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Meghívó
Ismét ringbe szállnak a
is a böllérversenyen. Albert Csaba pincéjénél várjuk az érdeklődőket 2017.
március 4-én 10 órától kóstolóra! Hajrá Gencsapáti!

Gencsapáti Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és Barátait az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésére.
Időpont: 2017. március 14-én, kedden, 17 órai kezdettel
Helyszín: Apponyi Albert Általános Iskola
Közreműködnek:
– Apponyi Albert Általános Iskola tanulói
– Gencsapáti művészeti csoportjai
Ünnepi beszédet mond: Ágh Péter országgyűlési képviselő
A megemlékezés keretében kerül sor a „Gencsapátiért végzett
kiemelkedő munkáért” és a „Gencsapáti Ifjú Tehetsége” elismerések átadására.
A megemlékezést követően fáklyás felvonulást és koszorúzást tartunk a Hősi Emlékműnél. Kérjük a szervezeteket,
jelezzék szándékukat a Művelődési Ház és Könyvtárban, vagy
a 30/560-5099 telefonon.
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Önkormányzati hírek
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. január 19-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Jáger József és Kiss Tibor
képviselők (5 fő).
Tolnay Ákos munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a testület munkájában, míg Abért Valentin
az ülés időpontjában külföldön tartózkodott.
Meghívottként: Varga Albin igazgató, Művelődési Ház és Községi-Iskolai
Könyvtár
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné Sághi Rita igazgatási előadó
A Képviselő-testület napirend előtt megtárgyalta és elfogadta a két testületi 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. a szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletet – a testület – a szociális
biztonság megőrzése, valamint a rászoruló személyek hatékonyabb támogathatósága érdekében – megemelte a
rendkívüli és rendszeres települési támogatások jogosultságára vonatkozó jövedelemhatárokat.
1.2. a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2017. évi illetménykiegészítéséről szóló
2/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletet
1.3. a Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét.

Civil oldal
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 adományukkal segíteni a
Gencsapáti-Perenye Polgárőrség működését. Adószámunk: 18888283-1-18.
Tisztelettel és köszönettel: Csabai János,
elnök
Köszönet! A Gencsapáti KSE köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki az adója 1 % -

1.4. a 2017. évi önkormányzati felújításokról, fejlesztésekről szóló polgármesteri tájékoztatót.
1.5. a teljesítménykövetelmények alapját képező, 2017. évi kiemelt köztisztviselői célokat.
2. Módosította Bodorkós Ferenc társadalmi megbízatású polgármester és
Geröly Tibor társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2017. január 1-jei módosítása a polgármesteri feladatellátás nagyságrendjéhez
képest igazságosabb, méltányosabb és
arányosabb polgármesteri illetményeket
(tiszteletdíjakat) állapított meg
3. Szükségesnek tartotta a lakóterületi
övezetekben a meglévő és új építési telkek szélességére, mélységére, minimális
telekméretére vonatkozó előírások felülvizsgálatát – a településtervező a szakmai munkát megkezdte, a településrendezési eszközök módosítási eljárásáról a
település lakóit tájékoztatni fogjuk, az
Önkormányzat célja, hogy – ahol ezt az
építési telkek adottságai lehetővé teszik –
biztosítsa a beépítés lehetőségét.
4. Döntött arról, hogy
4.1. a három év alatti gyermekek kötelező bölcsődei ellátásáról Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzatával
megkötendő feladat-ellátási szerződéssel kíván gondoskodni.
4.2. a 2017. évi, több intézményt érintő
intézményi felújítások zökkenőmentes
elvégzése, valamint a felújítandó intézmények tárgyi eszközeinek elhelyezése
érdekében a Kerekerdő Alapítvánnyal
2013. december 30-án megkötött bérleti
szerződést megszünteti.
4.3. a település tisztaságának és rendezettségének megőrzése érdekében be-

ának felajánlásával segítette munkánkat.
Egyben kérjük, hogy idén is támogassa
egyesületünk tevékenységét. Adószám:
19892636-1-18 .
Köszönettel: Gencsapáti Községi Sportegyesület
Köszönjük! Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör Egyesület nevében, ezúton is köszönjük az SZJA 1%-os felajánlásaikat, amelyet
az egyesület szakmai programjaira,
működési költségeire – többek között a
Hírmondó újság kiadására – fordítottunk
2016-ban is. Kérjük, idén is válasszon bennünket! Adószámunk: 18883680-1-18.
Köszönettel: Tanai Erzsébet, elnök
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gyűjti a magánszemélyek tulajdonát képező, feleslegessé vált személygépjárművek
autógumijait, és gondoskodik az ártalmatlanításukról – a begyűjtés módjáról és
időpontjáról a település lakói külön hirdetményben tájékoztatást kapnak.
4.4. a település méltó megjelenése érdekében a Lukácsházán 2017. március 4-én
megrendezendő böllérversenyen történő
részvételre 100.000,- Ft támogatást biztosít a Művelődési Ház és Könyvtár számára.
5. A kisiskolában lévő, önkormányzati
vagyonelemek vizsgálatára Selejtezési
Bizottságot hozott létre.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. január 26-án
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános
képviselő-testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Jáger József, Kiss Tibor
és Tolnay Ákos képviselők (6 fő).
Abért Valentin az ülés időpontjában
külföldön tartózkodott, ezért tudott
részt venni a testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné
Sághi Rita igazgatási előadó
A Képviselő-testület az ülés során elfogadta a településszerkezeti terv módosítását, valamint a község Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosítását – a döntésekkel a Képviselő-testület lezárta a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárással
történő módosítási eljárását. A módosítás célja az iparterületi fejlesztés, a Szentegyház utca tengelyének folytatásában
tervezett logisztikai központ megvalósításának lehetővé tétele, valamint az Lke
-01-06 építési övezetben beépíthető legkisebb telekméret módosítása volt.
A tájékoztatót összeállította:
Dr. Görög István

A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekeiért
Alapítvány köszönti Önt, aki már korábban
is nekünk juttatta jövedelemadója 1%-át, és
Önt, aki reményeink 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, játékokkal gazdagodhasson.
Az alapítvány adószáma: 18887653-1-18
Kérjük és Köszönjük további támogatásukat!
Tisztelt adózó állampolgár, kedves gencsapátiak! Ezúton is köszönjük eddigi fel-
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ajánlásait, amellyel a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes az Ispiláng
együttes, a Kópic, Kiskópic, Gezemice
csoportok, illetve a Vasi Népdalstúdió és
utánpótlás csoportjainak szakmai munkáját támogatta. Ön idén ismét dönthet,
hogy melyik szervezetnek ajánlja fel az
SZJA 1%-át. Kérjük, tiszteljen meg minket
bizalmával. Együttesünk országos, nemzetközi, megyei és természetesen helyi

ünnepeken képviseli Gencsapátit. Célunk
a helyi és vasi és a Kárpát medence néptánc, népzenei hagyományának megőrzése, hiteles feldolgozása és színpadra állítása, a helyi szokások életben tartása, átörökítése. Adószámunk: 16867006-1-18.
Köszönjük segítségét!
Tisztelt Gencsapáti Lakosok! Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők! Kérjük, hogy személyi
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jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák az Apponyi Albert Általános
Iskola alapítványát. Támogatásukkal segítik
a gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek
gyarapítását, a szabadidős tevékenységük
megvalósítását, tehetséggondozását, jutalmazását. Az alapítvány neve: Gencsapáti,
Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány. Adószáma: 18883147-1-18.
Felajánlásukat előre is köszönjük!

Gyöngyös-kert Óvoda hírei
A január a hideg ellenére is eseménydúsan
telt az óvodás gyerekek számára. Először is
a hónak örültünk a legjobban. Csúszkáltunk, hógolyóztunk, angyalt varázsoltunk
a hóba. Nem számított a kipirosodott arc!
Nem feledkeztünk meg az itt telelő
madarakról sem. Minden csoport a saját
etetőjében várta a szárnyas kisvendégeket.
A gyerekeket pedig a korcsolyapálya
várta. A Tudorka, Cseperedő és PöttömPötty csoport lelkes jelentkezői megkezdték a 8 alkalomból álló korcsolya tanfolyamot. A pottyanások ellenére mindenki
jól vette az akadályokat, örömmel, ügyesen teljesítették a feladatokat a jégen.
Második múzeumi foglalkozásukon
a Föld és a körülötte keringő bolygókról

hallhattunk, kiemelten a Nap, Hold szerepéről az ember és állat életében.
Igazi élménye ennek az időszaknak
azonban a várva várt farsang eljövetele
volt. Kicsik és nagyok, óvónénikkel
együtt szebbnél szebb maskarába öltözve érkeztek az óvodába. Alig ismertük fel
egymást! Mókával, tánccal, tréfás játékokkal versengésekkel teltek a napok.
Bulizós hangulat járta át az egész óvodát!
Nagy Jonathan bűvész is ellátogatott
hozzánk, akinek varázslatait ámulattal
figyelték a gyerekek.
Köszönjük a Szülői Közösség farsangi ajándékát valamint Happy Land
játszóházban eltöltött mozgalmas délelőttöket!

Lufihajtogatás

Csoportkép a koripályán

Iseum

Busó a csoportban

Játszóházban
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
A Szombathelyi Egyházmegyében élő házaspárok is bekapcsolódnak e nemes programba. A programszervezésében Gencsapáti házaspárok is aktívan részt vettek.
A program sokrétű, ötletes és a résztvevő házaspároknak nagyon hasznos.
A feladatok megoldásában közösen
vesznek részt, de van a feleség és férj
részére is személyes feladat. Meglepetés
egymásnak, közös feladatok pl. mozi
látogatás (Lavina), kávézás, családfa készítés, séta közben feladatok, melyeket
közösen kell felfedezni és megoldani.
Előadások: Válságban van-e a házasság?
A Házasság Hete nyitásaként a Kámon
Krisztus Király templomban imádság a
házasságért és a nehézségekkel küzdő
házaspárokért, jegyesekért. A programzárásaként hálaadó szentmisén vettek
részt a házaspárok a Székesegyházban.
Közel két évtizede Angliából indult el
ez a kezdeményezés, amely Bálint-nap
környékén minden évben egy hétig a
házasság és a család fontosságára kívánja
irányítani a figyelmet. A házasság hetét –
amelyhez hazai és nemzetközi szinten
is számos ismert közéleti személyiség
csatlakozott kifejezve elköteleződését a
házasság, a család ügye iránt – mára 4
kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot
2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű
összefogásával, számtalan nagyváros,
település, közösség részvételével.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára,

amelyben a felek megtapasztalhatják
a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az
őszinte megbocsátás értékét egy nekik
rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő
saját elhatározásából elkötelezi magát,
hogy egymás bátorítására, segítésére és
védelmére törekszik egész életében.
Ilyen módon a házasság felelősségteljes,
biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük
minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű
összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi
érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan
helyi kezdeményezést, amely hidat épít
az adott közösség környezetében élő
házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról,
örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik
bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni
a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren
tartani azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

Könyvajánló:
Jókat beszélgetni, megértetni magam és
megismerni a páromat, megfogalmazni
az érzéseimet, eltöprengeni a vágyaimról, meghatározni a terveimet, a közös
jövőnket, tisztázni a közös dolgainkat –
mi ennek a módja? Nemes Ödön módszere az őszinteségre, a meghittségre, a
közös döntéshozatalra, sőt a helyes
veszekedésre is megtanít. „Nem kioktat,
hanem kérdez, gondolkodtat, választ
vár. Segíteni akar, hogy két ember még
mélyebben egymásra találhasson a szerelemben” – ajánlja Bíró László püspök.
Horváth Attila & Ági

Lelki adoptálás Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
A lelki adoptálási fogadalomnak három
nagyon jelentős hatása van:
Öröm, magyar népünk megmentésére irányuló törekvés, lelki béke és nyugalom.
Sokan tesznek adoptálási fogadalmat
olyan idősebb asszonyok és nők, akiknek
saját gyermekük sohasem volt. Fogadalmuk révén most már akár „sokadik”
gyermekükért imádkoznak. Vannak
olyanok is, akik minden „gyermeküknek” nevet adtak, és a lelki kapcsolatot a
fogadalom lejárta után is megtartják úgy,
hogy később is imádkoznak”gyermekeikért”, már nem fogadalomból, hanem
szeretetből. Lelki értelemben rájuk is
vonatkozik a kinyilatkoztatás igazsága:
több a gyermeke a magányosnak, mint
akinek férje van. – Mindez nagy örömmel tölti el őket.

Fogadalmat tesznek olyanok is, akik
mélyen átélik a magyar népünk tragédiáját: nem kell világháború ahhoz, hogy
egy nép eltűnjön a történelem színpadáról! Elég a törvényesített abortusz, és
a nép saját magának ássa meg a sírt.
Magyarországon a több mint ötmillió
abortusz /gyermekgyilkosság/, iszonyatos
vérveszteség önpusztítás. Akiket ez
mélyen megérint, úgy érzik, hogy a lelki
adoptálási fogadalommal a magyar népet
megmentő mozgalomba kapcsolódtak be.
És fogadalmat tesznek olyanok is,
akik valamikor – bármilyen okból kifolyólag – elkövették az abortusz bűnét
és ez iszonyatos teherként nehezedik
lelkükre. Nem tudnak megnyugodni, és
szentgyónásaikban újra és újra vádolják
magukat, A gyóntatóatyák hiába nyugtatják őket azzal, hogy amit Isten egy-

szer megbocsátott, azt örökre megbocsátotta – ők maguknak nem tudnak
megbocsátani.
A lelki adoptálási fogadalom volt az
egyetlen, amely lelki békét és nyugalmat adott azáltal, hogy az élet szolgálatába állította őket.
Gencsapátiban immár 6. éve történik
meg, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony
napján fogadalmat teszünk.
Aki úgy érzi, hogy e gondolatok után
szívesen és szeretetből vállalja, hogy
kilenc hónapon át imádkozik egy
veszélyben lévő magzatért, az a Szent
Jakab templom sekrestyéjében feliratkozhat a fogadalom tételre, melyet
ünnepi szentmisében teszünk meg és
Gombos T. Bálint atya fogja celebrálni.
Életre születünk: gondolatok
Horváth Attila & Ági
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Az Idősek Klubja januári programjairól
A főzőklubban egyik klubtagunktól vaddisznó májat kaptunk (ezúton is köszönjük neki),
és dolgoztuk fel különleges saját fűszerezéssel a kukták közös ötlete alapján, illetve almafánkot készítettünk, amit fahéjas porcukorral tálaltunk. Kóstolóba pár darabot helyi
étkezőinknek is fel tudtunk ajánlani.

tünk be. A pályázatra csoportként tíz
darab, csak papírból készült tárgyat készítettünk, egy-ketten egyéni kategóriában
is indultak saját alkotásukkal. Az elkészült
remekművek a képen láthatóak.
Az egészségklub keretén belül működő
időstorna továbbra is rendkívül népszerű,
további új tagokkal bővült a tornászni
vágyó „fiatalok klubja”. A csütörtök délutánonként útjára indított játék sorozat
első pár alkalmával a „Szerencsekerék”
nevű játékkal ismerkedtünk, és szórakoztunk nagyokat.

A kézműves klub résztvevőivel a „Papírcsodák” című nyereményjátékra nevez-

A különböző klubok következő időpontjai a 2017. évi Gencsapáti Rendezvénynaptárban megtalálhatóak. A klubok
adott havi aktuális témáiról az Idősek

Versmondó verseny,
és rajzpályázat
A tavasz jegyében hirdetett rajzpályázatot és versmondó versenyt a lukácsházi
Gyöngyház Óvoda.
A felhívásra öt óvodából 52 alkotás
érkezett. Iliás Márta, művésztanárnak
nehéz dolga volt, nem is tudott sorrendet
felállítani, 27 gyermek részesült díjazásban.
Óvodánkból a Tudorka csoportból
Gáspár Virág, Horváth Mercédesz, Végh
Léna és Hittaller Kristóf alkotása, a Tökmag csoportból Fehér Aliz és Benczik
Dániel rajza, a Pöttöm-Pötty csoportból
Bősze Imre és Widder Csongor festéknyomata díjazott mű lett. Rózsa Nóra
alkotása különdíjat érdemelt. Gratulálunk nekik!
Valamennyi munkából kiállítás nyílt
a lukácsházi óvodában, melyet az érdeklődők március 3-ig tekinthetnek meg.
A versmondó versenyen 24 kisgyerek
vállalta a szereplést.
A zsűri tagjai – Tamásné Geröly
Mária, nyugdíjas óvónő, H. Nagy Katalin, a Mesebolt Bábszínház nyugdíjas
igazgatója és Devecsery László költő,
tanár – itt is nehezen hoztak döntést,
hiszen sok hitelesen, nagy átéléssel elő-

adott produkcióban gyönyörködhettek.
Az eredményhirdetésre való várakozás izgalmát a közös éneklés és tánc
oldotta a Capito Gitár Klub (Várhelyi
Zoltán és tanítványai) segítségével.
A támogatóknak köszönhetően a
gyermekek számára kedves ajándékokkal díjazták a legjobbakat.
A versmondó verseny eredménye:
1. helyezett: Csonka Emma – Lukácsháza
2. helyezett: Hittaller Kristóf – Gencsapáti, Gyöngyös-kert Óvoda, Tudorka csoport
Horváth Borbála – Lukácsháza
Kiss Balázs – Perenye
3. helyezett: Tar Botond – Lukácsháza
Kiss Luca – Kőszeg
Különdíjat érdemelt:
Katona Dániel – Gencsapáti, Gyöngyös-kert Óvoda, Tudorka csoport
Káldi Lilla
Kovács Emma
Köszönjük óvodásaink helytállását, és
gratulálunk nekik!
lukacshaza.hu közlése alapján

Klubjában, illetve az adott klub tagjaitól
bátran lehet érdeklődni. Mindegyik klub
továbbra is szeretettel várja az érdeklődőket! Kedvcsináló képek megtekinthetők a
facebook-on is!
Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető

Gyermek- és felnőttruha csereakció!
Az Idősek Klubja és a Védőnői Szolgálat
közös gyermek- és felnőttruha csereakciót szervez 2017. március 6-tól 24-ig (hétfő - csütörtök: 8.00 – 16.00 óra között,
péntek: 8.00 – 14.00 óra között) az Idősek
Klubja épületében. (Cím: Gencsapáti,
Hunyadi út 225.)
Kérjük, hogy tiszta, hordható ruhákat
hozzanak! Segítsünk egymáson!
Bővebb információ:
Ipkovics Gusztávné, Ági
Tel.: 06/94/313-010 vagy 06/30/430-3360
Palatin Vivien
Tel.: 06/94/510-835 vagy 06/30/549-2552

Borverseny
Lukácsházán a Kertbarát Kör 1982-ben
rendezte meg az első borversenyt. 1993
óta felváltva, Gencsapáti Község Önkormányzatával közösen kerül megrendezésre a környék boros gazdái között egyre
népszerűbb térségi, területi borverseny.
Idén, mivel az időjárás nem volt kedvező számunkra (nagyon kevés a saját
termelésű szőlőből készült bor), a Csepregi Borversenyhez kapcsolódnánk,
amelynek időpontja 2017. április 8.
A borleadás időpontja: 2017. április
5–6-án 9–19 óra között
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár
9721 Gencsapáti Szentegyház u. 5.
A borverseny két kategóriában kerül
megrendezésre: fehér- és vörösbor kategória.
Minden saját termelésű, újborral
(2016-os évjárat) lehet nevezni, amely
oltványszőlőből készült, és amelyből fajtánként legalább 50 l készlettel rendelkezik a nevező. Egy gazda több borral is
nevezhet. A nevezett borokból a verseny
szakszerű lebonyolítása érdekében fajtánként 2-2 0,75 literes mintát kell leadni jelöletlen zöld színű üvegben. A borversenyre nevezési díj nincs.
Tisztelettel felkérjük a térség boros
gazdáit, tiszteljék meg nevezésükkel,
részvételükkel rendezvényünket.

2017. február
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SPOrThírEK
Lassan tavaszodik és csapataink is
elkezdték a felkészülést a 2016/17-es
bajnokság tavaszi fordulóira.
Az ősz végére kicsit elfáradt a csapat
az új bajnokságban, és a vártnál talán
kicsit kevesebb pontot sikerült gyűjteni,
mint arra számítottunk. Azt azért hozzá
kell ehhez tenni, hogy viszonylag rövid
nyári felkészülést követően kezdtük meg
a bajnokságot, immár felsőbb osztályban.
Az U19-es csapatunk maximálisan
teljesítette a kitűzött célt, és kicsit nagyobb szerencsével előrébb is végezhettek volna ősszel. Ám ez már a múlt.
Mindkét csapat január közepén elkezdte az alapozást. Szabadban, kihasználva a természet adta lehetőségeket,
illetve teremben folyt a felkészülés. Talán február közepén már alkalmasak
lesznek a pályák edzésre, edzőmérkőzések lebonyolítására.
Február 14-én zárult az átigazolási
szezon. Mindkét csapatunk 3 új igazolással fut neki a tavaszi meccseknek.
A felnőtteknél Pintér Dániel Bozsokról, Buday László Herényből, Vincze
Tamás pedig Vépről érkezett.

Az U19-nél Zágorhidi Sebestyén Oszkóról igazolt át, Tóth Adrián és Tóth Krisztián pedig új igazolásként erősíti csapatunkat.
Bozsikos korosztályainkban is elkezdték januárban a gyerekek a felkészülést tornatermi foglalkozásokkal. Közel 50 főt számlál a 6-13 éves korosztályunk.
Szintén januártól az oviban is focizunk, 2 csoportban 27 gyermekkel.
Az előzetes tavaszi menetrendet a szövetség már módosította is, igaz még ez sem
hivatalos. Várhatóan február 20-ra lesz hivatalos forgatókönyv, tehát amit most
közlünk, még változhat.
16. forduló 2017. február 26. helyett április 17. (Húsvéthétfő) 16:30 Gencsapáti – Bozsok
17. forduló 2017. március 5. 15 óra Vasszécseny – Gencsapáti
18. forduló 2017. március 12. 15 óra Gencsapáti – Táplán
19. forduló 2017. március 19. 15:30 Spari – Gencsapáti
20. forduló 2017. március 26. 15:30 Gencsapáti – Felsőcsatár
21. forduló 2017. április 2. 16 óra Szentpéterfa – Gencsapáti
22. forduló 2017. április 9. 16 óra Gencsapáti – Ják
23. forduló 2017. április 15. (szombat) 16:30 Újperint – Gencsapáti
24. forduló 2017. április 23. 16:30 Gencsapáti – Tanakajd
25. forduló 2017. április 29. (szombat) 16:30 Gyöngyöshermán – Gencsapáti
26. forduló 2017. május 7. 17 óra Gencsapáti – Zanat
27. forduló 2017. május 14. 17 óra Söpte – Gencsapáti
28. forduló 2017. május 21. 17:30 Gencsapáti – Torony
29. forduló 2017. május 28. 17:30 Gencsapáti – Balogunyom
30. forduló 2017. június 04. 18 óra Honvéd Sé – Gencsapáti
Az U19 mérkőzései a felnőtt mérkőzései előtt kezdődnek 2 órával. Amennyiben a fenti sorsolásban változás állna fel, természetesen tájékoztatjuk szurkolóinkat.

Tavaszi tervek

TAO támogatás

A felnőtt és U19-es mérkőzéseken túl
Bozsik Tornát és fesztivált is rendezünk,
de még nincs végleges menetrend itt sem.

kösdi BMX versenyek sorsára jutna, hiszen ezek voltak többek között a pünkösdi hétvége alapjai.

Tervünk között szerepel egy meghívásos
utánpótlás torna rendezése is. Pályázati
úton az anyagi rész rendelkezésre áll,
időpontot kell rá találni a végleges versenynaptárak elkészülte után.

Folytatni szeretnénk a sportterület szépítését, fejlesztését. Pályázatot nyújtottunk az MLSZ felé egy kültéri Teqball
asztal beszerzésére. A pályázat elbírálása folyamatban van. Amennyiben sikerül
a pályázatunk, egy újabb lehetőség lesz a
szabadidő hasznos eltöltésére.

Szeretnénk a Pünkösdi Tornánkat is
megfelelő módon és színvonalon megrendezni, de sajnos erre egyre kisebbek a
lehetőségeink. Nem szeretnénk ha ez a
rendezvény is a régen megszokott pün-

Folytatni szeretnénk az idegenbeli mérkőzésekre való buszos közlekedést,
hasonlóképpen mint ősszel.

Együttműködés
Hosszú évek óta a Labdarúgó Szakosztály beszerzéseit a körmendi székhelyű
Sport36 Kft-vel együttműködve oldotta
meg. A vállalkozás egy viszonylag fiatal
olasz márka a ZEUS ITALIA Közép Európai Értékesítői Központja lett. A teljesség igénye nélkül ők látják el felszereléssel a Haladás VSE utánpótlását, a
Falco KC Szombathelyt, a Magyar Röplabda Szövetséget, több első osztályú röp
és kosárlabda egyesületet, megyei szintű
labdarúgó csapatokat.

Együttműködésünk alapján a közel
100 főt számláló Gencsapáti Labdarúgó Szakosztály egységes sport ruházatban tudja képviselni Gencsapátit és a
Gencsapáti KSE-t, legyen az megyei II.
osztályú mérkőzés, vagy akár utánpótlás
torna.
Tavasszal is szurkoljunk együtt csapatainknak itthon és természetesen az idegenbeli mérkőzéseken is!
Hajrá Gencsapáti!

Az elmúlt évben is sikeres volt az un.
TAO pályázatunk. A lehívható összeget, amely 2,5 millió Ft volt két vállalkozás ajánlotta fel.
Köszönettel tartozunk a felajánlásokért a HunMech Kft-nek és Bálint
Zsolt ügyvezetőnek, valamint az Aegon
Biztosítónak, Hajgató Szilveszter úrnak.
A megszerzett forrás kiegészítve az
önerővel lehetővé teszi, hogy az egész
Labdarúgó Szakosztály megjelenése egységes legyen (melegítők, mezek)
Ezenfelül sport és fejlesztő eszközökre is jut belőle, valamint a már hagyományos nyári focitábor költségvetésének is egy részét lefedi.
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Nagy Attila
Központi fűtés
és csőhálózat szerelő
Nyilvántartási szám: 42654484
radiátorok cseréje
Vízvezeték- és lefolyórendszer kiépítése,
vizes szerelvények cseréje
9721 Gencsapáti, hunyadi u. 29/A.

Tel.: 06/30/6760-263
e-mail: nnagyattila@indamail.hu

Kiss-Kertészet
Munkájára, környezetére igényes

női munkatársakat keresünk
(szakirányú végzettség nem elvárás)!
Tölgy bükk gyertyán akác
tűzifa méter hasítottan
vagy kályhakészen
házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63
www.tuzifaszombathely.hu

Jelentkezését
az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Gencsapáti, Dózsa u. 55.
+3630 3000 667
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Apró
• ANGOL – SIKER – ÉLMÉNY 14 éves
kortól minden szinten, érettségire, nyelvvizsgára, munkavállaláshoz. 30 600 3389
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Autóklímák ózonos tisztását vállalom!
Érdeklődni: 30/994-5711
• Gencsapáiban, a Perint jobb oldalán
700 m 2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703
• Angol-magyar szakos egyetemista
lány angol tanítást, korrepetálást vállal kedvező áron. Általános és középiskolás diákok jelentkezését várom.
Érd.:0630/4088-800
• 400 m2 szántó az apáti dombon hosszú
távra díjmentesen kiadó. Őszi szántás
elvégezve. Járművel jól megközelíthető. Érd.: 30/820-6002 telefonszámon.
• Műszaki nélküli, de üzemképes
1500-as Lada szamara eladó! Érd:
06/70/608-1561
• Idős hölgy német nyelvtudással gyermekfelügyeletet vállalna, illetve idős
embernek szívesen segítene. Érd.:
70/537-5533
• Gencsapáti Dózsa, Deák, Ady utcában
1000 m2-ig építési telket vásárolnék
készpénzes fizetéssel. Érdeklődni:
20/5099-405!

• Művelésre kiadom a Malom és a Deák
Ferenc kereszteződésében lévő 1504 m2
területet. Érdeklődni: 83/346-155
• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 telken
kétszintes épület alpesi tetővel, pincével, szőlővel, teljes felszereléssel, valamint 785 m2-es szántó eladó. Érdeklődni a 94/321-373, vagy 06/20/511-5359
telefonon. Villany van, víz megoldható.
• Immár 30 éve közmegelégedésre, előnevelt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid
600 Ft/db, hús-hibrid 510 Ft/db, kakas
450 Ft/ db, a vegyes 500 Ft/db. Szállítás:
2017. március közepe, második szállítás
április vége. Rendelést lehet leadni személyesen Gencsapáti Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047.
• Eladó építési telek – 1.568 m2 – Gyöngyösfaluban, a Hunyadi utcában. Érd:
+36/30/541-6908
• Ülő kanapé 2 m széles kék huzattal,
fenyőfa díszítéssel és ívelt háttámlával
megkímélt állapotban eladó. Tel: 06
20 445 1299
• Meditáció! Belső feszültségek oldására, válaszok, összefüggések, amit eddig
nem találtál – csoportosan és egyénileg is. Tel.: 06 20 445 1299
• Diákok jelentkezését várom nyári
munkára! Érdeklődni: 06/30/595-2654
• Gencsapáti szőlőhegyen, közel a
Szentkúthoz 2830 m2 szántó, részben
füves terület eladó. Rajta néhány gyümölcsfa, egy 40 m2-es felújításra szo-
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ruló présház és kút van. Villanybekötési lehetőség van. Érdeklődni:
20/378-8177
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fa tüzelésre javasolt, levegő oldalon 10,61 kw,
víz oldalon 6,61 teljesítmény, méret:
48x82x42 cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.:
30/549-2552

TV, VIDEÓ, HIFI,
M O N I T O R , SZÁ MÍ TÓ GÉP
KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA
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
A Dózsa György u. 27/A szám alatt
– a régi takarmánybolt helyén –

SANÓ MÁrKABoLT NyíLT.
Termékeink: baromfi, sertés és szarvasmarha premixek, koncentrátumok,
ásványi kiegészítők,
szója és takarmánymész.
Nyitva: hétfő–péntek 9-11; 14–17 óra
Tel.: 06-30/461-6047
Gabonát nem értékesítünk!

HírMoNDÓ
Megjelenik 1000 példányban havonta
Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
Felelős szerkesztő: Varga Albin
Nyomdai előkészítés: 30/288-99-18
A következő lapzárta: 2017. március 9.

HIrDETÉS, rEKLÁM
LEHETŐSÉG!
1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 Ft
1/4-ed old. 2.400 Ft
Apróhirdetés 40 Ft/szó
Lakossági apróhirdetés
ingyenes!

