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Az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharcra emlékeztünk
ra
ó,
re
th
d-

Ünnepi műsorral, koszorúzással és
kitüntetések átadásával március 14-én
Hagyomány Gencsapátiban, hogy
március 15. alkalmából elismeréssel jutalmazzák azokat, akik sokat tettek a közösségért. Az Apponyi Albert Általános Iskola diákjai feledhetetlen műsorral örvendeztették meg a közönséget. Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet kiemelve a
minket összetartó nemzeti jelképeinket,
külön élményként a műsor elején együtt
énekelt Himnuszt. A hagyományoknak
megfelelően először az iskola, majd az
önkormányzat kitüntetéseit adták át.

Dr. Kondora Bálint

Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Kulturális Tagozata elismerésben részesült Vincze Alfonzné gencsapáti Tojás-

festő-karcoló Népi Iparművész, aki
március 13-án, a Megyeháza dísztermében, a megyei megemlékezésen vette át
az elismerést Majthényi László Vas
Megyei Közgyűlés elnökétől, külön
köszöntötte Varga Albin a Gencsapáti
Értéktár Bizottság elnöke.

Vincze Alfonzné
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Az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharcra emlékeztünk
folytatás az 1. oldalról
Dr. Kiss Mária nyugalmazott levéltár
igazgató, valamint Mészáros László
„Doki”, a Gencsapátiért végzett kiemelkedő munkájáért kitüntetést vehetett át
Bodorkós Ferenc polgármester és Geröly
Tibor alpolgármestertől.

A Gencsapáti ifjú tehetsége kitüntetést
ezúttal a Németh Lili az Apponyi Albert
Általános Iskola tanulója kapta meg. Az
önkormányzat polgármesteri elismerő
oklevelet adott át Varga Attiláné és Horváth Mihály gencsapáti lakosoknak
önzetlen segítő tevékenységükért.

Varga Attiláné és Horváth Mihály

Dr. Kiss Mária nevében Jáger Imre veszi át
az elismerést

Németh Lili

Mészáros László

Gróf Apponyi Albert-emlékplakettben
részesült Borhi Szilárd és Viszked Péter,
ők az intézmény megújulásához nyújtott
munkájukért és támogatásukért kapták
az elismerést Gerencsér Beáta iskolaigazgatótól.
A díjátadást követően Bodorkós
Ferenc polgármester virágcsokorral és

édességgel köszönte meg az iskola pedagógusainak – Tóthné Siska Marianna,
Kántor Zoltánné, Dúlfalvy Diána, Geosits Andea és a diákok munkáját, akik
valóban emlékezetes esetét varázsoltak a
ünneplő közösségnek.
Az ünnep Németh Tamás tárogató
muzsikájára és Tanai Erzsébet énekével
fáklyás felvonulással és koszorúzással
zárult, ahol Dr. Kondora Bálint a Vas
Megyei Közgyűlés nevében, Gencsapáti
Község Önkormányzata, a település
intézményei és civil szervezetei helyezték el koszorúikat a Hősi emlékműnél.
A kitüntetettek laudációit olvashatják és
még több fotót láthatnak a gencsapati.hu
oldalon.

7 díjat kaptak a gencsapáti táncosok
Gencsapáti táncosok sikerei a Soproni
Országos Szólótáncversenyen
A Kis-Kópic, Kópic és Ispiláng csoportunk szólistái is részt vettek, az idei
soproni szólótánc versenyen. A Lurkó
korcsoportban Andor László és Iker
Balázs indultak és mindketten „figurás”
díjat nyertek. Gyermek korcsoportban
Varga Zsejke Réka, Varga Zsófia, Iker
Detre, Vigh Zsolt és Gerlecz Gábor

Iker Balázs és Andor László

indultak, közülük Zsófi aranykeszkenő,
Gábor és Detre figurás díjat kaptak.
Ifjonc korcsoportban Molnár Gabriella,
Tóth Adrienn, Móritz Gergely és Pothárn László indult, közülük Adri aranykeszkenő, Lackó figurás díjat kaptak.
Gratulálunk minden indulónak, díjazottnak. Büszkék vagyunk mindenkire.

Példaértékű volt a felkészülés és a verseny minden mozzanata. Öröm volt
együtt izgulni, készülődni. Eredményük,
felkészülésük legyen példa minden, elsősorban Gencsapátiban táncolónak! Gratulálunk a felkészítőknek Spiegel Szabó
Viktóriának, Spiegel Zoltánnak, Takács
Ádámnak és Gerlecz Lászlónak! Hajrá
Gencsapáti!

Molnár Gabriella, Mórtitz Gergő, Iker
Balázs, Tóth Adrienn és Pothárn László

Vígh Zsolt, Varga Zsejke Réka, Gerlecz
Gábor, Varga Zsófia, Iker Detre
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. február 15-én
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülést tartott a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Abért
Valentin, Gergácz István, Jáger József, Kiss
Tibor és Tolnay Ákos képviselők (7 fő).
Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvoda, Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja, Varga Albin
igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné Sághi Rita igazgatási előadó, Bognár-Varga
Szilvia pénzügyi előadó.

úttest keleti oldali vízelvezető folyókájának kiépítésére beszerzési eljárást ír ki,
1.6. Dózsa utcai temető ravatalozói
előtető festésére, és a Művelődési Ház és
Könyvtár lábazatjavítási és lábazatfestési munkálatainak elvégzésére beszerzési
eljárást ír ki
1.7. 2018. december 31. napjával felmondta Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátására vonatkozó feladat-ellátási
szerződést – az Önkormányzat az Idősek
Klubja felújítását követően, az intézményt szociális szolgáltató központtá
kívánja alakítani, ennek keretében e feladatok ellátásáról helyben, helyi szakember révén kíván gondoskodni,

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.

2. elfogadta
2.1. az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletet,
2.2. az Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2018-2021. évekre
várható összegéről szóló előterjesztést,
2.3. Művelődési Ház és Könyvtár
2018. évi munkatervét,
2.4. a Gyöngyös-kert Óvoda alapító
okiratának és Társulási megállapodásának módosítását,

A képviselő-testület a testületi ülés során
1. döntött (arról, hogy)
1.1. az Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása megvalósíthatósága érdekében költségnövekmény iránti
kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár
(MÁK) Vas Megyei Igazgatóságához – az
árajánlatok bontása során megállapításra
került, hogy a legkedvezőbb árajánlat
bruttó összege 21.277.248 Ft-al meghaladja a pályázat keretében elnyert
86.639.058 Ft-os támogatási összeget,
1.2. a Gyöngyös-kert Óvoda felújítása és korszerűsítése pályázat megvalósíthatósága érdekében költségnövekmény
iránti kérelmet nyújt be a MÁK Vas
Megyei Igazgatóságához – a kérelem
alapja, hogy a tervezői költségbecslés
alapján a tervezett felújítás és korszerűsítés költsége kb. 15 %-al meghaladja a
pályázat keretében elnyert 50.000.000
Ft-os támogatási összeget,
1.3. az Idősek Klubja fejlesztésének
megvalósíthatósága érdekében költségnövekmény iránti kérelmet nyújt be a
MÁK Vas Megyei Igazgatóságához – a
kérelem alapja, hogy a tervezői költségbecslés alapján a tervezett fejlesztés költsége kb. 15 %-al meghaladja a pályázat
keretében elnyert 125.969.099 Ft-os
támogatási összeget,
1.4. a településüzemeltetési feladatok
ellátása érdekében az Ady utca burkolatépítési és csapadékvíz-elvezetési munkálatainak elvégzésére beszerzési eljárást ír ki,
1.5. a településüzemeltetési feladatok
ellátása, valamint a Deák F. utca vízelvezetésének megoldása érdekében az

3. kinyilvánította, hogy szükségesnek és
indokoltnak tartja az Ady utcai és az Alkotmány utcai ivóvíz gerincvezeték kiépítését
– az Önkormányzat lakossági fórum keretében kívánja tájékoztatni az érintett utcák
tulajdonosait a tervezett fejlesztésekkel
kapcsolatos tennivalókról, a munkák ütemezéséről és várható költségeiről,
4. támogatta a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel történő szolgáltatási szerződés megkötését.
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 15-én – a
nyilvános ülést követően – zárt ülést tartott a Művelődési Ház és Könyvtárban.
A Képviselő-testület a zárt ülés keretében az önkormányzat által alapított
kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó személyi javaslatokról döntött – az önkormányzati elismerő oklevelek, a „Gencsapátiért” és
„Gencsapáti Ifjú Tehetsége” kitüntető
címek átadása a március 14-i települési
ünnep során megtörtént.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. február 15-én
18.00 órakor közmeghallgatást tartott
a Művelődési Ház és Könyvtárban.

2018. március

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Abért
Valentin, Gergácz István, Jáger József, Kiss
Tibor és Tolnay Ákos képviselők (7 fő).
Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvoda, Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja, Varga Albin
igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné
Sághi Rita igazgatási előadó
A résztvevők a közmeghallgatás során
1. tájékoztatást kaptak
1.1. az Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről, a 2017. év során megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről és
felújításokról,
1.2. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, a Képviselő-testület 2018.
évi fejlesztési elképzeléseiről
2. közérdekű kérdéseket tettek fel, illetve javaslatokat fogalmaztak meg a település vezetői felé
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 27-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, Kissné
Sághi Rita igazgatási előadó.
A képviselő-testület a testületi ülés során
1. elfogadta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.
(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletet – a rendkívüli időjárás, a
folyamatos szélfúvás miatt az Ipar úr járhatatlanná vált, és több kamion elakadt.
Az azonnali közútkezelői intézkedések
megtétele érdekében a Képviselő-testület
az útlezárással kapcsolatos közútkezelői
hatáskört a polgármesterhez telepítette,
2. döntött
2.1. Dózsa utcai és a Hunyadi úti járda-felújítási munkálatok közbeszerzési
eljárásának teljes körű lebonyolítására
benyújtott árajánlatokról,
2.2. az Idősek Klubja épület-felújítási,
átalakítási és bővítési munkálatainak
műszaki ellenőri feladatainak ellátására
benyújtott árajánlatokról,
2.3. Polgármesteri Hivatal energetikai
korszerűsítés tervezői munkálatainak
elvégzésére benyújtott árajánlatokról.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
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2018. március

Óvodai beiratkozás
Hirdetmény óvodai felvételről
a 2018/2019. nevelési évre
A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.)
EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdéseire
figyelemmel az óvodai felvételi körzetében, Gencsapáti község közigazgatási
területén a 2018/2019. nevelési év óvodai beiratkozás idejéről, az erről való
döntés és a jogorvoslat határidejéről az
alábbi hirdetményt teszi közzé.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a
gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-

rásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem
íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés
alapján történik.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amenynyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.

hírmondó

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási
igazolványát,
– a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
– nem magyar állampolgár kiskorú
óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia
kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
– a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez
a szakértői és rehabilitációs bizottság
javaslatát.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt.
Az óvodai jelentkezésre az alábbiakban kerül sor.
A beiratkozás helye: Gyöngyös-kert
Óvoda (9721 Gencsapáti, Hunyadi út.
231.) Tel./fax: 94/330-585
Beiratkozás ideje: 2018. április
23–25. 9.00–16.00 óráig

Idősek Klubja március…
Március hónapban Nőnap alkalmából
felköszöntöttük a klubba járó hölgyeket.
A férfiak nevében az idén is Imre István
köszöntötte őket verssel, néhány kedves
szóval, frappáns idézetekkel és virággal.
A szép virágokat ezúton is köszönjük a
Kiss Kertészetnek, Kiss Tibor úrnak.
Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető
IDŐSKORÚAK FIGYELEM! 2018. január 1-től plusz nyugdíj igényelhető az illetékes járási hivataloknál!
A havi 50 ezer forintos összeget az a
nyugdíjas kaphatja, aki gyermekét legalább húsz éven keresztül otthon gondozta, ez alatt legalább egy évig emelt
szintű vagy kiemelt ápolási díjat kapott.
A tartós ápolást végzők időskori támogatása az ápolási díjjal együtt is folyósítható. A támogatást az öregségi nyugdíj
ügyében illetékes általános hatáskörű
nyugdíjmegállapító szervnél, a járási
hivatalnál kell igényelni.
Ez az új támogatási forma kompenzációt nyújt azoknak, akik az otthoni
tevékenységük miatt alacsonyabb összegű nyugdíjat kapnának.
Hivatalos kormányrendelet:
383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet a
tartós ápolást végzők időskori támogatásáról.
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Megemlékezés
Az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot indító nap, március 15. az évtizedek múlásával szimbólummá vált. Olyan
emléknappá, amelynek hőseiről óvodánkban is megemlékezhetünk, a játékosság elvét követve.
A gyermekek szüleik segítségével térképeket, képeskönyveket hozhattak,
melyekből megismerhették hazánkat,
fővárosunkat, címerünket, zászlónkat, a
nemzeti színeket.
A hét során bepillanthattak a huszárok
életébe, ismereteket szereztek ruházatukról, legendákat hallgathattak róluk,
és az őket segítő népről.
Katonás játékokat játszottak; meneteltek, egyensúlyoztak „várfalakon, bástyákon”, átugrottak „várárkokon”, átbújtak
„alagutakon”, „ágyukkal célba lőttek”.

Címereket, zászlókat, kokárdákat, huszárokat színeztek, festettek.
Sütöttek mézeskalács huszárokat.
Maguk készítette virágokat tűztek a
Hősök szobra elé.
A megemlékezés napján a szívük felett kokárdákkal, lelkükben az együvé
tartozás érzésével jöttek óvodába.
Talán a Cseperedő csoportos gyermekek várták legjobban, izgalommal teli
ezt a napot, hiszen ők mutatták meg a
többieknek verseiket, dalaikat, körjátékaikat.
Imre Krisztofer huszárkapitányként
toborozta a fiúkat katonának, majd táncba hívták a leányokat is.
Közösen szavaltak részletet Petőfi
Sándor verséből, a Nemzeti dalból, és
együtt énekelték el a Himnuszunkat.
„Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva.
Indulnak már a tüzérek messze a határba.
Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet,
Édes rózsám, a hazáért el kell válnom
tőled.” – zengett a dal az óvónők ajkán.
Tóth Tamás immár sokadik alkalommal
a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület egyenruháját viselte, és
mutatta be az óvodásoknak a viselet

darabjait, anyagát, színeit, védő funkciójukat, és igazán szépen csörgette a kardját, s mutatta meg táncszeretetét, Balaton Szanyi Viktóriával lassú csárdást táncolva. Köszönjük nekik!

2018. március

umnyitogató” program keretében. A fényforrások, a fényjelenségek megismerése, az anyagok és a fény kölcsönhatása
valamint az árnyék keletkezése volt a
foglalkozás témája. Változatos kísérletekkel ismerkedtek és figyelték meg a
folyamatokat, jelenségeket.
Korcsolyaoktatás, ebben a szezonban
Kőszegen
Véget ért a Korisuli és az óvoda közös
szervezésében lebonyolított korcsolyaoktatás. Gyermekeink két csoportban
sajátították el az alapokat – megállást a
jégén, helyes testtartást siklás-, és elesés közben, felállást, alapállást és a fékezést. Vidám, néha vicces órákat töltöttek
a jégen.
Gratulálunk!
Óvodánk néhány ügyes kezű gyermeke
szép sikert ért el az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ által kiírt
„Óperenciás” című – meseillusztrációs
és népszokásokat megörökítő – rajzpályázaton.
A kiírás nagyon népszerű a város és
a környékbeli intézmények körében, így
758 pályamű érkezett a kiíróhoz. A zsűri döntése alapján 249 mű került a tárlatba.
Intézményünkből tizenegy alkotó
kilenc alkotása került kiállításra.
Közülük a Cseperedő csoportból Pék
Bertalan díjazott alkotóként vehetett
részt a kiállítás megnyitóján.

Hagyományteremtő szándékkal ideiglenes emlékfalat állítottunk, ahol koszorúztunk is.
Végezetül minden gyermek és felnőtt zászlót lobogtatva együtt énekelt,
menetelt.

INTézMéNyeN KíVÜLI PrOGrAMOK
A Tudorka és a Cseperedő csoport gyermekei a Látványtárban voltak a „Múze-

Akiknek kiállították rajzaikat
– a Cseperedő csoportból: Kövesdi
Zsófia, Biczó Dominik és Biczó Máté;
– a Tudorka csoportból: Egervölgyi
Bálint, Soós Eszter (2 alkotás), Soós
Adrienn és Lukács Farkas Balázs.
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Krisztus dicsőséges feltámadásának öröme
Húsvét, az Úr Jézus dicsőséges feltámadásának ünnepe, amelyre a nagyböjti
szent negyven napon át készülünk, az
Ünnepek Ünnepe. A böjti időszak elmúlta után most újra átadhatjuk magunkat
az örvendezésnek! Az emberiség megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét az Úr Jézus teljesítette be,
elsősorban áldott szenvedésének, a halálból való föltámadásának és dicsőséges
mennybemenetelének húsvéti titka által.
Krisztus földi élete szomorúan
zárult, rengeteg bántalmazást kellett elviselnie az emberek részéről, szenvednie kellett és meghalt. Erre emlékeztünk Nagypénteken. De ezzel nem ért véget a történet, mert a mennyei Atya közbelépett, feltámasztja Őt a halálból és ezzel új fejezet kezdődik az emberiség történetében. A
megváltás megtörtént a kereszten! Egy pillanatra, mintha megállt volna az emberiség nagy menetének előrehaladása, mintha senki sem tudná, hogy most merre kellene továbbhaladnia, vagy egyáltalán érde-

mes-e továbbmenni bármerre is? De a feltámadt Krisztus, aki a mi reményünk, a
menet élére áll és továbbvezet minket a
mennyei haza felé. Reményünknek, az
örök életbe vetett reményünknek egyetlen
szilárd alapja létezik: Krisztus feltámadása, ezt ünnepeljük ujjongó örömmel a húsvéti szent időben ötven napon át. Sajnos,
még a magukat kereszténynek vallók
között is vannak olyanok, akik nem hisznek a feltámadásban.
Isten nagy kockázatot vállalt azzal,
hogy szabad akaratot adva nekünk ránk
bízta a feltámadás elfogadását. Isten nem
kényszeríti ránk a benne való hitet! Döntenünk nekünk kell: elfogadjuk-e a hit
ajándékát, vagy sem?
Jézus Krisztus feltámadt, legyőzte a
halált, legyőzte emberi félelmeinket és
tehetetlenségünket. Végérvényesen győzedelmeskedett a rossz és a bűn felett!
Feltámadt Urunk, te azt a küldetést adtad
apostolaidnak és tanítványaidnak, hogy
legyenek feltámadásod tanúi, hirdetői, és

A Szent Három Nap szertartásainak
kezdési időpontjai Gencsapátiban
2018. március 29. – április 2.
MÁrCIUS 29. Nagycsütörtök:
18.00: Az utolsó vacsora emlékezetének miséje 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 kör menet a Hunyadi úton.
ÁPrILIS 1. Húsvétvasárnap:
8.00: Ünnepi szentmise az Apáti templomban
9.30: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban.
ÁPrILIS 2. Húsvéthétfő:
8.00: Ünnepi szentmise Apátiban
9.30: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban.
Szeretettel várunk mindenkit!
A Gencsapáti Egyházközség

ők engedelmeskednek kérésednek.
Ennek köszönhetően lettek egyre többen
hívőkké, csatlakoztak az Egyházhoz, a
benned és feltámadásodban hívők közösségéhez. Ehhez a közösséghez tartozunk
mi is, akik megtapasztalhatjuk jelenlétedet, s akik szintén azt a küldetést kapjuk,
hogy legyünk a feltámadás hirdetői a
világban. Segíts minket, hogy feltámadásodba vetett hitünket mindig megvalljuk és az üdvösség örömhírét apostoli buzgósággal terjesszük életünkben!
Húsvét titka, a feltámadás titka megosztható! Olyan örömhír ez, amelyet
senki nem zárhat a szíve mélyébe,
hanem tovább kell adnia másoknak.
Mondjuk el bátran, hirdessük mindenkinek a húsvét örömhírét, hogy Krisztus
legyőzte a halált! Krisztus él! Krisztus
feltámadt! Valóban feltámadt, alleluja!
Áldott, kegyelemteljes és örvendező
Ünnepet kívánok minden jóakaratú
olvasónak 2018 Húsvétján:
Gombos Bálint, plébános

Keresztúton
„Azt mondja az Úr:
Kevés az, hogy a szolgám légy,
s fölemeld Jákob törzseit,
és visszatérítsd Izrael maradékát.
Nézd, a nemzetek világosságává tettelek,
hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.”
(Iz 49,6)
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?
Reszketni, remegni az Olajfa-kertben…?
Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel…?
Szemben a Halállal, szemben a közönnyel…?
Adnád-e kezedet szorító kötélnek…?
Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek…?
Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben…?
Az ostorozásnál eltakarnál engem…?
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek…?
Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet…?
Roskadva, remegve, föl, egész a célig…?
Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik…?
Tudod-e karodat szélesre kitárni…?
Az egész világért áldozattá válni…?
És tudsz-e pihenni úgy a kereszten,
hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem…?
Tudsz-e mellém hágni…? A helyembe lépni…?
Magadat feledve életemet élni…?
Egészen eltűnni, elmerülni bennem…?
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?
Szent-Gály Kata
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22. Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivál
2018. MÁjUS 20.
A néptánctalálkozóból 1997 óta a „Gencsi Söprű” névre keresztelt Vas Megyei
Néptáncfesztivál született, amit azóta is
megrendezünk minden évben. 2000-től
nyitottunk a tágabb értelemben vett régió irányába, így regionális fesztivállá,
nemzetközi együttműködések alkalmazásával fejleszthettük programunkat. A
fesztivál szervezésében együttműködünk
a Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetségével, Muharay Elemér Népművészeti Szövetséggel, a Burgenlandi Magyar
Kulturális Egyesülettel (Oberwart,
Ausztria), a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel (Lendva, Szlovénia), és a
Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetséggel. A néptáncfesztiválon Vas megye
minden együttese, a néprajzilag szomszédos Rábaközi csoportok, és az Ausztriai (Őrvidék), illetve a Szlovéniai (Muravidék) magyar együttesek kapnak meghívást, nemzetközi együttműködésünknek köszönhetően idén Szlovéniából,
Ausztriából és Erdélyből a Györgyfalvi
Hagyományőrző együttes lesz a vendégünk. A fesztiválon 19-22 néptáncegyüttes, 550 táncos mutatkozik be.
Minden évben jeles együttes képviselte a magyar népzenét a rendezvényünkön. 1998-ban az Ökrös Együttes,

1999-ben a Magyarpalatkai Banda,
2000-ben a Szászcsávás Band, 2001-ben
az Ando Drom együttes, 2002-ben a
Magyar Dudazenekar, 2003-ban pedig a
Ghymes együttes volt a fesztivál vendége. 2004-ben a Magyar Tekerő Együttest, 2005-ben ismét a Ghymes adott fergeteges koncertet fesztiválunkon, 2006ban a Sebő Együttest és Bognár Szilviát
hívtuk meg rendezvényünkre, azóta is
emlegetjük koncertjüket szerte a megyében. 2008-ban Boban Markovic Orkestar-t, 2009-ben a Csík Zenekart invitáltuk Gencsapátiba. 2010-11-ben Pál István „Szalonna" és zenekara, 2012-ben
Bognár Szilvia és zenekara adott nagysikerű koncertet, 2013-ban Aranysarkantyúsok és aranygyöngyös táncosok
bemutatója Kovács Norbert „Cimbi”
szerkesztésében.. 2014-ben „Pali Marci
és Bandája” és a Csík Zenekart kértük fel
a fesztivál zárására. 2015-ben a régiónk
Fülöp Ferenc, Vincze Ferenc díjas,
Aranysarkantyús-aranygyöngyös szólistáinak műsorát tekinthették meg az érdeklődők. 2016-ban a Szászcsávás Zenekar, 2017-ben a Magyarpalatkai Banda
volt a vendég,
2018-ban a nagyaidai Ilosvai Selymes
Péter Néptáncegyüttes (Felvidék), a
Györgyfalvi Hagyományőrző Néptáncegyüttes (Erdély) lesz a fesztivál vendége.

5. Vincze Ferenc szólótánc-verseny
A 2018. évi XXII. „Gencsi Söprű” regionális Néptáncfesztivál keretében ismét
meghirdetjük a „Vincze Ferenc szólótánc-versenyt” immár 5. alkalommal.
Versenyünk célja természetesen a
vasi néptánchagyomány „használata”,
feldolgozása, és széleskörű megismertetése. A nevezők szabadon választhatnak
a vasi táncanyagból. (pl. gencsi verbunk,
kanász, söprű, lassú, friss csárdás,
ugrós)
Kategóriák: A/ Szóló – egy fiú versenyző, B/ Páros – Egy fiú és egy lány
vagy két lány versenyezhet együtt.
Korosztályok: Gyermek: 8–12 évesek,
Serdülő: 13–16 évesek, Ugrálós: 16–20

évesek, Verbunkos: 20–35 évesek, Söprögetős: 35 év felett
Műsoridő: maximum 2 perc +/- 20 mp.
Próbalehetőséget és zenekart biztosítunk. A zsűri elsősorban a hagyományhű, stílusos előadásmódot, az improvizációs készséget, a hiteles megjelenést értékeli. Igény esetén a versenyre felkészítőt szervezünk Gencsapátiban, 2018.
áprilisában.
Díjazás: A díjazott szólisták lányok –
gyöngy, fiúk – söprű díjban részesülnek,
emléklapot minden résztvevő kap. Korosztályonként 1 „Vincze Ferenc díjat” adunk ki.
A verseny helye: Művelődési Ház és
Könyvtár (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)

Ideje: 2018. május 19. szombat 10
órai kezdettel.
Nevezési határidő: 2018. április 20.
A nevezések számától függően állítjuk össze a verseny részletes programját
és kiküldjük a jelentkezőknek!
Nevezést elektronikusan kérjük el küldeni az alábbi e-mail címre!
Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár
Varga Albin
9721 Gencsapáti
Szentegyház u. 5.
Telefon: 94/508-522; 06/30/560 5099;
Fax: 94/508-523
Email: gencsmuvhaz@gpinet.hu
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1-3. helyezettek oklevél és serleg díjazásban részesülnek. A többi résztvevő
minősítési oklevelet kap.
Tisztelettel felkérjük a térség boros
gazdáit, tiszteljék meg nevezésükkel,
részvételükkel rendezvényünket.

Borverseny
FeLKéréS a 2018. évi térségi, területi
borversenyen való részvételre
Lukácsházán a Kertbarát Kör 1982-ben
rendezte meg az első borversenyt. 1993
óta felváltva, Gencsapáti Község Ön kormányzatával közösen kerül megrendezésre a környék boros gazdái között
egyre népszerűbb térségi területi borverseny.
2018. évben Lukácsháza a rendezője
az eseménynek.
Rendezők: Lukácsháza község Önkormányzata, Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete és a Közösségi Ház
A verseny időpontja: 2018. 04. 07.
9.00 óra Lukácsháza Közösségi Ház
Tanács u. 12.
A borminták leadásának időpontja:
Lukácsházán a Közösségi Házban
2018. április 4–5-én (szerdán és csütörtökön) 16.00–19.00 óra között, április 6án (pénteken) 14.00–16.00 óra között.
Gencsapátiban a Művelődési Ház és
Könyvtárban 2018. április 4–5-én (szerdán és csütörtökön) 15.00–19.00 óra
között.
A borverseny három kategóriában kerül
megrendezésre: fehér, vörös és rozé bor
kategória.

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.

hírmondó

Nevezni lehet:
2017 évi új borral, amelynek termőhelye Gencsapáti – Gyöngyösfalu – Lukácsháza – Perenye és Kőszeghegyalja
Saját termelésű, oltványszőlőből készült,
és amelyből fajtánként legalább 50 l
készlettel rendelkezik a nevező.
Egy gazda több borral is nevezhet. A nevezett borokból a verseny szakszerű lebonyolítása érdekében fajtánként 2–2 0,75
literes mintát kell leadni jelöletlen zöld
színű üvegben parafa dugóval lezárva.
A borversenyre nevezési díj nincs.
Díjazás: A szakmai, a gazda zsűri és a
nők fehér és vörös bor kategóriában az

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

A borverseny programja:
8.45 Gyülekező
9.00 Ünnepélyes megnyitó – a zsűri
köszöntése, bemutatása
9.15 Bírálat / 100 pontos rendszerben
Külön fehér boros és külön vörös
boros zsűri.
Szünet
Bírálat
Visszakóstolás
12.30 Kulturális műsor
Közreműködnek: Derű néptánc
csoport, Szt. Márton kórus
Dr. Tolnay S., Ált. Iskola tanulói
13.00 Ebéd
14.00 A Mándli pincészet borainak bemutatása
15.00 Ünnepélyes eredményközlés – a
gazdákkal, borbarátokkal
16.00 Igény szerint a Csömötei szőlőhegyen hegybejárás
Molnár Károly, Közösségi Ház
Dr. Jónás Zsigmondné,
Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete
Virág János, polgármester

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!
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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 m 2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06-70/275-1703
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár utazásra. 30/600-3389. Hívjon bizalommal!
• Művelésre kiadom a Malom és a De ák Ferenc kereszteződésében lévő 1504
m2 területet. Érdeklődni: 83/346-155

• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 telken kétszintes épület alpesi tetővel, pincével, szőlővel, teljes felszereléssel, valamint 785 m2-es szántó eladó. Érdeklődni a 94/321-373, vagy 06/20/511-5359
telefonon. Villany van, víz megoldható.
• 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.: 30/549-2552
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), új katlan üsttel és nagy kovács satu ugyanitt
nyulak (konyhakészen is) eladók! Érdeklődni: 06/30/4734-519

2018. március

• 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
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 06-70/6370-861
• 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: 06-30/461-6047.

KŐKA-TEAM KfT.
Cégünk vállal:
• összetett adminisztratív szolgáltatást (pl. jegyzőkönyvek írása, kísérőlevelek
elkészítése, táblázatok, kimutatások készítése, statisztikák készítése, adatfeldolgozás és rögzítés, számlázás, levelezések, fax és szkennelés, megrendelések lebonyolítása stb.)
• PR és kommunikációs tevékenységet, rendezvényszervezést (pl. konferenciaés esküvőszervezés, tárgyalások egyeztetése, előadások szervezése, meghívók kezelése, ajándéktárgyak megrendelése, stb.)
Manapság egyre több vállalkozás, cég él az általunk kínált lehetőséggel, mivel egyrészt számtalan területen tudjuk segíteni az ügyfelek munkáját, továbbá költséghatékonyabb, mint egy állandó alkalmazott foglalkoztatása.
FoRduljoN HozzáNK BIzAlommAl!
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
+0 vagy kapcsolat.koka@gmail.com

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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Gencsapái–Perenye
Polgárőr Egyesület hírei

jegyinformáció

2018. 02. 24. emlékezetes nap Az egyesületünk életében.
2017 évet értékelő beszámoló taggyűlésünkön Vendégünk volt Dr. Túrós
András OPSZ. elnök, Bedi Ákos Vas
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Dr.
Tiborcz János Vas Megyei rendőrség főkapitánya, Dr. Gulyás Ferenc, Szombathely
városi rendőrség vezetője, Gortva Zsolt
rendőrség körzeti megbízottak vezetője,
Bodorkós Ferenc, Gencsapáti, Imre Viktória Perenye polgármestere, BenczikGábor Gyöngyösfalu polgárőrség elnöke.
A Vas Megyei Horgász szövetség írásban
köszöntötte polgárőrségünk tagjait.

4 napos bérlet: 11000 Ft
Gencsapáti lakosoknak lakcímkártyával

A hozzászólásokban kiemelt hangsúlyt kapott a közbiztonság érdekében
kifejtett munka. Az önkormányzatainkkal, lakossággal való szoros együttműködés, a rendőrséggel való együttműködés
pozitív eredményei.
Köszönet polgárőreinknek, hogy szabad idejük terhére továbbra is vállalják
lakótársaink biztonsága, a bűnmegelőzés
érdekében végzett munkát.
A közgyűlésen az előzetes „nőnapi”
köszöntés mellett az OPSZ elnöke dicséretben részesítette Wágner Mariann,
Benkő Tibor, Csabai János polgárőrt.
Csabai János, elnök

GeNCSAPÁTI PÜNKÖSDI FeSzTIVÁL

2018. május 18. péntek
(A jegy/bérlet érvényessége: 17.00 – 6.00)

Elővételben Gencsapáti lakosoknak
lakcímkártyával: 3490 Ft
Helyszínen: 4990 Ft
Bagossy Brothers Company
Rúzsa Magdi
Ocho Macho
Unikum Bulizenekar
Dj Radnai
2018. május 19. szombat
(A jegy/bérlet érvényessége: 15.00 – 6.00)

Elővételben Gencsapáti lakosoknak
lakcímkártyával: 3490 Ft
Helyszínen: 4990 Ft
Margaret Island
Csík zenekar
Punnany Massif
Edda Művek
I LOVE 2000's: DJ Dominique, Náksi,
Groove Coverage, Master Blaster,
Happy Gang, Peat Jr. Fernando feat.
Sheela, Erős vs Spigiboy
2018. május 20. vasárnap
(A jegy/bérlet érvényessége: 14.00 – 6.00)

Elővételben Gencsapáti lakosoknak
lakcímkártyával: 3490 Ft
Helyszínen: 4990 Ft
Republic
Road
Tankcsapda
Rico Miss Mood
Bárány Attila
Katapult DJ
DJ Szecsei
PIXA
2018. május 21. hétfő
(A jegy/bérlet érvényessége: 15.00 – 24.00)

Elővételben Gencsapáti lakosoknak
lakcímkártyával: 3000 Ft
Helyszínen: 3990 Ft
Ismerős Arcok
Lord
Mokka Tribute
Részletes program:
www.gencsapatipunkosd.hu oldalon.
Facebook.com/ gencsapatipunkosd
Jegyek vásárolhatók április 3-tól
a Művelődési Ház és Könyvtárban
(Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)
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V. lukácsházi Pincés kemencés Böllérverseny
Az V. Lukácsházi Pincés kemencés Böllérversenyen a Gencsapáti Kan-ászok
Lukácsháza különdíját nyerték el. Gratulálunk!
Köszönjük Gencsapáti Község
Önkormányzatának, a csapatnak és minden támogatónak a segítségét! Külön
köszönet a felajánlásukért Zsuska Cukrászdának, Gergácz Istvánnak, Gergácz
Lászlónak, Kovács Zoltánnak, Nardai
Lászlónak, Novák Lászlónak, Bodorkós
Ferencnek, Jáger Imrének, Varga Józsefnek és Vincze Alajosnak. Külön köszönjük a sütő-főzőasszonyok munkáját! Hajrá kan-ászok, hajrá Gencsapáti!

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. április 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!

