniusban pedig a Jézus Szíve litániát
imádkozzuk. 

Továbbra is kérek mindenkit a ható-
ságok által előírt biztonsági intézkedé-
sek betartására. Aki a 65. életévét már
betöltötte, és gyenge az egészsége, vagy
betegnek érzi magát, kérem, továbbra
se jöjjön szentmisére, hanem a televízi-
ós szentmise-közvetítés által kapcso-
lódjon be a közös imádságba, vasárna-
ponként 9 órától a Duna Tv-n. Tovább-
ra is érvényesek azok a rendelkezések,
hogy az egy háztartásban élő családta-
gok kivételével tartsunk egymástól más-
fél-két méteres távolságot! 

Minden ügyintézés előtt továbbra is
szükséges a telefonos egyeztetés! Kérdé-
seikkel, kéréseikkel forduljanak hozzám
bizalommal a 30/ 504-43-20-as telefon-
szám hívásával! 

Gombos Bálint, plébános

Kedves Hívek!

Havi nettó
kereset/nyugdíj

0,5%
havonta

Éves nettó
kereset/ nyugdíj

1 év=0,5%
x 12 hónap

70.000 350 840.000 4.200
75.000 375 900.000 4.500
80.000 400 960.000 4.800
85.000 425 1.020.000 5.100
90.000 450 1.080.000 5.400
95.000 475 1.140.000 5.700

100.000 500 1.200.000 6.000
110.000 550 1.320.000 6.600
120.000 600 1.440.000 7.200
130.000 650 1.560.000 7.800
140.000 700 1.680.000 8.400
150.000 750 1.800.000 9.000
160.000 800 1.920.000 9.600
170.000 850 2.040.000 10.200
180.000 900 2.160.000 10.800
190.000 950 2. 280.000 11.400
200.000 1000 2. 400.000 12.000

Az egyházközségi hozzájárulás gyűjtése JÚNIUS 14-én és JÚNIUS 21-én, vasárnap dél-
után 3 és 5 óra között lesz a KÖZÖSSÉGI HÁZBAN! A kedves hívek ekkor írathatnak
szentmiséket a 2020-as év második félévére is! Az egyházi hozzájárulás mértéke az
éves nettó jövedelem/nyugdíj 0,5%-a, amellyel templomaink és a Szentkút fenntartá-
sához, azok felújításához és a egyházközségünk működéséhez járulhatunk hozzá!
Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat! 

Egyházközségi hozzájárulás

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

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

2020. június 13-án gyalogos zarándoklatot szervezünk a papi hivatásokért Szom-
bathelyről a Gencsapáti Szentkútra, ahol szentmisét mutat be Dr. Székely János
püspök atya.

Indulás: 13.00-kor a szombathelyi Székesegyház elől.
A célpont Gencsapáti Szentkút, ahol 15.00-kor a velünk zarándokoló Dr. Székely

János püspök atya mutat be szentmisét. 
A zarándoklat egyúttal hálaadás is Miszori Zoltán atyáért, akit 1985. június 13-án

szenteltek pappá a szombathelyi Székesegyházban. 12 évig volt Gencsapáti község plé-
bánosa.

Halálát (2012. aug. 31.) követően az ő emlékére és a papi hivatásokért minden
évben Páduai Szt Antal napján Mária Weinbergben (Burgenlandba) biciklis zarándok-
lat szerveztünk. Mivel ezt a kerékpáros zarándoklatot a körülmények most nem teszik
lehetővé, gyalogos zarándoklat keretében emlékezünk rá.

Szeretettel hívunk és várunk! 
Jelentkezés: Csire Imre: csimre56@gmail.com e-mail címen.

Zarándoklat a papi hivatásokért
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Ki volt ez az ember, akit méltónak
találtunk arra, hogy az ifjúságot neve-
lő-oktató intézményünket róla nevez-
zük el?

Ha röviden akarnánk válaszolni, azt
mondhatnánk, hogy a dualizmus korá-
nak meghatározó konzervatív politikusa,
akit széleskörű kül- és belpolitikai tevé-
kenysége, politikusi- és retorikai képes-
sége, erkölcsi feddhetetlensége kiemelt
kortársai közül. A nemzetközi jogban
jártas, öt nyelven kiválóan szónokló dip-
lomata számos hazai szervezet tisztelet-
beli, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, több egyetem tiszteletbeli
doktora.

Példát nyújtott emberségből, haza-
szeretetből, becsületességből.

Gróf Apponyi Albert 1846. május 29-
én született Bécsben. A főnemesi család-
ból származó nagybirtokos már 24 éves
kora óta tagja volt a magyar parlament-
nek. Kitűnt logikus gondolkodásával,
kivételes szónoki képességével, elkötele-
zett magyarságtudatával, keresztény lel-
kületével.

Két alkalommal: 1906-tól 1910-ig és
1918-ban vallás- és közoktatásügyi
miniszter volt. Első minisztersége idejé-
ből nevéhez több -a magyar nevelés tör-
ténetében jelentős- törvény kötődik.
Legfontosabbak ezek közül az állami,
továbbá a községi és felekezeti népisko-
lák jogviszonyairól, a tanítók fizetéséről,
az elemi népiskolai oktatás ingyenessé-
géről szóló törvények.

Minden megnyilvánulásából kicsen-
dült az európai kultúra iránti tisztelet és az
a szándék, hogy annak értékei beépüljenek
a hazai iskolák műveltségi anyagába.

Már az 1906. április 8-án, a képvise-
lőházban elhangzott beszédében utalt
arra, hogy a közoktatás-politikának az is
a feladata, hogy kapocsként szolgáljon
Nyugat- és Kelet-Európa között.

Gróf Apponyi Albert mint ismert, az
első világháborút követően a kormány
1919. decemberében a nemzetközi
tapasztalatokkal és tekintéllyel bíró
Apponyit bízta meg a párizsi békedelegá-
ció vezetésével. Jóllehet tevékenységét -
a már korábban eldöntött békefeltéte-
leknek köszönhetően- kudarc övezte, a
nemzet többsége a trianoni hős védel-
mezőt látta benne, a “nemzet ügyvédje-
ként”emlegette.

1921-ben az idős Apponyi tevékeny-
ségét a külpolitikára, elsősorban a nép-
szövetségi tevékenységre helyezte át.
A Népszövetségben a magyar kisebbségi
sérelmeket igyekezett orvosolni. Szinte
jelképes volt halála. Már meghűlt volt,

amikor hazája ügyében Bécsből Genfbe
utazott, s ott tüdőgyulladásban 1933.
február 7-én meghalt. Holttestét haza-
szállították, a Parlament kupolacsarno-
kában temették el.

Vagyona – a békeszerződés után-
jelentősen lecsökkent. Meg kellett válnia
a család ősi eberhardi birtokától. Ezt kö -
vetően a budai várban vásárolt házában
lakott családjával. A vidéki életről – úgy
tűnik – nem tudott végleg lemondani,
ezért 1923-ban a Veszprém megyei Iszká-
zon vásárolt egy szerény birtokot, ám ezt
hamarosan eladta. 1925-ben a gróf me -
gyénkben szerzett birtokot. Valószínűleg a
nemzet ajándékaként kapta meg Gyöngyö-
sapátiban az egykori Széchenyi-kastélyt.

Bár Apponyi Albert gróf csak pihenő-
idejét töltötte Gyöngyösapátiban, kötő-
dése a faluhoz, egész élete méltóvá teszi
őt arra, hogy iskolánk névadója legyen.
Intézményünk ezzel a névválasztással
példaképet is kívánt állítani ifjúságunk
elé. Apponyi Albert magyarságtudata,
hazája iránti elkötelezettsége iránymuta-
tó lehet gyermekeink számára.

Forrás: https://www.gencsisuli.hu
szerző: Szendrőiné Sochr Mária 

Gróf Apponyi Albert párizsi védőbeszéde
(Részletek)

Igen tisztelt Elnök Úr, Uraim! […] A mi
szemünkben a tegnapot a mai naptól a
békefeltételeknek hivatalos megismerése
választja el. Érzem a felelősség roppant
súlyát, amely reám nehezedik abban a pil-
lanatban, amikor Magyarország részéről a
békefeltételeket illetőleg az első szót kimon-
dom, hogy a békefeltételek, úgy amint
Önök szívesek voltak azokat nekünk
átnyújtani, lényeges módosítások nélkül
elfogadhatatlanok. […]

Önök felszólítottak bennünket, hogy
tegyük meg észrevételeinket. […] A legjobb
akarattal iparkodtunk keresni olyan állás-
pontot, amely a kölcsönös megértést lehe-
tővé teszi. És Uraim! Ezt az álláspontot
már megtaláltuk. Ez a nemzetközi igazsá-
gosságnak, a népek szabadságának nagy
eszméje, amelyet a Szövetséges Hatalmak
oly fennen hirdettek, továbbá a béke közös
nagy érdekei, az állandóság és Európa
rekonstrukciója biztosítékainak keresése.

Önök, Uraim, akiket a győzelem a bírói
székbe juttatott, önök kimondották egykori
ellenségeik, a Központi Hatalmaknak
bűnösségét és elhatározták, hogy a háború
következményeit a felelősökre hárítják.
Legyen így; de akkor, azt hiszem a fokozat
megállapításánál a bűnösség fokával
arányban kellene eljárni, és mivel Magyar-
országot sújtják a legszigorúbb és létét

leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy
azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az
összes nemzetek közül a legbűnösebb. […]

Magyarországot azonban mindeddig
nem hallgatták meg, lehetetlen tehát, hogy
a békefeltételek ítélet jellegével bírjanak.

[…] Menjünk azonban tovább és tekint-
sük a Magyarország romjain megnöveke-
dett államokat. Megállapíthatjuk, hogy faji
szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán
még jobban részekre lesznek darabolva,
mint az egykori Magyarország. […] hivat-
kozunk a Wilson elnök úr által oly kiválóan
szavakba öntött nagy eszmére, amely sze-
rint az embereknek egyetlen kapcsolata, az
államok lakosságának egyetlen része sem
helyezhető akarata, megkérdezése nélkül,
mint valami marhanyáj, egy idegen állam
fennhatósága alá. Követeljük a népszava-
zást hazánk azon részeire vonatkozólag,
amelyeket tőlünk most elszakítani akar-
nak. Kijelentem, hogy előre is alávetjük
magunkat e népszavazás eredményének,
bármi legyen is az. Természetesen követel-
jük, hogy a népszavazás olyan körülmé-
nyek közt tartassék meg, hogy annak sza-
badsága biztosítva legyen. […]

(Apponyi Albert beszéde a párizsi
békekonferencián; 1920. január 16.)

A békefeltételeket még 1920 májusá-
ban adták át a magyar delegációnak,
amely azokat elolvasva lemondott. A dik-
tátumot ezután Benárd Ágost népjóléti
és munkaügyi miniszter, valamint Dras-
che-Lázár Alfréd rendkívüli követ és
meghatalmazott miniszter 1920. június
4-én, délután látta el kézjegyével a versail-
les-i Nagy Trianon-kastélyban, a tiltakozás
gesztusaként Benárd ezt állva tette meg.

Gróf Apponyi Albert 
– a Gencsapáti Általános Iskola névadója 
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•     Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel. +36/30/630-6388
•     ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06/30/4734-519
•     50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
•     Katlan, 50 és 70 literes üst eladó. Tel.
06/70/371-1042
•     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, 1felnőtt) eladó! Tel:
06/30/491-0540, 06/20/498-6911
•     Mechanikai műszerész végzettséggel
karbantartó,vagy portás állást keresek!
Tel.: 06/30/694-7588

Apróhirdetések

ÚJ MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!

Januárban nyíló
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

Hüse Anita
+3620/928-6146

Tisztelt Szülők!

A Magyar Államkincstár ezúton szeretné tájékoztatni Önöket arról, hogy a
Magyar Állam minden 2015. december 31. után született gyermeknek 42.500.- Ft
életkezdési támogatást ad, amit egy automatikusan megnyíló letéti számlán
helyez el.

Ha a szülő Kincstári Start-értékpapír számlát nyit és erre a számlára áthelye-
zésre kerül az életkezdési támogatás, akkor összege a mindenkori infláció mér-
tékével + 3 %-kal növekszik, akkor is, ha a szülő további összeget nem fizet be
erre a számlára.

Lehetővé vált a Start-értékpapírszámla személyes megjelenés nélküli – ügyfél-
kapun keresztül történő – megnyitása. A Kincstári Start-értékpapírszámla nyi-
tása és vezetése díjmentes.

Start- értékpapírszámla Ügyfélkapunk történő megnyitásának folyamata:

www.magyarorszag.hu
1.    Pénzügy menüpont
2.   Befektetések, megtakarítások, hitelek almenü
3.    MÁP – KINCSTÁRI START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA NYITÁS BELFÖLDÖN

ÉLŐ MAGYAR GYERMEK RÉSZÉRE
4.   Ügyintézés indítása

Szükséges dokumentum-másolatok, melyet csatolni kell:
Kötelező:
1.    Elektronikusan rögzített Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés megkö-

tésére vonatkozó Nyilatkozat
      https://magyarorszag.hu/szuf_iForm#urlap,16c722f7-3bc7-4e3d-8b23-

949361e2ce49
2.   A meghatalmazott (szülő) személyazonosságát igazoló okmány scannelt képe
3.    A meghatalmazott (szülő) lakcímkártyájának scannelt képe
4.   A gyermek lakcímkártyájának scannelt képe

Opcionális:
5.    A gyermek személyazonosságát igazoló okmány scannelt képe (amennyiben

rendelkezik ilyennel)
6.   A gyermek adókártyájának scannelt képe
7.   Kiemelt közszereplő nyilatkozat, amennyiben a gyermek annak minősül
8.   Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, amennyiben nem a gyermek érdekében

jár el.

Szombathely, 2020. május 11.

Tisztelettel:

Tarné Gagyi Viktória s.k. igazgató
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AUGUSZTUS 20.
Apáti búcsú és megemlékezés 

A Sárvári Nemzetközi Néptánc-
fesztivál résztvevőinek műsora

SZEPTEMBER 5.
Érték és Közösség 

– Falunap Gencsapátiban

SZEPTEMBER 12.
Szentkúti esték

XXIV. Gencsi Söprű
Néptáncfesztivál

SZEPTEMBER 13.
Szentkút búcsú

SZEPTEMBER 12–13. 
BMX OB – Magyar Kupa

OKTÓBER 3.
Szüreti felvonulás és mulatság

Tervezett programjaink
(Reméljük már valóban a járványhelyzet után)

Az esteleges programváltozásokat településünk honlapján és FB oldalán, illetve újságunkban közöljük!  

2020 maj g.qxp_2010jan  2020. 06. 09.  15:32  Page 8



hírmondó 2020.  május–június9

Idén nyáron ismét megtartjuk a tavaly nagy népszerűségnek
örvendő nyári napközis táborunkat! 

A vírus helyzet miatt a rendezvénynaptárban előzőleg
meghirdetett időpont helyett a két hét melyen várjuk szere-
tettel a gyermekeket: 2020. 07. 20–24. illetve 2020. 08.
03–07. Mindkét héten szintén a vírushelyzetre tekintettel a
szabályozásokat betartva max. 30 gyermeket tudunk fogad-
ni. A tábor helyszíne a Művelődési Ház és Könyvtár,  illetve
több kirándulást, szabadtéri programot szervezünk a gyere-
keknek. Mellette kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek,
és természetesen a kincskeresés sem marad el a hét végén! 

Táborunkba a helyi (helyi általános iskolába jár, vagy
Gencsapátiban van az állandó lakcíme) 1-5. osztályos gyer-
mekeket várjuk (akik most maradtak ki elsőből és ötödikből
illetve a másodikos, harmadikos, negyedikes) segítséget
nyújtva ezzel a szülőknek a nyári szünidőben. 

A tábor költsége nagyon kedvező, mindössze 5000 Ft/fő
áron jöhetnek a gyermekek, mely mindent, a napi három-
szori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) is tartalmazza. Egy
gyermek egy héten vehet részt, hogy minél több gyermeknek
tudjunk helyet biztosítani. 

A helyek feltöltése a jelentkezés sorrendjében történik.
Kizárólag a spiegelszaboviktoria@gmail.com e-mail címen
fogadunk el jelentkezést! Sem telefonon, sem személyesen,
sem facebook üzenetben nem áll módunkban jelentkezése-
ket fogadni. Kérjük, az e-mailben írják meg: a gyermek neve,
hányadik osztályos, iskola, gondviselő neve, címe, elérhető-
ség (telefonszám, e-mail cím) illetve, hogy melyik hetet sze-
retnék. Jelentkezéseket 2020. 06. 19. 9.00 órától – 2020.
06. 30. 9.00 óráig illetve a helyek betöltéséig várjuk. A rész-
letekről a jelentkezéskor egyeztetünk az érintettekkel. 

Ha egy igazán nagy kalandnak
szeretnél a részese lenni, ha egy
felejthetetlen nyári élményt
szeretnél szerezni, akkor
tarts velünk, kalandra fel
Gencsapátiban! Európai Szociális

Alap
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Az ELTE-SEK Szökős Néptáncegyüttes
és a Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes táncba hívta a Kárpát-
medencét!  Több mint 300 kisfilm
érkezett, amely minden várakozásun-
kat felülmúlta!

Ha már személyesen nem tudtuk ter-
vezett kárpát-medencei turnénkat és a
szombathelyi gálaműsorunkat megvaló-

sítani (reméljük még lesz rá módunk) a
járványhelyzetben a következő felhívást
tettük közzé. Ötletgazdája Csiki-Váradi
Júlia a Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes táncosa, a kivitelező meg-
valósítók, a program kidolgozói: dr.
Györke Eszter, Molnár Péter (a Gencsa-
páti HNE művészeti vezetői) és Varga
Albin együttes vezető.

Felvívás
„2020. június 4-én, a magyar nemzet

szétszakításának századik évfordulóján
nem emlékezhetünk közösségben, nem
élhetjük át együtt a nemzeti összetartozás
határokon átívelő élményét. Egymástól
távol maradva is hívjuk fel a figyelmet
összetartozásunkra és közösségünk hagyo-
mányaiból sarjadó életerejére, a Kárpát-
medencét behálózó kisfilm-sorozattal!

Öltsük fel viseletünket, keressük fel szű-
kebb pátriánk emblematikus, épített vagy
természeti örökségét reprezentáló helyszíne-
it, s készítsünk 1-2 percnyi videófelvételeket
– szólóban, párban, »karanténstábbal…« –
felvillantva saját vidékünk, vagy más nép-
rajzi táj tánchagyományát! Fejezzük ki
ezzel azt a folytonosságot, amelynek eze-
regyszáz éves létünket és jövőnket köszön-
hetjük a Kárpát-medencében! Emellett
jelöljük meg, mi látható a felvételen, hol
készítettük, s milyen közösséget képvisel.”

Kezdeményezésünkhöz szakmai
szövetségek, intézmények, együttesek
csatlakoztak és terjesztették saját kom-
munikációs csatornáikon, köszönet érte!

Az #összetartozás100folk címkével
megosztott videókat egy csokorba gyűjtöt-
tük az e célra létrehozott https://www.face-
book.com /osszetartozas100folk/ olda-
lon. A közzé tett anyagok esszenciáját
2020. június 4-én, a Nemzeti Összetar-
tozás Napján egy szerkesztett filmben
összegeztük, melyet szintén a közösségi
médiában tervezünk minél szélesebb
körben terjeszteni.

Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét!
Összetartozunk 1920/2020.

dr. Györke Eszter, Molnár Péter

Gergáczné Keszey Kinka, Gergácz Gábor Siposné Pósfay Luca, Sipos Hanna
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ÖSSZETARTOZÁS100FOLK
FILM (AJÁNLÓ)

https://www.facebook.com/osszetarto-
zas100folk/videos/588930685363604/

A Nemzeti összetartozás napján –
Trianon 100. évfordulóján – majd’ fél-
órányi válogatásban tesszük közzé az
#összetartozás100folk kezdeményezés
gyümölcsét. Filmünk szereplői kárpát-
medencei néptánc-örökségünk művelői,
hagyományőrző közösségek tagjai, akik
az elmúlt egy hónap során több mint
300 videóban üzenték szülőföldjükről
egymásnak és a nagyvilágnak: összetar-
tozunk!
Az alkotók:
Szerkesztő – Sztanó Hédi
Zenei montázs – Pál István „Szalonna”
Szívből ajánljuk! Valamennyiünk örö-
mére, közösségünk erősítésére!

dr. Györke Eszter, Molnár Péter,
Varga Albin

ELTE SEK Szökős és Gencsapáti 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes

Kezdőkör Képzőművészeti 
és Népművészeti Baráti Egyesület

(A filmet június 5-én, amikor e sorokat
írom 43 000-en nézték meg, 110 000 főt
elért 24 000 aktivitással, köszönjük)

A film összeállítására felkért szakembe-
rek: Sztanó Hédi filmrendező– szerkesztés,
Pál István „Szalonna” – zenei montázs.

Az oldalon közzétettünk egy térké-
pet, amelyen a települések (ahonnan a
tánc érkezett) vannak megjelölve, és ha

rákattintunk, akkor a kisfilmet is meg-
nézhetjük!

Nagyszerű volt a munka is az éjjeli
levezésekkel, telefonokkal, egyeztetések-
kel együtt. Köszönet minden szervezet-
nek és közösségnek, aki videót töltött fel,

terjesztette, támogatta kezdeményezé-
sünket! Köszönöm együttesünk nevében
Dr. Györke Eszter és Molnár Péter mű -
vészeti vezetőink fáradhatatlan munká-
ját, amellyel tényleg sikerült egy „virtuális”
nemzeti összetartozást megvalósítani!

ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes

Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes

Kópic Néptáncegyüttes Csiki-Váradi Júlia, Csiki István

2020 maj g.qxp_2010jan  2020. 06. 09.  15:33  Page 11



2020.  május–június hírmondó12

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. május  11.

Európai Szociális
Alap

Gencsapátiban a Gyöngyös kert Óvo-
da ovisai is a Trianon 100. évforduló-
jára emlékeztek! Megkoszorúzták és

virágot vittek az 1920. májusában fel-
avatott hősök emlékoszlopához!
Összetartozunk!

A Nemzeti Összetartozás Napján
a legkisebbek koszorúztak Várjuk iskolai közösségi szolgálat, illetve

Önkéntesek jelentkezését!
A Hírmondó újság előző számában már

tájékoztatattuk Önöket, hogy településtör-
téneti monográfia készül községünkről.

Az előkészületi munka keretében meg-
kezdtük a feldolgozandó témák ki jelölését,
a jelenleg rendelkezésre álló ismeretanyag
áttekintését és az egyes témakörökben szer-
zőként együttműködő szakemberek kivá-
lasztását.

Célként fogalmaztuk meg, hogy a tele-
püléstörténeti kötet összeállítása mellett
Gencs és Apáti írásos emlékeinek forrás-
gyűjteményét is létrehozzuk.

A magánszemélyeknél vagy civil szer-
vezeteknél fellelhető dokumentumok fon-
tos forrásai lehetnek a településtörténeti
munkának. Ezúton kérjük községünk
jelenlegi és elszármazott la kóit, hogy
Gencs és Apáti múltjából őrzött emlékei-
ket osszák meg velünk. Min den emlék, ami
történelmi, földrajzi, gazdaságtörténeti,
valamint néprajzi, in tézményi és egyházi
vagy civil szervezeti té mában jelentőséggel
bírhat, fontos in formációt hordoz, legyen
az irat, levelezés, újság, fénykép, térkép,
tárgy vagy gyűjtemény.

Természetesen az emlékeknek csak a
bemutatását kérjük, nem a tulajdonba adá-
sát, ezért fénykép elkészítése vagy a doku-
mentum beolvasása után azt azonnal vissza-
adjuk tulajdonosának.

Várjuk azon szakemberek, hozzáértők
vagy szakdolgozati témát választó felsőokta-
tási hallgatók jelentkezését is, akik egy-egy
meghatározott témában szívesen részt venné-
nek az alkotó munkában is.

Az emlékek összegyűjtésében és doku-
mentálásában részt vállaló középiskolai tanu-
lók munkájának – a kötelező 50 órás iskolai
közösségi szolgálat keretében való – elisme-
rése céljából a Művelődési Ház és Könyvtár
fogadó szervezetként együttműködik.
      A tárgyi emlékek felkutatásában, bemu-
tatásában vagy a településtörténeti munká-
ban a fentiek szerint vagy más módon részt
vállalók jelentkezését az alábbi elérhetősé-
geken kérjük: 
•     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).

Településtörténet
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