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XI. Búcsúi Fogathajtó verseny Gencsapátiban
Geröly Tibor (Főnix LE) főszervezőversenyzőnk a kétfordulós akadályhajtásban 2. helyen végzett
Kiváló hangulat, nagyszerű verseny
és lovas szórakoztató programok jellemezték a tizenegyedik alkalommal megrendezett rangos fogathajtó-versenyt.
Vasárnap délután Gencsapátiban jártunk… olvashattuk a frisss.hu oldalán a
versenyt követő napon…
Valóban remek idő, gyönyörű lovak,
fogatok várták az érdeklődőket, akik a
búcsúi ebéd után szép számmal kilátogattak hagyományos rendezvényünkre.
Katona Balázs vezetőbíró és a versenyiroda munkatársai is jelesre értékelték a
szervezést, a fogatok, hajtók és a közönség maximális kiszolgálását. A verseny
meghívásos és valóban barátokat láthattunk együtt versenyezni Gencsapátiban,
akik közül többen támogatóként is részt
vettek a rendezvény megvalósításában.
Bodorkós Ferenc polgármester az
első fordulót követően ünnepélyes keretek között nyitotta meg a versenyt kiemelve azt a közösségi összefogást vállalkozók és magánszemélyek részéről,
amely lehetővé teszi, hogy évről-évre itt
lehetünk. De a rendezvény motorja
Geröly Tibor (2013-ban kettes fogathajtásban a C kategória magyar bajnoka,

Papp Zsolt Károly
2016-ban a Felső Dunántúli régió bajnoka, 2016-ban Vas megye bajnoka) a
gencsapáti Főnix LE versenyzője, aki családjával, kollégáival, barátaival együtt
fáradtságot nem ismerve valósítja meg a
programot minden esztendőben. Gratuláció és köszönet érte!
A közönség amellett, a remek versenyt láthatott, a szünetben megcsodálhatta Süli Attila juhterelő bemutatóját és
a Babilon Lovas Egyesület lovas-kaszkadőr előadását, amelyek valóban világszínvonalú produkciók!
Eredmények:
Akadályhajtás (két forduló alapján)
1. Gasparovics László (Szlovákia) 2.
Geröly Tibor (Gencsapáti Főnix LE), 3.

Szalár Róbert (Zalalövő és Környéke
LSE), 4. Papp Zsolt Károly (Börcs SE), 5.
Kolozsi János (Szlovákia), 6. Nagy Tamás
(Rábaparti LK)
Vadászhajtás: 1. Lebics István (Zalalövő és Környéke LSE), 2. Lócsi Miklós
(Veszkényi LE), 3. Papp Zsolt Károly
(Börcs SE), 4. Nagy Róbert (Lukácsházi
SE) 5. Kolozsi János (Szlovákia), 6. Fülöp
Zsolt (Győrsági LE)
Az összetett verseny győztese Papp
Zsolt Károly (Börcs SE) a vándorserleget – versenyünk egyik főtámogatója Vas
Megyei Önkormányzat képviseletébenDr. Balázsy Péter főjegyzőtől vehette át.
Hagyományosan speciális tombolánkon száznál is több ajándékot sorsoltunk
(de ha a tojásokat külön hozzáadjuk,
akkor több százat!), ahol a kakasok, a
bárány és póniló már elengedhetetlen
része a gencsapáti verseny nyereményözönének.
Köszönjük minden támogatónak a
segítségét, a közönségnek a lelkes biztatást!
Zárszóként mi is csak annyit mondunk, mint ahogy a versenyzők búcsúztak – (tőlünk és Gencsapátitól) jövőre
veletek ugyanitt!
Részletes versenyeredmények:
http://www.katonairoda.hu/
folytatás a 3. oldalon

Útfelújítás

Meghívó

Már a kopóréteg kerül a Deák Ferenc
utcára, a felújítás lassan a végéhez ér. A
közbeszerzés nyertes kivitelezője, a
Meliorációs és Rekultivációs Kft. munkatársai 40 fokban is aszfaltoznak.

Gencsapáti Község Önkormányzata és a Gencsapáti Plébánia tisztelettel meghívja a
település lakóit – és mindazokat, akik tisztelték és szerették elhunyt plébánosunkat –
a Miszori Zoltán tér avatására.
Időpont: 2017. augusztus 31. (csütörtök)
Tervezett program:
16.30
A Pásztor című film vetítése a
Gencsapáti Plébániatemplomban
18.00
Püspöki szentmise
A szentmisét követően kerül sor a tér
avatására, szentelésére
Az ünnepséget követően szeretettel
várjuk az érdeklődőket egy agapéra
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. július 6-án
1600 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.
Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvoda, Varga Albin igazgató, Művelődési
Ház és Könyvtár.
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 Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolót.
1.2. az önkormányzati utak felújítási
munkálatairól szóló polgármesteri tájékoztatót.
2. Jóváhagyta a Meliorációs és Rekultivációs Kft.-vel 2017. június 6-án, az önkormányzati utak burkolat-felújításra vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását –
a módosítás révén az útburkolat stabilizálása érdekében az Ady utcában egy további 4 cm-es kopóréteg kerül leterítésre,
mely 7.830.528 Ft-os többletköltséggel jár.
3. Módosította az Önkormányzat 2017.
évi közbeszerzési tervét – a 2017. március 30-án elfogadott terv módosítása
azért vált szükségessé, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága 2017. május 1-i döntése alapján
az Önkormányzat:
– az Idősek Klubja fejlesztésére
125.969.099,- Ft,
– az Apponyi Albert Általános Iskola
energetikai felújítására – 86.639.058,- Ft,

– a Gyöngyös-kert Óvoda felújítására, korszerűsítésére – 50.000.000,- Ft
támogatásban részesült
4. Megindította
4.1. az Idősek Klubja felújítási, az
Apponyi Albert Általános Iskola energetikai korszerűsítési és a Gyöngyös-kert
Óvoda felújítási munkálatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásokat, egyben megválasztotta a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és tagjait.
4.2. a közétkeztetés és szociális
étkeztetés biztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárást, egyben a benyújtott
árajánlatok alapján kiválasztotta a közbeszerzési eljárást bonyolító gazdasági
társaságot – közbeszerzési eljárás kiírása
a december 31-én lejáró vállalkozási szerződés miatt vált szükségessé
4.3. az apáti településrész járda-felújítási munkálataira kiírt beszerzési eljárást.
5. Tárgyalt az Ady utcában kiépült ivóvíz
nyomóvezeték kiváltásával kapcsolatos
feladatokról
6. Elbírálta a jegyző által kiadott,
növényvédelmi kötelezettség teljesítésére kötelező határozattal szemben be nyújtott fellebbezést.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. július 6-án
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.
Meghívottként: Palatin István elnök,
Gencsapáti Községi Sportegyesület,
Vincze Gergely sportoló.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző.
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A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során
1. Tájékoztatót hallgatott meg a Sportegyesületben folyó szakmai munkáról
2. Módosította a szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet – a Képviselő-testület pontosította a házi segítségnyújtás jogosultsági
feltételeit
3. Döntött
3.1. arról, hogy támogatási kérelmet
nyújt be a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására
kiírt pályázatára,
3.2. az apáti településrész járda-felújítási munkálataira kiírt beszerzési eljárás során benyújtott vállalkozói árajánlatokról,
3.3. a Gyöngyös-kert Óvoda felújításához, valamint az Idősek Klubja felújításához és bővítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére benyújtott tervezői árajánlatokról,
3.4. a Gyöngyös-kert Óvoda felújítási, az Idősek Klubja felújítási és az Apponyi Albert Általános Iskola energetikai
korszerűsítési munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására benyújtott árajánlatokról,
3.5. arról, hogy a TOP 3.2.1-16 kódszámú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési pályázat keretében a
Gencsapáti Polgármesteri Hivatal felújítására és energetikai korszerűsítésére
támogatási kérelmet nyújt be.
4. Elfogadta a települési ünnepek előkészületeiről szóló polgármesteri tájékoztatót, egyidejűleg a rendezvények látogatóinak kulturált vendéglátása érdekében hozzájárult 10 garnitúra sörpad és
asztal beszerzéséhez.
5. Meghallgatta a polgármester tájékoztatását az Ady utca burkolatépítés és csapadékvíz elvezetési munkákról, és a közlekedés biztonsága, valamint az élet- és
vagyonbiztonság megőrzése érdekében
engedélyezte 5 db csatorna fedlap
beszerzését.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Avar és kerti hulladék égetése belterületen
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2008. (IX.22.)
önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése alapján avar és kerti hulladék égetése belterületen január 1-től május 31-ig,
valamint szeptember 1-től december 31ig terjedő időszakban – a törvényben
meghatározott munkaszüneti napok

kivételével – hétfő és pénteki napokon
8.00–19.,00 óra között, az alábbi szabályok betartásával végezhető:
– az égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető;
– a kerti hulladékot csak olyan
helyen szabad égetni, ahol környezetére
tűz- és életveszélyt nem jelent,

– a tűz helyszínén olyan eszközöket
és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható,
– az égetés befejezésével a tüzet el kell
oltani és a parázslást meg kell szüntetni,
– az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat semmilyen más kommuná-
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lis, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot,
– június-július-augusztus hónapokban környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi okok miatt a növényi hulladék égetése tilos,
– TILOS a tüzet őrizetlenül hagyni.
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, grillsütő használata a tűzgyújtási tilalom idején sem tiltott, viszont fokozottan ügyelni kell az
általános égetési szabályok betartására!
Alapvetően más szabályok vonatkoznak a külterületen történő növényi hul-
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ladék égetésére. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.)
BM rendelet 226. § (1) bekezdése alapján
az ingatlan tulajdonosa, használója az
égetés tervezett időpontját megelőző 10.
napig kérelmet nyújthat be kérelmet a
tűzvédelmi hatósághoz (Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Szombathelyi Ka tasztrófavédelmi Kirendeltség 9700
Szombathely, Ady tér 1.), tűzvédelmi hatóság a kérelmet 5 napon belül bírálja el.
Kérem, hogy az égetéssel kapcsolatos
jogszabályi előírásokat maradéktalanul
tartsák be, folyamatosan figyeljék, van-

e érvényben az adott területen tűzgyújtási tilalom, és az égetés során felelősségteljesen és kellő gondossággal járjanak el, mert a tűzvédelmi előírások megsértése, az égetési tilalomra vonatkozó
rendelkezések megszegése esetén
100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki, de
amennyiben a tűzoltóság beavatkozása is
szükségessé válik a bírság összege
3.000.000,- Ft-ig terjedhet.
Az együttműködésüket kérve, tisztelettel:
Dr. Görög István, jegyző

XI. Búcsúi Fogathajtó verseny Gencsapátiban

Gasparovics László

Geröly Tibor

Lebics István

folytatás az 1. oldalról
2017. évi fogathajtó verseny támogatói:
Geröly Tibor és családja • Bodorkós Józsefné és családja •
Tempó Autószerviz Kft – Baán Imre • Vasi Full-Táv Kft • Vas
Megyei Önkormányzat • Gencsapáti Község Önkormányzata
• Szkendó Kft. • Robert Holz Kft. • Savaria Vadásztársaság •
Interchair Kft – Dr. Kondor János • Geröly László és családja
• Pintér Endre • Bodorkós László és fia • Dr. Nádasi Géza •
Török Árpádné • Művelődési Ház és Könyvtár • Orbán Imréné • Tömő Ákos • Gencsapáti Polgármesteri Hivatal • Bodorkós Ferenc polgármester • Kovács Vince • Piri József és Kopcsándi Ferenc a VMKIK alelnökei • Szijártó Tamás és családja
• Kránitz Ferenc • Ifj. Katona Zoltán • Ludwig Bt. • Gergácz István • Hosszú Család • Molnár Gábor • Hegyi József • Schmalzel Antal – Savaria Agrár Kft. • Tömő Ferenc – Ferrum Kft. •
Geröly Szilvia • Fazekas Ferenc • Ferenczi Endre • Csiszár
Ferenc • Jáger Imre • Kápolnai István • Zsennyei Horgásztó •
Galaxy Fitness Klub • Kiss Kertészet • Gaál család • Bodorkós
József (Csömi) • Plajszer család • Lócsi Miklós – Veszkény •
Katona Zoltán – Herény • Kiss Ágnes – Főnix Lovas Egyesület • Nagy Róbert • Veka 2005 Kft. • Bárdossy Jánosné • Borsfai István • Jáger József • CSENG Kft. • Nyugat-Produkció
Kft. – Tolnay Ákos • Viserálek Sándor • Tóth Györgyné • Gergácz László (Coop Bolt) • Horváth Mihály – Jáki Agrár Kft. •
Kovács Krisztián – Perenye • Gencsapáti Önkormányzat
Műszaki csoportja • Gencsapáti Sportegyesület • Takács Attila (Börcs) • VASI-AGRO CENTER Kft. • SZETT Kft. • Faragó
István • Parti-Kertészet – Nagy Attila • Color-Üzletház Kft. •
Pála Roland • Zsuska Cukrászda – Ostyola család Gencsapáti
• Scholl Kft. • Zalalövő és Környéke LE • Ozmánbükki Nonprofit Kft. • Erős András és családja • Szülőföld Könyvkiadó –
Farkas Csaba • Albert László – Vaskeresztes • Geröly Flórián •
Metro Áruház • Kondora Kocsma • Erős István – Uraiújfalu •
Gáncs János – Uraiújfalu • Marosi Áron • Kovács Miklós –
Zalalövő • Máté László és családja • Vincze Alajos • Perintkert
Kft. – Kovács Zoltán • Horváth Lajos Lajos kocsma • Rézkakas
Söröző – Uraiújfalu • Lebics István – Zalalövő • Kercselics
István és családja • Katona László és családja • Vikit Kft. –
Radányi György • Bokor Zoltán – Uraiújfalu • Szabó István –
Uraiújfalu • Bárdics János • ifj. Geröly Tibor Balázs – Dohánybolt Gencsapáti
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Szent Jakabtól
Szent Jakabhoz
Plébániánk búcsúi zarándoklata Dobronakon.
Július 23-án, vasárnap a szlovéniai
Dobronak település Szent Jakab Plébániatemplomának búcsú ünnepén vettünk
részt egy busznyi zarándokkal Gencsapátiból. Megérkezésünkkor Toplak Alenka
és férje Toplak Rudolf fogadtak. Elsőként
a György Házba kalauzoltak el bennünket, ahol nemcsak elmondták, hanem
képekkel és különböző érdekes, korabeli
berendezési tárgyakkal szemléltetve
mutatták be településük gazdag történetét. Ezután az ünnepi szentmisére
indultunk. Útközben megcsodálhattuk a
templom utcájában lévő árusok szebbnél
szebb kézműves portékáit is. Az ünnepi
szentmise kezdetén Simon Stihec plébános úr külön is köszöntött bennünket. A
szentmise főcelebránsa és szónoka Majnek Antal munkácsi megyés püspök úr
volt, aki a szertartás végén megáldotta a
járműveket, a jelen lévő zarándokokat,
valamint a kívülről és belülről is gyönyörűen felújított plébániatemplomot.
Ezután a templomkertben felállított
sátorban bőséges ebéddel, búcsúi süteményekkel és finom helyi borokkal kedveskedtek nekünk vendéglátóink. Egy
jó ebédhez persze nóta is jár: a zenei aláfestésről és a jó hangulatról a helyi nótaklub tagjai gondoskodtak. Azért beszélgetésre is volt lehetőség: a helyiek boldogan idézték fel élményeiket a Gencsapátiban tett áprilisi látogatásukról és a
Szentkútról.
Délután ellátogattunk az Orchideaparkba, amelyet a házigazdák kifejezet-

Búcsúi szentmisén

A Szent Vid kápolnánál a bakonaki tónál

ten a mi tiszteletünkre nyitottak ki. Itt
megcsodálhattuk a trópusi pálmaházat
és a szebbnél szebb színekben pompázó
virágokat. Természetesen vásárlásra is
volt lehetőség, s emellett a táj szépségében is gyönyörködhettünk. A Dobronak
mellett lévő Bakonaki tó és erdővel
körülvett környéke, a Szent Vid kápolna
a mellette lévő forrással igazán hangulatos állomása volt zarándokutunknak.
Vendéglátóink a „Jövőre veletek, ugyanitt!” köszöntéssel búcsúztak tőlünk.
Úton hazafelé a Lenti-Szőlőhegyen lévő
hangulatos vendéglőben vacsoráztunk,
majd a szívünkben hálával és nagy örömmel mondtunk köszönetet Istennek
meghívóinkért és az együtt eltöltött
igazán tartalmas és szép napért.
Gombos Bálint, plébános
Képek: Ávár József, Jáger Imre

Püspöki szentmise Dobranakon

A György háznál
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Gyermekáldás
Segítség, apa leszek!
A gyermekáldásnál nemcsak az édesanya szerepe fontos, hanem az édesapáé is, hiszen „egy gyermeket ketten
szülnek meg”.
Az édesapa is ugyanolyan izgalommal
várhatja és hasonló örömteli érzésekkel
veheti karjába kis utódját, mint az édesanya. Az apai érzésekről mindig olyan
kevés szó esik, pedig érdemes rájuk is
figyelni, hiszen az ő életükben is mérföldkő egy gyermek születése. Apává
válni nem kevésbé szép és felelősségteljes
feladat, mint anyának lenni. A legtöbb
férfinak biztosan jó lett volna valakivel
megbeszélni a megválaszolatlan kérdéseket érzéseket, mielőtt apává válik.
„Mitől leszek JÓ APA?”
Nincs erre egységes recept, hogyan lehetünk jó édesapák. Sőt!
Úgy tűnik, az igazán jó apaság éppen
abból áll, hogy az édesapa, édesanya és
gyermekei közösen alakítják ki a számukra legmegfelelőbb kapcsolatot. Ehhez legfontosabb, hogy az édesapa (is) ráhangolódjon gyermekére, tanulja meg a jelzéseit, ismerje ki szokásait és igényeit.
A kisgyermeket nevelő családokat
gyakran árasztják el kéretlen „jó tanácsokkal” a gondozással és neveléssel kapcsolatban, ám az iránymutatások nemegyszer
ellentmondásosak, követhetetlenek.
Amennyiben azt érzik, hogy elbizonytalanodtak, érdemes a zajos külvilág felől
ismét befelé figyelni, megérzéseikre, józan
eszükre, és nem utolsó sorban babájuk jelzéseire! Gyermekük mindezért nagyon
hálás lesz, könnyebb lesz megnyugtatni,
elaltatni, érzelmileg mélyebben fog kötődni, és a szülők is napról napra magabiztosabban veszik az akadályokat.
Sokszor felvetődik a kérdés, hogy
mennyi időt kell, hogy az édesapa a gyermekével eltöltsön, ahhoz, hogy a kapcsolatuk elmélyült legyen. A válasz természetesen az, hogy nem az idő menynyisége számít, hanem hogy amikor
gyermekével együtt van, képes-e lélekben is jelen lenni, figyelmét és szeretetét
a kicsire összpontosítani.

Miserend
augusztusban
JÓ IDŐ ESETÉN szombat esténként 19
órától a Szentkúton tartunk vasárnapra
érvényes szentmisét az alábbi szombatokon: augusztus 12.; augusztus 19 és
augusztus 26., valamint augusztus 15-én,
kedden Nagyboldogasszony főünnepén,
19 órától.
ÉDESAPÁK IMÁJA
Mennyei Atyánk!
Köszönöm neked az életem, köszönöm felesége, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál.
Most Szent József életét példának
tekintve kérlek:
Adj nekem hitet és érzékeny lelket,
hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod
velem, hogy megfeleljek házastársi és
szülői hivatásomnak.
Segíts, hogy el tudjam fogadni, és
meg tudjam valósítani, amit rólam
elgondoltál akkor is, ha nem értem.
Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.
Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent
József szerette jegyesét.
Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink
számára életem példája vonzó legyen a
követésre.
Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam
adni a hitet: szavaimból és tetteimből
megismerhessék az igazi szeretetet.
Tudjam munkára, becsületességre,
igazmondásra, szegénységre, rendre,
fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket.
Tudjak derűs lélekkel elfogadni a
szegénységet, testi-lelki megterhelést.
Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az
ő akaratuk teljesül.
Amen
szerk.: Horváth Attila és Ági (Mária
Rádió Magazin 017. 08.)

Együtt apával
videópályázat
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Apákért Munkacsoportjának videópályázata. Apákkal kapcsolatos, pozitív hangulatú és üzenetű videók küldhetők.
Részletek: http://haromkiralyfi.hu/egyutt-apaval
Határidő: 2017. szeptember 15. 24.00 óra
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vasárnaponként:
– reggel 8 órakor az Apáti templomban,
– fél 10-kor a Plébániatemplomban
van szentmise.
Augusztus 20-án, vasárnap az apáti
templom búcsúi szentmiséje délelőtt 10
órakor kezdődik! A plébániatemplomban ezen a vasárnapon reggel fél 9-kor
lesz ünnepi szentmise!
Gombos Bálint, plébános

Egyházközségi hozzájárulás fizetése minden hónap harmadik
vasárnapján, augusztus hónapban:
20-án, délután 3 és 5 óra között a
Plébánián!

Apáti búcsú
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 Sárvári Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevőjenként érkeznek hazánkba, és a
korábbi évek hagyományait folytatva
hozzánk is ellátogatnak az Apáti búcsúra és megemlékezésünkre.
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Hittantábor Balatonszárszón
2017. július 24-én reggel indultunk Balatonszárszóra, a várva várt hittantáborba.
Az úton leszakadt az égi áldás, és mi
folyamatosan az eget kémleltük, hogy
vajon mire Szárszóra érünk, kitisztul-e
az idő. Hát természetesen kitisztult.
Elfoglaltuk szállásunkat, ami a plébánia
épülete volt. Idén is akadtak bátrabbak,
akik az udvaron vertek sátrat. Ezután
következett a tábornyitó, ahol ismertettük a házi rendet, szabályokat. A tábor
programja Szent László évhez kapcsolódóan volt kialakítva. Kiválasztottuk a
csapatokat, akiknek a hét folyamán
különféle feladatokat kellett teljesíteni,
amit a záró esten díjaztunk. Minden
napra jutott egy Szent László legenda,
amiből az aznapra való jócselekedetet
kellett megtenni. Volt falukutatás, kirándulás Tihanyba, ahol emeletes buszon
ülhettünk, kipróbálhattuk a tihanyi
visszhangot, (habár nem visszhangzott,)

megnéztük az apátságot, és a marcipánmúzeumot. Este a templomban a segítők
mécseseket helyeztek el a szentélyben, és
egy órás zenés Taizé imaestet tartottunk.
Másnap reggel szentmisével indítottuk a
napot, amit a vendéglátó Miklós atya
mutatott be. Reggeli után, mivel esős idő
volt, kézművesnapot tartottunk, ahol
nagyon szép kis munkák kerültek ki az
ügyes gyermekkezek közül. Délutánra
elállt az eső, így elmentünk a József Attila Emlékházba. Nagyon érdekes kiállítás
volt, hiszen interaktív, így a gyerekeknek
is nagyon tetszett. A kiállítás után célba
vettük a Balaton partot, ahol az elmaradhatatlan méta következett. Csütörtökön meglátogatott bennünket Bálint
atya, szentmisét mutatott be, beszélgetett velünk, és csak délután indult haza.
Csütörtök este tartottuk meg a táborzárót, ahol kiderült, ki, kinek volt egész
héten az angyalkája, kiosztottuk a versenyekért járó jutalmakat. Pénteken végre
tudtunk egy kicsit fürdeni a Balatonban,
bár a játék ezen a napon sem maradhatott el. Fáradtan, de lélekben annál gazdagabban tértünk haza Gencsapátiba.
Köszönettel tartozunk Gencsapáti
Önkormányzatnak, a Gencsapáti plébániának anyagi támogatásukért, a fiataloknak a rengeteg segítségért, Kovács
Zoltánnak, és családjának, aki a táborozók felszerelését hozta-vitte Balatonszárszóra, hiszen nélkülük ez a tábor
sem jöhetett volna létre.
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Meghívó

Gencsapáti Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
Szent István király és a magyar államalapítás tiszteletére, valamint az apáti búcsú alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.
2017. augusztus 20. (vasárnap)
Apáti templom, templom előtti tér
Program:
10. 00 Ünnepi szentmise
az Apáti templomban
11.00

Megemlékezés a templom előtt

Közreműködnek: Gencsapáti népművészeti csoportjai és a Sárvári Nemzetközi
Néptáncfesztivál vendégeként a ciprusi
Kimon Néptáncegyüttes
Ünnepi beszédet mond:
Ágh Péter Országgyűlési képviselő

hírmondó

Isten veled
Jóska!
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Gencsapáti Idősek Klubja hírei
A Gencsapáti Idősek Klubja klub-foglalkozásainak szeptemberi időpontjai:
1. Egészség klub
Időpont: 2017. szeptember 04. (hétfő) 13.30 óra. Téma: Vérnyomás-, vércukorszint-mérés
Időpont: 2017. szeptember 12. (kedd)
10.30 óra. Téma: Gyógytorna indulás
(előreláthatólag)
Időpont: 2017. szeptember 27. (szerda) 10.00 óra. Téma: Egészségnap
2. Kézműves klub
Időpont: 2017. szeptember 13-14.
(szerda-csütörtök) 9.00 óra. Téma: Éves
program megbeszélés

Július 13-án vettünk végső búcsút Bodorkós József fafaragó népi iparművésztől a gencsapáti temetőben. Ha Gencsapátiból kapott valaki ajándékot Jóska
fafaragásai biztosan köztük voltak. Sajnos már nem mehetünk a telefon után –
amibe mindig úgy szóltál bele: Halló itt
Bodorkós) , hogy válogassunk a szebbnél-szebb alkotásaidból és egy jóízű órát
azért beszélgessünk népművészetről,
Velemi Stúdióról, faluról… Már nem.
Kiállításához, a budapesti és keszthelyi bemutatkozásunkhoz kértem tőle
szakmai ars poeticát, amit így fogalmazott meg: „1979-ben kezdtem faragni és
a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület tagja lettem. Soha nem szerettem a
tétlenséget, s így a szabadidő hasznos
eltöltése végett fogtam hozzá a faragáshoz. Legszívesebben kisebb használati
tárgyakat készítek. Elsősorban gyümölcsfából (dió, körte, cseresznye, szilva) szeretek dolgozni. A fa tömörsége
miatt nemcsak könnyű ezen anyagok
megmunkálása, de az ezekből készült
tárgyaknál a fa szépsége, színe is különösen érvényesül. Számos megyei és
országos kiállításon vettem részt, melyeken munkámat arany-, ezüst plakettel
jutalmazták. Közösségi munkában Gránátalma-díjat kaptam.
1994-ben munkám elismeréseként
megkaptam a népi iparművész címet.
Jelenleg is a Velemi Stúdió tagja
vagyok, idekötnek a szakmai lehetőségek, kihívások, az emberi kapcsolatok
melyeket másutt nem találhatok meg.”
Isten veled Jóska, nyugodjál békében!
(va)
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3. Főző klub
Időpont: 2017. szeptember 20. (szerda) 9.00 óra. Téma: Nyár-búcsúztató
kerti partival egybekötött nyílt nap
Minden kedves érdeklődőt, leendő
klubtagot szeretettel várunk ezen a napon!
Mindegyik klub továbbra is szeretettel várja az érdeklődőket!

A programok helye az Idősek Klubja
épülete. 9721 Gencsapáti, Hunyadi út
225. Tel.: 94/510-835, 30/549-2552
Kedvcsináló képek megtekinthetők a
facebook-on is!
90 éves klubtagot köszönthettünk…
Tarr Józsefné, Annus néni július 18-án
betöltötte a 90. életévét. Magam és valamennyi klubtársunk nevében minden
jót, további jó egészséget és nagyon boldog, szép, szeretettben gazdag, aktív éveket kívánunk ezúton is neki!
Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető
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Helyi érték
és közösség

Kánikula, jégeső, zivatarok,
mozgalmas nyár!

Gencsapáti falunap 2017. szeptember 9. Gencsapáti Sportpálya
Helyi érték és közösség kulturális
programsorozat Gencsapátiban. A
tavalyihoz hasonlóan helyi értékeink
bemutatására és egy közös együttlétre invitáljuk Önöket!

A szabadságolás és a nyaralás időszakában is eredményesen biztosítottuk az
egyházi rendezvényeket a közúton,
Gencsapátiban és Perenyében. Gencsapátiban, Perenye polgárőrei is segítették
a forgalomszabályozás feladatait.
Közterületi járőrszolgálatunk június
végén aktívan végezte járőr tevékenységét. A szolgálat jelentése alapján elhagyott hátizsák talált vissza a gazdájához
a gyermekvédelmi intézetben, lakossági
jelzés alapján járőrünk körzeti rendőrünk segítségével, egy egészségügyi
problémával küzdő férfit vitt haza
Gencsapátiban lévő kertjéből, Szombathelyi lakására, és egy a Gencsapátin áthaladó kerékpáros csoport élvezte, és
köszönte meg a járőrszolgálat forgalomsegítő tevékenységét. Ismét „vasgyűjtő”
társaság járta a falut, a polgárőr járőrünk. Az esti órákban kerékpáros járőreink ellenőrizték Gencsapáti és Perenye
közötti útszakaszokat.
Perenyében, a falunap közlekedésbiztonsági feladatai hat fő polgárőr köz-

13.00 órától
„Gencsapáti ízei” címmel főzőversenyt hirdetünk, amelyre várjuk családok, közösségek, baráti társaságok, civil
szervezetek jelentkezését. Feltételek:
Nyersanyagot, főzőedényt a versenyzőknek kell hoznia, tűzifát biztosítunk – a versenyt zsűri értékeli, a győztesek jutalomban részesülnek! A nevező csapatok költségeihez számla ellenében hozzájárulunk 5000 Ft/csapat.
Nevezés, egyeztetés 2017. szeptember
1-ig Varga Albin 30/560-5099. A verseny lebonyolítása kb. 13–17 óra között.
Bemutatkoznak: Gencsapáti–Perenye Polgárőr Egyesület és a Klapka
György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület bemutatkozása, Főnix Lovas
Egyesület – lovaglás gyermekeknek!
Egészségsátor – a Gencsapáti Idősek Klubja és a Védőnői szolgálat közreműködésével.
Játszóház, arcfestés és játékok kisgyermekeknek, családoknak!
Légvár, ugráló vár a helyszínen!
15.00–21.00
Színpadi műsor a rendezvénysátorban, közreműködnek: Apponyi Albert
Általános Iskola, Gyöngyös kert Óvoda,
Vasi Népdalstúdió, Gencsapáti Néptánccsoportjai, Boglya Népzenei Együttes
kb. 17.30
A főzőverseny eredményhirdetése,
közös estebéd, amelyre szeretettel várjuk Gencsapáti lakóit!
kb. 17.00
Batyi Árpád „Kala” és Horváth
Tamás „Csuta” – magyar cigánymuzsika – Estebédhez szól a nóta címmel.
Big Mouse koncert (operett-sramli)
Németh Róbert talpalávalót muzsikál a közönségnek!
21.30
Unikum buli
Köszönjük minden kedves támogatónak
a segítséget! A közelben lakók türelmét és
megértését ezúton is köszönjük! A belépés
díjtalan!

reműködésével, a bonyolult közlekedési helyzet, és a beköszönő vihar ellenére
eredményesen megoldódott.
Külterületen járőri jelzés alapján az
utak mellett, kukorica ültetvények közelében több helyen elszórtan megjelent a
parlagfű. Kérem a külterületen dolgozókat, sportolókat, sétálókat „csak egy
mozdulat” és ki lehet húzni az egészségre nagyon káros gyomnövényt.
A településeinken a közbiztonság
védelme érdekében bűnmegelőzési lehetőségként a Gencsapáti önkormányzattól kapott támogatás terhére egy vadkamerát vásárol, amit a közterületeinken
köz- és magántulajdon védelme érdekében szakértői javaslatra időszakosan
felszerel.
Bízunk abban hogy az eszköz jelenléte is segít a „veszélyeztetett” területeken
a bűnmegelőzésben.
Polgárőreink az érintett időszakban
(június, július) 210 órát töltöttek közterületi szolgálatban településeink területén.
Csabai János, a polgárőrség elnöke

Kattints rá!
http://gencsapatiertektar.hu/hu
A Gencsapáti Értéktára oldalunk célja
a település kulturális értékeinek bemutatása: a szakrális, néprajzi és épített
emlékeink megismertetése az itt élőkkel,
a Gencsapátiba letelepedni vágyókkal és
az idelátogató vendégeinkkel egyaránt.
Büszkék lehetünk!
Gencsapáti Értéktár Bizottsága 17
nemzeti értéket vett fel a helyi értéktárába, ezek közül 4 már vas megye értéke
is: A Szentkút és az ördögkő, a falunk

néptánc hagyománya, a gencsi tojáskarcolás hagyománya és motívumvilága, a
Gencsapáti Legénycéh hagyománya.
Ezen értékeink nemcsak a helyi, hanem
megyénk identitását is képző örökségünk.
Oldalunkon az értékeket feldolgozó
összeállítást, galériát, híreket, a gencsapáti iskolások által (1981–1993 között)
készített linómetszetek is megtekinthetik az érdeklődők. Kattints rá, ha többet
szeretnél tudni Gencsapátiról…
(va)
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Ismét bemutatkozunk Kapolcson
a Művészetek Völgye programjában
Július 23-án, vasárnap a kapolcsi óvoda
udvarán – a Muharay udvarban – mutatkoztunk be nagy sikerrel, barátainkkal
közös előadással.
17 órától a gradistyei horvátok népzenei örökségét ismerhették meg az
érdeklődők az undi Biseri (Gyöngyszemek) énekegyüttes és a Horvátzsidányi
tamburások tolmácsolásában. Műsorukban a gradistyei népzene mellett, bunyevác, sokác, szlavón dallamokat is hallhatnak! (Majd táncra is perdülhettek a
jelenlévők az undi lányokkal!)
18 órától a Boglya Népzenei Együttes
koncertjét majd a Bakafánt Népdalkörelőadásában őrvidéki, vasi katona-bor és
tréfás népdalokat láthatott a közönség.
A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes előadásában Molnár
Péter–Györke Eszter: Éjfél után – han-

gulatok egy szlavóniai lakodalomból,
„Szép Szebénybe” és Gerlecz László:
„Regrutázás Gencsapátiban”című koreográfiákat láthatták az érdeklődők, akik
vastapssal jutalmazták az előadást. Az
együttes dallal és ajándékkal köszöntötte Héra Évát, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnök asszonyát, aki
idén kerek születésnapját ünnepelte.
21 órától a Bognár Szilvia Quartett
debütáló koncertjére zsúfolásig megtelt
az udvar, Szilvi elvarázsolta a közönségét,
akik hol sírtak, hol vele énekeltek, vagy
csak rácsodálkoztak a gyönyörű dalokra
és zenére. Nagy élmény volt mindnyájunknak a Gencsapátiból indult énekes
csodálatos előadása! A koncertet követőn
táncházba invitáltuk a völgy népét, akik
ropták is a csárdást velünk éjfélig!
(va)

Tápi barátom felébredt?!

A gencsapáti hagyományőrzők

… azt a Szőke bácsi fújja

Az elmaradhatatlan regrutázás

Szebényi karikázó

Boglya koncert
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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
• Gencsapátiban, 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
• Művelésre kiadom a Malom és a Deák
Ferenc kereszteződésében lévő 1504 m2
területet. Érdeklődni: 83/346-155

• Autóklímák ózonos tisztását vállalom! Érdeklődni: 30/994-5711
• 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.
• Idős hölgy német nyelvtudással gyermekfelügyeletet vállalna, illetve idős
embernek szívesen segítene. Érd.:
70/537-5533
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre
javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 48×82×42
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

hírmondó

• Bontott hőszigetelő kőzetgyapot 1
m×0,5 m-es táblákban eladó! Kb. 80 m2
és 10 cm vastag. Tel.: 0620 4451299
• 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 94/310-073as telefonszámon ill. önéletrajzzal az
info@vasipatak.hu címen lehet.
• 70 m 2-es udvari épület raktározás
céljára kiadó! Érdeklődni: 30/461-6047
• Gyomláláshoz díszkertbe keresek
alkalmi segítőt. Akár tanulót is! Tel:
20/445 1299
• Schwinn Csepel tip. 26. kontrás,
városi új kerékpár eladó Gencsapátiban
Tel.: 06/20/270-0617

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

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. szeptember 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!

