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Tájékoztató

Tisztelt Gencsapáti polgár!

Magyarország Kormánya által, a
40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, mely alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, Bodorkós Ferenc polgármester – az általa felkért egészségügyi és jogi szakemberekkel
folytatott szakmai egyeztetéseket követően – a koronavírus járvány terjedésének megelőzése és település lakosainak
védelme érdekében az alábbi szükséges
és halaszthatatlan önkormányzati döntéseket hozta meg.

Nehéz és emberpróbáló időszakot
élünk, és a szakértői jelzések alapján
az elkövetkező hetekben várható a
koronavírus-járvány tetőzése. Gencsapáti Község Önkormányzata a település minden lakcímmel rendelkező
lakójának szájmaszkot biztosít, amelyet munkatársaink használati útmutatóval eljuttatnak Önökhöz! Köszönjük Tömő István és az IVY TECHLOGY támogatását, segítségét.
Tapasztalata, életkora bölcsessége fontos a számunkra, Önkormányzatunk a csatolt szájmaszk biztosításával kívánja segíteni egészsége megóvását és a járvány terjedésének megakadályozását.
Kérem, hogy a szájmaszk használatával védje a saját, és környezete egészségét!
(A használati útmutatót az 5. oldalon olvashatják)
Vigyázzunk magunkra és figyeljünk másokra!
Bodorkós Ferenc polgármester

•

A Gyöngyös-kert Óvodában 2020.
március 16. napjától határozatlan
ideig rendkívüli szünetet rendelt el.

•

A Szociális Szolgáltató Központban
a nappali ellátás szünetel, de az
intézmény a szociális étkeztetési,
illetve a házi segítségnyújtási feladatokat a járványügyi és higiéniai rendelkezések fokozott betartása mellett továbbra is biztosítja. A szociális
étkeztetés biztosítása házhoz szállítással történik.
Az intézményben a családsegítés
és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó ügyintézés telefonon keresztül történik.
Az intézmény szakemberei igény
esetén gondoskodnak a rászoruló
személyek gyógyszer-felíratásáról és
kiváltásáról, a postai ügyintézéséről,
valamint a bolti bevásárlásáról. Az
igényeket a (94) 510-835-ös telefon,
valamint a (30) 549-2552-es mobilszámon jelezheti.

•

A Művelődési Ház és Könyvtárban
minden rendezvény, foglalkozás,
program határozatlan időre elhalasztásra kerül. A könyvtári kölcsönzés
határozatlan ideig szünetel.

•

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézők és az ügyfelek közvetlen

találkozásának és érintkezésének
mellőzése érdekében a kapcsolattartás elsősorban postai úton, ügyfélkapun keresztül, vagy a Polgármesteri
Hivatal előterébe elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az
ügyfelek személyes fogadása kizárólag előre, telefonon történő időpontegyeztetést követően a hivatali előtérben történhet.
•

A 2020. évi lomtalanítás a veszélyhelyzet megszűnését követően, gyűjtőpontos begyűjtéssel történik, melyről a lakosok időben tájékoztatást
fognak kapni.

•

Elfogadta az
– Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervét,
– a civil- és egyéb szervezetek, valamint a magánszemélyek számára
biztosított önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló
pénzügyi beszámolókat,
– a Rápli Építésziroda Bt.-nek, a
településkép védelméről szóló
4/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításával kapcsolatos szakértői feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatát,
– az étkezési nyersanyagnormáról
és az intézményi térítési díjakról

•

szóló 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendeletet
A zártkerti utak felújítási pályázatának megvalósítása érdekében a
kérelmet nyújtott be az irányító
hatósághoz a pályázat műszaki tartalmának és a teljesítési határidő
módosításának engedélyezése iránt.

•

Az egészségügyi alapellátási feladatok jó színvonalú ellátása érdekében
nyilatkozott, hogy az Önkormányzata 2020. október 1-jétől csatlakozni
kíván a szombathelyi orvosi ügyeleti
ellátáshoz.

•

A kialakult járványügyi helyzetre
tekintettel, a veszélyhelyzet idején
– a Gencsapáti temetőkben 2020.
március 18-tól a temetések csak
szűk családi körben, kültéri ravatalozással történhetnek,
– a házasságkötések az anyakönyvezetővel együtt max. 10 fő részvételével tarthatók,
– megtiltotta a település területén
a sportrendezvények, sportfoglalkozások és edzések, valamint –
a tervezett létszámtól függetlenül – a beltéri és szabadtéri rendezvények tartását.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
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Fejlődő családi vállalkozás Gencsapátiban
„…ezek már a fiaim ötleteinek a megvalósítási szakasza…”
„…az országos listán az árbevétel tekintetében a 60. helyen vagyunk…”
Újságunk új sorozatot indított, ahol a
helyi gazdasági fejlesztéseket, vállalkozásokat mutatjuk be, hála Istennek van
kiket! Hiszen a település fenntartásához
nagymértékben ők járulnak hozzá iparűzési adójukkal és mecénás, támogatói
tevékenységükkel. Ismerjük meg őket!
Peresztegi Péterrel a Péter P. Bútoripari
Kft ügyvezetőjével beszélgetünk, Illetve
az egyik ügyvezetővel, teszi hozzá, mert
van két fiam Peresztegi Dániel és Peresztegi Szilárd, akik szintén ügyvezetői beosztásban dolgoznak a cégben.

feldolgozás és az asztalos tevékenység,
majd a szivacsfeldolgozás is megszűnt és
maradt az asztalos, amit dinamikusan
úgy fejlesztettünk, hogy eladtunk területeket, üzemépületeket, hogy legyen pénzünk a gépi fejlesztésre. Eladtuk a kárpitos üzemi épületsort, majd azt a területet,
ahova Hangadó és az Iseum Tours cég
költözött be. Ebből vettünk gépeket, fejlesztettünk, és hát ennek a hosszú fejlesztési idő végén most üzemi épületeket,
szárítót építünk, új perspektívákban gondolkozunk. De ezek már a fiaim ötleteinek a megvalósítási szakasza. Most per
pillanat 55 fővel dolgozunk, tisztán asztalosipari termékeket állítunk elő, és az
országos listán az árbevétel tekintetében
a 60. helyen vagyunk. Voltunk lényegesen előrébb is, meg lényegesen hátrébb is,
most a 60. helyen vagyunk.

Honnan is indult a vállalkozás?

a történethez. Fejlesztünk, hozzáteszünk
az előző évi produktumhoz mindig valamit, valami többletet, akár technikába,
akár eredménybe, bár ebben az évben
már nem vagyok biztos benne. A lényeg,
hogy ennek a cégcsoportnak nehezen
nélkülözhető tagjává váltunk.
Akkor itt helyben van egy sajátos fejlesztés,
ami az ottani gyártást, az ottani fejlesztést
segíti elő?

Kik a megrendelőitek?
1984-ben alakult a Vasi Kárpitos GMK
másodállásban, majd 1985-től főállású
bútorgyártó GMK lettünk. Ez akkoriban
azt jelentette, hogy meg kellett tervezni a
kárpitos bútorokat, be kellett szerezni a
KERMI engedélyeket, és ez alapján értékesítettünk DOMUS-oknak egyéb nagy
bútorkereskedelmi cégeknek. 1988-ban
költöztünk ide Gencsapátiba, itt megtaláltuk a helyünket, egy régi lepukkadt,
még mindig meglevő helyre sikerült
összehozni az egész társaságot, majd
később fejlődtünk, új területet béreltünk.
Jöttek-mentek a bérlők, mi viszont növekedtünk. Nekiálltunk a szemközti oldalt
építeni, és felépítettünk egy kárpitos üzemet. A 90-es évek végére közel 100 fővel
dolgoztunk. 5-6 fővel kezdtünk ehhez
képest 100 fő környékén dolgoztunk és 3
teherautóval mozgattuk a bútorainkat.
Ausztriában a LUTZ-al volt szerződésünk, és a kettő magyarországi beszállítója közül az egyik mi voltunk. A 90-es
évek vége felé, közel 500 millió Ft értékű
kárpitos bútort gyártottunk és szállítottunk Ausztriába. Ez aztán egy gyors
kanyar után megszűnt. Maradt a szivacs-

A fő megrendelőnk a HIMOLA csoport,
nekik van a régióban két gyáruk. Az egyik
Szanyban, a másik Szlovákiában Zselízben. Ez mind 100 %-os tulajdonú HIMOLA gyár. Szanyban 600 ember, Zselízben
4-500 ember dolgozik. Ez egy igazi nagy
multi, nagyon komoly minőségű kárpitos
bútorokat készít ez a felső és középkategóriás bútor cég. Ez azt jelenti, hogy
naponta 2000(!) marhabőrt dolgoznak fel,
amely Argentínából érkezik. Már 22 éve
együttműködünk a bajor cégcsoporttal.
Milyen folyamatba tudtok bekapcsolódni,
mint alvállalkozók?
Beszállítói vagyunk a cégcsoportnak,
tehát önállóan szerezzük be az alapanyagokat, senki nem mond semmit, hogy
hogyan kellene fúrnunk, vagy megcsinálni valamit. Ez a mi dolgunk, ezt mi találjuk ki. Ha innovatívak vagyunk, és jól
dolgozunk, akkor több marad, ha nem
vagyunk annyira innovatívak, akkor
kevesebb marad jeligére. De iparági átlagokban mérhető a hozzáadott értékünk

Mi azt a minőséget készítjük, amit elvárnak tőlünk. Pl. beruháztunk fűrészáru
szárítóra, hossztoló berendezésre, pontosan azért, mert tudjuk, hogy e nélkül
nem lehet előrébb lépni. Bizonyított,
hogy az elvárt minőséget elő tudjuk állítani, bevizsgáltattuk Németországban és
Magyarországon is két helyen. Innentől
kezdve meg van a pozíciónk, a helyzetünk, amihez megrendelők már ragaszkodnak. Tehát ezek a fejlesztések nagyságrendileg olyanok, amit egy kis cég
hihetetlen nehezen tud megvalósítani.
Vegyünk például egy 100 ezer eurós
hossztoló berendezést, amely önmagában még semmi. Ehhez kapcsolódva kell
még egy rakás olyan gép, amit szintén
nem egyszerű beszerezni. Biztosítani kell
a minimum 18–20 fokot, ahhoz, hogy a
ragasztó ki tudjon kötni rendesen. Akkor
kell hozzá egy rakás olyan speciális faipari gép, ami nélkül megint nem megy.
Tehát ha csak egy géped van, és az
elromlik, akkor nem fogsz tudni tovább
lépni, de ha van kettő, az már megadja a
termelés biztonságát, ez felülír mindent,
akkor tudsz dolgozni.
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Jelenleg folynak akkor ezek a fejlesztések?
Részben jelenleg is folynak, vagy már
elkészültek. Pályáztunk az elmúlt időszakokban sikeresen, amelyek elfogadásra
kerültek. Mind az építőgép beruházás,
mind az új gép beruházás, és innentől
kezdve kicsit hatékonyabban tudnánk
dolgozni, ha lenne most munkánk, de
valószínűleg a jövő héten már újra dolgozunk.
A jelenlegi veszélyhelyzet hogy érinti a céget?
Március 18-án közölték velünk, hogy ez
volt utolsó termelői nap, majd valamikor
újra kezdünk dolgozni. Én a magam
részéről, mint beszállító nem tudtam
mást csinálni, mint előre dolgozni. Leálltak a kinti nagy bútoráruházak, és a gyár
sem tudott dolgozni. Megteltek a raktárak és nincs tovább. Az állami segítség az
kicsit későn jött, mert akkor kellett volna, amikor leálltunk, nem akkor, amikor
már elkezdünk dolgozni. Nem tudom
egyébként, hogy milyen kapacitással
fogunk újra indulni, nem tudom azt,
hogy mennyi embert fog érinteni, tehát
pontosan semmit nem tudunk. Elkezdünk szép lassan, valami történjen. Ha
nincs nagy gáz, akkor előbb-utóbb a
korábbi mennyiségű terméket elő tudjuk
állítani. Elindulunk, a meglévő rendelésállományt elkészítjük, elszállítjuk és várjuk a következőt, ha nincs következő,
akkor mindenki megy haza.
A kormány általi gazdasági intézkedések
kapcsán igénybe tudtok valamit venni?
Nem igazán, ebben a hónapban áttértünk a 4 órás munkarendre. Tehát itt a
hónap elejétől 4 órában tudjuk fizetni a
dolgozókat, mert nem tudjuk azt, hogy
meddig fog tartani a jelenlegi helyzet.
Viszont a cég anyagi keretei is behatároltak, nem tudjuk azt mondani, hogy egy
évig, vagy fél évig tudunk mindenkit
finanszírozni. Akinek tudok munkát adni, az megkapta a 8 órára járó pénzt, akinek nem tudok munkát adni, annak volt
szabadság kiírástól elkezdve csomó minden, aztán a vége a 4 órás foglalkoztatás,
de hát mindenképpen ragaszkodunk a
dolgozóinkhoz, mert ha elengedem az

embereket, akkor nem lesz kivel dolgoznunk, hogy ha újra indulunk.
Gondolom a szükséges kapacitást meg csak
úgy tudjátok biztosítani, ha megtartod az
embereidet.
Így van.
Milyen nagyságrendű ez a fejlesztés, amit
említettél?
Több százmillió forintos. Olyan 350–400
millió között költöttünk el fejlesztésre és
ebbe sikerült pályázati forrásokat is
bevonni. A pályázati pénzek kifizetése
részben egy év után megtörtént, részben
utalás alatt van. Egyet tudomásul kell venni, hogy annak, akinek megvan az egész
beruházásra a pénze, annak jó, mert
annak kvázi talált pénzről van szó, de aki
erre építi fel a vállalkozását, az nagyon
pórul járhat, mert ha nem jön meg időben
a pénz, akkor forráshiányos lesz.
Hogy sikerült a fiaidnak átadni, bevonni
őket a munkába?
Mind a kettő csinálja a dolgát. A kisebbik
fiam gépésztechnikus, technológusi
munkakörben van, ők programokat
készítenek, ők vezérlik a megkapott
anyagok alapján a termelési tervek elkészítését. Ez így működik. A nagyobbik
fiam közgazdász, beruházásokkal, pályázatokkal foglalkozik. A pályázatoknak
meg kell felelni, ez az ő felelőssége.
Számlák kezelése, külföldi kapcsolattartás idegen nyelven is hozzá tartozik.
Családilag, együtt dolgoztok, mi volt a szereped a fejlesztésben?
Ez ugye kicsit szakmai jellegű kérdés. Mi
a Soproni Faipari Egyetemen kaptunk
egy olyan tájékoztatást, ami az üzemi
épületek építészetétől kezdve a gépek
technológiai sorba tételéig az összes
műszaki dolgot átfedte. Tehát nekem
nem kell elmagyarázni, én tudom csinálni, és meg is csináltam. Ellenőriztem,
működik a rendszer. Természetesen van,
hogy pl. egy szárító felépítéséhez nem
értek, nekem is újdonság volt. Az alapokat tudom, de az alapok azok egészen
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mások. Csak egy dolgot mondok, a szárító működési elve, az a száraz-nedves
hőmérsékletmérő potenciál különbségén múlik. Tehát ez úgy néz ki, hogy van
egy hőmérő, betekered egy ronggyal,
beteszed egy fiolába és onnan kapott víz
folyamatosan hűti, minél melegebb,
annál gyorsabb a párolgás, annál jobban
hűti a hőmérőt. A másik az egy száraz
hőmérő, és a kettő hőmérséklet különbsége határozza meg a szárítási potenciált.
Ha gyorsan akarok szárítani, akkor
magasabb hőmérsékleten nagyobb szárítási potenciált tudok biztosítani. Ezek az
alapok. Na, most ezt a végletekig lehet
automatizálni. Meg fogom mutatni,
hogyan néz ki egy ilyen. (és meg is
mutatta a szárító rendszert, az üzemcsarnokokat, a gépsorokat, a teljes üzemet, amelyet olvasóink a fotókon láthatnak) szerk. A lényeg, hogy partnere tudtam lenni az építésznek, hogy hogyan
kell elkészíteni az egészet, és szép csendesen meg is csináltuk.
Mi a jövőkép, hogy látod?
A jövőképem, hogy véglegesen elmegyek
nyugdíjba. Senki ne várja tőlem azt, hogy
90 éves koromig itt leszek. Hosszú éveken keresztül dolgoztunk egy olasz szivacsos céggel, egy öregúr volt a tulaj, és az
volt a jelzés értékű, hogy az öregre már
úgy segítették fel a kabátot. Erre nagyon
kell vigyázni. Amennyiben ez a perc elkövetkezik, abban a pillanatban el kell menni. Ja és a cég tönkrement, mert rossz
üzletpolitikával ez teljesen természetes.
Azért ment tönkre, mert a tulajdonos
megöregedett, nagyon sok mindenre már
nem tudott figyelni. Túlságosan kézben
akart tartani mindent, és túllépett rajta az
idő. Ezt nem szeretném megvárni.
Jól eső érzés, hogy amit felépítettél, azt lehet
valakire, családtagra bízni?
Igen, ez jóleső érzés. Remélem nem ér véget
a történet, hanem új irányok nyílnak meg,
új fejlesztések jönnek, és ennek eredményeképpen egészen mást is fogunk csinálni.
Gratulálok, jó egészséget kívánok az egész
családnak a sok-sok munkához és köszönöm szépen a beszélgetést… (va)
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Már a Vas Megyei Értéktár kincse is
a gencsapáti tojáskarcolás hagyománya

Csordás Csabáné Marika az udvaron rendezett be húsvétváró asztalt,
hogy megmutathassa az élő népművészetet
Csordás Csabáné Marikánál, tojásfestő
népi iparművésznél jártunk.
Mindössze kilenc család örökítette a
gencsi technikát a 19. század végétől,
amikor Pungor Ferenc tanító és felesége
meghonosították a településen a karcolásos „tojásfestést”. Az egyik ilyen tojáskarcoló család Marikáé, akinek a nagymamája kezdte, továbbadta az ő édesanyjának, Horváth Józsefnének, akit a
faluban „Tamás Bözsi néninek” hívtak, ő
pedig megtanította a két lányának, Csordás Csabánénak (sz. Horváth Mária), és
Csizy Istvánnénak (sz. Horváth Erzsébet), akik mindketten tojásfestő népi
iparművészek lettek.
A gyerekeken, unokákon keresztül
ma is élő gencsi népművészet egyik kiválósága Csordás Csabáné Marika, aki a
szabadtéren, az udvaron rendezte be a

húsvétváró asztalt, hogy megmutathassa
legújabb alkotásait. Az édesanyjának 333,
neki magának 500 darabos gyűjteménye
van saját készítésű tojásokból. Szebbnél
szebbek a magenta színű tulipánok mellé
állított karcolt tojások. Mindig új mintákat talál ki, és a természetes színezővel
való festést is megmutatja.
Sáfrányos tojást fest, mert a főzésnél
a fűszernövényt húslevesbe és rizsbe
szokta tenni, de megmaradt jó két
marékra való, ezt használja most fel. A
növény szirmait áztatja a vízben, hogy
kieressze a színét, egy kis timsót ad hozzá, hogy intenzíven fogja be a héjat. Így a
világossárgából a narancssárgán át a rőtbe hajló árnyalatok színezik a tojást. Jól
mutatnak rajta a virágmotívumok:
árvácskát, búzakalászt, margarétát, csibét karcol ezekre. A már kész piros tojá-

A sáfrányszirmokat vízben áztatja sokáig,
hogy kiadja a tojásfestéshez szükséges intenzív színt

sokon rózsa, pipacs, tulipán hajlik a héj
ívének megfelelően. A kosárban elrendezett halom tetején Isten bárányát látjuk
kereszttel vagy zászlóval.
Több vallási témájú tojás is van a
gyűjteményben, de sok a szárnyát bontó
madár is – ha már tojásból kelnek ki –,
jól felismerhető a fácán, a túzok, a gerle,
a rigó. Repülnek a fészek felé. A kék tojáson nefelejcs, a zöld tojáson pedig kalászok között nyúlcsalád.
Marikának a népművészet benne van
a kezében, neki ez a hétköznapokhoz
hozzátartozó napi jelenvalóság. A hímes
tojások a járványügyi helyzet elviselésében is segítenek: egyáltalán nem érzi
magát magányosnak vagy bezárva, egész
nap tesz-vesz az udvaron és a házban.
– Sziklakertet rendezek, hordom fel a
pincéből az átteleltetett növényeket, egy
percig nem unatkozom, rengeteg dolgom
van. Mindig készítek egy listát reggel,
hogy mit akarok csinálni, este kipipálom,
ami megvolt – meséli lelkesen.
Már veteményezett is a kertjében,
zöldséget, sárgarépát, hagymákat ültetett. A salátái már fejesednek, a sóskát
frissen lehet szedni az ebédhez. Sáfrányt
is termeszt Marika, egy méter magas lesz
a növény a nyáron. Most a tojáskarcolás
teszi ki idejének a nagy részét, de e mellett a krizantémok gyökereivel is foglalkozik.
A 73 éves asszony hatvan éve karcol
húsvéti tojásokat. Ahhoz is ért, hogy a
hagyományt a modern internetes világba
hogyan tegye át: a Facebook-profilján
kitett egy kosár tojást az idővonalára.
Úgy döntött, hogy jelentkezik egy kárpát-medencei tárlatra: a szlovéniai Dobronak felhívására Messengeren küldött
fotókat a műveiről.
Merklin Tímea, Fotó: Cseh Gábor

Egy kosár karcolt tojás
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Az egészségügyi alapellátás változásáról
A kihirdetett veszélyhelyzet időtartama
alatt a fogorvosi alapellátás keretében
csak sürgősségi ellátás nyújtható. Dr.
Szolomayer Anikó fogszakorvos az alábbi időpontokban biztosítja a fogorvosi
sürgősségi ellátást:
hétfő, szerda:
13.30 – 14.30
kedd, csütörtök: 8.30 – 9.30
A felnőtt háziorvosi rendelőben egyidejűleg maximum 5 ember tartózkodhat.
Lázas, köhögő, külföldön dolgozó és
magukon a betegség tüneteit észlelő betegek ne menjenek a rendelőbe, a doktor
úrral telefonon vegyék fel a kapcsolatot.
Recept felírása és kiváltása e recept
formájában történik, gyógyszer igényeket telefonon lehet leadni.
A háziorvost csak sürgős és halaszthatatlan ügyben keressék fel.
A kismamák ellátása soron kívül történik, telefonos egyeztetést követően.
Dr. Jánk Ottó (20) 911-9089)

A gyermekorvosi ellátás keretében
korábban kiadott időpontok továbbra is
érvényesek, további betegellátás csak
előzetes bejelentés alapján történik.
A doktornő lehetőség szerint távsegítséggel, telefonon tesz javaslatot az
alkalmazandó terápiára.
Receptírásért, igazolásért, halasztható státusvizsgálatért nem kell a rendelőbe menni.
Dr. Szolnoki Judit (20) 968-5569
A védőnői szakemberek a kialakult járványügyi helyzetben kérik az alábbiak
betartását:
• beteg gyermek, illetve szülő nem léphet a védőnői tanácsadóba,
• egy gyermekkel csak egy kísérő
mehet a tanácskozóba,
• amennyiben rendelkezésre áll, kérik
a szájmaszk használatát.
Szalai Nóra védőnő (30) 430-0329
Ipkovics Gusztávné védőnő (30) 430-3360

Kulturális tartalomfejlesztés
a digitális térben
Hát a mai járványhelyzetben legjobban talán a személyes találkozások, ölelések, beszélgetések hiányoznak a közösségeinkben. Tartjuk a kapcsolatot! A csoportok egymás
közt videó megosztókon, levelezéssel, telefonon, közösségi oldalakon és ami még szóba
jöhet a digitális kommunikációban.
Több kulturális tartalommal új kezdeményezésekkel is megjelentünk, amelyeket csak
röviden összefoglalnék.
– Nagy sikert aratott a Virtuális Húsvéti Hímes Tojáskészítő pályázatunk. 45
alkotó (gyermek és felnőtt) több mit 100 alkotással nevezett (bővebben külön írunk
róla) https://www.facebook.com/pg/gencsioldal/photos/?tab=album&album_id=
536179657096679&ref=page_internal.
– „Gencsi Könyvespolc” címen vasi írók és költők mutatkoznak be minden csütörtökön a könyvtárunkban, amelyet Gencsapáti Facebook oldalán megtekinthetnek az
érdeklődők április 30-tól folyamatosan
– Szinte folyamatos a néptánc, népzenei csoportok, előadók közötti kihívás sorozat,
amelybe szinte minden területen bekapcsolódtunk csoportjainkkal is. Országos, sőt határon túli vonatkozásai is vannak, tegnap az USA-ból keresett meg egy hölgy, régen táncolt
és vasi kötődései vannak, hogy küldjünk neki anyagot a gencsapáti táncokról, zenéről.
(Küldtünk) Szegedről hívott egy 73 éves asszony, aki látva a csodálatos gencsi tojásokat,
nagyon szeretné megtanulni azt a karcolást! De tarjuk a kapcsolatot felvidéki, erdélyi, muravidéki és őrvidéki barátainkkal is természetesen. Sok-sok közös programot terveztünk
velük közösen idén, az „Összetartozás 100” évében, reméljük azért lesz lehetőségünk
pótolni, megvalósítani.
– Csordás Csabáné Gencsapáti helytörténeti kiállítását mutatja be egy rövid kisfilmben: https://www.facebook.com/170611930320122/videos/542046813119305/
Szintén Csordás Csabáné (Tojásfestő-karcoló Népi Iparművész) mesél a gencsapáti
hímes tojás „titkairól” https://www.facebook.com/gencsioldal/videos/640815236497820/
– Gombos Bálint plébános úr online szentmisét mutat be a Facebook-on minden
vasárnap reggel 8 órai kezdettel (még nem hiányoztam, 1000 feletti a megtekintés!)
– Folytatjuk, talán még erőteljesebben a helyi értéktár kutatásokat, készülünk az aktuális Hungarikum pályázatra!
– Gencsapáti története – pályázati forrás felhasználásával településtörténeti monográfia készül községünkről. Az előkészületi munka keretében megkezdtük a feldolgozandó
témák kijelölését, a jelenleg rendelkezésre álló ismeretanyag áttekintését és az egyes témakörökben szerzőként együttműködő szakemberek kiválasztását.
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Útmutató
a maszk
használatához
• A maszkot az első használat előtt,
majd a használat után naponta legalább
60 fokon mossak ki és vasalja át!
• A maszkot ne dobja a többi szennyes
közé!
• A maszkot mosás nélkül ne viselje
más személy, egymás között a maszkot
ne cseréljék!
• HA TEHETI MARADJON OTTHON!
• A maszkot elsősorban akkor használja,
ha indokoltan mégis elhagyja az otthonát!
• A maszknak az orrot is kell takarnia!
• A maszk levétele után mosson alaposan kezet!
• Kizárólag a maszk viselése nem nyújt
védettséget a fertőzéstől, ezért fordítson
kiemelt figyelmet a higiénés és egyéb
járványügyi előírások betartására is!

Tisztelt
Gencsapátiak!
A koronavírus járvánnyal kapcsolatos
rendelkezések, mint láthatjuk, naponta
változnak, az ezzel kapcsolatos helyi
polgármesteri utasításokat, rendelkezéseket a település honlapján és FB oldalán azonnal közzétesszük. Kérem,
figyeljék a https://www.gencsapati.hu,
https://www.facebook.com/gencsapati
oldalakat! Vigyázzunk egymásra és
maradjunk otthon, hogy minél előbb
már kézfogással és öleléssel köszönthessük egymást!
A járvány miatt kialakult helyzet, és a
szükséges helyi rendelkezések értelmében
több programunk, amiket a rendezvénynaptárban meghirdettünk ELMARAD,
vagy későbbi időpontban kerül megrendezésre. Sajnos elmarad a május 24-re
meghirdetett gyermeknapi program, és
a XXIX. Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál!
Reméljük a jövőre 30. alkalommal megrendezésre összművészeti programunkon együtt ünnepelhetünk Önökkel is!
(Aki elővételben már váltott belépőt
automatikusan visszakapja.)
A XXIV. Gencsi Söprű Néptáncfesztivál
és a VI. Vincze Ferenc szólótáncverseny
(Május 29–31) előreláthatólag 2020.
szeptember 12–13 hétvégére kerül áthelyezésre, amennyiben a járványhelyzet
lehetővé teszi. A változásokat településünk honlapján és FB oldalán és újságunk következő számában közöljük!

2020. április

Családi házak műhelyek irodák
rendszeres és alkalmi takarítását
vállalom számlaképesen.
Továbbá ablakpucolást,
festés utáni takarítást is vállalok.
Érdeklődni: 06 30/922-9392

Immár 30 éve közmegelégedésre, előnevelt csibe rendelhető TSL
tojó-hibrid 630 Ft/db, hús-hibrid 540 Ft/db, kakas 530 Ft/ db, a
vegyes 540 Ft/db. 20 kg-os csirketáp rendelhető 3300 Ft-os áron.
Szállítás: 2020. március közepe, második szállítás április vége.
Rendelést lehet leadni személyesen Gencsapáti Dózsa u. 27.
Telefonon: 06/30/461-6047.
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Apróhirdetések Gencsapáti településtörténete
– tájékoztató és felhívás
•

Matematika korrepetálást, felvételi

felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel. +36/30/630-6388
•

ANGOL – felnőtteknek is! Sok év

tapasztalattal felkészítést vállalok nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár utazásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
•

Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:

06/30/4734-519
•

50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-

leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
•

Katlan, 50 és 70 literes üst eladó. Tel.

06/70/371-1042
•

Építőipari és kerti munkákat válla-

lok. +36307324545
•

Használt, palackos bekötésű gáztűz-

helyt keresek! (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490

ÚJ MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!
Januárban nyíló
Napsugár szalonomban
várom kedves vendégeimet
személyre szabott kezelésekkel,
bizalmas légkörben
a következő szolgáltatásokkal:
manikűr
műköröm – géllakozás
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás
A munkáimra garanciát vállalok,
és magas minőségű USA Crystal Nails
termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges!
NAPSUGÁR STÚDIÓ
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C
Hüse Anita
+3620/928-6146

A Hírmondó újság februári számában a
képviselő-testületi döntések között
már tájékoztatást adtunk arról, hogy
pályázati forrás felhasználásával településtörténeti monográfia készül községünkről.
Az előkészületi munka keretében
megkezdtük a feldolgozandó témák kijelölését, a jelenleg rendelkezésre álló
ismeretanyag áttekintését és az egyes
témakörökben szerzőként együttműködő szakemberek kiválasztását.
Célként fogalmaztuk meg, hogy a
településtörténeti kötet összeállítása
mellett Gencs és Apáti írásos emlékeinek
forrásgyűjteményét is létrehozzuk.
A magánszemélyeknél vagy civil szervezeteknél fellelhető dokumentumok fontos forrásai lehetnek a településtörténeti
munkának. Ezúton kérjük községünk
jelenlegi és elszármazott lakóit, hogy
Gencs és Apáti múltjából őrzött emlékeiket osszák meg velünk. Minden emlék,
ami történelmi, földrajzi, gazdaságtörténeti, valamint néprajzi, intézményi és egyházi vagy civil szervezeti témában jelentőséggel bírhat, fontos információt hordoz,
legyen az irat, levelezés, újság, fénykép,
térkép, tárgy vagy gyűjtemény.

Természetesen az emlékeknek csak a
bemutatását kérjük, nem a tulajdonba
adását, ezért fénykép elkészítése vagy a
dokumentum beolvasása után azt azonnal visszaadjuk tulajdonosának.
Várjuk azon szakemberek, hozzáértők vagy szakdolgozati témát választó
felsőoktatási hallgatók jelentkezését is,
akik egy-egy meghatározott témában
szívesen részt vennének az alkotó munkában is.
Az emlékek összegyűjtésében és
dokumentálásában részt vállaló középiskolai tanulók munkájának - a kötelező
50 órás iskolai közösségi szolgálat keretében való - elismerése céljából a Művelődési Ház és Könyvtár fogadó szervezetként együttműködik.
A tárgyi emlékek felkutatásában, bemutatásában vagy a településtörténeti munkában a fentiek szerint vagy más módon
részt vállalók jelentkezését az alábbi elérhetőségeken kérjük:
dr. Őry Ferenc (telefon: 30/9616847, e-mail: ory.ferenc@t-online.hu)
Varga Albin (telefon: 30/5605-099,
94/508-522, e-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu).

100 éve avatták fel a Hősök
emlékoszlopát Nagygencsen
„A nagygencsi Ifj. Egyesület kebléből a haza számos tagot fegyverben szólított, akik
közül sokan dicső halált haltak a harcok mezején. Hogy ezen hősök emléke a múltban
is felejthetetlen maradjon az ifjúsági egyesület elhatározta, hogy tiszteletükre emlékoszlopot emeltet. Az emlékoszlop készítését Kondor József szombathelyi kőfaragó vállalta el. Az emlékoszlop az összes költségekkel 15000 koronába került. Az emlékoszlop
leleplezése 1920. május 9-én történt szép ünnepség keretében. A leleplezést Dr. Tóth
József kanonok végezt. A leleplezés napján az ifjúsági tagok az iskolában gyülekeztek.
és zászló alatt vonultak fel templom térre, ahol a leleplezés történt, A leleplezésen
részt vett Lingauer Albin országgyűlési képviselő, Ciráky kormánybiztos, gróf Széchenyi Rezső.. stb. A leleplezést megelőzőleg lelkes beszédet mondott
Dr. Tóth József kanonok úr, a leleplezés
után pedig Kopcsándi
Sándor esperes… Majd
este az egyesület mu latságot tartott Király
János vendéglőjében”
(részlet a Nagygencsi
Katolikus Ifjúsági Egyesület jegyzőkönyvéből
1920).
Az eredeti fotó Perlaki Judit tulajdona,
köszönjük.
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Május királynője
Kedves Hívek!
Tájékoztatom Önöket, hogy a járvány miatt kialakult helyzetben
mindaddig, amíg más rendelkezés
nem érkezik, a vasárnapi szentmisét
élőben közvetítjük a gencsapáti
plébániatemplomból, minden vasárnap reggel 8 órától, a face book.com/ bálint gombos oldalon.
A szentmise Gencsapáti község facebook oldalán is elérhető és a nap
folyamán bármikor megtekinthető!
Hétköznapokon a szentmiséket a
kért és felvett szándékokra a hívek
részvétele nélkül mutatom be, minden hétköznap délután 5 órakor a
plébániatemplomban. Kérem, hogy
a szentmiséhez otthonaikban imádságaikkal csatlakozzanak!
A járvány idején minden ügyintézés
továbbra is telefonon lehetséges!
Minden kérdésükkel forduljanak
hozzám bizalommal telefonon: a 30/
504-43-20-as telefonszám hívásával!
Az esetleges változásokat és minden további információt Gencsapáti
község honlapján és Facebook oldalán folyamatosan közzé teszünk!
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és
mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben
bizakodva hitet, reményt és szeretetet.
Ne felejtsük el, hogy az 1849–50es kolerajárvány idején a gencsiek
Árpád-házi Szent Erzsébet közbenjárását kérték a járvány megszűnéséért. Kérésük meghallgatást nyert,
ezért állították hálából a Szent
Erzsébet fogadalmi mellékoltárt és
lett november 19-e, Árpád-házi Szent
Erzsébet napja egyben Gencsapáti
fogadalmi ünnepe.
Legyünk hát buzgók és kitartóak
az imádságban, jó példaadásunkkal
erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség
erényét, ebben a helyzetben különösen is figyeljünk és vigyázzunk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra!
Isten irgalmában bizakodjunk!
Gombos Bálint, plébános

„Szűz Máriát nem csak azért választotta ki Isten, hogy Jézus anyja legyen,
hanem azért, hogy a mienk is” –
mondta egykoron Boldog Brenner
János. Május égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária hónapja, amelynek első vasárnapján az édesanyákat
és a nagymamákat ünnepeljük.
A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, méltó ar ra,
hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak feléje, közbenjárását kérve.
Először X. Alfonz (†1284), Castiglia királya kapcsolta össze május hónapját a Boldogságos Szűz Mária személyével, megkoronázva és énekkel
magasztalva. Ezután folyamatosan
terjedt a hónaphoz kapcsolódó Mária-tisztelet. Rómában Néri Szent
Fülöp (†1596) arra biztatta fiataljait,
hogy ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeit,
szobrait, zengjenek énekeket a kö szöntésére, és jótettekkel is bizonyítsák ragaszkodásukat. A XIX. században a Szeplőtelen fogantatás (1854)
dogmája nagy lendületet adott a
Mária-tiszteletnek, amit a pápák is
erősítettek. Egyre inkább elterjedt és

általánossá vált, hogy május hónapban a Máriát
tisztelő hívek összejönnek a Szűzanyát köszöntő szép loretói litánia elvégzésére. Az esztendő
ötödik hónapjában imádkozzuk otthonainkban
minden nap e szép imádságot, így köszöntve égi
Édesanyánkat. Kérjük buzgón Szűzanyánkat,
hallgassa meg hő imánkat, segítsen és védelmezzen meg minket minden veszedelemtől!
Gombos Bálint, plébános
Édes Szűzanyám, csillogó koronád fényéből
egy csöpp fényt sugározz reám.
Hálátlan gyermeked vagyok Anyám,
de Te nem hagytál magamra, vigyáztál reám.
Köszönöm, hogy megőrizted lelkemet,
áldott szent palástodat reám terítetted.
Kérlek, segíts, hogy Téged így köszönthesselek,
S Általad láthassam egyszer Istenemet.
Szeplőtelen Szűz Mária, Világ Királynője,
Tehozzád könyörög a Föld minden népe.
Imánkat hallgasd meg, légy életünknek őre,
ó segíts, hogy lelkünket a gonosz kerülje.
Hisz Édesanyánk vagy Te, s a Világ Királynője,
Szent Fiad által vagy lelkünknek őrzője.
Lábadhoz borulunk, úgy könyörgünk Hozzád,
kérünk, fordítsd felénk jóságos szent orcád.
Szemedből egy sugár költözzék szívünkbe, hogy
Általad eljussunk Jézusunk elébe. Ámen.
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„Gencsi könyvespolc”
Digitális könyvbemutatók minden csütörtökön a Gencsapáti Könyvtárban.
Első vendégünk 2020. április 30-án
Tóthárpád Ferenc.
Hol is lehetnének másutt ezek a polcok, mint a Gencsapáti Művelődési Ház
és Könyvtárban, ahonnan szinte hihetetlen, hogy több mint egy hónapja hiányzik az élet. Hiányoznak az olvasók, a gyerekhangok, a szaladgálások, a felnőttek
böngészése és kérdései, a meghitt beszélgetések, a dalolás…
A könyvtáros munkája folyamatos,
az új könyvek rendelése, fogadása nem

állt meg. Jönnek is a csomagok, csak
RÁD várnak a beállt nagy csendben.
Gondoltunk egy nagyot a Farkas Csabával, a Szülőföld Könyvkiadó vezetőjével, hogy kicsit élőbbé tegyük a teret,
ezért vasi költőket és írókat hívunk meg,
hogy beszéljenek műveikről, az olvasóknak szánt csodákról.
Digitális könyvbemutatóinkat megtalálhatják Gencsapáti Facebook oldalán
minden csütörtökön 19 órától! A bejegyzést megosztók között minden héten
kisorsoljuk aktuális vendégünk egy dedikált művét!

Átörökítők – Gencsapáti
a „hímes tojás nagyhatalom”
Virtuális Húsvéti hímes tojás készítő
versenyt hirdettünk minden korosztály
számára! Készítsd el Te is húsvéti tojásodat alcímmel! Bármilyen technikával
készült alkotásokat elfogadtunk. A nagyobbaktól és a felnőttektől természetesen elsősorban gencsapáti karcolt
tojásokat vártunk! Hát várakozásunkat
felülmúlta, hogy 45 alkotótól, több
mint 100 szebbnél-szebb pályamű érkezett fotókon, amelyeket folyamatosan
közzé tettünk Gencsapáti FB oldalán.
Gratulálunk, és nagyon köszönjük a
nevezést minden résztvevőnek, igazi
élmény végignézni a sok-sok gyönyörűséget, amelyek szép húsvétot varázsoltak a digitális térbe!
A felkért értékelő zsűri, és a szervezők minden alkotót díjaztak, illetve még
különdíjakat is adtak, amelyhez ezúton
is gratulálunk!
Jöjjenek az alkotók elsőként a gyermekek (2 és félévestől a 15 évesig korosztályban neveztek): Móricz Luca (5), Jóna
Eliza Zoé (5) és Jóna Ármin (3), Taródi
Nóra (5), Balaton Bendegúz(5), Takács
Gergely (7), Takács Patrik (5), Mucza
Rozina (6), Fuchs Hanna (7), Major Virág
(8), Major Luca (5), Soós Bálint (5), Orsós
Katalin (15), Varga Borbála (13), Varga
Gellért (4),Varga Julianna (10), Tóth
Hunor (6), Tóth Tamás (10), Bősze Imre
(6), Mucza Lídia (11), Molnár Luca
(10),Benczik Dániel (7), Benczik Lilla (5),
Benczik Zsófi (2,5) Gyöngyös-kert Óvoda
Pöttöm-Pötty csoport: Bokor Máté, Czóbel Dia, Mészáros Dani, Ódor Anna és
Kristóf, Tömő Anna.
Felnőtt kategóriában neveztek: Balaton-Szanyi Viktória, Szabóné Nagy Enikő, Király Eszter, Muczáné Bárdosi Eszter, Pothárn Istvánné, Andor Zsoltné,
Siposné Pósfay Luca, dr. Györke Eszter,

Györkéné Mölcs Mária, Tóth Gyöngyi,
Tóthné Szabó Helga, Bősze-Kiss Tünde,
Fodor Katalin, Kiss Katalin, Nagyné Burkon Andrea.
Különdíj kapott gyermek kategóriában: Balaton Bendegúz, Benczik Dániel, Benczik Lilla, Benczik Zsófi, Bősze
Imre, Fuchs Hanna, Major Luca, Molnár
Luca, Mucza Lídia, Mucza Rozina,
Móricz Luca, Orsós Katalin, Soós Bálint,
Taródi Nóra, Varga Gellért, és a Gyöngyös-kert Óvoda Pöttöm-Pötty csoport:
Bokor Máté, Czóbel Dia, Mészáros Dani,
Ódor Anna és Kristóf, Tömő Anna.
Különdíj felnőtt kategória: BalatonSzanyi Viktória, Bősze-Kiss Tünde,
Fodor Katalin, dr. Györke Eszter, Györkéné Mölcs Mária, Kiss Katalin, Muczáné Bárdosi Eszter, Nagyné Burkon Andrea, Pothárn Istvánné, Siposné Pósfay
Luca, Tóthné Szabó Helga
Minden nevezőnek eljuttatjuk a díjakat, nagyon köszönjük az élményt!
Az alkotások az alábbi linken megtekinthetők:

Muczáné Bárdosi Eszter
https://www.facebook.com/pg/gencsioldal/photos/?tab=album&album_id=
536179657096679&ref=page_internal
Ajánljuk Csordás Csabánéval (Tojásfestő
Népi Iparművész) készült felvételünket:
https://www.youtube.com/watch?v=
M1knlsPgvKU&fbclid=IwAR2bYMYT9P
8F7WkVMElU12cNOs6uGuhgLTg9jIox
vNqZ9kWQo8Ns5w1-dmg

Pöttöm-Pötty csoport és Nagyné Burkon Andrea
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Bősze-Kiss Tünde
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Tóthné Szabó Helga
Benczik testvérek

Balaton-Szanyi Viktória

Siposné Pósfay Luca

Kiss Katalin

Mucza Lídia
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Termelői
villám vásár
Csütörtökönként várjuk kedves Vásárlóinkat!
Szombathelyen, a KILENCES udvarán (Kőszegi
utca 9.) megnyitja kapuit a Villám Termelői Vásár,
ahol minőségi termékeket tud beszerezni helyi Termelőktől! Mert a legjobb a helyi termék a helyi Termelőtől!
Van lehetőség leadni előrendeléseiket Termelőinknél közvetlenül, így a Villám Vásáron a már megszokott minőségi termékeket még gyorsabban beszerezhetik!
Termelői árlistát a weboldalunkon is megtalálhatják: http://pannonhelyitermek.hu/termeloiarlista
Termelő

Terméktípus

Telefonszám

Horváth Lászlóné
Teruska

zöldség

Kovács Annamária

Tartósítószer és adalékanyag mentes kéz30/900-8422
műves termékek (szörp,
lekvár, sütemény)

70/625-1541

Krajczár Józsefné Éva savanyúság, tökmagolaj 30/417-8092
Nagy Richárd

tojás

30/273-7394

Francsics Balázs

sertés hústermék, zsír,
20/800-6915
tepertőkrém

Nagy Csaba

méz (páratlan hét)

20/513-0183

Vass Dániel

tejtermék

20/520-5219

Gaál Angelika

rétes, kürtöskalács

30/210-7594

Fábián Viktória
(Tóth Dávid)

chili

30/303-3372

Szabó Zsolt

csalamádé, bab

30/9971-395

Bödő Erika és
Rimóczi Péter

gyümölcslé, lekvár,
szörp

20/3744586

Hári Tamás,
Hári Kálmánné

olajok,
szárított vargánya

30/986-2216

Tóth István és Kriszta homoktövis

70/321-2718
70/943-3160

Ráczné
Gyalog Stefánia

tejtermék

20/998-2490

Nagy Gáborné

méz (páros hét)

30/428-3002

Desits Zoltán

hústermék

70/271-3129

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: 2020. május 11.
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