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„Christus Mansionem Benedicat!”
azaz: Krisztus áldja meg e hajlékot!

Január 6. Vízkereszt, a Házszentelés
napja is, ami régi és szép szokás. Bálint
atya a mi házunkat, a Gencsapáti Műve-
lődési Ház és Könyvtárat is megszentel-

te, a benne dolgozók, közösségek és láto-
gatókkal egyetemben! Reméljük közös-
ségeinkkel is mihamarabb személyesen
találkozhatunk! Köszönjük a szép szokás
felelevenítését ismételten Gombos Bá -
lint plébános úrnak!

A Házszentelés, Isten keresése, a vele
való találkozás. Eredete a napkeleti böl-
csekhez kötődik. Gáspár, Menyhért, Bol-
dizsár megjelent Jézus jászolánál, és kife-
jezték imádatukat. A Házszentelés, azon
áldások közé tartozik, amivel valami jót
idézhetünk elő, mert akit vagy amit
megáldunk, az az Áldás forrásává válik.

20+C+M+B+21 90 évesek
NÉMETH JÁNOSNÉ
SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSE
      Németh Jánosnét, szül.: Iker Máriát
90. születésnapja alkalmából köszöntöt-
te és átadta Orbán Viktor miniszterel-
nök emléklapját és az önkormányzat
ajándékát Bodorkós Ferenc polgármes-
ter, és Dr. Görög István jegyző. Isten
éltesse Mária nénit erőben, egészségben
boldog születésnapot kívánunk!

TENGELICS JÓZSEFNÉ
SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSE
      Tengelics Józsefnét, szül.: Tóth An -
nát  (Gencsapátiban többen Kopcsándi
Gyulánéként is ismerhetik, 1973-ban
elhunyt férje után) 90. születésnapja
alkalmából köszöntött és átadta Orbán
Viktor miniszterelnök emléklapját és az
önkormányzat ajándékát Bodorkós
Ferenc polgármester, és Dr. Görög Ist-
ván jegyző. Isten éltesse Anna nénit erő-
ben, egészségben boldog születésnapot
kívánunk!

Gencsapáti Község Önkormányzata és
lakói nevében ezúton is köszönjük a
Gencsen és Apátiban felállított kará-
csonyfákat Varga Mátyásnak! Önzetlen
felajánlása hozzájárult legszebb ünne-
pünk megéléséhez!

Köszönjük
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2020.  decemberében jelent meg a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem hon-
lapján egy interjú Gájer László atyával,
arra kértem, hadd jelenhessen meg a
beszélgetés szülőfaluja újságjában is.
Örömmel mondott igent! A másik ap -
ropó, hogy nemrég jelent meg könyve:
Lord Acton. A politikai liberalizmus és a
római katolikus tanítás összeegyezteté-
sére tett kísérlet a 19. században cím -
mel. (A könyv 2020-ban megvédett
doktori értekezésének szerkesztett
változata.) (va) 

Gájer László atya  három tudomá-
nyos fokozatot szerezett a Pázmányon,
kánonjogi licenciát, teológiai doktorit
és bölcsészdoktorit is végzett. Végül
tanári megbízatást kapott a Hittudomá-
nyi Karon, így a szószékről való tanítás
kiegészülhetett a katedrán való tanítás-
sal, amelyet  beteljesedésként él meg,
hiszen mindig is ez vonzotta legin-
kább.  Az olvasás, a tanítás, a mélyebb
tudományos reflexió valóban lelki-szel-
lemi táplálékot jelent számára. Legfon-
tosabb feladata az egyetemen a habilitá-
ciós munkájának elkészítése.

– Mikor  érezte  először Isten hívását?
Hogyan emlékszik vissza erre a találkozásra?

16 éves voltam, amikor megfogalma-
zódott bennem, hogy a papi hivatást
szeretném választani. Egy évvel később
a szívemben igent mondtam Istennek.
Így 18 éves koromban, rögtön az érettsé-
gi után a Központi Szeminárium lakója
lettem Budapesten.

– Honnan tudta, hogy pontosan mi -
lyen úton is induljon el? Minek a hatására
döntött a papi hivatás mellett?

Ha visszagondolok a gyermekko-
romra, már látom, hogy igazán mindig
csak Isten ügye érdekelt. Mindig szeret-
tem a templomot, szerettem a vallásos
kö zeget. Jól tanultam és egy kicsit min-
dig álmodozó voltam. 16 éves voltam,
amikor felmerült bennem a papi hivatás
gondolata. De visszatekintve tisztán lá -
tom, hogy Isten kisgyermekkoromtól
fog va megragadott engem. Valahogy ott
volt mindig: a gondolataimban, a szoká-
saimban, az érdeklődésemben.

Gencsapátiban nőttem fel, egy Szom -
bathely melletti faluban. Ott nagyon jó
plébániai közösség vett körül, ami leg-
főképpen az azóta fiatalon elhunyt plé-
bános, Miszori Zoltán atya érdeme volt.
Akkoriban kerültem közel a karizmati-
kus megújuláshoz, ami erőteljesen meg-
határozta a bennem növekvő hit jelle-
gét, és az Isten utáni vágyamat.

– Mi az, ami személy szerint Önt a
hivatásában vonzza, mi ad örömöt?

Azt hiszem leginkább a lelki dolgok
közelsége, és az e világ, a materiális dol-
gok távolsága. Szeretek Isten közelében
lenni, és egyre inkább foglalkoztat az,
hogy hogyan tudnám másoknak elma-
gyarázni az evangélium lényegét. Egy
missziós lelkület mindig megvolt ben-
nem, amit az is mutat, hogy az igehirde-
tést és a lelkipásztori munkát a katedra
mellett sem szeretném soha abbahagy-
ni. Elsősorban és mindenek felett pap
vagyok, Isten embere, és az összes többi
szerep, amit rám aggatott az élet csak
ezután következik. Jóval ezután…

Manapság egyre inkább foglalkoztat
a periféria jelensége. Az egyház, amely a
periférián él: sokszor kisebbségben,
sokszor üldöztetésben, a szegények és a
betegek között, a társadalom szélén.

– Van-e esetleg olyan valaki, aki példa
az Ön számára, és ha igen, miben?

Mindig példaképként tekintettem
arra a papra, aki 2003 óta a gyóntatom és
a barátom. Philip Crossey atya az Opus
Dei egy Magyarországon élő papja. Iga-
zán misztikus, lelki embernek tartom őt.

A világról és a teológiáról való gon-
dolkodása kapcsán pedig Erdő Péter
bíboros atyát kell megemlítenem, aki-
nek két évig a személyi titkára is voltam.
Nagyon sokat jelent nekem, hogy meg-
ismerhettem és emberileg is megszeret-
hettem a ma élő talán legnagyobb, de
mindenképpen legfontosabb magyar
teológust.

– 2008-ban Esztergomban szentelték
pappá. Milyen papi jelmondattal indult el
a szolgálata útján, miért pont ezt válasz-
totta?

A papi jelmondatom kicsit szokat-
lan, mert az átlagosnál hosszabb. Nem

„Elsősorban és mindenek felett pap vagyok,
Isten embere.”

tudtam azonban lemondani erről a
mondatról. „Hasonló a mennyek orszá-
ga a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy
ember megtalálta, újra elrejtette, aztán
örömében elment, eladta mindenét,
amije csak volt, és megvette a szántóföl-
det.” (Mt 13,44) Ez a mondat akkoriban
nagyon szíven ütött. Ott van benne a
teljes életáldozat követelménye, ugyan-
akkor a kincsről, az örök életről szóló
ígéret. Ezt követően Jézus egy másik
rövid példázatot is mondott az Isten
Országáról. Ez egy igazgyöngyről szólt,
amelyet egy kereskedő megtalált, és
mindenét eladva megvette az igazgyön-
gyöt. Ez a második példázat is gyönyö-
rű, de az elsőben van egy érdekes moz-
zanat, ami ez utóbbiból hiányzik. Aki
kincset talált, annak is el kellett adnia
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mindenét, de csak a szántóföldet vette
meg. A kincs – Isten Országa – ugyanis
megvásárolhatatlan. És ezt tudjuk: min-
dent oda kell adnunk, de az Ország
végül Isten ajándéka lesz. Ez a mozzanat
ragadott meg, ezért maradt ez a mondat
a jelmondatom.

– A Pázmány Hittudományi Karán
végzett, a Kánonjogi Posztgraduális Inté-
zetben is folytatott tanulmányokat, és
nem olyan régen a Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Kar Politikaielméleti Dok-
tori Iskoláját is elvégezte. Milyen út veze-
tett a Pázmányra? Mi motiválta legin-
kább, beigazolódtak az elképzelései az itt
töltött évek alatt?

Szoktam hangoztatni kicsit vicce-
sen, hogy ha valaki, akkor én abszolút
pázmányos vagyok. Valóban: három
tudományos fokozatot is szereztem az
egyetemünkön. Kánonjogi licenciát,
teológiai doktorit és bölcsészdoktorit is
csináltam a Pázmányon. Végül tanári
megbízatást is kaptam a HTK-n. Szere-
tem ezt az egyetemet, és nagyon nagy
ajándéknak tartom, hogy ezen az egye-
temen taníthatok. Először azért kerül-
tem ide, mert mint kispap, a Központi
Szeminárium növendéke voltam, a
„központisok” pedig a Pázmány Hittu-
dományi Karán tanulnak. Az évek alatt
azonban minden más intézménynél
meghatározóbb lett számomra ez az
egyetem.

– Milyennek látja a pázmányos éve-
ket? Mi az, ami azonnal eszébe jut az egye-
temmel kapcsolatosan?

Nagyon sok időt kaptam olvasásra,
kutatásra és belső figyelemre. Talán
azóta sem volt annyi időm, hogy keres-
sem az összefüggéseket. Az egyetemis-
ták élete mindig nagyon közel állt hoz-
zám. Nagyon szerettem egyetemista
lenni. Azokban az években kialakultak
bennem azok a meghatározó erkölcsi
alapelvek, amelyek azóta is irányítják az
életemet.

– Melyik tanárt, órát vagy egyetemen
szerzett impulzust emelné ki, ami hatással
volt Önre?

A Hittudományi Karról egyértelmű,
hogy elsőként Rokay Zoltán professzor
úr nevét kell megemlítenem. Ő volt a
témavezetőm, az ő szemináriumaira jár-
tam, és filozófiából tőle tanultam a leg-
többet. Emberileg, mint papot is meg-
kedveltem, de évek alatt igazi szellemi
mesterré vált számomra. Sokat jelent
nekem, hogy tőle vehettem át a 2-es
számú Keresztény Bölcseleti Tanszéket
a Hittudományi Karon, és így az ő utóda
lehetek.

A Bölcsészet- és Társadalomtudo-
mányi Karról, az azóta már az NKE-n
tanító Hörcher Ferenc tanár urat emel-
ném ki. 2015-ben egy tavaszi napon őt
kerestem meg azzal, hogy nagyon tet-

szenek a témái, és szeretnék vele együtt
dolgozni. Ő terelt a Politikaelméleti
Doktori Iskola felé. Ebben volt valami
gondviselésszerű, hiszen elég szokatlan,
hogy egy gyakorló lelkipásztor – akkor a
Szent István Bazilika káplánja voltam –
beiratkozzon a Bölcsészkarra. Számom-
ra az a munka, az a kutatás egyfajta
hobbi volt, csillapítani szerettem volna a
tudományos éhségemet. A PDI képzése-
in töltött minden percet élveztem, és az
ott szerzett ismereteim és végzettségem
segített hozzá, hogy a Hittudományi
Kar oktatója lehessek. Hörcher tanár úr
személyisége és témái pedig lépten-nyo-
mon visszaköszönnek az írásaimon.

Mi az a többlet, amit a Pázmány nyúj-
tani tud? Ön szerint miben rejlik a külön-
legessége?

A Pázmány egy katolikus egyetem. És
ez nem csak a Hittudományi Karon
mutatkozik meg. Sok-sok hitvalló életű,
mélyen hívő tanárral ismerkedtem meg a
BTK-n is, amíg ott tanultam. Olyanok-
kal, akik lelki, spirituális szövegeket is
közölnek, gyakran katolikus folyóiratok-
ban. Idővel a saját hitemet is kicsit más-
ként láttam velük beszélgetve. Ugyan van
hová fejlődnünk, de azt elmondhatjuk,
hogy aki szeretne a katolikus hittel egy
mélyebb tudományos reflexió szintjén is
találkozni, az bátran jöhet a Pázmányra.

Furcsán hangozhat, de a Pázmány-
nak az is egy előnye, hogy nem nagy
egyetem. Például a Hittudományi Karon
mindenki ismer mindenkit. Valóban
megvalósul az egyetemi polgárok: taná-
rok és diákok tudományos közössége.
De a közösségi jelleg megmutatkozott
számomra a Bölcsészkaron is. Megis-
merhettem a tanárokat, a mesterek be -
szélgetőtársakká válhattak számomra,
és úgy is kezeltek engem. A katolikus
jelleg mellett ez a személyesség lehet a
Pázmány másik nagy ereje.

– 2018 óta a Hittudományi Kar 2-es
számú Keresztény Bölcseleti Tanszékének
vezetője. Mikor körvonalazódott, hogy
tanítani szeretne? Mi vonzotta a tanári
pályára?

Igazából a papi pálya lehetőségei kö -
zül mindig a tanítás vonzott a leginkább.
Már az alapkurzuson tudtam, hogy na -
gyon szeretnék tanítani. Volt, amikor er -
re semmi esély nem mutatkozott, vé gül
mégis megkaptam a tanszéket. 2018-ban,
elődöm nyugdíjba vonultával pá lyá zati
úton nyertem el a katedrát. Akkor Bíbo-
ros úr titkára voltam, aki bíz  tatott, te -
relgetett az egyetemi élet fe lé, és amikor
megnyertem a tanszéket, el is engedett a
titkári szolgálatból. Igazán sosem voltam
gyakorlatias ember. Fejben élek. Gondol-
kodni, olvasni, beszélni és taníta ni szere-
tek. Beteljesedésként élem meg, hogy a
szószékről való tanítás kiegészülhetett a
katedrán való tanítással. Ehhez már csak
alázatra van szükségem, hogy valóban az
igazság mértéke szerint ta nítsak, és ne a
saját emberi elképzeléseim szerint.

– Elfoglaltságaihoz mi ad erőt, miből
táplálkozik? Volt-e olyan istenélménye,
amire időnként visszagondol, ami megerő-
síti a nehéz napokon?

Mint pap, az imából és a szentmisé-
ből táplálkozom. Lelki élet nélkül nem
volna értelme teológiát tanítani. Nem
könnyű, de törekszem az egyre széle-
sebb körű elfoglaltságaim mellett is
intenzív belső életet élni.

Meg kell azért azt is említenem,
hogy a gondolat maga éltet. Az olvasás,
a tanítás, a mélyebb tudományos refle-
xió valóban lelki-szellemi táplálékot
jelent számomra. Jelen helyzetben ezért
nem érzem, hogy száraz vagy unalmas
volna az életem.

A közelmúlt lelki élménye volt a
Sant’Egidio közösséggel való találkozá-
som. Egy belső sugallat hatására elvál-
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laltam a közösség szentmiséinek bemu-
tatását minden vasárnap 16 órakor a Gát
utcában. Idővel bekapcsolódtam a haj-
léktalan-szolgálatba is, és megismertem
a szegények valódi arcát. Bennük Jézust
felfedezve új lendületet vett a lelki élet-
em, ami az elmúlt időszakban nagyon
sok mélységet hozott nekem.

– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Az egyetemen a habilitációs mun-

kám elkészítését tartom a legfontosabb
feladatomnak. Az Etika órámra szeret-
nék egy átfogó jegyzetet készíteni, amit
kiegészítve habilitációs munkaként is
be szeretnék adni. Inspirál ez a kutatás,
és úgy gondolom, hogy a magyar egyház
is hasznát látja majd, ha megszületik
egy ilyen munka.

– Mit üzenne, mit tanácsolna a jelen-
legi pázmányos hallgatóknak?

Keressék a pázmányos lét sajátos
értékét, vagyis próbálják megérteni a
keresztény hitet egy mélyebb, tudomá-
nyos reflexió keretében is. Nagy lehető-
séget kaptak azzal, hogy itt tanulhatnak,
ne szalasszák el!

– Illetve mit üzenne konkrétan azok-
nak a fiataloknak, akikben mocorog a
papi vagy szerzetesi hivatás gondolata?

A magyar katolikus közösség nehéz
helyzetben van. Sok szempontból a ha -
nyatlás jeleit mutatja, és ez a mi éle -
tünk ben valószínűleg nem is fog alapve-
tően megváltozni. Éppen ez a helyzet
jelent azonban egy olyan közeget a ma
papságra vállalkozók számára, ami az
ősegyház helyzetére emlékeztet. Sok-
szor a semmiből, nehéz helyzetben kell
közösségeket építenünk. Ez hősiességet
és fáradhatatlanságot kíván tőlünk.
Hogy válaszokat tudjunk adni a ben-
nünket kérdezőknek, a lelki elmélyült-
ségre éppolyan nagy szükségünk van,
mint a szellemi felkészültségre. A kihí-
vás nem jelentéktelen. De tudjuk: min-
denre képesek vagyunk abban, aki ne -
künk erőt ad (vö. Filippi levél 4,13).

A könyvről…
Egy katolikus pap és a liberalizmus?

2015-ben – akkor még a budapesti
Szent István Bazilika káplánjaként – egy
új kutatásba kezdtem a Pázmány Egye-
tem Bölcsészet- és Társadalomtudomá-
nyi Karán. A teológiai doktori cím meg-
szerzése után szerettem volna még vala-
mit tanulni, és mivel a lelkipásztori
munka miatt erre csak belföldön volt
lehetőségem, a Pázmány politikaelmé-
leti képzését választottam. A klasszikus
liberalizmus és a katolikus tanítás viszo-
nya régóta érdekelt. Míg sok katolikus
szemében a liberalizmus gyanúsnak tű -
nő kifejezés, addig bennem ennek a szó-
nak mindig volt egy pozitív kicsengése.
Egy 19. századi angol katolikus szerző,
John Acton munkásságának bemutatá-

sán keresztül próbáltam meg feltárni a
liberalizmus és a katolicizmus találko-
zási pontjait, érvelve a két gondolkodás-
mód termékeny együttműködésének
lehetősége mellett. Ebben a témában
védtem meg 2020 tavaszán a második
doktori munkámat, amely az év végén
meg is jelent Lord Acton. A politikai libe-
ralizmus és a római katolikus tanítás
összeegyeztetésére tett kísérlet a 19. szá-
zadban címmel a Gondolat Kiadónál. 

Acton gondolkodásában a liberaliz-
mus nem egy konkrét politikai párt ér -
veit jelentette, hanem egy egyetemes, jól-
lehet nem szigorúan kidolgozott el -
méletet. Kevésbé egy politikai progra-
mot, mint inkább egy eszményt. Ennek
az eszménynek a középpontjában a lelki-
ismeret szabadságának igénye állt. A lel-
kiismeret szabadsága azt jelenti, hogy
mindenkinek biztosítva van az a legbel-
sőbb szféra, ahol külső törvényeknek
való engedelmesség nélkül, önmaga leg-
jobb belátása szerint hozhat meg erkölcsi
döntéseket. Ahogy ő fogalmazott „A lel-
kiismeret annyiban tökéletes, amennyi-
ben független a külső hatásoktól és a
körülményektől”. Valamint: „A lelkiis-
meret uralma lerombolja a rögzült nor-
mákat. Minden embert a saját törvény-
könyve alapján kell megítélni”. Az em -
ber e belső szférája, döntéseinek leg-
szentebb helye érintetlen kell, hogy
maradjon a külső, hatalmi beavatkozá-
soktól, hogy döntéseit a belső meggyő-
ződésére hallgatva tudja meghozni.  

A könyv megrendelhető a Gondolat
Kiadó honlapján (www.gondolat kia -
do.hu).

Minden kedves gencsi ismerősnek
és barátnak szeretettel köszönöm meg a
munkám iránti érdeklődést!

Gájer László

A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekei-
ért Alapítvány köszönti Önt, aki már
korábban is nekünk juttatta jövedelema-
dója 1%-át, és Önt, aki reményeink sze-
rint ezután is alapítványunkat szeretné
támogatni.
      Az így elnyert összeg segít bennün-
ket abban, hogy a gyermekek óvodai
életének tárgyi feltételei folyamatosan
korszerűsödjenek.
      Az óvodaudvar természetbarát anya-
gokból álló, biztonságos, játékokkal gaz-
dagodhasson.
Az alapítvány adószáma: 18887653-1-18
      Kérjük és köszönjük további támo-
gatásukat!

Tisztelt Gencsapáti Lakosok!
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők!
      Kérjük, hogy személyi jövedelema-
dójuk 1%-ának felajánlásával támogas-
sák a Gróf Apponyi Albert Általános
Iskola alapítványát.
Az alapítvány neve: Gencsapáti, Perenye
Általános Iskoláskorú Gyermekeiért
Alapítvány

Adószáma: 18883147-1-18
Támogatásukkal segítik a gyermekek
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítá-
sát, a szabadidős tevékenységük megvaló-
sítását, tehetséggondozását, jutalmazását.
      Felajánlásukat előre is köszönjük! 

Tisztelt Lakótársaim!
      Ismét közeledik az adó bevallások
időszaka. A cégek, magánszemélyek által
adható személyi jövedelemadó 1% civil
szervezeteink működtetéseit sokat segí-
tette. Kérem, ne feledjék ebben az évben
is adományukkal segíteni a Gencsapáti-
Perenye Polgárőrség működését. 

Adószámunk: 18888283-1-18
Tisztelettel és köszönettel: 

Benkő János, elnök

A Gencsapáti KSE köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki az adója 1% -ának fel-
ajánlásával segítette munkánkat.
      Egyben kérjük, hogy idén is támo-
gassa egyesületünk tevékenységét.
Köszönettel:  Gencsapáti Községi

Sportegyesület
Adószám: 19892636-1-18

Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör Egye-
sület nevében, ezúton is köszönjük az
SZJA 1%-os felajánlásaikat, amelyet az
egyesület szakmai programjaira, műkö-
dési költségeire – többek között a Hír-
mondó újság kiadására – fordítottunk
2020-ban is. 
Kérjük, idén is válasszon bennünket!

Adószámunk: 18883680-1-18
Köszönettel: Tanai Erzsébet, elnök

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

A Gencsapáti Plébánia hitéleti statisztikája
a 2020-as évben

III. Felajánlásból (adományokból) elvégzett munkák:

1. A Gencsapáti Plébániatemplomban: 
Szent Péter szobor restaurálása                                    350.000 Ft
Szent János szobor restaurálása                                   350.000 Ft
Betlehem javítása, festése                                              150.000 Ft
Tabernákulum belső megvilágítása                               65.000 Ft
Templom előtti kereszt és környezetének felújítása750.000 Ft

2. A Gencsapáti Plébánián:
Kapuk javítása és festése                                                  85.000 Ft
Plébániai mosdó előtető                                                  80.000 Ft

3. Közösségi ház udvara: 
Fa nyesés                                                                              20.000 Ft

4. Szentkút
Padok festése                                                                      40.000 Ft
Gyertyatartók festése                                                        85.000 Ft
Ereszcsatorna tisztítás                                                       15.000 Ft
Bokrok nyesése                                                                  20.000 Ft
Egész évi fűnyírás                                                            320.000 Ft
Kőműves javítási munkák                                               80.000 Ft

Adományokból elvégzett munkák ÖSSZESEN:  2.270.000 Ft

A 2020-ban elvégzett munkák teljes összege: 8.504.000 Ft

Ezúton is szeretném kifejezni hálás köszönetemet mindazok-
nak, akik a 2020-as esztendőben bármilyen módon és formá-
ban hozzájárultak a felújítási, a karbantartási és a javítási mun-
kálatokhoz Egyházközségünkben. 
Isten fizesse meg bőkezűen nagylelkűségüket! 

Gombos Bálint, plébános

Tisztelt adózó állampolgár, kedves gencs -
apátiak!
      Ezúton is köszönjük eddigi felajánlá-
sait, amellyel a Gencsapáti Hagyomá-
nyőrző Néptáncegyüttes, a Kópic, Kis-
kópic, Berkenye csoportok, illetve a Vasi

Népdalstúdió és utánpótlás csoportjai-
nak szakmai munkáját támogatta. Ön
idén ismét dönthet, hogy melyik szerve-
zetnek ajánlja fel az SZJA 1%-át. Kérjük,
tiszteljen meg minket bizalmával.
Célunk a helyi és vasi és a Kárpát-me -

dence néptánc, népzenei ha gyo má -
nyának megőrzése, hiteles feldolgozása
és színpadra állítása, a helyi szokások
életben tartása, átörökítése.

Adószámunk: 16867006-1-18 

1.    KERESZTELÉSEK:
Hely                             Születések      Kereszteltek
                                        száma 

Gencsapáti                     24 fő                22 fő
Perenye                           4 fő                 4 fő
Egyéb plébániáról                                  18 fő
ÖSSZESEN:                                            44 fő

I. Önerőből elvégzett munkák:      

1. A Gencsapáti Plébániatemplomban: 
Szobor talpazatok 2 db                                                   456.000 Ft
Főoltár 2 db nagy angyal                                                560.000 Ft
Főoltár 6 db gyertyatartó                                               720.000 Ft
Főoltár tabernákulum                                                    860.000 Ft
Templomlépcső                                                               442.000 Ft 
Templomlépcső melletti falak javítása                       314.000 Ft
Gencsapáti Plébániatemplom 

2. Az Apáti templomban: 
Gázkonvektorok javítása, ill. cseréje                           165.000 Ft

3. A Gencsapáti Plébánián: 
Gázkazán karbantartása                                                   76.200 Ft
Garázs távirányítók                                                          25.000 Ft

4. A Gencsapáti temetőben:
1 db papi sír  felújítása                                                    366.000 Ft

5. Egyéb költségek:
Hatósági ellenőrzési díj:                                                   44.000 Ft
Készülékek karbantartása és mérőóra cserék:          102.000 Ft
Pályázati elszámolási költség:                                          63.500 Ft
Mobil WC bérlése Szentkút                                             38.500 Ft

Önerőből elvégzett munkák ÖSSZESEN:            4. 234.000 Ft

II. A Püspökség támogatásával megvalósult munkák:    

Plébániatemplom bejárati ajtók cseréje                  1.000.000 Ft
Apáti templom sekrestye tető cseréje                     1.000.000 Ft

ÖSSZESEN:                                                                   2.000.000 Ft

2.   HALÁLOZÁS:
Gencsapáti 25 fő
Perenye 10 fő
ÖSSZESEN: 35 fő
      Férfi: 23 fő
      Nő: 12 fő
      Szentségekkel ellátva: 23 fő
      Szentségek nélkül: 12 fő

3.    ELSŐÁLDOZÁS:
Első áldozó: 16 fő

4.   BÉRMÁLKOZÁS: 
Bérmálkozó: 22 fő

5. ESKÜVŐ:
Szentségi házasságkötés: 3 pár

A GENCSAPÁTI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN  2020-BAN ELVÉGZETT FELÚJÍTÁSI  MUNKÁK
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Szociális étkeztetés – igényelhetik: 

A szociális étkeztetés keretében azoknak
a Gencsapáti lakóhellyel rendelkező, szo-
ciálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről gondosko-
dunk, akik azt önmaguk, ill. eltartottjaik
részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékos-
ságuk, pszichikai betegségük, szenve-
délybetegségük, hajléktalanságuk miatt.
Az intézmény főétkezésként napi egysze-
ri meleg ételt biztosít. A koronavírus jár-
ványra való tekintettel, a vészhelyzet ide-
jében az étkeztetést csak kiszállítással
biztosítjuk. Az étkeztetés során lehet igé-
nyelni normál és különböző diétás ebé-
det. Az étkeztetést mindenki számára
munkanapokon biztosítjuk.

Házi segítségnyújtás – igényelhetik: 

Házi segítségnyújtás keretében gondos-
kodik az intézmény azokról a személyek-
ről, akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak. (Sztv.63.§.) A házi segít-
ségnyújtás olyan gondozási forma, amely
az igénybevevő önálló életvitelének fenn-
tartását – szükségleteinek megfelelően –
lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi gondozó feladatai ellátása
során segítséget nyújt ahhoz, hogy az
ellátást igénybevevő fizikai, mentális,
szociális szükséglete: saját környezeté-
ben, életkorának, élethelyzetének és
egészségi állapotának megfelelően, a
meglévő képességeinek fenntartásával,
felhasználásával, fejlesztésével biztosí-
tott legyen. A segítségnyújtás gyakorisá-
gát mindig az egyedi szükséglet határoz-
za meg, mennyisége és formája mindig a
gondozott igénye szerint alakul.  

Szociális segítés keretében ellátott fel-
adatok:

•     A lakókörnyezeti higiénia megtar-
tásában való közreműködés körében: taka-
rítás a lakás életvitelszerűen használt
helyiségeiben (hálószobában, fürdőszo-
bában, konyhában és illemhelyiségben),
mosás, vasalás

•     A háztartási tevékenységben való
közreműködés körében: bevásárlás (sze-
mélyes szükséglet mértékében), segítség-
nyújtás ételkészítésben és az étkezés elő-
készítésében, mosogatás, ruhajavítás,
közkútról, fúrtkútról vízhordás, tüzelő
behordása kályhához, egyedi fűtés bein-
dítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb
szakmai kompetenciát igényel), télen hó

eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás
bejárata előtt, kísérés 

•     Segítségnyújtás veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében és a kiala-
kult veszélyhelyzet elhárításában.

•     Szükség esetén a bentlakásos szo-
ciális intézménybe történő beköltözés
segítése.

Személyi gondozás keretében ellátott
feladatok:

•     A szociális segítés keretébe tartozó
feladatok.

•     Az ellátást igénybe vevővel segítő
kapcsolat kialakítása és fenntartása köré-
ben: információnyújtás, tanácsadás és
mentális támogatás, családdal, ismerő-
sökkel való kapcsolattartás segítése, az
egészség megőrzésére irányuló aktív sza-
badidős tevékenységben való közremű-
ködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek
védelmében

•     Gondozási és ápolási feladatok
körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés,
ágyazás, ágyneműcsere, ínkontinens
beteg ellátása, testfelület tisztítása, keze-
lése, haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog- és
protézisápolás, körömápolás, bőrápolás,
folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz
nélkül), mozgatás ágyban, decubitus
megelőzés, felületi sebkezelés, sztóma-
zsák cseréje, gyógyszer kiváltása, gyógy-
szer adagolása, gyógyszerelés monitoro-
zása, vérnyomás és vércukor mérése,
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakás-
on belül és kívül, kényelmi és gyógyásza-
ti segédeszközök beszerzésében való
közreműködés, kényelmi és gyógyászati
segédeszközök használatának betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás, a
háziorvos írásos rendelésén alapuló terá-
pia követése (a tevékenység elvégzéséhez
való kompetencia határáig)

Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás
térítési díjfizetési kötelezettség ellené-
ben igénybe vehető szolgáltatás. Az ellá-
tásban részesülők térítési díjához jöve-
delmi helyzettől függően támogatást
nyújt Gencsapáti Község Önkormányzat
Képviselő-testülete. 

A szociális étkeztetés igénybevételének
személyi térítési díja:

Jövedelem-                                    Személyi 
kategória (Ft)                              térítési díj
0 – 60.000                                    146 Ft
60.001 – 90.000                          349 Ft
90.001 – 110.000                         417 Ft
110.001 – 150.000                        557 Ft
150.001 –                                       563 Ft

A házi segítségnyújtás igénybevételének
személyi térítési díja:

Jövedelem-                                 Személyi 
kategória (Ft)                       térítési díj / óra
0 – 75.000                                ingyenes
75.001 – 115.000                        459 Ft
115.001 – 175.000                      933 Ft
175.001 – 215.000                    1266 Ft
215.001 –                                    1582 Ft

Az intézmény a szociálisan nem rá -
szorult személyeknek is biztosít házi se -
gítségnyújtást, ennek összege: 1.840 Ft.

Az ellátások igénylése:

Az intézmény szolgáltatásainak igénybe-
vétele önkéntes, kérelemre indul, amit a
GESZGYI intézményvezetőjéhez kell
benyújtani. 

Nyomtatvány, bővebb információ,
segítség az ellátással kapcsolatban Pala-
tin Vivien intézményvezetőnél kérhető
az intézmény nyitvatartási idejében (hét-
fő–péntek: 8.00–16.00 óra). 

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Tel.: 94/510-835, 30/549-2552
E-mail: gencsik@gmail.com

ÉRTESÍTÉS

A Gencsapáti Szociális Szolgáltató Köz-
pont által biztosított ellátások (étkeztetés,
házi segítségnyújtás, nappali ellátás, csa-
lád- és gyermekjóléti ellátás) a vészhelyzet
idejében is folyamatosan működnek.

Az idősek klubját azonban a korona-
vírus járványra való tekintettel jelenleg
csak a klubtagok látogathatják a megfe-
lelő óvintézkedések szigorú betartása
mellett.

Az idősek és a segítségre szorulók
ellátása elsősorban az otthonukban tör-
ténik, illetve a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat ügyfélfogadásához hasonlóan
telefonon keresztül. 

A segítségnyújtás bármelyik formáját
az intézmény elérhetőségén igényelhetik
az érintettek és hozzátartozóik.

ÚJ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT INDUL

A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szer-
vezete 2021. január 1-jétől Támogató
Szolgálatot indított Szombathely, Kör-
mend, Sárvár és Kőszeg járások területén.

A támogató szolgáltatás célja: a fo -
gyatékos személyek lakókörnyezetben
történő ellátása, elsősorban a lakáson

A Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (GESZGYI) szolgáltatásai
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kívüli közszolgáltatások elérésének segí-
tése, valamint életvitelük önállóságának
megőrzése mellett a lakáson belüli spe-
ciális segítségnyújtás biztosítása révén. A
fogyatékosságot minden esetben igazol-
ni kell!

Pl.: speciális személyi szállítás, szállí-
tó szolgálat működtetése akadálymentes
kisbusszal, ügyintézés,vásárlás, gyógy-
szer íratás, kiváltás, információ nyújtás,
meghatalmazással végzett feladatok,
gondozás, készségfejlesztési tevékeny-
ség: torna, tanulás, felolvasás, fejlesztő
játékok, mobilizáció: mozgatás, séta,
szabadidős tevékenység: közösségi prog-
ram, hobbi támogatás, gyermekek szál-
lítása – iskolába, óvodába, fejlesztésre,
vizsgálatra, felnőttek szállítása: vizsgá-
latra, ügyintézésre.

Amennyiben környezetükben van
olyan személy, aki fogyatékossági támo-
gatásban, vakok személyi járadékában,
illetve magasabb összegű családi pótlék-
ban részesül, és a szolgáltatás felkeltette
az érdeklődését, a következő elérhetősé-
geken egyénre szabottan bővebb felvilá-
gosítást lehet kérni:

Tel.:  +36 70 933 8813
E-mail:  zsuzsa.tothne@voroske-

reszt.hu ; vasmegye@voroskereszt.hu
Cím:  9700 Szombathely, Domonkos
utca 8.
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Sok tervvel és elszántsággal indítjuk az
évet. Egyelőre csak tervezünk, de remél-
jük, hogy minél több mindent meg is
tudunk valósítani az év folyamán. Az
egyesület tagjai között, szinte teljes lét-
számmal szerepelnek a Gencsapáti Bor-
barát Hölgyek tagjai. Továbbra is szeret-
nénk folytatni azoknak a programoknak
a szervezését, amit a Borbarát Hölgyek-
kel elkezdtünk. Gondolok itt például a
bormustrára, amit szívesen fogadtak a
helyi gazdák, és amit eddig két alkalom-
mal már megszerveztünk január első
szombatján. Amint a szabályok engedik,
szeretnénk pótolni az idei elmaradt bor-
mustrát. A falunap részeként a borte-
raszt is szívesen megszerveznénk, remél-
jük idén már lesz lehetőségünk rá. 

Szeretnénk folytatni a falu dekorálá-
sát az ünnepekhez, évszakokhoz kapcso-
lódóan. Köszönjük, hogy a legtöbben
vigyáztak a díszeinkre, így a jövő évi ka -
rácsonyi dekoráláshoz fel tudjuk hasz-
nálni az épen maradt dekorációinkat. Az
első év a dekorálás szempontjából idő-
igényesebb lesz egy kicsit minden alka-
lomra, de én bízom benne, hogy idővel

egyre könnyebb lesz, ha vigyáznak a de -
korációinkra. Több visszajelzést is kap-
tunk, sokaknak tetszettek a díszek, úgy
érezzük, van értelme a díszítésnek. 

Egy közös szemétszedésre is  szeret-
nénk invitálni majd a falu lakosait. Sze-
retnénk megmutatni, hogy van igény a
szemétmentes környezetre, és jó példá-
val járni a gyerekeink előtt.

A húsvét kapcsán is merültek fel prog -
ramok, úgymint kézműves foglalkozás,
to jáskeresés. Reméljük, hogy ezekről bő -
vebben is írhatunk majd a húsvét kö ze -
ledtével.

Nagy vágyunk egy sport- és egészség-
nap megszervezése, amelyen minden kor-
osztály találhat kedvére való programot.

Egyesületünk egyik rövidtávú célja a
helyi termelők összegyűjtése, majd meg-
ismertetése a lakossággal, ezzel tá mo gat -
va a helyi termelők és vállalkozók piacát.

Ötletből nincs hiány. Reméljük, hogy
hamarosan javul a helyzet, és konkrét
időpontokkal is tudunk jelentkezni a
programokat illetően. Addig is Mindenki
vigyázzon magára, békés, egészségben
gazdag új évet kívánunk Mindenkinek! 

Mozdulj Gencsapátiért 
Egyesület tervei 2021-re

2021. évtől egyes önkormányzati adó-
igazgatási hatásköröket a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, illet-
ve a helyi iparűzési adóbevallás benyúj-
tását is a NAV-hoz kell teljesíteni.

1.) Belföldi gépjárművek adóztatása
      A gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos
rendelkezései alapján a belföldi gépjármű-
vek adója esetében az adóhatósági felada-
tokat már nem az önkormányzati adóha-
tóság végzi. A módosulás kapcsán az adó-
hatósági feladatokat a belföldi gépjármű-
vek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-
jétől már az állami adóhatóság látja el.
     2021. január 1-jét megelőző időszakra

eső gépjárműadó ügyekben (2020. dec-
ember 31-ig terjedő időszak adókötele-
zettségének megállapítása, ezen időszak
adójának beszedése, végrehajtása, erre az
időszakra vonatkozó ellenőrzés és szank-

ciók megállapítása) az adóhatósági felada-
tokat – a Gjt. 2020. december 31-ig hatá-
lyos szövege alapján – továbbra is az ille-
tékes önkormányzati adóhatóság látja el.
      Év elején a NAV minden érintettnek
határozatot küld a fizetendő adóról, az
aktuális fizetési határidőkről és az új
gépjárműadó-bevételi számláról. A gép-
járműadó első részletét 2021. április 15-
éig, a második részletet 2021. szeptem-
ber 15-éig kell befizetni.
     A részletek a NAV honlapján olvas-

hatók: https://www.nav.gov.hu/nav/saj-
toszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_val-
to20201222.html

2.) Helyi iparűzési adóbevallás benyúj-
tása
      2021. január 1-jétől az adóalanyok
–főszabály szerint – kizárólag az állami
adóhatóságon keresztül kötelesek elekt-
ronikus úton benyújtani a helyi iparűzési

adóbevallásukat, legyen az új bevallás,
régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve
bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján https://www.nav.gov.hu/
ÁNYK formátumban fellelhetők. Az
Elektronikus Önkormányzati Portálról
(E-Önkormányzat) a helyi iparűzési adó-
bevallásokat idén már nem lehet benyúj-
tani az önkormányzatok felé.
      Fontos, hogy maga az iparűzési adó-
bevallás feldolgozása, esetleges javítása
az önkormányzati adóhatóságnál törté-
nik és az adófizetést is az önkormányzat
számlájára kell változatlanul megtenni.
      A helyi iparűzési adó és adóelőleg
fizetési kötelezettséget Gencsapáti köz-
ség Önkormányzat 11747006-15421278-
03540000 számú helyi iparűzési adó
számlájára kell teljesíteni.

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal

Egyes adóigazgatási hatáskörök változása
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A korlátozások alatt is nyitva

tartunk, bistro jellegű kínálatunk

folyamatosan változik.

Legyen Ön a következő 

törzsvendégünk! Az aktuális

ajánlatainkért kövesse 

Facebook oldalunkat: Az 502-es 

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. 
+36 30 9367885    +36 30 2376152

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

•     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
•     Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928
•     Malacok eladók. Tel: 30/194-5260

Apróhirdetések

Több mint 30 éve közmegelégedésre, elő-
nevelt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid
650 Ft/db, hús-hibrid 560 Ft/db, kakas
560 Ft/ db, a vegyes 560 Ft/db. 20 kg-os
csirketáp rendelhető 180 Ft/kg áron. Szál-
lítás: 2021. március közepe, második szál-
lítás április vége-május eleje. Rendelést
lehet leadni személyesen Gencsapáti
Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047. 
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2020. december 19-én búcsúztatták a
Plébániatemplomban, majd helyezték
örök nyugalomra a gencsapáti temető-
ben Pavlics Imre gyógyszerészt, aki egy
hónappal szeretett felesége halálát
követően tért meg Teremtőjéhez. 
      Részletek Gombos Bálint plébános
úr búcsúztatójából:

Pavlics Imre testvérünk távozása pó -
tol hatatlan űrt hagyott nemcsak gyer me -
kei és családjaik szívében, hanem a
gencsapáti és a perenyei emberek élet-
ében is, hiszen a gyógyszerész úr segítő-
kész tanácsai és szeretetteljes szavai hoz-
zátartoztak a mindennapjainkhoz. Ezért
hiányozni fognak mindazoknak, akik
bár miféle bajukkal, kérdésükkel, biza-
lommal fordultak hozzá. A mai napon,
de cember 19-én, amikor 80. születésnap-
ján köszönthetnénk Imre bácsit, már
csak a köszönetünket tudjuk kifejezni (...) 

Pavlics Imre Tamás a vas megyei
Balozsameggyesen (ma Meggyeskovácsi)
született, vallásos nagycsaládban, kilen-
cedik gyermekként. Szülei a falu tanítói
voltak, ezért nagy tisztelet, megbecsülés
és szeretet vette őket körül. Testvérei
közül öten még élnek: köztük Pavlics Ist-
ván atya, nyugalmazott jánosházai plé-
bános is. Imre az elemi iskola elvégzése
után a szombathelyi Nagy Lajos Gimná-

ziumban tanult, ott érettségizett 1959-
ben, majd a budapesti Orvostudományi
Egyetem gyógyszerész karán szerzett
diplomát, 1965-ben. Ezt követően Szom-
bathelyen kezdett el dolgozni. A munka-
helyén ismerkedett meg Katavics Mártá-
val, akivel 1974-ben kötöttek szentségi
házasságot Vasasszonyfán. Két gyermek-
ük született: Tamás és Márta, akiket a
szülők nagy szeretetben, vallásosan ne -
veltek fel. Később Imre édesapa nagy
örömmel fogadta mind a hat unokájá-
nak születését. (…)

1975-ben fiatal gyógyszerészt és gyógy-
szertári asszisztenst kerestek Gencsapáti-
ba. Imre a feleségével együtt ekkor köl-
tözött ide. Azóta laknak településünkön
és 45 éven át végezték együtt hűséges
szolgálatukat a gencsapáti és a perenyei
emberek számára. A privatizáció után
megvehette a gyógyszertárat, amely
2002 óta családi vállalkozásban műkö-
dik. Imre bácsi, a gyógyszerész úr élet-
ében a hivatásának élt. Még nyugdíjasan
is dolgozott. A feleségével együtt rendít-
hetetlenül helyt álltak a patikában. Ő pe -
dig továbbra is tanácsaival segítette a
hozzá fordulókat a tőle megszokott ha -
tározottsággal és szerénységgel. (...)

Imre testvérünk a jó Istenben biza-
kodva fogadta, imádságos lelkülettel és

In memoriam Pavlics Imre csendesen viselte az utóbbi időben már
egyre gyakrabban jelentkező fájdalma-
kat és a betegségével együtt járó újabb
ke resz teket. „Úgy ment el, ahogy élt:
csendesen és szerényen, lelke most
pihenjen Istennél békében.” 

Több évtizedes, áldozatkész szakmai
tevékenységéért 2016-ban Gencsapáti
Község Önkormányzata a „Gencsapáti-
ért végzett kiemelkedő munkájáért”
kitüntetést adományozta Pavlics Imre
gyógyszerésznek. 

Őszinte részvéttel osztozunk a család
fájdalmában, emlékét megőrizzük. Nyu-
godjon békében a jó Isten szeretetében!

Megrendülve hallottuk a hírt! 69 éves
korában elhunyt NÉMETH TAMÁS
ZENÉSZ, az Anima Sound System ala-
pító tagja, sok zenekar meghatározó
muzsikusa. A Mesebolt Bábszínház ze -
nészeként-zeneszerzőjeként is ismer-
hettük.  Számtalan hangszeren és stí-
lusban játszott, legismertebb talán a
duda, tárogató és szaxofon játékáról.
A Vasi Népdalstúdió, a Gencsapáti Ha -
gyo mány őrző Néptáncegyüttes, a me -
gye néptáncegyütteseinek előadásain
több évtizede közreműködött alkotó-
társként, zenészként. 

Gencsapáti kulturális rendezvényein,
megemlékezésein, közösségi eseménye-
in szinte állandó vendégművész volt,
ahova valóban hazajárt! 

Nyugodjál békében Tamás, legyen
neked könnyű a föld! 

Őszinte részvéttel osztozunk a család
fájdalmában!

Kedves Tamás! 
A Gyöngyös-kert Óvoda dolgozói és

mindenkori gyermekei köszönik a több
évtizedes segítő, támogató munkádat.
Hangszer bemutatóiddal, muzsikáddal

színesebbé tetted rendezvényeinket.
Érdeklődve, örömmel figyeltünk, hall-
gattunk téged. Nem egyszer táncra is
perdültünk a dudaszódra a szüreti
mulatságokon, március idusán pedig a
tárogatód hangját fújta a szél a Gyön-
gyös-patak túloldalára. Sok-sok türelem-
mel válaszoltál a gyermeki kérdésekre,
apró kezükbe adtad a sámándobot, népi
furulyákat, együtt „zenéltetek”.

Ezekkel a fotókkal búcsúzunk Tőled,
nyugodjál békében!

In memoriam Németh Tamás
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A településen a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatot ellátó gazdasá-
gi társaság, az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. évente 10 alkalom-
mal (áprilistól novemberig), havonta egy-
egy alkalommal házhoz menő rendszer-
ben üríti és elszállítja az ingatlan elé
kihelyezett, erre a célra rendszeresített

–    legfeljebb a kommunális edény
méretével megegyező, szabványos barna
fedővel vagy barna testtel rendelkező – a
kommunális edénytől jól megkülönböz-
tethető – hulladékgyűjtő edényt,

–    170 literes STHK emblémával ellátott
zöldhulladék-gyűjtő zsákokat.

Az edényekbe, illetve zsákokba fák, bok-
rok nyesedékeit (maximum 5 cm átmé-
rő) lenyírt füvet, levelet lehet betenni. 
      Az egyéb zsákban, zsák nélkül köte-
gelve kihelyezett, illetve a zsák méretét
meghaladó zöldhulladékot a közszolgál-
tató nem szállítja el. 

A zöldhulladék gyűjtő zsákok ára: 220,- Ft.
A legközelebbi zsák értékesítési pontról
az alábbi helyen tájékozódhatnak:
https://stkh.hu/szolgáltatasaink/hulla-
dekgyujto-zsakok-ertekesitese/

A közszolgáltató januárban és február-
ban két alkalommal a kidobott kará-
csonyfákat gyűjti össze, de a karácsonyfa
gyűjtésekor a zsákban kihelyezett zöld-
hulladékot nem szállítják el. 

Fentieken túl, az STKH működési terü-
letén bejelentett lakcímű, hulladékszállí-
tási díjtartozás nélküli lakosok évente 6
alkalommal, alkalmanként legfeljebb 300
kg zöldhulladékot (levágott fű, fa nyese-
dék (maximum 20 cm átmérőig), kerti
zöldhulladék, falevél, avar) rakhatnak le
ingyenesen az STKH kőszegi telephelyén
(9730 Kőszeg, Csepregi út 1.). Kapcsolat:
(94) 200-255

A telep nyitva tartása:

Kedd     8.00 – 15.30
Szerda:  9.00 – 16.30
Péntek:  8.00 – 15.30

Minden hónap 2. és 4. szombatján
8.00 – 15.30 

Téli szünet: december 15-től március
15-ig 

A lakhely igazolása lakcímkártya bemu-
tatásával történik.
      A 300 kg feletti zöldhulladék lerakás
díja: 12,5 Ft/kg.

Kérem, hogy környezetünk védelme és a
település rendezettségének megőrzése
érdekében vegyék igénybe a szolgáltatást.

Bodorkós Ferenc, polgármester

A zöld hulladék begyűjtése

Boldog újévet kívánunk a Gencsapáti-Perenye
Polgárőrség tagjai nevében Gencsapáti minden
lakójának, egyben köszönjük a részünkre fel-
ajánlott SZJA 1 %-át. 
      Kérjük ezután is együttműködésüket, támo-
gatásukat és köszönjük észrevételeiket, jelzései-
ket, amellyel hozzájárultak településünk közbiz-
tonságához!

Köszönettel:  Gencsapáti-Perenye Polgárőrség

A polgárőrség hírei 
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Kevesebben, de annál lelkesebben vár-
tuk a karácsonyt. A Tökmag csoporto-
sok terme igazi Mikulás kuckóval
bővült, ahol a kicsik nagy örömmel ját-
szottak. 

A Tudorka csoport felelevenítette a
Lucázás hagyományát. 

Volt Luca napi búzaültetés, mézes
süti készítés, meglátogattuk a falubetle-
hemet és karácsonyfát. 

Ügyes angyalkákként kis karácsony-
fát díszítettünk, ami alatt sok ajándék
várt Bennünket. 

Boldog Új évet mindenkinek! 

Karácsony az oviban

A Gencsapáti Művelő-
dési Ház és Könyvtár
meghirdeti farsangi jel-
mezversenyét! 
Kedves kicsik és nagyok!

Minden évben az
egyik legkedveltebb ren-
dezvényünk a Farsang
farka idén sajnos elma-
rad a vírushelyzet miatt.
Nagyon szomorúak va -
gyunk, mert idén is sok-
sok ötlettel, játékkal vártuk volna a családokat a jelmezes mulatságra. Az est egyik
fénypontja mindig a jelmezes felvonulás, amikor kicsik és nagyok bemutatják kreatív
jelmezüket! Szeretnénk, ha idén is megcsodálhatnánk az ötletesebbnél ötletesebb jel-
mezeket. Csak idén egy kicsit másképp, a közösségi oldalainkra töltenénk fel fényké-
pek formájában. 

Kérünk tehát titeket, hogy küldjetek jelmezes képeket a gyerekekről, felnőttekről,
családokról, baráti társaságokról egyszóval mindenkitől várjuk, aki kedvet érez hozzá,
hogy „csakazértis” beöltözik és megmutatja magát! A legjobb, legszebb, legötletesebb
jelmezeket természetesen díjazzuk! 

A fényképeket 2021. február 8-ig várjuk a spiegelszaboviktoria@gmail.com e-mail
címre!

Bál, bál maszkabál minden jelmez készen áll, szól a nóta messze száll, 
Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál!

Farsangi jelmezverseny!
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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: 2021. február 11.

Európai Szociális
Alap

Már nagyon várjuk természetesen mi is,
hogy közösségeinkkel és programokkal
legyen tele újra intézményünk. Sajnos
nem tudhatjuk, meddig tartanak a kor-
látozások, de bízunk benne, hogy a
közeljövőben újra találkozunk! A terve-
zés- újra -és áttervezések időszakában
felújítási és karbantartási feladatok való-
sulhattak-valósulnak meg intézmé-
nyünkben az elmúlt év végén és 2021
elején. 

      Megvalósult: a nagyterem, a színpad
és a mellékhelyiségek falfestése, az
nagytermi ajtók mázolása. A nagyterem
parketta csiszolása és újralakkozása, új
ba lett-padló beszerzése, él-védők készí-
tése. A karbantartási munkákat tovább
folytatjuk a műszaki csoport munkatár-
saival. 
      Köszönjük Gencsapáti Község Ön -
kormányzata és a Csoóri Sándor Alap
támogatását, segítségét.

Felújítási- karbantartási munkálatok
a Művelődési Ház és Könyvtárban

Az olvasás menedék a könyveket szere-
tőknek, segít átélni és túlélni, a stresszt
csökkentő hatása bizonyított, így a
mostani kényszerű bezárkózás idején
még fontosabb, hogy új, és szép olvasni
valóhoz 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 tanu-
láshoz 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!
Olvasni jó!

HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TŐSÉG!

1/16-od old. 1200 Ft
1/8-ad old. 2000 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!
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