Meghívó
Gencsapáti Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Barátait az
1848–49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülő
ünnepi megemlékezésére.
Időpont:
2018. március 14-én, szerdán
18 órai kezdettel
Helyszín:
Apponyi Albert Általános Iskola

Közreműködnek: Apponyi Albert Általános Iskola tanulói, Gencsapáti művészeti csoportjai.
Ünnepi beszédet mond: Dr. Kondora
Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.
A megemlékezés keretében kerül sor
a „Gencsapátiért végzett kiemelkedő
munkáért” és a „Gencsapáti Ifjú 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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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. január 4-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József, Kiss Tibor és Tolnay Ákos képviselők (7 fő).
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés során
1. elfogadta az Idősek Klubja fejlesztési
pályázatával, az Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítási pályázatával, valamint a Gyöngyös-kert Óvoda
felújítási és korszerűsítési pályázatának
aktuális helyzetével kapcsolatos polgármesteri beszámolót,
2. döntött arról, hogy a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
kiírt, „ZP-1-2017” kódszámú felhívásra
támogatási kérelmet nyújt be – a pályázat
keretében lehetővé válna a külterületi
zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló utak, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító
csatornahálózat karbantartása, felújítása.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. január 11-én
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Jáger József, Kiss Tibor
és Tolnay Ákos képviselők (7 fő). Abért
Valentin önkormányzati képviselő egyéb
elfoglaltága miatt nem tudott részt venni a képviselő-testület munkájában.
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 Képviselő-testület 2018. évi munkatervét,

1.2. a teljesítménykövetelmények alapját
képező, 2018. évi kiemelt köztisztviselői
célokat,
2. megalkotta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018.
évi illetmény-kiegészítéséről szóló
1/2018. (I.12.) önkormányzati rendeletet,
3. a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett felhatalmazta a polgármestert a Dózsa utcai és Hunyadi
úti járdafelújítással, a Deák Ferenc utcai
vízelvezetéssel, valamint az Ady utca út
és vízvezeték építéssel kapcsolatos előkészítő munkálatok elvégeztetésére,
4. a településüzemeltetési feladatok
hatékonyabb ellátása érdekében hozzájárult egy rézsűkaszáló gép beszerzéséhez a Műszaki Csoport számára.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. január 11-én
– a nyilvános ülést követően – zárt testületi ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban.

hírmondó

A Képviselő-testület a testületi ülés során
1. elfogadta az épület-felújítási, energetikai korszerűsítési pályázatok (Apponyi
Albert Általános Iskola, Gyöngyös-kert
Óvoda, Idősek Klubja, Polgármesteri
Hivatal), valamint a zártkerti földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő
fejlesztési pályázat aktuális helyzetéről
szóló polgármesteri tájékoztatót,
2. a „Gyöngyös-kert Óvoda épületbővítése, felújítása, korszerűsítése” tárgyú
ajánlattételi felhívás jóváhagyásával
megindította a közbeszerzési eljárást,
3. a „Gencsapáti Idősek Klubja épületfelújítása, átalakítása és bővítése” tárgyú
ajánlattételi felhívás jóváhagyásával
megindította a közbeszerzési eljárást,
4. döntött (arról, hogy)
4.1. a Polgármesteri Hivatal energetikai
felújítása érdekében a tervezői munkálatok teljes körű elvégzésére árajánlatokat szerez be,
4.2. településüzemeltetési feladatok jobb
színvonalú ellátása, valamint a biztonságos
gyalogosközlekedés biztosítása érdekében felújítja a Dózsa utca 611 méteres, és
a Hunyadi út 1200 méteres járdaszakaszát,

A Képviselő-testület az ülés során
1. döntött arról, hogy a Gencsapáti,
Hunyadi út 227/A. szám alatt lévő 89
m2-es lakást 13.000.000,-Ft vételáron
megvásárolja – az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével lehetővé
válik pályázat benyújtása a volt kisiskola teljes épületének felújítására, valamint
elhelyezést biztosíthat az önkormányzati épület-felújítások során;
2. személyi javaslatokat tett a Vas Megyei
Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntetések és elismerő címek adományozására.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. február 6-án
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános 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 önkormányzati képviselő
egyéb elfoglaltága miatt nem tudott
részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző

4.3. az Apponyi Albert Általános Iskola
udvarán lévő tárolótartály felújítására és
tűzivíz tároló tartállyá alakítására kiírt
beszerzési eljárás során benyújtott
árajánlatokról,
4.4. a Gyöngyös-kert Óvoda épületbővítési, felújítási és korszerűsítési munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak
ellátására kiírt beszerzési eljárás során
benyújtott árajánlatokról,
4.5. Gencsapáti Idősek Klubja épület-felújítási, átalakítási és bővítési munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak
ellátására kiírt beszerzési eljárás során
benyújtott árajánlatokról.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Szelektív hulladékgyűjtés
időpontjai
A közszolgáltató a házaktól történő
szelektív (zsákos) hulladékgyűjtést
négyhetente (Figyelem! NEM minden
hónap negyedik keddjén!) keddi napokon (március 13., április 10. május 8.)
fogja végezni településünkön.
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Farsangoltunk
A vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjtig tartó időszakot hagyományosan
vidám mulatságok, bálok, lakomák jellemzik. A farsang csúcspontja a karnevál,
amely a mulatozás közepette valójában
télbúcsúztató.
Iskolánkban kicsik és nagyok izgalommal telve, lelkesen készültek a farsangi karneválra. Külön rendezvényen
kápráztattak el bennünket az alsó tagozatosok ötletesnél ötletesebb jelmezeikkel, amelyeket már hetekkel a várva várt
nap előtt megálmodtak, s szüleik segítségével elkészítettek. A pompás jelmezekért minden kisgyerek csokit kapott,
osztályonként a három legötletesebbet
pedig külön jutalmaztuk. A jelmezesek
felvonulása közben Németh Lili dalaiban
gyönyörködhettünk. A felsős lányok szalagos tánccal, a hatodik osztályosok pedig zenés, táncos műsorral szórakoztatták
a közönséget. Tündérország legapróbb,
de annál szorgosabb képviselői, a törpék – akiket a tanárok alakítottak – szintén felvonultak a publikum előtt. A műsor
után pizza, sütemény és üdítő várta a gyermekeket, akik vidám zenére rophatták a
táncot, s átélhették a sok-sok tombolanyeremény nyújtotta izgalmakat.
A felsősök is ötletes jelmezekbe bújtak, s felvonultak az iskola ebédlőjében.
Rendezvényükön a farsangi népszokások ismertetését vidám vetélkedő követte. A fánkevő verseny, a lufiborotválás,
a farsangi csúfolódó versek írása, a botos
tánc önfeledt kikapcsolódást jelentett a
farsangolóknak. A hatodikosok zenés,
táncos egyveleggel készültek, Németh
Lili pedig élőzenével szórakoztatott bennünket. Köszönet a diákönkormányzatnak a vidám farsangi rendezvények megszervezéséért és sikeres lebonyolításáért.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a kedves szülőknek, hogy tombola-
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Idősek Klubja
tárgyakkal támogatták a gyermekek farsangját és segítettek a büfében a finomságok árusításában.
Köszönjük, hogy hozzájárultak a
Szülői Szervezet hagyományos báljának
a sikeres megrendezéséhez, értékes tombolatárgyakkal, felajánlásaikkal, belépőjegyek megvásárlásával támogatták a
rendezvényt, részt vettek a bál előtti és
utáni munkálatokban. A Szülői Szervezet a bál bevételéből finanszírozza a gyermekek jutalmazását, Mikulás-ajándékait, valamint hozzájárul az iskolai programok költségeinek fedezéséhez.
Az elmúlt időszakban gyermekeink
több versenyen is megmérettettek. Zanati Anna Nicken a Művelődési Házban
megrendezett, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Megyei és Városi Könyvtár által
támogatott versmondó versenyen arany
fokozatot ért el. Szijártó Anna a táplánszentkereszti olvasóversenyen harmadik
helyezett lett. Szépen szerepeltek tanulóink a Tollaslabda Diákolimpián. A lányok
közül Hauer Fanni első, Németh Lili
második, Rózsa Ramóna Katalin pedig
harmadik helyezést ért el. A fiúk csapatában Horváth Ádám első, Serman Marcell második, Varga Bálint László pedig
harmadik lett. Őry Orsolya a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny első fordulóján második helyezést
ért el, s továbbjutott a megyei fordulóba.
Ragyogó sikereket ért el Oláh Emese a
táncban. Az Algyőn megrendezett országos magyar bajnokságon standard kategóriában első, az Isis Dance Open táncversenyen mind Junior II-ben, mind Ifjúságiban latin kategóriában első, standardben pedig második lett. Nagykanizsán az első helyet szerezte meg. Egyesületével, a Lorigo TSE-vel aranyérmesek
lettek. Versenyzőinknek gratulálunk, s
további sikereket kívánunk.

A Gencsapáti Idősek Klubja tájékoztatása a felújítás ideje alatt várható változásokról.
Az Idősek Klubja szolgáltatásai, ellátásai a felújítási munkálatok ideje alatt
új helyszíneken zavartalanul működnek
tovább. Az idősek nappali ellátása, a klub
átmenetileg a Gencsapáti Művelődési
Ház és Könyvtárba költözik. Szolgáltatásait, mosási, tisztálkodási, pihenési lehetőségeit, a szociális tanácsadást, információnyújtást, a különböző kulturális, szabadidős programokat: újságokat, előadásokat, vérnyomás,- vércukorméréseket, rendezvényeinket, itt vehetik igénybe a gencsapáti és perenyei „szépkorúak”.
A programokra (a főzőklub átmenetileg
szünetel) továbbra is szeretettel várjuk az
érdeklődőket. A nappali ellátás biztosítása: hétfő – csütörtökig: 8.00–16.00 óra,
pénteken: 8.00 – 14.00 óra.
A felújítás ideje alatt a szociális étkeztetés lebonyolítása az Apponyi
Albert Általános Iskola konyhájában,
étkezőjében történik. Az étel elfogyasztására és elvitelére innen lesz lehetőség
11.30 – 12.30 óráig. Az étel házhoz-szállításának rendje nem változik, azt a felújítás nem érinti.
A házi segítségnyújtás székhelye
szintén a Művelődési Ház lesz, az ellátást, a gondozási köröket, időt a felújítás
nem érinti.
Az ellátásokkal kapcsolatos mindenfajta ügyintézés, (ellátás igénylése, térítési-díj befizetés, ebéd lemondás) a
Művelődési Házban történik a nappali
ellátás szolgáltatás nyújtásának az idejében. A költözés kezdő időpontja előreláthatóan: 2018. március 05.
A felújítás ideje alatt a klub vezetékes
telefonszáma szünetel.
Új vezetékes elérhetőségünk a
Művelődési Ház telefonszáma lesz:
94/508-522, Mobil: 30/549-2552
E-mail: gencsik@gmail.com

Böllérverseny
V. Pincés-kemencés Böllérverseny március 3-án, szombaton, Lukácsházán a
csömötei szőlőhegyen. Ismét Albert Csaba pincéjénél várjuk az érdeklődőket a
Gencsapáti kan-ászok csapatával!

Véradás Gencsapátiban – Tóth Dániel első véradása
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Isten lelki megújulásra hív
Egyházunk két nagy ünnepkörének a
karácsonyi és a húsvéti időnek is megvan
az előkészületi ideje. Karácsonyra az
adventben, a húsvétra pedig a nagyböjtben készülünk. Mivel Krisztus feltámadása a kereszténység legnagyobb ünnepe,
ezért ez utóbbi idő hosszabb ideig tart. A
nagyböjt neve ezért helyesen a húsvéti
előkészület szent negyven napja (Quadragesima). E megszentelt időszak fontos
állomásai számunkra a péntekek, amikor
a keresztúti imádság alkalmával végigelmélkedhetjük Krisztus kínszenvedésének
és kereszthalálának állomásait, - a Plébániatemplomban minden nagyböjti pénteken ¼ 6-tól. Emellett kiemelkedőek a
nagyböjti vasárnapok, amelyek a bűnbánat útján fokozatosan vezetnek bennünket a húsvéti titok megünnepléséhez.
Itt, a mi égövünk alatt a nagyböjt és
a húsvét ideje egybeesik a tavasz beköszöntével. Mindez igen alkalmas a nagyböjti feladataink szemléltetésére, hiszen
a tavasz a megújulás, az újrakezdés, az
újjászülető élet évszaka. Ehhez hasonló
eseménynek kell, kellene végbemennie

lelki, kegyelmi életünkben is, azaz:
nekünk is meg kell újítanunk vallásos
életünket.
A szentmise egyik imádsága szerint e
szent időszaknak az a célja, hogy „többet
imádkozzunk, buzgóbban gyakoroljuk az
irgalmasság cselekedeteit és a bűnbánat
szentsége által eljussunk istengyermeki életünk teljességére.” Ez a negyven nap abban
segít bennünket, hogy újra felfedezzük
Istenhez tartozásunkat. Ezért a nagyböjt
számunkra az a kegyelmi idő, amikor
ismét szorosabbra fűzhetjük kapcsolataink szálait Istennel.
Ennek egyik külső jele: a testi böjtölés,
amely különböző formában gyakorolható.
Lemondhatunk ételről, italról, kényelemről, a tévézésről, a túlzott internetezésről,
egyéb élvezetekről, de nem azért, hogy
sanyargassuk magunkat, hanem sokkal
inkább azért, hogy ezt az időt Istennek
adva, imádsággal, elmélkedéssel töltsük. A
böjt, a lemondás, akkor helyes, ha a lelki
megtisztulás és megvilágosodás érdekében
történik, s mindig Istenre és az általa ígért
örök életre irányul.

„Éltető sodrásban”
2018. február 18-án a Székesegyházban bemutatott
szentmisével lezárult a Házasság Hete szombathelyi programsorozata.
Gencsapátiból is sok elkötelezett házaspár vett
rész az egyházmegye programjában.
Idén is a Házas-Társas-Játékkal indult a program. A résztvevők érdekes feladatokat kaptak,
amelyek célja: kapcsolatuk erősítése volt.
A megfejtések egyike: Azután így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül
lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.” (Ter 2,18)
Emellett előadás, fiataloknak szervezett vitanap, filmvetítés is szerepelt a programok között.
A film, amelyet megnézhettünk bátran ajánljuk mindenkinek megtekintésre.
HA ISTEN ÚGY AKARJA – szinkronizált olasz filmvígjáték
Február 18-án a Székesegyházban zárult a rendezvény. Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét a templomot megtöltő házaspárok jelenlétében.
Szentbeszédében a házaspárok közötti szeretetre irányította rá a figyelmet. Ha tudunk
nemet mondani a gonosznak, akkor visszatérhet a házasságba is a paradicsomi béke
és öröm amilyennek Isten megálmodta a
házasságot, emelte ki a főpásztor. A nő
legyen a szíve a családnak. A férfi pedig
adja oda magát feleségének, gyermekeinek. A szerelem lényege nem az, hogy
átalakítom a másikat, hogy olyan legyen,
amilyennek én elképzelem. Szeretni
valakit annyi, hogy gyönyörködöm
abban amilyen ő és szolgálom az ő boldogságát, hogy a maga útján kibontakozzon.

A böjtölés mellett a kísértések legyőzésének másik fontos eszköze: az imádság. Ilyenkor a szent negyven nap idején
a hívők közül sokan naponta részt vesznek a szentmisén, igyekeznek több időt
szánni a Szentírás könyveinek olvasására, péntekenként pedig lélekben elkísérik Jézust a Golgotára a keresztút elmélkedő imádkozásával. Mindezek lehetőséget nyújtanak arra, hogy Istennel a szívünkben megpróbáljunk felülemelkedni
mindennapi gondjaikon.
De nem feledkezhetünk meg a szegények a rászorulók és az elesettek megsegítéséről és támogatásáról sem. A cselekvő szeretet tetteit tevékenyebben gyakorolhatjuk a közösség szolgálata által.
Imáinkban kérjük a Szentlelket, adjon
nekünk találékony lelkületet a jótettek
gyakorlására és a felebaráti szeretet különböző megnyilvánulásaira.
Adja Isten, hogy a szent negyven nap
idején minél többen és mind többször
tudjunk Jézusra, az Ő tanítására figyelő
és egymást segítő emberekké lenni! Ezt
kívánom szeretettel az idei év nagyböjtjén minden jóakaratú olvasónak!
Gombos Bálint, plébános

Gondolatok a Házasság hete programjából:
„A házastársad Isten üzenete számodra”
Az Efezusi levél írja: „Az asszonyok
engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az
asszonynak, amint Krisztus is feje az
egyháznak; ő a test üdvözítője. De mint
ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a
férjüknek. Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az
egyházat! Nagy titok ez; én pedig Krisztusról és az egyházról mondom!” (Ef
5,22–25; 32) Az esküvő nem egy szertartás csupán, nem csak egy papír, hanem
felette nagy titok. A házasság nem csak
két ember ügye, az az Egyházban, az
Egyházért köttetik. A házasság misszió.
Szent II. János Pál mondja, hogy a házasság a család evangéliuma. A házasság, a
család nem az evangelizáció tárgya, hanem alanya.
A szentmise végén a Házas-TársasJátékban részt vevők között értékes nyereményeket sorsoltak ki. Majd a Püspöki Palota pincéjében agapéval zárult az
est, ahol fotózáson is részt vehettek a
házaspárok.
Összeállította: Horváth Attila és Ági
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Egyházközségünk nagyböjti és húsvéti eseményei
A nagyböjti időben minden pénteken 17.15-től Keresztúti imádság a plébániatemplomban.
MÁRCIUS 10. szombat 12.30:
Szentkút: A Szombathelyi Brenner János Nevelési Központ alsó tagozatos diákjainak keresztúti imádsága
MÁRCIUS 15–16–17: (csütörtök–péntek–szombat) 18.00:
Nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék a Szent Jakab plébániatemplomban. A lelkigyakorlatot vezeti: Németh Csaba kőszegi
káplán. Mindhárom napon a szentmisék kezdete előtt 17 órától szentgyónási lehetőséget biztosítunk!
MÁRCIUS 18. vasárnap: 15.00–17.00:
Egyházi önkéntes hozzájárulás gyűjtése a plébánián.
MÁRCIUS 25. Virágvasárnap
8.00: Szentmise a plébániatemplomban barka-szenteléssel, körmenettel és Jézus szenvedéstörténetével. (Ezen a vasárnapon ez
az egyetlen szentmise van Gencsapátiban!!!)
15.00: IFJÚSÁGI KERESZTÚT a Szentkútnál.
MÁRCIUS 29. Nagycsütörtök 18.00:
Az utolsó vacsora emlékezetének szentmiséje a plébániatemplomban.
A szentmise után: imádságos virrasztás Jézus Olajfák-hegyi virrasztásának emlékére.
MÁRCIUS 30. Nagypéntek:
9.30: Nagypénteki keresztút a plébániatemplomban és a Szent Sír megnyitása.
18.00: Nagypénteki szertartás Jézus szenvedésének és kereszthalálának emlékére a plébániatemplomban
MÁRCIUS 31. Nagyszombat:
9–12 óráig: lehetőség a csendes imádságra, és a Szent Sír meglátogatására.
19.00: Húsvéti vigília szentmise a plébániatemplomban, a húsvéti ételek megáldása és feltámadási körmenet a Hunyadi úton.
ÁPRILIS 1. Húsvétvasárnap:
8.00: Ünnepi szentmise az Apáti templomban
9.30: Ünnepi szentmise a Szent Jakab plébániatemplomban.
ÁPRILIS 2. Húsvéthétfő:
8.00: Ünnepi szentmise Apátiban
9.30: Ünnepi szentmise a Szent Jakab plébániatemplomban.
Szeretettel várunk mindenkit!
A Gencsapáti Egyházközség

„hogy életük legyen, és bőségben legyen…”

kapcsolódás egy – egyedül csak Isten által ismert gyermek – lelki szüleivé tesz
minket.
„Az élet iránti tisztelet az személy Isten és a többi ember iránti hiteles vi szonyának alapvető megnyilatkozása,
vagyis a hiteles vallásosság és erkölcs
megnyilvánulása.” (Szent II. János Pál)

A lelki adoptálás imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe való be-

Ki vállalhatja?
Mindenki. Világi és megszentelt életet élők, férfiak, nők, bármely életkorban.
A gyerekek szüleik felügyeletével vállalják.

Lelki adoptálás
GYÜMÖLCSOLTÓ
BOLDOGASSZONY NAPJÁN
2018. március 25.

Gencsapáti Szent Jakab templomban
már 6 éve ünnepi szentmisében teszünk
fogadalmat e nemes célból, biztattunk
mindenkit, hogy bátran vállalják, hiszen
nagy szükség van rá.
Bővebben ezen a honlapon tájékozódhatnak azok, akik szeretnének
bekapcsolódni e lelki imádságba.
http://lelkiadoptalas.hu/
Személyesen ezen a telefon lehet
érdeklődni: 06305929686
Összeállította: Horváth Attila és Ági
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Farsang idején intézményünkben egy
hétig „állt a bál”. Fergeteges hangulatban, ötletes jelmezekben, kedves vagy
éppen félelmetes álarcok mögé bújva
riogattuk, „kergettük a telet”.
Versengtünk, zenéltünk, vigadtunk,
daloltunk, mókáztunk egész héten
keresztül.

Egy interaktív, zenés-verses előadás
és egy koncert is színesítette napjainkat.
Ribizli bohóc (Tormási Attila – előadóművész) megzenésített gyermekversekkel szórakoztatta a nagyérdeműt, Pap

Húsvéti kézműves vasárnap
A karácsonyi kézműves vasárnap mintájára húsvéti foglalkozást szervezünk.
Foglalkozás időpontja:
2018. március 18. vasárnap 15.00–18.00
Helyszíne: Művelődési Ház nagyterem
Foglalkozás vezetők:
Pass Ferencné Anikó, Pék Krisztina,
Nagyné Burkon Andrea, Benczikné
Fábián Éva
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Kedves Gencsapátiak,
Február 5-én
elveszett a cicánk.
Hófehér a szőre,
bal szeme zöld,
jobb szeme kék.
Megtalálójának 15.000 Ft
jutalmat adunk!

Bognár család:
06-30/3633197
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Rita pedig fergeteges koncertet adott,
amelyen a gyermekek együtt énekeltek,
táncoltak vele. Köszönjük a Szülők
Közösségének a felajánlást!
Az édesanyáknak köszönhetően finomabbnál finomabb házi sütikkel, gyümölcsökkel kínálták egymást a gyermekek. Köszönjük!

112
A 112 Európai segélyhívó rendszer nyílt
napján, Szombathelyen Dr. Nagy Lajos
professzor úr tartott egy előadást a szív
és érrendszert (infarktus, gutaütés)
érintő leggyakoribb betegségről.
Az előadásban nagy hangsúlyt kapott
a betegség tüneteiteknek felismerése, és
a gyors orvosi beavatkozás fontossága. E
betegségnél (szívet és agyat érintő) bekövetkezésnél a legfontosabb tényező,
hogy a beteg a lehető leggyorsabban
szakorvosok kezébe kerüljön.
A 112 segélyhívó rendszer az egyik
legfontosabb eszköz arra, hogy a beteghez érkezzen a mentő, a beteget felkészülten várja a szakorvos csoport, és a
beavatkozás megtörténjen.
Polgárőr Társaim!
Az előadás nyomán feladatunk kettős:
1. Ismereteinket a segélyhívó rendszerrel kapcsolatosan minél szélesebb körben
kell a lakótársainkkal megismertetni.
2. A jelzett betegség külső jeleinek
ismerete:
– ha láthatóan a beteg arca eltorzul,
féloldalasan mosolyog
– a homlok redők erősen összehúzódnak
– a beteg nem tudja a végtagját mozgatni
– beszéde zavart, össze vissza-beszél,
Ezen külső jeleket észlelve a legfontosabb feladat „112” rendszeren keresztül a
mentő szolgálat értesítése.
Ezen ismeretek átadásával is tudunk
segíteni bajba jutott lakótársaikon!
Csabai János, elnök

hírmondó

Civil a pályán
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 GencsapátiPerenye Polgárőrség működését.
Adószámunk: 18888283-1-18
Tisztelettel és köszönettel:
Csabai János, elnök
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 2017-ben is. Kérjük, idén is válasszon bennünket!
Adószámunk: 18883680-1-18
Köszönettel:
Tanai Erzsébet, elnök
A Gencsapáti KSE köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki az adója 1% -ának felajánlásával segítette munkánkat.


Egyben kérjük, hogy idén is támogassa egyesületünk tevékenységét.
Adószám: 19892636-1-18
Köszönettel:
Gencsapáti Községi Sportegyesület
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 felajánlásait, amellyel a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes az Ispiláng
együttes, a Kópic, Kiskópic, Gezemice
csoportok, illetve a Vasi Népdalstúdió és
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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 jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola
alapítványát.
Az alapítvány neve: Gencsapáti,
Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány
Adószáma: 18883147-1-18
Támogatásukkal segítik a gyermekek
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítását, a szabadidős tevékenységük megvalósítását, tehetséggondozását, jutalmazását.
Felajánlásukat előre is köszönjük!

Tudás-átörökítés Családi mulatság a Farang farkán
ELINDULT A KAPARÁS úJRA
A gencsapáti tojásfestés (kaparáskarcolás) elsajátítására képzést szerveztünk a Művelődési Ház és Könyvtárban. A tanító mesterünk Császár Józsefné Tojásfestő Népi Iparművész.
A foglalkozás szerdánként 18 órai
kezdettel (18–20 óra között) a Művelődési Ház és Könyvtár kézműves termében (tetőtér) tartjuk. Következő időpontok: február 28., március 7., március 14., március 21., március 28.
A gencsapáti hímes tojásfestés hagyománya helyi és Vas Megyei Nemzeti
Értékünk!
Információ: Varga Albin 30/5605099, gencsmuvhaz@gpinet.hu

A Tudós Tamás és bandája húzta a talpalávalót a hagyományos farsangi rendezvényünkön, ahol családok együtt is beöltöztek. Láthattunk középkori úri hölgyet, vőfélyt, tűzoltót, különböző állatjelmezeket, indiánokat, kommandóst és
még sorolhatnánk a sok-sok ötletes jelmezt, akiket a zsűri megajándékozott.
Köszönjük mindenkinek az élményt a
tombola felajánlást és a részvételt.
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Apró
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Autóklímák ózonos tisztását vállalom! Érdeklődni: 30/994-5711
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m2 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
• 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: 83/346155
• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 telken kétszintes épület alpesi tetővel,
pincével, szőlővel, teljes felszereléssel,
valamint 785 m 2 -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 610 Ft/db, hús-hibrid 530 Ft/db,
kakas 520 Ft/ db, a vegyes 500 Ft/db. 20
kg-os csirketáp rendelhető 3300 Ft-os
áron. Szállítás: 2018. március közepe,
második szállítás április vége. Rendelést
lehet leadni személyesen Gencsapáti
Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/4616047.
• 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 m2 helyiség fűtéséhez
javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/5492552
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel) eladó!
Érdeklődni: 06/30/4734-519
• 120, 140, 300 literes boroshordó, 60
l-es szőlőprés, 2 db 50 literes üvegballon
tartóval 1 db 20 l-es üvegballon eladó!
Tel.: 30/2255-552
• Gencsapátiban CK lapok: 120×80 cm
– 490 Ft/db, 125×120 cm– 690 Ft/db
áron eladók (10 mm vastag), kis és nagy
tételben is! Érdeklődni: 06/20/9817-007
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961

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

3000–5000 m2-es
beépíthető telket
keresek
Gencsapátiban!
Érdeklődni:
30/977-5532
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: 2018. március 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!

