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ÚJ HELYSZÍN:
GENCSAPÁTI IPARTERÜLET

EDIL KAMIN KFT. TELEPHELYE 
Gencsapáti Ipar út,

utolsó csarnoknál jobbra 
A 87-es útról érkezőknek

első lehetőség balra

Európai Szociális
Alap

Hagyományos fogathajtó versenyünkre invitáljuk
az érdeklődőket Jakab búcsú napján Gencsapátiba
Versenyünkre 6 megyéből és Szlovákiából érkeztek neve-
zések, C-kategóriás és fedeles országos bajnokok, regioná-
lis bajnokok és póni egyes fedeles országos junior bajnok is
megtiszteli a gencsapáti rendezvényt!

Tervezett program:
10.30 Akadályhajtás-első forduló
13.30 Akadályhajtás második forduló (összevetés)
15.40 „Vadászhajtás” 
17.30 Eredményhirdetés

A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Információ: Geröly Tibor +36/30/9271-013, e-mail: geroly.tibor@icloud.com 
Művelődési Ház és Könyvtár Gencsapáti  +36/30/560-5099, gencsmuvhaz@gpinet.hu

A versenyszámok között az ŐR-NYÉK Hagyományőrző és
Harcművészeti Alapítvány lovasíjász bemutatóját tekinthetik
meg az érdeklődők!

A verseny fővédnöke: Majthényi László, 
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke

Az eredményhirdetést követően tombolasor-
solás! (Fődíj: 1 póni ló, 1 bárány, kecske és sok-
sok értékes ajándék) 
Kéjük Önt is, támogassa nyeremény felaján-
lással, tombolavásárlással rendezvényünket!

Ingyenes búcsúi programok gyermekeknek,
családoknak-légvár, ugrálóvár, körhinta, póni
lovaglás, íjászat…

2020. JÚLIUS 26. (VASÁRNAP)
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Újságunk új sorozatot indított, ahol a helyi
gazdasági fejlesztéseket, vállalkozásokat
mutatjuk be, hála Istennek van kiket!
Hiszen a település fenntartásához nagy-
mértékben ők járulnak hozzá iparűzési adó-
jukkal és mecénás, támogatói tevékenysé-
gükkel. Ismerjük meg őket!   Abért Valen-
tinnal az Abért Autó Kft. és az Abért Autó-
szerviz Kft  vezetőjével  beszélgettünk.

– Honnan is indult a vállalkozásod,
mi volt a legfőbb motivációd? 

– Hogy miért is Gencsapátiból indult
a vállalkozásom, annak az az apropója,
hogy az őseim Gencsapátiból származ-
tak. Innen indult a vállalkozás 2007-ben.
Nagyon sokan nem hittek szakmai
körökben abban, hogy egy autókereske-
dést lehet egy faluban is működtetni. De
az ügyfelek a korábbi 10 éves szakmai
kapcsolatrendszeremnek köszönhetően
megkerestek. 2008-ban már több, mint
160 autót értékesítettünk. Aztán jött a
2008-as gazdasági világ válság.

– Hogy sikerült átvészelni?
– Nekünk annyi szerencsénk volt,

hogy 2008-ban ugyan volt hitelünk év
elején, viszont én már megéreztem, hogy
a svájci frank és az euró is nagyon ala-
csony mértéken van, és az akkori összes
hitelünket átkonvertáltattam forintra
2008 júniusában. Gyakorlatilag ezzel
menekült meg a vállalkozás. 2012 köze-
péig a túlélésért küzdöttünk, viszont
ebben az időszakban kialakítottam a bér-
autós üzletágat. Ezt követően lett egy-
két konkrét partnerünk. Sikerült bejutni
egy kőszegi multicéghez , akik a tartós bér-

let üzletág alapkövét letették. Aztán úgy
gondoltam, hogy ebben a passzív időszak-
ban hasznosan kell eltölteni az időt, képez-
tem magam folyamatosan, fél évig  kimen-
tem Angliába tanulni. Mikor hazajöttem,
folytattam tanulmányaimat, a Budapesti
Műszaki Egyetemen elvégeztem a műszaki
vizsgabiztosi képzést,megszereztem a
mestervizsgát és az Alföldön mezőgazda-
sági technikusi képesítést szereztem.

Kis idő elteltével , talán isteni szeren-
csének köszönhetően jöttek az üzletek, a
megkeresések tartós bérletre vonatkozó-
an addig míg eljutottunk a több, mint
100 db autóig. A nagy áttörést a 2014-es
év hozta, amikor sikerült bekerülnünk
egy komoly céghez 50 autóval, és akkor
tudtam megvásárolni a szombathelyi
telephelyet, akkor még hitelre. Viszont
azt elmondhatom, hogy most már másfél
éve nincs a vállalkozásnak egy forint hite-
le sem. Jelenlegi eszközállományunk a
két cégben  776 millió forint, és ez mind
tehermentes. Saját tőkénk több mint fél
milliárd forint. Adózott eredményünk
2019-ben cégcsoport szinten 70 millió
volt. A szombathelyi telephelyet sikerült
úgy felfejleszteni, hogy van itt műszaki
vizsgabázis, eredetiség vizsgálat, használt
autó kereskedés, autómosó, szerelő-laka-
tos műhely, festő műhely.

– Hányan dolgoztok a vállalkozás-
ban? Hogy éltétek túl a vírushelyzetet?

– Most 16-an vagyunk, de 3-4 fő még
fog jönni a céghez. A vírushelyzet a szak-
ember hiány szempontjából nekünk jól
jött, mert nagyon sok vállalkozásnál föl-

szabadultak emberek, mert talán nem
úgy tudták kezelni a problémát, ahogy
kellett volna. Mi azt a tendenciát folytat-
tuk, hogy nem ijedtünk meg, mentünk
előre, nem zártunk be. Szombathelyen
több szerviz, márkakereskedés bezárt
több hétre-hónapra, mi nem. Nem küld-
tünk el senkit, mindenkinek megmaradt
a munkahelye. Mi is részmunkaidőben
dolgozunk, tehát csökkentettük a kapa-
citást, de ezt most folyamatosan fogjuk
hónapról hónapra növelni.  Nem mond-
hatom, hogy 100 % dübörgünk, de az
állandó partnereknek köszönhetően
megy a cég. Nagyjából én ahogy számol-
tam, körülbelül annyi lesz a vesztesé-
günk, mint 2008-ban, több tíz millió
forint , viszont jelenleg ez a saját tőkének
nincs 5%-a. 2008-ban viszont a vállalko-
zás 60%-a volt és azt is túléltük. 

14,2 év  a 3,6 milliós állományú  mai
magyar autó átlagéletkor, tehát azért van
hova fejlődnünk. A jövőt úgy látom, hogy
folyamatosan fejleszteni kell, képezni kell
a kollegákat, amire most ez az időszak
megfelelő. A Bosch partnersége erre jó

Aki szeret dolgozni és szorgalmas,
az bármit elérhet Magyarországon is!
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lehetőség, mert a Bosch központ biztosít-
ja a dolgozók számára a megfelelő infor-
máció hozzáférést és oktatásokat. Elin-
dult nálunk a garancia program, mivel-
hogy márkafüggetlen szerviz vagyunk,
ezért ugyanazokat a feltételeket tudjuk
biztosítani, mint egy márkaszervíz, tehát
nem jár garanciavesztéssel, ha valaki ide-
hozza akár az új autót javíttatni. Vas
megyében mi vagyunk kizárólagosan a
Bosch Car Service partner.  

– Örökölted az üzleti vénát?
– Nem, de gyerekkoromban is érdekelt

már az üzleti élet, már akkor is üzleteltem,
volt hogy Ausztriába vittem ki cigarettát –
a szüleim tudta nélkül – 13 évesen, így én
már akkor megalapoztam a vállalkozáso-
mat (nevetünk). Mindig takarékos voltam,
mindig beosztottam azt amit kerestem,  és
soha nem volt bü dös a munka. A Savaria
Szakközépiskola elvégzése után 18 évesen
kerültem be mondhatom, hogy Vas Megye
legelitebb autókersekedésébe az akkori
Vörös Szerviz Kft.-be, ott 1 év után kine-
veztek Audi értékesítőnek, 20 évesen én
lettem az Magyarország legjobb Audi érté-
kesítője. Majd következett a katonaság ,
ország legnagyobb sofőr zászlóaljában,
annak voltam az írnoka.Itt megtanultam,
hogy kell logisztikázni, hogy kell irányítani
az embereket. Ezt követően 5 évig alkal-
mazottként dolgoztam az akkori Seat
autószalonban. Majd a Vörös Szerviz
kereskedelmi igazgatója voltam. Végül
2007. szeptember 6-án a 29. születésnapo-
mon megalapítottam a vállalkozásomat
Gencsapátiban az Abért Autó Kft-t.

– A sok munka mellett, hogy jut idő
kikapcsolódásra, regenerálódásra?

– Regenerálódni többféleképpen
tudok, egyrészt a gyerekeim nagyon sok
energiát adnak nekem, Próbálok minő-
ségi időt együtt tölten velük. Azt veszem
észre, hogy maguk kezdenek el érdeklőd-

ni dolgok iránt. Júliusban a kislányom
bejött takarítani 3 hétig barátnőjével,
vagy éppen az Armand segített az aratás-
ban, tanul traktorozni. Amásik, hogy na -
gyon szeretek utazni, a legjobb barátom-
mal minden évben több hetes külföldi
utazásokat valósítunk meg. A harmadik
a mezőgazdasági vállalkozásom, amit
szintén Gencsapátiban, és attól nem
messze lévő településeken űzök, foglal-
kozok földekkel, földműveléssel, az őse-
imből adódóan. Kulákok voltak, őket
kisemmizték, én ezt nagyon sokat hallot-
tam a nagyszüleimtől. Ez olyan hatással
volt rám, hogy olyan 18-20 évesen eldön-
töttem, hogy én azokat a földeket vissza-
szerzem, amit akkor elvettek.  Elmond-
hatom, hogy az elvett földterületek
nagyságával  rendelkezem már. 40 ha-on
gazdálkodok, minden föld és gép az én
tulajdonomban van, nincs semmin hitel. 

– A településért, közösségért is vál-
laltál feladatot a sok munka mellet is!

– Települések szempontjából, már
egy kicsit nehezebb a helyzet. 2010
augusztusában, az akkori polgármester
Kovács Vince, az Iparkamara jelenlegi
elnöke kért föl arra, hogy induljak képvi-
selőként az ő oldalán, ezt akkor megtet-
tem és nagy szavazati aránnyal sikerült
bejutnom a képviselő testületbe. Azóta is
képviselő vagyok, indultam polgármes-
ternek kétszer, mind a kétszer alulma-
radtam nem nagy szavazati aránnyal.
Sajnos a világ felgyorsult, az emberek
nem állnak meg, sokkal többet nyomo-
gatják a telefonjukat, mint amennyit
éppen beszélgetnek egymással. A közös-
ségek összekovácsolása nagyon nehéz
kérdés. Bár Gencsapáti ilyen szempont-
ból sokkal könnyebb helyzetben van,
hiszen azért van miből meríteni, itt van-
nak helyi értékek, amik már eleve össze-
hozzák az embereket, meg van múltja és
jövője Gencsapátinak, és bízom abban,

hogy ebben tudunk előre lépni.Többször
szerveztünk a kislányom osztályának
találkozókat, nagyon jól sikerültek, most
is csináltunk egy búcsúbulit, de azért
mindig vannak azok a családok, akik
nem érthető okok miatt nem vesznek
részt egy ilyen rendezvényen. De ugyan-
ezt mondhatom a szavazásra is, hogy 4-5
évente csak 5 percet kellene szánnia az
embernek erre, bár Gencsapátiban most
kiemelkedően magas volt a részvétel, de
ez mégsem elég. Vannak olyan országok,
ahol nem véletlenül kötelező elmenni
szavazni. Abszolút jobboldali gondolko-
dású ember vagyok, sokkal szabályozot-
tabb, katonásabb rendet jobban el tu -
dom viselni, mint a tingli-tanglit. 

– Mit üzensz a vállalkozásban gon-
dolkodó fiataloknak?

– Menjenek ki még családalapítás
előtt angol nyelvterületre fél-egy évre,
ahol meg tudják látni, hogy milyen egy
nyugati társadalom, ezt itt nem tudják
meg. Nem mondom, hogy az jó, csak lás-
sák meg. Vagy menjenek el Ázsiába, ahol
szorgalmat tudnak tanulni. 

Úgy ne kezdjen senki vállalkozást,
hogy nem ismeri a másik oldalt. Járja ki a
ranglétrát, tudja meg milyen az, hogy
megcsinálni egy utasítást, egy kérést vég-
rehajtani. Tanuljon, folyamatosan ké -
pezze magát, először menjen el alkalma-
zottnak pár évre, és utána viszont merjen
vállalkozni. Nem mondom, hogy egysze-
rű, de aki szeret dolgozni és szorgalmas,
az bármit elérhet Magyarországon is.
Kockázat nélkül nincs üzlet. Olyan em -
ber kezdjen csak vállalkozásba, aki szeret
kockáztatni. Legfontosabb  az utódlás
kérdése, ezt mindenkinek be kell látni,
hogy generációváltás nélkül egy idő után
nehéz helyzetbe kerülhet.
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Plébániatemplomunk idei búcsú ünne-
pére készülve örömmel adunk hírt arról,
hogy a tavalyi évben, közel 2 millió
forintos saját forrásból végre felújí-
tásra kerülhetett a Plébániatemplo-
munk védőszentjét, Szent Jakab apos-
tolt ábrázoló főoltárkép és környeze-
te. Köszönetünket fejezzük ki a mun-
kálatokat elvégző Schwartz Rezsőnek
és Tarr Györgynek, valamint azoknak a
kedves híveknek is, akik az első vasár-

napi adományaikkal támogatták a meg-
újulást. Ezzel a Plébániánk területén
található összes templomunkban már
felújított oltárképek fogadják az imád-
kozókat. 

Az idei esztendőben kialakult külön-
leges helyzet ellenére a szentélyben lévő
két szobor talapzatának restaurálására
is sor került, amit egyházközségünk
saját forrásból valósított meg. A Szent
Péter és a Szent János szobrok felújítá-

2020.  júl ius hírmondó4

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

Felújítási munkálatok
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 Július 25-én, szombaton, Szent
Jakab apostol ünnepén van plébánia-
templomunk nyári szentségimádási
napja. Az ünnepi szentmise délelőtt fél
10-kor lesz. A napközbeni szentségimá-
dásra imádkozók jelentkezhetnek a sek-
restyében. A szentségimádási nap pon-
tos programját a templomi hirdetések-
ben ismertetjük!

 Másnap, július 26-án, vasárnap, a
délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi
szentmisében tartjuk meg plébánia-
templomunk búcsú ünnepét.

 Augusztusban vasárnaponként a
reggel 8 órai szentmisét továbbra is a
plébániatemplomban, a fél 10-es szent-
misét pedig jó idő esetén a Szentkútnál
tartjuk. (Abban az esetben, ha az időjá-
rás viharos, szeles és esős akkor a fél 10-
es szentmisét is a Plébániatemplomban
fogjuk megtartani!)

 Augusztus 15-én, szombaton, a hagyo-
mányoknak megfelelően a Szentkúton
tartjuk a Nagyboldogasszony-napi ünne-
pi szentmisét, délelőtt fél 10-kor! 

 Augusztus 20-án, csütörtökön,
államalapító Szent István királyunk
ünnepén, az apáti templom búcsúi
szentmiséje délelőtt 10 órakor kezdő-
dik! A szentmise után áldjuk meg az új
búzából készült kenyeret. A plébánia-
templomban ezen a napon nem lesz
szentmise!

 Az egyházközségi hozzájárulást
augusztus hónapban 16-án, vasárnap és
23-án, vasárnap is befizethetik, mind-
két alkalommal délután 3 és 5 óra
között a közösségi házban. Hozzájáru-
lásukkal helyi templomaink, egyházi
létesítményeink és épületeink (Szentkút,
Közösségi ház, Plébánia) fenntartását,
működését segíthetik. Isten fizesse meg
bőségesen nagylelkű adományaikat!

Egyházközségünk
fontosabb
eseményei

Úrnapi sátrak Gencsapátiban

sát pedig felajánlásból készítetjük el.
Hálás köszönet a felajánlóknak!

Jelenleg is zajlik a főoltár restaurá-
lása, amit részben a feladat nagysága
miatt, részben pedig megfelelő anyagi
fedezet hiányában csak szakaszosan,
részletekben tudunk elvégeztetni. Fe -
rencz Róbert és Virágh László munkája
által a folyamat első fázisaként elkészült
már a két nagy angyal, most a gyertya-

tartók felújítása van soron. Szeretnénk,
ha az egész oltár mielőbb, még ebben
az évben visszanyerhetné eredeti, teljes
szépségét. Ehhez azonban a kedves
hívek támogatására is szükségünk van.
Az elmúlt évek tapasztalatai (például a
Szentkút stációinak felújítása és más alkal-
mak is) bebizonyították, hogy összefo-
gással, közös erővel hamarabb sikerül-
het! Ezért az év további részében is

folytatjuk az első vasárnapi persely-
gyűjtéseket erre a célra. Aki pedig emel-
lett is szívesen támogatná a főoltár fel-
újítását, adományát a templomban hátul
a gyóntatószék előtt lévő asztal oldalán
elhelyezett perselybe is beleteheti. 

Hálás köszönet minden kedves ada-
kozónak, a jó Isten fizesse meg bőkezű-
en önzetlen segítségüket!

Gombos Bálint, plébános
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Várjuk iskolai közösségi
szolgálat, illetve Önkénte-
sek jelentkezését

A Hírmondó újság elő-
ző számaiban már tájékoz-
tatattuk Önöket, hogy te -
le püléstörténeti monográ-
fia készül községünkről.

Az előkészületi munka
keretében megkezdtük a
feldolgozandó témák kije-
lölését, a jelenleg rendelke-
zésre álló ismeretanyag
áttekintését és az egyes té -
makörökben szerzőként
együttműködő szakembe-
rek kiválasztását.

Célként fogalmaztuk meg, hogy a
településtörténeti kötet összeállítása
mellett Gencs és Apáti írásos emlékeinek
forrásgyűjteményét is létrehozzuk.

Nagyon szépen köszönjük az eddigi
felajánlásokat, továbbra is kérjük az
Önök segítségét!

A magánszemélyeknél vagy civil szer-
vezeteknél fellelhető dokumentumok
fontos forrásai lehetnek a településtör-
téneti munkának. Ezúton kérjük közsé-
günk jelenlegi és elszármazott lakóit,
hogy Gencs és Apáti múltjából őrzött
emlékeiket osszák meg velünk. Minden
emlék, ami történelmi, földrajzi, gazda-

ságtörténeti, valamint nép-
rajzi, intézményi és egyházi
vagy civil szervezeti témá-
ban jelentőséggel bírhat,
fontos információt hordoz,
legyen az irat, levelezés,
újság, fénykép, térkép, tárgy
vagy gyűjtemény.

Természetesen az em -
lékeknek csak a bemutatá-
sát kérjük, nem a tulajdon-
ba adását, ezért fénykép el -
készítése vagy a dokumen-
tum beolvasása után azt
azonnal visszaadjuk tulaj-
donosának.

Várjuk azon szakemberek, hozzáér-
tők vagy szakdolgozati témát választó
felsőoktatási hallgatók jelentkezését is,
akik egy-egy meghatározott témában
szívesen részt vennének az alkotó mun-
kában is.

Az emlékek összegyűjtésében és do -
kumentálásában részt vállaló középisko-
lai tanulók munkájának – a kötelező 50
órás iskolai közösségi szolgálat kereté-
ben való – elismerése céljából a Művelő-
dési Ház és Könyvtár fogadó szervezet-
ként együttműködik.
      A tárgyi emlékek felkutatásában,
bemutatásában vagy a településtörténeti
munkában a fentiek szerint vagy más

Gencsapáti településtörténete 
– tájékoztató és felhívás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Gencsapáti Község Önkormányzata
lomtalanítást végeztet a településen.
Az Önkormányzat – környezetvédelmi,
közlekedés-biztonsági és költséghaté-
konysági okok miatt – gyűjtőpontos
lomtalanítást szervez.
      A gyűjtőedény méreteit meghaladó
nagydarabos háztartási lomhulladék az
Ipari úton lévő pulyka (csirke) telep utá-
ni bekötőútról megközelíthető bekerí-
tett területen adható le 
2020. augusztus 
     22-én szombaton  7.00 – 17.00 óráig
    24-én hétfőn          8.00 – 18.00 óráig
    25-én kedden         8.00 – 18.00 óráig
    26-án szerdán        8.00 – 18.00 óráig. 

A terület megközelíthetőségét tájékozta-
tó táblák kihelyezésével segítjük.
      Kérjük, hogy a házak elé ne helyezze-
nek ki hulladékot, illetve a gyűjtőpontra
ne hozzanak ki
–    zöldhulladékot (kerti hulladékot,

nyesedéket), 

–    szelektív hulladékot (sárga zsákban
gyűjthető hulladékot),

–    állati tetemet, trágyát, 
–    autóbontásból származó hulladékot

(pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), 
–    gumiabroncsot, 
–    építési törmeléket (ablak, mosdó-

kagyló, csempe, WC csésze, ablak,
üveg síküveg, tükör),

–    lapátos zsákos hulladékot, 
–    veszélyes hulladékot (permetezőszer,

göngyöleg, maradék festék, akkumu-
látor, hullámpala, neoncső, gyógy-
szer, fáradt olaj, üzemanyagos gön-
gyöleg), valamint 

–    elektronikai hulladékot (hűtő, televí-
zió háztartási gép), 

mert ezen hulladékok a lomtalanítás
során nem kerülnek elszállításra. 

A lomtalanítás gyors és zavarmentes
lebonyolításához kérem az együttműkö-
désüket!          

Bodorkós Ferenc, polgármester

Lomtalanítás

Tájékoztató a Dózsa utcai temetőfej-
lesztési munkálatairól.
      Az Önkormányzat által lebonyolított
beszerzési eljárás nyertese 2020.
augusztus 3-án (hétfőn) megkezdi a
Dózsa utcai temető ravatalozó épületé-
nek felújítási és a temető akadálymente-
sítési munkálatait. 
      Igyekszünk az munkálatokat úgy
szervezni, hogy a lehető legkisebb kelle-
metlenséggel járjanak az Önök számára.
      A felújítási időszak alatt tartandó
kegyeleti szertartások rendjéről és mód-
járól a Polgármesteri Hivatal ad tájékoz-
tatást. 
      A temetőfejlesztéssel kapcsolatos
kellemetlenségek miatt kérem a megér-
tésüket és türelmüket!

Bodorkós Ferenc, polgármester     

Dózsa utcai
temetőfejlesztés

A Bokor család 1914-ben balról Bokor
József, Bokor István +1915, ülnek: Bokor
Erzsébet (Geröly Józsefné), Bokor Mária

(Balogh Sándorné 1894–1964)

Köszönjük a felajánlást Hidegh Bélánénak!

Bokor István 1914-ben

módon részt vállalók jelentkezését az
alábbi elérhetőségeken várjuk: 
•     dr. Őry Ferenc 
      telefon: 30/9616-847
      e-mail: ory.ferenc@t-online.hu
•     Varga Albin
      telefon: 30/5605-099, 94/508-522
      e-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
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• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel. +36/30/630-6388
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
• Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• Építőipari és kerti munkákat válla-
lok. +36307324545
• Használt, palackos bekötésű gáztűz-
helyt keresek!  (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
• Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911
• Gencsapátiban 20 m3 termőföld és 2
m3 bazalt zuzalék kedvezményes áron
eladó, szállítás helyben megoldható!
Érdeklődni: 06/30/697-2488
• Gencsapáti szőlőhegyen szeretnék
pincét vásárolni nagy telekkel
5000–10000 nm, vagy csak telket. nem
baj ha több helyrajzi számon van. Tel.
30/8320232
• Mechanikai műszerész végzettséggel
karbantartó, vagy portás állást keresek!
Tel.: 06/30/694-7588

Apróhirdetések

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. június 25-én
17.30 órakor  a Gencsapáti Szociális
Szolgáltató Központban rendkívüli,
nyilvános ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
      Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvo-
da, Varga Albin igazgató, Művelődési
Ház és Könyvtár
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Bognár-
Varga Szilvia vezető-tanácsos

A Képviselő-testület az ülés során 

1. az óvodai nevelőmunka hatékonysá-
gának javítása érdekében támogatta a
Gyöngyös-kert Óvoda engedélyezett lét-
számkeretének megemelését – az intéz-
mény egy óvónővel és egy pedagógiai
asszisztenssel gazdagodott

2. a Dózsa utcai temető felújítási és
akadálymentesítési munkálatainak el -
végzésére kiírt beszerzési eljárást ered-
ményessé és érvényessé nyilvánította, a
benyújtott árajánlatok alapján a Szár-
nyas Kft. ajánlatát, mint összességében
legelőnyösebb ajánlatot fogadta el   

3. a közétkeztetés és szociális étkezte-
tés közbeszerzési eljárásának teljes körű
lebonyolítására beszerzési eljárás kiírásá-
ról határozott

4. a településüzemeltetési feladatok
eredményesebb ellátása érdekében enge-
délyezte a Műszaki Csoport eszközbe-
szerzését – a Műszaki Csoport két dami-
los fűkaszát és egy ütvefúró gépet szerez be 

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. július 2-án
16.40 órakor  a Gencsapáti Szociális
Szolgáltató Központban munkaterv
szerinti, nyilvános ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
      Meghívottként: Jáger József külsős
bizottsági tag, Mészárosné Baán Ildikó
óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvoda,

Palatin Vivien intézményvezető, Szoci-
ális Szolgáltató Központ, Varga Albin
igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár.    
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Bognár-
Varga Szilvia vezető-tanácsos

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményei-
ről szóló, a veszélyhelyzet idején tett pol-
gármesteri intézkedésekről, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló polgármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület az ülés során 

1. elfogadta

1.1.  az Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló rendeletet – a költségvetési
rendelet módosítása a központi költség-
vetés által biztosított többletbevételek,
valamint a Képviselő-testület által
hozott döntések átvezetése miatt vált
szükségessé,

1.2.  az Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló önkormányzati rendeletet

1.3.  az önkormányzati intézmények
(Gyöngyös-kert Óvoda, Szociális Szolgál-
tató Központ, Művelődési Ház és Könyv-
tár, Polgármesteri Hivatal) 2019. szakmai
tevékenységéről szóló beszámolókat 

1.4.  Pannon Élmény Program – „Komp-
lex turisztikai fejlesztések megvalósítása”
pályázat megvalósítása érdekében tett
polgármesteri intézkedésekről szóló
tájékoztatót

2. döntött arról, hogy

2.1.  a koronavírus-járvány kedvezőtlen
gazdasági hatásai miatt szükségesnek
tartja a Képviselő-testület 2019–2024. évi
Gazdasági Programjának felülvizsgálatát

2.2. az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt
pályázatra támogatási kérelmet nyújt be
– az Önkormányzat a pályázat segítségé-
vel az Alkotmány utca burkolat-felújítá-
sát kívánja elvégeztetni

Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Képviselő-testületi ülés ÚJ MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!

Napsugár szalonomban
várom kedves vendégeimet

személyre szabott kezelésekkel,
bizalmas légkörben

a következő szolgáltatásokkal:
manikűr

műköröm – géllakozás 
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás

A munkáimra garanciát vállalok, 
és magas minőségű USA Crystal Nails 

termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges!

NAPSUGÁR STÚDIÓ 
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C

Hüse Anita
+3620/928-6146
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AUGUSZTUS 20.
Apáti búcsú

és megemlékezés

SZEPTEMBER 5.
Érték és Közösség 

– Falunap Gencsapátiban

SZEPTEMBER 12.
Szentkúti esték

XXIV. Gencsi Söprű 
Néptáncfesztivál

SZEPTEMBER 13.
Szentkút búcsú

SZEPTEMBER 12–13. 
BMX OB – Magyar Kupa

OKTÓBER 3.
Szüreti felvonulás és mulatság

Tervezett programjaink
(Reméljük már valóban a járványhelyzet után)

Az esteleges programváltozásokat településünk honlapján és FB oldalán, illetve újságunkban közöljük!  
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FELKÉRÉS a 2020. évi XXXVIII. Lukácsházi Térségi borver-
senyen való részvételre 
      1990 óta Gencsapáti és Lukácsháza közösen, felváltva ren-
dezi a térség boros gazdái közt egyre népszerűbb versenyt. 2020
évben Lukácsháza a rendező, így tisztelettel felkérjük a térsé-
günk boros gazdáit, tiszteljék meg nevezésükkel, részvételükkel
rendezvényünket 2020-ban is. A veszélyhelyzet miatt az áprilisi
rendezvény halasztódott a mostani időpontra.
      A borverseny időpontja: 2020. augusztus 1. (szombat)
9.00 óra. 
      A borverseny helye: Közösségi Ház, 9724 Lukácsháza
Tanács u. 12. 

A borversenyt három kategóriában rendezzük meg: 2019-es
évjáratú fehér, vörös és rozé borok versenye. Minden saját ter-
melésű, új borral (2019-es évjárat) lehet nevezni, amely oltvány-
szőlőből készült, és amelyből fajtánként legalább 50 l készlettel
rendelkezik a nevező. Egy gazda több borral is nevezhet. A
nevezett borokból a verseny szakszerű lebonyolítása érdekében
fajtánként 2 üveg 0,75 l-es palackban mintát kell leadni. A bor-
versenyre nevezési díj nincs. 

Borok leadása: 
      Gencsapáti Művelődési Házban: 2020. július 29-én és 30-
án (szerdán–csütörtökön) 10.00 órától – 19.00 óráig. 

Lukácsháza Közösségi Házban: 2020. július 30-án (csütör-
tökön) 16.00 órától – 19.00 óráig. Július 31-én (pénteken) 9.00
órától – 13.00 óráig

A palackokra – a titkosság biztosítása érdekében – a leadás-
kor fogjuk a nevezési sorszámot felragasztani. Kérjük a gazdá-
kat a nevezési időpont betartására, mert július 31-én előzsűri-
zést tartunk. 

A bírálatot pártatlan szakemberekből álló szakmai zsűri, a
Borbarát Hölgyekből és boros gazdákból álló társadalmi zsűri
fogja végezni. 

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezettet díjaz-
zuk serleggel, a minősítésekről okleveleket adunk ki. A társa-
dalmi zsűri kategóriánként 3-3 díjat ad ki. A női zsűri által a
legjobbnak minősített fehér-, vörös- és rozébor külön díjazás-
ban részesül.

Eredményhirdetésre és díjátadásra a bírálat, a kulturális
műsor és a borbemutató után kb. 15.00 órakor kerül sor. 

Kérünk minden boros gazdát, hogy borának/borainak neve-
zésével és személyes részvételével is járuljon hozzá rendezvé-
nyünk sikeréhez!

Lukácsháza község Önkormányzata
Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete

Közösségi Ház Lukácsháza

Térségi borverseny
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„Három egész napon át
Bújtam erdő vadonát,
Gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam.
Három egész napon át
Faragtam egy furulyát,
Vadrózsából tündérsípot csináltam.

Búcsúzóul szaporán
Megfújom a furulyám,
Elmegyek én árkon-bokron, sövényen.
Árkon át és bokron át
Elhagyom az óvodát,
Tanulok az iskolában serényen.”
      (Weöres Sándor)

Búcsúznak az Óvodától:

A Pöttöm-Pötty csoportból: Biczó
Dominik, Biczó Máté, Horváth Noel,

Kovássy Gergely, Szűcs Iringó, Tóth
Nikolett

A Tudorka csoportból: Aszódi Anna,
Benczik Lilla, Bencsics Martin,
Bodorkós Milán, Bokor Attila, Bol-
fán Diána, Bolfán Gábor, Bősze
Imre, Csabai Réka, Csimma Bende-
gúz, László Hanna, Lukács-Farkas
Bálint, Mucza Rozina, Rózsa Nóra,
Szedmák Boglárka, Szén Ágnes, Szi-
jártó Luca, Tolnai Bálint, Tóth
Hunor Benedek, Trencsér Iván,
Vörösvári Benedek.

Iskolás éveikhez kívánunk derűt,
lábuk alá utat, biztosan járhatót!

A Gyöngyöskert Óvoda hírei

Tudorka csoport

A Pöttöm-Pötty csoport búcsúzói

Az egészségügyi dolgozók elkötelezett, kie-
melkedő szakmai munkáját Semmelweis-nap
alkalmából Vas megyében is elismerték. Nyolc
ápoló kapott kitüntetést június 30-án a Város-
házán Szombathelyen, köztük a Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház gyermekosztályán 30
éve dolgozó, és a
gyermekonko-
lógiai részleget
11 éve részleg -
ve zető diplomás
ápolóként irá-
nyító Fazekas
Norbertné is. 
      Kati – akit
Gencsen sokan
„Vasasként” em -
legetnek, mint
azt 6 éve meg-
tudtam Varga
Csaba, Szőke ba -
 rátomtól – ál -
dozatos munká-
ját mi sem fém -
jel zi jobban, mint hogy a mindennap küzdel-
mein túl 2008 óta az Alpokalja a Da ganatos
Gyermekekért Alapítvány elnökségi tagjaként
is tevékenykedik. Szakmai munkájára jelleme-
ző a precizítás, pontosság, empátia, jó kommu-
nikációs- és problémamegoldó készség, tole-
rancia és a határtalan terhelhetőség. Minden
reggel, amikor belépek az osztály ajtaján,
reménykedve keresem a tekintetét, mert ha
együtt dolgozunk rossz napunk már nem is
lehet. Mindig bíztat mindannyiónkat, kedves
és jó hangulatot teremt az osztályon. A szülők-
kel megértő, a gyermekekkel igazságos és kö -
vetkezetes. Sokszor gondolkodtam el azon,
hogy tudnék-e nélküle dolgozni a gyermekosz-
tályon, a gyermekonkológián. Valószínűleg
nem. Szükségünk van a mindig jelenlevő sze-
retetére, kedvességére, humorára, türelmére,
elismerésére. Katival sohasem volt még konf-
liktusom, mert rendelkezik azzal az emberi
erénnyel, amivel a világban csak nagyon keve-
sen. Mindig meghallgat, meg is hall és képes
elfogadni. 
      Sokszor gondolkodtam rajta, hogy miért
nem mentél az orvosi egyetemre... Milyen jó
orvos lett volna belőled! De 2014 óta, mióta
együtt dolgozunk az alapítványban, azóta
tudom, hogy neked ápolónak kellett lenned.
Annak születtél. Így közel és sok időt töltesz a
szülőkkel, beteg gyermekekkel, és így gyógyul
a lelkük – általad. 
      Drága Kati! Köszönöm, köszönjük az eddi-
gi munkádat. Remélem még sokáig dolgozha-
tunk együtt erőben, egészségben és jókedvben.
Az életben pedig sok boldogságot kívánunk
családod és barátaid körében. Büszkék va -
gyunk Rád! Isten éltessen sokáig!

Dr. Györke Eszter

Fazekas Norbertné
elismerése

2020 juli g.qxp_2010jan  2020. 07. 21.  9:50  Page 10



hírmondó 2020.  júl ius11

 

20.  

 

1.  
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3.  
4. a  

   
 

az STKH csapata  

 
 

1. Sze 1. Szo 1. K 1. Cs 1. V 1. K

2. Cs 2. V 2. Sze 2. P 2. H 2. Sze

3. P 3. H 3. Cs 3. Szo 3. K 3. Cs

4. Szo 4. K 4. P 4. V 4. Sze 4. P

5. V 5. Sze 5. Szo 5. H 5. Cs 5. Szo

6. H 6. Cs 6. V 6. K 6. P 6. V

7. K 7. P 7. H 7. Sze 7. Szo 7. H

8. Sze 8. Szo 8. K 8. Cs 8. V 8. K

9. Cs 9. V 9. Sze 9. P 9. H 9. Sze

10. P 10. H 10. Cs 10. Szo 10. K 10. Cs

11. Szo 11. K 11. P 11. V 11. Sze 11. P

12. V 12. Sze 12. Szo 12. H 12. Cs 12. Szo

13. H 13. Cs 13. V 13. K 13. P 13. V

14. K 14. P 14. H 14. Sze 14. Szo 14. H

15. Sze 15. Szo 15. K 15. Cs 15. V 15. K

16. Cs 16. V 16. Sze 16. P 16. H 16. Sze

17. P 17. H 17. Cs 17. Szo 17. K 17. Cs

18. Szo 18. K 18. P 18. V 18. Sze 18. P

19. V 19. Sze 19. Szo 19. H 19. Cs 19. Szo

20. H 20. Cs 20. V 20. K 20. P 20. V

21. K 21. P 21. H 21. Sze 21. Szo 21. H

22. Sze 22. Szo 22. K 22. Cs 22. V 22. K

23. Cs 23. V 23. Sze 23. P 23. H 23. Sze

24. P 24. H 24. Cs 24. Szo 24. K 24. Cs

25. Szo 25. K 25. P 25. V 25. Sze 25. P

26. V 26. Sze 26. Szo 26. H 26. Cs 26. Szo

27. H 27. Cs 27. V 27. K 27. P 27. V

28. K 28. P 28. H 28. Sze 28. Szo 28. H

29. Sze 29. Szo 29. K 29. Cs 29. V 29. K

30. Cs 30. V 30. Sze 30. P 30. H 30. Sze

31. P 31. H 31. Szo 31. Cs

DECEMBERAUGUSZTUS SZEPTEMBER NOVEMBER

Az Önkormányzat által kiírt beszerzési
eljárás nyertese, a STRABAG Általános
Építő Kft. 2020. július 16-án (csütörtö-

kön) reggel 7,00 órától, a Béke utca elága-
zótól megkezdte a Gencsapáti 0157/2,
0201, 0202, 0211, és 2247 hrsz.-ú külterü-

let és zártkerti utak burkolat-felújítási
munkálatait.

Zártkerti utak felújítása
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HÍR MON DÓ
Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta

Ki ad ja: Kez dô kör Egye sü let 9721 Gen csa pá ti, Szent egy ház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencs muv haz@gpi net.hu

Fe le lős szer kesz tő: Var ga Al bin
Nyom dai elő ké szí tés: 30/288-99-18

A kö vet ke ző lap zár ta: 2020. augusztus 11.

Európai Szociális
Alap

Gencsapáti Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját Szent István király és a magyar
államalapítás tiszteletére, valamint az apáti búcsú alkalmá-
ból rendezett ünnepi megemlékezésre.

Időpont: 2020. augusztus 20. (csütörtök)
Helyszín: Apáti templom, templom előtti tér

Program:

10.00 Ünnepi szentmise az Apáti templomban
11.00 Megemlékezés a templom előtt, kenyérszentelés

Közreműködnek: Gencsapáti művészeti csoportjai 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

(a programváltozás jogát fenntartjuk, a járványhelyzetre tekintettel, az esetleges vál-
tozások a település honlapján, Facebook oldalán közzétesszük!

Meghívó

Papi hivatásokért és Miszori Zoltán
emlékére szerveztek gyalogos zarán-
doklatot 2020. június 13-án, Szombat-
helyen.
      A Székesegyháztól indult a hívő
közösség dr. Székely János megyéspüs-
pök vezetésével. Az oladi lakótelep érin-
tésével érkezett meg a zarándokcsoport
a gencsapáti Szentkúthoz. A településen
szolgált hosszú éveken át plébánosként
Miszori Zoltán atya, akire ma is szeretet-
tel emlékeznek az emberek. Pappá szen-

telésének a napját választották a zarán-
doklat időpontjának a szervezők. 
      Elsőként Szabó Tamás a Mária út
Közhasznú egyesület vezetője, majd
Gombos Bálint plébános köszöntötte a
püspök atyát és a jelenlévő több száz
zarándokot. 
      Kiss László atya szentbeszédében
arról a két ajándékról beszélt, amelyet Ő
kapott Zoltán atyától. Az egyik az az
útmutatása, hogy a pap Krisztus hordo-
zója, de nem mindegy ezt hogyan teszi.

Nem a pap személye számít, hanem
Krisztus. A másik útmutatása, hogy el
kell telnie az embernek Isten szeretetével.
Ne akarjunk semmi mást, csak egészen
olyanná válni, amilyennek Isten akar min-
ket, hogy elmondhassa rólunk: kedves
gyermekei vagyunk. A nap végén a zarán-
dokok koszorút helyeztek el Gencsapáti-
ban Miszori Zoltán emléktáblájánál. (for-
rás: https://www.facebook.com/szom-
bathelyiegyhazmegye) 

Fotó Molnár Péter, Ávár József.

Püspöki szentmise és zarándoklat
a Gencsapáti Szentútnál
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