
VAS MEGYE FOGATHAJTÓ CSAPATA 
ORSZÁGOS BAJNOK 
 
C-kategóriás Kettesfogathajtó Országos 
Bajnokságon aranyérmet szerzett Vas 
megye csapata és csak hajszál híján 
maradt le egyéniben Geröly Tibor a baj-
noki címről. 
      A Kettesfogathajtó Országos Bajnok-
ság (C kategória) döntőjét Sárkeresztú-
ron rendezték meg október 1-én. Vas 
megye csapata első helyen végzett, 
aranyérmes! Az előző héten adtunk hírt 
a pincehelyi régiós bajnokságról, ahol 
Vas megye ezüstérmes lett. Geröly Tibor 
(Főnix LE) egyéniben aranyérmet szer-
zett, régiós bajnok! 
      Sárkeresztúron, az országos bajnok-
ságon csapatunk egyet előre lépett és 
megszerezte a bajnoki címet! 18 megye 
54 fogatának részvételével került meg-
rendezésre az országos bajnoki döntő, 
ahol a megyéket 3 fogat képviselte a me -
gyei bajnokságok eredményei alapján.  
Vas megyei bajnokcsapat tagjai: Geröly 
Tibor (Főnix LE), Novák Szabolcs (Sava-
ria LE), Komálovics Ottó (SCHOTT Lu -
kácsháza SE). Második helyet Zala 
megye, a bronzérmet Hajdu-Bihar me -
gye nyerte a csapatversenyen. 
      Eredményes szereplésünk széleskörű 
összefogáson alapult – fogalmazott 
Geröly Tibor, a Főnix LE hajtója. – Min-
denki odatette magát és maximálisan 
kivette részét a győzelemből. Köszönet 
jár a megyei bajnoknak, Szájer Józsefnek, 
aki bár nem tudott reszt venni a fogat-
hajtáson, de egész családjával megjelent 
a versenyen és segített, ahol csak tudott. 
Az első kör után már vezetett Vas megye, 
a második futamban pedig két hibátlan 
hajtásra volt szüksége ahhoz, hogy ott 

maradjunk az élen. Novák Szabolcs után 
nekem is sikerült hibátlant mennem, így 
először szereztünk aranyérmet csapat-
ban! Nem sokon múlt, hogy egyéniben is 
vasi siker szülessen, Geröly Tibor szinte 
már kezében érezte a győzelmet. 
      – Múltkor nagyon megdicsértem a 
lovakat, most viszont kicsit gyorsabbak 
voltak a kelleténél az egyik akadálynál, 
pedig már kettő másodperces előnnyel 
vezettem. A korrigálás miatt ötödik let-
tem, mivel a második, harmadik és ne -
gyedik helyezett között nem volt másfél 
másodpercnyi különbség – idézte fel 
Geröly Tibor.   
       Egyéniben Geröly Tibor (Főnix LE) 5., 
Novák Szabolcs (Savaria LE) egyéniben 
7., Komálovics Ottó (SCHOTT Lukács-
háza SE) 18. helyen végzett!   
      Geröly Tibor (Főnix LE) Gencsapáti 
versenyző a pincehelyi régiós egyéni 
aranyérem után az országoson csapatban 
örülhetett az aranynak! Szívből gratulá-

lunk Vas megye fogathajtó csapatának az 
országos sikerhez! 
      Részletes eredmények: https://neve-
zes.fogatsport.hu/#/Event/Info?even-
tId=16022 

Fotó: Hungary Foto. – Horváth Attila
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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

A Képviselő-testület a 2022. október 
20-i testületi ülésén – a 65 év feletti 
személyek megbecsülése és támogatá-
sa érdekében – egyszeri, 2022. évi 
támogatásáról határozott. 

A támogatásra az a személy jogo-
sult, aki 

a) a 65. életévét 2022. december 31. 
napjáig betölti, 

b) Gencsapátiban bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkezik, és életvitelszerűen a települé-
sen él, valamint 

c) akinek családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
140.000 Ft-ot.  

A támogatási mértéke: 10.000  
Ft/jogosult. 

A támogatási kérelmek a Hivatal 
által összeállított formanyomtatvá-
nyon nyújthatók be 2022. november 
15-ig a Polgármesteri Hivatalba.  

Idősek támogatása

Történelmi siker
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– AVAGY FERGETEGES NÉPMESE 
NAPOK AZ APPONYI SULIBAN 
 
Csukás István szerint: „A mese örök, 
mert a közönsége is örök. Amíg gyere-
kek vannak, addig mese is lesz, és a gye-
rekek sem változnak lényegesen, alap-
állásuk örök. Mert mi a gyerek viszonya 
a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg 
akarja hódítani, és ebben segít többek 
között a mese is.”  

Ahogy korábban is írtunk róla, az 
olvasóvá nevelés iskolánk egyik kiemelt 
célja ebben a tanévben. Így a Könyvcsere 
nap után Népmese napokat szerveze-
tünk az intézményben az olvasás további 
népszerűsítésére.  

A Magyar Népmese Napját 2005 óta 
ünnepeljük a Magyar Olvasástársaság 
kezdeményezésére. A jeles nap, szeptem-
ber 30. napja, egybe esik Benedek Elek 
születésnapjával. Nem véletlenül, hiszen 
a legsikeresebb magyar mesegyűjtő 
munkája példaként szolgál számunkra 
abban, hogy mekkora felelősség hárul 
ránk szellemi örökségünk ápolása terén. 

A tanítóink által szervezett témana-
pok programjaival ezért a magyar kultu-
rális és lelki örökséget szerettük volna 
tovább adni a fiatal generáció tagjainak. 
A magyar múltban gyökerező jelen 
ugyanis a jövőnk tartópillére, emiatt fon-
tos, hogy megkülönböztetett tisztelettel 

forduljunk a mesékben rejtőző kincsek 
és titkos energiák felé.  

A témanapok során minden kis 
diák átélhette a mesék szereplőinek va -
rázserejét, miközben önmaga is mese-
hőssé válhatott. Megismerhette az 
Ópe rencián innen, Hetedhétországon 
túl fekvő területek lakóit: a királyokat, 
a királynőket, a törpéket, az óriásokat, 
a boszorkányokat, a tündéreket, a fa -
nyűvőket, a hétfejű sárkányokat. Meg-
tapasztalhatta az igazságba vetett hit 
erejét, a próbák kiállásának nehézségét, 
a mesevilág kalandjait, a csodák örö-
mét, a történetek játékosságát. Bejár-
hatta a hős útját – legyen az szegény 
legény, legkisebb húg, királyfi vagy 

A mesék bűvöletében

Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 
királylány – hogy jóvá, széppé tegye 
maga körül mindazt, ami rossz és rút. 
S az út végén, mikor elfogyott már 
minden erő, lelki útravaló, s hamuba 
sült pogácsa, valamennyi tanuló 
rádöbbenhetett a mesék lelket csodák-
kal könnyítő hatására, a szellemi táplá-
lékul szolgáló történetek utánozhatat-
lan, élményt adó ajándékára.  

Bízunk benne, hogy az elvégzett fel-
adatok, kiállt mesebeli próbák lehetővé 
teszik, hogy tanítványaink a mindenna-
pok során rájuk nehezedő nyomásra 
nyitott szívvel és határtalan szabadággal 
feleljenek. Hiszen „őseinktől egy kin-
csekkel teli tarisznyát kaptunk örökség-
be, melyet birtokba véve adhatjuk csak 
tovább az eleinktől kapott, s feltétlenül 
megőrzendő értékeket.” 

Bejczi Mónika, intézményvezető 

 

Friss hírek, infók: www.gencsapati.hu
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– EGY KIS ÁLLATVÉDELEMMEL ÉS 
ÖRÖKBEFOGADÁSSAL FŰSZEREZVE 
 
Köszönjük Németh-Horváth Anitának, a 
Gencsapáti székhelyű Parányi Állatvédő 
Civil Szervezet vezetőjének az 5-7. osztá-
lyos tanulók számára tartott érdeklődés-
felkeltő előadásait az állatvédelemről. 
Örülünk, hogy felhívta a diákok figyel-
mét arra, hogy az állatok védelmének 
mindannyiunk számára természetesnek 
kellene lennie. 

Egyetértünk vele abban, hogy az ál -
latok megóvásának kérdésével nem lehet 
elég korán elkezdeni foglalkozni. S azo-
nosulni tudtunk azzal a küldetésével, 
mennyire fontos, hogy a felnövő generá-
ció szemléletmódja az előző korosztá lyo -
kéhoz képest változzon az állatokkal 
kapcsolatban.  

Anita az állatvédelem alapjainak tisz-
tázását követően azt is megvilágította a 
gyerekek számára, hogy mit jelent az 
állatokkal való helyes bánásmód, s miről 
szól a felelős állattartás. Az órák kereté-
ben a diákok a kutya- és macskatartás-
hoz kapcsolódó ismeretek által fogalmat 
kaptak az állatokhoz helyén való viszo-
nyulásról, az állattartás általános szabá-
lyairól, a felelősség kérdéséről.  

A civil szervezet képviselője a gyere-
keknél elsősorban az állatok iránti szere-
tet és érdeklődés felkeltésére, valamint 
empátia fejlesztésére fektette a hang-

súlyt, miközben konkrét példákat felvo-
nultatva az állatokkal való helyes és hely-
telen bánásmód tevékenységeire hívta 
fel a figyelmet. 

A tanulók állatvédelem iránti elköte-
lezettségének fokozása érdekében az 
Apponyi Albert Általános Iskola az Álla -
tok világnapján örökbe fogadta 1 évre a 
győri Xantus János Állatkert lakóját: 
Gyu lát, a bengáli tigrist.  

Az örökbe fogadást a gyerekek közti 
szavazás előzte meg. Ők dönthettek ugyan-
is arról, hogy melyik állatkerti lakó gondo-
zását támogassa az intézmény. A győri 
állatkert örökbefogadást igazoló levelét 
követően mi is beszereztünk egy „Gyula 
nevű tigrist”, hogy legalább plüss formá-
ban iskolánk lakója lehessen. A nevelő-
szülők szülői értekezletén, melyet alig 
vá runk, természetesen látogatást t e -
szünk majd nála. 

Bejczi Mónika, intézményvezető 

Állatok Világnapja 
az Apponyi suliban

– AUTÓMENTES NAP A SULIBAN 
 
A mondást, mi szerint két keréken vagy 
gyalogosan minden reggel vidáman és 
energiával telve indulhat, az idén iga-
zolták a gencsapáti suli diákjai is, akik 
közül százhúszan érkeztek szüleik gép-
kocsival történő szállítása nélkül isko-
lába az Autómentes Napon. 

Így szerettük volna mi is felhívni a 
figyelmet a megnövekedett autóforgalom 
okozta környezeti és baleseti problémák-
ra; a közlekedési mód felelősségteljes 
megválasztására; a fenntartható, környe-
zet- és emberbarát közlekedés előnyeire; 
valamint a kerékpáros és gyalogos közle-
kedés feltételeinek megteremtésére, fej-
lesztésének szükségességére. 

A délelőtt folyamán a környezetbarát 
közlekedési eszközeikkel a gyerekek az 
iskolaudvaron kialakított akadálypályán 
kipróbálhatták ügyességüket, míg a tor-

nateremben kedvükre görkorizhattak, 
gördeszkázhattak.  

Bejczi Mónika, intézményvezető 

Két lábon vagy két keréken

Karácsonyi 
rajzpályázat 

kicsit másképp
Várjuk idén is a tetszőleges technikával 
készült, karácsonyi témájú rajzokat az 
általános iskolás és óvodás korú gyer-
mekektől.  

Ebben az évben a Művelődési Házat 
egy különleges élő adventi kalendárium 
díszíti, melynek ablakában minden nap 
új rajz nyílik meg december 1–24 között. 

A rajzok a rajzpályázatra beérkezett 
alkotásokból szakmai zsűri által kerül-
nek kiválasztásra! Ezért a pályázat felté-
tele, hogy A/4-es méretben és FEKVŐ 
formátumban kerüljenek beküldésre a 
rajzok! Csak az így beküldött rajzok ke -
rülhetnek az adventi ablakba! Egy pályá-
zó egy rajzzal pályázhat!  

A másik meglepetés ebben az évben, 
hogy a zsűri által kiválasztott első három 
helyezett rajzból képeslap készül, mely a 
decemberi Hírmondóval minden család-
hoz eljut ajándékba. 

Természetesen minden beküldött 
alkotást az eddigiekhez hűen a Művelő-
dési Házban kiállítjuk, így egész decem-
berben megtekinthetőek lesznek! Min-
den pályázó kis ajándékban részesül!  

A rajzokat borítékban, névvel és elér-
hetőséggel ellátva a Művelődési Ház 
postaládájába kérjük bedobni! 

Beérkezési határidő: 2022. novem-
ber 25.  A határidő után beérkezett raj-
zokat nem tudjuk fogadni! 
 
KARÁCSONYI JELKÉPPÁLYÁZAT 
      Idén is várjuk családok, baráti társa-
ságok, osztályok, óvodai csoportok alko-
tásait a karácsonyi jelképpályázatunkra. 
A műveket a Gencsapáti Művelődési 
Ház és Könyvtárban lehet megtekinteni 
egész decemberben.  
      Minden pályázó kis ajándékban 
részesül. 
      Beérkezési határidő: 2022. novem-
ber 25.  
      Az alkotásokat személyesen a 
Gencsapáti Művelődési Házban lehet 
leadni nyitvatartási időben.  
      További információ: gencsmuvhaz 
@gmail.com 0630/468-4020
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Tisztelet a Hősöknek!
„Tegnap hősök kellettek, ma mártí-
rok… Így parancsolja ezt hazám szolgá-
lata.” (Dessewffy Arisztid) 

Az Aradi Vértanúkra október 6-án, az 
1956-os Forradalom és Szabadságharc 
66. évfordulójára október 21-én emlé-
keztünk a Gencsapáti Hősök emlékosz-
lopánál, a Miszori Zoltán téren.   

Az emlékezés keretében rózsát és 
mécseseket helyeztek el- a Gyöngyös 
kert óvoda nagycsoportosai és az Appo-
nyi Albert Általános Iskola tanulói. 
Koszorúzott és tisztelegett a hősök előtt 
Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly 
Tibor alpolgármester, Dr. Görög István 
jegyző, Bejczi Mónika iskolaigazgató és 

Koltainé Németh Kornélia igazgató 
helyettes, Mészárosné Baán Ildikó óvo-
davezető , Palatin Vivien a Szociális Köz-
pont vezetője és Varga Albin Művelődési 
Ház igazgató.

Már birtokba is vették a gyermekek és 
a családok Gencsapáti legújabb játszó-
terét, amely az apáti falurészen, a „Szi-
geten” került kialakításra. A héten feje-
ződött be a kivitelezés, a gyermekek 
rögtön ki is próbálták! Nagy siker a 
drótkötél csúszda! 
      A Magyar Falu Program keretében 
2022-ben meghirdetett Óvodai játszó-
udvar, közterületi játszóterek fejlesztése 

– 2022 című pályá-
zaton Gencsapáti 
Község Önkor-
mányzata pályázati 
projektje 5 753 236 
Ft támogatásban részesült. A támogatás-
nak köszönhetően valósulhatott meg a 
fejlesztés a családok, de legfőképpen a 
gyermekek örömére.

Új a játszótér a Szigeten
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Egyházközségi eseményeink
•     November 1. kedd: MINDENSZEN-
TEK ÜNNEPE (parancsolt főünnep) 
 
8.00: Ünnepi szentmise az Apáti temp-
lomban  
9.30: Ünnepi szentmise a Plébániatemp-
lomban 
Az Egyházi Törvénykönyv előírja, hogy 
Mindenszentek ünnepén, a szentmisén 
való részvétel minden katolikus hívő szá-
mára kötelező! 
 
MINDENSZENTEK NAPJÁN: A GEN-
CSI TEMETŐBEN délután 4 órakor 
közös imádsággal emlékezünk meg az 
elhunytakról. Ezt követően lesz lehető-
ség az új síremlékek megáldatására is!  
 
•     November 2. szerda: Halottak napja 
18.00: Szentmise és megemlékezés az 
elhunytakról a Plébániatemplomban. 
 
Mindazok, akik a temetőt áhítatos lélek-
kel látogatják és imádkoznak a meghol-
takért, november 1–8-ig minden nap tel-
jes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei: 
szentgyónás, szentáldozás és imádság a 
pápa szándékára.  
      Akik Mindenszentek délutánjától 
halottak napját követő éjfélig megláto-
gatnak egy templomot, vagy nyilvános 
kápolnát, ugyancsak teljes búcsút nyer-
hetnek. A látogatáskor egy Hiszekegyet 
és egy Miatyánkot kell elimádkozni. 
•     November 9. szerda: délelőtt Püspök 
atya látogatása Egyházközségünkben. 

•     November 14. hétfő: az Apáti temp-
lom szentségimádási napja.  
 
Délelőtt 9 óra: szentmise, majd szent-
ségkitétel. Egész nap csendes imádság az 
Oltáriszentség előtt.  
      15 órakor: imaóra 
      17 órától rózsafüzér 
      17.45: litánia és szentségi áldás, majd 
szentségeltétel. 
 
•     November 19. szombat: Árpád-házi 
Szent Erzsébetnek, a Karitász védőszent-
jének ünnepnapja, Gencsapáti fogadalmi 
ünnepe.  
      Délelőtt 9 órakor ünnepi szentmisét 
tartunk a Plébániatemplomban a Szent 
Erzsébet fogadalmi oltárnál. A szentmi-
sét a plébániai KARITÁSZ csoportunk 
élő és elhunyt önkénteseiért ajánljuk fel. 
 
•     November 20-án, vasárnap, Krisztus 
a Mindenség Királyának ünnepén a reg-
gel 8 órai szentmise után a Rózsafüzér 
Társulatok titokcseréje lesz a Plébánia-
templomban. 
 
•     Azok a kedves hívek, akik még nem 
rendezték az idei egyházközségi hozzájá-
rulásukat, NOVEMBER HÓNAPBAN 
KIVÉTELESEN 13-ÁN, VASÁRNAP 
DÉLUTÁN 3 és 5 ÓRA KÖZÖTT FIZET-
HETIK BE A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN. 
Hozzájárulásunkkal helyi templomaink 
(Plébániatemplom, Apáti templom, 
Szentkúti kápolna) valamint egyházi 

létesítményeink és épületeink (Szentkút, 
Közösségi ház, Plébánia) fenntartását, 
működését segítjük. Támogatásukat 
hálásan megköszönjük, adományaikat a 
jó Isten fizesse meg bőkezűen!    
 
•     November 24-én, szombaton az 
Apáti templomban: este 6 órakor meg-
emlékező szentmisét tartunk + Dr. Kon-
koly István megyés püspök, néhai gencsa-
páti plébános halálának évfordulóján. 
 
•     November 27-én, advent 1. vasár-
napjával kezdődik a karácsony ünnepére 
felkészítő adventi időszak. 
 
•     Az adventi vasárnapokon reggel 8 
órakor és délelőtt fél 10-kor lesznek 
szentmisék a Plébániatemplomban. 
 
•     Az adventi idő hétköznapjain 
Gencsapátiban a keddi a csütörtöki és a 
pénteki napokon reggel 6 órától hajnali 
(rorate) szentmisét tartunk a Plébánia-
templomban.  
 
•     December 14-én, szerdán az este 6 
órakor kezdődő szentmise utána Szom-
bathely-Oladi Szentháromság Vegyeskar 
adventi hangversenye lesz a Plébánia-
templomban. 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
                                                               

Bálint atya 
 és a Gencsapáti Egyházközség 

2022. december 10. szombat 17.00 órai 
kezdettel 

Helyszín: Gencsapáti templom előtti 
Miszori Zoltán tér 

      2022. december 10-én, a 19. találkozó 
gálaműsorát tekinthetik meg az érdeklő-
dők a gencsapáti templom előtt, a Miszori 
Zoltán téren, amelyben hazai és határon 
túli hagyományőrző közösségek mutat-
koznak be. Láthatják az érdeklődők, hogy 
különböző vidékeken milyen formában 
maradt meg a szokás. 
      A csoportok nagy örömmel jönnek 
Gencsapátiba, oda ahol még él a hagyo-
mány, és ők is bemutathassák települé-
sük talán legszebb dramatikus szokását.  
      A Miszori Zoltán téren teával, süte-
ménnyel, forralt borral is várjuk látoga-
tóinkat! 
      Kérem Önöket, tiszteljék meg a 
messziről érkező vendégeket. Örüljünk 
együtt december 10-én Gencsapátiban!

XIX. Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó
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Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. szeptember 
15-én 16.00 órakor a Gencsapáti Pol-
gármesteri Hivatalban munkaterv sze-
rinti, nyilvános testületi ülést tartott. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz 
István és Dr. Őry Ferenc önkormányzati 
képviselők (6 fő). Kiss Tibor önkormány-
zati képviselő egyéb halaszthatatlan 
elfoglaltsága miatt nem tudott részt ven-
ni a Képviselő-testület munkájában. 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző 
 
A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés 
közötti időszak legfontosabb eseményei-
ről szóló, valamint a lejárt határidejű kép-
viselő-testületi határozatok végrehajtásá-
ról szóló polgármesteri beszámolókat. 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés 
során  
 
1.    kinyilvánította azon szándékát, hogy a 
tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak 
2022. október 31. napjával a Magyar 
Államra történő átruházására irányuló 
Integrációs Programban részt kíván venni.  
 
2.   döntött a ZBAU Ingatlan Kft. kérel-
méről – az Önkormányzat rendkívül szi-
gorú feltételek teljesülése esetén vállalta, 
hogy kezelésre akkor veszi át a beruházó 
által – a Daniella lakópark megközelítése 
érdekében – a Gencsapáti 1262/2 hrsz.-ú, 
valamint a Szombathely 897/3 hrsz.-ú 
ingatlanon kiépítendő utakat. 
 
3.    a hátrányos szociális helyzetű Gencsa-
páti fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
segítése érdekében csatlakozott a BUR-
SA HUNGARICA Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 
fordulójához – az „A” és „B” típusú 
pályázatok kiírása megtörtént, a pályáza-
tok benyújtásának határideje 2022. 
november 3.    
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. október 6-án 
16.00 órakor a Gencsapáti Polgármes-

teri Hivatalban rendkívüli, nyilvános 
testületi ülést tartott. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz 
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc 
önkormányzati képviselők (7 fő).    
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés 
során  
 
1.    döntött arról, hogy a „Gyöngyszem 
Bölcsőde építése Gencsapátiban” közbe-
szerzési eljárás megindításáról szóló 
napirendi pontot – az Önkormányzat 
üzleti érdekeinek védelme érdekében – 
zárt ülésen tárgyalja 
 
2.   elfogadta a szociális tűzifa támogatás 
helyi szabályairól szóló 13/2022. szociális 
(X.7.) önkormányzati rendeletet.  
 
3.    az önkormányzati feladatellátás 
folyamatos és jó színvonalú biztosítása 
érdekében energiatakarékossági intézke-
dési tervet fogadott el 
 
4.   az új típusú településterv elkészítésé-
re kiírt beszerzési eljárást – figyelemmel 
arra, hogy az Önkormányzat anyagi 
fedezetének mértékére megfelelő ajánlat 
nem került benyújtásra – eredményte-
lenné nyilvánította 
 
5.    véleményezte a Szombathelyi Tanke-
rületi Központ által, a 2023/2024. évi 
tanév általános iskolai felvételi körzetha-
tárainak kialakítására vonatkozó terve-
zetet.  
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. október 6-án 
– a nyilvános ülést követően – zárt ülést 
tartott a Polgármesteri Hivatalban. 
 
A Képviselő-testület a zárt testületi ülés 
során elfogadta a közbeszerzési doku-
mentumokat és döntött a „Gyöngyszem 
Bölcsőde építése Gencsapátiban” közbe-
szerzési eljárás megindításáról. 

                                                                                                     
Összeállította: Dr. Görög István jegyző   

Képviselő-testületi ülés Zártkerti utak 
felújítása
Megvalósult a zártkerti utak felújítása 
Gencsapátiban több területet is érintve. 
Gencsapáti Község Önkormányzata zárt-
kerti besorolású földrészletek mezőgaz-
dasági hasznosítását segítő, infrastruktu-
rális hátterét biztosító fejlesztések támo-
gatására 22.998.769,- Ft támogatást 
kapott (pályázati azonosító:ZP-1-2021.) 

A Gencsapáti Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény – az intézményi 
működési körét bővítve – 2022. novem-
ber 2-től hétköznapokon 8.00 óra és 
16.00 óra között lehetőséget biztosít az 
érdeklődők számára, hogy találkozhas-
sanak egymással, kellemes légkörben 
beszélgethessenek, olvashassanak. 
      Az intézmény használatával kapcso-
latban Palatin Vivien intézményvezető 
ad tájékoztatást a (30) 549-2552-es 
mobilszámon. 
       Kérem, hogy ebben az embert próbá-
ló, nehéz időszakban kiemelten figyeljünk 
egymásra, és segítsünk a rászorultakon.  

Palatin Vivien, intézményvezető                        

Tájékoztató

GENCSAPÁTI EGYSÉGES SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 
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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

Már 2 évesek  
lettünk!  

Köszönjük, 
Gencsapáti!

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. 8000 Ft  

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

2022okt g.qxp_2010jan  2022. 10. 28.  7:14  Page 7



2022 .  október hírmondó8

•     Matematika korrepetálást, felvételi 
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!  
Tel.: +36-30/630-6388 

•     Nagy kovács satu eladó, 1 db gázpalack 
eladó! Érdeklődni: 06-30/4734-519 

•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té ren 
29 m²-es helyiség: 06-20/957-5731 

•     Kisméretű, blokk 30-as nagyméretű 
tégla, cáki terméskő-kispala eladó! 
Tel.: 06703711042 

Apróhirdetések

Harmónia Beauty by Judit 
„Az angyali érintés” 

 
Ha szeretnél kilépni a sűrű hétköznapokból, 

szeretnél feltöltődni és magadnak ÉN IDŐ-t ajándékozni,  
akkor szeretettel várlak újonnan nyílt kozmetikámban  

professzionális relaxációs kezelésekkel. 
 

Anti-ageing rituálék, ultrahangos kezelések, mélytisztító kezelések, 
masszázs, szempilla-, szemöldökfestés, kozmetikai szolgáltatások 

széles választékával várlak.  
A kezelések egyénre szabottak,  

a Bielenda Professzionális termékek támogatásával.  
A kezelési rituálék mellé ajándékom Neked  

a paraffinos kézápolás, kéz,-és karmasszázzsal 2022. december 31-ig. 
 

Harmónia Beauty by Judit: 9721, Gencsapáti, Béke utca 11/B. 
Szirmay Judit, okl. kozmetikus 

Bejelentkezés: +36-20-426-5939 

BABA ÉS GYERMEK MOND(M)ÓKA FOGLALKOZÁSOK 
 

Baba Mond(m)óka foglalkozás 0–3 éves gyermekeknek 
szerdánként 9.30–10.00 

 
Mond(m)óka foglalkozás 3–5 éves gyermekeknek 

szerdánként 16.30–17.00 
 

Gyermek néptánc foglalkozás 6–8 éves gyermekeknek 
hétfőnként 16.30–17.30 

 
Foglalkozás vezető: Spiegel-Szabó Viktória 

Helyszín: Gencsapáti Művelődési Ház 
További információ: spiegelszaboviktoria@gmail.com 

0630/468-4020

•     Cseresznyefa rönk eladó! Tel: 06-
70/371-1042 

•     Gencsapátiban, a beépülő Alkotmány 
utcában két tulajdonostól kb. 6500 
nm-es építési telek eladó. Irányár: 
29,9 millió Ft. Érd.: 06-30/927-3521 

•     Felújítandó családi házat vennék 
Gencsapátiban 06/30/951-7179
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Ha szeptember, akkor szüret és mulat-
ság az óvodában. 
 
A Tudorka csoportos gyerekek Kovács 
Józsefné, Ági néni „örökös dadus” szőlő-
jében vették ki részüket az ősz fáradsá-
gos, de legvidámabb munkájából, a szü-
retből. Szedtek szőlőt, barackot, majd a 
jó levegőn ettek-ittak. Köszönik a meg-
hívást! 
Ők a nagycsoportosok, így néhány nap 
múlva énekes, verselős játékkal hívtak 
mindenkit munkára, majd mulatságba. 

Immár sokadik alkalommal Tóth 
Tamás (pedig gyerekei kinőttek az óvo-
dás korból) beszélgetett az óvodásokkal 
a szőlőszedés, a szüret lényegéről és ve -
zényelte le a darálást, préselést. Kö szön -
jük a sok-sok szőlőt, amivel a szülők tá -
mogatták az ősz legfontosabb, dolgos és 
vidám eseményét! 

A nap csúcspontjaként meglepetés 
vendégek léptek „színpadra”, a Félnótás 
Férfi Népdalkör öt tagja dalolt nekünk a 
feladathoz illően bordalokat. Igazán 
kitettek magukért, zengett az udvar! 
Ámulattal hallgatták őket a gyermekek 
és a felnőttek is. Köszönet érte! 

A munka végeztével Tamás, Nóri 
nénit, Albin pedig Viki nénit kérte fel a 
mulatság megnyitására. Végül táncba 
vittek mindenkit, vasi táncokat jártunk.  

Ez a délelőtt igazi közösségformáló 
erővel bírt, hiszen együtt dolgoztak, 
mulattak kicsik és nagyok, ki-ki a maga 
erejéhez mérten.  

Tömő Józsefné, Jutka néni kertjében 
segítettek a Tudorka és a Tökmag cso-
port gyermekei betakarítani a termést. 
Cipelték a tököket, „húzták, ráncigálták” 
a répát, karalábét, céklát. Almát szedtek, 
hamar tele lett a kis kosár. Utána bizony 
házi finomságokat kóstolhattak. 

A gyümölcs-, és zöldséghét mindig 
valamilyen vitaminbomba elkészítésével 
zárul, így aztán készült gyümölcssaláta, 
uborkasaláta a Tökmag csoportban. 

De sütni is szeretnek az óvodások, 
almás lepény és sárgarépás kevert süti 
készült a Cseperedő csoportban. 

Köszönjük nyugdíjas dadusainknak, 
hogy segítenek nekünk megélni a falusi 
létet, náluk a gyermekek megtapasztal-
ják a betakarítás élményét! 

Falun gyermeknek lenni jó, de még jobb, 
hogy a nagyszüleink is itt élnek! 

Így fordulhat az elő, hogy egy séta a 
Hunyadi úton, mézkóstolássá alakul. A 
Cseperedő csoportosok köszönik Tömő 
Jánosnak és Erzsi néninek a rögtönzött 
bemutatót és a finomabbnál finomabb 
mézeket! 

A Tudorka csoportban Mihály napi 
vásárt tartottak, igazi vásári forgatagot 
varázsoltak. Vásári kikiáltókkal, kürtös-
kaláccsal, nyalókával, zsákbamacskával 
fokozták a hangulatot. 

Gyöngyös-kert Óvoda hírei

Félnótás Férfi Népdalkör az óvodában 

Kóstolás a Hunyadi úton

Mihály-napi vásár

Az almafa alatt

Állatok világnapja alkalmából Kovács 
Zalán tengeri malacait  simogatták a 
gyerekek, Tóth Sándor emuival versenyt 
futottak. 
      A Tudorkás gyerekeknek a lovas-
fogatos kirándulás Csabi bácsihoz felejt-
hetetlen élményt jelentett. Lovait, kecské-
it, kameruni birkáit, amerikai törpemala-
cát, kacsáit, bocskoros tyúkjait élőhelyü-
kön figyelhették meg.  Köszönik a szerve-
zést, és az utaztatást Geröly Tibornak. 
      Koczka Gabriella és Tibor szíves 
meghívására „Koczka-farmon” Dénes 
gazda (unoka) állataival  is mer ked het -
tünk. Megtudtuk, hogy mennyi munká-
val, örömmel, élménnyel jár az állattar-
tás.  Hallhattunk az életmódjukról, táp-
lálékukról. Sőt a gyermekek nagy-nagy 
örömére a kecskék a tenyerükből ettek. 

Egy szép őszi napon az apáti falurészből 
óvodába járó gyermekek örömmel újsá-
golták, hogy „Óvó néni! Új játszótér épül 
nálunk!” – Ha elkészül, kipróbáljuk! – 
hangzott az ígéret. 
      Így aztán, hogy még izgalmasabb 
legyen, vonatra szálltunk és kihasználva 
a csodálatosan meleg, napsütéses „vén-
asszonyok nyarát”, már két vidám dél-
előttöt töltöttünk ott a Cseperedő cso-
portos gyermekekkel.

Dénes

 Játszótéren
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Közös szüreti készülődés 
 
Az idén az idősek klubja a Mozdulj 
Gencsapátiért Egyesülettel közösen ké -
szítette a falu szüreti dekorációit. A bábuk 
felújítása és kihelyezése nagy lelkesedés-
sel, remek hangulatban és időben történt. 
      Ezúton is ismételten köszönöm szé-
pen a számos felajánlást (szalmát, tökö-
ket, virágot, kukoricát), amit a díszítés-
hez kaptunk!   

Palatin Vivien, GESZGYI vezető 
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Könyvbemutató 
 
2022. szeptember 15-én Pék Tibor egy 
érdekes és szórakoztató könyvbemutatót 
tartott a gencsapáti „szépkorúak” számára 
a Szociális Szolgáltató Központban. Köny-
vének címe: A /mitől vagy kitől?/ változó 

klíma. Az idősek nagy lelkesedéssel fogad-
ták a számos hasznos és új információt 
tartalmazó előadást Földünk klímahely-
zetéről, illetve bolygónk múlt, jelen és egy 
lehetséges jövőbeli állapotáról. 
      Köszönjük szépen, hogy eljött hoz-
zánk és megosztotta velünk észrevételeit! 

Idősek klubja

„Szépkorúak” köszöntése az Apponyi 
Albert Általános Iskola tanulóival 
 
Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először 
az Idősek Világnapját, amelyről azóta a vilá-
gon, minden év október 1-jén megemlékez-
nek. Ebből az alkalomból 2022. október 3-
án eljöttek hozzánk az Apponyi Albert Álta-

lános Iskola diákjai és felköszöntötték 
„szépkorú” tagjainkat. A mű sorban a szép 
versek mellett helyet kaptak a zeneiskolá-
sok is, sőt egy kedves kis, humoros elő-
adásnak is tanúi lehettünk ezen a napon. 
      Köszönjük szépen a megható és ked-
ves szavakat, a gyönyörű műsort és az 
ajándékot! 

GENCSAPÁTI EGYSÉGES SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 
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A Gencsapáti KSE Szakosztály 2022-es 
Alpok Adria szezonja. 
      Év elején már nagyon várta a csapat 
az első Alpok Adria futamot, amit Mari-
borban rendeztek. A Gencsiek a 9.-10. 
fordulót rendezték. A hazai futamra már 
kiderült , hogy a csapat komolyan vette 
az idei szezont és remek eredmények 
születhetnek a sorozat végfutamain.  
       Egy szó, mint száz idén 14 csapat vett 
részt a kupasorozatban ahol a Gencsapáti 
KSE BMX az 1. helyet szerezte meg.  A csa -
pat már évek óta nagyon komoly fejlődé-
sen megy keresztül, rendszeres edzéseket 
és edzőtáborokat szerveznek a fiatalok-
nak, a bmx suliban pedig biztosítják az 
utánpótlást. A sorozatos állami támoga-
tásnak köszönhetően a Gencsapáti BMX 
pálya az Alpok Adria egyik legjobb minő-
ségű és legtechnikásabb pályává avanzsált.  
      Egyéni versenyzőink összesített 
eredményei:  
Boys -8 korcsoport:  
      2. Gombos Bors 
      11. Kocsis Kata 

BMX

Egyesületünk 2022. október 1-jén tar-
totta meg második sportnapját.  
      Tavalyi évben a futásé volt a fősze-
rep, idén focival, pingponggal, csocsóval 
és darts-al színesítettük a palettát. Saj-
nos a kedvezőtlen időjárás miatt nem 
tudtuk a sportpályán megtartani a sport-
napot. A délelőtti focinak az iskola udva-
ra lett a helyszíne, a többi sportágnak 
pedig a művelődési ház adott otthont. 
Örültünk, hogy ezen a kissé borús, őszi 
napon összegyűlt egy lelkes csapat, akik 

szívesen vettek részt minden sportág-
ban. Most pedig jöjjenek az eredmények: 

5000 méter futásban a férfi vándor 
kupa Tóth Tamás Tápihoz került. (2. 
Benczik Attila, 3. Pék Viktor). A női ván-
dor kupa pedig Pék Krisztinához (2. 
Jóna-Horváth Lilla 3. Mucza Lídia). Gra-
tulálunk nekik!  

1500 méteren a fiúknál 1. Tóth Ta -
más Tomo, 2. Egervölgyi Bálint 3. Taródi 
Zoltán.  

500 méteren fiúknál 1. Benczik Dáni-
el 2. Eredics Bálint 3. Pék Bertalan. 500 
méteren lányoknál 1. Benczik Lilla 2. 
Czinder Alíz 3. Benczik Zsófia 

A Szombathelyi Darts Klub kitele-
pült, így három táblás profi körülmé-
nyek között zajlott a verseny. 

A darts-ot követően pingpongban is 
összemérték az „erejüket” a résztvevők. 
Egy csapat gyerek megpróbálhatta 
elhúzni Tóth Árpit kötéllel. Tartalmas 
mozgással teli nap volt! Köszönjük, hogy 
fitness étel versenyünkre is voltak jelent-
kezők. Cukkini, padlizsánkrém, ková-
szos kenyér, almás, illetve sütőtökös 

Mozdulj Gencsapáti Sportnap

Boys 9-10 korcsoport: 
      2. Kocsis Bendegúz 
      6. Gombos Misa 
      11. Varga Bálint 
Boys 11-12 korcsoport: 
      6. Vörös Zalán 
      14. Klée Balázs 
      25. Mátyás Áron 
Boys 13-14 korcsoport: 
      2. Kiss Barnabás 
Boys 15-16 korcsoport: 
      3. Zsoldos Péter 
      19. Klée Krisztián 
men 17+ korcsoport 
      4. Vincze Gergely 
Cruiser 30+ korcsoport: 
      1. Balogh Péter 
      3. Bertalan Roland 
      9. Szabó Dániel 
      11. Gombos Zsolt 
 
Köszönjük a támogatóinknak, szülők-
nek, egyesületnek, önkormányzatnak 
ezt a fantasztikus szezont! 2023 jövünk, 
a jövő év jubileum lesz, mert 30 éves lesz 
a BMX Gencsapátiban!  
 
Hajrá Gencsapáti! 

golyó, kakaós chia mag puding mellett 
végül Tóth Tamásné Helga tönköly 
pogácsája lett a legnépszerűbb. 

Nagyon köszönjük az iskola vezető-
ségének, hogy használhattuk a csocsó 
asztalt, illetve, hogy biztosította szá-
munkra a helyszínt a délelőtti focihoz. 
Kö szönjük továbbá a Savaria Ipartechni-
ka Kft., a SCHOTT Hungary Kft. és az 
In tersport támogatását rendezvényünk-
höz!  

Várunk még több sportolni vágyót a 
jövő évi sportnapra!
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muzsikált, és közös táncba invitálták a 
jelenlévőket.  A felvonulást követően 
közös vacsora és a szüreti mulatság vette 
kezdetét, ahol gyermek táncház után, a 
hagyománynak megfelelően keringővel 
hívták táncba az ünneplőket.  
      A jó hangulatról a Zsivány zenekar, 
és DJ Szunyog gondoskodott! 
      Köszönjük mindenkinek, aki szerve-
zésével, munkájával, vendégvárással, fel-
vonulásával, főztjével, fogatával, trakto-
rával vagy bármilyen formában hozzájá-
rult hagyományos rendezvényünk meg-
valósításához! Külön köszönjük a rend-
őrségnek és a polgárőrségnek a biztosí-
tást. Találkozzunk 2023-ban a szüreti 
mulatságon!

2022 .  október hírmondó12
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Talán az utóbbi 10 év egyik legszebb 
szüreti programján vehettünk részt 
október 8-án!  
      Köszönjük mindenkinek, aki bármi-
lyen formában segítette, támogatta a 
rendezvény sikerét. Délelőtt hálaadó 
szentmisével kezdődött a nap. A műve-
lődési ház udvarán már délelőtt díszítet-
ték a járműveket, a felvonulók végigéne-
kelték- táncolták a falut, miután a kisbí-
ró Andor Zsolt kihirdette a szüret örö-
mét, és szüreti mulatságba hívta az 
érdeklődőket. A Szociális Központ, a 
Műszaki csoport – a Borbarát Hölgyek 
aktív közreműködésével – a rendezvényt 
megelőző napokban, szüreti – őszi díszí-
téseket helyezett el a falu több pontján.  
      Felvonult természetesen a bírói hin-
tó Geröly Tibor országos fogathajtó baj-
nokunk vezetésével, a Zsivány zenekar, a 
Gencsapáti Borbarát Hölgyek, néptánco-
sok, énekesek, az Idősek Klubja, GERAP-

PA ifjúsági csapat, a Legénycéh, a Moz-
dulj Gencsapátiért Egyesület, sok-sok 
család és gyermek felfért a menet végé-
hez csatlakozó dottóra is. 
      A felvonulás résztvevőit több helyen is 
„megállították” a vendégvárók! Köszönet 
érte!  A Deák Ferenc utca népes csatlakozó 
csapattal és finomságokkal várta a felvo-
nulókat. Idén meghívást kaptunk a Heré-
nyiek Háza programjára, ahol a Vasi Nép-
dalstúdió Csicsergő és Boróka csoportja és 
a Félnótás Férfi Népdalkör és a Zsivány 
zenekar adott műsort, a felvonulókat 
pedig megvendégelték, amit ezúton is 
köszönünk!  A Hunyadi utcában a Török 
család és a szomszédság, a Szentháromság 
szobornál, Kovácséknál a „szer” várta őket 
vendég asztallal.  Apátiban a gyermekott-
hon lakói, a „Szigeten Bozsodi család, a 
kőszegi utcában pedig a Molnár család és 
barátai várta és vendégelte meg a menetet. 
Mindegyik helyszínen a Zsivány zenekar 

Gencsapáti szüret 2022.

2022. október 1-én került megrendezésre 
Szombathelyen a Vasi Néptáncpanoráma, 
és a Hagyományok Háza kezdeményezése 
nyomán a Verbunk napja is, amelyen 
hagyományos táncaink és a táncosok 5 
helyszínen várták az érdeklődőket: Buda-
pest, Nyíregyháza, Székelyudvarhely, 
Szombathely és Zselíz településeken.  Az 
esős idő miatt az eredetileg a Berzsenyi 
térre tervezett programok az MMIK-ban 
zajlottak nagy sikerrel. Gencsapátit a 
Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes, a Vasi Népdalstúdió Csicsergő és 

Boróka csoportjai, a Félnótás Férfi Nép-
dalkör és a Vadhajtás Néptáncegyüttes 
képviselte. A Verbunk napja alkalmából, a 
Rábaközből, Csorna, Kapuvár, Szany, Szil 
és Vitnyéd néptáncegyüttesei mutatták be 
saját férfitáncaikat, majd Vas megye férfi 
táncosaival közösen táncoltuk el a gencsi 
verbunkot, a gencsiekkel középen! Na -
gyon nagy élmény volt! A Vasi Néptáncpa-
norámán pedig megyénk néptánc-népze-
nei együtteseinek műsorát láthatta a 
közönség. A napot táncház zárta, hagyo-
mányaink méltó ünnepe volt ez a nap! 

Vasi Néptáncpanoráma  
és a Verbunk napja Szombathelyen
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