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Miszori Zoltán tér avatása Gencsapátiban
Már a Pásztor című film vetítésére is
megtelt a Gencsapáti Plébániatemplom
augusztus 31-én, a Miszori Zoltán tér
avatására rendezett ünnepségen.
A film előtt Gombos Bálint gencsapáti
plébános mondott rövid bevezetőt, és
ajánlotta a templomot szinte megtöltő
hallgatóság figyelmébe az atya életéről szóló alkotást. Az Agóra-Savaria Mozi munkatársai, Mayer Rudolf vezetésével gondoskodtak arról, hogy technikailag is színvonalas élményben legyen része a közönségnek. Köszönet érte! A vetítés után emlékfa ültetés következett. Csire Imre zarándok – Zoltán atya emlékének és szellemi örökségének elkötelezett gondozója –
bevezetője után, a felajánló Szombathelyi

Erdészeti Zrt. vezérigazgatója Bugán
József – osztálytársa volt Miszori Zoltánnak – emlékező sorait olvasta fel Bakó
Csaba igazgató. Tanai Erzsébet énekelt,
majd a közösség elültette a tölgyfát az
erdőt megidéző muzsikára. Speciális életfa-emlékkönyvbe hagyhatták ujjlenyomatukat és aláírásukat jelenlévők Imre Viktória Perenye polgármestere jóvoltából…
Dr. Székely János megyéspüspök
ünnepi szentmiséjére már nem fértek be
a hívek a templomba, sokan a téren hallgatták a főpásztor szavait.
A szentmise után került sor a tér avatására és szentelésére. Tanai Erzsébet
népdalénekes és tanítványai műsorát – itt
már több százan voltunk – követően
Bodorkós Ferenc Gencsapáti polgármester beszéde, személyes visszaemlékezése

következett Zoltán atyáról, mint barátról,
közösségépítőről, rendezvények, programok megálmodójáról, megvalósítójáról.
A Miszori Zoltán tér emléktáblát Dr.
Székely János megyéspüspök, Gombos
Bálint plébános és Bodorkós Ferenc polgármester leplezték le és koszorúzták meg
(nagy taps követte a leleplezést), majd
püspök atya áldotta és szentelte meg a
teret és az emléktáblát, amely Ferencz
Ádám gencsapáti kőfaragó munkáját
dicséri! Bodorkós Ferenc beszédében
megemlítette, hogy Zoltán atya első hirdetésében gitárosokat toborzott, akik ma
már „meglett” felnőttek, az áldást követően ők énekeltek Kiss Attiláné Erzsi vezetésével. Felcsendült a táblán mottóként is
látható „Mi csak vándorok vagyunk itt a
földön” c. dal is természetesen…. A Miszori család nevében köszönetet mondott és
koszorút helyezett el, Miszori Ottó az
elhunyt plébános nagybátyja.
A domonkos nővérek vezetésével egy
tized rózsafüzér imádkozása alatt a jelenlévők rózsafüzér alakzatba helyezték
el mécseseiket, amelynek zárását, a fakeresztet Dr. Székely János megyéspüspök
tette a helyére. Felemelő érzés volt! Tudva azt is, hogy Zoltán atya életében
milyen fontos volt az imádság, különösen a rózsafüzér… (… zarándok útjain az
is megtanulta, napi háromszor imádkozni, aki előtte sosem mondta…)
Kósa Eszter – Zoltán atya bérmalánya
– megindítóan szavalta el Túrmezei
Erzsébet: Amikor nincs tovább… című
versét, majd „Erdő mellett estvéledtem…”
dalt szinte minden jelenlévő együtt énekelte az est zárásaként. Agapéra invitáltuk
a vendégeket, ahol sokan felidézték emlékeiket, történeteiket Zoltán atyával…
Köszönet Gencsapáti Község Önkormányzatának, a Gencsapáti Plébániának,
a műszaki csoportnak, Csire Imrének, a
Savaria Vadásztársaságnak, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-nek, Ferencz Ádám
kőfaragónak, a Nyugat Produkció Kftnek, Ludwig Bt-nek Gencsapáti és Perenye lakóinak, és mindenkinek, akik felajánlásaikkal segítették a program megvalósítását és előkészítését. Isten áldja
meg őket!
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A Miszori Zoltán tér avatása és felújítása képekben. Fotók: Hegyi Sándor, Jáger Imre

hírmondó

2017szept g_2010jan 2017.09.27. 8:17 Page 3



hírmondó

Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. augusztus 16án 17.00 órakor rendkívüli, nyilvános
képviselő-testületi ülést tartott a
Művelődési Ház és Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Jáger József (4 fő)
Abért Valentin, Kiss Tibor és Tolnay
Ákos képviselők munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudtak részt venni a testület munkájában.
Meghívottként: Mészárosné Baán Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvoda.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző.
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során
1. Elfogadta a Szombathely-Kőszeg regionális ivóvízellátó, valamint szennyvíz-

elvezető- és tisztító rendszer Gördülő
Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit.
2. Támogatta, hogy a Gyöngyös-kert
Óvoda Fenntartó Társulás Társulási
Tanácsa fenntartói hatáskörében engedélyezze a Gyöngyös-kert Óvoda 4 csoportjában a 25 fős csoportlétszám 30
főre emelését a 2017/2018-as nevelési
évben
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. augusztus 31én, 16.00 órakor rendkívüli, nyilvános
képviselő-testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József képviselők (5 fő).

2017. szeptember

Kiss Tibor és Tolnay Ákos képviselők
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudtak részt venni a testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során
1. Elfogadta a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról szóló
112/2017. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítését – a határozat kiegészítése a Magyar Államkincstár
Vas Megyei Igazgatóságának hiánypótlása miatt vált szükségessé.
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 4-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános
képviselő-testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor képviselők (6 fő).
Tolnay Ákos képviselők munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudtak részt
venni a testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során
1. döntött a Deák F. utca, Zsigra utca és
Malom utca által körbehatárolt területet
lakó-pihenő övezetté nyilvánításáról – a
Képviselő-testület a döntését a közúti forgalom biztonságának növelése érdekében
hozta, figyelemmel arra, hogy a megújult útburkolaton jelentősen megnőtt a
gépjárműforgalom és az utcában nincs
járda. A lakó-pihenő övezetbe a gépjárművel történő behajtás korlátozott, az
úttesten történő parkolás tiltott, az utcában a járművek legfeljebb 20 km/h sebességgel haladhatnak. A Képviselő-testület
a terület forgalomtechnikai szabályozását
is módosította. A Zsigra és Malom utcában haladó járművek elsőbbséget élveznek a Dózsa és a Deák utcai járművekkel
szemben, ugyanakkor a Malom utca
Hunyadi úti csatlakozásainál a Hunyadi
út forgalmának biztonsága érdekében
STOP tábla kerül kihelyezésre.
2. elfogadta az önkormányzati utak felújításával kapcsolatos polgármesteri
tájékoztatót.
3. a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében engedélyezte a Műszaki Csoport számára egy
Husqvarna benzinmotoros sövényvágó
gép beszerzését.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
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Bursa Hungarica
FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

90 éves születésnapja alkalmából Bodorkós Ferenc polgármester köszöntötte
Ávár Józsefnét, akinek ezúton is gratulálunk!

Az Önkormányzat fontosnak tartja, és
a lehetőségei függvényében támogatja a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét.
A Képviselő-testület a 2017. szeptember 28-i testületi ülésén fogja tárgyalni a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos
előterjesztést.
Támogató testületi döntés esetén
2017. október 3-án kiírásra kerülnek az
„A” és „B” típusú pályázatok. A támogatási kérelmek 2017. november 7. napjáig nyújthatók be, a kérelmek elbírálásának határideje: 2017. december 8.
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és dokumentációk a www.gencsapati.hu honlap „Kiemelt tartalom” fül alá
kerülnek felhelyezésre.
Bodorkós Ferenc, polgármester

Elődeink jövőbe vetett hitét jelzi a szép
hagyomány, hogy ünnepélyes tanévnyitóval kezdjük az új tanévet. Egy tanévkezdés az újrakezdés megannyi lehetőségét rejti magában. Bár az iskolai év
kezdete az ősz első napjaira esik, mégsem a tovatűnt idő szomorkás hangulatát idézi fel bennünk, sokkal inkább az új
kezdetét, az indulást jelenti. Az idén 23
mosolygós arcú, csillogó szemű kis elsős
előtt nyitotta meg az iskola a kapuit.
Ismét szól a csengő, komoly munkára
hívja az itt tanulókat 196 fő kicsi és nagy
diákot egyaránt.
A tanévkezdés a hetedikesek számára külön örömöt jelentett, hiszen ekkor

szereztek tudomást arról, hogy október
16-19. között a Felvidékre utazhatnak a
Határtalanul program keretében. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő hirdette meg a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek
bővülésének elősegítésére. A pályázat
útján nyert összeg, 1.237.400,- Ft az utazás, a szállás, az étkezés és a programok
költségeinek fedezésére használható fel.
A pályázat által nem támogatott költségek
(biztosítási díj, idegenvezetői díj, autóbusz-kaució) – amelyek összege 4500 Ft –
önerőből fedezendő.
Gyermekeink a felvidéki utazás során magyar irodalmi és történelmi emlékhelyeket keresnek fel. A programban

olyan nevezetes városok megtekintése
szerepel, mint Igló, Késmárk, Lőcse,
Besztercebánya, Kassa, Rimaszombat
stb. Ellátogatnak a rimaszombati helyi
iskolába, ahol rövid bemutatkozó műsor
után lehetőségük van az ottani diákokkal történő beszélgetésre, ismerkedésre.
Az útvonal érinti Alsósztregovát, ahol a
Madách-kúriában Arany-relikviákat
tekinthetnek meg, tisztelettel adózva a
200 évvel ezelőtt született költő előtt.
Megtekintik a híres Gombaszögi-barlangot és a Szepesi várat, amelyek a világörökség részei.
„Vegyetek példát hazánk nagyjairól!”– a pályázat jeligéje mindannyiunk
számára követendő példa. Gyulai István
dalszövegében olvashatjuk a következőket: „Mert nincsen határ ottan, ahol
egy nyelven beszélnek/ És testvérnek
hívják az embert, adjunk hálát az égnek.”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében 2017-ben is pályázatot
hirdetett hetedik évfolyamos tanulók
számára, amelynek célja a külhoni

magyarsággal kapcsolatos ismeretek
bővítése.
Örömmel tölt el bennünket, hogy
az idei tanévben hetedikeseink a sikeres
pályázat eredményeképpen októberben
négynapos kiránduláson vehetnek részt
a Felvidéken.
A vissza nem térítendő támogatás
összege 1.237.400,- Ft, amely az utazás, a
szállás és az étkezés költségeinek fedezésére használható fel, valamint a személyi
költségek és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására.

Igló, Vigadó

Tanévkezdő gondolatok
Apponyi Albert Általános Iskola hírei
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Kézműves szakkör a tetőtérben
Tudták, hogy a Művelődési Ház felső
szintjén van egy apró kézműves terem?
Itt indult januárban egy kézműves
szakkör hét kisdiákkal.
A szakkör során sokféle technikával
ismerkedtünk: a klasszikus rajzoláson és
festésen kívül papírmaséból készítettünk
farsangi álarcot, húsvéti fonalgömböt,
Anyák napjára gyöngyből virágot fűztünk, készítettünk kollázst és forgó
dobot is. Rajzolás és festés során sem
csupán a megszokott méretekben dolgoztunk, a gyerekek kimozdultak a megszokott A/4-es rajzok világából, festhettek olyan papírra „ami nagyobb, mint
én”.
A szakkör célja összetett. Természetesen fontos a tehetséggondozás, a technikai ismeretek, a művészeti nevelés, a
finommotorika fejlesztése, de az elsődleges cél az alkotásban rejlő öröm meg-

élése. Ez a tapasztalat gazdagítja a gyermek személyiségét, növeli az önbizalmát
és generálja a kreativitását. E sorok írója
úgy gondolja, hogy egy olyan szinten
digitális világban, amilyenben már élünk
és még inkább, amilyenben ezek a gyerekek fognak élni, annak a tudása, hogy én
a két kezemmel létre tudok hozni valami
megfoghatót, ami szép és ami jó – az
hasznos tudás.
A szakkör ebben a tanévben is elindul. Pék Krisztina (vizuális nevelőtanár)
tartja a foglalkozásokat csütörtökönként. Egy alkalom 60 perces, ára 1200 Ft,
ami minden anyagköltséget is magában
foglal. Igény esetén új kis létszámú csoport indulhat nagycsoportos óvodásoknak vagy alsó tagozatosoknak. Érdeklődni a +36 30 9741 723 telefonszámon vagy
a pek.attne.kriszti@gmail.com email
címen lehet.

2017. szeptember
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
FATIMA 100
OKTóbEr 13-ÁN ZÁruL
A JubILEuMI ESZTENDŐ
Száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án, egy
Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen,
a portugáliai Fatima közelében három
pásztorgyermek őrizte nyáját: a tízéves
Lúcia és unokatestvérei, a kilencéves
Ferenc és a hétéves Jácinta. Délben szokás szerint elimádkozták a rózsafüzért,
majd játszani kezdtek ott, ahol ma a fatimai bazilika áll. Hirtelen nagy fényességet láttak, amit villámnak gondoltak és
úgy döntöttek, hazasietnek még a vihar
előtt. Ám rögtön ezután újra fényt láttak
és egy kis tölgyfa fölött (ahol ma a Jelenési kápolna áll), megpillantottak egy
„Asszonyt, aki ragyogóbb volt, mint a
nap”. Az Asszony imádságra buzdította a
kis pásztorokat és arra kérte őket, hogy
öt hónapon át minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést – június, július, szeptember és október 13-án a Szűzanya
megjelent nekik. Augusztusban 19-én
történt a jelenés, mert 13-án a gyermekeket kihallgatás miatt fogva tartották.
A jelenések alkalmával a Szűzanya
mindig arra kérte a gyermekeket, hogy
imádkozzanak, hozzanak áldozatot a
bűnösök megtéréséért és engeszteljék
Szeplőtelen Szívét az ellene elkövetett
vétkekért. A júliusi jelenés alkalmával a
gyermekeknek látomásban volt részük
a pokolról. A Szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az
ő Szeplőtelen Szívének. „Ha kérésemet
teljesítik, Oroszország megtér és béke
lesz, ha nem, akkor tévtanait az egész
világon el fogja terjeszteni, háborúkat és
egyházüldözést fog előidézni, a jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog
szenvedni, több nemzet megsemmisül,
végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog. A Szentatya fölajánlja
nekem Oroszországot és az megtér. A
világra pedig egy békés kor virrad…” – írja
Lúcia nővér Emlékezéseiben.
A jelenések híre gyorsan terjedt és az
utolsó alkalommal, 1917. október 13-án,
mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova
da Iriában. Ekkor történt a híres „napcsoda”: a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a
földre. „Ott álltunk, lángolva abban a
fényben, ami Isten és nem égtünk el.
Milyen az Isten! Nem lehet elmondani.
Igen, mi ezt soha nem tudjuk elmondani.” (Francisco Marto) A jelenések során
a Szűzanya titkokat bízott a pásztorgye-

rekekre. Lúcia sokáig nem beszélt ezekről, majd az 1940-es években püspöke
utasítására leírta a titkokat. A három titok
közül az első a pokol látomása és azoknak
a büntetéseknek a jövendölése, melyek a
világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére; a második titok Mária Szeplőtelen
Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely
reménycsillag a világ békéje és a lelkek
üdvössége számára. E titkokat 1942-ben
hozták nyilvánosságra. A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy zárt borítékban eljuttatta XXIII. János pápának,
aki elolvasása után úgy döntött, hogy
nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról II. János Pál pápa
határozott 2000-ben. Részlet a titokból: „[...] láttunk egy fehérbe öltözött
püspököt, akiről úgy éreztük, hogy ő a
Szentatya. […] ment botladozó léptekkel
[…], fölérve a hegy tetejére, térdre borult
a nagy kereszt lábánál és egy csoport
katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá,
megölte őt.” II. János Pál pápa ellen 1981.
május 13-án követtek el merényletet a
Szent Péter téren. A fatimai jelenések
első napja és a merénylet időpontja közti
egybeeséssel kapcsolatban a Szent pápa így
nyilatkozott: „Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy
ki térítette el a golyót, egy láthatatlan kéz,
egy anyai kéz irányította.” Egy évvel a
merénylet után a Szentatya Fatimába
zarándokolt, hogy hálát adjon a Szűzanyá-

nak. A lövedéket, mely megsebesítette, ma
is a fatimai Mária-szobor koronájában
őrzik. A Szent Szűz kérésének eleget téve
II. János Pál pápa 1984-ben felajánlotta
Mária Szeplőtelen Szívének az emberiséget. Francisco és Jacinta gyermekként
hunytak el 1919-ben és 1920-ban. II. János
Pál pápa harmadik fatimai útján, 2000.
május 13-án avatta őket boldoggá. Liturgikus ünnepnapjuk: február 20.
„A Szent Szűz anyai aggódással jött
el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: »Ne bántsák többé Istent, a mi
Urunkat, akit már annyi bántás ért.« Az
anyai fájdalom késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért
kéri a kis pásztoroktól: »Imádkozzatok,
sokat imádkozzatok és ajánljatok föl
áldozatokat a bűnösökért; oly sok lélek
jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«”
(Részlet II. János Pál pápának a boldoggá avatáson mondott homíliájából)
Évekkel a fatimai események után
Lúcia nővér elmesélte, hogy 1916-ban történtek más jelenések is három alkalommal a Loca do Cabeço nevű helyen, szintén közel Fatimához. Akkor egy angyal
jelent meg a három pásztorgyereknek és
bűnbánatra, imádságra kérte őket.
Lúcia később szerzetesnővér lett,
1921-ben lépett be a Dorottya-rendbe és
néhány évet Spanyolországban élt, Vilarban illetve Tuy-ban. A Szűzanya ott is
többször megjelent neki, és azt kérte,
tartsanak ájtatosságot öt egymást követő szombaton: imádkozzák a rózsafü-
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zért, elmélkedjenek a titkokon, gyónjanak és áldozzanak, hogy a Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnöket
jóvátegyék. Lúcia 1948-ban belépett a
sarutlan kármelita rendbe és a coimbrai
Szent Teréz kolostorban élt haláláig.
Később többször is ellátogatott Fatimába: 1946-ban, 1967-ben, 1981-ben is ott
járt, hogy a jelenésekről készülő képek
munkálatait segítse. Lúcia nővér 2005.
február 13-án hunyt el Coimbrában,
életének 98. évében.
Fatima Lourdes mellett a világ legnagyobb Mária-kegyhelye, évente milliók zarándokolnak ide.
Források: Magyar Kurír, Magyar
Katolikus Lexikon, Szent II. János Pál
pápa írásai.

Nemcsak nyugdíjasoknak ajánljuk…
Szeretettel és tisztelettel hívunk és
várunk minden kedves érdeklődőt 2017.
október 11-én (szerdán) 10.00 órakor az
Idősek Klubjába Pék Tibor könyvbemutatójára, aki „A (mitől vagy kitől?) változó klíma” című könyvének második kiadása alkalmából tart előadást.
A bemutató után lehetőség lesz a
témában kötetlen baráti beszélgetésre a
könyv szerzőjével.
A könyvbemutató nemcsak nyugdíjasoknak, idősebbeknek szól, így szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt is
a rendezvényre!
KIrÁNDuLÁS

Összeállította: Gombos Bálint, plébános

Egyházközségünk
hírei
2017. OKTóbEr

1. VÁLTOZÁS
A SZENTMISÉK IDŐPONTJÁBAN:

2017. szeptember

Az Idősek Klubja őszi nagy kirándulásának tervezett időpontja: 2017. október
14. (szombat) Úti célunk: Pannonhalmi
Főapátság, Zirci Ciszterci Apátság és
Győr nevezetességeinek megtekintése
(séta a belvárosban, Bécsi kapu tér, Káptalan-domb: Püspökvár, bazilika, Győri
Hittudományi Főiskola, Duna-part) szabadidős programmal
részletek megbeszélése, jelentkezési határidő: 2017. október 9. (hétfő)
10.00 óra.

Minden kedves „szépkorút”, érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ Palatin Vivien
intézményvezetőnél kérhető a klubban
személyesen nyitvatartási időben vagy az
alábbi elérhetőségeken 94/510-835 vagy
30/549-2552.
Nyitvatartás: hétfőtől – csütörtökig:
8.00 – 16.00, pénteken: 8.00 – 14.00
A Gencsapáti Idősek Klubja klub-foglalkozásainak októberi időpontjai:
1. Egészség klub
2017. október 2. (hétfő) 13.30 óra.
Téma: Vérnyomás,- vércukorszint mérés
2017. október 3-tól, keddenként
minden héten 10.30 óra. Téma: „Időstorna”, gyógytorna
2. Kézműves klub
2017. október 18-19. (szerda-csütörtök) 9.00 óra. Téma: Őszi dekoráció, díszek készítése
3. Főző klub
2017. október 25. (szerda) 13.00 óra.
Téma: „Őszi finomságok”

Október elsejétől vasárnaponként ismét
két szentmise lesz a plébániatemplomban: reggel 8 órakor és 9.30-kor.
Szombatonként este 6 órától az Apáti
templomban tartunk vasárnapra érvényes előesti szentmisét.
A hétköznap esti szentmisék egy órával
korábban 18 órakor kezdődnek a plébániatemplomban.
Október a Szűzanya hónapja. Az esti
szentmisék előtt negyed 6-tól rózsafüzért
imádkozunk a Plébániatemplomban. Az
imádságra külön szeretettel hívom a hittanos gyermekeket és szüleiket!!!

2. TERMÉNYBETAKARÍTÁSI
HÁLAADÁS:
A terménybetakarítási hálaadást és a
szőlősgazdák hálaadó szentmiséjét október 7-én, szombaton, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén délelőtt 9 órakor tartjuk a Szentkúton. Mindenkit szeretettel várunk!
Egyházközségi hozzájárulás gyűjtése a
hónap harmadik vasárnapján: OKTÓBER 22-ÉN, délután 15 és 17 óra között a
plébánián!
Bálint atya

Tölgy bükk gyertyán akác
tűzifa méter hasítottan
vagy kályhakészen
házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63
www.tuzifaszombathely.hu
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Geröly Tibor Vas megye bajnoka 2017-ben (is)!
Geröly Tibor (a gencsapáti Főnix LE
versenyzője) nyerte Vas megye 2017. évi
kettesfogathajtó-bajnokságát Varga
Szilárd és Komálovics Ottó előtt, akinek ezúton is gratulálunk!
Hosszú, hétfordulós versenysorozatnak értek a végére a Vas megyei C kategóriás (amatőr) fogathajtók. Júniusban
kezdődött az országos bajnokságra is
kvalifikáló versenysorozat. Hegyhátszentjakab a 2. fordulónak és a vasárnapi döntőnek adott otthont. Érkeztek
Zalából és Győr-Moson-Sopron megyéből is résztvevők, a 17 fogatból nyolc volt
a vasi. V. Németh Zsolt, környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg a megyebajnoki címről is döntő versenyt, amelyet jó időben, a szezon vége ellenére
szép számú néző előtt rendeztek meg.
Izgalmakban sem volt hiány. A pontversenyben (amelybe a hajtók legjobb
négy versenyeredménye számít be) hat
forduló után Varga Szilárd (Uraiújfalu
SE) állt az élen 42 ponttal a gencsapáti

TV, VI DEÓ, HI FI,
MO NI TOR,
SZÁ MÍ TÓ GÉP
KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA

Főnix SE versenyzője, a 39 pontos Geröly
Tibor előtt. Vargának már a második
hely is elég lett volna a megyebajnoki
címhez. Az akadályhajtás két fordulóját
hatan is hibapont nélkül teljesítették, így
összevetés döntött közöttük. Ebben a
menetben már csak ketten maradtak
hibátlanok, a veszkényi Lócsi Miklós (ő
nyerte a fordulót) és Geröly Tibor – akinek Hegyhátszentjakab polgármestere, Kránicz Ferenc a segédhajtója. A vasiak közül tehát Geröly fogata bizonyult a
legjobbnak, és jobb időeredményével
Komálovics Ottó (Lukácsházi SE) is megelőzte a szintén 3 hibapontot begyűjtő
Varga Szilárdot. A végelszámolásnál
pontegyenlőség (42-42) alakult ki az első
helyre hajtó két rivális között. A versenykiírás szerint ilyenkor a döntőbeli
jobb helyezés számít. A lehető legkiélezettebb verseny után tehát Geröly Tibor
vehette a bajnoknak járó aranyérmet és
serleget a Vas Megyei Lovas Szövetség
elnökétől, dr. Takács Esztertől.
Akadályhajtás: 1. Lócsi Miklós (Veszkényi LE), 2. Geröly Tibor (Főnix LE), 3.

A kettes fogathajtók megyebajnokságának végeredménye: 1. Geröly Tibor
(Főnix SE) 42 pont, 2. Varga Szilárd (Uraiújfalu SE) 42, 3. Komálovics Ottó
(Lukácsházi SE) 30.
A fenti három fogathajtó vehet részt
a C kategóriás országos bajnokságon,
amelyet Tamásiban rendeznek október
7-én. De előbb még a dunántúli megyék
és Dél-Szlovákia döntőjében is lesz versenylehetőségük: szeptember 23-án, Szelestén. Ám nem csak nekik. hiszen rendezőként a vasi szövetség minden fogathajtóját elindíthatja.
Forrás: vaol.hu

Nagy Attila

GErINcTorNA
AlAKForMáló TorNA

Központi fűtés
és csőhálózat szerelő

Fájdalom nélküli egészség!

Nyilvántartási szám: 42654484
radiátorok cseréje

Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész

Vízvezeték- és lefolyórendszer kiépítése,
vizes szerelvények cseréje
9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 29/A.

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

Tel.: 06/30/6760-263
e-mail: nnagyattila@indamail.hu

Komálovics Ottó (Lukácsházi SE), 4.
Lebics István II (Zalalövő), 5. Varga Szilárd (Uraiújfalu SE), 6. Vitéz Dénes
(Kapuvári KK). Vadászhajtás: 1. Lebics
István II (Zalalövő), 2. Lócsi Miklós
(Veszkény), 3. Komálovics Ottó (Lukácsháza). Hibapont büntetéses akadályhajtás: 1. Kránicz Ferenc (Hegyhátszentjakab), 2. Krisztin István (Kapuvár), 3. Erős
András (Uraiújfalu).

Rossz a testtartása? Ülő munkát végez? Fáj a háta?

A torna segíti
a gerinc épségének fenntartását,
a fennálló gerincbántalmak javítását.
A foglalkozás helye:
Gencsapáti, Művelődési Ház
Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Jelentkezni lehet:
A foglalkozások előtt a helyszínen
és a +36-30-330-2442-es telefonszámon.

A foglalkozások időpontja:
szerdai napokon 17.30–18.30-ig
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Teszedd akció a gencsapáti ovisokkal Polgárőrök
Nagysikerű interaktív foglalkozás a
természet és épített környezetünk
érdekében.
Gencsapáti Perenye Polgárőrség tagjai a „TESZEDD” természetvédelmi
akció keretében interaktív foglalkozást
szervezett a Gencsapáti óvoda középső,
és nagy csoportja részére. A rendezvényen ötven gyermek, vett részt.
A rendezvény célja az volt, hogy a
gyermekek megismerjék a természet
szépséget, az erdők értékeit, óvják és
tanulják tisztelni a bennünket körülvevő
környezetet.
Nagyon okosan fogalmazták meg,
hogy hogyan kell az erőben viselkedni,

hogyan és hova kell a keletkezett hulladékot tenni az erdőben és az utcán.
A gyerekek nagy örömmel fedezték
fel az előre előkészített hulladékot (tiszta műanyag palack, sörös doboz, papír
stb.), amit a jelen lévő polgárőrök pakoltak a TESZEDD zsákokba.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mennyire felkészültek és aktívak
voltak a foglalkozás közben.
Köszönet a Gencsapáti óvoda dolgozóinak, az erdészet jelenlévő képviselőjének, az SZTV. stábjának és a rendezvényt előkészítő és bemutató Gencsapáti Perenye polgárőrség tagjainak.
Csabai János

családi napja
Polgárőrök, feleségek, gyermekek,
nagy szülők, voltak résztvevői a
Gencsapáti falunappal összekötött családi polgárőr rendezvénynek.
A kellemes meleg mellett a szél többször is próbára tette az amúgy már
viharvert polgárőr rendezvény sátrat. A
16 óra körül összegyűlt vendégek meghallgatták az elnök rövid tájékoztatóját
az egyesület ez évi munkájáról, melyben
kiemelten szólt a szolgálatban aktívan
résztvevő polgárőrökről.
A rendezvényünket meglátogatta
Gencsapáti polgármestere, Bodorkós
Ferenc, Geröly Tibor alpolgármester, dr.
Görög István a település jegyzője, akik
megköszönték a polgárőrök munkáját.
A rendezvény kiemelt mozzanata
volt, hogy Kovács Ferenc polgárőrünk
(22 éve tag) szeptember 12 én nyugállományba kerül. A köszöntő taps mellett
Feri egy karórát kapott ajándékba. „Az
idő nem áll meg” és továbbra is számítunk polgárőr munkádra fejezte be az
elnök köszöntőjét, átadva a lehetőséget
Németh Gyula által főzött puszta pörkölt kóstolásának, ami szintén nagy
sikert aratott.

A Gyöngyös-kert óvoda hírei
A Falunapon a Tudorka csoport gyermekei tréfás mondókákkal, dalos játékokkal, tánccal örvendeztették meg a program iránt érdeklődőket. Köszönjük a bíztató tapsot!

Szüretek, betakarítások
A Cseperedő csoport Ági néni, „örökös dadus” szőlőjében vették ki részüket
az ősz fáradságos, de legvidámabb munkájából, a szüretből. Szedtek szőlőt,
barackot, almát és körtét, vertek diót.
Másnap gyümölcssalátát készítettek az
ősz kincseiből.
A Tökmag csoport gyermekei Mucza
Rozina szülei meghívására a gencsi
hegyen töltöttek egy dolgos délelőttöt.

A Tudorka csoport pedig Egervölgyi
Bálint nagymamája kertjében segíthetett
a betakarításban. Köszönjük a meghívásokat!
A dolgos hétköznapok után megtartottuk a hagyományos szüreti mulatságot. Immár sokadik alkalommal Tóth
Tamás vezényelte le a darálást, préselést.
Ez a délelőtt igazi közösségformáló erővel bírt, hiszen együtt dolgoztak kicsik és
nagyok, ki-ki a maga erejéhez mérten. A
munka végeztével Tamás, Balaton-Szanyi
Viktóriával táncolt nekünk vasi táncokat,
ők vezették a táncházat is. Köszönet érte!

TeSzedd!
A TeSzedd! szemétgyűjtési akcióhoz
a Szombathelyi Erdészeti Zrt., és a
Gencsapáti-Perenye polgárőrség segítő
támogatásával a Tudorka és a Cseperedő
csoportos gyermekek is kapcsolódtak.
Az óvodások kizárólag a számukra elrejtett szemetet gyűjtötték össze egy interaktív foglalkozáson, ez is segítette őket a környezettudatos magatartás megalapozásához. A beszélgetés során megígérték, hogy
ők mindig szemétgyűjtőbe dobják a szemetet, mert „hogyha nem, akkor hamarabb
elpusztul a földünk” (Ágika).
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Apró
• ANGOL - SIKER – ÉLMÉNY 14 éves
kortól minden szinten, érettségire, nyelvvizsgára, munkavállaláshoz. 30 600 3389
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok! Tel.:
+36/30/630-6388
• Autóklímák ózonos tisztását vállalom! Érdeklődni: 30/994-5711
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m2 termőföld diófákkal eladó! Érdeklődni: 06/70/275-1703
• Angol-magyar szakos egyetemista
lány angol tanítást, korrepetálást vállal
kedvező áron. Általános és középiskolás
diákok jelentkezését várom. Érd.:
0630/4088-800
• Idős hölgy német nyelvtudással gyermekfelügyeletet vállalna, illetve idős embernek szívesen segítene. Érd.: 70/537-5533
• Művelésre kiadom a Malom és a Deák
Ferenc kereszteződésében lévő 1504 m2
területet. Érdeklődni: 83/346-155
• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 telken kétszintes épület alpesi tetővel, pincével, szőlővel, teljes felszereléssel, valamint 785 m2-es szántó eladó. Érdeklődni
a 94/321-373, vagy 06/20/511-5359 telefonon. Villany van, víz megoldható.
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre
javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 48x82x42
cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• Keresek jó állapotú magyar háti permetezőt ! Tel.:0620 445 1299
• Bontott hőszigetelő kőzetgyapot
1mx0,5m-es táblákban eladó! Kb. 80 m2
és 10 cm vastag. Tel.: 0620 4451299
• Gyomláláshoz díszkertbe keresek alkalmi segítőt. Akár tanulót is! Tel: 20/445 1299
• Schwinn Csepel tip. 26. kontrás, városi új kerékpár eladó Gencsapátiban Tel.:
06/20/270-0617
• Árvácska, krizantém, évelő virágok
nagy választékban eladók. Cím: Apáti
kertészet, Gencsapáti, Bem utca 2. Tel,:
+36-30-2167981, Nyitva: hétfőtől–szombatig 14 órától 18 óráig

• Gencsapátiban CK lapok: 120x80
cm – 490 Ft/db, 125x120 cm – 690 Ft/db
áron eladók (10 mm vastag), kis és nagy
tételben is! Érdeklődni: 06/20/9817-007
• Automata mosógép (BECO) új, 300 les fagyasztóláda (Lehel) szieszta gázkályha (palackkal vagy nélkül), 1500 db falcos
cserép eladó! Érdeklődni: 06/30/4734-519
70 m2-es udvari épület raktározás céljára
kiadó! Érdeklődni: 30/461-6047
• 120, 140, 300 literes boroshordó, 60 les szőlőprés, 2 db 50 literes üvegballon
tartóval 1 db 20 l-es üvegballon eladó!
Tel.: 30/2255-552

hírmondó

Búcsúi fogathajtó verseny
Köszönjük még a búcsúi Fogathajtó
Versenyünkhöz nyújtott támogatást,
segítséget:
Udvarhelyiné Horváth Éva, Plajszer
Dániel, Naisz Anna, Mészáros Fanni, Őri
Zoltán, Badics Boglárka, Bíró Attila –
Vát, Somos Péter és Lancsák Károly hölgyeknek és uraknak!

Gencsapáti Szüret 2017.
Hirdetem, hogy meghalljátok jószándékú
emberek, érik a szőlő dús leve, itt a szüretnek ideje! Ezért mondom polgártársak,
nincs halasztás, úgy legyen, a ma esti szüreti bálon minden atyafi ott legyen!
2017. október 7-én, szombaton, szüreti felvonulást és mulatságot rendezünk, amelyre minden érdeklődőt, felvonulót szeretettel várunk!
A szüreti felvonulás kezdete 13.00 óra!

Indulás a Művelődési Ház és Könyvtár
elől, majd végigvonul a menet a település
utcáin és visszaérkezik a kiindulópontra.
Előre is köszönjük, ha a felvonulókat
vendégasztallal várják!
19 órától szüreti mulatság, mindenki
kedvére zenél: a Zsivány Zenekar és
Németh Róbert.
Helyszín: Gencsapáti utcái, Művelődési Ház és Könyvtár, ezúton is kérjük a

környéken lakók türelmét és megértését!
A belépés díjtalan!
Információ: Művelődési Ház és
Könyvtár, 94/508-522, 06/30/560-5099,
gencsmuvhaz@gpinet.hu
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Érték és közösség Gencsapáti falunap
2017. szeptember 9-én, a Gencsapáti
Sportpályán helyi értékek bemutatására és egy közös együttlétre invitáltuk
Gencsapáti lakóit és közösségeit. Idén a
nemzeti értékeink jegyében szerveztük
programot. A néptánc-népzene, a magyar cigányzene, és az operett műfaj
bemutatásával, intézmények, közösségek műsorával, a helyi gasztronómiával
„fűszerezve”.
„Gencsapáti ízei” címmel – már
hagyományosan 5 éve-főzőversenyt hirdettünk, amelyre 11 csapat, családok,
közösségek, baráti társaságok, civil szervezetek jelentkeztek! De megtisztelte
rendezvényt a szomszéd, hiszen a Perenye-team is sikerrel képviseltette magát
az eseményen. Itt voltak a „rottyantók”
az „Ady rémei”, a „Marhajók”, a „Makisok”, „Seprenyi brunó”, a „Folkkalória”, az „Apáti Kertészek”, a „KissKertészet”, „Anya lefőzi apát” és a
„Csipet csapat” is. Jobbnál jobb étkeket
kóstolhatott a zsűri, akiknek ezúton is

köszönjük, hogy ismételten megtisztelték a rendezvényt, és értékelték a csapatok munkáját. Imre Viktória Perenye,
Kiss Tibor Gyöngyösfalu, Virág János
Lukácsháza polgármesterei és babócsiné Márti vettek részt a korántsem
egyszerű munkában. Véleményük szerint, olyan jól sikerült mindenkinek a
bemutatkozás, hogy csupa különdíjas
csapatot köszönthettek az eredményhirdetésnél. A különdíjasok közül a harmadik helyezést nyerte el a Marhajók
csapata, második díjat kapott a Perenye-Team, első díjat és Perenye különdíját, a Kiss-Kertészet vásárlási utalványát nyerte a Maki csapat (a Gencsapáti
Gyermekotthon képviseletében). Minden résztvevőnek gratuláció, külön elismerés a helyezett csapatoknak.
A Egészségsátorban – a Gencsapáti
Idősek Klubja és a Védőnői szolgálat közreműködésével vérnyomás és cukormérés
zajlott, de arcfestés, csúszda és ugráló vár
is várta a kicsiket. A Gencsapáti-Perenye

Polgárőr Egyesület tagjainak családi napot
szervezett a rendezvényen.
Délután 15 órától indult a színpadi
program a Gyöngyös-kert óvoda nagycsoportosainak előadásával, majd köszöntőt mondott Ágh Péter Országgyűlési képviselő és bodorkós Ferenc
Gencsapáti polgármestere. Ágh Péter az
ovisok műsorára hívta fel a figyelmet,
hogy milyen sokan filmezték, fotózták a
legkisebbeket, értük is vannak a Gencsapáti fejlesztési programjai, hiszen ők a
jövő. További közös munkára kérte a helyi közösséget, ahogy Bodorkós Ferenc
polgármester is, aki beszámolt az aktuális
út-járdaépítési programról és a helyi
intézmények várható felújításáról. A köszöntők után közösen csapra verték az
önkormányzat által felajánlott sörös hordót, majd kínálták is az egybegyűlteknek,
a finom pörkölt és debreceni mellé…
Közben egy igazán nemes küzdelmet, a
Gencsapáti – Gyöngyösfalu öregfiúk focimeccset tekinthették meg az érdeklődők.

Perenye team
Ágh Péter és Bodorkós Ferenc sörcsapolása

Apponyi Albert Általános Iskola műsorából
Maki csapat

Ovisok műsora

Marhajók csapata
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Az Apponyi Albert Általános iskolások színvonalas műsorában, az iskola
kórusa, táncos és énekes produkciók
váltották egymást a színpadon, nagy
tapsot kaptak a közönségtől.
A Vasi Népdalstúdió Csicsergő és
boróka csoportja sárközi és somogyi
dalokat énekelt, majd a boglya Népzenei Együttes muzsikájára a helyi táncos közösségek a Kiskópic, Kópic, Ispiláng és a Gencsapáti hagyományőrző

Néptáncegyüttes műsorát (benne: vasi,
bukovinai, szebényi, mezőségi táncokat)
láthatott a nagyérdemű.
Cigánymuzsika következett batyi Árpád „Kala” és Horváth Tamás „Csuta”
előadásában, majd már hazajáró előadóként a big Mouse band operett zenéjére
már táncra is perdült a sátor népe. Németh róbert is talpalávalót játszott a
közönségnek, majd az unikum együttes
báljával ért véget a nap, ahol valóban a

hírmondó

helyi érték és közösség volt a lényeg!
A szervezők nevében köszönjük
Gencsapáti Község Önkormányzatának, a
műszaki csoportnak, a Savaria Vadásztársaságnak, a Nyugat Produkció Kft-nek,
Németh László „Dokinak”, Kiss Kertészetnek, Perenye Község Önkormányzatának, minden segítőnek, közösségnek, fellépőnek, nevezőnek és támogatónak a segítséget, részvételt! Jövőre veletek ugyanitt!
Fotó: Ohr Tibor, Művelődési Ház

Kópic néptánccsoport
Big Mouse Band

Boróka együttes

Állandó segítőink

Apáti kertészek–anya lefőzi apát csapatok

„Ady rémjei”

HÍrMONDó
Megjelenik 1000 példányban havonta
Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
Felelős szerkesztő: Varga Albin
Nyomdai előkészítés: 30/288-99-18
A következő lapzárta: 2017. október 15.

HIrDETÉS, rEKLÁM
LEHETŐSÉG!
1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 Ft
1/4-ed old. 2.400 Ft
Apróhirdetés 40 Ft/szó
Lakossági apróhirdetés
ingyenes!

