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Gen csa pá ti pol gá ra inak in gye nes, kö zé le ti, in for má ci ós lap ja

Andrzej R. Kalinowski lengyel konzult Bodorkós Ferenc pol-
gármester és Dr. Görög István jegyző október 28-án, a Polgár-
mesteri Hivatalban fogadta.
      A konzul felkereste az apáti temetőben nyugvó lengyel kato-
natiszt sírját, mécsest gyújtott és imát mondott az elhunytért.
      Meglátogatta a Szentkutat és az Ördögkövet, további
együttműködéséről biztosította a polgármestert és Gencs apátit.

Andrzej R. Kalinowski 
lengyel konzul látogatása

„Betlehemnek városa 
tündöklik, mint a tűz”

XVIII.

2021. december 11. szombat 17.00 órai kezdettel
Helyszín: Gencsapáti templom előtti Miszori Zoltán tér

2021. december 11-én, a 18. találkozó Gálaműsorát tekinthetik
meg az érdeklődők a gencsapáti templom előtt, a Miszori Zol-
tán téren, amelyben felvidéki, holládi, és a régió hagyományőr-
ző csoportjai mutatkoznak be. Láthatják az érdeklődők, hogy
különböző vidékeken milyen formában maradt meg a szokás.
      A találkozót megnyitja: Dr. Kondora Bálint a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke, köszöntőt mond Bodorkós Ferenc polgár-
mester és Gombos T. Bálint plébános
      A csoportok nagy örömmel jönnek Gencsapátiba, oda ahol
még él a hagyomány, hogy ők is bemutathassák településük
talán legszebb dramatikus szokását. 
      A program keretében kerül sor a karácsonyi rajzpályázat és
jelképkészítő verseny eredményhirdetésére. 
      A Miszori Zoltán téren teával, süteménnyel, forralt borral
is várjuk látogatóinkat!
      Kérem Önöket, tiszteljék meg a messziről érkező vendége-
ket. Örüljünk együtt december 11-én Gencsapátiban!
      Programunk az aktuális járványhelyzet intézkedéseinek figye-
lembevételével valósul meg, az esetleges változásokról a település
és intézményünk FB oldalán tájékoztatjuk az érdeklődőket.
      Támogatók, együttműködő partnereink: Gencsapáti Község
Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap, Hagyományok Háza
Hálózat, Gencsapáti Plébánia, Mozdulj Gencsapátiért Egyesület,
Gencsapáti Szociális Központ, Gencsapáti Önkormányzat Műszaki
csoportja, Kezdőkör Egyesület, Gencsapáti HNE.

Információ: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár 
9721 Gencsapáti Szentegyház u. 5. 

E-mail: gencsmuvhaz@gmail.com, +36/30/560-5099 
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Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

2021/22-es tanév aktívan indult az Appo-
nyi Albert Általános Iskola diákjai számá-
ra. Többen, több sporteseményen is kép-
viselték az intézményt, ahol olykor kima-
gasló eredményeket tudhattak maguké-
nak. Az idei évben újra elkezdődtek a
Diákolimpiai versenyek, ahol több ver-
senyszámban is megmutathatták tanuló-
ink, hogy mire képesek. Az őszi verseny-
szezon az Asztalitenisz Diákolimpiával
vette kezdetét, szeptember 29-én Vassu-
rányban, ahol Andor László képviseltette
magát és 3. helyezést elérve kvalifikálta
magát a megyei döntőre. A versenyek
sorát a Szombathelyen október 4-én
megrendezett Mezei futó Diákolimpia
követte, ahol a megyei döntőben 6 tanu-
lónk vett részt (Csabai Janka, Végh Léna,
Bolfán Viola, Seper Mira, Szűcs Illangó,
Tóth Tamás Atilla). Közülük kiemelke-
dőnek mondható Csabai Janka teljesít-
ménye (10. hely), ami pár másodperccel
maradt csak el a legjobb időktől. 

Az ősszel megrendezésre kerülő
Városkörnyéki Kézilabda Bajnokságon is

tiszteletét tette a III. korcsoportos leány
csapat (Szűcs Illangó, Seper Mira, Bolfán
Viola, Végh Léna, Marozsán Mirtill,
Lénárt Berta, Horváth Zoé), ahol jó
játékkal a III. helyezést érték el. 

A Városkörnyéki Labdarúgó Bajnok-
ság őszi fordulója is megrendezésre
került Gyöngyösfaluban, ahol iskolánk
csapata a III. korcsoportban (Nagy Lász-
ló Kevin, Tóth Tamás Atilla, Mestyán
Márton Hunor, Szekeres Krisztián, Far-
kas Levente, Katona Dániel), szoros küz-
delemben a II. helyezést érte el. 

Az őszi sportesemények sorát a Flo-
orball Diákolimpia zárta, ahol iskolánk
az idei évben is kimagaslóan teljesített.
A II. korcsoportos fiú (Böndicz Balassa
István, Kiss-Vincze Olivér István, Lajos
Vince Valér, Nagy László Kevin, Szekeres
Tamás) és III. korcsoportos leány (Bolfán
Viola, Bozzay Laura, Seper Mira, Szűcs
Illangó) csapataink a 2021/22-es tanév
megyei elődöntőjében III. helyezést, a IV.
korcsoportos fiú (Bognár Botond, Eger-
völgyi Máté, Szabó Zaránd Levente,

Őszi sportesemények

Végh Márk, Iker Balázs) és lány (Koltai
Gréta, Kalányos Szilvia, Viszked Jázmin,
Káldi Kíra) csapatok IV. helyezést értek
el. A III. korcsoportos fiú csapatunk, a
megyei elődöntő lehengerlő teljesítmé-
nye (I. helyezés) után a megyei döntőben
ezüstérmet szerezve kvalifikálták magu-
kat az országos elődöntő küzdelmeibe.
A „nyertes” csapat tagjai: Abért Armand,
Szabó Marcell, Szentmiklósi Levente
Kristóf, Tóth Tamás Atilla.
      A felkészítő tanároknak: Szakály
Ferenc és Rédecsi Bence tanár uraknak
nagyon szépen köszönjük a befektetett
munkát és gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!

Kedves gencsapáti lakosok!
Perenyében van egy kisfiú, aki nap,

mint nap keményen küzd az élet előtte
álló útján, miközben sorra állja a nehéz-
ségeket, az akadályokat. Ereje, jókedve
mindannyiunknak például szolgál a sors
útvesztőiben.

Édesanyja, Imre Viktória Perenye kö -
zség polgármestere, egykori diákja az
iskolánknak. Segítsünk nekik, hogy sike-
resen vegyék fel a harcot Olivér betegsé-
gével szemben!

Az iskola bejáratánál Abért Lajos vál-
lalkozónak köszönhetően egy kupak-

gyűjtő szívet helyeztünk el. Kérjük, ha
lehetőségük van rá, helyezzék el kupak-
jaikat ebben a szívben.

Köszönettel: 
Bejczi Mónika intézményvezető

Gyűjtsünk mi is kupakokat Olivérnek!
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A Magyar Madártani
és Természetvédelmi
Egyesület célja, hogy
minél szélesebb tár-
sadalmi támogatott-

ságra építve hozzájá-
ruljon Ma gyar ország

környezeti állapot-romlásá-
nak megakadályozásához. Ebben a mun-
kában a hangsúly, különösen az elmúlt
évtizedben, a széleskörű civil aktivitásra,
valamint a fiatalok bevonására helyező-
dött. Ezért indította el az egyesület a
„napi madárvédelem” jellegű tevékenysé-
geket, melyeknek célja annak a bemuta-
tása, hogy a hazai állatvilágért aggódó
emberek miként vehetnek részt tevőlege-
sen a madarak, illetve a természet meg-
óvásában.

Az Apponyi Albert Általános Iskola a
Mesterprogramom megvalósításának
részeként, és a gyerekek tudatosabb kör-

nyezeti nevelése érdekében csatlakozott
a Madárbarát iskola alprogramhoz. Úgy
gondolom, hogy a madárvédelem mellett
ez kiváló lehetőséget kínál az iskola kör-
nyezeti nevelési programjának bővítésé-
hez, s az általam készített Természetis-
mereti feladatgyűjtemény napi pedagó-
giai gyakorlatba történő átültetéséhez.

A gyerekek számára motiválás kép-
pen KREATÍV MADÁRETETŐ KÉSZÍ-
TÉSI VERSENYT hirdettem, melyre 78
kisdiák nevezett be hasznos, ám nagyon
ötletes, szép kivitelű alkotással. A tanu-
lóink megmutatták, hogy milyen jól
hasznosítható újra egy tejes vagy üdítős
flakon, egy konzervdoboz. A verseny
alcíme ugyanis ez volt: Hogyan lesz a
hulladékból hasznos holmi? 

A diáksereg nagy örömére a madár -
etetőket elhelyeztük az iskola udvarán,
ahol az osztályok által összegyűjtött ma -
dáreleséggel végzik majd a tanulók a ma -

dáretetést a téli időszakban. Az udvaron
itatókat is helyeztünk el, így várjuk téli
vendégeinket!

Bejczi Mónika intézményvezető

Téli madárvédelmi tevékenység és kreatív pályázat

Az Apponyi Albert Általános Iskola
szeptemberben csatlakozott a PontVe-
lem Okos Programhoz. Ennek a prog-
ramnak a keretében indult el a Mosoly-
Manók akció, amelybe szintén bekap-
csolódtunk. A lényege, hogy az isko-
lánkban össze lehet gyűjteni a használt,
de jó állapotú játékokat, hogy azokat a
Máltai Szeretetszolgálat eljuttassa kará-
csonyra a rászoruló gyermekek részére. 

Az adománygyűjtés a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal közös szervezésben,
az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes
Államtitkársága és a GLS Hungary cso-
maglogisztikai szolgáltató támogatásával
valósul meg. Természetesen mindenféle
jó állapotú játék felajánlható. Az ajándék-
nak szánt játékszereket kérjük, tegyék
bele egy dobozba és írják rá, hogy milyen
nemű és korú gyereknek szánnák! Fon-
tos, hogy NE tegyenek a dobozra masnit
vagy szalagot! A doboznak szállításra
alkalmasnak kell lenni, mert csak az elő-

írt szabályoknak megfelelő, maximum
50×50×50 cm-es csomagokat fogják
elszállítani az intézményből. 

A felajánlások gyűjtése az iskolában
2021. november 2. és december 1.
között zajlik.

A mosolymanók ajándéka 
a gyerekeknek – felhívás

Kérjük, hogyha fel szeretnének aján-
lani játékot, legyenek szívesek azt gyer-
mekük osztályfőnöke felé jelezni. Az
akció az iskola és az Önök segítségével
valósulhat csak meg!

Van, aki még nem gondol a kará-
csonyra, de van, aki nem is szeretne,
mert nem örül karácsonykor. Segítsünk
ezeken a gyerekeken és varázsoljunk
mosolyt az arcukra!

Köszönettel: Bejczi Mónika
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„LÉTelem ÉLelem – Múzeumnyitoga-
tó” – bérlet keretében a Smidt Múzeum
régészeti folyosóján indultak felfedező-
útra a Cseperedő és a Tudorka csoport
gyermekei, óvónői. Visszamentek az idő-
ben, Novák Fanni múzeumpedagógus
segítségével fejtették meg, hogyan és
mivel táplálkoztak őskori és ókori előde-
ink? Milyen eszközöket, szerszámokat,
edényeket használtak, mi volt az ősem-
ber mindennapi menüje? Az interaktív
foglalkozás keretében halásztak, vadász-
tak, gyűjtögettek, barlangrajzokat készí-
tettek az óvodások.

Schreiner Zoltán szülő segítségével a
Tudorka csoport a szombathelyi Tűzol-
tóságra látogatott el. A gyermekek fi -
gyelmesen hallgatták a bemutatót, kér-
deztek, kérdésekre válaszoltak, érdek-
lődve tekintették meg a járműveket, esz-
közöket. De „a legszuperebb a rúd volt”
– hangzott el a beszámolókban délután.

„Márton-hét az óvodában”
Szent Mártonról szóló legendák

megismerésére építettük a Márton-hét
eseményeit.

A nagyobb gyermekek már értik,
érzik, átélik, gyakorolják az egymással
való megosztás élményét, az együttmű-
ködést, a segítőkészséget, így aztán elját-
szottuk a köpönyeg megosztás történe-
tét. A kisebbeket még a meseibb elemek
– az elbújás, a libák árulása, gágogása
ragadta meg.

Élőhelyükön tekintettünk meg igazi
libákat.

Morzsoltunk kukoricát, etettünk
libákat – sajnos csak „posztólibákat”, de
azokat nagyon lelkesen.

Színeztünk Angelico kifestőkönyvéből
(Szent Márton élete), különböző techni-
kákkal alkottunk libákat. 
      Készítettünk mécseseket, melyekkel
hosszabb-rövidebb lampionos felvonu-
lásra indultunk csoportonként. A Csepe-

redő csoport az Ördögkőig sétált, melyet
Márton, gyermekként talán még oszlop-
nak láthatott.

Játékosan tornászva utánoztuk mozgá-
sukat.

Mondókáztunk, daloltunk és táncol-
tunk is.

A népi időjárás jóslásokat, és az étke-
zéssel kapcsolatos szokásokat is figye-
lemmel kísértük.
„Novemberben, Márton napján
liba gágog, ég a kályhán.

Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik”

Ezért aztán készítettünk libamájas-falat-
kákat, sütöttünk mézes-libákat. 
      A hagyományosnak mondható prog-
ram (együttes mécses gyújtás, csoportok
egymás közötti vendéglátása) a vírus-
helyzet miatt elmaradt.

Kassai Anita, Így Tedd Rá! – foglalko-
zásvezető, ebben a hónapban ludas
játékfűzéssel mondókáztatta, táncoltatta
meg a Cseperedő és a Tudorka csopor-
tok apraját-nagyját!

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. november 11-
én 16.00 órakor a Gencsapáti Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
ben rendkívüli, nyilvános testületi ülést
tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgár-
mester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gájer Lászlóné, Gergácz István és Dr. Őry
Ferenc önkormányzati képviselők (5 fő).
      Abért Valentin és Kiss Tibor önkor-
mányzati képviselő egyéb halaszthatat-
lan elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni a Képviselő-testület munkájában.
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

A Képviselő-testület az ülés során 

1.    módosította a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjrendszer elbírálásának rendjéről szóló
önkormányzati szabályzatot – a testület
módosította a rászorultsági feltételeket,
a módosítás célja a rászoruló gencsapáti
fiatalok felsőfokú tanulmányainak haté-
konyabb támogatása

2.   döntött arról, hogy támogatási kérel-
met nyújt be „A kistelepülési település-
tervek elkészítésének támogatására” kiírt
pályázatra

3.    felhatalmazta a polgármestert az
önkormányzat által, a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program (TOP)
pályázatok keretében benyújtandó tá -
mogatási kérelmek előkészítő munkála-
tainak elvégzésére 

Összeállította: 
Kissné Sághi Rita igazgatási előadó  

Képviselő-testületi ülés

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjének változásáról
      A koronavírus-járvány terjedésének
mérséklése, a biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtése, a közösségi
érintkezések számának csökkentése, az
Önök és a Hivatal dolgozók egészségé-
nek és életének megóvása érdekében
kérjük, hogy beadványaikat, megkeresé-
seiket a lehetőségeikhez mérten elsősor-
ban ügyfélkapun, e-mailen küldjék be,
vagy pedig papír alapon a Hivatal (9721
Gencsapáti, Hunyadi út 229.) bejáratá-
nak bal oldalán található postaládájába
helyezve nyújtsák be. 
      Elektronikus kapcsolattartásra szol-
gáló elérhetőségek:

Hivatali kapu: 

Gencsapáti Község Önkormányzata
Rövid név: GENCSONK    
KRID: 144949794    

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 
Rövid név: GENCSAPATI  
KRID: 703102776                                                                                  

E-mail: gencsapati@savaria.hu

A hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés
érdekében, az ügyintézővel történő elő-
zetes telefonos egyeztetést követően
továbbra is biztosítjuk a Hivatalban a
személyes ügyintézést az alábbi ügytípu-
sokban. 

Anyakönyvi ügyintézés, haláleset beje-
lentése, hagyatéki ügyintézés, szociális
ügyek intézése  – Kissné Sághi Rita igaz-
gatási előadó (94) 510-225 1. mellék.

Adügyi ügyintézés – Tóth Eszter adóügyi
ügyintéző (94) 510-225 2. mellék 

Sírhelymegváltás, termőföld kifüggesz-
tések, lakcímigazolások, életbenléti iga-
zolás kiállítása – Kovács Zoltánné igaz-
gatási előadó (94) 510-225 1. mellék

A türelmükben, megértésükben és
együttműködésükben bízva, tisztelettel:

Bodorkós Ferenc, polgármester
Dr. Görög István, jegyző

Változás a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjében

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először
az Idősek Világnapját, amelyről azóta a
világon, minden év október 1-jén meg-
emlékeznek.

Idősek napja

Mint a zivatarban elázott veréb
szív suttogja halkan kell a segítség,
aki egyedül él nincsen támasza
minden kis segítség lehet vigasza!

Összefogtak ezért lelkes emberek
aki ilyet átélt mind segítenek,
mert embernek lenni nagyszerű dolog
tudnak segíteni ettől boldogok!

Egy kis figyelmesség ugye jól esik
nevük dicsértessék akik ezt teszik,
a magára maradt idős emberek
szíveikbe ballag egy kis szeretet!

Melegséget érez a szíve körül
gyönyörű az élet lelke is örül,
figyeljünk egymásra amíg csak lehet
a szeretet lángja gyújt reményeket!

Mert olyan a magány, mint a büntetés
az idősek napján ezt ne érezzék,
fájdalmak enyhülnek szívek dobognak
örömbe vegyülhet sok szép gondolat!

Ez a néhány óra legyen kellemes
minden kedves szóra jól figyeljenek,
az időseinkről gondot viselünk
remegő szívekből hálát lehelünk!

Addig él a remény még van szeretet
sok gyönyörű emlék szívekbe remeg,
hisz tudjuk az élet örök szenvedés
el ne engedjétek ma egymás kezét!

E különös napot nektek szenteltük
itt szeretet ragyog együtt érezzük,
holnap mi is ilyen idősek leszünk
kérjük a jó Istent, hogy legyen velünk!

Az Idősek
Világnapja 

2021. december 17. péntek 
a  zöldhulladékgyűjtés időpontja

Gencsapátiban
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Biztos vagyok abban, hogy a legtöbben
szeretjük az Úr Jézus születésének ben-
sőséges, és meghitt ünnepét. Azért,
hogy az idei karácsonyunk is szép és
örömteli lehessen, már hetekkel koráb-
ban elkezdünk készülődni, mert tudjuk
jól, hogy minden ünnep értéke és szép-
sége akkor bontakozik ki igazán, ha azt
komoly felkészülés előzi meg. Egyhá-
zunk a karácsonyra való lelki előkészü-
let megszentelt idejével, az adventtel
segít bennünket ebben.

A hívő emberek számára az igazán
helyes magatartás az adventi napokon a
reményteljes és örömteli várakozás, a
bűnbánattartás, valamint a tevékeny és
imádságos virrasztás. Várakozásunk és
készületünk egyik szép jelképe az adven-
ti koszorú, amely ebben az időszakban
díszíti otthonainkat és templomainkat; s
a hétről hétre meggyújtott újabb gyer-
tyalángjával az ünnep közeledtét jelzi
számunkra. 

Az adventi időszakban vannak lelki
kísérőink is, mint Izajás próféta, Keresz-
telő János, az előfutár, és Szűz Mária, az
Úr Jézus édesanyja. Ők azok, akik meg-
jelenítik számunkra a helyes magatartást
az Úrjövet idején. Mindannyian megté-
résre, azaz életünknek Isten felé fordítá-

sára szólítanak fel és egyúttal arra hív-
nak bennünket, hogy mindenkor áll-
junk készek az érkező Üdvözítő befoga-
dására. Induljunk el lélekben az idei
adventben is azon az úton, amely az
üdvösséget adó isteni Gyermek jászolá-
hoz vezet el minket. 

Kegyelemi ajándékokban bővelkedő
készülődést és örömteli várakozást kívá-
nok minden kedves olvasónak! 

Gombos Bálint, plébános

Aranyosi Ervin: Advent

Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.
Kezdődik a csodavárás,
ahogy egykor Jézust várták:
szeretettel, bizalommal,
a tűz lángját körül állták.
A Megváltó tiszta fényt hoz,
szeretetet, ami éltet.
Felemel a puszta földről,
Isten fiává fogad téged.
Szeretettel tárd ki lelked,
öleld át a nagyvilágot,
kívánd azt, hogy minden ember
itt a Földön, legyen áldott!

Örömteli várakozás

Államtitkári látogatás

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
ÉS ESEMÉNYEK  2021. ADVENTJÉN

•     AZ ADVENTI IDŐ VASÁRNAPJAI: 
      ADVENT VASÁRNAPJAIN reggel 8
órakor és délelőtt 9.30-kor tartunk
szentmiséket a Plébániatemplomban.

•     HAJNALI SZENTMISÉK: 
      Idén az adventi idő hétköznapjain
Gencsapátiban a keddi, a csütörtöki és
a pénteki napokon reggel 6 órakor, a
szerdai napokon pedig reggel fél 7-kor
lesznek hajnali (rorate) szentmisék a Plé-
bániatemplomban. 
      A járványügyi előírások miatt az idei
évben a szentmisék utáni reggeliztetése-
ket sajnos nem tudjuk megtartani! 

•     EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS ÉS
SZENTMISE ÍRATÁS: 
      Azok a kedves hívek, akik még nem
rendezték az idei egyházközségi hozzá-
járulásukat, decemberben a következő
időpontokban tehetik meg: december
4-én, szombaton délután 14.00–16.00 (!)
között, és december 12-én, vasárnap
délután 14.00–16.00 (!) között, a közös-
ségi házban!
      Egyházi hozzájárulásunkkal helyi
templomaink (a Plébániatemplom, az
Apáti templom, a Szentkúti kápolna)
valamint egyházi létesítményeink és
épületeink (Szentkút, Közösségi ház,
Plébánia) fenntartását, működését segít-
jük. Támogatásukat ezúton is hálásan
megköszönjük, adományaikat a jó Isten
fizesse meg bőkezűen!   
      A kedves hívek a fent jelzett napo-
kon szentmiséket is írathatnak a 2021-es
év első  félévére!

•     KARÁCSONY ELŐTTI GYÓNTA-
TÁS: 
      Hétköznapokon: hajnali szentmisék
előtt 5.40-től, vasárnapokon: a szentmisék
kezdete előtt (7.40-től, illetve 9.15-től). 
      December 18-án, szombaton délután
15.00 és 16.30 között a Plébániatemp-
lomban, valamint ugyancsak december
18-án, szombaton délután 17.00 és 18.00
óra között az Apáti templomban is lesz-
nek szentgyónási lehetőségek!

A Gencsapáti Egyházközség

Eseményeink

Soltész Miklós a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára Ágh Péter országgyűlési

képviselővel tett látogatást a gencsapáti
Szent Jakab templomban Gombos Bálint
plébános úr meghívására. 
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Köszönjük, hogy 
rendeléseikkel segítenek

a működésben.
Legyen Ön a következő 

törzsvendégünk!
Folyamatosan változó
kínálatunkkal várjuk.

Kövesse Facebook 
oldalunkat: Az502-es

Nyitva: 
hétfőtől-péntekig 

7.00 – 15.30

Telefon: 06 94 568 185
9721 Gencsapáti, 

Ipari u. 1.

HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TŐSÉG!
1/16-od old. 2000 Ft

1/8-ad old. 4000 Ft 

1/4-ed old. 800 Ft 

La kos sá gi apró hir de tés in gye nes!

GERINCTORNA
ALAKFORMÁLÓ TORNA

Fájdalom nélküli
egészség!

Rossz a testtartása?
Ülő munkát végez?

Fáj a háta?

A torna segíti 
a gerinc épségének 

fenntartását, 
a fennálló

gerincbántalmak
javítását.

A foglalkozás helye:
Gencsapáti Művelődési Ház (Szentegyház u. 5.)

Jelentkezni lehet:
A foglalkozások előtt a helyszínen 

és a +36-30-330-2442-es telefonszámon.

A foglalkozások időpontja: 
szerdai napokon 17. 30 – 18.30 óra

Mobil: +36 30 847 2020.   E-mail: dekorand@dekorand.hu
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•     Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
•     ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06/30/4734-519
•     50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
•     Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911
•     Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928
•     Sertések eladók! Tel: 30/194-5260 
•     Eladó: 2 db 50 l-es üvegballon beköt-
ve, 50 l szőlődaráló, 50 l prés. Érdeklőd-
ni: 06/30/365-5525
•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té -
ren 29 m²-es helyiség: 06/20/957-5731
•     Hordó, gázpalack, illetve 35 db gipsz
falidísz eladó! Érdeklődni munkaidő-
ben-94/322-922
•      6 m³ száraz kályhakész akác tűzifa
eladó! Te.: 06/70/371-1042
•      2 db F8-as konvektor, 1 db kémény-
bekötéses konvektor és 1 db fürdőszo-
bai hősugárzó eladó! Elérhetőség:
06/30/5576438. 
•      Karácsonyra fenyőfák Perenyében
eladók! Lucfenyő 2500 Ft/db. Ezüstfenyő
5000 Ft/db áron.  Tel.: 06/20/967-4816

Apróhirdetések

Újra megnyitott 
a Lajos Kocsma

Új személyzet, régi hangulat.

Gencsapáti, Savaria u. 15.
Nyitva: 

hétfő – péntek; 14.00 – 22.00
szombat: 9.00 – 22.00
vasárnap: 8.00 – 21.00

Sütemény- és tortarendelést felveszünk!
+36-70/638-2957

MANIKŰR SZALON GENCSAPÁTIBAN!
Napsugár szalonomban várom kedves vendégeimet személyre szabott
kezelésekkel, bizalmas légkörben a következő szolgáltatásokkal:

manikűr
műköröm – géllakozás 
pedikűr – gyógypedikűr
paraffinos kézápolás

A munkáimra garanciát vállalok, 
és magas minőségű USA Crystal Nails 
termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges!

NAPSUGÁR STÚDIÓ • 9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C 
Bokor-Hüse Anita   +3620/928-6146

Gumiszerelés, centírozás, 
defektjavítás, 

új gumiabroncs forgalmazás, 
gumitárolás. 

Gencsapáti, Ipari u. 12. 

+36 30 9367885   

+36 30 2376152
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2021-es év elején a 2020-as Maketusz-os
pályázatnak álltunk neki, ami a kanyarok
aszfaltozását érintette. Pályánkon 4 db
kanyar található, mind a 4 kanyart át
kellett építeni ahhoz, hogy az aszfalt
réteget rá tudják tenni a kivitelezők.
Pályázatunkat április közepére teljesen
be tudtuk fejezni. 

Április elejére megérkeztek a csapat-
mezeink, így a szezonra már mindenki a
csapat mezében versenyezhetett. 

Első verseny április 24–25. volt.
Magyar Kupa 1–2. fordulója ahol rekord
számú versenyző indult. 

Az idényben második versenyt, amit
mi szerveztünk a BMX Summer Cup volt,
amit a Covid miatt egy elhalasztott Sop -
roni verseny idején rendeztünk. Erre a
megmérettetésre már jöttek külföldről
is. Ez a verseny nem tartozott bele sem-
milyen kupasorozatba. 

Idei évben a csúcs esemény az Alpok-
Adria kupasorozat 11–12. futamai voltak.
Ezt a versenyt szeptemberben rendeztük
meg. Jöttek versenyzők Olaszországból,
Szlovéniából, Ausztriából és Magyaror-
szágról. 133 versenyző, 15 klubból vett
részt az eseményen. Ugyan ezen a hétvé-

Gencsapáti KSE BMX szakosztály
2021 évi beszámolója

gén volt a Gencsi Söprű Néptáncfeszti-
vál is, ami a versenyen résztvevők szerint
is, nagyon jó buli volt. Reméljük, a jövő-
ben ismételten együtt tudjuk megren-
dezni a két eseményt. 

IDEI EREDMÉNYEK: 
Országos bajnokság
–    3–6 éves korosztály: Gombos Bors 

2. hely
–    7–8 éves korosztály: Gombos Misa 

4. hely, Widder Csongor 7. hely
–    9–10 éves korosztály: Kocsis Bende-

gúz 3. hely, Varga Bálint 5. hely
–    11–12 éves korosztály: Kleé Balázs 

2. hely, Vörös Zalán 4. hely
–    13–14 éves korosztály: Kiss Barnabás

2. hely
–    15–16 éves korosztály:  Zsoldos Péter

1. hely, Mohácsi Benedek 3. hely,
Kleé Krisztián 5. hely

–    17+ éves korosztály:  Vincze Gergely
3. hely

–    30+ éves korosztály:  Balogh Péter 
1. hely, Szabó Dániel 2. hely

Magyar kupa Összetett eredmények 
(5 forduló): 
–    3–6 éves korosztály: Gombos Bors 

1. hely, Rába Kristóf 6. hely
–    7–8 éves korosztály: Gombos Misa 

3. hely, Widder Csongor 5. hely
–    9–10 éves korosztály: Kocsis Bende-

gúz 2. hely, Varga Bálint 3. hely
–    11–12 éves korosztály: Kleé Balázs

2. hely, Vörös Zalán 3. hely
–    13–14 éves korosztály: Kiss Barnabás

3. hely
–    15–16 éves korosztály:  Zsoldos Péter

1. hely, Kleé Krisztián 3. hely, Mohá-
csi Benedek 4. hely

–    17+ éves korosztály:  Vincze Gergely
1. hely

–    30+ éves korosztály:  Balogh Péter 
1. hely, Szabó Dániel 2. hely

Alpok-Adria összetett (16 forduló): 
–    8 éves korosztály: Gombos Misa 

4. hely, Gombos Bors 5. hely
–    9–10 éves korosztály: Kocsis Bende-

gúz 7. hely
–    17+ korosztály: Vincze Gergely 

4. hely
–    30+ korosztály: Balogh Péter 2. hely,

Szabó Dániel 7. hely

2021-ben Gencsapáti rendezte Magyar-
országon a legnagyobb BMX versenyeket
illetve a pályázatnak köszönhetően a leg-
technikásabb BMX pálya lett a közelben. 

Szeretnénk megköszönni az idei év -
ben, akik támogatták az egyesületünket,
Gencsapáti önkormányzatának hogy
biztosítja számunkra a BMX pálya terü-
letét.  2022-ben is szeretnénk hasonlóan
szép eredményeket elérni. 

Vincze Gergely, Gencsapáti KSE BMX
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2021. december 5-én vasárnap dél-
után 14.30-tól 18.00-ig szeretettel
várjuk a családokat a Művelődési
Házban tartandó adventi családi
programra.

      Kézműves foglalkozások az ünnep
jegyében, Julcsi Meséi előadás az óvodás,
kisiskolás gyerekeknek, táncház, betlehe-
mezés, helyi kézművesek termékbemuta-
tója várja azokat, akik eljönnek. 

      A rendezvény az aktuális járványhely-
zetnek megfelelően kerül megtartásra.
Kérjük, a friss információkért figyeljék a
Művelődési Ház facebook oldalát!

2021 .  november hírmondó10

Adventi készülődés

16.30–17.15

  

Táncolj Te is Gencsapátiban! Táncolj Te is velünk
Gencsapátiban!

Szeretettel várjuk
1–3. osztályos 

(6–9 éves) gyerekek
jelentkezését 

Berkenye 
néptánccsoportunkba,

akik szívesen 
megismerkednének

a magyar hagyomány 
értékeivel, 

a néptánc alapjaival!

Foglalkozás időpontja: 
minden szerdán 17.15–18.15

Folyamatos csatlakozási lehetőség!

Helyszín: 
Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár  

Elérhetőségek:
� Guttmann Éva +36 20 919 4289

� guttmanneva97@gmail.com
� 9721 Gencsapáti, Szentegyház út 5.
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MIKULÁS GENCSAPÁTIBAN

Kedves Gyerekek! 
      2021. december 4-én, szombaton
Gencsapátiban sok szeretettel vár a
Mikulás! Hangos csengőszóval, hintón
érkezik, hogy biztosan meghallja min-
denki! 
      A Mikulás útvonala: 13.30-kor indul
a Művelődési Háztól, majd Dózsa utca –
Deák utca – Hunyadi utca – Gyöngyös
utca – Vízköz utca – Ady utca – Hunyadi
utca – Béke utca – Hunyadi utca –
Apponyi utca – Hunyadi utca – Széche-
nyi utca – Berzsenyi utca – Hunyadi
utca – Dr. Szerdahelyi E. utca – Kőszegi
utca – Savaria utca – Alkotmány utca –
Arany J. utca.
      Ha már hallod a csengőszót, közel
jár a te utcádhoz, gyorsan menj a kapu-
ba, hogy találkozhass vele! 
      Várjuk együtt a Mikulást Gencsapá-
tiban! 

„Szívünk rég
ide vár…..”

KARÁCSONYI RAJZPÁLYÁZAT
      Karácsonyi rajzpályázatot hirdetünk
óvodás és általános iskoláskorú gyerme -
keknek. A pályaműveket 2021.december
8-ig lehet borítékban elhelyezve a Művelő -
dési Ház postaládájába bedobni. Az alko-
tásokat a Művelődési Ház facebook olda-
lán is megjelentetjük. A beküldött rajzo-
kat kiállítjuk a Művelődési Házban.  Az
összes munkát díjazzuk, a legszebbek
különdíjat kapnak. Eredményhirdetés és
ajándékátadás terv szerint a Betlehemes
Találkozó keretében 2021. december 11-én
történik.  A vírushelyzet esetlegesen
felülírhatja ezeket a terveket, minden
friss információt a Művelődési Ház face-
book oldalán közlünk! 

KARÁCSONYI „JELKÉP” KÉSZÍTŐ
PÁLYÁZAT.
      Az elmúlt években is népszerű kará-
csonyi jelképkészítő pályázatunkat hir-
detjük óvodai, iskolai csoportok, csalá-
dok, baráti társaságok, munkahelyi
közösségek részére. Pályázni bármilyen
technikával készült kézműves alkotással
lehet. Az alkotásokat december 8-ig kell
behozni a Művelődési Házba. Minden
pályázót jutalmazunk! Ajándékátadás
terv szerint a Betlehemes Találkozó
keretében 2021. december 11-én törté-
nik. A vírushelyzet esetlegesen felülír-
hatja ezeket a terveket, minden friss
információt a Művelődési Ház facebook
oldalán közlünk! 

Karácsonyi rajz- 
és „jelkép”-készítő pályázat

2021. december 1–20-ig karácsonyi kéz-
műves vásár lesz a könyvtárban. 
      A vásárban csak kézműves terméke-
ket lehet vásárolni, nagyon szép, ked-
ves ajándékot választhatsz, mindenképp

érdemes betérni hozzánk. A könyvtár-
ban jelenleg érvényes szabályok vonat-
koznak természetesen a vásár megte-
kintésére is (szájmaszk és kézfertőtle-
nítés).

Karácsonyi kézműves vásár
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Megjelent a Zsivány zenekar legújabb lemeze. 
      Kiadja a Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület. Érdeklődni:
+36/30/560-5099, gencsmuvhaz@gmail.com

A 20 éves Zsivány…

CSOÓRI 
SÁNDOR 

 ALAP 
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Az élő adventi kalendárium kapcsán
játékra hívjuk a gyerekeket. November
utolsó napjaiban közzé teszünk egy
pecsétgyűjtő füzetet. Minden megnyíló
adventi ablaknál elérhető lesz egy hétig
egy pecsételő, amivel az
adott naphoz bepecsétel-
hetnek a gyerekek a ka -
pott füzetben. Aki min-
den ablakot végiglátogat,
és eljuttatja hoz-
zánk a füzetét,
apró ajándékban
részesül.  

Adventi pecsét-
gyűjtő játék!

Adventi 
készülődés
Már készül a hagyományos betlehem a
Miszori Zoltán térre a műszaki csoport
munkatársai által.
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