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A Magyar Arany Érdemkereszt Polgári
Tagozata kitüntetést kapta Bodorkós
Ferenc, Gencsapáti polgármestere a
község fejlesztéséért, szellemi és tárgyi
értékeink megőrzését, illetve gyarapítá-
sát szolgáló példaértékű munkája elis-
meréseként. (Forrás: vaol.hu,  Merklin
Tímea írása)

A polgármestert váratlanul érte, ami-
kor a miniszterelnökségtől kapott egy
levelet, hogy elfogadja-e a kitüntetést, és
örömmel vette át a felújított Vigadóban.
Úgy fogalmazott: nagyon felemelő és
megható volt, maga a hely is csoda. Ez
erőt ad a még hátralévő három évhez,
hogy megtegyen mindent, amit tud.

– Minden forintért lehajolok, minden
pályázatot beadok, ez sok munkával jár –
mondta. – 2013-ban életre hívtam a falu-
napot, a hozzá kapcsolódó hídátadás jelké-
pes volt, abban az értelemben, hogy az
emberek között is igyekeztem hidakat épí-
teni. A közösségre helyeztem a hangsúlyt
2014. októberig, bevontam az embereket a
döntéseimbe. Aztán belekezdtem a falufej-
lesztésbe, Ágh Péter országgyűlési képvise-

lőben jó szövetségest találtam, és továbbra
is számítok a segítségére.

– Gencsapáti legnagyobb sikertörté-
nete volt az óvoda megépítése, energeti-
kai felújítást kapott az iskola. Megújult a
Szociális Szolgáltató Központ, aminek
működtetéséhez kisbuszt is nyertünk, a
járvány idején azzal szállítottuk az idő-
seknek az ebédet, bevásároltunk, hord-
tuk az oltópontra az embereket. Hat éve
vezettük be az idősekről való gondosko-
dásnak azt a formáját, hogy 20 ezer
forintot kapnak azok a 80 évnél időseb-
bek, akiknek 140 ezer forint alatt van a
nyugdíjuk. A polgármesteri hivatal is
megújult, teljesen új bútorzatot is ka -
pott, jó ide bejönni dolgozni és az ügye-
ket intézni. Megújult a temető és a rava-
talozó, a temető belső úthálózata telje-
sen akadálymentesített, amint minden
intézményünk is. A művelődési ház kivé-
telével minden önkormányzati épület-
ben napelemes rendszer működik.

A polgármester összefoglalta: az utób-
bi években megújult Gencsapátiban nyolc
utca azzal, hogy aszfaltburkolatot kaptak,
két utcában megvalósult a zárt csapadékel-
vezetés. Több mint tíz kilométernyi térkö-
ves járda épült. Bodorkós Ferenc a helyi
értékekre is sok figyelmet fordít. A megyé-
ben másodikként Gencsapátiban hozták
létre a helyi értéktár bizottságot, több érté-
kük a megyei értéktárnak is része.

A falu egyetlen turisztikai látványos-
sága a Szentkút, amit pályázati forrásból
és önerőből újítottak fel. Elkészült a dísz-

kút, az esőbeálló és a közösségi tér, ahol
helytörténeti kiállítást rendeztek be,
kivágták a veszélyes fákat. A Szentkúthoz
vezető 3,6 kilométeres utat (a Gyöngyös
és a Béke utca felől) aszfaltozták. A polgár-
mester örömmel mondta el azt is, hogy a
lakosság fiatalodik, az ott élő 2700 ember
30–40 százaléka az utóbbi tíz évben köl-
tözött ide, és itt születnek a gyermekeik,
a meglévő óvoda már nem elég, és jó len-
ne egy 24 férőhelyes bölcsőde is. Ehhez
az önkormányzat már megvette a telket
az általános iskola mellett, a Dózsa utcá-
ban. Feladatának tekinti, hogy még ebben
a ciklusban bővítsék a művelődési házat,
mert a közösségi élet jól szervezett és
nagyon aktív, annyi csoport van, hogy
nem férnek el az épületben.

– Ezt a munkát is szolgálatnak tekin-
tem. Nincs munkaidőm, szombaton,
vasárnap is dolgozom, este is nyitva van
a kapum, és a telefonom nyilvános –
mondta a polgármester. – Hozzám bár-
mikor, bármivel lehet fordulni, minden-
kinek segítek. Az emberek szeretik, ha
köztük vagyok a rendezvényeken, zokon
is veszik, ha egy kicsit korábban megyek
el. Az önkormányzatot úgy szeretném
majd átadni, hogy ne üres legyen a kasz-
sza, hanem tartalék is legyen.

Szívből gratulálunk polgármester
úrnak kitüntetéséhez, amely – ahogy
Ágh Péter képviselő úr fogalmazott a
falunapon –, a település elismerése is
egyben. További munkájához jó erőt és
egészséget kívánunk! (va)

Bodorkós Ferenc polgármester kitüntetése

2021. október 9-én, szombaton, hagyo-
mányainknak megfelelően szüreti fel-
vonulást és mulatságot rendezünk,
amelyre minden érdeklődőt, felvonulót
szeretettel várunk!

9.30 óra – A termény betakarítási
hálaadás és a szőlősgazdák hálaadó
szentmiséje a Szentkúton. Mindenkit
szeretettel várunk! 

A szüreti felvonulás kezdete 13.00
óra! (Előtte 12 órától várjuk a közössé-

geket a szüreti fogatok díszítésére). In -
dulás a Művelődési Ház és Könyvtár elől,
majd végigvonul a menet a település
utcáin és visszaérkezik a kiindulópontra.

Az elmúlt évekhez hasonlóan öröm-
mel és köszönettel vesszük, ha vendé-
gasztallal várják a felvonulókat!

Szüreti mulatság 19 órától a Műve-
lődési Ház és Könyvtárban. 

Zene: DJ Szunyog, közreműködik a
Zsivány Zenekar

Gencsapáti Szüret 2021. Minden érdeklődőt szeretettel vá -
runk! (Az esetleges változásról a település
honlapján és FB oldalán tájékoztatjuk
Önöket.)
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Bejczi Mónika szeptembertől az Apponyi
Albert Általános Iskola új igazgatója, ő
foglalta össze vezetői elképzeléseit.  Kine-
vezéséhez szívből gratulálunk, munkájá-
hoz jó erőt és egészséget kívánunk.

Iskola a „két világ határán”
A világ változik, ezt minden új nem-

zedék felismeri. A változás mértékét és
minőségét azonban az egymást követő
évszázadok embere másképp éli meg és
máshogy értékeli. Ám korunkban, a 21.
században nemcsak a változás értékelése
lett más, hanem az észlelése is megválto-
zott. Ennek oka, hogy a mindennapok-
ban a világ egyre jobban gyorsuló, terje-
dő és a kontrollunk alól felszabaduló
átalakulását éljük meg, amelyben a sike-
res alkalmazkodás útjait keresve igyek-
szünk stabil pontokat találni. Olyan
útravalót szeretnénk adni a gyerekeknek,
amely segíti majd őket egy most még
ismeretlen, jövőbeli világban. Ezért ma,
talán erősebben, mint bármikor koráb-
ban, mást várunk az oktatástól és a neve-
léstől, mást várunk az iskolától.

Az iskolától, mely a felnövekvő gene-
rációknak továbbra is egy bűvös szó. Fel-
tárandó, feltérképezendő és meghódí-
tandó világ. E szó hallatán még most, a
21. században is felcsillan a kicsik játékos
tekintete, mosoly derül a tudást birtokba
venni kívánó gyermekarcokra, s a rájuk
nehezedő, egyre növekvő felelősségtől
néha gondterheltség suhan át a kama-
szok ráncolódó homlokán… 

Ezért a mai iskolának jól kell vála-
szolnia a változásokra. Azokat az értéke-
ket kell megmutatnia, azt a tudást kell a
tanulóknak át adnia, azokat a készsége-
ket és képességeket kell a gyerekekben
fejlesztenie, alakítania, amelyekre ma
szükség van. Az iskolának korszerűnek
kell lenni humánerőforrásban, szemlé-
letben, módszerekben, eszközökben és

felkészültnek kell lennie a kor kihívásai-
ra. Mindehhez nemcsak sikeresen kell
alkalmazkodnia a jelenben, hanem a
jövőbe is kell tekintenie.

A holnapra történő készülődés köz-
ben azonban nem szabad elfelejtenünk,
hogy csakis az elődeink örökségének
megőrzése lehet a bennünk kódolt jövő.
Így két világ határán, a múltból táplál-
kozva, s a jövőt megalkotva kell végez-
nünk pedagógiai munkánk. A múlt ere-
jéből merítve, a régi hagyományok ápo-
lásával a tanítványainknak tápláló gyöke-
reket adhatunk, melyek nemcsak az
iskolához, hanem a helyi közösségekhez,
a hazához, és az egész magyarsághoz is
erős kapcsot jelentenek.

A 21. században egy múltban gyöke-
rező és a jövőbe tekintő intézményt ve -
zetni azonban nem könnyű dolog – bár
nem volt könnyű sohasem. A feladatok
széles skáláját állítja az ember elé, és vall-
juk be, nagy felelősséggel is jár. Vezetői

elképzeléseimmel szeretnék hozzájárulni
az Apponyi Albert Általános Iskola meg-
lévő eredményeinek megtartásához,
újabb sikereinek eléréséhez, a szülők és a
gyermekek számára vonzó intézmény
megteremtéséhez, valamint az itt dolgo-
zók munkahelyi légkörének, munkafelté-
teleinek legoptimálisabb kialakításához. 

Célom, hogy olyan iskolánk legyen 
•     amelyik tud alkalmazkodni a 21. szá-
zadi változásokhoz, a digitális technoló-
gia fejlődéséhez, a társadalmi elvárások-
hoz, valamint a szülői, tanulói, fenntar-
tói igényekhez
•     amely képes a Gencsapáti és Perenye
községek által őrzött értékek, hagyomá-
nyok megőrzésére, ápolására, megújítá-
sára
•     ahol a gyerekek jól érzik magukat, s
ahová a szülők szívesen hozzák őket 
•     ahol a tanulók képességei sokoldalú-
an fejlődhetnek, és a tanulás alapja a
sikerélmény lehet
•     ahol valamennyi dolgozó fontosnak
érezheti az általa végezett tevékenységet,
munkát
•     ahol a tantestület minden tagja meg-
találja a lehetőséget a közösségi elképze-
lések megvalósítása mellett a személyes
törekvéseinek elérésére, pedagógusi
tevékenységének kibontakoztatására 
•     ahol a légkör megértő, motiváló és
támogató 

Hiszem, hogy intézményt vezetni csak
elkötelezett dolgozókkal, elhivatott
pedagógusokkal, elégedett szülőkkel,
tudásra vágyó diákokkal, támogató
fenntartóval együttműködve, derűs,
elfogadó és inspiráló légkörben lehet. 

Ezekkel az elképzelésekkel szeret-
ném indítani az előttem álló intézmény-
vezetői éveket.

Bejczi Mónika

Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 
Iskola a „két világ határán – vezetői elképzelések

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!
      Az Apponyi Albert Általános Iskola az
idei tanévtől célként tűzte ki, hogy tanu-
lóit a környezettudatosságra, a környezet
védelmére neveli a fenntarthatóság jegy-
ében. Ennek első lépéseként 2021. szep-
tember 27-től az intézményvezetés beve-
zeti a szelektív hulladékgyűjtést az isko-
lában. A tantermek, szaktantermek,

közösségi helyiségek területén elhelye-
zésre kerülnek a szelektív hulladékgyűj-
tők. A szelektív hulladékgyűjtés módjá-
ról, fontosságáról, gyakorlati kivitelezé-
séről az osztályfőnöki órákon kapnak
tájékoztatást a gyerekek.
      Itt Gencsapátiban, mi így szeretnénk
hozzájárulni Földünk védelméhez, az
ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez.

Szelektív hulladékgyűjtés
az iskolában
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A gencsapáti Apponyi Albert Általános
Iskola az Európai Diáksport Napja alkal-
mából hívta mozogni a tanulóit. A
Magyar Diáksport Szövetség hirdetett
pályázatot az iskolák számára, melynek a
célja a sport népszerűsítése, a mozgás
megszerettetése volt. A pályázat előírta
egy legalább 120 perces sportprogram
megvalósítását az iskolában, melynek
részét képezte a hagyományos diáksport-
napi futótáv (2021 méter) megtétele. A
pályázat fókuszában az “Adj teret a moz-
gásnak” mottó szerepelt, mely arra biz-
tatta az iskolákat, hogy minél több hely-
színt biztosítsanak a diákoknak mozgás-
ra.  Az Apponyi Albert Általános Iskola a
120 perces mozgást az iskola tanulói szá-
mára több helyszín bevonásával biztosí-
totta. A program közös bemelegítéssel
vette kezdetét az iskola udvarán, majd az
alsó tagozatos (1-4.évfolyam) diákokat a

tornateremben felállított akadálypálya
várta, melyen a legifjabbak is próbára
tehették ügyességüket, képességeiket. Az
iskola udvarán két helyszín került kiala-
kításra. Az első helyszínen a kézilabda
kapura feszített célzó hálóra próbálhat-
tak meg a gyerekek gólt lőni, míg a másik
oldalon egy szlalompályán ügyeskedhet-
tek floorball ütővel, a végén egy kapura
lövéssel zárva a feladatot. Annak érdeké-
ben, hogy az osztályok között minél
kevesebb érintkezés történjen, külön-
külön érkeztek 1-1 állomáshoz, ahol
mindenki kipróbálhatta a neki tetsző fel-
adatokat.  A felső tagozatos (5-8.évfo-
lyam) tanulók számára a mozgás meg-
szerettetése mellett különböző tartásja-
vító, mobilizáló, gerincstabilizáló felada-
tok kerültek megszervezésre az intéz-
mény folyosóján. Ennek keretében a diá-
kok kipróbálhattak különböző instabil

eszközöket (BOSU, dynair párna), vala-
mint megismerkedhettek különböző
erősítő, stabilizáló gyakorlatokkal TRX
kötél segítségével. A preventív mozgás-
formák mellett, a felsőbb évfolyamok is
kipróbálhatták a már imént említett aka-
dálypályákat, ügyességi feladatokat, az
iskola különböző helyszínein.  
      A program középpontjában a 2021
méteres táv teljesítése állt, amin a diá-
koknak nem volt kötelező, az iskolát
mégis több mint 130 diák képviselte, így
az alsóbb és a felsőbb évfolyamok is szép
résztvevő-számmal teljesítették az előírt
távot. Az esemény, az intézmény tantes-
tülete mellett Fuchs Balázs körzeti meg-
bízottnak és kollégájának, valamint a
Gencsapáti Polgárőrség tagjainak: Benkő
Jánosnénak és Kovács Ferencnek a segít-
ségével került megrendezésre. Reméljük,
hogy jövőre ismét bekapcsolódhatunk
majd az ESSD programjaiba.

Rédecsi Bence szaktanár

Európai Diáksport Napja (ESSD)

Az eredményhirdetést követően bemutatjuk majd a nyertes pályamunkát.

Az Apponyi Albert Általános Iskola intéz-
ményvezetője logó tervezési pályázatot
hirdetett az 1981-ben átadott intézmény
40 éves évfordulója alkalmából.

Az értékelési szempontok a követke-
zők: kifejezi, közvetíti az iskola arcula-

tát, oktatási-nevelési feladatát, értékvi-
lágát; gyermekközpontú; könnyen meg-
jegyezhető; időtálló; egyedi; papír- és
textil alapú nyomtatásban is megjelenít-
hető; kis és nagy méretben egyaránt
használható.

Tervezzünk logót az iskolánknak! Díjazás: a nyertes logó benyújtója
10.000 Ft értékű pizza vásárlási utalványt
nyer a Tolnay Vendéglőben. Felajánló:
Tolnay Ákos, az iskola egy kori diákja.

A második és harmadik helyezett
logó benyújtói könyvvásárlási utalvány-
ban részesülnek 7.000 Ft, illetve 5.000
Ft értékben.

A legjobbakat most közzé tesszük az eddig benyújtott logó tervek közül: 
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Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Egy év kihagyás után megtartottuk a ha -
gyományos szüreti mulatságot. A Tudor-
ka csoportos gyermekek énekes, verselős
játéka hívott minket munkára, majd mu -
latságba.

Immár sokadik alkalommal Tóth Ta -
más (pedig gyerekei kinőttek az óvodás
korból) beszélgetett az óvodásokkal a
szőlőszedés, a szüret lényegéről és ve zé -
nyelte le a darálást, préselést. Köszönjük
a sok-sok szőlőt, amivel a szülők támo-
gatták az ősz legfontosabb, dolgos és
vidám eseményét!

Ez a délelőtt igazi közösségformáló
erővel bírt, hiszen együtt dolgoztak ki -

csik és nagyok, ki-ki a maga erejéhez
mér ten. A munka végeztével Tamás,
Nagy Fannival táncolt nekünk vasi tán-
cokat, ők vezették a táncházat is.

Köszönet érte!

A Tökmag csoportos gyerekeknek a
lovas-fogatos kirándulás Gyöngyösfalu-
ba felejthetetlen élményt jelentett. 

Köszönjük a meghívást, vendéglátást
Bokorné Bolfán Líviának, és az utazta-
tást Geröly Tibornak!

Kassai Anita, Így Tedd Rá! – foglalkozás-
vezető, ebben a nevelési évben is több-
ször elhozza hozzánk Papírszínházát.

Néptáncmódszertanon alapuló
interaktív foglalkozások a játék örömére
építenek, alkalmat adnak együtt mondó-
kázásra, dalolásra, táncra.

Első alkalommal a Tudorka csopor-
tos gyerekek „Hollós Mátyás” történetét
ismerhették meg, a Tökmag-, és Csepe-
redő csoportosok pedig „A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja” című mese kapcsán
csodálkozhattak rá a leleményes kakaska
és a török császár „harcára”.

Gencsapáti
polgárőrök

kitüntetése
A Vas megyei Polgárőr Szövetség éves
közgyűlésén, a 25 éve fennálló Gencsa-
páti-Perenye Polgárőrségtől két polgá-
rőrünk is jutalomban részesült.
      Az Országos Polgárőr Szövetség az
Érdemkereszt Bronz fokozatával jutal-
mazta Kovács Ferenc polgárőrt, a Vas
megyei Polgárőr Szövetségtől pedig
Orbán Ottó tárgyi jutalmat kapott.
Mindketten 25 év önzetlen munkájuk
elismeréséért kapták jutalmukat. Ezúton
is szeretnék gratulálni mindkettőjüknek,
és munkájukhoz jó erőt és jó egészséget
kívánok! 
Gencsapáti-Perenye Polgárőrség elnöke:

Benkő János Gyula

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. július 29-én
16.00 órakor a Gencsapáti Polgármes-
teri Hivatalban rendkívüli, nyilvános
testületi ülést tartott.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgár-
mester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gájer Lászlóné, Gergácz István és Dr. Őry
Ferenc önkormányzati képviselők (5 fő).

Abért Valentin és Kiss Tibor önkor-
mányzati képviselő egyéb halaszthatat-
lan elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni a Képviselő-testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során
1.   megtárgyalta és elfogadta

1.1. a gyermekétkeztetésért, a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások igénybevételéért

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2021.
(VII.30.) önkormányzati rendeletet

1.2. az államháztartáson kívüli forrá-
sok átadásáról és átvételéről szóló 10/2021.
(VII.30.) önkormányzati rendeletet

1.3. szociális ellátásokról szóló a
kiadások készpénzben történő teljesíté-
sének szabályairól szóló 11/2021. (VII.30.)
önkormányzati rendeletet

1.4. a Szombathely ívóvízellátási és
Szombathely szennyvízelvezetési és tisz-
títási rendszer 2022-2036 évi Gördülő
Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, vala-
mint beruházási tervrészeit

1.5. a közúti közlekedés biztonsága
érdekében, a belterületi önkormányzati
hidak hídvizsgálata érdekében megtett
polgármesteri intézkedéseiről szóló tájé-
koztatót

2. Gencsapáti Község település-
rendezési eszközeinek az M87 számú

Képviselő-testületi ülés

Szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakos-
ságát egy kis közös mozgásra. 
      Időpont: 2021. 10.24. vasárnap 9.30
Rajt: 10 óra
Gyülekező: Művelődési Ház és Könyvtár
      Kategóriák: 500 m, 1,5 km, 5 km fut-
va/biciklivel/gyalogolva
      A további részletekkel később jelent-
kezünk! 

Mozdulj
Gencsapáti!
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gyorsforgalmi út és a 87-89 számú főút
Szombathely észak-keleti elkerülő sza-
kasz Szombathely hiányzó északkeleti
elkerülő szakasz fejlesztésével kapcsolatos
módosítási eljárás partnerségi egyezteté-
sét, és felkérte a polgármestert, hogy kez-
deményezze a végső véleményezési sza-
kasz lefolytatását az állami főépítésznél

3. jogharmonizációs szempontból
felülvizsgálta a szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet 

4. döntött arról, hogy 
4.1. „A települési önkormányzatok

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatás” pályázatra támo-
gatási kérelmet nyújt be

4.2. „A zártkerti besorolású föld-
részletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosí-
tó fejlesztések támogatására” kiírt pályá-
zatra támogatási kérelmet nyújt be

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. szeptember 2-
án 16.00 órakor a Gencsapáti Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
ben rendkívüli, nyilvános testületi ülést
tartott.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Kiss

Tibor és Dr. Őry Ferenc önkormányzati
képviselők (6 fő).

Gergácz István önkormányzati kép-
viselő egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága
miatt nem tudott részt venni a Képvise-
lő-testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során 

1. megtárgyalta és elfogadta 
1.1. a község településrendezési esz-

közeinek módosítási eljárása keretében –
az M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és
Kőszeg közötti szakaszának, valamint a
87-89. számú főút Szombathely hiányzó
észak-keleti elkerülő szakasz fejlesztése
érdekében – elfogadta a Község Helyi Épí-
tési Szabályzatáról és Szabályozási Tervé-
ről szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 12/2021.
(IX.3.) önkormányzati rendeletet

1.2. a szociális ellátásokról szóló
13/2021. (IX.3.) önkormányzati rendeletet

2. a közúti közlekedés biztonsága
érdekében felkérte a polgármestert a
Cseresznyés úti Perint-hídon és a Gyön-
gyös utcai Perint-hídon elvégzendő ide-
iglenes helyreállítási munkálatokra
vonatkozó szakmai anyag beszerzésére

3. beszerzési eljárás kiírásáról ha -
tározott a Hunyadi út keleti oldalán lé vő, a
2+334,04 és a 2+770 kilométerszelvények
közötti járdafelújítás anyagbeszerzésére

4. Az Apponyi Albert Általános
Iskolában folyó minőségi oktatási tevé-
kenység támogatása érdekében döntött
arról, hogy 

4.1. az interaktív táblák használatát
eszközbeszerzéssel segíti

4.2. a gyermekétkeztetési feladatok
biztonságos és jobb színvonalú ellátása
érdekében az iskola étkezdéjébe 72 db
széket szerez be

4.3. a gyermekek környezettudatos
gondolkodásának kialakítása érdekében
az 75 szelektív hulladékgyűjtő edényt
szerez be az iskola számára 

5. a Gyöngyös-kert Óvoda szak-
ember-utánpótlásának biztosítása érde-
kében támogatta, hogy az intézmény két
pedagógiai asszisztensével tanulmányi
szerződést kössön

6. felhatalmazta a polgármestert,
hogy – lakhatási gondjainak megoldása
érdekében – az óvodában dolgozó peda-
gógiai asszisztenssel lakásbérleti szerző-
dést kössön a Szentegyház u. 6. szám
alatti Egészségházban lévő önkormány-
zati bérlakás használatára 

Összeállította: Dr. Görög István jegyző

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. §
(1) bekezdése alapján az állattartó köte-
les minden 3 hónaposnál idősebb ebet
veszettség ellen saját költségén beoltatni
az alábbiak szerint:
–    a 3 hónapos kort elérteket 30 napon
belül,
–    az első oltást követően 6 hónapon
belül, majd ezt követően évenként.
A veszettség elleni védőoltás 
      helye: Gencsapáti, Művelődési ház
előtti parkoló (Szentegyház u. 5.)
      időpontja: 2021. október 4. (hétfő)
délelőtt 7.00  órától 8.30 óráig
délután 15.30 órától 17.00 óráig
      Az oltáskor fizetendő összeg 5000
fo rint, mely magában foglalja az előírá-
soknak megfelelő oltási könyvek cseré-
jét, a hologramos matricát, a féreghajtó
tablettákat, valamint az oltás díját.
      Kérem, hogy az eboltásra az eboltási
könyvet szíveskedjenek magukkal hozni!
      A háznál oltás igény szerint történik,
ebben az esetben kiszállási díj kerül fel-
számolásra.
       Felhívom a kutyatartók figyelmét, hogy
a jogszabályi rendelkezések alapján kizáró-
lag a microchippel rendelkező ku tyák olt-
hatók! A helyszínen lehetőség van chip be -
he lyezésére, melynek költsége: 4000 forint.

Dr. Görög István, jegyző

Eboltás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
E.ON Hungária Zrt. 2021. szeptember
27. és 2021. október 22. között villamos
tartóoszlop-cserét végez a község terüle-
tén, ezért az egyes település-részeken
részleges áramszünetek várhatók.

      Az oszlop-csere munkálatokkal kap-
csolatos áramszünetek várható időpont-
jait a csatolt táblázat tartalmazza, illetve
részletezi.
      Kérem a türelmüket és megértésüket!     

Bodorkós Ferenc, polgármester

Tájékoztató 
a részleges áramszünetekről

Utca neve
Áramszünet Házszámtartomány 

(páros vagy páratlan)napja időtartama

Ady 
október 19–20. 8.00 – 16.00 páros 2–32, páratlan 3–17

október 21. 8.00 – 16.00 páros 44-56, páratlan 65–81

Alkotmány
október 14. 8.00 – 16.00 teljes utca

október 15 és 18. 8.00 – 16.00 páratlan 11–41, páros 12–40 

Apponyi Albert
szeptember 29–30., október 1. 8.00 – 16.00 teljes utca

október 7–8 és 10–11. 8.00 – 16.00 teljes utca
Arany János október 12–13. 8.00 – 16.00 teljes utca, a ravatalozó is

Bem szeptember 27–28., október 4–5. 8.00 – 16.00 teljes utca
Béke október 22. 8.00 – 16.00 teljes utca, 538/1 és 538/2 hrsz.

Gyöngyös október 19–20. 8.00 – 16.00 teljes utca

Hunyadi

október 6. 8.00 – 16.00 páros 124–180, páratlan 139–191

október 4–5. 8.00 – 16.00 páros 390–428, páratlan 395–409,
kivéve a 401/A

október 19–20. 8.00 – 16.00 147. szám
október 29–30, október 1. 8.00 – 16.00 399 és a 401/A. számok

október 7–8 és 11. 8.00 – 16.00 399 és a 401/A. számok
október 22. 8.00 – 16.00 307. szám

Kossuth szeptember 20. 10.00 – 16.00 páratlan 1–9, páros 2–10
Petőfi október 22. 8.00 – 16.00 teljes utca

Szentegyház október 14. 8.00 – 16.00 8, 9, 10, 11 számok
Vízmű október 19–20. 8.00 – 16.00 Ady utcában lévő átemelő
Vízmű október 7–8 és 11. 8.00 – 16.00 Apponyi utcában lévő átemelő
Vízmű október 22. 8.00 – 16.00 Béke utcai átemelő
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Ismét megmutatva településünk Önkor-
mányzatának és Egyházközségének pél-
dás összefogását, a hagyományokat foly-
tatva idén augusztus 20-án is közös
ünneplésre gyűltünk össze, államalapító
Szent István királyunk ünnepén, az Apá-
ti templomunk búcsú napján. A délelőtt
10 órakor kezdődő szentmisében együtt
adtunk hálát Istennek első szent kirá-
lyunkért. Ahogyan Bálint atya az ünnepi
szentmise prédikációjában elmondta:
„Szent István király a magyar szentek sorá-
ban a kezdetektől fogva az első helyen áll.
Apostoli szent királyunk teremtette meg
Magyarországot, mint szuverén, független
államot, s ő vezette be a magyarságot a
keresztény népek közösségébe, kijelölve
országának helyét és útját is egyszerre a
keresztény Európában. Az uralkodó gon-
dolkodásában, be szédében és cselekedeté-
ben is különbözött pogány kortársaitól:
ízig-vérig ke resztény ember volt, és nem
csupán ér dekből keresztény. Minden csele-
kedetét a keresztény lelkiismerete és
életszemlélete vezérelte.” 

Plébánosunk ezután arról beszélt,
hogy első királyunk életpéldájából a mai
kor embere is sokat tanulhat, ma külö-
nösen is, amikor egyre inkább teret hódít
a felelősségvállalás és az elköteleződés
nélküli élettársi-kapcsolat, amikor egyre
inkább divat a házastársi hűség felrúgása.
Ezért fontos ma is beszélnünk és életünk-
kel tanúságot tennünk a házasság értéké-
ről, hogy a fiatalok felismerjék a szentségi
házasság örömét, erejét és értékét!

Szent István személyesen hitt Jézus
Krisztusban, akire rábízta életét, és meg
volt róla győződve, hogy csak a Krisztus-
ban való hit lehet népének és nemzete
jövőjének egyedüli sziklaszilárd alapja.
Ezért kért és kapott koronát és áldást II.
Szilveszter pápától. 

István király egész életét, megnyilat-
kozásait a keresztény gondolkodás irá-
nyította. Fiához, Imre herceghez írott
Intelmeit teljesen átszövik az evangéliu-
mi gondolatok, melyek a lelkében meg-
fogantak. Ezek máig érvényes példát
adnak a felelősségre, az igazságra, a hatá-
rozottságra, az önmérsékletre és egymás
értékeinek megbecsülésére. Példája ma
arra figyelmeztet bennünket, hogy a
keresztény ember jövőképe nem lehet az
értékvesztés, hanem az értékek felra-
gyogtatása, mint a nemzet, a haza, a hit,
a család és az ezen értékek melletti bátor
kiállás.

Szent István nagyszerű életműve
Jézus Krisztust állította magyar népe elé.
Ő igazít el minket a világban, Ő az erő-
forrásunk, a jövőnk biztosítéka. Ő segít
abban, hogy bölcsen, személyes áldoza-
tokra is készen, szeretettel éljünk a világ-
ban. Ezért mai korunkban is rá kell
tekintenünk. Bátran lépjünk ki önma-
gunkból, cselekvő szeretettel forduljunk
környezetünk és a többi ember felé! Vál-
laljuk felelősségünket a teremtett világ
és az emberi társadalom értékeinek
védelmében és előmozdításában.

Szent István királyra ma mégis a leg-
több ember úgy tekint, mint államalapí-
tó uralkodóra. Ő azonban több ennél:
apostoli király volt. Apostol volt, mert
gondolkodásmódjával, beszédével, csele-
kedetével és Mária tiszteletével a krisz-
tusi tanítás magvetőjének bizonyult. Égő
fáklya ő, aki képes volt növelni környe-
zetének lelki színvonalát, aki képes volt
meggyújtani népében a hit lángját.
Kövessük bátran példáját, imádkozzunk
hazánkért, nemzetünk lelki és erkölcsi
megtisztulásáért és megújulásáért – zár-
ta szavait plébánosunk.

A szentmise végén Bálint atya
örömmel osztotta meg a jelenlévőkkel,
hogy Magyarország Kormánya 15 millió
Ft-tal támogatja az Apáti templom fel-
újítási munkálatait. Istennek legyen
hála érte. 

A szentmise után ünneplésünk a
templom előtt folytatódott, Gencsapáti
művészeti csoportjainak közreműködé-
sével, ahol Bodorkós Ferenc polgármes-
ter úr beszéde előtt az új kenyér megál-
dására, majd pedig annak kiosztására is
sor került. Igazán szép és lélekemelő
ünnepen vehettünk részt, hálás köszönet
érte a szervezőknek és minden közremű-
ködőnek!

Apáti búcsú 
Szent István király ünnepén1.    VÁLTOZÁS A SZENTMISÉK IDŐ-

PONTJÁBAN:
•     OKTÓBER 4- TŐL, a hétköznap esti
szentmisék 18 órakor kezdődnek a plé-
bániatemplomban.
•     VASÁRNAPONKÉNT továbbra is
reggel 8 órakor és fél 10-kor tartunk
szentmiséket a Plébániatemplomban. Az
iskolai tanévben a fél 10-kor kezdődő
szentmisére elsősorban a családokat, a
hittanos gyermekeket és szüleiket hívjuk
és várjuk szeretettel.
•     SZOMBATONKÉNT ESTE 6 órától
az Apáti templomban tartunk vasárnap-
ra érvényes előesti szentmisét.
•     A Szűzanya hónapjában, októberben,
hétköznaponként az esti szentmisék előtt
fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk a Plébá-
niatemplomban, szombatonként pedig az
Apáti templomban. Az imádságra szere-
tettel hívjuk a kedves híveket, külön sze-
retettel a hittanos gyermekeket!

2.  TERMÉNY BETAKARÍTÁSI HÁLA-
ADÁS: A termény betakarítási hálaadást
és a szőlősgazdák hálaadó szentmiséjét
az idei évben kivételesen a Rózsafüzér
Királynőjének ünnepén, OKTÓBER 7-
ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN DÉLELŐTT FÉL
10-KOR TARTJUK MEG A SZENTKÚ-
TON. A közös hálaadásra mindenkit
szeretettel várunk!

3.    Az EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁ-
RULÁS befizetésére a kedves híveknek
október hónapban két alkalommal is
lesz lehetőségük: október 10-én vasár-
nap és október 18-án, vasárnap, mindkét
alkalommal délután 3 és 5 óra között a
közösségi házban! 
      Az egyházi hozzájárulás mértéke a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által országosan megállapított éves nettó
jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves
nyugdíj) 0,5%-a, amellyel helyi templo-
maink, egyházi létesítményeink és épü-
leteink (Szentkút, Közösségi ház, Plébá-
nia) fenntartását és működését segíthe-
tik. Támogatásukat hálásan megköszön-
jük, adományaikat a jó Isten fizesse meg
bőkezűen!

A Gencsapáti Egyházközség

Híreink 
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A napokban jelent meg A (mitől vagy
kitől?) változó klíma című könyv 3., javí-
tott kiadása. Pék Tibor, az építőmérnök
végzettségű szerző elárulta, hogy leg-
szebb álmaiban sem gondolt arra, hogy
szükség lehet erre a lépésre, hiszen az
előző kiadás 1000 példánya megfelelő
mennyiségnek ígérkezett. Aztán más-
hogy alakult.
–   A jelekből ítélve viszonylag hamar elkelt
az előző kiadás összes példánya, ami arra
enged következtetni, hogy kellő érdeklődés
mutatkozott a téma iránt.
–   Minden kezdet nehéz, aztán egyszer
csak beindul a szekér. Én is ezt tapasztal-
tam, hisz a kezdetektől a saját mened-
zserem voltam, magam szerveztem min-
den előadásomat. Eleinte az ismerős pol-
gármestereket, könyvtárosokat kerestem
meg, később aztán már egymástól is
értesültek erről a lehetőségről. Sorra jöt-
tek a Művelődési Házak, iskolák, nyug-
díjas klubok, TIT-szervezetek. Egy idő
után túlléptem Vas megye határait, elju-
tottam Győrbe, Zalába, Veszprém
megyébe, Budapestre, sőt, Szarvason az
Egyetem vendége is voltam. Ma már túl
vagyok a 200. könyvbemutató előadá-
son, és büszkén mondhatom, hogy kül-
földi élményem is van, ugyanis 2019-ben
a Sorrentói-félszigeten, Castellammare

di Stabia településen is előadást tarthat-
tam. Borzongató érzés volt a Vezúv lábá-
nál, a vulkáni kúp közvetlen közelében,
Pompeji és Herculaneum tőszomszédsá-
gában többek között a vulkánokról is
beszélni. A Kr. u. 79-es kitörés és a kör-
nyező települések tragédiája ugyanis
szerves része könyvem témájának. A stí-
lusos környezetben adódó lehetőségre
még a mai napig is beleborzongok, ha
szóba kerül!
–   A sok-sok előadás alkalmával nyilván

rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazda-
godtál.
–    Valóban élményt jelentett, amikor a
hallgatóság eleinte talán értetlenül fo -
gadta a mondandómat, de aztán – az
előadás végéhez közeledve tapintható
volt a feszültség feloldódása. Öröm volt
számomra azt látni, hogy érveimmel és a
tapasztalati tényekkel az „ellenoldalt” is
sikerült a teóriám elfogadására késztet-
nem. Ez az igazi sikerélmény!
     „Gratulálok, és örülök, hogy mind-

ezeket el merte mondani!” – ezt egy 80
év fölötti nyugdíjas orvos mondta egy
zalai előadás végén. „Meghökkentő a
látásmódja, de milyen igaz!” „Úgy beszél-
tél a Földről, mintha az egy személy vol-
na!” „Teljes mértékben azonosulni tudok
azzal, amit elmondott. Logikus érvelése

„Úgy beszéltél a Földről, 
mintha az egy személy volna!”

sok mindenről meggyőzött.” Ilyen és
ehhez hasonló reakciók, vélemények
mind-mind megerősítenek abban, hogy
talán helyes úton járok.
–   Ismerjük az elmúlt időszak negatív,

„vírusos” hatásait, ezek után milyen tervek-
kel várod a következő hónapokat?
–   2020. elején még tartottam néhány

előadást, aztán közbeszólt a járvány. Jó
néhány felkérésnek nem tudtam eleget
tenni, ezeket most igyekszem pótolni.
Jelenleg 10–12 helyen várnak! Veszprém,
Budapest, Kiskunhalas, Szekszárd, Pécs
lehetnek a következő állomások. Van
viszont néhány vas megyei település,
ahova már „ismételni” várnak!

Köszönöm a beszélgetést, magam és olva-
sóink nevében is szívből gratulálok! Jó
egészséget kívánok további ismeretterjesztő
munkádhoz! (va)

Köszönjük, hogy 
rendeléseikkel segítenek

a működésben.
Legyen Ön a következő 

törzsvendégünk!
Folyamatosan változó
kínálatunkkal várjuk.

Kövesse Facebook 
oldalunkat: Az502-es

Nyitva: 
hétfőtől-péntekig 

7.00 – 15.30

Telefon: 06 94 568 185
9721 Gencsapáti, 

Ipari u. 1.

HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TŐSÉG!
1/16-od old. 1200 Ft
1/8-ad old. 2000 Ft 
1/4-ed old. 2.400 Ft 

Apró hir de tés 40 Ft/szó
La kos sá gi apró hir de tés in gye nes!
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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
•     Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911
•     Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928
•     Étkezési burgonya eladó! 06/70/2020-
619, 06/20/9530-619
•     Sertések eladók! Tel: 30/194-5260 
•     Eladó: 2 db 50 l-es üvegballon beköt-
ve, 50 l szőlődaráló, 50 l prés. Érdeklőd-
ni: 06/30/365-5525
•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té -
ren 29 m²-es helyiség: 06/20/957-5731
•     Hordó, gázpalack, illetve 35 db gipsz
falidísz eladó! Érdeklődni munkaidő-
ben-94/322-922
•      Almaszedőket keresek szeptember kö -
zepétől Gencsapátiban! 06/30/569-3779
•      6 m³ száraz kályhakész akác tűzifa
eladó! Te.: 06/70/371-1042
•      Angol korrepetálás, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés. 70/4519-750

Apróhirdetések

Újra megnyitott 
a Lajos Kocsma

Új személyzet, régi hangulat…

Gencsapáti, Savaria u. 15.
Nyitva: 

hétfő – péntek; 14.00 – 22.00
szombat: 9.00 – 22.00
vasárnap: 8.00 – 21.00

Sütemény- és tortarendelést felveszünk!
+36-70/638-2957

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   +3620/928-6146

Gumiszerelés, centírozás, 
defektjavítás, 

új gumiabroncs forgalmazás, 
gumitárolás. 

Gencsapáti, Ipari u. 12. 

+36 30 9367885   

+36 30 2376152
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2021. szeptember 18-19-én, Gencsapá-
tiban került megrendezésre az Alpok-
Adria BMX Racing Kupa 11–12. fordu-
lója. A nemzetközi kupasorozatnak ez
volt a 6. állomása, így a BMX szerelme-
sei Sopron, Ljubljana, Mühlen, Vösen-
dorf és Maribor után Vas Megyében is
összemérhették tudásukat.
      A helyszínre 15 klubból érkeztek ver-
senyzők és büszkén mondhatjuk, hogy
az idei évben mi rendeztük a legnagyobb
versenyt a 130 indulóval. 

Jó versenyt rendezni mindig nagy és
nehéz, akadályokkal, legalább mint egy
komoly BMX pálya, teletűzdelt feladat,
de a versenyzők, kísérőik, szülők és szur-
kolók csillogó szeme, kipirosodott, bol-
dogságtól ragyogó arca megfizethetetlen
látvány, minden fáradságot és felemész-
tett energiát megér! Leginkább egy kará-

csonyi készülődés-ajándék bontáshoz
tudnám hasonlítani.

Szerencsére az égiek kegyesek voltak
hozzánk, bár péntek reggelre alaposan
felázott a pálya, újabb feladat elé állítva
az előkészületekkel bajlódó csapatot,
szombaton nagyszerű, vasárnap egy kis-
sé szeles, de csapadékmentes időben zaj-
lott a verseny. 

Már a legfiatalabbak (U7) futamán is
látszott, hogy mindenki nyerni jött, a
versenyzők életkorának növekedésével
egyre szigorúbb lett a tempó.

Izgalmakban nem volt hiány, hatal-
mas előzések, kisebb-nagyobb bukások,
szerencsére komolyabb sérülés nélkül, és
szoros befutók jellemezték a futamokat.
Köszönjük mindenkinek, hogy eljött,
gratulálunk az elért eredményekhez!

Gencsapáti KSE

BMX Alpok-Adria nemzetközi verseny
A Gencsapáti KSE BMX szakág díjazott

versenyzőinek hétvégi eredményei:
Amatőr –6:     Major Levente 5./5.
                         Pék Gergő 6./8.
                         Farkas Botond 7./10.
Amatőr 7–9:   Rajnai Marcell 5./-
                         Zsoldos Bálint -/1.
Cruiser 30+:   Balogh Péter 1./1.
                         Szabó Dániel 2./2.
U9:                   Gombos Misa 1./1.
                         Gombos Bors 6./5.
                         Widder Csongor -/6.
U11:                  Varga Bálint 2./-
                         Kocsis Bendegúz 9./3.
U13:                 Kleé Balázs 2./2.
                         Nagy Mózes -/7.
                         Mátyás Áron 8./11
U15:                  Kiss Barnabás 8./2.
U17:                  Zsoldos Péter 6./5.
17+:                   Vincze Gergely 1./3.

Az Ady utcában újra példaértékű prog-
ramot hoztak létre a szomszédok.
      Utcabálra, beszélgetésre hívták a csa-
ládokat, egymást. Idén légvár várta leg-
kisebbeket és zenekar is közreműködött
a „batyus bulin”, ahol mindenki jól érez-
te magát és megismerhették egymást
közelebbről is az egymás mellett lakók.
Gratulálok a szervezőknek! Igazi él mény
volt velük, veletek! (va)

fotó: Tóthné Kovács Judit

Utcabáloztak a szomszédok

Újra itt van a nagy csapat 
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Szeptember 17–18-án került megrende-
zésre a 6. Vincze Ferenc szólótáncver-
seny és a 24–25. Gencsi Söprű Regioná-
lis Néptánc Fesztivál, mely igazi cseme-
ge volt a néptánc, népi kultúra iránt
érdeklődőknek.  

      Pénteken a Művelődési Házban a
Vincze Feri bácsiról elnevezett szólótánc
verseny résztvevői voltak a főszereplők.
Kicsik és nagyok összesen 5 korcsoport-
ban mutatkoztak be a szakmai zsűri és a
szépszámú közönség előtt. A verseny-
zőknek a talpalávalót a Boglya Népzenei
Együttes húzta.  A szólótánc verseny cél-
ja vasi tánckincsünk megőrzése, saját
táncos anyanyelvünk minél szélesebb
körben való megismertetése. Öröm volt
látni, hogy már a legkisebbek is milyen
szépen beszélik ezt a nyelvet, mennyire
sokan táncolják szívükből táncainkat,
igazi örömünnepe volt ez a vasi néptánc
hagyománynak. Amíg a zsűri értékelt és
döntést hozott a legkisebbek a Julcsi
meséi előadást tekinthették meg. A díj-
kiosztó után pedig táncház következett
a Boglyával. A kategóriák legjobbjait a
zsűri gyöngy illetve söprű díjjal jutal-
mazta, a legjobbak pedig elnyerték a
Vincze Ferenc-díjat. Íme a díjazottak:

Gyermek kategória: (8–12)
Gyöngy illetve söprű díjat kaptak:
Varga Veronika – Molnár Rozália
Babos Blanka – Babos Bendegúz
Molnár Luca – Molnár Bence (kísérő)
Gellén Alíz – Lipusz Bendegúz
Szűcs Levente Zolta
Sipos Benedek – Tóth Nimród
Molnár Villő – PIntér Dóra
Vincze Ferenc-díjat kapott: Kővári Barnabás

Serdülő kategória: (13–16)
Gyöngy illetve Söprű díjat kapott: 
Sárközi Vajk, 
Hergovics Adél
Vincze Ferenc-díjat kapott: Völgyi András
Barnabás; Kovács Anna – Szőllősi Bence 

Ugrálós kategória (16–20)
Gyöngy illetve Söprű díjat kapott:
Molnár Gabriella – Móritz Gergely
Sipos Hanna – Bődi Áron
Dreiszker Sára
Fekete Zsófia
Horváth Boróka – Bozzay Blanka

Verbunkos kategória (20–35)
Gyöngy illetve Söprű díjat kapott:
Csollány Boglárka – Gerlecz Gábor
Ferencz Anna – Gerencsér László
Kristóf Tamás
Vincze Ferenc-díjat kapott: Balogh Anna
Zsófia-Balogh Ádám; Korbacsics Vera –
Mesterházi Tamás

„Söprögetős” kategória (35-)
Gyöngy illetve Söprű díjat kapott: 
Milisits Éva – Krizmanich Gergely
Vincze Ferenc-díjat kapott: Horváthné Ávár
Judit – Siposné Pósfay Luca

Szombaton, a sportpályán felállított
rendezvénysátorban tekinthették meg
az érdeklődők a Gencsi Söprű Regioná-
lis Néptánc fesztivált.
      15 csoport, illetve a Vincze Ferenc
szólótáncversenyen díjazott szólistái is
bemutatkoztak a szépszámú közönség és
a szakmai zsűri előtt. Sztanó Hédi a zsűri
elnöke már nem először járt nálunk,
ahogy a többi kedves zsűritag sem –

Busai Zsuzsanna, Busai Norbert és
Hahn-Kakas István is visszatérő vendé-
gek nálunk. A fesztivál legfontosabb célja
a találkozás, örömtánc, felszabadult
együttlét a nehéz vírushelyzet után.
Nagy örömünkre györgyfalvi barátaink is
eleget tettek meghívásunknak, és bemu-
tatták szép hagyományaikat. Az együtte-
sek bemutatkozása után Laposa Julcsi és
a Zala zenekar, majd a Kanizsa csillagai
koncertjeivel zárult a néptáncos hétvége.
Reméljük jövőre a megszokott módon és
időben, Pünkösdvasárnap találkozunk a
Gencsi Söprű Fesztiválon! 
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Intenzív néptáncos hétvége volt Gencsapátiban
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Szeptember első hétvégéjén, a sportpá-
lyán került megrendezésre az Érték és
közösség – Gencsapáti falunap. Célunk,
hogy tényleg értéket közvetítsünk, és
közösségi élmény legyen minden évben
a falunap. 
      Akik kilátogattak a rendezvényre,
ismét színvonalas programok közül válo-
gathattak és a család apraja-nagyja meg-
találhatta a számára szórakoztató kikap-
csolódási lehetőséget. A legkisebbeket
népi játszóház, póni lovaglás, körhinta,
légvár, csillámtetkó, arcfestés, lufi bohóc
várta, az idősebbek a Mozdulj Gencsapá-
tiért Egyesület és a Gencsapáti Borbarát
Hölgyek jóvoltából helyi termelők borait
kóstolhatták az igényesen kialakított bor-
teraszon. Az egészségsátorban a Gencs -
apáti Szociális Szolgáltató Központ mun-
katársai és a Védőnői szolgálat vércukor-

méréssel, vérnyomásméréssel, tanácsa-
dással várta az érdeklődőket. A sátorban
közös estebéddel, gulyáslevessel, debre-
ceni kolbásszal és csapolt sörrel várták
gencsapáti lakóit.
      Eközben a „Gencsapáti ízei” főzőver-
seny zajlott, melyre idén 9 csapat neve-
zett. Az első három helyezett: 3. helyen
végzett a Kiss Kertészek csapata csülkös
babgulyást főztek, 2. helyen végzett a
Méregkeverők csapata sörös marharagut
kínáltak mogyoróburgonyával, és már
nem először nyerte a főzőversenyt az
Abért Metál Ószeg csapata, akik idén
vaddisznópörköltet főztek tarhonyával.
Perenye község különdíját a Káposzta-
lepkék csapata kapta, akik hétvezérto-
kányt készítettek. Köszönjük minden
csapatnak a nevezést, a remek ételeket, a
zsűrinek az értékelést.

Érték és közösség 
– Gencsapáti falunap 2021
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      A színpadi programok sorát Kónyi
Flóri és zenekara cigányzenei koncertje
nyitotta, majd a Vasi Népdalstúdió Csi-
csergő és Boróka csoportja következett.
Ágh Péter országgyűlési képviselő  és
Bodorkós Ferenc polgármester köszön-
tőjét követően a helyi Félnótás Férfi
Népdalkör vasi népdalokat és bordalokat
énekelt, majd a Varnyú Country kon-
certjét hallgathatták meg az érdeklődők.
Ezt követően a zenei műfajok széles
repertoárjában mindenki megtalálhatta
a számára kedveset, volt népzenei kon-
cert a Boglya Népzenei Együttes előadá-
sában, operett előadás a Big Mouse Band
tolmácsolásában, és rock zene a Bad Fer-
roval. Az estét Unikum buli zárta. 
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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: 2021. október 11.

Európai Szociális
Alap

A falunapi program keretében a
Gencsapáti Borbarát Hölgyek ismét
„Borterasz”-t rendeztek be, hogy a helyi
gazdák borait kínálják a falunap részt-
vevőinek.  Köszönjük, hogy sokan ellá-
togattak hozzánk! Nagyon köszönjük a
gazdáknak a finom borokat! Akik nél-
kül nem lett  volna Borterasz : Bolfán
Imre, Faragó István, Gáspár Gellér, Ger-
gácz István, Jáger Imre, Kovács Zoltán,
Mucza Béla, Polgár Endre, Tömő Sza-
bolcs és a Vasi Xoda Drink Kft. Jövőre
újra találkozunk! 

Borterasz 
a falunapon

Érték és közösség 
– Gencsapáti falunap 2021

Várható kulturális programjainkat tesz-
szük közzé természetesen a járványhely-
zet és az aktuális szabályok figyelembe-
vételével. Minden változásról újságunk
következő számában és a település hon-
lapján, facebook oldalán is tájékoztatjuk
Önöket! (va)

November 28. – december 20. – Adven-
ti forgatag – Szépkorúak ünnepe, kará-
csonyi vásár, jelképkészítő pályázat,
rajzpályázat

December 11–12. – XVIII. Nemzetközi
Betlehemes Találkozó 

Rendezvénynaptár 2021
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