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Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk

Október 6-án a Gencsapáti Hősök emlék-
oszlopánál helyezték el mécseseiket – az
Apponyi Albert Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulóinak közreműködésével –
Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly
Tibor alpolgármester, Dr. Görög István
jegyző, Gerencsér Beáta iskolaigazgató és
Bejczi Mónika igazgató helyettes.

Az 1956-os forradalom hőseire emlé-
keztünk

Október 22-én, az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseire, a bátrakra emlé-
keztünk. Délelőtt az Apponyi Albert
Általános Iskola hetedik osztályos tanu-
lóival – Bodorkós Ferenc polgármester,
Dr. Görög István jegyző, Gerencsér Beáta
iskolaigazgató és Bejczi Mónika igazgató
helyettes – mécsest és koszorút helyez-
tek el a Hősök szobránál. 

Tisztelet a Hősöknek!

A Magyar Falu Program támogatásának
köszönhetően valósult meg a Gencsapáti

temető felújítása. Ágh Péter országgyű-
lési képviselő Bodorkós Ferenc polgár-

mesterrel közösen tekintette meg a fej-
lesztés eredményét.

Mindenszentekre elkészült a temető felújítása

Délután Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő, Bodorkós Ferenc polgármester és
Varga Albin Művelődési Ház és könyvtár
igazgatója közösen hajtottak fejet és
helyeztek el koszorút a Hősök emlék-
oszlopánál, a Miszori Zoltán téren. 
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A nap a Szentkútnál a szokásos hálaadó
szentmisével kezdődött, ahol a szőlős-
gazdák, a terményekért betakarításért
imádkoztak és adtak hálát a Teremtő-
nek. Majd a művelődési ház udvarán
díszítették a járműveket, és a felvonu-
lók végigénekelték a falut, miután a
kisbíró Andor Zsolt kihirdette a szüret
örömét.

Esti mulatság ugyan idén nem volt,
úgyhogy a traktorok húzta pótkocsikon
kellett szárnyakat adni a duhaj kedvnek

„vitéz alsógencsi Nagy Csaba főszolgabí-
ró” elrendelése szerint! (Idén át kellett írni
a több évtizedes hirdetményt, hiszen a
bálba nem invitálhattuk a közösséget…)

A felvonulás résztvevői két helyen is
megálltak: a Hunyadi utcában a Török
család és a szomszédság,  Szenthárom-
ság- szobornál Kovácséknál a „szer”  vár-
ták őket vendég asztallal; több család
összefogásának köszönhetően. A prog-
ram szervezője Varga Albin, a kultúrház
igazgatója és a helyi hagyományőrzők

Gencsapáti szüret 2020 vezetője volt. Felvonult a Zsivány zene-
kar, a Félnótás Dalkör, a gencsapáti bor-
barát hölgyek, néptáncosok, és sok-sok
gyerek felfért a menet végéhez csatlako-
zó dottóra. A menet a gencsapáti szőlő-
hegyen, a Katona család birtokán fejező-
dött be, ahol közös étkezéssel és ének-
léssel zárták a napot a résztvevők.

Köszönjük mindenkinek aki szerve-
zésével, munkájával, vendégvárással, fel-
vonulásával, főztjével, fogatával, trakto-
rával vagy bármilyen formában hozzájá-
rult hagyományos rendezvényünk meg-
valósításához! Köszönjük!!!

Fotó: Ohr Tibor
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Karácsonyi rajzversenyt hirdetünk óvo-
dás és általános iskoláskorú gyermek-
eknek. A pályaműveket 2020. december
6-ig lehet beadni elektronikus formában
(szkennelve, fényképezve) az alábbi cím-
re: tibor.ohr@gmail.com vagy Gencsapá-

ti facebook oldalán üzenetben csatolva
Ohr Tibornak. Jó minőségű, nagy fel-
bontású digitális formában várjuk a
pályázatokat. Az alkotásokat a Művelő-
dési Ház facebook oldalán is megjelen-
tetjük. Az eredeti példányokat pedig a
Művelődési Házba várjuk. 
      A beküldött rajzokat kiállítjuk a Mű -
velődési Házban, illetve díjazzuk is a
Nemzetközi Betlehemes Találkozó gála-
műsorának keretében, amelynek módjá-
ról december hónapban tájékoztatjuk a
pályázókat.  

Karácsonyi „jelkép” készítő verseny
Az elmúlt évek nagy sikerén felbuzdulva
idén – a Nemzetközi Betlehemes Talál-

kozó kísérő rendezvényeként karácsonyi
figurakészítő versenyt hirdetünk óvodai,
általános iskolai csoportok, családok,
baráti társaságok, munkahelyi közössé-
gek részére. Pályázni kizárólag természe-
tes anyagokból készült alkotásokkal
lehet!

A pályaműveket 2020. december 6-ig
kell leadni, és egy kiállítás keretében
bemutatjuk a Művelődési Ház és Könyv-
tárban.

Díjkiosztás december 12-én, szombaton
a Nemzetközi Betlehemes Találkozó
gálaműsorának keretében. (Ha a járvány-
helyzet lehetővé teszi)

Karácsonyi rajz- és „jelkép”-készítő verseny

2020okt g.qxp_2010jan  2020. 10. 27.  12:02  Page 3



2020.  október hírmondó4

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

BÉRMÁLÁS 
EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN

Az idei évben a június 13-ára kitűzött
bérmálást az ismert körülmények miatt
el kellett halasztanunk. A vírushelyzet
újbóli felerősödése következtében azon-
ban még szeptember közepén is bizony-
talan volt, hogy ebben az évben meg fog-
juk-e tudni tartani az ünnepet. A kitartó
imádságunk azonban meghallgatásra
talált. Október 10-én, szombaton nap-
sütéses szép őszi napra ébredhettünk.
Ezen a délelőttön ünnepelni és imád-
kozni gyűltünk össze Plébániatemplo-
munkban, hogy egyházközségünk fia-
taljai a bérmálás szentsége által a Szent-
lélek ajándékainak teljességében része-
sülhessenek. A délelőtt 10 órakor kezdő-

Legyetek Krisztus élő tanúságtevői!

A bérmálás szentségében részesültek: Abért Dorka, Andor Zsófia, Bodorkós Olivér András, Bolfán Réka, Horváth Hunor Péter, Iker Detre Vid,
Kiss Júlia Katalin, Kovács Dávid István, Molnár Dominik, Németh Anita, Németh Balázs, Palkó Péter, Sámson Tamás, Szabó András János,

Tóth Gyöngyi Mária, Varga Csenge, és Vigh Zsolt, az Apponyi Albert Általános Iskola idén végzett 8. osztályának diákjai, 
valamint Pagano Loretta, Sasvári Dániel, Varga Bálint, Varga Norbert és Viszked Valentin. 

Középen hátul: Brenner József nagyprépost atya és Gombos Bálint plébános.

A megújult tabernákulum a főoltáron
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     November 1. vasárnap
MINDENSZENTEK ÜNNEPE (paran-
csolt főünnep)
      8.00: Ünnepi szentmise az Apáti
templomban 
      9.30: Ünnepi szentmise a Plébánia-
templomban
      Az Egyházi Törvénykönyv előírja,
hogy Mindenszentek ünnepén, a szent-
misén való részvétel minden katolikus
hívő számára kötelező!

Mindenszentek napján: 
–    az apáti temetőben délután 16 órakor, 
–    a gencsi temetőben pedig 16.30-tól
emlékezünk meg közös imádsággal az
elhunytakról. Ezt követően lesz lehető-
ség az új síremlékek megáldatására.
      
     November 2. hétfő
Halottak napja: 18.00: Szentmise és
megemlékezés az elhunytakról a Plébá-
niatemplomban.

Mindazok, akik a temetőt áhítatos lélek-
kel látogatják és imádkoznak a meghol-
takért, november 1-8-ig minden nap tel-
jes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei:
szentgyónás, szentáldozás és imádság a
pápa szándékára. 
      Akik Mindenszentek délutánjától
halottak napját követő éjfélig megláto-
gatnak egy templomot, vagy nyilvános
kápolnát, ugyancsak teljes búcsút nyer-
hetnek. A látogatáskor egy Hiszekegyet
és egy Miatyánkot kell elimádkozni.

     November 14. szombat
Az Apáti templom szentségimádási nap-
ja. Déli 12 órakor szentségkitétel. Dél-
után csendes imádság az Oltáriszentség
előtt, 15 órakor: imaóra, 17 órától rózsa-
füzér, litánia és szentségeltétel, 18 órakor
szentmise.

     November 19. csütörtök
      Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a

Karitász védőszentjének ünnepnapja,
Gencsapáti fogadalmi ünnepe. 18.00:
Ünnepi szentmise a plébániatemplom-
ban a Szent Erzsébet fogadalmi oltárnál.
A szentmisét a plébániai KARITÁSZ cso-
portunk élő és elhunyt önkénteseiért
ajánljuk fel.

     Azok a kedves hívek, akik még nem
rendezték az idei egyházközségi hozzájá-
rulásukat, BEFIZETHETIK NOVEMBER
15-ÉN ÉS 22-ÉN, VASÁRNAPOKON
DÉLUTÁN 3  és 5 ÓRA KÖZÖTT A
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN. Hozzájárulá-
sunkkal helyi templomaink (Plébánia-
templom, Apáti templom, Szentkúti
kápolna) valamint egyházi létesítménye-
ink és épületeink (Szentkút, Közösségi
ház, Plébánia) fenntartását, működését
segítjük. Támogatásukat hálásan megkö-
szönjük, adományaikat a jó Isten fizesse
meg bőkezűen!   

Gencsapáti Egyházközség
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dő szentmisében Dr. Székely János püs-
pök úr megbízásából Brenner József
nagyprépost, – vértanú papunk, Boldog
Brenner János atya testvére – szolgál-
tatta ki a bérmálás szentségét 22 fiatal-
nak az erre az alkalomra elkészült, szé-
pen felújított főoltárunk előtt. Nagy-
prépost atya szentbeszédében tanulsá-
gos gondolatai által szólt a fiatalokhoz.
Felhívta a figyelmet a Krisztus melletti
tanúságtétel fontosságára, s ennek tevé-
keny gyakorlására buzdította őket és a
jelenlévőket. 

A szentmise záró áldása előtt a bér-
málkozók szülei nevében Dr. Sámson
Zoltán, a Plébániai Tanácsadó Testület
tagja mondott köszönetet Bálint atyá-
nak, aki hat éven át volt a most megbér-
máltak hitoktatója, és idézte fel a közö-
sen eltöltött évek főbb emlékeit. Ezt
követően Bálint atya szólt néhány szót.
„Nagyon jól esnek a köszönő és elismerő
szavak, de azt gondolom, hogy az érdem
nem az enyém, hanem az engem meghívó
gondviselő Istené, aki éppen nyolc évvel

ezelőtt küldött ide Gencsapátiba és Pere-
nyébe. Így találkozhattunk először az
iskola harmadik osztályában, hogy közö-
sen készüljünk fel a szentségi Jézussal való
első találkozásra. Úgy érzem, ritka alka-
lom egy pap életében az, – s ezért ezt is a jó
Isten ajándékának tartom –, hogy nem-
csak egy évig, hanem hat éven keresztül
lehettem a hitoktató atyátok. Ebben a hat
esztendőben nemcsak a hitünkkel kapcso-
latos ismeret- és tudásanyagot próbáltam
meg átadni, hanem mindvégig arra töre-
kedtem, hogy bemutassam nektek Iste-
nünknek azt a minden ember iránt tanú-
sított végtelen szeretetét, amelyet az Úr
Jézus hozott el közénk. Egyik nem titkolt
célom az volt, hogy az Egyház közösségé-
ben felismerjétek és megéljétek ezt a sze-
retetet, s így a hittan órákon, valamint a
szentmiséken való részvétel ne csupán
kötelesség, hanem jó és maradandó
élmény is lehessen a számotokra. Talán
észre sem vettétek, de az évek során igazi
közösség alakult ki köztünk, beleértve a
kedves szüleiteket is.” Ezután Plébáno-

sunk köszönetet mondott a szülőknek
az évek során nyújtott sok támogatásért
és együttműködésért; s megköszönte
mindazok közreműködését is, akik a
bérmálás ünnepének előkészítésében,
megszervezésében segítséget nyújtot-
tak. Befejezésül néhány útravaló gondo-
lattal látta el tanítványait: „Kedves hitta-
nosaim! A mai nap nem búcsúzás, hanem
ezeknek a hittanos éveknek a megkoroná-
zása, egy nagy, örömteli hálaadás Istennek,
az együtt eltöltött időért. Évekkel ezelőtt
közösen indultunk el egy úton, amelynek
egyik szép állomása a mai ünnep. Állomá-
sa, de nem végállomása. Kívánom nektek,
hogy legyetek ezután is a jó Isten megtes-
tesült szeretetének, Krisztusnak élő tanú-
ságtevői a mindennapokban, otthon a
családban és mindenütt, a környezetetek-
ben. Gondoljatok vissza ti is mindig öröm-
mel és hálával az elmúlt évekre.” Végül
egy az Úr Jézus felemelő szeretetéről
szóló, az ünnephez méltó szép dallal
ajándékozta meg a jelenlévőket.

(Fotó: Baán Zoltán – Tóth Fotó)

Egyházközségünk eseményei 

2020. október 7-én megtartotta alakuló
ülését a Mozdulj Gencsapátiért Egyesület. 
      Az alapító gyűlésen 23 tag, köztük
mindkét nem képviselői, jelezték, hogy
szeretnének együtt tenni Gencsapátiért
a jövőben. Örülünk, hogy már kezdetkor
ilyen szép számmal lettünk. Az egyesület

tisztségviselői Benczikné Fábián Éva
elnök, Tóthné Kovács Judit alelnök és
Muczáné Bárdosi Eszter titkár lettek. Az
egyesület már a közeljövőre is tervez
programokat, erről a járványhelyzet
függvényében tájékoztatjuk a falu lakóit.
Várjuk a további tagok csatlakozását,

Mozdulj Gencsapátiért Egyesület

akár aktív, akár pártoló tagként. Az egye-
sületbe ifjúsági tagok is jelentkezhetnek. 
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. szeptember
24-én 16.30 órakor a Gencsapáti Szoci-
ális Szolgáltató Központban rendkívüli,
nyilvános testületi ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során 

1. döntött arról, hogy a VP6-19.2.1-69-
8.1.1-17 kódszámú, Pannon Élmény
Program – „Komplex tematikus turiszti-
kai fejlesztések megvalósítása” pályázat
keretében beszerzési eljárást ír ki 

1.1. a Szentkút növénytelepítési munká-
latainak elvégzésére

1.2.a Szentkúton létesítendő díszkút
megvalósítására

2. elrendelte az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésében tervezett 11 000 000
forintos gépjárműadó bevétel törlését,
valamint az általános tartalék 11 000 000
forinttal történő csökkentését – a döntés
oka, hogy a települési önkormányzato-
kat 2020-ban nem illeti a belföldi gépjár-
művek után az általuk beszedett gépjár-
műadó, az a Járvány Elleni Védekezési
Alap fejezet bevételét képezi

3. elfogadta a járványügyi készültségi
időszak védelmi intézkedéseivel kapcso-

latos önkormányzati feladatokról szóló
polgármesteri tájékoztatót

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. október 6-án
16.30 órakor  a Gencsapáti Szociális
Szolgáltató Központban rendkívüli,
nyilvános testületi 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:  Varga Albin igazga-
tó, Gencsapáti Művelődési Ház és
Könyvtár.
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során  

1. a VP6-19.2.1-69-8.1.1-17 kódszámú,
Pannon Élmény Program – „Komplex
tematikus turisztikai fejlesztések megva-
lósítása” pályázat keretében

a)    Szentkút növénytelepítési munkála-
tainak elvégzésére kiírt beszerzési eljárást
– az ajánlattételi felhívás műszaki tartal-
mának pontatlanságai miatt eredményte-
lenné nyilvánította, egyben – felkészült-
sége alapján – megbízta Kiss Tibor önkor-
mányzati képviselőt, hogy gondoskodjon
a növénylistában szereplő növények be -
szerzéséről, és a növénytelepítési munká-
latok elvégeztetéséről

b)   elbírálta a Szentkúton létesítendő
díszkút kialakítási, csapadékvíz elvezeté-

Képviselő-testületi ülés si, és vízszint csökkentési munkálatok
elvégzésére kiírt beszerzési eljárás kere-
tében benyújtott árajánlatokat

2.   elfogadta 

a)   a szociális tűzifa támogatás helyi sza-
bályairól szóló 9/2020. (X.7.) önkor-
mányzati rendeletet,

b)   az étkezési nyersanyagnormáról és
az intézményi térítési díjakról szóló
21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 10/2020. (X.6.)
önkormányzati rendeletet

3.    véleményezte a 2021/2022. tanév
általános iskolai felvételi körzethatárok
kijelölésére vonatkozó tervezetet

4.   döntött (arról, hogy) 

a)   az Őrségi Vízrendezési és Talajvédel-
mi Társulat önkéntes támogatás iránti
kérelméről,

b)   a településüzemeltetési feladatok
jobb színvonalú ellátása, és a közlekedés
biztonságának javítása érdekében felül-
vizsgálja a tulajdonában és fenntartásá-
ban lévő közutak közlekedési jelzőtáblá-
inak felülvizsgálatát

5.    felhatalmazta a polgármestert, hogy
tartson egyeztetést Gyöngyös-kert Óvo-
da Fenntartó Társulást alkotó települé-
sek polgármestereivel és jegyzőivel a
Társulás jövőjéről, az óvoda működésé-
ről, valamint a szakember utánpótlás
biztosításával kapcsolatos fenntartói fel-
adatokról

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

Gencsapáti, 

Szentegyház u. 1.

Telefon: 94/346-805

Csapolt Soproni

hideg-meleg sörkorcsolyák

Legyen Ön a következő 

törzsvendégünk!

RamikaNails
Szeretettel várom meglévő és új 

Vendégeimet!

Szolgáltatásaim:
Körömépítés • Tartós géllakk

Manikűr • Japán manikűr
Paraffinos kézápolás 

Bejelentkezés: +3630 4490995
vagy Instagram: @ramikanails

Cím: 9721 Gencsapáti

Nyitási akcióval készülök Nektek,
5 alkalom után a 6. ajándék! 
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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, 1felnőtt) eladó! Tel:
06/30/491-0540, 06/20/498-6911
•     Gencsapáti szőlőhegyen szeretnék pin-
cét vásárolni nagy telekkel 5000-10000
nm, vagy csak telket. nem baj ha több hely-
rajzi számon van. Tel. 30/8320232 
•     Mechanikai műszerész végzettséggel
karbantartó, vagy portás állást keresek!
Tel.: 06/30/694-7588
•     Gencsi hegyen 2,5 ha telek 6 sor sző-
lővel, másfél szobás téglaházzal eladó.
Érd.: 06-30/5691022
•     Perenyében karácsonyra fenyőfák
eladók. Lucfenyő 2500 Ft/db, ezüstfe-
nyő 5000 Ft/db mérettől függetlenül.
Érdeklődni: 0620/967-4816
•     Normand fenyő Gencsapátiban
eladó! Érdeklődni: 06/30/5336-134

Apróhirdetések

MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!

Napsugár szalonomban
várom kedves vendégeimet

személyre szabott kezelésekkel,
bizalmas légkörben

a következő szolgáltatásokkal:
manikűr

műköröm – géllakozás 
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás

A munkáimra garanciát vállalok, 
és magas minőségű USA Crystal Nails 

termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges! 

NAPSUGÁR STÚDIÓ 
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C

Bokor-Hüse Anita 

Tájékoztató az STKH Sopron és Térsé-
ge Nonprofit Zrt. szombathelyi zöldud-
varában elhelyezhető hulladékokról
      Hulladékszállítási díjtartozás nélküli,
települési lakcímű lakos – a lakcímkár-
tyával történő igazolást követően – sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján a
csatolt hulladéklista alapján leadhatja a
hulladékát a szolgáltató Szombathely,
Külső Söptei úton (a börtönnel szemben)
lévő zöldudvarban

kedden 8.00 – 15.30-ig
csütörtökön 8.00 – 15.30-ig

minden hó 3. szombatján 8.00 – 15.30-ig.

Az ügyfelek kizárólag szájmaszkban lép-
hetnek a zöldudvar területére. A zöldud-

var területén egyidejűleg kizárólag egy
ügyfél tartózkodhat (1 jármű legfeljebb 2
fővel), várakozni zöldudvar területén
kívül lehet.A beszállított hulladék leraká-
sáról és annak megfelelő konténerben
történő elhelyezéséről az ügyfélnek kell
gondoskodnia. A zöldudvar működésé-
vel kapcsolatos részletszabályok az
stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok–
uzemeltetese linken érhető el.  A csatolt
hulladéklista alapján a háztartásoknál
keletkező hulladékok széles köre helyez-
hető el biztonságosan és környezetkímé-
lő módon, településünk gondozottsága,
egészségünk és környezetünk védelme
érdekében kérem éljenek a lehetőséggel.

Bodorkós Ferenc, polgármester

Zöldudvar

2020okt g.qxp_2010jan  2020. 10. 27.  12:02  Page 7



2020.  október hírmondó8

A Vodafone Ma -
gyarország veszi át
Szombathelyen és
környékén az inter-
net- és televízió szol-
gáltatást nyújtó Green-
com hálózatát. A szolgáltatóváltás –
területenként eltérő időzítés szerint –
2020 nyara és 2021 tavasza között törté-
nik. Az átállás területi ütemezésének
részletei a www.green.co.hu/vodafone
oldalon találhatók.

A szolgáltatóváltás részleteiről min-
den Greencom előfizető névre szóló
értesítőt fog kapni, ami tartalmazza az
átállás lépéseit és időpontját is. Egész
addig az előfizetőnek semmi dolga
nincs, amíg az értesítőt meg nem kapta,
és a szolgáltatások is változatlan formá-
ban maradnak elérhetők számára. 

A Vodafone munkatársai még a Gre-
encom szolgáltatásainak megszűnése
előtt fel fogják keresni az előfizetőket,
hogy segítsék a gyors átváltást, és hogy
segítsenek ki választani a számukra leg-
megfelelőbb új csomagot. 

A Vodafone, a mobilszolgáltatások
mellett, korszerű vezetékes internet,
televízió és telefonszolgáltatásokat is
kínál, kedvező árakon. Akinek már most
is van a Vodafone-nál mobilelőfizetése,
vagy a vezetékes előfizetéssel együtt
mobilra is előfizet, további kedvezmé-
nyekre számíthat a Vodafone-tól.  

A szolgáltatóváltással és annak üteme-
zésével kapcsolatban bővebb in -
formációt a Greencom 06 80 985 302 és
a Vodafone 1270-es ügyfélszolgálati
számain tudnak kérni az ügyfelek, a
Vodafone szolgáltatásai és csomagaján-
latai pedig a www.vodafone.hu webol-
dalon már most is elérhetők.

A Vodafone lép 
a Greencom
helyére

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

KÉ SZÜ LÉ KEK 
JA VÍ TÁ SA

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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Előző számunkban adtunk hírt Foki
Józsefné (szül.: Kopcsándi Erzsébet)
köszöntéséről, akit 90. születésnapja alkal-
mából köszöntött és adta át Orbán Viktor
miniszterelnök emléklapját és az önkor-
mányzat ajándékát Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor al polgármester és
Dr. Görög István jegyző. Erzsi nénit téve-
sen édesanyja lánykori nevén szólítottuk
meg, amelyért ezúton is elnézést kérünk,
egyben közelgő névnapja alkalmából jó
egészséget kívánunk neki! (va)

Isten éltesse
Erzsi nénit! Tájékoztató az avar és kerti hulladék

égetésére vonatkozó szabályok változá-
sáról.
      Az Országgyűlés a 2020. június 3-i
ülésén fogadta el a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény és a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény módosításá-
ról szóló 2020. évi LI. törvényt. 

A módosítás 2021. január 1-től hatá-
lyon kívül helyezi a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pont-
ját, mely felhatalmazta a települési

önkormányzatokat, hogy rendeletben
szabályozzák a belterületi avar és kerti
hulladék égetését. 

A módosítás alapján 2021. január 1-
jétől tiltott lesz az avar és kerti hulladék
égetése az egész országban. 

A jogszabályváltozás célja a levegő
minőségének javítása, a lakosság egész-
ségének védelme. 

Az Önkormányzat keresi a lehetősé-
get az ingatlanokon keletkező zöld hul-
ladék környezetbarát módon történő
ártalmatlanítására.

Bodorkós Ferenc, polgármester     

Avar és kerti hulladék égetése

TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHÍVÁS

Továbbra is várjuk iskolai közösségi
szolgálat, illetve Önkéntesek jelentke-
zését és köszönjük, aki már jelezte,
hogy szívesen segít, és közreműködik!

A Hírmondó újság előző számaiban
már tájékoztatattuk Önöket, hogy tele-
püléstörténeti monográfia készül közsé-
günkről.

Az előkészületi munka keretében
megkezdtük a feldolgozandó témák kije-
lölését, a jelenleg rendelkezésre álló is -
meretanyag áttekintését és az egyes té -
makörökben szerzőként együttműködő
szakemberek 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 emlékei-
ket osszák meg velünk. Minden emlék,
ami történelmi, földrajzi, gazdaságtörté-
neti, valamint néprajzi, intézményi és egy-
házi vagy civil szervezeti témában jelentő-

séggel 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 azon-
nal visszaadjuk tulajdonosának.

Továbbra is várjuk azon szakembe-
rek, hozzáértők vagy szakdolgozati té -
mát választó felsőoktatási hallgatók je -
lentkezését is, akik egy-egy meghatáro-
zott témában szívesen részt vennének az
alkotó munkában is.

Az emlékek összegyűjtésében és
dokumentálásában részt vállaló középis-
kolai tanulók munkájának – a kötelező
50 órás iskolai közösségi szolgálat kere-
tében való – elismerése céljából a Műve-
lődési Ház és Könyvtár fogadó szervezet-
ként együttműködik.

A tárgyi emlékek felkutatásában, bemu-
tatásában vagy a településtörténeti mun-
kában a fentiek szerint vagy más mó don
részt vállalók jelentkezését az alábbi elér-
hetőségeken kérjük továbbra is! 
•     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

Gencsapáti településtörténete

1. V 1. K
2. H 2. Sze
3. K 3. Cs
4. Sze 4. P
5. Cs 5. Szo
6. P 6. V
7. Szo 7. H
8. V 8. K
9. H 9. Sze
10. K 10. Cs
11. Sze 11. P
12. Cs 12. Szo
13. P 13. V
14. Szo 14. H
15. V 15. K
16. H 16. Sze
17. K 17. Cs
18. Sze 18. P
19. Cs 19. Szo
20. P 20. V
21. Szo 21. H
22. V 22. K
23. H 23. Sze
24. K 24. Cs
25. Sze 25. P
26. Cs 26. Szo
27. P 27. V
28. Szo 28. H
29. V 29. K
30. H 30. Sze

31. Cs

DECEMBERNOVEMBER

Kommunális
ürítés:

Szelektív
ürítés:

Hulladékgyűjtési naptár
2020. Gencsapáti
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Jó hír! Talán sokan ismerik Geröly Esz-
tert, akinek hivatása révén új neve lett:
Sára nővér. Életútja, hite Gencsről
indult, jelenleg Debrecenben tanít, nevel. 
      Ő egy barátom. Az e-mail címében
is szerepel a „gencs” szó. Ma már szer-
zetes. Örülök, hogy ismerhetem. 
       A szeptemberben vele készített in -
terjú a Boldogasszony Iskolanővérek Ma -
gyar Tartományának magazinjában a
Bizalom és Bátorság-ban jelent meg. (tnr) 

Beszélgetés Sára nővérrel
Hogyan lesz egy vegyészmérnök huszon-
éves lányból szerzetes? Milyen belső és külső
ösvényt kell végigjárnia ahhoz, hogy egy
ilyen nagy döntést meghozzon? Rendtarto-
mányunk fiatal tagja Geröly M. Sára
nővér idén júliusban tette le első fogadal-
mát Rómában. A kilenc elsőfogadalmas
között ő az egyetlen magyar. Vele beszél-
gettünk keresésről, döntésekről, a nemzet-
közi noviciátusban szerzett tapasztalatok-
ról, feladatokról és tervekről.

Honnan indult az életed?
–    Szombathelyen születtem, Gencsa-
pátiban nőttem fel. Itt éltem anyu-
kámmal, nővéremmel és a nagyszüle-
immel. Erős, küzdeni tudó nők vettek
körül. A családom hite gyakorló. Gyerek-
koromban nagymamám tanított meg
imádkozni. Ő a plébániai zarándoklato-
kon is mindig részt vett, amíg egészsége
engedte.  De édesanyánkkal és nővérem-
mel is éveken át gyalogosan zarándokol-
tunk Mariazellbe. A nővéremmel mind-
ketten voltunk elsőáldozók és bérmálko-
zók. De a család ránk bízta, hogy tizen-
négy éves korunk után akarunk-e misére
jár ni. Szombathelyen érettségiztem,
majd a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem vegyészmérnöki
karán szereztem meg az első diplomá-
mat 2015 januárjában. Addigra már
elkezdtem a katekéta-lelkipásztori mun-
katárs képzést a Sapientia Szerzetesi és
Hittudományi Főiskolán, amit 2017-ben
szintén befejeztem.

Hogy kerül egy vegyészmérnök-hallga-
tó a Sapientiára?
–    Mindig foglalkoztatott a Szentírás, a
liturgia, a vallási kérdések. Gimnazista
koromban az akkori lelkivezetőm azt
javasolta, hogy a teológia helyett olyas-
mit tanuljak inkább, amivel az életben
jobban elboldogulok. Így kerültem a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemre, mivel a kémia és a ma tek
jól ment. Szerettem, de az egyetemi
évek alatt nem igazán éreztem ma -
gamban ambíciót arra, hogy majd mér-
nökként helyezkedjem el. Kerestem a

helyem. Így kerültem 2013-ban a Katoli-
kus Ifjúsági Mozgalomhoz. Hol ökume-
nikus, hol katolikus, fiataloknak szóló
rendezvények szervezésébe kapcsolód-
tam be. Például a HungaRio programjai -
ba, amely a 2013-as Rio de Janeiro-i ifjú-
sági világtalálkozóval párhuzamosan fu -
tó hazai rendezvény volt. Részt vállal-
tam a 72 óra kompromisszum nélkül
nevű szociális önkéntes akció szervezésé-
ben. Sokat foglalkoztam fiatalokkal. Ennyi
tevékeny év után érkezett el a számomra
döntő fontosságú 2015-ös év, a megszen-
telt élet éve. A Szerzetesi Irodában Ulrik M.
Monika iskolanővér, az akkori irodavezető
mellé kerültem a Szerzetesek tere elneve-
zésű program szervezőjének.

Mitől lett ez az év döntő fontosságú
számodra?
–    Monika nővér által közelebbről meg-
ismertem a Boldogasszony Iskolanővé-
rek rendjét és életét. Nagyon vonzónak
találtam, hogy itt lehet fiatalokkal foglal-
kozni, közösségben lenni, tevékenyen
élni, tanítani. Amúgy is mocorgott ben-
nem a kérdés: „Jó-jó, majd megint vége
lesz egy ilyen jól sikerült keresztény prog-
ramnak, de velem mi lesz? Én mit akarok?
Merre megyek?” Ekkor gondolkodtam el
azon, hogy akár lehetnék szerzetes is.
Addig nem volt bennem ilyen vágy.
Mit szólt a családod? A környezeted?

–    A vallásukat gyakorló és nem hívő
barátaim is egyaránt velem együtt örültek.
Azt mondták, nekik egy a fontos, hogy én
boldog legyek. A család az keményebb dió
volt. Először a nővéremnek mondtam el
egy közös vacsora so rán. Kezdetben nem
értett velem egyet, de mire a beszélgetés
végére értünk, azt mondta, ez az életmód
igazán illik hozzám. Anyukámnak sokkal
nehezebb volt megmondani. Ő unokákra
vágyott, és féltett a számára teljesen isme-
retlen világtól. Volt néhány álmatlan éjsza-
kája emiatt. Anyukám élettársa sem értett.
Ő szinte megnémult. Aztán elkezdtek kér-
dezgetni, megismerni azt a közeget, ahová
kerültem. Sokat segített nekik az elfoga-
dásban, hogy látták boldog és elégedett
vagyok.

„Kivártam ezt a jó döntést”

Idén, 2020 nyarán tetted le az első foga-
dalmadat. Milyen út vezetett idáig
immár a renden belül?
–    Nálunk, a Magyar Tartományban
van egy jelöltségi időszak. Aki iskolanő-
vér szeretne lenni, az az aktuális tarto-
mányfőnöknőnél jelentkezik. Én Lob-
mayer M. Judit nővérnél jelentkeztem.
Ha a tartományfőnöknő elfogadja a
jelentkezést, akkor a jelölt augusztusban
beköltözhet a szegedi jelöltségbe. A sza-
bály az, hogy a noviciátust fél-egyéves
posztulátus előzze meg. Én 2016 no vem -
berében jelentkeztem, 2017 ja nu ár jában
költöztem be, 2018 februárjától posztu-
láns voltam, majd 2018 augusztusában
utaztam Rómába, a no vi ciá tus ba. Ez volt
egyébként a Magyar Tartomány törté-
netében az első alkalom, hogy nemzet-
közi noviciátusba küld ték a posztulán-
sokat. Hiszen addig a ma gyar novíciák
idehaza készültek fel a szerzetesi életük-
re. A nemzetközi no viciátus 2016-ban
indult először, de ak kor nem volt
magyar jelölt.

Ez nagyon érdekes lehetett. Több nem-
zetből származó novíciával együtt len-
ni Rómában…
–    Számomra nagyon gazdagító él -
mény volt, ugyanakkor a noviciátus-
nak, bár hol is tölti az ember, minden-
hol meg vannak a sajátos szépségei és
ne héz ségei. Ehhez jött hozzá a mi ese-
tünkben a nemzetközi környezet,
amelynek szintén megvannak a maga
örömei és kihívásai. Eleinte nehézsé-
get jelentett, hogy bár a közös nyelv az
angol volt, de azon belül is nagyon sok-
féle akcentust beszéltünk. A noviciátusi
közösségben tizennyolcan éltünk
együtt tizenegy különböző országból.
Ebből öt örökfogadalmas nővér volt,

Sára nővér befogadása a közösségbe
2020 nyarán

Nagymamájával
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egy-egy nővér az Amerikai Egyesült
Állomokból, Kanadából, Brazíliából,
Lengyelországból és Ghánából. A kö -
zös ség többi tagját alkottuk mi, a ti -
zenhárom novícia. Tíz novícia érkezett
Afrikából, egy Dél-Amerikából és ket-
ten voltunk Európából. A nemzetek,
nyelvek, kultúrák találkozása kezdet-
ben mindig nagyon érdekes és izgal-
mas. Aztán egy pár hónap után az
ember kezdi kicsit bosszantónak érezni
a helyzetet. Hiányozni kezd az otthon,
az anyanyelv, a hazai ételek, az illa tok,
a barátok. De idővel beáll egy egészsé-
ges egyensúly. Ekkor már igazán úgy
lehet rácsodálkozni a másik emberre
vagy egy másik kultúrára, mint Isten
ajándékára: a sokféleség csodájára.

Te mit tanultál a többiektől?
–    Elcsépelt közhely, hogy mi magyarok
sajnos nagyon sokat és könnyen panasz-
kodunk. Erre leginkább akkor döbben-
tem rá, amikor találkoztam a dél-ameri-
kaiak vagy az afrikaiak életszeretetével,
derűjével. Volt olyan társunk, aki olyan
afrikai faluból jött, ahol a mai napig
nincs áram. Volt, akinek a családja törzsi
ellentétek miatt mindenét elveszítette.
Menekülniük kellett, leégett a házuk,
menekülttáborban él tek évekig. Mi eze-
ket el sem tudjuk képzelni. S ők nem
panaszkodnak, nem ke seregnek, tudnak
örülni, hálásak azért, amilyük van. Ren-
geteget tanultam tő lük. De az is igaz,
hogy maguknak az afrikai novíciáknak is
fontos volt, hogy egymást elfogadják.
Hiszen köztük is voltak különbségek.
Nem mindenki nőtt fel szerény vagy
viszontagságos körülmények között.
Ráadásul az a jelző, hogy „afrikai” megle-
hetősen tág fogalom…

Gyakran esünk abba a hibába, hogy
Afrikára egy országként, és nem egy
kontinensként gondolunk…
–    Igen, miközben Afrikában több mint
félszáz ország van, különböző nemzeti
öntudattal, érzékenységgel, történelem-
mel. Nekünk sem esik jól, ha európai-

ként egy kalap alá vesznek bennünket bár-
melyik más európaival. Ugyanakkor azt is
meg kellett tanulnom, hogy az egy orszá-
gon belül érkezetteket sem „moshatom”
össze. Az egyik kenyai viselkedéséből, gon-
dolkodásmódjából, nem vonhatok le
messzemenő következtetéseket arról,
hogy akkor ilyenek a kenyaiak. Megtanul-
tam, hogy az egyes embert kell néznem,
általánosítások és sztereotípiák nélkül.

A noviciátus a tisztázás időszaka. Nem
mindenki dönt úgy a két év után, hogy
folytatja a szerzetesi életet. Nem gyö-
tört a kétely, hogy biztosan jól döntesz,
ha maradsz?
–    Én nagyon hálás vagyok azért, hogy
nem érettségi után léptem be a rendbe.
Kivártam ezt a jó döntést. Huszonnyolc
éves vagyok. Sokan ennyi idősen már
örökfogadalmasok, én pedig csak most
kezdem a szerzetesi életemet. De az is
igaz, hogy a noviciátus elején, két-három
hónap után, újra döntést kellett hoz-
nom. A novíciamesternők mindig arra
biztattak, ne futamodjak meg a nehézsé-
gek elől, de kényszert se érezzek arra,
hogy maradjak. Ebben a szabadságban
megéltem, hogy itt vagyok otthon. Haza-
találtam önmagamhoz is.

Az sem ingatott meg, hogy a másik
magyar novícia végül úgy döntött, hogy
nem tesz fogadalmat?
–    Megszerettem őt, ezért megérintett a
döntése, de nem ingatott meg. A novici-
átusban az ember egyedül járja az útját.
Ő szabadon úgy döntött, hogy kilép. Én
pedig úgy döntöttem szabadon, hogy
fogadalmat teszek.

A noviciátus apostoli szakasza hogyan
telt, és mi vár Rád most a fogadalomté-
teled után, az idei tanévben?
–    A noviciátus apostoli időszakában
hét hónapon át a szegedi közösségben
éltem. Nagyon élveztem, amit csináltam,
örömökkel és nehézségekkel együtt. És
azt is tisztán láttam, hogy mi az, amiben
fejlődnöm kell. Ugyanakkor azt is meg-

értettem, hogy a nem tökéletes is tud jó
lenni. Ez fontos tapasztalás volt. Az idei
tanévben Debrecenben leszek a Svetits-
ben, a hittan- és a kémiagyakorlatomat
itt végzem, ugyanis a hittanár-nevelőta-
nár-kémiatanár mesterképzésből hátra-
van még az utolsó gyakorlati évem.
Mindemellett prefekta is leszek a kollé-
giumban. Ez a szolgálat nagyon érdekel,
mert szeretek a fiatalok közt lenni, segí-
teni nekik, meghallgatni őket.

Nagyobb terveid vannak?
–    Vannak terveim, de nem törekszem
az önmegvalósításra. Olyasmit szeret-
nék, ami a közös rendi küldetést is szol-
gálja. A személyes célom inkább az, hogy
a béke, az öröm és a remény embere le -
gyek ott, ahol vagyok.

Miért a Sára nevet választottad?
–    Az Eszter nevet kaptam a keresztség-
ben, de tartományunkban az a szokás,
hogy egy nevet csak egy nővér viselhet.
Egyik rendi ünnepünk alkalmával a prédi-
kációban az atya Sáráról beszélt, és az
nagyon megérintett. Azt emelte ki, hogy
Sára milyen belevaló nő: ki meri nevetni
Istent, amikor ő ígéretet tesz neki arra,
hogy agg korában fiút szül. Amikor pedig
ezt a viselkedést számonkéri rajta az Úr, ő
simán letagadja. Sára nagyon eleven, embe-
ri. És persze nagyon esendő. Az is fontos
számomra, hogy ő és Ábrahám is nevet vál-
toztatnak, jelezve, hogy az Istennek aján-
lott életük már egy megváltozott állapotot
jelöl. Sára tud és mer kételkedni. Gyakorta
én sem hiszem el elsőre az Isten ígéreteit.
Miközben számtalanszor meglepett már
azzal, hogy betartja őket. Sára Izsákot szüli
a világra, akinek a neve azt jelenti: nevetni,
örülni, vagyis Sára az örömöt szüli a világra.
„Isten örömöt szerzett nekem, s aki hallja,
velem együtt örül.” (Ter 21,6) Hűséges is,
hiszen Ábrahámot mindenhová követi.
Amit ígér a férjének, azt megtartja. Ő a sza-
bad asszony, a mennyei Jeruzsálem szim-
bóluma. Sára itt felsorolt jellemzői többé-
kevésbé rám is nagyon igazak.

Koncz Veronika

A magyar nővérek megáldják a tartomány új tagját Vidáman a fogadalomtétel után
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Táncháztalálkozó Kiscsőszön A Vadhajtás Néptánccsoport képviselte
Gencsapátit Kiscsőszön a Táncházta-
lálkozó 2020 Országszerte elnevezésű
rendezvényen. 
      Az Élő Forrás Hagyományőrző Egye-
sület volt a házigazdája a szép, napsüté-
ses októberi rendezvénynek. A dunántú-
li zenei és táncház napon a Gencsapáti-
ban működő Vadhajtás néptánccsoport
is közreműködött. A gencsi táncosok
Spiegel Zoltán vezetésével vasi dödöllét
és marhapörköltet főztek, valamint az
asszonyok gencsi kalinkót sütöttek a
látogatóknak. Az étkek az utolsó mor-
zsáig elfogytak, sokan most kóstoltak
először dödöllét, de ahogy mondták,
nem utoljára. Népzenei, táncos előadá-
sok követték egymást, helyi kézművesek
mutatkoztak be portékáikkal. Gencsapá-
ti értékeiből is állítottunk össze egy cso-
kornyit, hogy a hagyományos ételek
mellett ezt is megismerhesse a közön-
ség. Nagyon jól éreztük magunkat!

2020. december 12. szombat 
Helyszín: Gencsapáti templom, temp-
lom előtti tér

2020. december 12-én, a találkozó Gála-
műsorát tekinthetik meg az érdeklődők
a gencsapáti templomban, vagy a temp-
lom előtti téren (a járványhelyzettől füg-
gően), amelyben – terveink szerint idén –
a régió hagyományőrző csoportjai mu -
tatkoznak be.

      A csoportok mindig nagy örömmel
jönnek Gencsapátiba, oda ahol még él a
hagyomány, hogy ők is bemutathassák
településük talán legszebb dramatikus
szokását. A Miszori Zoltán téren teával,
forralt borral is várjuk látogatóinkat, ter-
mészetesen csak, ha a járványhelyzet
engedi!
      Pontos programról és a lehetőségek-
ről újságunk novemberi számában tájé-
koztatjuk Önöket!

XVII. Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó
„Betlehemnek városa 
tündöklik, mint a tűz”
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