
X
X

I. 
év

 fo
 ly

am
 2

. s
zá

m
20

20
. f

eb
ru

ár

Gen csa pá ti pol gá ra inak in gye nes, kö zé le ti, in for má ci ós lap ja

Gencsapáti Község Önkormányzata tisz-
telettel meghívja Önt és Barátait az
1848–49-es Forradalom és Szabadság-
harc tiszteletére megrendezésre kerülő
ünnepi megemlékezésére. 

Időpont: 2020. március 13-án, pénteken,
17 órai kezdettel 
Helyszín: Apponyi Albert Általános Iskola

Közreműködnek: Apponyi Albert Általá-
nos Iskola tanulói, Gencsapáti művésze-
ti csoportjai

Ünnepi beszédet mond: Dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke

A megemlékezés keretében kerül sor a
„Gencsapátiért végzett kiemelkedő
munkáért” és a „Gencsapáti Ifjú Tehet-
sége” ” elismerések átadására.
      A megemlékezést követően fáklyás
fel vonulást és koszorúzást tartunk a
Hősi Emlékműnél. Kérjük a szervezete-
ket, je lez zék szándékukat a Művelődési
Ház és Könyvtárban, vagy a 30/560-5099
telefonon.

Meghívó 
2020. január 31-én a Savaria Ipartech-
nika kft. üzemcsarnok avatásán vet-
tünk részt.

Nem szokványos avató ünnepséget
szervezett Aszódi János ügyvezető és csa-
pata. A megívottak 1 órás gyárlátogatás
keretében ismerhették meg az új üzem-
csarnokot, ahol közben folyt a munka.
Láthattuk a tervezéstől-kivitelezésig a
folyamatot, mindenféle protokoll nélkül.
Laikusként mondhatom, hogy lenyűgöző
volt. De honnan is indult a cég és Aszódi
János? Az avatáson tőle hallhattuk:

„2004 óta foglalkozok főleg autóipari
gépek, berendezések, készülékek terve-
zésével. 2006- óta a megtervezett készü-
lékeket a ma már partnereinknek, vagy
konkurenciáinknak tekinthető cégekkel
legyártattam, majd összeszereltem, igény
esetén automatizálási megoldásokat
alkalmaztam. 2008-ban alakítottam meg
a feleségemmel Savaria Ipartechnika
Kft.-t. Szintén 2008-ban indult Békés -
szentandráson a lézermegmunkáló üze-
münk, ahol főleg a villamos ipar számára
gyártottunk és gyártunk alkatrészeket.
Ezek a gépek, precíziós CO lézerek, amik
nem fémes anyagok vágására alkalma-
sak! 2010-től láttuk, hogy már akkora
mennyiségben gyártatunk a partnere-
inkkel alkatrészeket, hogy megérné saját
forgácsoló üzemet építeni, és ott gyárta-
ni a saját alkatrészeinket! 

2011-ben egy barnamezős beruházás
keretében felújítottuk a mellettünk álló
üzemcsarnokot. 2012-ben egy CNC eszter-
ga majd egy CNC megmunkáló központot
vásároltunk és elkezdtük a forgácsolást.

Az elejétől fontos hangsúlyt fektet-
tünk a technológiára, és arra hogy minél
nagyobb hozzáadott értéket tudjunk a
partnereinknek biztosítani!

A munkatársak munkavállalók végzett-
ség szerint:
–    Doktor: 1 fő (3%)
–    Mérnök / felsőfokú végzettség: 9 fő

(26,5 %)
–    Technikus: 11 fő (32%)
–    Szakmunkás: 13 fő (38,5%)

2018-óta történő fejlesztési beruházása-
ink értéke meghaladja az 1 milliárd
forintot! Mivel mi egy kis családi vállal-
kozás vagyunk, ez számunkra egy kima-
gasló beruházás volt.
Többek közt beszereztünk:
–    Huzalszikra forgácsoló gépeket 1

mikronos pontossággal
–    Tömbszikra forgácsoló gépeket
–    Esztergagépet
–    3 tengelyes megmunkáló központot
–    5 tengelyes megmunkáló központot
–    Elektróda maró gépet 1 mikronos

pontossággal
–    Lézerjelölő állomást
–    SLA műanyag nyomtatót
–    Vállalatirányítási rendszert
–    IPAR 4.0 megoldást
–    Valamint az új üzemcsarnokot!

Új épület: 2019-ben készült el, 1800 m²-
en, az üzemcsarnok 1200 m². Irodák,
szociális helységek: 600 m² A beruházás
értéke: 400 millió forint.

folytatás a 2. oldalon

Új üzemcsarnok Gencsapátiban
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folytatás az 1. oldalról
Mivel immáron 2 üzemcsarnokunk

van, innentől el is nevezzük az üzemeinket:
A régi, mellettünk lévő zöld épületet

EDM üzemnek az Electro-Discharge
Machining angol szavak rövidítéséből.
Az új üzemünket pedig CNC üzemnek,
az angol Computer Numerical Control
szavak rövidítéséből.

Köszönet:
–    Feleségemnek, Aszódiné dr. Schmal-

zel Krisztinának
–    Apósomnak, Schmalzel Antalnak, és

feleségének Schmalzelné Pöröntő
Amáliának a segítségeikért.

–    Farkas Péter lézerüzem vezető kollé-
gámnak, akivel együtt kezdtük meg
a termelést a békésszentandrási
üzemben.

–    Köszönettel tartozom a jelenlegi kol-
légáimnak, mert nélkülük nem sike-
rült volna. Bár tudom fejből minden-
ki nevét, de azért, hogy ne legyen túl
hosszú a beszédem, két kollégát
emelnék ki: Varga László termelésve-
zető, és Király Attila Műszaki igazga-
tó kollégát.
Az üzemcsarnok elkészítésében

köszönetet mondok:
–    Kiss Ramón és Horváth Gábor uraknak

a tervezésért az Eurostatik Kft.-nek

–    Piri József és Miklós Kálmán Urak a
Ferépszer Kft.-től a generál kivitele-
zésért, és a professzionális szintű meg -
valósításért

–    Az ő kollégáiknak, alvállalkozóiknak.
Mindenkinek, aki részt vett ennek a
gyönyörű modern üzem elkészítésé-
ben!”

A beszédet követően Gombos Bálint plé-
bános úr szentelte meg az új létesítményt,
amelyre nemcsak a tulajdonosok, de
Gencsapáti és a régiónk is büszke lehet!

Az ünnepség állófogadással zárult,
ahol nem maradt el az új csarnokot ábrá-
zoló torta sem!

Jó egészséget, jó munkát kívánunk az
üzem valamennyi dolgozójának és a fej-
lesztést megálmodóknak. Példa lehet a
fiatal generáció számára is a Savaria Ipar-
technika Kft. családi vállalkozása!

Újságunk új sorozatot indít, ahol a helyi
gazdasági fejlesztéseket, vállalkozásokat
mutatjuk be, hála Istennek van kiket!
Hiszen a település fenntartásához nagy-
mértékben ők járulnak hozzá iparűzési
adójukkal és mecénás, támogatói tevékeny-
ségükkel. Ismerjük meg őket! 

Új üzemcsarnok Gencsapátiban
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Ilon Gábor régész, muzeológus előadá-
sán vettünk részt február 6-án a Gencsa-
páti Művelődési Ház és Könyvtárban.
Hát kaptunk egy dózist annyi szent!
Tanár úr a régészetről, a módszertanról,
a vasi ásatásokról, eredményekről, kiad-
ványokról, kiemelkedő kutatókról és ter-
mészetesen helyi összefüggéseiről tartott

két órás előadásán valóban figyelni kel-
lett. De megérte, és a hallgatóság is kitar-
tott, nagyon sok érdekes-értékes infor-
mációval lettünk gazdagabbak. Az elő-
adást követően még beszélgetés kezdő-
dött a hallottakról. Biztosan lesz folyta-
tása. Köszönjük Ilon Gábornak az
élményt! (va)

Gencsapáti és térsége története
a régészeti örökség tükrében

Ároktisztítás a cseresznyés úton

Lakossági Fórum január 23-án a Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) jogharmonizá-

ciós módosításával kapcsolatban

Közmeghallgatás Gencsapátiban

Ismét jól sikerült a Gencsapáti disznótoros farsangi mulatság – részletes beszámolónk a Hírmondó márciusi számában.

Hírek képekben
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„Csinos jelmezt vegyetek,
mulassunk ma, gyerekek!”

Farsang idején intézményünkben
egy hétig „állt a bál”. Fergeteges hangu-
latban, ötletes jelmezekben, kedves vagy
éppen félelmetes álarcok mögé bújva
riogattuk, „kergettük a telet”.

Versengtünk, zenéltünk, vigadtunk,
daloltunk, mókáztunk egész héten
keresztül. 

Egy zenés mesejáték és egy szuper
koncert is színesítette napjainkat. Sza-
móca színház – Csipi-Csupi Bábszínháza

szórakoztatta a nagyérdeműt. Köszönjük
a Szülők Közösségének a nagylelkű fel-
ajánlást!

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei Őry Orsolya, Kovács Kincső és Virág
pedig fergeteges gitárkoncertet adtak,
amelyen a gyermekek és óvónők együtt
énekeltek velük. 

Köszönjük az élményt! Örömmel
várjuk vissza őket régi óvodájukba!

Az édesanyáknak köszönhetően
finomabbnál finomabb házi sütikkel,
gyümölcsökkel kínálták egymást a gyer-
mekek. Köszönjük!

Intézményen kívüli programjaink
Az előző évekhez hasonlóan a Sava-

ria Megyei Hatókörű Városi Múzeum a
2019/2020-as nevelési évre is kínált mú -
zeumpedagógiai foglalkozássorozatot
óvodai csoportok részére.

A „Múzeumnyitogató” program ke -
re tében már három alkalommal te kint -
hettek be a Tudorka és a Cseperedő cso-
port gyermekei a gyűjteményekbe.

Az interaktív foglalkozásokon
gyógy fürdőből küldhettek haza képesla-
pot, archeomanóként régészkedhettek
és középkori vásáron mesteremberek-
ként kínálhatták portékáikat és persze
vásárolhattak, alkudozhattak is. A vásár
zárásaként együtt bíztatták Sárkányölő
Szent György lovagot.

„Egy komolyzenei X-Faktornak is beillett
a Zenemanók legújabb, ovisoknak és kis-
iskolásoknak szóló játékos ko molyzenei
műsora. A Savaria Szimfonikus Zenekar
nagyszerű zenészei adták a tehetségkutató
zsűrijét és szerencsepróbálóit. A háromta-
gú zsűri szmájlikkal jelezte, ki jut a döntő-
be, amihez volt, akinek több jelmezben –
ezt is értékelték! – és hangszeren kellett
próbát tennie. Ez végül minden próbate-
vőnek sikerült, de talán legnagyobb sikere
a Tini Ninja Teknőcök fúvóskvartettjének
volt, akik a Banya dallal táncoltatták meg
a show végén az apróságokat. A szimfoni-
kusok ismét ötletes, kreatív és vidám
komolyzenei ráhangolóval kedveskedtek
a legkisebb korosztálynak.” (forrás: vaska-
rika.hu, Büki László)
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. január 16-án
16.45 órakor munkaterv szerinti, nyil-
vános ülést tartott a Szociális Szolgál-
tató Központban.
      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, Bognár-
Var ga Szilvia vezető-tanácsos.

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseménye-
iről szóló, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület az ülés során 

1.    elfogadta 
1.1. a helyi építési szabályzat joghar-

monizációs módosítási eljárása kereté-
ben, a partnerségi egyeztetés keretében
megtett polgármesteri intézkedéseket,

1.2. a Képviselő-testület 2020. évi
munkatervét,

1.3. a Gencsapáti Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztvise-
lők 2020. évi illetményalapjáról és illet-
ménykiegészítéséről szóló 1/2020. (I.17.)
önkormányzati rendeletet,

2.   döntött (arról, hogy) 
2.1. a rendelet alkalmazása során

felmerült jogalkalmazási nehézségek
miatt felülvizsgálja a településkép védel-
méről szóló 4/2019. (II.15.) önkormány-
zati rendeletet,

2.2. köztisztviselők 2020. évi köz-
tisztviselői illetményalapjának emelt
összegű megállapításáról,

2.3. a Gencsapáti 036/1 hrsz.-ú,
„szántó” művelési ágú, 22 ha 3426 m2
nagyságú földrészlet 28696/77752-ed
tulajdoni hányadának vételre történő
felajánlásáról,

2.4. a civil társadalom erősítése, tár-
sadalmi szerepvállalásának segítése érde-
kében a Gencsapáti székhelyű működő
civil szervezetek 2020. évi támogatására
pályázatot ír ki.

3.    felhatalmazta a polgármestert, hogy 
3.1. a „Zártkerti besorolású föld-

részletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosí-
tó fejlesztések támogatása” pályázat
keretében a műszaki előkészítő munká-
latainak elvégzésére, műszaki ellenőri
árajánlat beszerzésére,

3.2. „Magyar Falu Program Teme-
tőfejlesztési alprogram” pályázat kereté-
ben a műszaki előkészítő munkálatainak
elvégzésére,

4.    megbízta Dr. Őry Ferenc önkormány-
zati képviselőt az „Ördög’Kő” a há zas -
sághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól
Perenyéig” pályázati program ke re tében
megvalósítandó Gencsapáti történeti
monográfia elkészítésével kapcsolatos
projektmenedzseri feladatok elvégzésével.

5.    felkérte a polgármestert, hogy kérjen
fel közlekedési szakembert a település
közlekedési problémáinak felmérésére,
és megoldási javaslat kidolgozására. 

6.   az óvodai feladatellátás költséghaté-
kony és energiatakarékos ellátása érde-
kében engedélyezte a vízfogyasztást nö -
velő WC tartályok cseréjét.

Gencsapáti Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2020. január 16-án – a
nyilvános ülést követően – zárt ülést tar-
tott a Szociális Szolgáltató Központban.
      A Képviselő-testület a zárt testületi
ülés során a megyei közgyűlés által ala-
pított kitüntető címre történő személyi
javaslatokról döntött.

Gencsapáti Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2020. február 6-án 16.45
órakor rendkívüli, nyilvános ülést tartott
a Szociális Szolgáltató Központban. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc ön -
kor mányzati képviselők (7 fő).
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során 

1.    a Magyar Falu Program Temetőfej-
lesztési alprogram pályázat megvalósítá-
sával kapcsolatban beszerzési eljárás
megindításáról döntött, és jóváhagyta az
ajánlattételi felhívást

2.   A zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, inf-
rastrukturális hátterét biztosító fejlesz-
tések támogatására kiírt, ZP-1-2019 kód-
számú pályázat megvalósításával kapcso-
latban meghatározta a felújítandó utak
burkolatának műszaki tartalmát

3.    véleményezte az általános iskolai fel-
vételi körzethatárok tervezetét

Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Képviselő-testületi ülés

Tömő Szabolcs, Gencsapáti lakos. Több
mint 25 éve foglalkozik szőlővel. Eleinte
csak családi örökség hagyatékaként
művelte a szőlőt és készített bort, mint
bárki itt a környéken. 2016-ban hozta
létre hivatalosan a 7-ed7 Pincét, és árulja
borait több borszaküzletben. Természe-
tes módon próbál szőlőt termeszteni és
bort készíteni minél kisebb beavatkozás-
sal. A borkóstolás művészetében és a
szőlészet tudományában egy bor szakér-
tői-borismereti iskola elvégzése után
sikerült elmélyülnie. Miután a pincéjé-
ben tett látogatása alkalmával is sok
érdekes dolgot tudtunk meg Tőle, így
felkértük egy előadásra a borkóstolással
kapcsolatban, melyet 2020. március 9-
én hétfőn 17.00 órakor tartunk a
Művelődési Házban. Szeretettel hívjuk
és várjuk az érdeklődőket! 

Gencsapáti Borbarát Hölgyek

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

     Az idei évben február 26-án lesz
HAMVAZÓSZERDA, amellyel megkez-
dődik a nagyböjt, a Húsvétra való felké-
szülésünk Szent Negyven napja. 

A nagyböjti időre az Egyház előírásai a
következők:
–    Hamvazószerdán és nagypénteken
hústilalom és szigorú böjt van. Ez azt
jelenti, hogy ezen a napon a 18 és 60 év
közöttiek háromszor étkezhetnek és
csak egyszer lakhatnak jól. 
–    A nagyböjti péntekeken is hústilalom
van 14 éves kortól kezdve. 
–    Azoknak, akik nem a saját asztaluk-
nál étkeznek és a betegeknek minden
esetben felmentésük van a böjti kötele-
zettség alól!
     Hamvazószerdán az este 6 órakor
kezdődő szentmisében ünnepélyes
hamuszentelést és hamvazást végzünk a
bűnbánat és a megtérés jeleként a plébá-
niatemplomban. A szentmise után csen-
des imádságos virrasztást tartunk, ezzel
is segítve ráhangolódásunkat a szent
negyven napra.
     A nagyböjti időben, minden pénte-
ken este fél 6-kor keresztúti ájtatosságot
tartunk a plébániatemplomban, amelyre
külön szeretettel hívjuk a hittanos gyer-
mekeket és szüleiket. 
     Buzdítom a kedves híveket, hogy
szentgyónásaik elvégzésével, lelkiekben
is készüljenek a húsvéti ünnepekre.
Szentgyónási lehetőségek: az esti szent-
misék előtt negyed órával, illetve vasár-
nap reggelenként 7.40-től.
     Egyházközségi önkéntes hozzájáru-
lás gyűjtése legközelebb kivételesen már-

cius negyedik vasárnapján, március 22-én
délután 3 és 5 óra között lesz a plébánián. 
     MÁRCIUS 25-ÉN, szerdán, GYÜ-
MÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
FŐ ÜNNEPÉN az este 6 órakor kezdődő
szentmisében tartjuk a lelki adoptálást.
Szeretettel hívjuk azokat a kedves híve-
ket, akik vállalják, hogy 9 hónapon át
naponta imádkoznak egy ismeretlen,
veszélyben lévő magzatért!
     NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLA-
TUNKAT március 26–27–28-án (csü tör -
tök–pén tek–szombat) tartjuk a plébánia -
templomban, a 18 órakor kezdődő szentmi -
sékben. Vezetője: Molnár János András
Zalaegerszeg-kertvárosi plébános atya.

A betegek szentségének közösségi
kiszolgáltatása a március 27-i pénteki
szentmisében lesz.  
      A betegek szentségét felvehetik: 
–    a 60 év felettiek, 
–    a tartós betegségben szenvedők, 
–    a műtét előtt állók, valamint  
–    a veszélyes munkakörben dolgozók.
      A szentség felvételének feltétele: a
szentgyónás elvégzése.

A lelkigyakorlat mindhárom napján a
szentmisék kezdete előtt 17 órától szent-
gyónási lehetőséget biztosítunk! 

     ÁPRILIS 5. VIRÁGVASÁRNAP: 
       Az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásá-
nak emlékezete 8.30: (!) Szentmise a plé-
bániatemplomban barka-szenteléssel,
körmenettel és Jézus szenvedéstörténe-
tével, a passióval. (Ezen a vasárnapon
délelőtt ez az egyetlen szentmise van
Gencsapátiban!!!)

    ÁPRILIS 9. NAGYCSÜTÖRTÖK:
–    19.00: Az utolsó vacsora emlékeze-
tének szentmiséje a plébániatemplom-
ban. A szentmise után: imádságos vir-
rasztás Jézus Olajfák-hegyi virrasztásá-
nak emlékére.

     ÁPRILIS 10. NAGYPÉNTEK: 
–     9.30: Nagypénteki keresztút a plébánia-
templomban és a Szent Sír megnyitása.
–    19.00: Nagypénteki szertartás Jézus
szenvedésének és kereszthalálának emlé-
kére a plébániatemplomban.

     ÁPRILIS 11. NAGYSZOMBAT: 
–    9–12 óráig: lehetőség a csendes
imádságra, és a Szent Sír meglátogatásá-
ra.
–    19.00: HÚSVÉTESTI (vigília) SZENT-
MISE a plébániatemplomban, a húsvéti
ételek  megáldása és feltámadási körme-
net a Hunyadi úton.

     ÁPRILIS 12. Húsvétvasárnap: 
–    8.00: Ünnepi szentmise az Apáti
templomban
–    9.30: Ünnepi szentmise a Szent Jakab
plébániatemplomban.

     ÁPRILIS 13. Húsvéthétfő: 
–    8.00: Ünnepi szentmise Apátiban
–    9.30: Ünnepi szentmise a Szent Jakab
plébániatemplomban.

Szeretettel várunk mindenkit!
Bálint atya

és a Gencsapáti Egyházközség 

Egyházközségi hírek, események

Köszönjük! Kedves gencsapátiak, a Kez-
dőkör Egyesület nevében, ezúton is
köszönjük az SZJA 1 %-os felajánlásaikat,
amelyet az egyesület szakmai program-
jaira, működési költségeire – többek
között a Hírmondó újság kiadására –
fordítottunk 2018-ban is. 
      Kérjük, idén is válasszon bennünket!
      Adószámunk: 18883680-1-18

Köszönettel:
Tanai Erzsébet, elnök

Civil a pályán A Gencsapáti KSE köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki az adója 1%-ának fel-
ajánlásával segítette munkánkat.
      Egyben kérjük, hogy idén is támogas-
sa egyesületünk tevékenységét.
      Adószám: 19892636-1-18 

Köszönettel:  
Gencsapáti Községi Sportegyesület

Tisztelt Lakótársaim! Ismét közeledik az
adó bevallások időszaka. A cégek,
magánszemélyek által adható személyi
jövedelemadó 1% civil szervezeteink
működtetéseit sokat segítette. Kérem, ne

feledjék ebben az évben is adományuk-
kal segíteni a Gencsapáti-Perenye Pol-
gárőrség működését. 
      Adószámunk: 18888283-1-18

Tisztelettel és köszönettel: 
Csabai János, elnök

Tisztelt adózó állampolgár, kedves
gencsapátiak! Ezúton is köszönjük eddi-
gi felajánlásait, amellyel a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes az
Ispiláng együttes, a Kópic, Kiskópic, Ber-
kenye csoportok, illetve a Vasi Nép-
dalstúdió és utánpótlás csoportjainak
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CSOPORTVEZETŐK
–    Csicsergő, Boróka, Félnótások: Tanai Erzsébet 30/651-9536
–    Asztalitenisz: Gazdag Imre 30/845-7363
–    Etka Jóga: Kondicsné Kalocsai Katalin 30/291-2242, 94/362-258
–    Ispiláng, Vadhajtás, és Kópic csoportok: Spiegel Zoltán 30/574-1799
–    Kiskópic csoport: Takács Ádám 70/374-1807
–    Berkenye csoport. Guttmann Éva 20/919-4289
–    GHN: Varga Albin 30/560-5099
–    Zsivány Zenekar: Mucza Béla 70/338-5789
–    Képzőművészeti foglalkozás: Pék Krisztina 30/974-1723
–    Rajz szakkör: Takács Gábor 30/290-8148
–    Kortárs tánc: Horváth Áron 30/497-4861
–    Összhang jógastúdió: Lajtai Krisztina 30/400-7271
–    Gerinctorna: Maincz Gyöngyi 30/330-2442
–    Baba-mama torna: Németh Katalin 20/562-8281
–    Sakk: Abért Gyula 20/9394-150
–    LiverPaul zenekar: Hollósi László 30/261-8826
Információ: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár, Szentegyház u. 5.
94/508-522, 30/560-5099, gencsmuvhaz@gpinet.hu

Heti programbeosztás 
a Művelődési Ház és Könyvtárban 
(állandó közösségi programjaink)

HÉTFŐ
8.30 – 9.30 Baba-mama torna 

17.00 – 19.00 Tánc – Kópic csoport  Nagyterem
19.20 – 20.45 Jóga – Összhang jóga stúdió 
17.00 – 20.00 Zsivány Zenekar Tetőtér 

KEDD
17.00 Csicsergő próba könyvtár
18.00 Boróka próba könyvtár

18.00 – 20.00 Etka-Jóga nagyterem
17.30 – 19.30 Jóga – Összhang jóga stúdió tetőtér

SZERDA
17.00 – 18.30 Tánc – Kiskópic nagyterem
17.30 – 18.30 Gerinctorna tetőtér kiállító terem

18.00 – 20.00 Rajz szakkör kézműves terem
18.30 – 20.00 Kortárs tánc tetőtér

19.00 Asztalitenisz nagyterem 
19.00 Félnótás dalkör könyvtár

CSÜTÖRTÖK
16.50 – 17.50 Baba-mama torna

18.00 – 20.30 Jóga – Összhang jóga stúdió nagyterem
16.30 – 17.45 Képzőművészeti foglalkozás kézműves terem

PÉNTEK 
17.00 – 18.30 Táncpróba – Kiskópic 
17.00 – 18.00 Tánc – Berkenye tetőtér
18.30 – 20.30 Táncpróba – GHN nagyterem
20.30 – 22.30 Vadhajtás nagyterem

SZOMBAT
9.00 – 12.00 Tánc – Ispiláng nagyterem

Időszakos programok (kulturális, családi, civil szervezetek rendezvényei)
VASÁRNAP

havonta Sakk
havonta LiverPaul zenekar

szakmai munkáját támogatta. Ön idén ismét
dönthet, hogy melyik szervezetnek ajánlja fel az
SZJA 1%-át. Kérjük, tiszteljen meg minket bizal-
mával. Együtteseink országos, nemzetközi,
megyei és természetesen helyi ünnepeken képvi-
selik Gencsapátit. Célunk a helyi és vasi és a Kár-
pát medence néptánc, népzenei hagyományának
megőrzése, hiteles feldolgozása és színpadra állí-
tása, a helyi szokások életben tartása, átörökítése.
Adószámunk: 16867006-1-18 
Köszönjük segítségét!

Tisztelt Gencsapáti Lakosok! Tisztelt Vállalkozók!
Kedves Szülők!
      Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-á -
nak felajánlásával támogassák a Gróf Apponyi
Albert Általános Iskola alapítványát.
      Gencsapáti, Perenye Általános Iskoláskorú
Gyermekeiért Alapítvány. 
      Adószáma: 18883147-1-18
      Támogatásukkal segítik a gyermekek oktatási-
nevelési feltételeinek gyarapítását, a szabadidős
tevékenységük megvalósítását, tehetséggondozását,
jutalmazását.
      Felajánlásukat előre is köszönjük! 

A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekeiért Alapít-
vány köszönti Önt, aki már korábban is nekünk
juttatta jövedelemadója 1%-át, és Önt, aki remé-
nyeink szerint ezután is alapítványunkat szeretné
támogatni.
      Az így elnyert összeg segít bennünket abban,
hogy a gyermekek óvodai életének tárgyi feltételei
folyamatosan korszerűsödjenek. Az óvodaudvar
természetbarát anyagokból álló, biztonságos, játé-
kokkal gazdagodhasson.
      Adószám: 18887653-1-18
      Kérjük és köszönjük további támogatásukat. 

Tájékoztatom Tisztelt lakótársaimat, hogy
2020. 03. 07-i beszámoló közgyűlésünkön, 24 év
után a Gencsapáti Perenye Polgárőrség Elnöki
funkciójáról lemondok.
      Tisztelettel megköszönöm mindenkinek azt a
munkát, amit a közösségünk biztonságáért velünk
együtt megtettek. Kérem továbbra is működjenek
együtt polgárőr egyesületünk tagjaival, hiszen a
közbiztonság az közügy. Az, hogy településünkön
erősödött lakótársaink szubjektív biztonság érzete
az az Önök, az önkormányzat, a rendőrség, a pol-
gárőrség hatékony együttműködésének érdeme.

Köszönettel: Csabai János

A Polgárőrség hírei

Szombathely, Árpád. u. 39/A +36 30 847 20 20 dekorand@dekorand.hu
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Családi házak műhelyek irodák 
rendszeres és alkalmi takarítását 

vállalom számlaképesen.

Továbbá ablakpucolást, 
festés utáni takarítást is vállalok.

Érdeklődni: 06 30/922-9392

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

•     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
•     Katlan, 50 és 70 literes üst eladó.
Tel.: 06/70/371-1042
•     Építőipari és kerti munkákat válla-
lok. +36307324545
•     400 L-es tölgyfa kád kitűnő állapot-
ban eladó. Sokoldalúan hasznosítható!
Tel. 06 20 445 1299. 
•     Használt, palackos bekötésű gáztűz-
helyt keresek!  (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
•     Keményfa szék párnázott üléssel
5000 Ft/db, Teatűzhely 6000Ft Érdek-
lődni: 0630/413-4729
•     Árvácska, Százszorszép, Kéknefelejcs,
évelő virágok nagy választékban eladók.
Cím: Apáti kertészet, Gencsapáti, Bem
utca 2., Tel.: +36-30-2167981, Nyitva:
Hétfőtől–Szombatig 14 órától 18 óráig

Apróhirdetések Nem szeretnél műkörmöt, de mégis
igényes ápolt körmökre vágysz?

SHELLAC A MEGOLDÁS! 

Válaszd a Cnd tartós hibrid lakkját! 

–    Erős, mégis rugalmas

–    Leoldható, tehát nincs reszelés, ami

károsítaná a természetes körömlemezt 

–    Tartós, mint a zselé 

–    Rengeteg gyönyörű szín és díszítés,

amikből kedvedre válogathatsz!

A munkáimat megnézheted Facebook-

on Dengi Ivett Shellac Pro néven!

Telefon: 06-30/4284288

ÚJ MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!

Januárban nyíló
Napsugár szalonomban

várom kedves vendégeimet
személyre szabott kezelésekkel,

bizalmas légkörben
a következő szolgáltatásokkal:

manikűr
műköröm – géllakozás 
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás

A munkáimra garanciát vállalok, 
és magas minőségű USA Crystal Nails 

termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges! 

NAPSUGÁR STÚDIÓ 
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C

Hüse Anita
+3620/928-6146
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Egy nyertes tollaslabda pályázat kereté-
ben iskolánk 16 db ütőt, labdákat és
hálókat kapott. A pályázat feltételeként
egy oktatói tanfolyamot kellett elvé-
gezni, amit Szakály Ferenc sikeresen
teljesített is. Ennek köszönhetően az
5–6. osztályosok a testnevelés órák
keretében, a többi tanuló pedig kedd-
csütörtök-péntek délutánonként
kipróbálhatta ezt a nagyszerű szabad-
idős sportágat, mely rövid idő alatt
nagyon népszerűvé vált. 

A sok gyakorlás meghozta eredmé-
nyét, így az idei tanévben a megyei dön-
tőre már az iskolák között is rekordlét-
számmal: 17 fővel neveztünk. Nagy
várakozás kísérte részünkről Szűcs
Illangó 4. osztályos tanulót, aki már
tavaly is a 4. helyen végzett, az elmúlt
időszakban pedig nagyon sokat fejlő-
dött, játékstílusa érettebbé vált. A verse-
nyen az egymást követő fordulók egyre
jobban fokozták az izgalmat, mert sorra
veretlenül került ki belőlük Illangó. Las-
san érett a meglepetésnek már nem
annyira számító győztes eredmény: a
Vas Megyei Diákolimpia I-II. Korcso-
portjának leány bajnoki címét Szűcs
Illangó nyerte el! És íme egy kis gyerek-
száj az eredményhirdetés után: „Feribá-
csi nagyon büszke vagyok magamra!” Mi
is rád Illangó!

Az ugyanebben a korosztályban ver-
senyző Szabó Marcell 5. osztályos diá-
kunk is sikeresen vette a fordulók akadá-
lyait és mindössze egy vereséggel a Vas
Megyei Diákolimpia I-II. Korcsoportjá-
nak 2. helyezettje lett a fiúk között!
Emellett ő a Tanév Felfedezettje is, mert
ősszel a floorball sikerek után fogott elő-
ször ütőt a kezébe a testnevelés órán és

ebben a sportágban is azonnal bizonyí-
totta tehetségét. 

A III. korcsoportban ügyesen szere-
pelt az újonc Nagy Gábor 6. osztályos
tanuló, aki már az első megyei versenyén
a 4. helyezést szerezte meg. 

A IV. korcsoportban a Diákolimpián
már harmadszor induló végzős diákjaink
bizonyították tehetségüket: Iker Detre
Vid bronzérmmel, Szabó András János
pedig a 4. hely elérésével. 

A szép eredményeket elért tanulóink
mind az öten bejutottak az országos terü-
leti középdöntőbe. A többi Apponyis diá-
kunk az 5-12. helyen végzett a népes
mezőnyben, természetesen rájuk is büsz-
kék vagyunk: Abért Armand, Perger Léna,
Tama Krisztina, Iker Balázs, Szabó Zaránd
Levente, Bognár Botond, Egervölgyi
Máté, Németh Lőrincz Gábor, Pápai Ben-
ce, Takács Arnold Attila, Végh Márk.

A Nyugat-Magyarországi Tollaslabda
Diákolimpia területi döntőjén a két kie-
melkedő eredményt nyújtó: Szücs Illan-
gó és Szabó Marcell indult. Nagy elszánt-
ságról és kitartásról tettek tanúbizonysá-
got, mikor a heti öt edzésen kívül is min-
den lehetőséget megragadva készültek a
döntőn való sikeres szereplésre 

A Pápán megrendezésre került területi
döntő: korcsoportonként 16 diák részvé-
telével egy négypályás csarnokban zaj-
lott, ”svájci rendszerű” lebonyolítással.
Mivel a verseny ezen szintjére már csak
jórészt a szakosztályban sportoló diákok
jutottak el, egy jó szerepléssel és talán
egy elcsípett győzelemmel mindenki elé-
gedett lett volna. 

Ám egy viszonylag jó sorsolás után
sorban nyerte a szetteket Illangó és Mar-

cell is. Persze közben azért a jobbaktól ki
is kaptak, és néha el is tört a mécses, de
sírni nemcsak a győztesnek szabad. Köz-
ben már egy kicsit álmodni is kezdtünk,
mert elérhető közelbe került egy jó sze-
replés lehetősége, amit az utolsó szetteken
talán sikerült is megvalósítani. A „svájci”
lebonyolítás kicsit kedvez a nagy különb-
ségű győzelmeket hozó versenyzőknek
és a kis különbségű vereséget szenve-
dőknek és ezt mi hoztuk is.   

A területi döntő vége felé, amikor
úgy gondoltuk, hogy már csak egy-két
meccs lehet hátra, s a levegőben már
izzott a siker lehetősége, váratlanul
ünnepélyes eredményhirdetés követke-
zett a II. korcsoportos versenyzőknek. És
ekkor robbant a bomba, amiben addig
csak titkon reménykedtünk, hogy Szűcs
Illangó és Szabó Marcell is bronzérmes
lett, megelőzve 13 versenyzőt és így beju-
tottak a Tollaslabda Diákolimpia
Országos Döntőjébe, amit Balatonbog-
láron, március 28–29-én rendeznek meg. 

Az öröm és a „győzelem” könnyei
erre a fantasztikus sikerre nemcsak a két
gyerek kiváltsága lett, hanem felkészítő-
jüknek: Szakály Ferencnek és az értük
szurkoló szülőknek is bőven jutott belő-
le. Hatalmas siker ez a szaktanárnak és
az iskolának, mert szakosztályi háttér
nélkül bekerülni bármilyen sportág
országos döntőjébe nagy dolognak szá-
mít. Ugyanakkor elsöprő öröm a gyer-
mekeik kiváló eredményéért mindent
megtevő családtagok számára is.

Köszönetünket fejezzük ki kollégánk-
nak, aki a különféle sportágak gyerekek-
kel való megszerettetésében példaértékű
elhivatottsággal bír.  Gratulálunk az elért
eredményekhez és sok sikert kívánunk
az Országos döntőben!

Tollaslabda Diákolimpiai sikerek
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A Kópic Néptáncegyüttes a 2019. máju-
sában  megrendezett Szivárvány Régiós
Gyermek Néptáncfesztiválon kiemelt
arany minősítést érdemelt Jocha-Kánya
Réka és Jocha Balázs: Piribék című fel-
csíki koreográfiával. Ennek eredmé-

nyeképp meghívást nyert a 2020. febru-
ár 1–2-a között megrendezésre került
Gyermek  Néptáncantológiára. 

Ez a fesztivál mindig az előző évben
kiemelt csoportok, koreográfiák se reg -
szemléje. Idén Szegeden, a Szegedi Nem-

Puskás Norbertet kérdeztük a horgász-
tónál megvalósult fejlesztésről…

Vas megye egyik kiemelt szabadidős
program lehetősége a horgászat, melyet
a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége 26 tagegyesületében több
mint 10.000 horgász űz évente a vasi
vizeken.  A Vas Megyei Területfejlesztési
Stratégiával összhangban a TOP-1.2.1-15-
VS1-2016-00001. számú pályázati pro-
jekt keretében az elmúlt években több tó
mellett a  Gencsapáti kavicsbánya-tó
turisztikai infrastruktúra fejlesztése is
megvalósult. A projekt keretében a felso-
rolt horgászvizek mellett utak, vízparti
rézsűk, műtárgyak karbantartása, vala-
mint padok, pihenő helyek, mozgáskor-
látozott horgászhelyek, tábori illemhe-

lyek, rendezvényterek, szalonnasütők,
információs táblák és további jóléti fej-
lesztések történtek. A tavak partrendezése
révén több ezer négyzetméter természet
közeli horgászhely, partszakasz újult meg.

A tó Gencsapáti és Perenye község
határában helyezkedik el. A kicsi, de annál
hangulatosabb horgásztó jellemző halai a
ponty és a keszegfélék. Tagolt partját kör-
ben nád, sás szegélyezi. A meder rendkívül
változatos, az átlagmélység 1,5 m. A tó hoz
a fejlesztések eredményeként ké nyel mes
zúzalékos úton juthatunk el. A ta von
több, lépcsővel is ellátott horgászállást
találunk, melyek biztonságos horgászati
lehetőséget nyújtanak a másfél hektárt
alig meghaladó vadregényes tavon. Hor-
gászni kizárólag a közút felőli oldalakon

lehet. A part növényzetére a kisebb bok-
rok és keskeny fasorok jellemzőek. A tó
középső területén egy kis sziget találha-
tó, melynek környéke kedvelt terület a
halak számára. A csuka számos búvóhe-
lyet és táplálékot talál a tóban, ezért egyik
fő ragadozó hala a vízterületnek. A tó hor-
gászati szakaszának elején és végén egy-
egy pihenő övezet kapott helyet, mely
kiváló lehetőséget ad egy kis vízparti
bográcsozásra. A felújításnak köszönhe-
tően a gépkocsival érkező horgászok
szinte minden horgászhely mellett ké -
nyelmesen leparkolhatják járműveiket.

Információ horgászati lehetőségekről a
www.vasivizeken.hu oldalon, vagy a 06/94-
506-835-ös telefonszámon kapható.
Szöveg: Puskás Norbert Fotó: Ohr Tibor

Gencsapáti horgásztónál jártunk…

zeti Színház adott otthont a rangos ese-
ménynek. Nagy öröm volt a csapat szá-
mára, hogy részesei lehettünk az Anto-
lógia forgatagának. 

Remekül szervezett hétvége van
mögöttünk. A fesztivál minden pillanata
a gyerekekről, az élményekről szólt. Óri-
ási volt egy ilyen csodás színpadon fel-
lépni, megmutatkozni. Örülünk, hogy
Gencsapáti hírét egy ilyen rangos ese-
ményen is öregbíthettük. A koreográfu-
sok Réka és Balázs is nagyon közel
kerültek a csapathoz, élveztük minden
egyes percét a közös munkának. Réka a
következő üzenetet fogalmazta meg a
csapatnak az Antológia után: Igazi
örömünnep volt a tegnapi. Ügyesek vol-
tatok, szívből gratulálok és köszönöm,
hogy egy „délutáni táncra, piribékre”
hazarepítettetek. Megjelenítettétek nagy -
apám egyik gyerekkori emlékét (amit
éppen egyik havasi szénacsinálás közben
mesélt el nekem), aki olyan forrásokat
mutatott melyek mai napig táplálnak.
Nagytata 100 éves lenne idén, szerencsés
vagyok, hogy sokat lehettem vele gye-
rekkoromban. Kívánom, hogy ez a tánc is
a csíki, mint a többi, amit eddig és eztán
tanultok igazi erőforrássá váljon számo-
tokra! Hajrá Kópic! Hajrá Gencsapáti!

Aranyos Kópicosok
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Összetartozás 100 mottóval közös sze-
repléssorozatba kezdett az ELTE SEK
Szökős és a Gencsapáti Hagyományőr-
ző Néptáncegyüttes.

A két vasi folklórműhely célja, hogy a
2020-as esztendőben minden, a határo-
kon túl élő magyar közösséghez elláto-
gasson műsorával. Első állomásuk Lend-
va volt, ahol a Magyar Nemzetiségi Mű -
ve lődési Intézet által rendezett magyar
kultúra napi gálaesten léptek fel. A nem-
zeti összetartozás évében – a történelmi
Magyarország szétesésének századik év -
fordulóján – mi is lehetne fontosabb,
mint a határokon átnyúló magyar közös-
ség egységének erősítése? E gondolat ve -
zérelte Gencsapáti és Szombathely nép-
táncosait, amikor eltervezték, hogy a
2020-as esztendőben végigjárják a Kár-
pát-medence hét szomszédos államába
szakadt magyar közösségeit. Az első ven-
dégszereplésre a lendvai Magyar Nemze-
tiségi Művelődési Intézet által rendezett
gálaest adott alkalmat, melyet a magyar
kultúra napja alkalmából, január 19-én tar-
tottak a Makovecz tervezte színházban.

A muravidéki magyar közösség díjá-
tadó estjét Zselictől Füzesig című műso-
rukkal gazdagították a vasiak, mely izgal-
mas folklórkörutazásban részesítette a
jelenlévőket. A színpadon megelevenedő

pillanatok – az asszonynép féktelen „ba -
nyalakodalmának”, a férfiak „korcsmai
dombérozásának” hangulata – élvezetes
estével ajándékozták meg a közönséget,
akik Somogy és Vas megye hagyományai
mellett az őrségi oláh cigányok táncos
örökségébe és az erdélyi magyar–román
együttélésbe is betekintést nyerhettek.
A Szökős és a gencsi hagyományőrzők tár-
sai voltak előadásukon a Reményik-iskola
Berke csoportjának ifjú táncosai, valamint
a Kanizsa Csillagait képviselő Horváth Zol-
tán és Ibolya, s a Gyéres Zenekar. A sorozat
áprilisban Erdélyben folytatódik.

Fotó: Lázár Lenke

Összetartozás
100

Európai Szociális
Alap
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