
A remek verseny mellett igazi búcsúi 
forgatag várta az érdeklődőket július 
utolsó vasárnapján Gencsapátiba az 
iparterületre, köszönet a tulajdonos 
Edilkamin Kft.-nek, hogy ismét itt ren-
dezhettük meg hagyományos progra-
munkat. Népi játszóház, körhinta, 
ugrálóvár, íjászat, póni lovaglás, kocsi-
kázás, és természetesen a versenyzők, 
az impozáns 30 fogat! 

A 16. Jakab-búcsúi C-kategóriás, 
pontszerző kettes fogathajtóverseny aka-
dályhajtását Fülöp Zsolt nyerte idén, 
Vankó Imre és ifj. Schwarcz Béla előtt. 

A hagyományoknak megfelelően 
idén is óriási készülődés előzte meg a 
Jakab-búcsúi kettes fogathajtóversenyt 
Gencsapátiban. A szervezőkön ezúttal 
sem múlt semmi, világszínvonalú ver-
senykörülményeket biztosítottak a részt-

vevők számára. Összesen 29-en mérték 
össze tudásukat az akadályhajtás első és 
második fordulójában. Rendkívül nívós 
mezőny verődött össze Gencsen, hiszen 
négy országos bajnok is megjelent a ren-
dezvényen. A hazai hajtók mellett Szlo-
vákiából is érkeztek versenyzők. A szín-
vonalas megmérettetés végül Győr-
Moson-Sopron megyei sikerrel zárult, a 
Győrsági Lovas Egyesület színeiben 
Fülöp Zsolt diadalmaskodott. Mögötte a 
szlovákiai Vankó Imre végzett a második 
helyen, míg a Somogy megyei Zamárdi 
Petőfi SE hajtója, ifj. Schwarcz Béla lett a 
harmadik. 

A vasiak közül a Savaria LSE verseny-
zője, Novák Szabolcs zárt a legelőkelőbb 
pozícióban a negyedik helyével. Nyolca-
dik lett a Szent Jakab Lovas SE képvisele-
tében Kránicz Ferenc, kilencedik pedig 
Geröly Tibor, a Főnix LE színeiben. 

A versenyen belül a vasiak külön 
meccset vívtak a kvalifikációs pontokért, 
hogy bejuthassanak az országos bajnok-
ságra. A megyei viadalt Novák Szabolcs 
nyerte Kránicz Ferencet és Geröly Tibort 
megelőzve. A szerzett pontokat tekintve 
a kvalifikációs pontversenyt Novák Sza-
bolcs vezeti 62 egységgel, második he -
lyen áll Geröly Tibor 58 ponttal, harma-
dik pedig ifj. Szájer József (Katafai Lovas 
SE) 57 ponttal.  

Az akadályhajtás első fordulójában 
hibáztam egyet, de az csak a célba érke-
zéskor jelezték, egészen addig azt hittem 

hibátlanul teljesítettem – idézte fel ver-
senyét Geröly Tibor, a Főnix LE hajtója. 
– A második fordulóban az összes fogat 
közül nekem sikerült a leggyorsabb hi -
bátlan kört futnom. Mivel azonban na -
gyon magasan kvalifikált hajtókkal kel-
lett megvívnom, így egy apró verőhiba is 
végzetesnek bizonyult és csak kilencedik 
lettem. 

A hajtók Szelestén és Nagygeresden 
is megvívnak még egymással a következő 
hetekben. Utóbbi állomáshelyeken dől 
el, ki képviseli majd Vas megyét az orszá-
gos bajnokságon.  (A mai állás szerint a 
Szelestei eredmények alapján 1. Szájer 
József, 2. Novák Szabolcs, 3. Geröly Ti -
bor, akik a regionális és országos döntő-
ben képviselik Vas megyét!) 

A vadászhajtást a marcali Magyar 
Zoltán nyerte, mögötte második lett a 
zalalövői Lebics István, a bronzot pedig a 
vasi hazai versenyző Geröly Tibor szerez-
te meg.  

Az eredményhirdetésen köszöntőt 
illetve beszédet mondott Bodorkós Fe -
renc polgármester, Majthényi László a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Velkei 
József a Magyar Lovassport Szövetség 
Fogathajtó szakág elnöke. Nagy megtisz-
teltetés volt a szervezők számára, hogy a 
Fogathajtó szakág elnöke részt vett a ver-
senyen. Kiemelte a sportág szépségét, a 
verseny remek lebonyolítását és külön a 
legidősebb fogathajtót, Nagy Róbertet!, 
de az ifjak is megmérettették magukat 
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XVI. Búcsúi Fogathajtó verseny 
Jakab búcsú Gencsapátiban

Vankó Imre

Akadályhajtás eredményhirdetés Vadászhajtás eredményhirdetés

2022juliaug g.qxp_2010jan  2022. 08. 16.  10:55  Page 1



2022 .  júl ius–augusztus hírmondó2

XVI. Búcsúi Fogathajtó verseny
versenyen kívül , a hazai Seper Mira sze-
mélyében. 

A díjakat Velkei József, a Magyar 
Lovassport Szövetség Fogathajtó szakág 
elnöke, Majthényi László, a Vas megyei 
Közgyűlés elnöke, a verseny fővédnöke, 
Bodorkós Ferenc, Gencsapáti polgár-
mestere, Kis Ágnes, a Főnix LE elnöke, 

Fessler Csenge, a Gencsapáti Hagyomá-
nyőrző Néptáncegyüttes táncosa, Gulyás 
Gábor, Vas Megyei Lovasok Egyesület 
elnöke, Dr. Takáts Eszter, a Vas Megyei 
Lovassport Szövetség elnöke, Gerencsér 
Beáta-címzetes iskolaigazgató, Mészáros-
né Baán Ildikó óvodavezető, valamint Kiss 
Tibor önkormányzati képviselő adta át. 

A két versenyszám között az AEQUI-
TAS (Katrics Tamás és Vargyas Viktor) 
lovas kaszkadőr csapat valóban világszín-
vonalú műsorát tekinthették meg az 
érdeklődők! 

 
Rendezvényünk támogatói:  
      Vas Megyei Közgyűlés, Savaria Ipar-
technika Kft. Savaria Agrár Kft., Gencsa-
páti Község Önkormányzata, Robert 

Holz Kft, SZETT Kft. Kondor Stúdió Kft., 
Vasi Fulltáv Kft, Edilkamin Kft, Lócsi 
Miklós, Ferrum Kft., Gergácz László – 
COOP Kft., Jáger Imre, Kiss Kertészet, 
OLIMIR Szolgáltató Kft. – Kovács Krisz-
tián, Nyugat Produkció Kft., Tolnay 
Gasztro Kft., Ostyola család, XODA Kft., 
Kovács Vince és Dr. Tömő Katalin, 
Peresztegi Dániel,  Perintkert Kft., Főnix 
Lovas Egyesület. Köszönjük a támogatást!  

      Külön köszönet az előkészítésben és 
megvalósításban résztvevő segítőknek! 
 Seper Mira

Nagy Róbert??????

Egyesületünk július 16-án délután közös 
sétára invitálta az érdeklődőket.  
      A Mű velődési Háztól indulva a Hor-
gász tó érintésével Perenyén keresztül 
sétáltunk el a Szentkútig.  Köszönjük szé-
pen Mucza Bélának és Jáger Imrének, hogy 
vendégül látták a résztvevőket. A Szentkú-
ton finom gulyás várta az érkezőket, 
köszönjük Katona Zoltánnak, hogy elké-
szítette nekünk!  

Mozdulj Gencsapátiért Egyesület

Sétáljunk együtt!
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50 éves osztálytalálkozót tartott az 1972-
ben végzett 8. A és B osztály. Hálaadó 
szentmisével kezdődött az élő és elhunyt 

osztálytársak, tanárok, igazgatók emlé-
kére. Ezt követte egy rendkívüli osztály-
főnöki óra, majd egy finom ebéd és kora-

50 éves osztálytalálkozó

Óriási hőség, remek hangulat, tökéletesen előkészített pálya várta a magyar Bmx-es 
mezőnyt Gencsapátiban. 80-an fölötti előnevezők jelezték indulási szándékukat.  
      A helyi csapat remekül felkészült a versenyre. A heti edzések mellett 5 napos edzőtábor-
ban is részt vettek a versenyzők. 

2022-es Országos BMX Bajnokság

estébe nyúló beszélgetés a Tolnay ven-
déglőben!  
      A 85 éves Németh László osztályfő-
nök visszaemlékezett a gencsi évekre.  
      Találkozunk 1 év múlva!

Eredmények a szombati 
időmérőn: 
 
Amatőr 7 évesek közt:  
      1. Pék Gergő 
      2. Takács Dávid 
Amatőr 9 évesek közt: 
      1. Gyenes-Mikó Bence 
 
Versenyengedéllyel rendelke-
ző versenyzők: 
U7 kategória:  
      3. Major Levente 
U9 kategória:  
      3. Gombos Bors  
      4. Gaál Zétény   
      1. Kocsis Kata 
U11 kategória:  
      3. Kocsis Bendegúz 
      4. Varga Bálint 
      5. Gombos Misa 
      6. Horváth Márk 
      9. Martonfalvi Márk 
U13 kategória:  
      1. Kleé Balázs 
      3. Vörös Zalán 
      6. Mátyás Áron 
      3. Horváth Amira 
U15 kategória:  
      1. Kiss Barnabás 
U17 kategória: 
      1.Zsoldos Péter 
      6. Kleé Krisztián 
19+ kategória:   
      1. Vincze Gergely 

30+ Masters: 
      1. Balogh Péter 
      2. Bertalan Roland 
      6. Szabó Dániel 
 
Eredmények a vasárnapi 
versenyen: 
Amatőr 7 évesek közt: 
      1. Pék Gergő 
      4. Takács Dávid 
      5. Gombos Milos 
U13 lány kategória:  
      3. Horváth Amira 
Masters 30+: 
      1. Balogh Péter 
      3. Szabó Dániel 
      4. Bertalan Roland 
      6. Gombos Zsolt 

U7 kategória: 
      1. Major Levente 
U9 kategória: 
      2. Gombos Bors 
      6. Gaál Zétény 
      9. Bányai Nándor 
U9 lány kategória:  
      1. Kocsis Kata 
U11 kategória: 
      1. Kocsis Bendegúz 
      3. Varga Bálint 
      5. Gombos Misa 
      6. Horváth Márk 
      11. Martonfalvi Márk 
U13 kategória: 
      1. Kleé Balázs 
      2. Vörös Zalán  
      4. Mátyás Áron 

U15 kategória:  
      2. Kiss Barnabás 
U17 kategória: 
      1. Zsoldos Péter 
      5. Kleé Krisztián 
19+ kategória: 
      1. Vincze Gergely 
 
Összesen 24 db dobogós helyezést 
értünk el, 13 db Magyar Bajnoka lett 
a 2022-es évben a Gencsapáti KSE 
BMX csapatának 
 
Köszönjük a támogatást, hajrá 
Gencsapáti! 

2022juliaug g.qxp_2010jan  2022. 08. 16.  10:56  Page 3



Megdöbbenve és megrendülve hallot-
tuk a hírt, hogy Schmalzel Antal 
(sokunknak Tóni) a „Savaria-Agrár” 
Kft. ügyvezető igazgatója, a Mezőgaz-
dasági Termelők Vas Megyei Szövetsé-
gének elnöke hirtelen itt hagyta földi 
világunkat. Rá emlékezünk. 
      Schmalzel Antal 1958-ban született 
Szombathelyen, az általános iskolát Fel-
sőcsatáron végezte, középiskolába a 
szombathelyi Kanizsa Dorottya Gimná-
ziumba járt. A középiskola elvégzése 
után a mosonmagyaróvári Agrártudo-
mányi Egyetemen folytatta tanulmánya-
it, ahol 1983-ban szerzett agrármérnöki 
diplomát. 
      A diploma megszerzése után a 
gencsapáti SAVARIA Mezőgazdasági 
Szövetkezetben kezdte el a szakmai 
pályafutását. A szövetkezet vezetése fel-
ismerve jó szakmai felkészültségét, a 
növénytermesztési ágazat vezetésével 
bízta meg; e nem kis feladatot (2400 ha 
szántó) lelkiismeretesen, az ágazatban 
javuló eredmények elérésével hajtotta 
végre. Lelkesedése töretlen volt, szívvel-
lélekkel dolgozott a mezőgazdaságért, a 
vidékért.   
      A szakmai ranglétrát végigjárva, – a 
szövetkezet gazdasági társasággá történt 
átalakulását követően – a „Savaria-
Agrár” Kft. ügyvezetőjévé választották 
2002-ben. 
      Egy egykori falusi téeszből mára egy 
21. századi, korszerű vállalkozást hozott 
létre, cégét hosszú ideje, kiemelkedő 
eredményességgel vezette és képviselte a 
település és a térség agráriumát. 

      Rendszeres résztvevője volt a szak-
mai továbbképzéseknek, tevékenységét 
megyei szinten is elismerték. 
      Szakmai munkája mellett mindig is 
fontos volt számára a közösségért való 
fáradozás. Ezt felismerve és elismerve 
választották 2009-ben a Mezőgazdasági 
Termelők Vas Megyei Szövetségének 
elnökévé és erősítették meg tisztségében 
a legutóbbi választáskor is. A szövetség 
érdekvédelmi tevékenységét irányította, 
a civil szervezetet nagy odaadással, kellő 
hozzáértéssel, lelkesedéssel vezette. Az 
Országos Szövetség elnökségi tagja volt.   
       Fontos volt számára a   tagszervezetek 
vezetőinek összefogása, a velük való együtt-
lét és nem utolsó sorban az, hogy a szövet-
ség és munkatársai a feladatukat a tagokat 
segítve, azok megelégedésére végezzék. 
      Nagy gondot fordított az elődök 
iránti tiszteletet bizonyító rendezvények 
szervezésére és szabad idejéből rengete-
get áldozott a szövetség tagjaival való 
együttlétre is. Szakmáját és a közösséget 
megbecsülő emberként MOSZ emléké-
rem kitüntetésben részesült. 
      Felesége, két gyermeke és 6 unokája 
volt a biztos háttér és öröm számára. 
      Szívügyének érezte a vidék fejleszté-
sét, nagy hangsúlyt fektetett a környezet 
megőrzésére és fenntartására, emiatt 
kiemelkedően fontosnak tartotta a meg-
fontolt költséggazdálkodást és a környe-
zetcentrikus üzemelést. Környezetében 
mindig is törekedett a jó emberi kapcso-
latok kialakítására; szívesen segítette a 
helyi és a közelben élő gazdákat, akár 
szaktanáccsal is. 
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Gencsapáti életének egyik meghatározó 
szereplője volt, nemcsak gazdasági, 
hanem civil értelemben is, hiszen a kul-
turális és sport programok, intézmények 
segítése, támogatása elengedhetetlen 
volt a munkájában. Egy életterünk van - 
ahogy mondta - és valóban amiről 
beszélt, az maga a vidékfejlesztés, amely 
az itt élők életminőségének javítását 
jelenti gazdasági és kulturális értelem-
ben egyaránt. 
      Évek óta rengeteget tett Gencsapáti 
községért; munkáját Gencsapáti Község 
Önkormányzata a település legrango-
sabb, „Gencsapátiért végzett kiemelkedő 
munkáért” kitüntetéssel ismerte el. 
      Kedves Tóni! Nyugodjál békében, 
köszönjük, hogy ismerhettünk! A csa-
ládnak őszinte részvétünk mellett, mie-
lőbbi megnyugvást kívánunk. 

(va)

Im memoriam Schmalzel Antal

A Gencsi Söprű és a Csoóri Sándor 
Népművészeti Fesztivál szereplések 
után nyáron is több programon bemu-
tatkozott a Gencsapáti Hagyományőr-
ző Néptáncegyüttes.   

Június 17-én a Pusztacsói Malac 
Fesztivál előestéjén táncházzal és bemu-

tatóval szórakoztattuk a helyi közösséget 
a Borha Népzenei Együttes muzsikájára.   

Június 23-án Siposné Pósfay Luca és 
Varga Albin Vasváron a „Vőfélyképzés” 
táncházi estjén a Zsivány zenekarral 
mutatta be a vasi táncokat és lakodalmi 
szokásokat.  

Táncos bemutatkozások Június 24-én a Dozmati Tűzugrás 
Fesztiválon közreműködött a közösség.  

Július 3-án, a Cáki Pincesoron az 
együttesből Horváthné Ávár Judit Varga 
Albin és a Zsivány zenekar  adott 
műsort, majd július 10-én, a hagyomá-
nyos Magyarszombatfai Fazekas Napok 
fesztiválon szintén szólistákkal mutat-
koztunk be.  
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Egyházközségi eseményeink
•     Augusztus 20-án, szombaton, állam-
alapító Szent István királyunk ünnepén, 
az Apáti templom búcsúját a délelőtt 10 
órakor kezdődő szentmisében ünnepel-
jük.  A szentmise után áldjuk meg az új 
búzából készült kenyeret. Ezen a napon 
a Plébániatemplomban nem lesz szent-
mise!  

•     A Szentkút őszi búcsú ünnepét szep-
tember 18-án tartjuk meg. Az ünnepi 
szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. 
       A szentmisékre és a programokra min-
denkit szeretettel várunk! 
 
•     A hónap harmadik vasárnapján, 
augusztus 21-én, délután 3 és 5 óra között 

egyházközségi hozzájárulás gyűjtése lesz a 
Közösségi házban. Hozzájárulásunkkal 
helyi templomaink, egyházi létesítménye-
ink és épületeink (Szentkút, Közösségi ház, 
Plébánia) fenntartását, működését segít-
jük. Hozzájárulásukat és nagylelkű ado-
mányaikat Isten fizesse meg bőségesen! 

A Gencsapáti Egyházközség 

GONDOLATOK 
NAGYBOLDOGASSZONY 
ÜNNEPÉRE 
 
Ha végigtekintünk a liturgikus éven, jól 
láthatjuk, hogy Egyházunk milyen figyel-
mes szeretettel ünnepli meg a Boldogsá-
gos Szűz Mária életének legfontosabb 
eseményeit: a szeplőtelen fogantatását, 
születését, a névadását, a templomban 
való bemutatását, Erzsébet meglátogatá-
sát, fájdalmas Anyaként pedig a Szent Fia 
halálát látó szenvedését. De az Egyház 
talán a legfényesebben Mária mennybe-
vételét ünnepli meg, hiszen hittétellé 
tette és kötelező ünnepé nyilvánította.  
      Tudjuk, hogy hazánkban a katoliku-
sok számára öt olyan ünnepnap van, 
amely ha hétköznapra esik is, akkor is 
kötelező a szentmisén való részvétel. 
Ezek: a Karácsony, az Újév, a Vízkereszt, 
va lamint a Mindenszentek ünnepe mel-
lett augusztus 15-e, Szűz Mária menny-
bevétele. Vajon miért olyan fontos ez az 
ünnep számunkra? 

Mária az angyali üdvözlet pillanatá-
tól kezdve egészen Isten tervének és 
Jézus küldetésének szolgálatába állította 
magát. Egész élete és munkája, hite, 
reménye és szeretete teljességgel Jézusra 
és arra a küldetésre irányult, amelyre 
Isten meghívta őt. A Szűzanya megértet-
te, hogy életét az Istennel és az Ő tervei-
vel való együttműködésnek kell szentel-
nie; ezt tette élete minden pillanatában.  

Mária mennybevétele azt tanítja 
nekünk, hogy egy nap majd mi is azt az 
utat fogjuk bejárni, amelyen ő járt. Az 
idők végén mi is az Istennel és az Úr 
Jézussal való egységbe fogunk vitetni. De 
addig is az Úr Jézus tanításának megélé-
sére kell törekednünk földi életünkben, 
s a Szűzanyához hasonlóan nekünk is el 
kell fogadnunk Isten velünk kapcsolatos 
terveit és szándékait. A Szűzanya ezért a 
remény jele számunkra. Példája segít és 
erőt is ad ahhoz, hogy utunkat a végső 

célunk, az üdvösségünk elérése felé 
haladva folytatni tudjuk.  

Hitünk tanítása szerint a mennyekbe 
felvett Szűzanya közbenjár értünk. Ő az, 
aki összefogja kéréseinket és Fiához, 
Jézushoz viszi, s Ő az, aki a kegyelmeket 
közvetíti felénk. Ezt fejezi ki a János 
evangélium Golgota-jelenete is, amikor 
Jézus édesanyját, Máriát egy gesztussal 
János és az Egyház Anyjává, mindannyi-
unk égi édesanyjává teszi (vö. Jn 19,27). 

Ezzel magyarázható az, hogy az 
emberek mindig olyan nagy bizalommal 
tekintenek Máriára, és gyakran kérik a 
Szűzanya közbenjáró segítségét. A Bol-
dogságos Szűz Mária közbenjárásába 
vetett bizalom fejeződik ki Szent Maxi-
milian Kolbe vértanú pap egyik írásában 
is: „Amikor magunkat a Szűzanyának 
szenteljük, eszközeinket az Ő kezébe 
tesszük, ahogyan Ő is Isten kezébe teszi. 
Így az isteni irgalom részesei leszünk. 
Hagyjuk tehát, hogy Ő vezessen minket, 
engedjük, hogy megfogja kezünket, 
vezetése alatt legyünk biztonságban és 
nyugalomban, Ő ugyanis mindent meg-
szerez nekünk, mindenről gondoskodik, 
testi-lelki szükségleteinkben nyomban 
segítségünkre siet, nehézségeinket és 
gyötrelmeinket szeretetével elhárítja”. 

Ennek az ősi hitnek nagyon sok szép 
megnyilvánulása van a művészetben. 
Magyarországon az egyik legszebb jele és 
példája ennek az esztergomi Bazilika 
főoltára. Az oltárkép a Boldogságos Szűz 
Mária mennybevételét ábrázolja. A kép 
középső részében Máriát az angyalok 
emelik az égbe. A kép felső harmada a 
Szentháromságot ábrázolja, amint várja 
a „mennyekbe” jutó Istenanyát. A kép 
alsó mezőjében pedig egyszerű embe -
reket lehet látni, akik égre emelt karral a 
Mária után néznek. A karok és szemek 
ábrázolásával a művész azt fejezte ki, 
hogy a mai emberek is bizalommal 
tekintenek Máriára, Tőle várnak segítsé-
get. Ezek között az emberek között mi is 

jelen vagyunk. Mi is bizalommal fordul-
hatunk hozzá.  

Imádságainkban adjunk hálát Isten-
nek, amiért Szűz Máriát kiválasztotta és 
isteni Fiának Anyjává rendelte. Köszön-
jük meg Jézusunk gondoskodó szeretetét 
is, amellyel Édesanyját mindnyájunk 
közbenjárójává és égi Édesanyjává tette. 
Bizalommal kérjük Szűzanyánk közben-
járó segítségét, hogy egykor majd mind-
nyájan együtt örvendezhessünk Iste-
nünk égi országában. 

Bálint atya 

A Szűzanya közbenjárónk Istennél
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. június 10-én 
7.00 órakor a Gencsapáti Polgármesteri 
Hivatalban rendkívüli, nyilvános testü-
leti ülést tartott. 
        Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz 
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc 
önkormányzati képviselők (7 fő).           
        A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés során  
 
1.      az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végre-
hajtásával kapcsolatos hivatali feladatok 
jó színvonalú és hatékony ellátása érde-
kében engedélyezte a Polgármesteri 
Hivatalban 1 db aljegyző státusz létreho-
zását.  
 
2.      Elfogadta  
 
2.1.   a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítá-
sát Önkormányzat és intézményei 2021. 
évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 7/2022. (V.31.) önkormányzati ren-
deletet. 
 
2.2.  a Szombathely Megyei Jogú Város-
sal megkötött bölcsődei feladat-ellátási 
szerződés módosítását, tudomásul vette, 
hogy 2022. július 1. napjától a gencsapáti 
gyermekek bölcsődei ellátásáért 5495 Ft 
nap/fő/jelenlét összegű önkormányzati 
hozzájárulást kell fizetnie. 
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. június 23-án 
7.00 órakor a Gencsapáti Polgármesteri 
Hivatalban rendkívüli, nyilvános testü-
leti ülést tartott. 
        Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz 
István és Kiss Tibor önkormányzati kép-
viselők (6 fő). 

        Dr. Őry Ferenc önkormányzati kép-
viselő egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a Képvise-
lő-testület munkájában. 
        A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző 
 
A Képviselő-testület az ülés során  
 
1.      Elbírálta a zártkerti utak burkolat-
felújítására és tereprendezésére kiírt 
beszerzési eljárás keretében benyújtott 
árajánlatokat. 
 
2.      Döntött az Őrségi Vízrendezési és 
Talajvédelmi Társulat önkéntes önkor-
mányzati hozzájárulás iránti kérelméről.  
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. július 26-án 
7.00 órakor a Gencsapáti Polgármesteri 
Hivatalban rendkívüli, nyilvános testü-
leti ülést tartott. 
        Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Gájer Lászlóné és Gergácz István önkor-
mányzati képviselők (4 fő). 
        Abért Valentin, Kiss Tibor és Dr. 
Őry Ferenc önkormányzati képviselő 
egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni a Képviselő-tes-
tület munkájában. 
        A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző 
 
A Képviselő-testület az ülés során   
 
1.      döntött arról, hogy a 87-89. számú 
főutak összeköttetése, valamint a Szom-
bathely északkeleti elkerülő szakasz pro-
jekt megvalósítása érdekében a Magyar 
Állam ingyenes tulajdonába ad a kizáró-
lagos tulajdonát képező Gencsapáti 
0100/52 hrsz.-ú ingatlanból egy 2 m²-es, 
és a Gencsapáti 0100/53 hrsz.-ú ingat-
lanból egy 688 m²-es földrészletet.   
 
2.      Elfogadta      
 
2.1.   a Gencsapáti Művelődési Ház és 
Községi-Iskolai Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, 
 

2.2.  a Gencsapáti 412/2 hrsz.-ú ingatla-
non létesült lakóépület alatt lévő ivóvíz 
nyomóvezeték kiváltásával kapcsolatban 
megtett polgármesteri intézkedésekről 
szóló beszámolót, 
 
2.3.  2021. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló 8/2022. (V.31.) önkor-
mányzati rendeletet,  
 
2.4.  a Gyöngyös-kert Óvodafenntartó 
Társulás 2021. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló beszámolót, 
 
2.5.   a Gyöngyös-kert Óvoda, a Gencsa-
páti Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény, a Gencsapáti Művelődési 
Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 2021. 
évi szakmai tevékenységéről szóló szak-
mai beszámolókat, 
 
2.6.  a Magyar Államkincstár Vas Megyei 
Igazgatósága által, az Önkormányzat és 
az Önkormányzat költségvetési szervei-
nél folytatott kincstári ellenőrzése során 
tett észrevételek és javaslatok alapján 
összeállított ellenőrzési terveket. 
 
3.      Elbírálta  
 
3.1.   az Apponyi Albert utca csapadék-
víz-elvezetés, burkolat-felújítás és köz-
terület-fejlesztés közbeszerzési szakta-
nácsadói feladatok ellátására kiírt 
beszerzési eljárás keretében benyújtott 
árajánlatokat, 
 
3.2.  a Gencsapáti 917/2 hrsz.-ú ingatla-
non tervezett bölcsődeépítés közbeszer-
zési szaktanácsadói feladatainak ellátá-
sára kiírt beszerzési eljárás keretében 
benyújtott árajánlatokat. 
 
4.      döntött  
 
4.1.   a Gencsapáti 1055/1 hrsz.-ú és az 
1055/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 
megvételére benyújtott vételi szándék-
nyilatkozatról – az önkormányzati ingat-
lanok az Alkotmány utcában vannak,  
 
4.2.  a Gencsapáti 1257 hrsz.-ú, „kivett 
árok” megnevezésű, 660 m² nagyságú 
ingatlan megvételére benyújtott vételi 
szándéknyilatkozatokról. 

                          
Összeállította: Dr. Görög István jegyző   

Friss hírek, infók: www.gencsapati.hu
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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, Ipari u. 12.  
+36 30 9367885    
+36 30 2376152

Nyáron is válassza az 502-est, 
az üzlet légkondicionált! 

Jó ételek 
Jó italok 

Jó emberek

Nyitva:  
hétfőtől-péntekig  

7.00 – 15.30  
Telefon: 06 94 568 185 

9721 Gencsapáti, Ipari u. 1.

HIR DE TÉS, RE KLÁM 
LE HE TŐSÉG! 

1/16-od old. 2000 Ft 

1/8-ad old. 4000 Ft  

1/4-ed old. 8000 Ft  

La kos sá gi apró hir de tés in gye nes!
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•     Matematika korrepetálást, felvételi felkészítést, felzárkóztatást vállalok!  Tel.: +36-
30/630-6388 

•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni: 06-30/4734-519 
•     Régi motorkerékpárokat és alkatrészeket vásárolnék! Tel.: +36/30/210-2928 
•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té ren 29 m²-es helyiség: 06-20/957-5731 
•     Cseresznyefa rönk eladó! Tel: 06-70/371-1042 
•     Gencsapátiban, a beépülő Alkotmány utcában két tulajdonostól kb. 6500 nm-es 

építési telek eladó. Irányár: 29,9 millió Ft. Érd.: 06-30/927-3521 
•     Keresek eladó üvegházat és üvegház vázat. +36/30 518-8617  

Apróhirdetések •     Tolókapát (kézi) vennék! Érdeklőd-
ni: Horváth Lajosné Gencsapáti 
Hunyadi u. 329. Tel.: 06/94/330-352, 
06/30/9363-296 

•     Eladó 55×37×33 cm-es, műanyag, kék 
színű, hibátlan állapotú Savic kisállat 
hordozó. Érd.: +36/30 518-8617 

•     Felújítandó családi házat vennék 
Gencsapátiban 06/30/951-7179 

•     Kisméretű, blokk 30-as nagyméretű 
tégla, cáki terméskő-kispala eladó! 
Tel.: 06703711042 
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A szombathelyi Petőfi Sándor utca 14-
es számú ház a város egyik legszebb 19. 
századi épülete.  

Az építéstörténészek eddig sajnos 
meglehetősen kevés adattal rendelkeztek 
róla. Annyit tudunk, hogy a terveit Scho-
ditsch Lajos budapesti építész, a Felső-
Ipariskola tanára tervezte. Az építész, 
Schoditsch neve ekkor már nem volt 
ismeretlen Szombathelyen, ugyanis neve 
1911-ben szerepelt a megyei kórházra 
kiírt tervpályázaton. A Petőfi utcai épület 
tervrajzán eredetileg Takács veje, Fodor 
Antal neve állt később azonban a hely-
színrajzon és az 1913. aug. 6-án kiadott 
építési engedélyen már Takács József 
neve szerepel. A megvalósult terv lénye-
ges vonásaiban nem tér el az eredetitől, 
csupán a túlzott vakolat ornamentika 
lett sokkal visszafogottabb. 

Mint az az anyakönyvi kutatásokból 
kiderült az ház építtetője a nagygencsi 
kocsmáros, Takács József volt. Takács a 
gencsiek által Jambrits-kocsmaként ismert 
vendéglőt üzemeltette, már az 1860-as 
évektől kezdve. Gyermekeit kitaníttatta, 
illetve nagyon jól adta őket férjhez. A terv-
rajzon szereplő veje, Takács Gizella férje, 
Fodor Antal például 1909-ben a kőszegi 
szolgabírói tisztet látta el. Az 1884-ben 
született József nevű fia a felsőlövői evan-
gélikus gimnáziumban tanult, majd jogi 
diplomát szerzett. A Petőfi utcai többlaká-
sos házat valószínű, hogy befektetési céllal 
neki építette az idősödő vendéglős. A lak-
hatási engedélyt 1914. augusztusában kap-
ta meg Takács József. 

Takács Józsefnek azonban nem ez 
volt a legelső befektetése. 1909-ben a 
Szombathely mellett levő Herényben 
Putz Sándor vízimalmát és birtokát sze-
rezte meg, úgy, hogy a csődbe jutott 

Putznak fő hitelezője volt. Takács a mal-
mot addigi Ganz-féle turbináit Pohl-gyárt-
mányú turbinával cserélte ki, az üzemve-
zetésére pedig az addigi tulajdonost, Putz 
Sándort kérte fel. 

Adódik a kérdés, hogyan tudott gaz-
daságilag annyira megerősödni egy egy-
szerű falusi kocsmáros, hogy tőkéjét a 
városban fektesse be? A válasz megérté-
séhez időben 1853-ig, a jobbágyfelszaba-
dításig kell visszamennünk. Ekkor ugyan-
is, bár a parasztság jogilag tulajdonosa 
lett annak a földnek, amelyet addig év -
századok óta művelt, tőkét azonban a 
szükséges fejlesztésekhez nem kapott. 
Ha a parasztember hitelt akart felvenni, 
akkor nem volt más lehetősége, mint-
hogy a helyi vendéglőshöz, a plébános-
hoz, vagy esetleg a zsidó boltoshoz for-
duljon. Bankhoz nem, de hozzájuk eljut-

hattak a vidéki emberek. Nyilván közülük 
sokan kihasználták helyzetüket, de ha ők 
nem lettek volna, teljesen elapadtak vol-
na a parasztok számára a pénzcsapok. 

Mindenesetre az pozitív, hogy a kül-
földi tőke mellett a dualizmus végére a 
vidéki Magyarországról is érkezett olyan 
gazdasági ember, aki képes volt befekte-
téseket eszközölni Szombathelyen. Igaz, 
ehhez a befektetéshez Takácsnak el kel-
lett adnia mind a malmát, mind pedig jól 
menő kocsmáját. (Ekkor került a Jamb-
rits család tulajdonába az épület.) Mind-
ettől függetlenül a gencsiek számára fel-
tétlenül érdekes, hogy a dualizmus kori 
Szombathely egyik emblematikus épüle-
tének van gencsi kötődése, illetve önma-
gában e befektetés ténye jellemzi Gencs 
gazdasági erejét is. 

Dr. Pál Ferenc

Egy szombathelyi szecessziós ház,  
amit a nagygencsi kocsmáros építtetett

Végre a vírusjárvány után újra együtt zarándokolhattunk Mariazellbe. 23. alkalommal 52 fő vett részt hagyományos utunkon!  
Köszönjük a szervezőknek, segítőknek, lelki vezetőinknek! 

 

Aki zarándokol jó úton van – Mariazell 2022.
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Töretlen lelkesedéssel szerveztük meg 
negyedik Kincskereső Táborunkat júli-
us első és harmadik hetében.  

Összesen több mint 70 gyermek 
táborozott ezen a nyáron is nálunk. 
Ismét érdekes programokkal, szuper 
élményekkel vártuk a gyerekeket. Jó -
kedvből, mókából, játékból idén sem volt 
hiány, hála a lelkes és kreatív gárdának, 
akikkel immár négy éve kis családként 
működünk ebben a két hétben, hogy 
minden táborozónak emlékezetes pilla-
natokkal gazdagítsuk a nyári élményeit. 
Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a helyi 
értékek megismerésére, csapatokban ját-
szottak a gyerekek, zászlót festettek, fel-
adatokat oldottak meg. Együtt megnéz-
tük a Gencsapátit bemutató kisfilmet, 
ehhez kapcsolódóan egy kvízt kellett 
kitölteniük, élményszerűen, észrevétle-
nül ismerkedtek meg saját településük 
épített örökségével, hagyományaival.   

Az értékek mellett ebben az évben az 
egészségtudatosság, érzékenyítés témá-
ját jártuk körbe vendégeink segítségével. 
Első héten a Szombathely és Járása 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai 
játékos foglalkoztató programokat hoz-
tak nekünk, a gyerekek nagyon élvezték.  

A második héten a Vakok és Gyen-
génlátók Vas Megyei Egyesületének tag-
jai látogattak el hozzánk, és érzékenyítős 
programokat hoztak nekünk. Lehetett 
bekötött szemmel, bottal akadálypályán 
sétálni, bekötött szemmel zoknit párosí-
tani és cipőfűzőt befűzni, kipróbálhatták 
a braille íráshoz használatos eszközt. De 
a legnagyobb sikert a gyerekek körében 
Potter, a vakvezető kutya aratta. Nagyon 
sok hasznos dolgot tudhattunk meg a 
vakvezető kutyákról, pl. hogy soha nem 
szabad őket simogatni, ha a hám rajtuk 

van és „dolgoznak”. Aztán a hám is leke-
rült, és ekkor már Potter is élvezhette a 
gyerekek kényeztetését!   

Mindkét héten megszólaltak a sziré-
nák is, tűzoltóautó érkezett a táborba. 
Szerencsére tűz nem volt, viszont sok 
érdekes dolgot megtudhattunk, a gyere-
kek felmászhattak és beülhettek az autó-
ba, felpróbálhatták a tűzoltók felszerelé-
sét, és még a tömlővel való célzást is 
kipróbálhatták! Köszönjük Bognár And-
rás tűzoltó őrnagy, mb. szombathelyi 
tűzoltó parancsnoknak a közbenjárást! 
Természetesen a kézműves foglalkozá-
sok sem maradhattak el, szép, kézműves 
alkotások születtek Tali Juli segítségével. 
Tavaly is nagy sikere volt a kalinkó sütés-
nek, így ezt idén sem hagyhattuk ki, 
Nagyné Burkon Andrea ismét szívesen 
vállalta, hogy beavatja a lánykákat és egy-
két érdeklődő fiúcskát a kalinkó sütés 
titkaiba. Isteni finom lett, és hamar el is 
fogyott! A fiúk ez idő alatt Németh Alf-
réd, Frédi vezetésével egy kis bunkit épí-
tettek az udvaron, kalapáltak, csavaroz-
tak, nagyon élvezték, majd örömmel vet-
ték birtokba az építményt.  

Csütörtökre terveztük a kirándulást 
Dozmatra, de az első héten, az időjárás 
megviccelt minket és az eső miatt beltéri 
programot kellett választanunk, de azt 
hiszem, erre mondják, hogy az utolsó 
pillanatos dolgok a legjobbak, mert szu-
per kiállításokat sikerült megtekinteni. 
Először az Agorában voltunk, itt egy 
interaktív kiállítás és játszótér várta a 
gyerekeket Furfangos csodavilág cím-
mel, mindent ki lehetett próbálni, még a 
felnőttek is gyerekké változtak erre a kis 
időre, nagyszerű délelőttöt töltöttünk 
itt. Majd a Savaria Múzeumba vettük az 

Idén is gyerekzsivaj töltötte be  
a Gencsapáti Művelődési Házat
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irányt és múzeumpedagógia foglalkozás 
keretében megnéztük a Sissi kiállítást, 
illetve bepillanthattunk a római örökség-
be. A második héten az időjárás már nem 
görgetett elénk akadályokat, így Doz-
matra buszoztunk. A hőség ellenére a 
csapat igazán kitartó volt, felsétáltunk a 
Krisztina kilátóhoz, majd miután meg-
csodáltuk a gyönyörű panorámát, a kilá-
tó lábánál, az erdő remek helyszínnek 
bizonyult egy számháborúhoz. Fáradtan 
bandukoltunk lefelé a játszótérre, ahol 
az ebéd és a dinnye elfogyasztása után új 
erőre kapott a társaság és kipróbáltak 
minden játékot. Délután értünk vissza, 
fáradtan, de élményekkel gazdagodva.  

Pénteken délelőtt minden gyermek 
megfesthette a saját, táboros pólóját, iga-
zán egyedi, különleges mintájú pólók 
születtek!  

Délután a Zsivány zenekar tagjaival 
népdalokat tanultunk, egy kis csárdást is 
táncoltunk, valamint eljártuk a gencsi 
verbunkot is! Köszönjük minden segítő-
nek, közreműködőnek, vendégünknek, 
hogy ismét egy ilyen színvonalas napkö-
zis tábort tudtunk megvalósítani!  

Állandó stábunk, akik nélkül idén 
sem tudtuk volna megvalósítani a tábort: 

Balaton-Szanyi Viktória, Benczikné Fábi-
án Éva, Burkonné Nagy Andrea, Jáger 
Imréné Matild, Palatin Vivien, Pék Atti-
láné Kriszti, Spiegel-Szabó Viktória, Var-
ga Albin. Diákok is minden évben jelent-

keznek önkéntes munkára a táborba, 
nekik is nagy köszönet a munkájukért: 
Hajas Mara, Hodics Veronika, Mészáros 
Viktória, Nagy Gábor, Pápai Panna, Var-
ga Boglárka Csenge. 
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„ Magyarok Istene tekints a szép népre, 
Kik hozzád sóhajtunk e siralomvölgybe. 
Szüntesd meg a nagy vérontást. a testvéri viszálykodást, 
Derítsd e szép népre békesség hajnalát” 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Szent 
István király és a magyar államalapítás tiszteletére, valamint az Apáti búcsú alkalmából 
rendezett ünnepi megemlékezésre. 
 
Időpont:    2022. augusztus 20. (szombat)  
 
Helyszín:   Apáti templom 
 
Program: 
10.00          Ünnepi szentmise az Apáti templomban 
 
11.00           Megemlékezés a templom előtti téren 
                    Az ünnep alkalmából Gombos Bálint plébános megszenteli az új kenyeret! 
                    Közreműködnek: Gencsapáti népművészeti csoportjai  
                    Ünnepi beszédet mond: dr. Kondora Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke 

A tavalyihoz hasonlóan helyi értéke-
ink bemutatására és egy közös együttlét-
re invitáljuk Önöket! 

13.00„Gencsapáti ízei” címmel főző-
versenyt hirdetünk idén is, amelyre, csa-
ládok, közösségek, baráti társaságok, civil 
szervezetek jelentkezését várjuk! A ver-
seny lebonyolítása kb. 13–17 óra között. 
(Információ: Varga Albin 30/560-5099) 

Programok: 
Egészségsátor a Gencsapáti Szociális 

Szolgáltató Központ és a Védőnői szol-

gálat közreműködésével. Népi játszóház, 
arcfestés és játékok kisgyermekeknek, 
családoknak! Körhinta, póni lovaglás a 
helyszínen! Borterasz a Gencsapáti Bor-
barát Hölgyek közreműködésével. 
Bemutatkozik műsorával Tóth Árpád 
erőemelő világbajnokunk! 

15.00–21.00 Színpadi műsor a ren-
dezvénysátorban – közreműködnek: – 
Gencsapáti művészeti csoportjai, és 
meghívott vendégeink, közös estebédre 

szeretettel várjuk Gencsapáti lakóit!  
Vendégünk lesz (többek között) a 

Varnyú Country Együttes, a Big Mouse 
Band, Batyi Árpád és zenekara, Bonjour 
L’amour című műsorával bemutatkozik 
Joachim Serrano gitáros és Merics Ni -
kolett sanzonénekes.  

Rendezvényünk a hagyományokhoz 
híven, mulatsággal zárul 

A belépés díjtalan, minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!  
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