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Akadályhajtás – első forduló
Ünnepélyes megnyitó
Akadályhajtás – második forduló (összevetés)
„Vadászhajtás”
Eredményhirdetés

VARGYAS VILMOS lovas kaszkadőr és SÜLI ATTILA juhtErElő
bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők a versenyszámok között!
az eredményhirdetést követően TOMBOLASORSOLÁS! Fődíj: 1 póniló, 1 bárány és sok-sok értékes ajándék!
a belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Gencsapáti elvitted a szívemet…”
3 színpad, 70 fellépő – minden idők legnagyobb Pünkösdi fesztiválja volt az idei!
Nyár, sör, zene, a legfontosabb összetevői egy fesztiválnak… így kezdődött a Vas
Népe tudósítás a Gencsapáti Pünkösdi
Fesztiválról. Az első szó a köszöneté.
Köszönjük Gencsapáti minden polgárának,
aki nem látogatott ki a fesztiválra, annak
külön, hogy elviselte a 4 napos zenét, a
valóban nagyra nőtt Gencsapáti Pünkösdi
fesztivált. De aki ott volt nem csalódott,
hiszen a sok-sok visszajelzés, szakmai látogatói és támogatói mind-mind elismerően
nyilatkoztak az idei rendezvényről, amely
nagyon sok újítással várta a látogatókat!
Ebben pedig nagy segítségre volt az időjárás, ami olyan volt, mintha megrendelték
volna. (kivéve vasárnap, azért csak megjött az eső és a szél a Gencsi Söprűre és a
Republicra)
(folytatás a 6. oldalon)
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. május 11-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor képviselők (6 fő).
Tolnay Ákos képviselő munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné
Shági Rita igazgatási előadó
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során
1. Elfogadta
1.1. a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében elnyert
pályázatok előkészítéséről szóló polgármesteri tájékoztatót – az Önkormányzat
eredményesen és sikeres pályázott, az
Apponyi Albert Általános Iskola tetőfelújítására és energetikai korszerűsítésére
86.639.058,- Ft, a Gyöngyös-kert Óvoda
bővítésére és felújítására 50.000.000,Ft, a Gencsapáti Idősek Klubja felújítására és eszközbeszerzésre 125.969.094,- Ft
támogatásban részesült.
1.2. az önkormányzati utak felújítására kiírt közbeszerzési eljárás aktuális
helyzetéről szóló tájékoztatót.
2. Lezárta a község településrendezési
eszközeinek kismértékű módosítási eljárását – a módosítási eljárást az Önkormányzat kezdeményezte, mert a Családok Otthonteremtési Kedvezményének
bevezetésével megnövekedett az igény az
átlagosnál nagyobb építési telkek megosztására, a testület a nyeles telkek kialakításával segíteni kívánta a fiatalok helyben maradását.
3. Döntött a Gencsapáti székhelyű civil
szervezetek Gencsapáti székhelyű civil
szervezetek 2017. évi támogatási kérelmeiről – a Képviselő-testület a civil tár-

sadalom erősítése, társadalmi szerepvállalásának segítése érdekében összesen
950.000,- Ft önkormányzati támogatást biztosított a civil szervezetek 2017.
évi működéséhez.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. május 25-én
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyilvános képviselő-testületi ülést tartott a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor képviselők (6 fő).
Tolnay Ákos képviselő munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a testület munkájában.
Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvoda, Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné
Shági 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 rendkívüli testületi ülés során
1. Elfogadta
1.1. a hivatali helyiségen, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése esetén fizetendő díj mértékéről szóló 9/2017. (V.26.)
önkormányzati rendeletet;
1.2. a közterületek használatáról szóló 12/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2017.
(V.26.) önkormányzati rendeletet – az
Önkormányzat a módosítással szigorítja
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a burkolatbontásra vonatkozó rendelkezéseket, mert a település 2016-ban és
2017-ben több, mint százmillió forintot
fordít az önkormányzati utak burkolatának felújítására, a módosítást követően a felújított útburkolatok felbontására 8 évig csak rendkívül indokolt esetekben kerülhet sor;
1.3. a Gyöngyös-kert Óvoda és az
Idősek klubja 2016. szakmai tevékenységéről beszámolókat;
1.4. a gyermekvédelmi és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról
szóló beszámolót;
1.5. a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évben Gencsapátiban végzett
munkájáról szóló beszámolót.
2. Az önkormányzati utak útburkolatának felújítására kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek
nyilvánította, mindhárom pályázó
árajánlatát érvényesnek minősítette. A
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének a Meliorációs és Rekultivációs Kft.-t, mint a legkedvezőbb
ajánlattevőt hirdette ki, egyben felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési
eljárás eredményének kihirdetésére,
valamint a nyertes pályázóval a vállalkozási szerződés aláírására.
3. Zsolnai Zoltánt, a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás elnökét bízta
meg a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában az
Önkormányzat képviseletével.
4. Döntött arról, hogy
4.1. a gencsapáti gyerekek nyári hittan táborozásához 150.000,- Ft önkormányzati támogatást biztosít a Gencsapáti Római Katolikus Plébánia számára.
4.2. az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat 412.377,- Ft önkéntes
hozzájárulás biztosítására irányuló
kérelmének teljesítésére – az Önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetében – nem látott lehetőséget.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Tájékoztató útfelújítási munkákról
Az önkormányzati utak felújítására
kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, a
Meliorációs és Rekultivációs Kft. 2017.
június 19-én (hétfőn) reggel megkezdi a
Deák Ferenc utca páros oldalán a sülylyesztett útszegély, az utca páratlan
oldalán a csapadékvíz-csatorna kiépítési munkálatait.

Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy úgy tervezzenek, hogy a
felújítási munkálatok során gépjárműveikkel nem tudnak behajtani az ingatlanjaikra, és az utcában csak korlátozottan
lesz lehetőségük a parkolásra.
Az útalap és aszfaltozás időpontjáról
a lakók külön értesítést kapnak.

A Meliorációs és Rekultivációs Kft.
igyekszik az útfelújítást úgy szervezni, hogy
a munkálatok a lehető legszervezettebben
történjenek, és a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjanak az Önök számára.
A megértésüket és türelmüket kérve,
tisztelettel:
Bodorkós Ferenc, polgármester

hírmondó
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Aranylakodalom
2017. május 27-én Varga Miklós és
Bodorkós Ilona esküvőjének 50. évfordulóját ünnepeltük a Szent Jakab Templomban. Bodorkós Ferenc polgármester
úr és dr. Görög István jegyző úr is
köszöntötte a házaspárt.
1967. május 28-án Mosonyi János
gencsapáti plébános adta össze az ifjú
párt hatalmas vendégsereg előtt. A
vőfély, a vendéghívó és 5 koszorúslány

vezetésével haladtak át a falun, a lakodalmat a menyasszony házánál tartották.
A templomi eskü megújítása után
mintegy 60 fő ünnepelte a kerek évfordulót a Kultúrházban, finom étkekkel,
süteményekkel, tortákkal, és fantasztikus hangulatban.
Imádkozunk, hogy Ilona és Miklós még
sokáig éljenek szeretetben, egészségben!
Ávár József

Felhívás parlagfű-mentesítés
elvégzésére!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.
§ (4) bekezdése alapján a földhasználó és
a termelő köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és
ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
Június 30-át követően a Vas Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztálya
– belterület esetén a település jegyzője
– a kötelezettség elmulasztása esetén
elrendeli a közérdekű védekezést, mely a
fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajtható.
A közérdekű védekezés teljes költsége, mely tartalmazza a kényszer-kaszálás
díját és az eljárás költségeit (hektáronként kb. 60.000-80.000,- Ft) a földhasz-

náló, földtulajdonos köteles megtéríteni.
A költségek meg nem fizetésük esetén
adók módjára APEH által behajthatók!
A növényvédelmi hatóság a közérdekű védekezés elrendelése mellett a
növényvédelmi hatóság szerv növényvédelmi bírságot szab ki, melynek mértéke
a terület nagyságától és az erősen allergizáló növény előfordulásának mértékétől függően 15.000 Ft-tól 15.000.000 Ftig terjedhet.
Mindezek alapján felhívom a lakosságot a szükséges mechanikai (kézi
gyomlálás, kaszálás, kapálás), vagy vegyszeres gyommentesítés végrehajtására.
Kérem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a fenti kötelezettségüknek
tegyenek eleget, hiszen a parlagfű-mentesség mindannyiunk közös érdeke!
Dr. Görög István, jegyző

Bodorkós Ferenc köszönti
a jubiláló házaspárt

Szelektív
hulladékgyűjtés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy
a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó SZOMHULL Nonprofit Kft. 2017.
évben a házhoz menő szelektív zsákos
gyűjtést az alábbi napokon végzi:
június 27. (kedd)
július 25. (kedd)
augusztus 22. (kedd)
szeptember 26. (kedd)
október 24. (kedd
Kérem, hogy vegyék igénybe a
SZOMHULL Kft. színvonalas szolgáltatását.
Bodorkós Ferenc, polgármester
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Egyházközségünk fontosabb nyári eseményei
2017. JÚLIUS–AUGUSZTUS
1. MISEREND A NYÁRI HÓNAPOKBAN:
Szombat esténként 19 órától a Szentkúton tartunk vasárnapra érvényes szentmisét az alábbi szombatokon:
július 1.; július 15.; július 22.; augusztus 12.; augusztus 26., valamint: augusztus 15-én, kedden Nagyboldogasszony
főünnepén, szintén 19 órától.
Július 2-től szeptember 10-ig, vasárnaponként:
– reggel 8 órakor az Apáti templomban,
fél 10-kor a Plébániatemplomban
tartunk szentmisét,
az alábbi három időpont kivételével:

Július 9-én, július 23-án és augusztus 6án, CSAK A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN
LESZ vasárnapi SZENTMISE REGGEL
7.30-KOR!
2. TEMPLOMBÚCSÚ ÜNNEPEK:
Plébániatemplomunk védőszentjének,
Szent Jakab apostolnak búcsú ünnepét
július 30-án, vasárnap 10 órakor tartjuk!
Augusztus 20-án, vasárnap Az Apáti
templom búcsúi szentmiséjE 10 órakor
KEZDŐDIk!
A plébániatemplomban ezen a
vasárnapon reggel fél 9-kor
lesz ünnepi szentmise!!!

3. ZARÁNDOKLAT:
Július 23-án, vasárnap, autóbuszos zarándoklaton veszünk részt a szlovéniai Dobronak település Szent Jakab ünnepén.
A zarándoklatra a szentmisék előtt és
után a sekrestyében, valamint a plébánián lehet feliratkozni. Részvételi díj:
2000 Ft/fő. A nap programjáról és az
indulás pontos időpontjáról a templomi
hirdetésekben adunk tájékoztatást!
4. EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS
FIZETÉSE:
minden hónap harmadik vasárnapján délután 3 és 5 óra között a Plébánián.
Július hónapban 16-án és augusztus 20-án!
Gombos Bálint, plébános

Szent Jakab futás Kőszeg–Gencsapáti
Az idei évben, ezúttal június második
vasárnapján, 22. alkalommal került sor a
hagyományos Szent Jakab futásra. A 13,2
km-t futva, gyalog, kerékpárral, görkorcsolyával is teljesíthették a szép számmal
megjelent résztvevők, akik között családi, baráti társaságok indultak, a 4 éves
óvodástól a 87 éves Janka néniig. Délután 5 órakor a kőszegi Jézus Szíve
templom előtti térről úti áldással indult
a menet, majd a folyamatos „befutókat”
a Közösségi Ház udvarán finom étkekkel
és italokkal várták a Gencsapáti Plébánia
és Karitász csoport asszonyai. Köszönjük
a Rendőrségnek az útvonal biztosítását,
a támogatóknak, felajánlóknak a segítségét és gratulálunk minden résztvevőnek!
Bálint atya
fotó: Jáger Imréné
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Zarándoklat a Szombathelyi
Egyházmegye elhunyt papjaiért

2017. június

Immár 5. éve elzarándokolunk június
13-án az Ausztriában lévő Nagyboldogasszony búcsújáró helyre, Gaas-Maria
Weinbergbe (Pinkakertes), hogy emlékezzünk és szentmisében imádkozzunk
egyházmegyénk elhunyt papjaiért.
A szentmisét Németh Zoltán Körmend plébánosa mutatta be, Gencsapátiból, Perenyéből, Szombathelyről és
más helyiségekből érkező zarándokoknak. Mindannyian emlékeztünk és
imádkoztunk a 2012-ben fiatalon
elhunyt Szombathelyi egyházmegye
papjaira és papi hivatásokért.
Elhunyt papjaink: Süle Márton,
Miszori Zoltán, Szlávik Andor és Rába
Imre plébánosokra. Miszori Zoltán plébános 12 évig szolgált Gencsapátiban és
Perenyében. Szeretettel gondoltunk rá
és imáinkban kértük, hogy most is
legyen segítségünkre a nehézségeinkben, támogasson és járjon közbe értünk
a mennyek országából. Istennek legyen
hála azokért, akik közreműködtek
abban, hogy e szép megemlékezés megtörténhessen. Németh Zoltán plébános
úr úgy engedett el bennünket, hogy
találkozzunk jövőre ugyanitt, Isten
kegyelméből.
Összeállította: Horváth Attila és Ági

Görög vendégek az apáti templom búcsúján
Az Apáti templom búcsúján, augusztus
20-án vendégünk lesz a ciprusi görög
Kimon Néptáncegyüttes
Röviden az együttesről: 1975-ben, a
kulturális hagyományok őrzésének és
terjesztésének szándékával alakult meg a
Kimon tánccsoport. Mára már 150 táncos ad elő egész Görögország területéről
származó táncokat, és lép fel Ciprus
minden lehetséges területén. 1993 óta
évente Görögországba utaznak vendégszerepelni. A csoport természetesen
máshová is utazik, 1997-ben Mexikóban,
1998-ban Dániában és Portugáliában,
2003-ban Olaszországban, 2007-ben
Franciaországban és Csehországban,
2014-ben Skóciában, 2016-ban Romániában és Oroszországban léptek fel.

A csoport a Sárvári Nemzetközi
Néptáncfesztivál résztvevőjenként érkezik hazánkba, és a korábbi évek hagyo-

mányait folytatva hozzánk is ellátogatna az Apáti búcsúra és megemlékezésünkre.

2017. június
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„Gencsapáti elvitted a szívemet…”
(folytatás az 1. oldalról)
– Az utóbbi két évben mindegyik fesztivál elúszott, ám idén úgy néz ki szerencsénk lesz – ezt már Tolnay Ákos (Nyugat Produkció Kft.) főszervező mondta,
aki szerint nagy eséllyel minden eddigi
rekordot megdönt az idei gencsi fesztivál. Így is lett, mivel, a fesztivál területe
négyszeresére duzzadt a korábbiakhoz
képest, így már összesen 2,5 hektáron
adhattuk át magunkat a nyárnak és a
zenének. – Bár eddig minden évben
növekedett a nézőszám, tavaly eldöntöttünk, ha nem tudunk tovább fejlődni,
akkor befejezzük – mondta Ákos, mivel
szerinte abban a formában, akkora területen, mint ami az előző években volt,
már nem lett volna értelme megtartani a
Pünkösdi Fesztivált. Rég kinőtte magát a
rendezvény. Persze nem csak növekedni
kell, de meg is kell újulni. A kártyás fize-

tés lehetősége, a Vas megyében soha
nem látott méretű 22 méteres hatalmas
nagyszínpad mind-mind újdonság, ami
ráadásaként a legjobb fény- és hangtechnikával van turbózva, és nem csak a nagy
színpadon, hanem az amatőr együttesek
számára fenntartott ingyenesen látogatható LEZMON színpadon is. A LEZMON a Legyen Élő Zene Magyarországon csoport rövidített neve, célja, hogy
teret és felületet biztosítson az élő zenét
játszóknak és az élő zenéhez kapcsolódó eseményeknek. A nagyszínpad és az
amatőrszínpad mellett, van egy sátor az
éjszakai rendezvényeknek is, így ha éjfélkor ott kihunytak a fények, a sátor alatt
düböröghetett tovább a zene. A nagysátor várta a XXI. Gencsi Söprű látogatóit
és szereplőit, amelyről bővebben külön is
írunk.
Köszönet minden támogatónak,
külön Ágh Péter Országgyűlési képvise-

lőnek, a fesztivál fővédnökének, Gencsapáti Község Önkormányzatának, a Műszaki csoportnak, a Rendőrségnek, a
fesztivál előkészítésében és lebonyolításában résztvevőknek és településünk
minden lakójának.
– Gencsapáti elvitted a szívemet,
mondta Majka a közönségének, de természetesen megmutatta azt is, hogy
mennyire szűk a világ. A gencsi közönség
meg persze vele énekelt.
– Ennek a koncertnek az üzenete az,
hogy ne bántsátok a másikat, szeressétek egymást, érezzétek jól magatokat az
életben. Ne legyünk egy olyan hely
Európában, ahol bántjuk a másikat –
mondta Majka elköszönőben, majd
átadta a színpadot a Kowalsky-nak meg
a Vegának…
Hát ennél jobb végszót nem találhattunk volna ki, valóban pünkösdi királyság volt az idei fesztivál Gencsapátiban.

„Szél fújja, fújdogálja, harmat hajdogálja”
Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivál
Június 4-én 21. alkalommal rendeztük
meg a Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivált. A 24 tervezett műsorszámból a viharos szélnek és az előrejelzésnek köszönhetően kilencnek tapsolhatott csak a közönség a magyar és a
nemzetiségi folklórt táncban és viseletben is szemet gyönyörködtetően képviselő produkciók közül.
A fesztiválon a Vasi Népdalstúdió
Csicsergő együttese, a Senior Néptáncegyüttes Körmend, a Sopron Táncegyüttes, a Német Nemzetiségi Táncegyüttes
Vaskeresztes, a Kiskópic együttes
Gencsapáti, a Reményik Evangélikus
Általános és Művészeti Iskola Berbécs,
Jerke és Bariska csoportja, a Béri Balog
Ádám Néptáncegyüttes Kalimpa csoportja és a Fergeteg Néptáncegyüttes
Nick mutatta be produkcióját a közönségnek és a szakmai zsűrinek, a Boglya

Népzenei Együttes kíséretére, vagy elektronikus muzsikára.
A zsűri tagjai: Németh Ildikó néptáncművész, néptáncpedagógus, Szabó
Szilárd néptáncpedagógus, koreográfus,
Hahnkakas István örökös aranysarkantyús táncos, néptáncpedagógus. Akik a
látott produkciókat a Művelődési Házban értékelték az együttes vezetőknek,
alkotóknak. Külön köszöntötték és jobbulást kívántak Antal László néptáncpedagógus, főiskolai docensnek, aki 20
alkalommal vett részt a Gencsi Söprű
szakmai zsűrijének munkájában, idén sajnos betegsége miatt nem tudott eljönni.
A 21. Gencsi Söprűt Ágh Péter
Országgyűlési képviselő, a Gencsapáti
Pünkösdi Fesztivál fővédnöke nyitotta
meg kiemelve Gencsapáti pályázati sikereit, (a TOP pályázatokból az Iskola,
Óvoda és az Idősek Klubja fejlesztésére
270 milliót nyert a település, és még 40
millió Ft-ot útfelújításra) és további

közös munkára kérte a jelenlévőket.
Bodorkós Ferenc polgármester a nemzeti összetartozás napját, a trianoni békediktátumot hangsúlyozta köszöntőjében, hiszen a Gencsi söprű is a nemzeti
összetartozásról szól valójában…
Az időjárás előrejelzés miatt kétszer
kellett megszakítani a programot, de ez
nem vette el a kedvét a táncosoknak, a
Magyarpalatkai zenekar a Művelődési
Házban fergeteges koncertet adott a
résztvevőknek, érdeklődőknek, akik zsúfolásig megtöltötték a termet. Majd az esti
koncertekre is kilátogattak a jelenlévők.
A szervezők köszönik minden együttesnek, hogy ismét eljöttek Gencsapátiba a 21. Gencsi söprűre, térségünk egyik
meghatározó néptáncfesztiváljára, akiktől a „jövőre veletek ugyanitt” jelszóval
búcsúztak. Akkor is, ha az idei söprűt
kicsit „a szél fújta és harmat hajdogálta”.
http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5833/
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Gyöngyöskert
Óvoda hírei

Tudorka csoport

„Három egész napon át
Bújtam erdő vadonát,
Gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam.
Három egész napon át
Faragtam egy furulyát,
Vadrózsából tündérsípot csináltam.
Búcsúzóul szaporán
Megfújom a furulyám,
Elmegyek én árkon-bokron, sövényen.
Árkon át és bokron át
Elhagyom az óvodát,
Tanulok az iskolában serényen.”
(Weöres Sándor)
Búcsúznak az Óvodától:
a Tudorka csoportból:
Balaton Viola, Bárdics Márkó,
Bodorkós Boglárka, Bokor Barnabás István, Burka Károly Rikárdó, Csabai Janka, Hittaller Kristóf, Horváth Kristóf,
Horváth Mercédesz, Holczer Csanád
Levente, Horváth Attila, Katona Dániel, Máté Gábor, Mód-Beniczky Kristóf,
Ollári Szabina Margit, Sámson Zoltán,
Simon Barnabás, Szekeres Tamás, Végh
Léna, Virág Nesztor

Tökmag csoport

a Tökmag csoportból:
Berki Károly Márk
a Pöttöm-Pötty csoportból:
Bogdán Zsolt, Bokor Máté, Czóbel
Diána, Imre Jázmin, Lénárt Berta Panna,
Marozsán Mirtill, Mészáros Dániel,
Ódor Anna, Ódor Kristóf, Tömő Anna,
Iskolás éveikhez kívánunk derűt, lábuk
alá utat, biztosan járhatót!

Véradás
Gencsapátiban
2017. július 11-én, kedden 17 és 19 óra
között várjuk a véradókat a Művelődési Ház és Könyvtárban. Ön is életet
menthet!
A Pöttöm-Pötty csoport búcsúzói

2017. június



A „Kis-Balaton kirándulásról”…
A Gencsapáti Idősek Klubja május 28án kirándulást szervezett a Kis-Balaton
és környékének a megtekintésére.
A jó időben csaknem 50 „szépkorú” – kiegészülve pár lelkes fiatallal –
indult neki felfedezni ezt a szép vidéket. A kirándulás során több megállót is
beiktattunk fő programunk előtt és
után. Megnéztük a felújított csehimindszeti templomteret, illetve a sümegi vár
környékét is hazafelé.
Az izgalmas Kis-Balaton programra
Pék Tibor neve volt a garancia, aki vál-

lalta „kicsiny” csapatunk kalauzolását, és
neki köszönhetően olyan területekre is
bekukkanthatunk, ami nem mindenki
számára érhető el. Segítségével megismerkedhettünk a Zalaváron lévő KisBalaton Házzal, aminek kiállítótermében érdekes időutazáson vehettünk
részt. Megnéztük a Szent István-kori
Emlékkápolnát, a Cirill és Metód-emlékművet, a Szent Adorján-Bazilika romjait, a Millenniumi Emlékművet, majd
sétáltunk egyet a Kányavári-sziget és
környékén.
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Ezúton is köszönjük neki a fantasztikus idegenvezetést és közreműködést!
A tartalmas Kis-Balaton túra után,
fimon ebéddel készültünk fel a délutáni
programra, Keszthelyre. Egy-két finom
fagyi és gyönyörű kastélykerti nézelődés
után a kora esti órákban érkeztünk haza
fáradt kis csapatunkkal.
A program sűrű volt, de az időjárás
mellett az idősek is kitartottak, amit
ezúton is köszönök nekik!
A kirándulás teljes képanyaga megtekinthető a facebook-on!

A Gencsapáti Idősek Klubja szolgáltatásairól
IDőSKoRÚAK NAPPALI ELLáTáSA
(KLUB)
Szolgáltatások:
Igény szerinti étkeztetés: ebéd (normál, különböző diéta) – külön térítés
köteles.
Személyes ruházat tisztítása, vasalás
(patyolat).
Személyes tisztálkodási lehetőség,
hajmosás.
Szabadidő kellemes, hasznos eltöltése (TV, videó, rádió, újságok, kártya, sakk,
társasjátékok, rendezvények, kirándulás,
színház, főzőiskola, „Ki mit tud?”, teadélután, „Kerekasztal”, kerti parti, stb.).

Egészségmegőrzés (egészségügyi előadások, torna, séta, beszélgetés, egészséges táplálkozás, tanácsadás, biotermék,
reformkonyha bemutatók, ismeretterjesztő előadás, vérnyomás-, vércukor,- és
testsúlymérés, orvoshoz kisérés, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
segítése, életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadás, egészségnap, stb.).
Hivatalos ügyek intézésének segítése,
kérelem megírása, adatlap kitöltése, szociális munka (helyi önkormányzat, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Takarékszövetkezet,
víz, gáz villany szolgáltatok, bank, stb.).
Segítség a mindennapi teendők
elvégzésében (bevásárlás, gyógyszerfel-

íratás,- kiváltás,- adagolás, csekk feladás,
stb.).
Érdekképviselet, érdekvédelem (taggyűlés), stb.
A klubba felvehetők mindazok a személyek, akik betöltötték a tizennyolcadik életévüket, önmaguk ellátására részben képesek, és egészségi állapotuk vagy
idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szorulnak. Felvehető, aki
Gencsapáti és Perenyei lakóhellyel rendelkezik, és aktívan részt vesz a klub életében. Az intézmény által szervezett foglalkozásokon való részvétel önkéntes,
nem kötelező, a klubtagok számára térítésmentesek, ingyenesek.
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SZocIáLIS éTKEZTETéS
(EGyéB VENDéGLáTáS)
Felvehetők:
A szociális étkeztetés keretében
azoknak a Gencsapáti lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
gondoskodunk, akik azt önmaguk, ill.
eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichikai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt.
Az intézmény főétkezésként napi
egyszeri meleg ételt biztosít, valamint
lehetővé teszi az étel helyben történő
elfogyasztását, elvitelének lehetőségét és
házhoz szállítását. Az étkeztetés során


lehet igényelni normál és különböző diétás ebédet.
Az étkeztetés, térítési díjfizetési kötelezettség ellenében igénybe vehető szolgáltatás. Az étkeztetésben részesülők
étkezési térítési díjához támogatást nyújt
Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete. Az étkeztetést mindenki számára munkanapokon biztosítjuk.
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja az Idősek Klubjában elfogyasztva,
elvitellel vagy házhoz szállítással: ebéd
normál, diétás: 680 Ft
Az önkormányzat által biztosított
kedvezmény mértéke, a fizetendő személyi térítési díj összege a jövedelemtől,
a nyugdíj összegétől függ.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelemének 30 %-át.

2017. május

Egyéb vendéglátás: Az intézmény a szociálisan nem rászorult személyeknek is
biztosít ebédet, ennek összege: 780 Ft.
Igénylés:
Az intézmény szolgáltatásainak
igénybevétele önkéntes, kérelemre indul,
amit a Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
Bővebb információ, segítség az ellátással
kapcsolatban Palatin Vivien intézményvezetőnél kérhető a klub nyitvatartási
idejében (hétfő-csütörtök: 7.30- 16.00,
péntek: 7.30-13.30).
Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Tel.: 94/510-835 vagy 30/549-2552
E-mail: gencsik@gmail.com
Érdeklődjön bátran, szívesen állunk
rendelkezésére!

Ispiláng Néptáncegyüttes a Páva válogatóján
A Gencsapáti Ispiláng Néptáncegyüttes
a benyújtott jelentkezés és film alapján
meghívást kapott a Fölszállott a Páva
területi válogatójára.
Az előre kiválasztott dátumnak nem közeli helyszín – Hajdúböszörmény
adott otthont. Így két napos program
lett a Páva megmérettetés az együttesnek, akik örömmel vállalták a kihívást,
próbát, tv interjúkat és természetesen a
bemutatót. Műsorukban Spiegel Szabó
Viktória és Spiegel Zoltán „Sirüljünk
egyet” című bukovinai tánckoreográfiáját mutatták be nagy sikerrel, hiszen 60
pontot értek el a zsűri értékelése alapján
(maximum 70 pont volt), amely kiváló
eredmény. A táncokat a Bürkös zenekar
kíséretére az előadást Önök is megtekinthetik az alábbi linken:
https://www.facebook.com/669418326473393/videos/1386659094749309/?fref=ts
A döntés, hogy ki kerül majd az ország nyilvánossága elé az élő TV műsorba, az
összes területi válogató után várható.
Köszönjük bukovinai székely barátainknak az eredeti népviseleteket, Vas Megyei
Közgyűlésnek, Guttmann Józsefnek és Gencsapáti Község Önkormányzatának az uta-

Polgárőr hírek
Köszönet a „Pünkösdi Fesztivál” négynapos ünnepség sorozata időszakában
nyújtott teljesítményért. (06. 2–5.)
A rendezvény időszakában sok ezer
látogató volt jelen Gencsapáti területén.
Rendőrséggel (KMB) rendszeresen
egyeztetett időszakokban és területen
végezték közterületi járőr szolgálati feladataikat járőreink. A rendezvény biztosítása szervezett volt. A rendezvény belső területén a rendezvényt biztosító
szolgálat, jelentős létszámmal volt jelen
a rendőrség, akik a rendezvény közvet-

len területe mellet a település belterületét is vigyázta. A polgárőr járőrök (70
szolgálati órában) akik elsősorban a parkoló autók között, lakóterületünk belső
és külső területein voltak jelen.
Személyes köszönet: Orbán Ottó,
Kovács Ferenc, (péntek) Kajcsos György,
Ifj. Kajcsos György (motoros járőrök),
szombaton, Németh Gyula, Csabai
János, Csabai Jánosné, (motorral, gépjárművel) vasárnap, Bokor Enikő, Nagy István, Wágner Mariann, Bőröndi Ádám
kerékpárral hétfőn. Természetesen minden időszakban járőrként, tanácsadóként velünk volt körzeti rendőrségi megbízottunk.

záshoz nyújtott segítségét, támogatását.
Szurkoljunk együtt a gencsapáti táncosoknak!
Varga Albin

Szolgálataink időszaka alatt rendbontás miatt, beavatkozásra szükséges
esemény nem történt.
Járőreink segítsége elsősorban a a
parkolás, illetve a tájékozódás feladataiban volt jelentős.
A rendőrségtől kapott tájékoztatás
szerint „rendőrségi beavatkozásra” nem
volt szükség a rendezvény időszaka alatt.
Köszönet a biztosításban résztvevő szervezeteknek.
Június kiemelt polgárőr közterületi
járőr feladatai: lomtalanítás 06. 9–10.,
Egyházi körmenet június 18., és a „hétköznapi” közterületi járőr feladatok.
Csabai János, elnök
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Hősök napja és gyermeknap Gencsapátiban
Hősök napi megemlékezést tartottunk
2017. május 28-án a szentmisét követően a Hősi emlékműnél. A megemlékezésen Jáger József önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet, közreműködött a Vasi Népdalstúdió Tanai Erzsébet vezetésével. A Hősi emlékművet
Gencsen és Apátiban is megkoszorúzta
Bodorkós Ferenc polgármester, Gergácz
István és Jáger József képviselők.
Délután 14 órától a legkissebbek és a
családok vették birtokba a Művelődési
Ház és Könyvtár udvarát, ahol arcfestés,
kézműves foglalkozás, és természetesen fagyi (ingyenesen amíg tartott), körhinta és légvár várta a szép számmal
összegyűlt érdeklődőket. Késő délután a
Gencsapáti legénycéh és a Zsivány zenekar közreműködésével kitáncolták a
májusfát a résztvevők nagy örömére.

Közeledik a tanév vége
Közeledik a tanév vége, a ballagó nyolcadikosok hamarosan eléneklik búcsúénekeiket, és a tarisznyájukba rakva valamit
elvisznek innét: a nevelésbe vetett igyekezetünk egy kis részecskéjét rejtik lelki
batyujuk mélyére. Nem is olyan régen ők
vezették be a kicsi elsősöket az iskola kapuján. A ragyogó szemű kisdiákok egyéves komoly munka után már eligazodnak a betűk és a számok világában.

A hagyományokhoz híven az idei
tanévben is iskolaváró programok keretében az óvodások és szüleik megismerkedhettek az iskolai élettel. A gyermekek kipróbálhatták az interaktív táblát, a
tanító nénik kézműves foglalkozásokat,
mozgásos játékokat szerveztek számukra, a kicsik verseket, meséket hallgattak.
Leendő tanító nénijük bemutatóórát
tartott az óvó néniknek, a gyermekek-

nek és szüleiknek. A kapcsolattartást
szolgálták a nyílt napok az iskolában és
az óvodalátogatás is.
Kicsi és nagy diák lelkesen készülődik az év végi tornaünnepélyre, amelyen
zenés bemutató keretében különböző
látványos tornagyakorlatot láthatunk.
Diákjaink aktívan részt vettek a tavaszi
papírgyűjtésben, amelynek bevételét
tanulást segítő eszközök beszerzésére, a
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diákönkormányzat programjainak finanszírozására, a jutalomtúra költségeinek fedezésére fordítjuk. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek a hulladékgyűjtéshez nyújtott segítségét.
6. és 8. évfolyamos tanulóink országos méréseken vesznek részt. Az idegen
nyelvi mérés keretében a hallott és olvasott szöveg megértésének képességéről,
az országos kompetenciamérés során
pedig a matematikai és a szövegértési
eszköztudásukról adnak számot.
Tavasszal tanulóink több sokrétű
megmérettetésen vettek részt. Az alsó
tagozatos diákok szépen szerepeltek a
Felsőbüki Nagy Pál tanulmányi versenyen.
őry orsolya első helyezést ért el. Orsi a
megyei szépolvasási és nyelvhelyességi versenyen is remekelt első helyezésével. A
büki tanulmányi versenyen eredményesen helytálltak a következő tanulók: Kovács Virág, Kovács Kincső, Sámson
Péter, Pápai Panna és Fuchs Kristóf Leó.
Molnár Gabriella a Reformáció 500.
évfordulója alkalmából megrendezett
rajzpályázaton országos első helyezett
lett munkájával. Papp Lili és Pápai Pan-
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na alkotása a megyei rajz- és kézműves
verseny „Csodálatos természet” öko-rajzpályázatán díjazott lett. Iskolánk a díjazott iskolák között szerepelt, a harmadik
helyen. Böndicz Bíbor, Mucza Lídia,
Koltai Gréta, őry orsolya, Tóth Gyöngyi Mária, Andor Zsófia, Dallos Gréta,
Kamenyiczki Hanna, Varga Boglárka
csenge a Vas Megyei Népdaléneklési versenyen kiemelt arany minősítést kaptak, s
továbbjutottak a regionális versenyre.
Szakács Vivien, Varga Zsejke Réka, Kamenyiczki Hanna, Varga Boglárka
csenge a Kodály Zoltán tiszteletére rendezett Muzsikáló Elíxir című műveltségi
vetélkedőn vettek részt. Horváth Szonja
és oláh Emese a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola „Olympic
Games” megyei angol nyelvi versenyen 5.
helyezést értek el. Torma Viktória,
Varga Laura, Molnár Gabriella az
Impressziók DÖK-versenyen ötödikek lettek. Borhi Dorina Győrben a Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyén ezüst,
Vépen a Hatosfogat Táncfesztiválon ezüst
és arany, Kaposváron a Crystal Kupán
arany, Budapesten az MLTSZ országos

táncbajnokságon szintén arany minősítést nyert a tánccsoporttal. oláh Emese a
Kaposmérőn megrendezett Nyugat-magyarországi Területi Bajnokságon latin
kategóriában 3., standard-ben 4. helyezést ért el. Oberpullendorfban standard
kategóriában 2., latinban pedig 3. lett.
Sankt-Pölktenben 5., Székesfehérváron 8.
helyezést szerzett. Zanati Anna a Szombathelyi Képtárban a Művészetoktatás
Napja alkalmából megrendezett kiállításon bemutatott kiemelkedő alkotásáért
elismerésben részesült. Takács Ferenc
Ferdinánd EB-válogató versenyen szabadfogású birkózásban 1. helyezést ért el,
s Szerbiában képviseli hazánkat. Katavics
Balázs a Savaria Kupán kalapácsvetésben
új egyéni csúcsot állított fel első helyezésével. A Vedac Évadnyitó Dobóversenyen
Veszprémben kalapácsvetésben, diszkoszvetésben és súlylökésben egyaránt
aranyérmes lett.
Büszkék vagyunk diákjainkra, és
együtt örülünk velük sikereiknek.
A nyárra mindenkinek jó feltöltődést, felhőtlen kikapcsolódást kívánunk!
Apponyi Albert Általános Iskola

Tölgy bükk gyertyán akác
tűzifa méter hasítottan
vagy kályhakészen
házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63
www.tuzifaszombathely.hu

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR,
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
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• 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
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m 2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703

• Autóklímák ózonos tisztását vállalom! Érdeklődni: 30/994-5711
• Angol-magyar szakos egyetemista lány
angol tanítást, korrepetálást vállal kedvező
áron. Általános és középiskolás diákok
jelentkezését várom. Érd.: 0630/4088-800
• Idős hölgy német nyelvtudással gyermekfelügyeletet vállalna, illetve idős embernek szívesen segítene. Érd.: 70/537-5533
• Művelésre kiadom a Malom és a Deák Ferenc kereszteződésében lévő 1504
m2 területet. Érdeklődni: 83/346-155

hírmondó

• 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.
• Eladó építési telek – 1.568 m 2 –
Gyöngyösfaluban, a Hunyadi utcában.
Érd: +36/30/541-6908
• Ülő kanapé 2 m széles kék huzattal,
fenyőfadíszítéssel és ívelt háttámlával megkímélt állapotban eladó. Tel:06 20 445 1299
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre
javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 48x82x42
cm, 35 m 2 helyiség fűtéséhez javasolt.
Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• Keresek jó állapotú magyar háti permetezőt! Tel.:0620 445 1299
• 60 db befőttes üveg (720 ml) 25
Ft/db áron vagy egy üveg mézért elvihető. 70/777-4118
• Bontott hőszigetelő kőzetgyapot
1mx0,5m-es táblákban eladó ! Kb. 80 m2
és 10 cm vastag. Tel.: 0620 4451299
• Diákok jelentkezését várom nyári
munkára! Érdeklődni: 06/30/595-2654
• Automata mosógép (BECO) új, 300 les fagyasztóláda (Lehel) szieszta gázkályha (palackkal vagy nélkül), 1500 db falcos
cserép eladó! Érdeklődni: 06/30/4734-519
• Elektronikai üzemünkbe LED fényforrások gyártásához keresünk két műszakban összeszerelő operátorokat.
érdeklődni és jelentkezni a 94/310-073-as
telefonszámon ill. önéletrajzzal az
info@vasipatak.hu címen lehet.
• 70 m 2-es udvari épület raktározás
céljára kiadó! Érdeklődni: 30/461-6047

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

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. június 15.

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!

