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Hamarosan modern lesz az iskola, az óvoda
és az idősek klubja épülete is Gencsapátiban
Egyszerre három nagyszabású építkezés
kezdődik Gencsapátiban: minden korosztály érintett, és összesen több mint
300 millió forintból lesznek korszerű
intézményei a településnek.
Gencsapáti történetében nem volt
még ilyen, hogy egyszerre három nagyszabású felújítás valósuljon meg – kezdte Bodorkós Ferenc polgármester. Megköszönte Ágh Péternek, a térség országgyűlési képviselőjének a munkát, a közbenjárást, hiszen összesen több mint 300
millió forintértékben kezdődnek építkezések. Ágh Péter azt hangsúlyozta, hogy
Gencsapáti lélekszámát tekintve egy
kisebb városnak felel meg, ehhez méltó
fejlesztésekre van szükség. Úgy fogalmazott, hogy Észak-Vas megye lendületben
van, és azt kívánta a településvezetőnek, hogy továbbra is legyenek ennek
élvezői.
A Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola már hivatalosan munkaterület, a tényleges felújítás pedig a jövő
héten kezdődik – mondta el Gerencsér
Beáta igazgató. Az ütemezés szerint kétszáz nap alatt végez a kivitelező, a munkálatok pedig nem okoznak fennakadást
az oktatásban, ennek érdekében folyamatosan konzultálnak a kivitelezővel. Az
önkormányzat a munkák önrészének
biztosításán kívül járdafelújítással egészíti ki az iskola felújítást. A Gyöngyös
kert Óvoda 1961-ben készült épülete is
hamarosan építkezéstől lesz hangos:

nagyon várják a mosdók megújítását és
azt is, hogy nagyobb, kényelmesebb csoportszobákban cseperedjenek a gyerekek
– mondta el Mészárosné Baán Ildikó
óvodavezető. A teljes külső és belső fel-

újítás mellett a kisbusz beszerzése jelent
majd nagy könnyebbséget a munkájukban – mondta el Palatin Vivien, az Idősek Klubja vezetője.
Forrás: vaol.hu

Gerencsér Beáta iskolaigazgató, Bodorkós Ferenc polgármester és Ágh Péter képviselő
a sajtótájékoztatón

Bodorkós Ferenc polgármester és Ágh Péter képviselő az intézmények vezetőivel
a sajtótájékoztatón
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Bodorkós Jánosné köszöntése
Bodorkós Jánosnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Bodorkós Ferenc
polgármester, Geröly Tibor alpolgármester és Dr. Görög István jegyző.

Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját és ajándékot adtak át az ünnepeltnek,
aki családja körében fogadta köszöntést.
Isten éltesse erőben, egészségben!

Szelektív
Képviselő-testületi ülés
hulladékgyűjtés
A közszolgáltató a házaktól történő szelektív (zsákos) hulladékgyűjtést négyhetente (Figyelem! NEM minden hónap
negyedik keddjén!) keddi napokon
(május 8., június 5., július 3.) fogja végezni településünkön.

Gyermeknap
Gencsapátiban
Tisztelettel hívjuk a gencsapáti családokat, gyermekeket 2018. május 27-én,
14 órától a Művelődési Ház és Könyvtár udvarára és a játszótérre, ahol légvár,
lufi hajtogatás, arcfestés és fagyi (ingyenesen, amíg a készlet tart) is várja az
érdeklődőket.
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. március 14-én
16.30 órakor rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott az Apponyi Albert
Általános Iskolában.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati képviselő (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.

A Képviselő-testület a testületi ülés során
1. döntött
1.1. az Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítás közbeszerzési
eljárása során benyújtott árajánlatokról,
1.2. a Dózsa utcai temető ravatalozó
előtető festési, valamint a Művelődési
Ház és Könyvtár épületének lábazatjavítási és lábazatfestési munkálatainak
elvégzésére kiírt beszerzési eljárás során
benyújtott árajánlatokról,
1.3. az Ady utca déli részének burkolatépítési és csapadékvíz-elvezetési munkálatok műszaki ellenőri feladatainak
ellátására kiírt beszerzési eljárás során
benyújtott árajánlatokról,

1.4. Deák F. utca útburkolatának
keleti oldalán létesítendő vízelvezető
folyóka építési munkálatok műszaki
ellenőri feladatainak ellátására kiírt
beszerzési eljárás során benyújtott
árajánlatokról,
1.5. a „Dózsa utca és Hunyadi úti járdafelújítás” közbeszerzési eljárásának
megindításáról, elfogadta az elkészült
ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési
dokumentumokat,
2. elfogadta a Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzatával a bölcsődei
ellátás biztosítására megkötött feladatellátási szerződésben meghatározott, a
2018. június 30-ig fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét,

3. támogatta, hogy az Önkormányzat a
Pannon Élmény Program – Komplex
tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítására kiírt, VP6-19.2.1-69-8.1.1-17
pályázati felhívásra konzorciumi pályázat keretében támogatási kérelmet
nyújtson be – a programban Bozzai,
Dozmat, Perenye és Vép települések
vesznek részt, a projekt keretében az
Önkormányzat a Szentkút, mint szakrális tér vallási-kulturális-turisztikai fejlesztését, parkosítását kívánja megoldani. Térelemeket helyeznének ki, megol-
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danák a Szentkút vízelvezetését, valamint gondoskodnak a területen lévő fák
fasebészeti kezeléséről.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. március 29én 16.00 órakor munkaterv szerinti,
nyilvános testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Gergácz István, Jáger József és Kiss
Tibor önkormányzati képviselő (5 fő).
Abért Valentin és Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltága
miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában. Meghívottként: Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja. A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr.
Görög István jegyző.
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. az étkezési nyersanyagnormáról
és az intézményi térítési díjakról szóló
21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2018. (III.30.)
önkormányzati rendeletet – a térítési
díjak meghatározása során a Képviselőtestület számára kiemelt szempont volt,
hogy – a rendelkezésre álló költségvetési forrás igazságosabb elosztása érdekében – mind a szociális étkeztetés, mind a
házi segítségnyújtás esetén a szociálisan
hátrányosabb helyzetben lévő személyek
terheit enyhítsék.
1.2. az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás egyes szabályairól
szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2018. (III.30.)
önkormányzati rendeletet – a felülvizsgálat keretében a Képviselő-testület a
rendeletnek, az Önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi ingatlanokat tartalmazó mellékletét pontosította,
1.3. az Önkormányzat 2018. évi
összesített közbeszerzési tervét
1.4. a gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2017. évi működésének támogatására biztosított önkormányzati
támogatások felhasználásáról szóló
pénzügyi beszámolókat,
1.5. a 2018. április 8-i országgyűlési
választások előkészületeiről szóló jegyzői
tájékoztatót,
1.6. a Polgármesteri Hivatal 2017. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót,
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Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Gergácz István, Jáger József és Kiss
Tibor önkormányzati képviselő (5 fő).
Abért Valentin és Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltága
miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában. Meghívottként: Palatin István elnök, Gencsapáti
Községi Sportegyesület. A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög
István jegyző

2. döntött (arról, hogy)
2.1. amennyiben az irányító hatóság
az önkormányzat költségnövekmény
iránti kérelmét elutasítja, a költségvetési tartalék terhére biztosítja a Gyöngyöskert Óvoda és az Idősek Klubja felújításához szükséges forrást – a közbeszerzési eljárása keretében benyújtott legkedvezőbb árajánlatok bruttó összege összesen 86.811.278,- Ft-al haladja meg a két
épületfelújítási pályázat keretében
elnyert támogatások összegét,
2.2. az Ady utca útburkolat-felújítási és csapadékvízcsatorna-építési munkálatok elvégzésére kiírt beszerzési eljárás során benyújtott árajánlatokról,
2.3. Deák Ferenc utcai folyókaépítési munkálatok elvégzésére kiírt
beszerzési eljárás során benyújtott árajánlatokról,
2.4. Pannon Élmény Program –
Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása pályázat keretében a
Szentkút parkosításával, vízelvezetésével, térelemek kihelyezésével kapcsolatos kertépítészeti terv elvégeztetésre
kiírt beszerzési eljárás során benyújtott
árajánlatokról,
2.5. a civil társadalom erősítése, társadalmi szerepvállalásának segítése érdekében a Gencsapáti székhellyel működő
civil szervezetek 2018. évi támogatására
pályázatot ír ki,
2.6. Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatására kiírt pályázatra támogatási
kérelmet nyújt be – az Önkormányzat a
projekt keretében az „Érték és közösség”
települési rendezvényt és a „Szentkúti
esték” programsorozatot kívánja megvalósítani, mely keretében komolyzenei,
színházi és népzenei rendezvényeket
szervezne

3. Vincze Gergelynek – elismerve eddigi
kiemelkedő sportpályafutását – az Azerbajdzsánban megrendezendő Világbajnokságon való részévételéhez támogatást biztosított

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. március 29én – a nyilvános ülést követően – zárt
ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. április 12-én –
a nyilvános ülést követően – zárt ülést
tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Döntött a Gencsapáti 0100/10-0100/43
hrsz.-ú, kb. 19 ha nagyságú önkormányzati ingatlanok vételére benyújtott szándéknyilatkozatról – a képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert az előkészítő tárgyalások lefolytatására, a testület ingatlanforgalmi értékbecslés beszerzéséről, telekalakítási eljárás megindításáról és a terület lőszermentesítéséről
határozott

A Képviselő-testület az ülés során

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. április 12-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

A Képviselő-testület a testületi ülés során
1. döntött (arról, hogy)
1.1. az új sportöltöző tervezői költségeire 480.000,- Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatást biztosít a
Gencsapáti községi Sportegyesület számára,
1.2. a Gyöngyös-kert óvoda felújítása
korszerűsítése, és az Idősek Klubja fejlesztése közbeszerzési eljárása során
benyújtott árajánlatokról,
1.3. Gencsapáti Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálati eljárásának megindításáról,
1.4. az értékesítésre kijelölt iparterületi ingatlanok lőszermentesítésére
benyújtott árajánlatokról
2. tárgyalt a településüzemeltetési feladatellátással kapcsolatban benyújtott
lakossági kérelmekről (Kossuth utca
burkolatfelújítása, Ady utca villamosítása)

1. Döntött a Gencsapáti 0100/100100/43 hrsz.-ú, kb. 19 ha nagyságú
önkormányzati ingatlanok vételére
benyújtott újabb vételi szándéknyilatkozatról – a Képviselő-testület a területet
értékesítésre kijelölte, az ingatlanokat
egyben, nyilvános pályázat keretében
értékesíti.
2. elbírálta a helyi földbizottságnak, a
termőföld adásvételével kapcsolatban
meghozott állásfoglalással szemben
benyújtott kifogást.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
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Védőárok tisztítása Apátiban
A Sziget lakópark körüli védőárok tisztítását az önkormányzat műszaki csoportja elvégezte. Felhívjuk a lakók figyel-

mét, hogy az árokba hulladék, nyesedék
elhelyezése tilos! Vigyázzunk együtt
értékeinkre!

Tájékoztatás
A Gencsapáti Idősek Klubja személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásainak
intézményi és személyi térítési díjai 2018. április 01. napjától a következőképpen változnak:
Szociális étkeztetés:
Ebéd (normál, különböző diétás) intézményi térítési díja:
Személyi térítési díj (fizetendő):
Jövedelemkategória (Ft)
0 – 55.000
50.001 – 85.000
85.001 – 105.000
105.001 – 145.000
145.001 – 175.000
175.001 –

748 Ft

Személyi térítési díj
(intézményi térítési díj %-a)
18%-a
45%-a
54%-a
72%-a
90%-a
100%-a

135,- Ft
337,- Ft
404,- Ft
539,- Ft
673,- Ft
748,- Ft

A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összege:
Házi segítségnyújtás:
Egy gondozási órára jutó intézményi térítési díj:
Személyi térítési díj (fizetendő):
Jövedelemkategória (Ft)
0 – 65.000
65.001 – 105.000
105.001 - 160.000
160.001 – 205.000
205.001 –

780 Ft.

1.565 Ft

Személyi térítési díj
(intézményi térítési díj %-a)
0%-a
28%-a
58%-a
78%-a
100%-a

Tisztelt Fuchs Balázs Úr!
Az Országos Polgárőr Szövetség beszámoló küldöttgyűlését 2018. március 24-én
(szombaton) 10.00 órai kezdettel tartja
az Országos Rendőr-főkapitányság Auditóriumában (1139 Budapest, Teve u. 46.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Tájékoztatom, hogy – az Országos
Polgárőr Szövetség elnökének döntése
értelmében – a „Polgárőr Érdemkereszt”
arany fokozata kitüntetés adományozásával szeretnénk elismerni és megköszönni a Polgárőrség népszerűsítése érdekében végzett áldozatos munkáját.
Számítok megjelenésére.
Kérem, hogy névtáblával jelzett helyét az ünnepség helyszínén 9.30 óráig
foglalja el.
Küldöttgyűlésünkön történő részvételi szándékát kérem, hogy fenti
elérhetőségünk bármelyikén jelezni
szíveskedjen.
Budapest, 2018. március 19.

ingyenes
438,- Ft
908,- Ft
1221,- Ft
1565,- Ft

A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összege:

Fuchs Balázs
elismerése

Tisztelettel:
Dr. Túrós András

1.840 Ft.

Nappali ellátás (klub):
Az idősek nappali ellátása továbbra is ingyenesen vehető igénybe.
Az Idősek Klubja szolgáltatásairól, igénybevételéről bővebb információ Palatin Vivien
intézményvezetőnél kérhető a klub nyitvatartási idejében (hétfő–csütörtök: 8.00– 16.00,
péntek: 8.00–14.00).
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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!

In memoriam Czupi László
Elcsendesedve és magunkba révedve
veszünk búcsút a Gencsapáti Iskola egykori vezetőjétől, Czupi Lászlótól. Szemeink előtt emlékképek peregnek, hogy
megidézzék mindazt, ami elmúlt,
hiszen Igazgató Úr immár befutotta földi pályáját, s előttünk lépett minden élő
utolsó útjára, többé nem lehet közöttünk. Még ránk tekint a szótlan némaságból, a csillagfényből és valahonnan
a túlról biztatón vigyázza lépteinket.
Köszönjük a Sorsnak, hogy munkatársai, tanítványai, tisztelői lehettünk.
Nem feledjük, hogy negyed századon
át a felelősség terhét cipelve, a holnap
rejtélyes üzenetét követve irányította a
község iskoláját, és épített az itt élők szívéhez utat. Otthon volt a fiatalok között
és a faluközösségben egyaránt. Pedagógusként emberi tartás és hitelesség jellemezte. Nagy szaktudással felvértezve,
elkötelezetten és szívesen foglalkozott a
felnövekvő generációk tagjaival, mert
megtiszteltetésnek érezte, hogy megtalált hivatásában küzdelmet folytasson a
gyerekekért, a jövőért.
Hittel, jóakarattal, hűséges kitartással válhatott valósággá mindaz a munka,
amelyet elvárt a kollégáktól. Élő iránytűként megmutatta az új utakat, ösztönözte a szakmai fejlődést, támogatta a progresszív pedagógiai elképzeléseket. Min-

dent megtett az intézmény jó hírnevének megteremtéséért, öregbítéséért.
Munkájában „nem a hamut akarta megőrizni, hanem a tüzet akarta átmenteni”
és erre késztetett mindenkit. Életútja
során mindezek elismeréseként több
kitüntetésben is részesült.
A városkörnyéki igazgatói munkaközösség vezetőjeként is tisztelet övezte,
vezetőtársai bizalommal fordultak hozzá oktatásügyi és szakmai kérdésekben.
A falu közéletében is aktívan tevékenykedett. Katalizátor szerepet töltött be az
értékteremtésben, a hagyományok és a
kis közösségek létrehozásában. A sportot szívügyének tekintette, a „Gencsi
aranycsapat” megalapítója, edzője volt,

és balösszekötőjeként maga is hódolt e
nemes sportágnak. Az idő múlásával a
labdarúgás szeretetét a tanítványoknak
is átadta, melynek sikeréről a nemzetközi megmérettetések is tanúskodtak.
Azt hittük, legyőzhetetlen. De sajnos
a széltől zúgó vezetékek hírül hozták,
hogy szegényebbek lettünk, mélyen tisztelt Tanár Úr és Igazgató Úr távozott
közülünk. Veszteségünk közös: pedagógusok, intézményi dolgozók, egykori
diákok együtt gyászolunk.
„Ma már itt köröz szelleme a magasban,
csukott szárnyait kioldja a dal,
s fogadja odafönn tisztes főhajtásunk,
emléke előtt tisztelegve állunk.”
a Gencsapáti iskolavezetés
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Rábakethelyen a Gencsapáti ministránsok
2018. április 7-én, Szentgotthárdon
rendezték meg a Szombathelyi Egyházmegye ministránsainak idei találkozóját, melyen a Gencsapáti ministránsok
is részt vettek Gombos Bálint atya vezetésével.
A nap a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templomban kezdődött, ahol
Rimfel Ferenc plébános mutatta be a
résztvevőknek a templomot, mesélt a
ciszter szerzetesekről. A ministránsok ezt
követően végigjárták Brenner János utolsó útját, Rábakethelytől a zsidai Emlékkápolnáig. Keresztutat jártak a nemrég
kialakított stációs úton. Velük tette meg

az utat dr. Székely János megyéspüspök,
és az egyházmegye több papja is, akik a
gyerekeket kísérték a programra.
A kápolnánál bemutatott szentmisén
dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédében kiemelte: a ministrálás legnagyobb ajándéka, hogy Jézus közelében
lehetnek a gyerekek, betölti a szíveket
békével és ettől lesz az élet boldog. Kérte
a fiatalokat, hogy életük későbbi részében is legyen fontos számukra, hogy keresztény közösség tagjai legyenek, mert
így tudják a hitüket megőrizni.
A nap ebéddel valamint zenés Istendicsőítéssel zárult a Rád találtam zenekar
jóvoltából.

https://www.martinus.hu/hirek/8095/egy
hazmegyei-ministrans-talalkozo-szentgotthardon
(forrás:Martinus.hu)

Lelki adoptálás 2018. április 9-én
Hála legyen Istennek, hogy ismét
fogadalmat tehettünk Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján a megfogant
veszélyben lévő magzatok védelmében,
nemcsak Gencsapátiban, hanem Kőszegen a Verbita Missziós ház kápolnájában
is. Hálásan köszönjük Gombos Bálint
plébános és Rostás Sándor SVD atyáknak, hogy támogatták az ünnepélyes
szentmisében a fogadalom tételt. A Verbita atyák nemcsak ebben vannak velünk
lelki kapcsolatban, hanem a CURSILLO
mozgalom is összeköt bennünket. Az
1940-es években az adorációk megtartásában is segítségére volt a Gencsapáti
hívő közösségnek. A Jó Isten gondoskodik arról, hogy a XXI. században sem
szűnjön meg a lelki kapcsolat Gencsapáti hívők és a Verbita Missziós rend
között.
Épp itt az ideje, hogy valamennyien
magunkévá tegyük azt a látásmódot, és

újra képessé váljunk arra, hogy vallásos
ámulattal telt lélekkel csodáljunk és tiszteljünk minden embert. A világba az életet szolgáló nép legyünk. Az öröm, a dicsé-

ret és a hála himnusza fakadjon bennünk
az élet fölmérhetetlen ajándékáért, figyelmeztet Szent II. János Pál pápa.
(szerk: Horváth Attila és Ági)
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Szentkúti Esték – Gencsapáti az értékek mentén
2018. május 6-án a búcsúi
szentmisét követően 11 órától a
Bozsodi Quartett koncertje
Divertimento címmel a Gencsapáti Szentkúton. Rossz idő
esetén a búcsúi szentmisét
és a koncertet is a plébániatemplomban rendezzük.
Helyi és megyei értékünk kulturális
szintérré fejlesztése a célunk. A falu nyugati határában áll a környék kedvelt zarándokhelye a Szentkút. 1756-ban gróf Batthyány József pozsonyi prépost egyházlátogatást végzett Gencsapátiban. A látogatás
alkalmával felvett jegyzőkönyv részletesen
beszél a Szentkútról. Eszerint a gencsi
határ nyugati részén, egy domb oldalán
bővizű forrás található. Török Mihály és
László Katalin hálából kápolnát építtettek a forrás fölé, annak emlékére, hogy
világtalan gyermekük szemei a forrás

vízétől megnyíltak. A ká polnát a Fájdalmas Szűz tiszteletére szentelték fel Évente
kétszer, – Szentkút búcsúkor – a szent kereszt megtalálásának (május 3.) és a szent
kereszt felmagasztalásának
(szeptember 14.) napját
követő vasárnapon nagy számban keresik fel a környező plébániák hívei is. Régi
hagyomány, hogy húsvét hajnalán a gencsi hívek – a bibliai jámbor asszonyok példáját követve – a Szentkútnál adják meg a
tiszteletet a feltámadt Üdvözítőnek. Értékeink összekötnek bennünket a nemzettel, de Európával is. A gencsapáti Szentkút-mint a turisztikai útvonalak helyi csomópontja – része a Szent Márton európai
tematikus útnak, és a Mária útnak (Közép
Európán átívelő zarándokút) egyaránt. De
része a Gyöngyös völgye (Szombathely-

Kőszeg) gyalogos túraútvonalnak is. Talán
legjelentősebb HELYI nemzeti értékünkre (már Vas megyei értéktár része is) Kulturális programsorozatot tervezünk
„Szentkúti Esték” címmel.
Három koncert megvalósítását tervezzük a Szentkútra: 2018. május–szeptember időszakban világzenei, népzenei,
komolyzenei műfajokban, amely a hely
szelleméhez, szakralitásához illő.

Egyházközségi híreink, eseményeink –2018 május
A Szentkút tavaszi búcsú ünnepét
május 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor
tartjuk a Szentkútnál.
Közvetlenül a szentmise után a Bozsodi Quartett hangversenyét hallgathatjuk meg.
Viharos, szeles-esős idő esetén a
szentmise és a koncert a plébániatemplomban lesz megtartva!
Az első szentáldozás ünnepe egyházközségünkben az idei esztendőben május 13-án, vasárnap a délelőtt 9 órai
szentmisében lesz a Szent Jakab Plébániatemplomban. Ezen a napon a reggeli
szentmise korábban, fél 8-kor kezdődik.
A bérmálás Pünkösd ünnepe előtti
szombaton, május 19-én, délután 3 órakor kezdődik a Plébániatemplomban.
Egyházközségi hozzájárulás gyűjtése
május 20-án, vasárnap délután 3 és 5 óra
között lesz a Gencsapáti Plébánián.
Hozzájárulásunkkal helyi templomaink,
egyházi létesítményeink és épületeink
(Szentkút, Közösségi ház, Plébánia)
fenntartását, működését segítjük.
Az egyházi hozzájárulás mértékét a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
állapította meg országosan: az éves nettó jövedelem (nyugdíjasok esetében az
éves nyugdíj) 0,5%-a, amely az alábbi
táblázatból kikereshető.

Az egyházközségi hozzájárulás 0,5%-os fizetésének táblázata
a nettó fizetés/nyugdíj után

Havi nettó
kereset/nyugdíj

0,5%
havonta

Éves nettó
kereset/ nyugdíj

1 év=0,5%
x 12 hónap

70.000

350

840.000

4.200

75.000

375

900.000

4.500

80.000

400

960.000

4.800

85.000

425

1.020.000

5.100

90.000

450

1.080.000

5.400

95.000

475

1.140.000

5.700

100.000

500

1.200.000

6.000

110.000

550

1.320.000

6.600

120.000

600

1.440.000

7.200

130.000

650

1.560.000

7.800

140.000

700

1.680.000

8.400

150.000

750

1.800.000

9.000

160.000

800

1.920.000

9.600

170.000

850

2.040.000

10.200

180.000

900

2.160.000

10.800

190.000

950

2. 280.000

11.400

200.000

1000

2. 400.000

12.000

Támogatásukat hálásan megköszönjük, adományaikat a jó Isten fizesse meg bőkezűen!
Gencsapáti Egyházközség
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Népzene a könyvtárban
VAS MEGyEI GyERMEK ÉS IFjÚSÁGI
CSoPoRtoS NÉPZENEI VERSENy
VASS LAjoS NÉPZENEI tALÁLKoZÓ
ÉS SZAKMAI NAP
GENCSAPÁtI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNyVtÁR, 2018. ÁPRILIS 23.
Arany-, ezüst- és bronzminősítéseket
adtak ki a Vas Megyei Gyermek és Ifjúsági Csoportos Népzenei Versenyen hétfőn délelőtt a művelődési házban.
Ez volt a hagyományos vasi népzenei
csoportok minősítője, és egyúttal a Vass
Lajos Népzenei Szövetség által szervezett
találkozó és szakmai nap. A megyei szintű együttlétet egy nagy Kárpát-medencei
találkozó középdöntője előtt szervezte
meg Tanai Erzsébet népdalénekes, a Vasi
Népdalstúdió művészetei vezetője, a
Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetőségi tagja, aki a zsűriben foglalt helyet. A
minősítésben társai voltak egykori, népi
énekessé, népi énektanárrá lett tanítványai: Varga Diána és Pintér Anikó, akivel
együtt a hangszereseket nézték meg.
Az előadott műsorszámok változatosak voltak, a szólisták, csoportok, zenészek a vasi népdaloktól a magyarpalatkai
muzsikán át egészen Moldváig csodálatos népzenei anyagot szólaltattak meg –
foglalta össze a programot Tanai Erzsébet. – Hallhattunk horvát, szalafői, sárközi, zalai, somogyi, tolnai, bakonyi, püspökbogádi, gyergyói népdalokat, és volt
simonfai ugrós és friss.
A XII. Vass Lajos Népzenei Verseny I.
Országos Középdöntője Sümegen lesz
április 28-án, nagyon jó volt előtte ez a
megmérettetés, a gyerekek magabiztosabbak lettek tőle. Minden fellépő személyre
szóló útmutatást kapott, hogy minél hitelesebben szólaljanak meg dalai a középdöntőben, és az elkövetkezendő színpadi
programokon. A zsűrizés után szakmai
beszélgetés is volt a csoportvezetőkkel.

Gerlice Népdalkör
Szabó-legények – Szombathely, László Lili Molli – Bük, Várkonyi Gabriella –
Bük, Galagonya Citerazenekar – Enying,
László Lili Molli – Várkonyi Gabriella
duó – Bük, Kumánovich Kata Sára –
Horvátzsidány, Csicsergő Együttes –
Gencsapáti, Kumánovich Kristóf – Horvátzsidány, Kumánovicsh testvérek
trió – Horvátzsidány, Boróka Együttes – Gencsapáti
Az idei Vas Megyei Népzenei Versenyre pedig a következő csoportok
neveztek és kaptak minősítést:
Kisrigók Csoport – Gyöngyösfalu
(ezüst), Gyöngyszemek Csoport – Gyön-

Bakony virágai
7 DíjAt NyERtEK
A GENCSAPÁtI tÁNCoSoK
Április 22-én, vasárnap táncosaink a Kópic és Ispiláng csoportokból részt vettek a XV. Bakony
Virágai szólótáncversenyen.
Kópic csoportból Varga Zsejke,
Lajtai Johanna, Molnár Gabriella, Vígh Zsolt és Móritz Gergely,
az Ispilángból pedig Tóth Adrienn, Pothárn László, Gerlecz
Gábor és Milos Dávid vettek
részt. A verseny 4 korcsoportban
zajlott, közel 100 szólista részvé-

telével. Táncosaink közül Johanna, Gabi, Adri, Gergő, Lackó,
Gábor és Dávid is elnyerték a "
Bakony Virága" szóló táncosi
díjat. Gratulálunk mindenkinek
az eredményhez és a felkészüléshez, azoknak is, akik nem részesültek külön díjazásban. Nálunk
ők is nyertek!
További sok sikert kívánunk
mindenkinek!
A táncosok felkészítő tanárai:
Spiegel-Szabó Viktória, Spiegel
Zoltán és Gerlecz László. (Fotóról
Gerlecz Gábor hiányzik!)

gyösfalu (arany), Pipitér Csoport – Gyöngyösfalu (ezüst), Kislajbi Énekegyüttes –
Szombathely (arany), Laboda Népdalkör – Szombathely (arany), Gerlice Népdalkör – Szombathely (kiemelt arany),
Hangyaboly Népzenei Együttes –
Szombathely (kiemelt arany), Szélforgók – Szombathely (arany), Napvirág
Együttes – Bük (arany), Kócos Együttes –
Bük (bronz)
A versenyt követő a szakmai értékelés, díjkiosztás előtt és után kézműves
foglalkozásokban vehettek részt a dalosok Jáger Imréné, Bodorkós Józsefné,
Németh Tamás vezetésével…

Hangyaboly Népzenei Együttes
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Vasiak a xxxVII. Országos Táncháztalálkozó
és Kirakodóvásár gálaműsorában
Bognár Szilvia népdalénekes, Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Boglya Népzenei Együttes és az ELTE SEK
Szökős Néptáncegyüttes tagjai képviselték megyénket a néptánc mozgalom

egyik legrangosabb hazai rendezvényén.
2018. április 14-én, szombaton 19.30 órai
kezdettel a Papp László Aréna nagyszínpadán a Nyugat-Dunántúl tánchagyományaiból és táncos szokásaiból nyújtott

válogatást a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség gálaműsora, melynek
szereplői ezúttal a Rábaköz és Vas megye
hagyományőrző együttesei voltak. Előadásukban megelevenedtek e vidék jellegzetes páros és férfitáncai, köztük az
őriszentpéteri cigány táncokkal, de tanúja lehetett a közönség egy téli pincelátogatásnak- „Görbe estének”, a farsangi
bohócjárás, a pünkösdölés és az úrnapi
búcsú hangulatának is. 180 táncos, 3
zenekar, és szűkebb pátriánk szokásai,
táncai méltán kivívta a közel 8000 fős
közönség elismerését.
Közreműködtek: Csorna, Gencsapáti,
Kapuvár, Szany, Szil és Vitnyéd táncosai, a
Boglya Népzenei Együttes, Bognár Szilvia
népdalénekes, Cseh Tamás és zenekara,
Horváth Zoltán és felesége, valamint az
ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes tagjai.
A gálaműsort Molnár Péter (az ELTE
SEK Szökős Néptáncegyüttes művészeti
vezetője) szerkesztette és rendezte.
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• 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 Deák
Ferenc kereszteződésében lévő 1504 m2
területet. Érdeklődni: 83/346-155

• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 telken kétszintes épület alpesi tetővel,
pincével, szőlővel, teljes felszereléssel,
valamint 785 m 2 -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:
48x82x42 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 eladók!
Érdeklődni: 06/30/4734-519
• Immár 30 éve közmegelégedésre, előnevelt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid
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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
Gencs apáti, Dózsa u. 27. Telefonon:
06/30/461-6047.
• 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: 120x80
cm – 490 Ft/db, 125x120 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

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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A táncban benne van a világ
– Antal László előtt tisztelgünk (1946–2018)

2018. ÁPRILIS 15-ÉN ELHuNyt ANtAL
LÁSZLÓ.
Antal László koreográfus, néptáncpedagógus, táncmódszertani szakember, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ nyugalmazott docense.
A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnökségi tagja, a minősítések, szólótáncversenyek szakmai bíráló bizottságának állandó résztvevője. A hagyományőrzés annotált bibliográfiájának szerzője.
A 70. születésnapján felsorolt fogalmakban benne van minden, ami ő volt.
„Néptáncpedagógus, koreográfus. Intézmény. Viszonyítási pont. Ha a közelébe

kerül az ember, akaratlanul igyekszik
kihúzni magát.”
Antal László sokat tett azért, hogy
megmaradjon, újjászületve éljen tovább
a hagyomány. Vérbeli értelmiségi volt:
régi vágású, művelt, tájékozott, széles
látókörű, a világot kritikus és józan
tekintettel fölmérő.
Élete volt a tánc. A tánc: emlékezés.
Antal László alapozta meg a máig virágzó körmendi néptáncéletet, ahogy az
Ungaresca minden mozdulatában benne
van máig az általa képviselt szellemiség.
És így tovább, vissza a beláthatatlan időben: Pesovár Ernőig és a névtelen tánco-

sokig, akiknek jószerivel nem kellett
tanulniuk, mert élték a néptáncot.
A szombathelyi tanítóképző hallgatójaként került Pesovár Ernő művészeti
műhelyébe, az Ungaresca Táncegyüttesbe, amely jelentős hatást gyakorolt életútjára. 1968 és 1982 között Antal László
volt az alapítója és az első vezetője az éledező körmendi néptánccsoportnak.
Tevékeny, mozgalmas élte új távlatokat kapott 1991-ben, a Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskolára, a Testnevelési
Tanszékre kerülésével. Az intézmény
hallgatói méltányolták hihetetlen szakértelmét, szakmaszeretetét, pedagógiai és
táncmódszertani tudását és hallgatóbarát
gondolkodásmódját. A Sporttudományi
Intézet oktatói közösségének – mindenki által szeretett – színes egyénisége, a
társasági élet központja volt.
Döntő szerepet vállalt a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttes arculatának kialakításában. Támogatta az 1993-ban Szombathelyre került Szökős Néptáncegyüttes főiskolai (ma egyetemi) keretekben
való működését. A Májusfakitáncolás és
a Lajtha László Koreográfiai Verseny
megálmodója. Elindítója, vezetője volt a
vasi néptáncoktatói, együttesvezetői
képzésnek, később a Táncművészeti Főiskola szombathelyi tagozatának.
Néptáncpedagógia című módszertani, tanári kézikönyve hiánypótló kiadvány. 20 éven keresztül a Gencsi Söprű
Néptáncfesztivál mindegyikén zsűrizett,
ő volt a kontinuitás a rendezvényen, kivéve a tavalyi esztendőt, amikor betegsége már nem engedte,
A Vas megye tánc- és zenei hagyománya című könyv gondozója, a Nyugatmagyarországi Néptáncszövetség alapítója és első vezetője, a Vas megyei tánc-házmozgalom elindítója. 2014-ben ő szerkesztette az In memoriam Pesovár Ernő –
Egy élet néptánckutatásban és a néptáncművészetben című vándorkiállítást. 2015ben Pesovár-plakettetet, 2016-ban a vasi
közgyűlés Pável Ágoston Emlékplakettjét kapta munkája elismeréséül.
Emlékét sokan, sokáig szívükben és
táncukban is megőrzik.

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. május 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!
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