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Közmeghallgatás Újabb pályázati sikerek
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 15-én
18.00 órakor általános közmeghallgatást
tart a Művelődési Ház és Könyvtárban.
A közmeghallgatás során a résztvevők tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről, az
Önkormányzat 2018. évi fejlesztési terveiről.
A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
közérdekű ügyekben képviselői felvilágosítást kérhetnek és javaslatokat fogalmazhatnak meg.
A közmeghallgatásra tisztelettel várjuk az érdeklődő polgárokat.
Bodorkós Ferenc, polgármester

Örömmel értesítjük településünk lakóit, hogy a Dózsa utca járdafelújítására
beadott pályázatunk 11,6 millió Ft és a
Polgármesteri Hivatal energiakorszerűsítésére benyújtott támogatási kérelmünk 19,1 millió Ft támogatásban
részesült a támogatási döntés értelmében. A projektek megvalósításának,
kivitelezésének előkészítését önkormányzatunk elindította.

„Mulatság a Farsang farkán”
A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes és táncos közösségei, a Művelődési
Ház és Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját „Mulatság
a Farsang farkán” című rendezvényére.
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)
Időpont: 2018. február 10. (szombat) 17 órai kezdettel
Kért megjelenés viseletben, vagy farsangi jelmezben, a jelmezesek felvonulása és
a legjobbra értékeltek díjazása is része a programnak!
A lényeg: szeretnénk egy közösség építő rendezvényt, ahol jobban megismerhetjük egymást. Tombolát tervezünk, hogy ezzel is segíthessük közösségeink szakmai
munkáját. (Kérjük, ajánljanak fel tombolatárgyat!) Örömmel vesszük, ha farsangi

műsorát bemutatja a csapatnak. A mulatság batyus, azaz ha „jöttök lesztek,
hoztok esztek” elv érvényesül…
Zene: Zsivány Zenekar
Büfé, tombola, népzene, zene és tánc
kívánság szerint!
Kérem, tiszteljenek meg bennünket
egy vidám, farsangbúcsúztatásra!
Információ: Művelődési Ház és Könyvtár 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: +36/94/508-522,+36/30/560-5099
E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
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Képviselő-tesületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. december 20án 15.00 órakor munkaterv szerinti,
nyilvános testületi ülést tartott a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Jáger József, Kiss Tibor és
Tolnay Ákos képviselők (6 fő).
Abért Valentin önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni a testület munkájában
Meghívottként: Dr. Unger István,
GERBEX Közbeszerzési Kft.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében:
Palatin Vivien intézményvezető, Gencsapáti Idősek Klubja, Bognár-Varga Szilvia
pénzügyi előadó, Dr. Görög István jegyző.
A Képviselő-testület napirend előtt megtárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolókat.
A Képviselő-testület a testületi ülés során
1. kinyilvánította, hogy az Idősek
Klubja fejlesztési pályázatát, az Apponyi
Albert Általános Iskola energetikai felújítási pályázatát, és a Gyöngyös-kert
Óvoda felújítási és korszerűsítési pályázatát fontosnak és megvalósítandónak
tartja, ezért még önkormányzati önerő
biztosítása mellett vállalja a tervezett felújítások és fejlesztések megvalósítását,
2. a közétkeztetés és szociális étkeztetés biztosítására kiírt közbeszerzési
eljárást érvényesnek és eredményesnek
nyilvánította, és az EUREST Étteremüzemeltető Kft. ajánlatát érvényesnek
minősítte – A döntés alapján 2018. január 1-jétől 2020. december 31-ig az
EUREST Kft. fogja ellátni a közétkeztetési és szociális étkeztetési feladatokat a
településen,
3. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánította, és az
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által benyújtott ajánlatot elfogadta – 2018. január 1-jétől 2020. június
30-ig az STKH Kft. látja el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a
településen,
4. elfogadta
4.1. az Önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzési tervét,

4.2. a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójára benyújtott kérelmekről és a megállapított támogatásokról szóló polgármesteri tájékoztatót,
4.3. az Idősek Klubja házirendjének és
a nappali ellátás szakmai programjának
módosítását.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. december 20án – a nyilvános ülést követően – zárt

testületi ülést tartott a Művelődési Ház
és Könyvtárban
A Képviselő-testület az ülés során magántulajdonban álló ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban nyilvánította ki a
vételi szándékát, és felhatalmazta a polgármestert, illetve az alpolgármestert
ingatlanforgalmi értékbecslések beszerzésére, valamint a tulajdonosokkal történő egyeztetések lefolytatására.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
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A Magyar Kultúra Lovagja
Farkas Csaba Gencsapáti vállalkozó, a
Magyar Kultúra Lovagja kitüntetés
vehette a Magyar Kultúra Napja alkalmából, amelyhez ezúton is gratulálunk!
Lovagias tettek: Szülőföld Kulturális
Sport és Örökségvédelmi Egyesület alapító elnöke, a Szülőföld Kiadó alapító
vezetője, a szombathelyi Őrvidékház
kulturális közösségi tér vezetője, amely
Szombathely és Vas vármegye, ebből
adódóan a térség határon túli magyarság
kulturális életének jelentős szereplője.
Az ausztriai, szlovéniai és horvátországi

magyar közösségek tevékenységének
segítője. Több közösségépítő projekt
munkatársa. Tervezi és szervezi a művészeti színvonalú táncművészeti és színházi produkciók megvalósítását. Szerepet vállalt a „Muravidéki Vágta” lebonyolításában.
Települések hagyományainak és történetének kutatója és ápolója.
„A magyar kultúra határon túli ápolásáért”
Munkájához további jó erőt és egészséget kívánunk!

A család könyvtára
A Gencsapáti Művelődési Ház első emeletén levő könyvtár az idén is sok új
kiadvánnyal várja látogatóit. A családok
igényeit szem előtt tartva folyamatosan
friss irodalmat vásárolunk közös olvasásra, ismeretek bővítésére. Az óvodások
és az olvasni tanuló kisiskolások szülei is
kedves, izgalmas témákkal találkozhatnak, ha betérnek hozzánk. Felsős és
középiskolás olvasóink válogathatnak
szabadidős és kötelező olvasmányokat
egyaránt.
A könyvtáros ajánlata:
– Folyóiratok, melyek kölcsönözhetők is.
– Társasjátékok minden korosztálynak.
– Könyvtárközi kölcsönzés: minden
kiadvány kérhető a Berzsenyi Könyvtár
állományából.
– Friss tájékoztatás az új könyvekről, a
kért könyv megrendelése.
– A könyvtáros mindenkinek segít az
olvasmányok kiválasztásában, feladatok,
kérdések megoldásában.
– Kiadványok vásárlása és ingyenes
válogatás az előtérben.
– Internethasználat, fénymásolás,
nyomtatás.
– A Csicsergő és Boróka Együttesek
népi ének órái.
– A könyvtár nyitva tart hétfő kivételével minden nap 14:00-19:00 óráig.
Minden beiratkozott és leendő olvasónknak meghitt, békés, sikeres új évet
kívánunk és minden útra és estére egy jó
könyvet.
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Emlékezés
P. Kováts Ferenc Imre Gencsapáti káplánra, halálának 60. évében
„ A SZELLEM MEGTÖRETÉSE” „AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KíSÉRLETE”
„AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA” XIX–XXI. SZÁZAD.
P. Kováts Ferenc Gencsapáti káplán halálának 60. évében, mint Gencsapáti Plébánosa egykori minisztránsával Jáger Józseffel együtt kötelességünknek tartjuk a mártírsorsú áldozópapról megemlékezni.
Kováts Ferenc 1932. május 24-én született Zalaegerszegen, és földi élete
is itt fejeződött be. Szombathelyen a Kisszemináriumban kezdte tanulmányait, majd a Győri Szemináriumban fejezte be.
1956. június 17-én szentelte áldozópappá Kovács Sándor megyéspüspök.
A nyár folyamán, amikor még nem volt állandó állomáshelye több faluba is hívták misézni. így jutott el Vátra és Bucsuszentlászlóra. Diszpozícióként felmerült
Kőszeg és Püspökmolnári neve, végül a megyéspüspök aug. 14-i levelében tudatta döntését. „Miután a papi rend kegyelmét elnyerted és teológiai tanulmányaidat befejezted lelki és szellemi felkészültséggel küldelek az Úr szőlőjébe, hogy
Herold József esperes plébános mellett, Gencsapátiban, mint káplán működjél.
Az első hetekben a falu részéről tapasztalt ellenérzések megnehezítették a kezdő káplán beilleszkedését, munkáját. A Historia Domusban a
legelső vasárnapról (szept. 2.) a következő bejegyzést találjuk: „A 8 órai
szentmise prédikációjában mutatkoztam be. A templom tömve. Mindenki
akarta látni azt a fiatal papot. aki miatt a régi káplánnak el kellett menni”.
„Bizonyosan nem tud prédikálni, hiszen újmisés. „Gyenge kezű lesz nem
tud bánni a gyerekekkel, túlságosan fiatal, ezen vélemények járták a falut.
Szentmisémen 8 fiú minisztrált, azóta is számuk növekvő. A hívekhez próbáltam szeretettel beszélni, de keményen, a püspöknek tartozó engedelmességről. Az előítéletek terhét cipelve, testi-lelki nehézségekkel indult
papi szolgálata. A hívek azonban hamar felismerték benne az önmagával
szemben szigorú, hivatásának élő, nagyszívű, tiszta jellemű embert.
A gencsi Szent Jakab templom és a hivatal napi teendőit közösen vállalták plébánosával. Az Apáti falurész Szent István király templomáért és
híveiért ő volt a felelős, ő végezte az Istentiszteleteket.
Szeptember végén a Megyei Tanács Oktatási Osztálya megbízta az általános iskolások tanulócsoportonkénti oktatásával heti két órában. A megbízatás a törvényeknek megfelelő volt, ám a hatóság sokszor a legdurvább
módszereket alkalmazva, nagy erőket mozgósított annak érdekében, hogy
a törvény csak holt betű maradjon.
Nem a naivitás mondatta vele Mindenszentek napján a szülőket buzdító
szavakat. „Ma már a nép uralkodik, a mi népünk pedig akarja gyermekei vallásos nevelését. Adjatok példát annak gyakorlásában” (1956. nov. 1.) „A meggyalázott jóság, a megkoronázott gonoszság” országlása idején, amikor a hívő
családok is hitetlen nemzedéket nevelnek, különösen fontosnak tartotta az
ifjúság megmentését – összekapcsolva a magyarságtudattal.
A gyerekekhittanosok, minisztánsok, hamarosan rajongtak az új tisztelendőért, aki minden alkalmat kihasznált, hogy az Isten szavát közvetítse nekik. A hittanórákon kívül diavetítésekre hívta őket, ajándékkönyveket vásárolt, minisztránsainak bőrfocit vett.
A felnőtt fiataloknak templomi énekkart szervezett. Az énekkarosokat
elvitte Jákra, a Szent Vid búcsúkor Velembe.
Szeretettel csinált mindent. 1958 nyarán a hívek összefogásával az Apáti templom kicsi sekrestyéjének bővítésére került sor. A korabeli levelezésből kitűnik milyen nehézségekbe ütközött a szükséges anyagok beszerzése is, de jó szervezőmunkával – és Isten segedelmével – az augusztus 20-i
Szent István király búcsúra sikerült befejezni az építkezést. A befejező
munkálatok azonban már a káplán nélkül folytak. 1958. július 11-én Ferenc
atya súlyos betegséggel jelentkezett a soproni kórházban, Gencsapáti többé nem tért vissza. Alig két évig tartó kápláni működését – rövidsége ellenére – nem érezzük töredéknek, pasztorációs tevékenysége áldásosnak
bizonyult gyermek és felnőtt számára egyaránt.

ÚJÉVRE
Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére,
erőt azok megragadására és megtartására;
képességet és rátermettséget arra,
hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!
Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba!
A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!
Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát,
és biztosítsd a vég sikeres és eredményes
kimenetelét! Amen.
Aquinói Szent Tamás

1956 után a magyar történelem legnagyobb
politikai megtorlása következett, amelyben újult
erővel folytatódott a vallásosság, az egyházak üldözése. 1957 márciusában a pufajkások a MUK-tól
tartva több papot elhurcoltak. Néhány káplán is
„kiemelt bánásmódban részesült” A hatalom brutalitását közvetlenül tapasztalhatta meg – a névsor
nem teljes – Hencz József, Varga Imre, 1957 decemberében meggyilkolt Brenner János, Kovács
Imre és Kováts Ferenc.
A volt minisztránsok úgy emlékeznek vissza,
hogy egy helybéli rendőr, egy „papfaló” ÁEH helyi
megbízottjával, törzshelyén a templommal szemben, a Jambrits kocsmánál – az esti mise után összeterelve 4 fő minisztránst, akik hazafelé mentek –,
szemükbe világítva, imakönyvüket kiforgatva, faggatták őket, mi történt bent, mit mondott a pap.
A megkérdezések, zaklatások 1958 elején kezdődtek, s innen számítva felgyorsultak az események.
Március 29-én Kovács Imre kőszegi káplánt a
hitoktatás melletti kiállása miatt kegyetlenül megverték és nem tudta ellátni feladatát. A gencsi káplán félelmet félretéve biciklivel elment hozzá Kőszegre látogatóba. Hazafelé tartva a kő szeg -
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„ISTENBEN BOLDOGULT
KOVÁCS FERENC
GENCSAPÁTI KÁPLÁN
1956–1958
EMLÉKÉRE”
Az Apáti Templom sekrestyéjében egy
általa aláírt fénykép őrzi emlékét.
Gencsapáti keresztény, katolikus hívei így állítottak emléket közvetlenül
halála után a „Pálos Rend vértanújának.

falvi–nemescsói elágazásnál a Gulner
malom közelében utol érte egy ávós autó. Kiszálltak a kocsiból, ütötték- verték,
amíg beleesett az árokba.
Berendelték kihallgatásra Szombathelyre. Nem válogattak az eszközökben,
ájulásig verték. Soha többé nem nyerte
vissza egészségét, más minőségben szembesült élete nagy kérdésével a szenvedés
misztériumával. Az egészségi állapota
miatt aggódó Herold esperes felkereste
püspökét. A püspök sürgősen hívatta
beteget, hogy megbeszéljék a kórházi
kezelést. Móritz Imre paptársa vitte be és
hozta haza barátját motorkerékpárjával,
még utoljára elmentek Pösébe, Seregély
István volt szombathelyi kurzustársához.
Másnap reggel a püspök kocsijával a soproni kórházba vitték.
Augusztus 25-én bocsátották el a kórházból és vitték haza szülői házába Zalaegerszegre.
Betegágyánál többen meglátogatták
paptársai közül is. Seregély Istvánt ő kérte, hogy látogassa meg.
Halála előtt utolsó kérése az volt. „Úgy
temessetek el, hogy utána ne bolygassatok, a sírkövön látni lehessen, hogy pap
vagyok.”
Október 7-én „ Rózsafűzér Királynője ünnepén” ért véget életáldozata, „Szeretetből szenvedett”
Október 9-én hatvan karinges pap és
hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára.
Koporsóját a paptársak vitték felváltva a
sírig. A szertartást Kovács Sándor püspök
betegsége miatt Kappel János őrkanonok
végezte. Gencsapáti hívei, minisztránsai,
hittanosai nagy számban részt vettek a
temetési szertartáson.
Sírkövén bevésett kehely ostyával.
neve alatt – kívánságának megfelelőenhivatása ÁLDOZÓPAP.
Kétéves buzgósága helyén, – a Szent
Jakab Plébániatemplom Szent Erzsébet
oldalhajójában – pedig elkészült a kápláni gyóntatószék, rajta réztáblán ez olvasható:

Korabeli nyilatkozatok:
Kovács Sándor megyéspüspök: „A
teljes igazság felfedését követeli meg
Kováts Ferenc Gencsapáti káplán halála.
Erről a Püspöki Hivatal 1958-i évi körlevelében olvashatjuk „Kováts Ferenc
Gencsapáti káplán életének 26. áldozópapságának 3. évében súlyos betegségének hősies viselésével 1958. október 7-én
Zalaegerszegen szeretett szülei és testvérei körében meghalt. 1956. június 17-én,
Szombathelyen szenteltem áldozópappá.
Egyetlen állomáshelyén Gencsapátiban
mű ködöt A törékeny testű, de meleg
lelkű fiatal pap szinte élete áldozatával
lett a hívek gondos lelkipásztora, embertár sai önzetlen segítője, elöljáróinak
pedig őszinte tisztelettel engedelmes
alatt valója. Rövid élete példakép volt.
Betegségem miatt a székeskáptalan őr-
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kanonokja dr. Kappel János temette el
nagyszámú paptestvérek, fájdalmas szívű szülők és testvérek jelenlétében. Utolsó útjára eljöttek a Gencsapáti hívek is
nagy számban, ahol könnyes szemmel
búcsúztak fiatal áldozatuktól.”+ Sándor
s.k. püspök
Kovács Sándor püspök a fiatal papot
nekrológjában kétszer is áldozatnak nevezte. Hogy valóban az volt Dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek – egykori irodaigazgató úr – is tanúsítja, aki a megküldött nekrológhoz csatolt levélben ezt
írja: „Kováts Ferencet az ÁVH emberei
verték meg olyan súlyosan, hogy sérüléseibe belehalt” (Akkoriban a rendőrség
fenyegető tilalma miatt nem volt szabad nyilvánosságra hozni, csak 1990
után vallhatták be azok , akik ismerték a
történteket)
A Pálos Rend történetében olvashatjuk, P. Kováts Ferenc Imre titokban élte
a Pálos hivatást (Klandesztin. Életét, és
életáldozatát teljességgel Kapiller Ferenc
az unokaöcs) által megírt „Szeretetből
Szenvedni” című könyv jeleníti meg.
Emlékezésünkben is a könyvben leírtakat és korabeli dokumentumokat
használtunk fel.
Gombos Bálint plébános,
és régi minisztránsa Jáger József
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Az adventi időszak egyet jelent a készülődés, a várakozás, az együttlétek örömével.
Ünnepköre, a népi és vallási hagyományaival nagyon közel áll a gyermekekhez.
Ekkor a szeretet és a család ünnepére való
ráhangolódás az óvodai élet egyik fő feladata, és nagy szerepet kap hagyományaink felelevenítése, ápolása.
Együtt, közösen kötöttük meg az
adventi koszorúkat, és gyújtottunk meg
rajtuk hétről hétre több gyertyát.
Nagy izgalommal vártuk Szent Miklós
püspök utódját, a Mikulást, aki teli zsákjával a mondókák, versek, dalok hívó szavára be is kopogtatott minden csoportba.
Ajándékai mellé verset is mondott
nekünk és elmesélte Myra város püspökének történetét.
Köszönjük a Szülők Közösségének az
anyagi támogatást!
Még aznap délután a Művelődési
Ház és Könyvtár nagytermében a Varnyú
Country Zenekar Mikulás-váró koncertjén dalolt együtt közösségünk a kisiskolásokkal.

csoportra járva kívántak bőséget, termékenységet az elkövetkező esztendőre.
Természetesen községünk Önkormányzata és az Idősek Klubja is részesült az
áldást kérő szalmazuhatagból!
Közösen takarítottunk, sütöttünk mézeskalácsot, díszítettük élettereinket és a
karácsonyfákat.
Ajándékokat is készítettünk, mécses
tartókat és a Luca-napján ültetett búzát
– gyertyával – vittek haza a gyerekek családjaiknak.
A Művelődési Ház és Könyvtár felhívására a Pöttöm-Pötty, a Cseperedő és
a Tudorka csoport óvodásai csodálatos
alkotásokat készítettek a karácsonyi jelképkészítő versenyre.
„Betlehemezők” is bekopogtattak intézményünkbe. Köszönjük!
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ProGrAMoK
Az INtézMéNyeN KívüL
Savaria Szimfonikus Zenekar Zenemanók – bérletén belül a Cseperedő és a
Tudorka csoport gyermekei „Karácsonyi
ünnepvárás” címmel ismerkedtek az
ünnepkör köré kapcsolható zeneművekkel és a hangszerekkel. Az előadások
nagyszerű lehetőséget teremtenek a gyerekkorosztálynak a komolyzenével való
emlékezetes találkozáshoz.

Szintén ez a két csoport vett részt a „Hold
volt, hold nem volt” című foglalkozáson
a Múzeumnyitogató program keretében
az Iseumban. A meseadaptáción alapuló, a gyerekek életkori sajátosságaihoz
igazított kultúrtörténeti és természettudományos tartalmakkal átszőtt délelőtt sok ismeretet, élményt nyújtott a
csoportnak.

Mire közösen elénekeltük a „Mostan kinyílt egy szép rózsavirág…” kezdetű dalt,
ajándékok is kerültek a karácsonyfák alá.
Nagy örömmel vettük azokat birtokba.
A Tudorka csoport fiai a Gencsapátiban
gyűjtött „lucázó” mondókával csoportról

Tölgy bükk gyertyán akác
tűzifa méter hasítottan
vagy kályhakészen
házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63
www.tuzifaszombathely.hu

Mesebolt Bábszínház – bérletes előadásában „Ágoston – avagy egér a felhők
között” című előadást láthattuk. Együtt
szurkoltunk, hogy a kisegér elérje, megvalósítsa álmát.
„Ki ne álmodozott volna már a repülésről? Milyen lehet a felhők között
suhanni? Nem könnyű ez a feladat, különösen akkor nem, ha az álmodozó illető
egy kisegér. Egér a levegőben! Lehetséges ez egyáltalán? Ha valaki elég kitartó, és nem adja fel az álmait, akkor elrugaszkodhat a földtől, és megpillanthatja
fentről a mi kicsi, de csodálatos világunkat. A bátor kisegér kalandjain sok
humorral, szeretettel és bölcsességgel
vezet végig a Mesebolt Bábszínház és a
Ziránó Színház legújabb, közös előadása.” (forrás: Vaskarika)

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP
KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA

Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész
9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053
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„Tudás-átörökítés”
Hímes tojáskaparás-karcolás
továbbképzés Gencsapátiban
A gencsapáti tojásfestés (kaparás-karcolás) elsajátítására képzést, továbbképzést
szervezünk a Művelődési Ház és Könyvtárban. Szeretettel várjuk mindazokat,
akik már tanulták mesterséget, de természetesen új érdeklődőket is szívesen
fogadunk. A tanító mesterünk Császár
Józsefné tojásfestő népi iparművész.
A foglalkozás szerdánként 18 órai
kezdettel (18–20 óra között) a Művelődési Ház és Könyvtár kézműves termében (tetőtér) tartjuk. első foglakozás
2018. február 21. – szerda
A ma is élő népművészet Gencsapátiban a tojásfestés-karcolás művészete
egyedülálló. A politúros-karcolt hímes
tojások kimondottan innen származnak.
A falubeli tojásfestők a művészi tevékenységet gyermekkorukban nagymamájuktól vagy édesanyjuktól tanulták.
Az 1951-es adatgyűjtés (Savaria Múzeum K-151. VIII-IX Adatgyűjtő: Kaippel
Jenőné Trautmann Anna Adatgyűjtés
időpontja: 1951. 04.26.) jól feltárja, hogy
9 család és rajtuk keresztül az ő gyermekeik, unokáik sajátították el a gencsi
tojásfestés titkait. A gyökerek Pun gor
Ferenc tanító úrhoz és feleségéhez vezetnek bennünket, akik a településen a 19.

Civil a pályán
Tisztelt Lakótársaim!
Ismét közeledik az adó bevallások
időszaka. A cégek, magánszemélyek által
adható személyi jövedelemadó 1% civil
szervezeteink működtetéseit sokat segítette. Kérem, ne feledjék ebben az évben
is adományukkal segíteni a GencsapátiPerenye Polgárőrség működését.
Adószámunk: 18888283-1-18
Tisztelettel és köszönettel:
Csabai János, elnök
Köszönjük!
Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör
egyesület nevében, ezúton is köszönjük az
SZJA 1%-os felajánlásaikat, amelyet az egyesület szakmai programjaira, működési költségeire – többek között a Hírmondó újság
kiadására – fordítottunk 2017-ben is. Kérjük, idén is válasszon bennünket!
Adószámunk: 18883680-1-18
Köszönettel:
Tanai Erzsébet, elnök
A Gencsapáti KSe köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki az adója 1% -ának felajánlásával segítette munkánkat.

sz. végén meghonosították a „karcolásos” tojásfestést, amely a mai napig meghatározó helyi értéke, és terméke is a településnek, hiszen a hagyomány nem
szakadt meg!
vincze Alfonzné (sz. Vurst Margit 9.)
és leánya Császár Józsefné (sz. Vincze
Margit), mindketten tojásfestő népi iparművészek tovább vitték és gazdagították
hagyományainkat. A mesterséget Vincze
Alfonzné Margit néni a nagymamájától
tanulta 13 éves korában. Először előrajzolt mintákon gyakorolt, s csak a karcolással és satírozással próbálkozott, azon-

Egyben kérjük, hogy idén is támogassa egyesületünk tevékenységét.
Adószám: 19892636-1-18
Köszönettel:
Gencsapáti Községi Sportegyesület
A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítvány Köszönti Önt, aki már
korábban is nekünk juttatta jövedelemadója 1%-át, és Önt, aki reményeink szerint ezután is alapítványunkat szeretné
támogatni.
Az így elnyert összeg segít bennünket
abban, hogy a gyermekek óvodai életének tárgyi feltételei folyamatosan korszerűsödjenek.
Az óvodaudvar természetbarát anyagokból álló, biztonságos, játékokkal gazdagodhasson.
Az alapítvány adószáma: 18887653-1-18
Kérjük és Köszönjük
további támogatásukat!
Tisztelt adózó állampolgár,
kedves gencsapátiak!
Ezúton is köszönjük eddigi felajánlásait, amellyel a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes az Ispiláng
együttes, a Kópic, Kiskópic, Gezemice
csoportok, illetve a Vasi Népdalstúdió és
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ban ennyi idősen ehhez is nagy türelem
és kézügyesség szükséges, majd mikor
már nagymamája megunta, hogy mindig
rajzolgassa, ráhagyta az egészet, így Margit néni szép lassan beletanult az egész
mesterségbe. Ugyanígy adta át a tudományt saját lányának, unokáinak, sőt
más falubelinek is. Most pedig kísérletet
teszünk arra, hogy Császár Józsefné – a
leány – ismét taníthassa az érdeklődőket
a „gencsi tudományra”!
A gencsapáti hímes tojásfestés hagyománya helyi és vas Megyei Nemzeti értékünk!
Információ: Varga Albin 30/560-5099,
gencsmuvhaz@gpinet.hu

utánpótlás csoportjainak szakmai munkáját támogatta. Ön idén ismét dönthet,
hogy melyik szervezetnek ajánlja fel az
SZJA 1%-át. Kérjük, tiszteljen meg minket bizalmával. Együttesünk országos,
nemzetközi, megyei és természetesen
helyi ünnepeken képviseli Gencsapátit.
Célunk a helyi és vasi és a Kárpát-medence néptánc, népzenei hagyományának megőrzése, hiteles feldolgozása és
színpadra állítása, a helyi szokások életben tartása, átörökítése.
Adószámunk: 16867006-1-18
Köszönjük segítségét!
Tisztelt Gencsapáti Lakosok!
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
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 gyarapítását, a szabadidős tevékenységük megvalósítását, tehetséggondozását, jutalmazását.
Felajánlásukat előre is köszönjük!
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• 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

Apró
• 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

PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS
Szeretettel várom Önöket 2018. 02. 17én 18 órakor (szombaton). Helyszín:
Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár.
A jelenlegi piac, legmodernebb pénzügyi
tájékoztatása és szolgáltatása, személyre
szabottan, teljesen ingyenesen és kötelezettségmentesen. Ha Önnek is elég volt
az aggódásból, bosszankodásból minden
hónapban pénzügyi szerződéseit illetően,
engedje meg, hogy segítsek. Jöjjön el és
hallgassa meg mi erre a MEGOLDÁS!

• BANKOK
• BIZTOSÍTÓK
• LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRAK
• BEFEKTETÉSEK
• MEGTAKARÍTÁSOK
• NYUGDÍJHELYZET
• ÁLLAMI SZFÉRA
• ÁLLAMI
TÁMOGATÁSOK
Hiszem, hogy ahogy az embereknek szüksége van szak- • ADÓKEDVEZMÉNYEK
képzett, tapasztalt háziorvosra, úgy szüksége van egy sze- • INGYENESEN
mélyes pénzügyi tanácsadóra is, aki segít fenntartani • 190 ÓTA
NÉMETORSZÁGBÓL
pénzügyei „egészségét”.
199 ÓTA
MAGYARORSZÁGON IS
Kapcsolat: Plajszer Dániel +36308342674
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telefonon. Villany van, víz megoldható.
• Angol-magyar szakos egyetemista lány
angol tanítást, korrepetálást vállal kedvező
áron. Általános és középiskolás diákok
jelentkezését várom. Érd.: 0630/4088-800
• Immár 30 éve közmegelégedésre,
előnevelt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid 610 Ft/db, hús-hibrid 530 Ft/db,
kakas 520 Ft/ db, a vegyes 500 Ft/db. 20
kg-os csirketáp rendelhető 3300 Ft-os
áron. Szállítás: 2018. március közepe,
második szállítás április vége. Rendelést
lehet leadni személyesen Gencsapáti
Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047.
• 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
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel) szieszta gázkályha (palackkal vagy nélkül)
eladó! Érdeklődni: 06/30/4734-519
• 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
• 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
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961
• Ismét szemüveget (tokban) találtunk a
gencsapáti temetőben, tulajdonosa átveheti a Gencsapáti, Dózsa út. 3. szám alatt!

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: 2018. február 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!

