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XII. Búcsúi Fogathajtó Verseny 
Időpont: 2018. július 29. (vasárnap)
Helyszín: Gencsapáti Sportpálya

Hagyományos fogathajtó ver se -
nyünk re invitáljuk az érdeklődőket Jakab
búcsú napján Gencsapátiba

Program:

11.00 Akadályhajtás-első forduló
13.00 Ünnepélyes megnyitó
13.30 Akadályhajtás második forduló
(összevetés)
15.40 „Vadászhajtás” 
17.30 Eredményhirdetés

A versenyszámok között lovas-
ügyességi bemutatót tekinthetnek meg
az érdeklődők!

A két szám összetett győztese egy
ván dorserleget nyer el, aki három egy-
mást követő alkalommal megnyeri az
összetett versenyt a vándorserleg örökös
tulajdonosa lesz.  

Az eredményhirdetést követően tom-
bolasorsolás! (Fődíj: 1 póniló és sok-sok
értékes ajándék) 

A belépés díjtalan! Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Információ: 
Geröly Tibor 06-30/9271-013
e-mail: geroly.tibor@icloud.com

Művelődési Ház és Könyvtár Gencsapáti
06-30/560-5099, gencsmuvhaz@gpinet.hu

Megújuló intézményrendszer Gencsapátiban
A Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda
felújítása, korszerűsítése

Beruházás rövid bemutatása: A kapa-
citáshiánynak megfelelően a csoportszo-
bák bővítése történik, megfelelő öltöző
kialakítása tervezett. Az óvoda korszerű-
sítésével megfelelő, modern környezet
teremthető, biztosítva a hatékony neve-
lés infrastrukturális feltételeit, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű, és a

sajátos nevelési igényű gyerekekre. A fej-
lesztések megvalósításával növekszik a
komfortérzet, a gyerekek számára egész-
séges környezetet és minőségi szolgál-
tatást nyújthatunk.

Az óvoda helyiségeinek és a melegítő
konyhának az állapota és a szolgáltatási
színvonal megfelelő biztosítása megkö-
veteli a folyamatos fejlesztést, az elavult
elemek javítását. Az infrastrukturális fej-

lesztés során épületenergetikai fejlesz-
tésre is sor kerül.

Az egyenlő hozzáférés biztosítására
akadálymentesítés is megvalósul.

Fotó: Ohr Tibor
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A Gencsapáti Idősek Klubja fejlesztése
Az ingatlan beruházással az épület

külseje átalakul, belső termeinek elren-
dezése változik, a funkciók egymás mel-
lé helyezése segíti az optimális kihasz-
náltság elérését, a lehető legkényelme-
sebb használat érdekében. Szintén szük-
séges az épület környezetének rendbe
tétele – a megközelíthetőség biztosítása
miatt. Energetikai korszerűsítés, aka-
dálymentesítés, épületszerkezetek felújí-
tása, helyiségkapcsolatok átalakítása, vil-
lamossági rendszerek felújítása egyaránt
megvalósul.

A beruházás keretében beszerzésre
kerül 1 db FORD TRANSIT CUSTOM
Kombi Trend LWB 2,0 TDCi 130 LE M6
jármű, 2 db kerékpár is, valamint a szol-
gáltatási színvonal fejlesztése, a nappali
ellátás feltételeinek javítása, az ellátottak
szórakoztatása és az otthonérzet megte-
remtése érdekében egyéb eszközök
beszerzésére is sor kerül. 

2018 .  június hírmondó

Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása
A fejlesztés során hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés és nyílászárócsere történik,

továbbá napelemek kerülnek üzembehelyezésre. Ezek a felújítások környezetvédelmi
szempontból is előnyösek és természetesen komoly megtakarításokkal is jártak.

fotók: Ohr Tibor

Megújuló intézményrendszer Gencsapátiban
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Gencsapáti Község Önkormányzata
2018. július 16-17-én (hétfőn és kedden)
lomtalanítást végeztet a településen.  

A Közszolgáltató
2018. július 16-án a Miszori Zoltán

tértől délre eső területről (Hunyadi út
247., illetve 234. házszámig, Ady Alkot-
mány, Arany J., Deák, Dózsa, Gyöngyös,
Vízköz  utca és a Szent Flórián tér)

2018. július 17-én a Miszori Zoltán
tértől északra eső területről (Hunyadi út
249., illetve 236. házszámtól, Apponyi A.,
Bem, Béke, Dr. Szerdahelyi E., Berzse-
nyi, Ipar, Kossuth, Kőszegi, Petőfi, Pos-
ta, Savaria, Szentegyház, Széchenyi és
Vasút utca) 

szállítja el a házak elé, a közterüle-
tekre kihelyezett lomokat.

Az akció során az Önkormányzat elszál-
líttatja a háztartásokban feleslegessé
vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő
edényben méretük miatt el nem helyez-
hető, kiselejtezett lim-lom hulladékokat. 
Kérjük, hogy ezen holmikat  lehetőség
szerint szelektáltan, a lehetőség szerint
összekötve, zsákolva, továbbá a bútoro-
kat a hatékonyabb helykihasználás érde-
kében szétszerelve helyezzék ki a lomta-
lanítás napján 6.30 óráig házuk elé.

Kérjük, hogy a lomtalanítás során ne
rakjanak ki
– zöldhulladékot (kerti hulladékot,

nyesedéket), 
– szelektív hulladékot (sárga zsákban

gyűjthető hulladékot),
– állati tetemet, trágyát, 
– autóbontásból származó hulladékot

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

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

– lapátos zsákos hulladékot, 
– veszélyes hulladékot (permetetőszer,

göngyöleg, maradék festék, akku-
mulátor, hullámpala, neoncső,
gyógyszer, fáradt olaj, üzemanyagos
göngyöleg), 

valamint 
– elektronikai hulladékot, 

mert ezen hulladékok a lomtalanítás
során nem kerülnek elszállításra. 

Kérjük továbbá, hogy – a település
gondozottságának megőrzése érdekében
– a lomokat kizárólag a lomtalanítás reg-
gelén helyezzék ki.

A lomtalanítás gyors és zavarmen-
tes lebonyolításához kérem az együtt-
működésüket!          

Bodorkós Ferenc, polgármester

LomtalanításMeghívó
Gencsapáti Község Önkormányzata tisz-
telettel meghívja Önt és kedves családját
Szent István király és a magyar államala-
pítás tiszteletére, valamint az apáti búcsú
alkalmából rendezett ünnepi megemlé-
kezésre.

Időpont: 2018. augusztus 20. (hétfő)

Helyszín: Apáti templom, templom
előtti tér

Program:

10.00 Ünnepi szentmise az Apáti temp-
lomban

11.00 Megemlékezés a templom előtt
Közreműködnek: Gencsapáti népmű-

vészeti csoportjai és a Sárvári Nemzetkö-
zi Néptáncfesztivál vendég együttese

Ünnepi beszédet mond: Bodorkós
Ferenc polgármester
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. május 24-én
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyil-
vános testületi ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati kép-
viselő (6 fő). Tolnay Ákos önkormányza-
ti képviselő egyéb elfoglaltága miatt nem
tudott részt venni a Képviselő-testület
munkájában.

Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvo-
da,Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja, Varga Albin
igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár. 

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Bognár-Var-
ga Szilvia pénzügyi előadó, Kissné Sághi
Rita igazgatási előadó

A Képviselő-testület napirend előtt
megtárgyalta és elfogadta a két testüle-
ti ülés közötti időszak legfontosabb
eseményeiről szóló, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló polgármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület a testületi ülés során

1. elfogadta 

1.1. az Önkormányzat és intézményei az
Önkormányzat és intézményei 2017. évi
költség-vetésének végrehajtásáról szóló
7/2018. (V.25.) önkormányzati rendeletet
- a költségvetési év során a feladatellátás
zavarmentes volt, finanszírozási problé-
ma nem merült fel, a településen
87.591.006,- Ft-os felújítás valósult meg,
az Önkormányzat iparterületi ingatlan-
értékesítés során 266.113.500,- Ft-os
bevételt realizált, folytatta az út- és jár-
dafelújítási programot, a  pénzmarad-
vány összege jelentősen nőtt,

1.2. a szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 8/2018. (V.25.) önkormány-
zati rendeletet – a Képviselő-testület
több, jövedelemhatártól függő támoga-
tást vezetett be (a fiatalok helyben mara-
dásának ösztönzése érdekében születési
támogatást vezetett be, melynek összege

gyermekenként 30.000,- Ft, a község
megbecsülése és tisztelete kifejezése
érdekében a 80. életévét betöltött lakói
számára időskorúak támogatását bizto-
sít, melynek összege 20.000,- Ft), a
temetéssel járó terhek csökkentése érde-
kében 70.000,- Ft-ra emelte a települési
temetési támogatás összegét, magasabb
összegű támogatás biztosításáról határo-
zott a rendkívüli élethelyzetbe került
lakosai számára;

1.3. a Gyöngyös-kert Óvoda 2017. évi
szakmai tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót; 

1.4. az Idősek Klubja 2017. évi szakmai
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót;

1.5. a Művelődési Ház és Könyvtár 2017.
évi szakmai tevékenységéről szóló szak-
mai beszámolót;

1.6. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló
beszámolót;

1.7. a Pálos Károly Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2017-ben Gencsapátiban végzett mun-
kájáról szóló beszámolót;

1.8. a 2017-ben végzett belső ellenőrzé-
sekről szóló éves ellenőrzési jelentést.

2. Döntött 

2.1. a Gencsapáti székhelyű civil szerve-
zetek 2018. évi támogatási kérelmeiről –
az Önkormányzat 2018-ban 1.040.000,-
Ft-os támogatást biztosít a civil szerve-
zetek számára; 

2.2. a FORD TRANSIT 9 személyes kis-
busz beszerzési eljárása keretében be -
nyújtott árajánlatokról – a buszbeszerzés
az Idősek Klubja felújítási pályázata ke -
retében történik;

3. A Képviselő-testület a gencsapáti gye-
rekek nyári hittan táborozásához
150.000,- Ft önkormányzati támogatást
biztosított a Gencsapáti Római Katolikus
Plébánia számára.

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

Képviselő-testületi ülés

Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai Gencsapátiban 
2018. harmadik negyedévben (négyhetente keddi napokon)

Júliusban 3-án és 31-én; Augusztus 28-án; Szeptember 25-én

Máskép(p) 2018
HELYTÖRTÉNETI
FOTÓ- ÉS FILMPÁLYÁZAT

Mutasd be településed változó arcait!
Ragadj fényképezőgépet, kamerát vagy
mobilt! Légy kreatív, fedezd fel lakóhe-
lyed és nyerd meg a számos díj egyikét!

A Berzsenyi Dániel Könyvtár, a H+ Média
és Kulturális Egyesület és a Szombathe-
lyi Szépítő Egyesület Vas megyei hely-
történeti fotó- és filmpályázatot hirdet
általános és középiskolás, valamint főis-
kolás és egyetemista diákok részére. 

A megyében járva bizonyára ti is ész-
revettétek, hogy az elmúlt 10 évben a
településeken új utcák, terek, épüle-
tek jöttek létre, pihenőparkok, sportlé-
tesítmények és tanösvények születtek,
emléktáblákat, szobrokat avattak, szá-
mos közintézmény, templom meg-
újult, miközben régi kastélyok, műem-
lékek, egykori lakóházak omladoznak
vagy tűnnek el végleg. Várjuk a pozitív
vagy negatív véleményed közvetlen kör-
nyezetedről, melyet megfogalmazhatsz
filmen, vagy fotón.

Készíthetsz fényképet dokumentálá-
si szándékkal. Egymás mellé állíthatod a
múltat és a jelent, mint a napjainkban
oly népszerű egykor és ma sorozatok a
nyomtatott és elektronikus sajtóban. Ha
a filmezés mellett döntesz, készíthetsz
etűdöt, dokumentumfilmet vagy ripor-
tot.  Rád bízzuk a döntést. 

Egy pályázó mindkét kategóriában
nevezhet. Nevezési díj nincs. 

Az elkészült pályamunkákat szakér-
tők bevonásával, kategóriánként és
korosztályonként értékeljük. A zsűri
első, második és harmadik helyért járó
(7000–20.000 Ft értékű) díjakat, vala-
mint különdíjakat oszt ki. Az alkotáso-
kat a könyvtárban, valamint Szombat-
hely és a városkörnyék több iskolájában
és közintézményében vándorkiállítás és
vetítés keretében mutatjuk be. 

Beküldési határidő: 2018. december 7. 
A pályázati feltételek, illetve a neve-

zési lap a www.bdmk.hu/maskep hon-
lapon érhető el.

A pályázattal kapcsolatban tájékoz-
tatás kérhető:

Szalainé Bodor Edittől vagy Boros Fe -
renc től a maskepszombathely@gmail.com 
e-mail címen vagy az 06/94-513-530-as
telefonszámon.
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Az idei tavasz sok sikert hozott szá-
munkra. Gyermekeink számos verse-
nyen mérettették meg magukat, és kivá-
ló helyezéseket értek el. 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott
Őry Orsolya 5. osztályos tanulónk a Simo-
nyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírá-
si verseny megyei fordulóján, s továbbju-
tott az országos döntőre, ahol megyénket
képviselte. Orsi ragyogó eredményt ért el
történelem tantárgyból is a Tudásbajnok-
ságon, s részt vehet Szegeden a verseny
országos megmérettetésén. A Tudásbaj-
nokság megyei fordulóján Koltai Gréta (3.
osztály) III. helyezést ért el környezetis-
meret tantárgyból. Tóth Gyöngyi Mária a

TITOK országos levelezőversenyen német
nyelvből III. helyezett lett.

Szabó András János atlétánk a kisis-
kolák atlétikai versenyén 600 m-es sík-
futásban megyei második helyezést szer-
zett, s továbbjutott az országos döntőre.
Végh Márk (3. osztály), Horváth Hunor
Péter (6. osztály), Serman Marcell (7.
osztály), Varga Benedek (8. osztály) a
kisiskolák atlétikai versenyén svéd váltó-
ban II. helyezést értek el.  

Alsós diákjaink a Felsőbüki Nagy Pál
alsó tagozatos tanulmányi versenyen
öregbítették iskolánk hírnevét. Szabó
Zaránd 3. osztályos tanuló matemati-
kából, Zanati Míra (4. osztály) pedig értő

Az iskola versenyeredményei

2018. május 26-án Budapesten, az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen rendezték
meg a 21. Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny Kárpát-medencei döntőjét, ame-
lyen a magyarországi diákokkal együtt
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidé-
ki diákok is részt vettek.

A döntőbe a legjobb Vas megyei
diákként továbbjutva, iskolánk tanulója,
Őry Orsolya az 5. osztályosok között
indult és 97%-os eredményével, szoros
versenyben az 5. helyen végzett Felké-
szítő tanára: Kántor Zoltánné.

Orsi – ugyancsak a legjobb 5. osztá-
lyos Vas megyei diákként – bejutott a
Tudásbajnokság szegedi országos dön-
tőjébe történelem tantárgyból. Az orszá-
gos döntőn azonban sajnos nem tudott
részt venni, mert azt ugyanabban az idő-
pontban rendezték, mint a helyesírási
versenyt.

Felkészítő tanára:Koltainé Németh
Kornélia.

Orsi országos
tanulmányi
versenyen

Cserni Réka, Németh
Borbála, Horváth Szonja
a gencsapáti díjazottak.

Ebben az évben is
megrendezésre került
május 25–26-a között
Szarvason a VI. OR  SZÁ -
GOS TEXTIL-, BŐR- ÉS
KÉZMŰVES VERSENY
az Alapfokú Művészet
Oktatásbani tanulók ré -
szére.

A Chován Kálmán
AMI által rendezett két-
napos döntőbe 13 iskola
37 tanulója jutott be, 4

korcsoportba. Szombathelyről a Dr. Pesovár Ernő, AMI négy tanulója: Horváth Szon-
ja, Cserni Réka, Németh Borbála, és Vörös Péter érdemelte ki a meghívást és ért el szép
eredményeket.

Minden korcsoportban kötelező és szabadon választott feladatokat kellett meg-
oldaniuk a versenyzőknek, akik e két feladat összesített pontjai alapján lettek rang-
sorolva. Az első korcsoportban először egy kedvenc tárgy tárolóeszközét a kötelező-
ben viszont a helyszínen felépített mese díszletébe kellett bábfigurákat készíteni. E
korcsoportban Cserni Réka II. legjobbnak bizonyult, peddignádból készült gyöngyös
ceruzatartójával valamint szizálból és rafiából font „csengős csikójával”.

A harmadik korcsoportban is 4-4 óra állt a versenyzők rendelkezésére, hogy hasz-
nálati tárgyaikat, illetve kötelezően egy – népi mesterség kiválasztásával – népi edényt
hozzanak létre. Ebben Horváth Szonja, fonott-húzott díszítésű peddignád kosarával
és kerámia hagymatartójával 2., Németh Borbála lapnyújtásos technikával agyagból
készült áttört levél tartójával és nagyméretű népi rátétdíszítésű füles gyertya márto-
gatójával 3. helyezést ért el.

A zsűri elnőke Lázár Zsuzsa iparművész a Budai Rajziskola igazgatója volt, aki meg
volt elégedve a tanulók teljesítményével. A versenyzők munkái nem csak az adott kor-
csoport tantervi, szakmai követelményeit tudták magas szinten bemutatni, hanem
alkotásaikban a gyakorlati kreativitásuk, egyéniségük, alkotó fantáziájuk sokszínűsé-
ge is megmutatkozott.

A XXI. század Magyarországán egyre kevesebb a kézművességgel foglalkozó
szakember, ezért is öröm, hogy ilyen tehetséggel és szeretettel foglalkoznak még
fiatalok ezzel a tevékenységgel. Reméljük közülük kerülnek ki a jövő kézműves
művészei. 

A munkákat és résztvevőket a Chován Kálmán AMI honlapján meglehet tekinte-
ni./ http://www.chovan.hu/

Tudósító: Horváth Attila felkészítő tanár

Sikeres kézműves diákok Szarvason

olvasásból II. helyezett lett. Katona
Dániel (1. osztály) a Benedek Elek mese-
mondó versenyen II. helyezést ért el. 

Böndicz Bíbor (3. osztály), Mucza
Lídia (3. osztály), Koltai Gréta (3. osz-
tály) és Őry Orsolya (5. osztály) a Vass
Lajos népzenei verseny regionális dön-
tőjén kiemelt arany minősítést kaptak, s
továbbjutottak az országos döntőre.
Böndicz Bíbor (3. osztály) a Brenner
János Általános Iskola és Gimnázium
által rendezett Békefi Antal népdalének-
lési emlékversenyen arany minősítést
szerzett. 

Simon Barnabás 1. osztályos tanuló
a Bendegúz Nyelvész Tudásbajnokság
megyei fordulóján II. helyezést ért el. 

Versenyzőinknek gratulálunk, s továb-
bi kitartó munkát és sikereket kívánunk.
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TV,  VI  DEÓ,  HI  FI ,  

MO NI  TOR,  

SZÁ MÍ TÓ GÉP 

K É  S Z Ü  L É  K E K

J A  V Í  T Á  S A

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

KŐKA-TEAM KfT.
Cégünk vállal:
• összetett adminisztratív szolgáltatást (pl. jegyzőkönyvek írása, kísérőlevelek
elkészítése, táblázatok, kimutatások készítése, statisztikák készítése, adatfeldol-
gozás és rögzítés, számlázás, levelezések, fax és szkennelés, megrendelések lebo-
nyolítása stb.)
• PR és kommunikációs tevékenységet, rendezvényszervezést (pl. konferencia-
és esküvőszervezés, tárgyalások egyeztetése, előadások szervezése, meghívók keze-
lése, ajándéktárgyak megrendelése, stb.)

Manapság egyre több vállalkozás, cég él az általunk kínált lehetőséggel, mivel egy-
részt számtalan területen tudjuk segíteni az ügyfelek munkáját, továbbá költségha-
tékonyabb, mint egy állandó alkalmazott foglalkoztatása.

F O R d u l j O n  h O z z á n K  B I z A l O M M A l !

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
+6078 vagy kapcsolat.koka@gmail.com 

• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m 2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
• Művelésre kiadom a Malom és a Deák
Ferenc kereszteződésében lévő 1504 m2

területet. Érdeklődni: 83/346-155
• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 tel-
ken kétszintes épület alpesi tetővel, pin-
cével, szőlővel, teljes felszereléssel, vala-
mint 785 m2-es szántó eladó. Érdeklőd-
ni a 94/321-373, vagy 06/20/511-5359
telefonon. Villany van, víz megoldható.
• Immár 30 éve közmegelégedésre, elő-
nevelt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid
610 Ft/db, hús-hibrid 530 Ft/db, kakas 520
Ft/ db, a vegyes 500 Ft/db. 20 kg-os csirke-
táp rendelhető 3300 Ft-os áron.  Rendelést
lehet leadni személyesen Gencsapáti
Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047. 
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre
javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz olda-
lon 6,61 teljesítmény, méret: 48x82x42
cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. Irá-
nyár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), új kat-
lan és nagy kovács satu eladók! Érdek-
lődni: 06/30/4734-519
• 120, 140, 300 literes boroshordó, 60
l-es szőlőprés, 2 db 50 literes üvegballon
tartóval 1 db 20 l-es üvegballon eladó!
Tel.: 30/2255-552
• Gencsapátiban CK lapok: 120x80 cm
-490 Ft/db, 125x120 cm- 690 Ft/db áron
eladók (10 mm vastag), kis és nagy tétel-
ben is! Érdeklődni: 06/20/9817-007
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• Megbízható, munkájára igényes segít-
séget keresek, családi ház takarítására.
Heti 1 alkalommal, 4 órában. Érdeklődni
a 06 20 421 8790 telefonszámon lehet.
• Gencsapátiban 5 m3 termőföld in -
gyen elvihető! Tel.: 30/650-7135!
• 20 m-es öntözőslag és vezetékes gáz-
tűzhely eladó! 94/330-327
• 2x3 m-es velúr, dohánybarna színű
szőnyeg újszerű állapotban eladó! Tel:
70/605-8033
• Szőlőhegyen eladó gondozott, külte-
rületi szőlő és gyümölcsös 681 nm-en,
mellette 798 nm-es, megoldott gondo-
zású szántóföld. 9 nm-es, fűthető mező-
gazdasági épület, víz fúrt kútból. Irányár
1,12 millió forint. Érd.: 06202412052
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961

Apróhirdetések
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2018. szeptember 8.  Gencsapáti Sportpálya
Helyi érték és közösség kulturális programsorozat

Gencsapátiban. A tavalyihoz hasonlóan helyi értékeink
bemutatására és egy közös együttlétre invitáljuk Önöket!

13.00 „Gencsapáti ízei” címmel főzőversenyt hirdettünk,
amelyre, családok, közösségek, baráti társaságok, civil
szervezetek jelentkezését várjuk! A verseny lebonyolítása 

kb. 13–17 óra között. (Információ: Varga Albin 30/560-
5099) Egészségsátor – a Gencsapáti Idősek Klubja és a Védő-
női szolgálat közreműködésével. 

Játszóház, arcfestés és játékok kisgyermekeknek, csalá-
doknak! Légvár, ugráló vár a helyszínen!

15–21.00 Színpadi műsor a rendezvénysátorban – közreműködnek: Apponyi
Albert Általános Iskola, Gyöngyös kert Óvoda, Vasi Népdalstúdió, Gencsapáti Nép-
tánccsoportjai (Kiskópic, Kópic, Ispiláng és Hagyományőrző együtteseink), Boglya Nép-
zenei Együttes

kb. 17.30 a főzőverseny eredményhirdetése, közös estebéd, amelyre szeretettel vár-
juk Gencsapáti lakóit!

A további fellépőket még következő számunkban pontosítjuk, de biztosan itt lesz-
nek: Pannon Cigányzenekar szólistái – magyar cigánymuzsika, Big Mouse-koncert
(operett-sramli), LiverPaul (Beatles slágerek) együttes 

22.00 Unikum buli 

A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gencsapáti falunap – Érték és közösség

A Csoport az idei nyári táborát 2018. 06.
17. – 2018. 06. 22. között rendezte. Idén
változott a helyszín, Kiscsőszre esett a
választás. Azt gondolom jól döntöttünk! 

Rajtunk kívül a helyi csoportok, a Kó -
pichoz hasonló korú tagjai is részt vettek a
táborban. Az egész heti tábori programot
végigkísérte egy vetélkedő sorozat, ahol
vegyes csapatok mérették meg magukat. A
feladatok közt szerepeltek ügyességi fel-
adatok, pl. gumicsizma hajítás, vízhordás
eszközök nélkül stb., illetve szellemi fel-
adatok is pl. néprajzi totó. Nagyon jó han-
gulatban telt az idő és szerencsére az idő-
járás is nagyon kedvező volt.

Természetesen a tánc sem maradha-
tott el a tábori programból. Minden nap
délelőtt és délután is voltak táncos elfog-

laltságok. A táborlakók közösen vasi tán-
cokkal ismerkedtek, míg a Kópic külön
mezőségi táncokat tanult, illetve az el -
múlt időszak koreográfiáinak a tánc-
anyagait elevenítette fel.

A fiúk Antal Áronnal is dolgoztak, aki
magyarszentbenedeki pontozót tanított
nekik.

Büszke vagyok a Kópicosokra, mert
egy igazán remek és jól együtt élő és
mű kö dő közösség képét mutatták.
Nagyon együtt voltak, mindenki sok-
sok jó és felejthetetlen élménnyel tért
haza, ahogy mi is. Köszönet a házigaz-
dáinknak, Beának és Cimbinek, illetve
köszönet a szülőknek! Hajrá Kópic!
Hajrá Gencsapáti! 

Spiegel Zoltán

A Kópic néptánccsoport táborozása

A Szentkúti esték programsorozat kere-
tében bemutatjuk „TISZTA FORRÁS-
BÓL – TISZTA FORRÁSHOZ” 

Pál István SZALONNA ÉS BANDÁJA
KONCERTJÉT

A GENCSAPÁTI SZENTKÚTNÁL
2018. szeptember 9-én vasárnap az esti
órákban…

A koncert előtt a Gencsapáti hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes és a Kiskó-
pic együttes bemutatja az „Ember ilyet
nem tud – ehhez maga az ördög-kő!”
címmel  Molnár Péter és Györke Eszter
koreográfiáját… részletek hamarosan…

Szentkúti esték
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HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TŐSÉG!

1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 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!

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: 2018. július 15.

A fellépés dús májusi hónapot követő-
en táborozással zárta fennállásának 5.
esztendejét a Kiskópic tánccsoport. 

A táncos lábú gyerkőcök június 22–24
között a szőcei Csicsóka tanyán töltöttek
3 eseménydús napot. Táncpróbák, kéz-
műves foglalkozások valamint sok-sok
játék mellett a táborozók ellátogattak az
Őrségi Nemzeti Park egyik leghíresebb

fokozottan védett területére, a Tőzegmo-
hás tanösvényre valamint a Lápok Házába. 

Az idei esztendőben a tábor szom-
bati napjára esett Szent Iván éjszakája.
Így természetesen nem maradhatott el
a tábortűz gyújtás, a jeles naphoz kötődő
hiedelmek felelevenítése valamint a tá -
bortűz körbetáncolása sem. Élmények-
kel teli, fáradt szempárok hagyták

maguk mögött a tábort és ezzel együtt
csoportunk talán legmozgalmasabb tan-
évét. Néhány hét pihenést követően
azonban már ismét előkerülnek a táncos
cipők: július 27-én, pénteken Kapolcsra
indulunk a Művészetek Völgye fesztivál-
ra, ahol a Muharay udvarban találkozhat
velünk a közönség. 

Takács Ádám

Szőcén zárta a 2017/2018-as esztendőt a Kiskópic

Bolondballagás az iskolában

Első sor balról jobbra: Farkas Barbara, Imre Máté, Varga Boglárka Csenge, Németh Lili, Kamenyiczki Hanna, Koltainé Németh Kornélia
osztályfőnök, Tóth Viktória, Szabó Gergő, Kiss Attila, Horváth Ádám. Hátsó sor balról jobbra: Horváth Barna, Stumpfel Bence, Varga

Benedek, Varga Bálint, Spanyó Martin, Simon Laura, Rózsa Ramóna, Szigetvári Vivien, Krepsz Hanna (hiányzik a képről)
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