
X
X

II
I. 

év
 fo

 ly
am

 1
1.

 s
zá

m
 

20
22

. d
ec

em
be

r

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

19. GENCSAPÁTI NEMZETKÖZI 
BETLEHEMES TALÁLKOZÓ  
 
Tizenkilencedik alkalommal rendeztek 
Nemzetközi Betlehemes Találkozót a 
településen. A szombat esti gálán 
hagyományőrző közösségek mutatkoz-
tak be a Szent Jakab-plébániatemplom-
ban a szellemi kulturális örökség nem-
zeti listájára is felkerült élő hagyo-
mánnyal. 

A 17. század második feléből maradt 
ránk a Kisjézus születésének körülmé-
nyeit felelevenítő többszereplős drama-
tikus játék, a betlehemjárás szokása, 
Gencsapátiban a 19. század óta van jelen. 
A Kárpát-medence magyarlakta telepü-
léseiről, a Felvidékről, Erdélyből, a Rába-
közből és Vas megyéből is érkeztek a 
gálára néptáncegyüttesek, betlehemes 
csoportok, népdalkör, hogy megmutas-
sák, a különböző vidékeken milyen for-
mában maradt meg a szokás. 

Pár perccel a 17 órai kezdés előtt a 
Mennyből az angyalt közösen énekelve 
indultak a művelődési ház elől a csopor-
tok – csordultig telt velük az Isten háza. 
Felhangzott még a Fel nagy örömre 
karácsonyi ének, aztán a Vasi Népdal -
stúdió Csicsergő, Boróka és Félnótás 
együttesei kezdték az előadások sorát 
adventi és karácsonyi népdalokkal, nép-
énekekkel és újévköszöntővel, és a 
Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes betlehemezése zárta az ünne-
pet. Utóbbi a művelődési házzal és a 
Kezdőkör Egyesülettel karöltve volt a 
találkozó gazdája. 

folytatás 
a 2. oldalon 

Angyalok 
és pásztorok

„Betlehemnek városa  
tündöklik, mint a tűz”

2022. december 10–11.

Tisztelt Gencsapáti lakosok! 

 

Egy rendkívül nehéz, 

testileg és lelkileg megterhelő  

év végén  

Gencsapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete,  

az önkormányzati intézmények 

vezetői és dolgozói nevében  

településünk minden lakosának 

„Legyen az új éved amilyet szeretnél, 
Jó lenne, ha a jövő évben még többet nevetnél! 
Vidámságban, szeretetben bőven legyen részed… 
Kívánok egy szebbvilágot, s boldog új évet!”

ÁLDOTT, BÉKÉS ÉS BOLDOG  
KARÁCSONYT, 

 
és  

NYUGODTABB, BIZTONSÁGOSABB  
ÉS BOLDOGABB ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 

 
Bodorkós Ferenc, polgármester
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2022 .  december hírmondó2

folytatás az 1. oldalról 
Rajtuk kívül 12 csoport, köztük sok 

visszatérő köszöntötte a közeledő kará-

csonyt a templomtérben. Mások mellett 
eljött az Énekes Lenke Hagyományőrző 
Egyesület Vitnyédről, ahol generációk 

Angyalok és pásztorok adják át egymásnak a hagyományt – ezt 
láthattuk a Bölcsőcske szokás bemuta-
tásában. Itt voltak betlehemes játékuk-
kal a Felvidékről a Bódvavendégi hagyo-
mányőrzők, a Béke-Sárosfai Cimbora 
Daloskör, a Soproni Pendelyes Kulturá-
lis Egyesület, a zanati betlehemesek, 
Erdélyből a Györgyfalvi Hagyományőr-
ző Néptáncegyüttes. A Kapuvár Nép-
táncegyüttes és a Dr. Barsi Ernő Alapfo-
kú Művészeti Iskola közösségét a Ti -
lámli csoport képviselte: városuk máig 
élő népszokását, a Szentcsalád-járást 
mutatták be. 

Bodorkós Ferenc polgármester meg-
köszönte Varga Albinnak, a Gencsapáti 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójá-
nak, hogy országos hírű rendezvényt csi-
nált a faluban, majd a szereplőkhöz 
szólt. – Itt ma sok a pásztor, akik ajándé-
kot visznek a Kisjézusnak. Kedves pász-
torok! Ne csak ajándékot vigyetek, 
hanem kérjetek is a betlehemi Kisjézus-
tól. Kérjetek békét az országnak, Euró-
pának, a világnak – fogalmazott. 

forrás: vaol.hu – Tóth Katalin  
fotók: Unger Tamás/Vas Népe 

 
A gálán kihirdették a karácsonyi rajz- és 
jelképkészítő verseny eredményét. A té -
ren felállított sátorban süteménnyel, 
pogácsával, forralt borral és teával várták 
a vendégeket.  (amelyet külön köszö-
nünk az  sütő asszonyok csapatának) 

Eredetileg a Miszori Zoltán térre ter-
veztük a gálaműsort is, de a Szent Jakab 
Plébániatemplom csodálatos helyszíne 
volt ismét a bemutatóknak, köszönet 
Gombos Bálint plébános úrnak és az 
egyházközségnek, hogy újra itt lehet-
tünk! 

Együttműködő partnereink támoga-
tóink: Gencsapáti Plébánia, Zsuska Cuk-
rászda, Gencsapáti Szociális Központ- 
Idősek Klubja, Gencsapáti Önkormány-
zat Műszaki csoportja, Nyugat Produk-
ció Kft., Büki Művelődési és Sportköz-
pont, könyvtár,  Xoda kft.  

Köszönet mindenkinek, aki bármi-
lyen formában hozzájárult a találkozó 
megvalósításához! 

(va) 
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December 3–4-én Felvidéken, a Kassa 
Megyei Kulturális Központ meghívásá-
ra szintén betlehemes találkozón 
vehettünk részt a gencsapáti hagyomá-
nyőrzőkkel. 

      Tornaújfaluban és Jánokon képvisel-
tük adventi örökségünket. Köszönjük a 
barátságot és szíves látást vendéglátóink-
nak. Gratulálunk a szervezéshez Kupec 
Mihály igazgató úrnak és csapatának!

3hírmondó 2022 .  december

A Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes betlehemes csapata 
november 26-án, szombaton megkezd-

te adventi sorozatát, a magyar kultúra 
fellegvárában hangolódtunk mi is az 
ünnepre! 

Adventre hangoló – a Nemzeti 
Színházban betlehemeztünk

Nemzetközi Betlehemes 
Találkozó a Felvidéken

A Nemzeti Színház „Adventre han-
goló szombat délutánok” című műsorá-
ban betlehemeztünk! Nagy élmény volt 
újra a kultúránk szakrális helyszínén 
bevinni a betlehemet a gyermekek és 
családok örömére! Köszönjük a meghí-
vást, kedvességet és a remek fotókat Eöri 
Szabó Zsoltnak! 

Képes élménybeszámolóra hívjuk, vár-
juk a kedves érdeklődőket 2023. január 
18-án, szerdán 10 órától a Gencsapáti 
Szociális Központban. 
      Pék Tibor előadását „Egyiptom kincsei” 
címmel tekinthetik meg az érdeklődők! 

Egyiptom 
kincsei között
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A tanulók sokféle anyagot felhasz-
náltak a tevékenységük során: műanyag 
poharat, tortapapírt, papírtörlő gurigát, 
szalvétát, kávékapszulát, villanykörtét, 
kis üveget, vattát, gombot, maradék 
anyagot és szalagokat. 

A programon az alkotómunka köz-
ben a jókedvben sem volt hiány. A díszek 
készítésével pedig mi is elértük a célun-
kat: pozitív érzelmi viszonyulás alakítá-
sával tudatosítottuk tanítványainkban, 
hogy a hulladék is lehet értékes és hasz-
nos holmi, ha megfelelően bánunk vele.  

Bejczi Mónika, szaktanár

2022 .  december hírmondó4

Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

– ifjú zenebarátok karácsonyváró 
műsora az iskolában 

Kodály Zoltán szerint a zene olyan 
lelki táplálék, amely semmi mással nem 
pótolható. A mi iskolánkban számos 
diák él ennek szellemében, miközben 
maga is vallja a híres népzenekutató és 
zeneszerző gondolatait, miszerint „a lel-
ki gazdagodás hatalmas forrásai erednek 
a zenéből, s azon kell lennünk, hogy 
minél többek számára megnyíljanak.”  

A közös zenélés felemelő erejét ta -
pasztalhatták meg az alsó tagozatos diá-
kok, akik számára egy rövid „koncertet” 
mutattak be az adventi készülődés része-
ként intézményünk hangszeres zenét 
tanuló diákjai. Az „ifjú zenebarátok” 
bemutatásában furulyán, szájharmoni-
kán és gitáron csendültek fel az ünnepi 
dallamok, melyek összekötötték a hall-
gatóság tagjait egymással és a közelgő 
karácsony misztériumával is. Hiszen a 

karácsony az öröm keresztény ünnepe, 
amikor az élet születését ünnepeljük, s 
hidat építünk magunknak föld és menny 
között. 

A zene híd föld és menny között

– adventi „öko-móka” a suliban 
 
Mesterprogramom részeként az Apponyi 
Albert Általános Iskolában a tanulók 
környezettudatos magatartásának alakí-
tását tűztem ki célul. A diákok bevonásá-
val így szeretném elősegíteni az élő ter-
mészet fennmaradását és a társadalom 
fenntartható fejlődését.  

Intézményünkben már második éve 
azon munkálkodom, hogy kollégáimmal 

együttműködésben a környezetét isme-
rő, tisztelő, vele összhangban élő gyere-
keket neveljünk. 

A tanulók környezetvédelem iránti 
elkötelezettségét kreatív módokon 
igyekszünk növelni. Az advent jegyében 
ezért hirdettünk felső tagozatos diákja-
inknak egy kétkezi tevékenységeket 
magába foglaló, mókás „öko-délutánt”, 
amelyen a gyerekek újra hasznosítással 
készíthettek karácsonyi díszeket. 

Környezettudatos kreativitás

Köszönjük szépen a felkészítő mun-
kát a Szombathelyi Bartók Béla Zeneis-
kola tanárainak: Lasics Zsuzsannának és 
Kalmárné Asbóth Zsuzsannának, a szer-
vező feladatok ellátását Némethné 
Balics Ildikó munkaközösség-vezetőnek. 

Bejczi Mónika, intézményvezető 
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5hírmondó 2022 .  december

„És be is mehetsz – vár az ünnep, és minden zárt ajtót kitár. 
A fa alatt angyalok ülnek – az ünnep azé, aki vár.” (Szabó T. Anna) 
 
Az ünnep mindannyiunknak közös örömöt ad, s nem pusztán a jelenben köt össze ben-
nünket, hanem a múlt és a jövő között is létrehoz egy ösvényt azáltal, hogy benépesíti a 
családtagjainkkal, rokonainkkal, ismerőseinkkel az emlékeinket és az álmainkat. A gye-
rekek számára a karácsony a legkülönlegesebb ünnep. A várakozás napjai megtöltik a szí-
vüket melegséggel, szeretettel, melyet tovább adnak az őket körülvevő felnőtteknek is.  

Az Apponyi Albert Általános Iskola ebben az évben is csatlakozott a MosolyManók 
akciójához azzal a céllal, hogy a Máltai Szeretetszolgálat segítségével a rászoruló gyer-
mekek számára játékokat juttasson el az ünnep estéjén ajándékba. Köszönjük szépen 
az intézményben tanuló diákoknak és szüleiknek a felajánlásokat! Az önzetlen támo-
gatásuknak köszönhetően 81 csomaggal szerezhetünk örömet az azokra váró gyere-

Az ünnep azé, aki várja

TISZTELT VÁLLALKOZÓK! KEDVES 
SZÜLŐK! KEDVES KOLLÉGÁK! 
 
A Gencsapáti, Perenye Általános Isko-
láskorú Gyermekeiért Alapítvány kö -
szönetét fejezi ki minden támogatójá-
nak, aki a 2021. évi adójának 1%-át 
részünkre ajánlotta fel. 
 
A befolyt 276.653 Ft-ot a gyermekek 
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapí-
tására, szabadidős tevékenységük meg-
valósítására, tehetséggondozásra, jutal-
mazásra fordítjuk.

keknek az idei karácsonyon. A segítsé-
gük olyan szeretetteljes gesztus, mellyel 
igazolták, mennyire fontos, hogy az élet-
ünkben a közömbösség helyét a jó csele-
kedetek vegyék át. 

Müller Péter szerint a másokat tá -
mo gatók mind „álruhás angyalok, akik 
láthatatlanok, s közöttünk élnek, álru-
hában. Egyszerű, romlatlan lelkű embe -
rek: jók, tiszták és becsületesek. Tudják, 
hogy másokhoz jónak kell lenni”. A fa 
alatt sok családban – képletesen – majd 
ezek az angyalok ülnek, hiszen ajándé-
kuknak köszönhetően lesz az ünnep a 
gyermeké, aki várja már… 

Bejczi Mónika, intézményvezető 

2023. február 18-án, szombaton (részle-
tek a januári számban olvashatják) 
      Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
a település lakóit, közösségeit hagyomá-
nyőrző disznóölésre és kóstolóra! 

A gyermekek, családok betekinthet-
nek a disznóölés-feldolgozás és gasztro-
nómia folyamatába és minden érdeklő-
dőt várunk díjmentes kóstolásra. 

 
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 
udvara (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)  
Időpont: 2023. február 18. (szombat) 
7.30 órai kezdettel  

A lényeg: Szeretnénk ismét egy kö -
zös ségépítő rendezvényt, ahol jobban 
meg ismerhetjük egymást. Kérem, tisz-
teljenek meg bennünket egy vidám disz-
nóölésre és farsangbúcsúztatásra!

Disznótoros farsangi mulatság

Kedves 
Betegeim!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a betegek 
által bedobott  gyógyszerigénylést csak 
48 óra múlva van lehetőségünk teljesíte-
ni! Amennyiben valakinek elfogyott a 
gyógyszere  és azonnal szeretné felíratni, 
ez esetben kérjük, hogy a rendelőben 
jelenjen meg személyesen. 
 

Köszönettel és tisztelettel,  
Dr. Jánk Ottó háziorvos 
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Minden ünnep, így a karácsony ünnepe 
is megállít minket. Nem azért, hogy 
semmittevéssel töltsünk órákat és na -
pokat, hanem azért, hogy legyen időnk 
az elcsendesedésre, s a csendben legyen 
lehetőségünk észrevenni Isten felénk 
áradó szeretetét.  

Karácsony napjaiban szemünk a 
városszéli barlangra, a betlehemi szegé-
nyes istállóra szegeződik. Szinte elcso-
dálkozunk a szegényes környezeten, az 
Isten Fiához emberi szemmel nézve mél-
tatlan helyen és az Újszülött közelében 
lévő állatokon. Mindezeknek azonban 
jelentősége van. A szegényes körülmé-
nyek, a jászol szalmája jelként szolgált 
egykor a pásztoroknak és jelként szolgál 
ma nekünk is. S bár a hely, az állatok is -
tállója méltatlannak tűnhet, Isten szá-
mára nincsen méltatlan hely a Földön. 
Mindenhol megszületik, mindenütt 
jelen van, mindenhol él, ahol emberek 
élnek a Földön és ahol a szeretetre vágy-
nak. Isten ajándéka számunkra a Gyer-
mek, Jézus Krisztus, aki előttünk fekszik 
a jászolban. 

Karácsony a csendnek, a családi bé -
kes ségnek és az ajándékozó isteni szere-
tetnek az ünnepe. Jézus születése új te -
remtés Isten részéről. A világ újjáterem-
tése és az ember újjáteremtése is, azáltal, 
hogy az emberré lett Isten megmutatja az 
embereknek, hogyan éljenek helyesen. 
Az Ige azért lett testté, Jézus azért lett 
emberré, hogy megmutassa és elérhetővé 
tegye az Istent az emberek számára, hogy 
az emberek megismerhessék Őt.  

Gondviselő Istenünk azt szeretné, ha 
megengednénk neki, hogy újra és újra 
vezessen minket az életünk útjain, a vál-
tozásokon és a váratlan eseményeken 
keresztül is. Higgyük el, hogy Isten, aki 
maga a Szeretet, amikor megváltoztat 
valamit az életünkben, akkor a szeretet 
új ajándékait készíti el számunkra. A Sze-
retet soha nem tesz rosszat sem szóval, 
sem cselekedettel annak, akit igazán és 
őszintén szeret. Soha!  

Ezért, ha Isten szeretetében van el -
rejtve az életünk, akkor minden Isten 
szeretetében történik velünk. Így teljese-
dik be az az igazság, amit Szent Pál apos-
tol fogalmazott meg a rómaiakhoz írt 
levelében: „Az Istent szeretőknek min-
den a javukra válik!” (Róm 8,28) 

Fogadjuk el, hogy Isten gyermekei 
vagyunk, és minden élethelyzetben, élet-
korban, és életállapotban válasszuk sza-
badon ezt az ajándékot! Istengyermeksé-
günk fényében próbáljuk meg újra értel-

mezni, újra fogalmazni életünk értelmét, 
amelyben helye van az Istennek és az 
istenes dolgoknak! Életutunkat próbál-
juk meg Vele együtt járni, Vele, aki Bet-
lehemben azért lett emberré, hogy a mi 
útitársunk lehessen. Ő hozza el az eny-
hülést mindazok számára, akik megpró-
báltatások közepette élnek. Ne vonakod-
junk attól, hogy felismerjük és befogad-
juk Őt a szívünkbe, befogadjuk Őt az 
életünkbe!  

Szívből kívánom, hogy karácsony 
ünnepén lássuk meg szerető és gondvi-
selő Istenünk jelenlétét és tapasztaljuk 
meg örökké tartó szeretetét életünk 
min den helyzetében. Ez a felismerés le -
gyen a karácsony igazi öröme és békéje 
mindannyiunknak. 

Áldott, békés ünnepet, boldog, szent 
karácsonyt kívánok minden kedves olva-
sónak! 

Imádsággal és szeretettel:  
Gombos Bálint, plébános

Isten gyermekeinek örömünnepe

DECEMBER 24. SZOMBAT: 
–    16.00: Karácsonyi pásztorjáték 

(„Jézuska-várás”) a Plébániatemp-
lomban 

–    22.00: Urunk születésének szentmi-
séje a Plébániatemplomban  

 
DECEMBER 25. VASÁRNAP – URUNK 
SZÜLETÉSE, KARÁCSONY ÜNNEPE 
–    8.00: Karácsony napi ünnepi szent-

mise az Apáti templomban 
–    9.30: Karácsony napi ünnepi szent-

mise a Plébániatemplomban 
–    11.00: Karácsony napi ünnepi szent-

mise Perenyében 

DECEMBER 26. HÉTFŐ – KARÁCSONY 
MÁSNAPJA 
–    8.30 (!): Szentmise az Apáti templomban  
–    9.30: Szentmise a Plébániatemplomban 
–    11.00: Szentmise Perenyében 
 
DECEMBER 31. SZOMBAT: 
–    16.30 (!): Év végi hálaadó szentmise a 

Plébániatemplomban 
 
2023. JANUÁR 1. VASÁRNAP:    
–    10.30: Ünnepi szentmise az Apáti 

templomban 
–    18.00: Ünnepi szentmise a Plébánia-

templomban 

2022. JANUÁR 6. PÉNTEK: VÍZKE-
RESZT ÜNNEPE 
–    18.00: Ünnepi szentmise a Plébánia-

templomban 
 
NB.: Az egyházi törvények előírása sze-
rint Karácsony ünnepén, Újév napján és 
Vízkeresztkor (január 6-án), a szentmi-
sén való részvétel minden katolikus hívő 
számára kötelező! 
 
A szentmisékre és az ünnepi alkalmakra 
mindenkit szeretettel várunk!  

 
Gencsapáti Egyházközség

Az ünnepi szentmisék időpontjai és helyszínei 
a karácsonyi időben

2022dec g.qxp_2010jan  2022. 12. 20.  1:10  Page 6



7hírmondó 2022 .  december

Gencsapáti Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete 2022. 
november 17-én 16.00 órakor a 
Gencsapáti Polgármesteri Hiva-
talban munkaterv szerinti, nyil-
vános testületi ülést tartott. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc 
polgármester, Geröly Tibor alpol-
gármester, Abért Valentin, Gájer 
Lászlóné, Gergácz István és Dr. 
Őry Ferenc önkormányzati képvi-
selők (6 fő).    
      Kiss Tibor önkormányzati 
képviselő egyéb halaszthatatlan 
elfoglaltsága miatt nem tudott 
részt venni a Képviselő-testület 
munkájában. 
      A Polgármesteri Hivatal kép-
viseletében: Dr. Görög István 
jegyző, Perintfalvi Barbara veze-
tő-főtanácsos. 
 
A Képviselő-testület napirend előtt 
megtárgyalta és elfogadta a két tes-
tületi ülés közötti időszak legfonto-
sabb eseményeiről szóló, valamint a 
lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámolókat. 
 
A Képviselő-testület a testületi 
ülés során  
 
1.       elfogadta    
 
1.1.    az Önkormányzat és intéz-
ményei 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II.16.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló 
16/2022. (XI.18.) önkormányzati 
rendeletet, 
 
1.2.   a Gyöngyös-kert Óvoda Fenn-
tartó Társulás és intézménye 2022. 
évi költségvetésének módosítását, 
 
1.3.   Gyöngyös-kert Óvoda Fenn-
tartó Társulás és intézménye 
2022. augusztus 31. nappal 
készült záró költségvetési beszá-
molóját, 
 
1.4.   a Gyöngyös-kert Óvoda Por-
nóapáti Tagóvoda és a Gyöngyös-
kert Óvoda Vassurányi Tagóvoda 
pénzügyi elszámolását,  
 

1.5.   a temetőkről és a temetési 
tevékenységről szóló 17/2022. 
(XI.18.) önkormányzati rendeletet 
– a Vas Megyei Kormányhivatal 
törvényességi észrevételei alapján 
a Képviselő-testület új rendeletet 
fogadott el, változtak a sírhely-
megváltási rendelkezések, vala-
mint sírhelymegváltási díjak is. 
 
2.      döntött arról, hogy az Ön -
kormányzat – a folyamatos és 
költséghatékony energiaellátás 
érdekében – 2023. január 1-jétől a 
villamos energiát és a gázt az 
MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt.-től kívánja beszerezni. 
 
3.      támogatta, hogy az Önkor-
mányzat a natúrpark fenntartásá-
ra és fejlesztésére együttműködé-
si megállapodást kössön az Írott-
kő Natúrparkért Egyesülettel. 
  
 
Gencsapáti Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete 2022. 
december 1-jén 16.00 órakor a 
Gencsapáti Polgármesteri Hiva-
talban rendkívüli, nyilvános tes-
tületi ülést tartott 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc 
polgármester, Geröly Tibor alpol-
gármester, Abért Valentin, Gájer 
Lászlóné, Gergácz István, Kiss 
Tibor és Dr. Őry Ferenc önkor-
mányzati képviselők (7 fő).    
      A Polgármesteri Hivatal kép-
viseletében: Dr. Görög István 
jegyző.  
 
A Képviselő-testület a testületi 
ülés során elbírálta a VP6-19.2.1-
69-8.1.9-21 kódszámú, „Eszköz-
beszerzés támogatása civil szerve-
zetek fejlesztéséhez” pályázat meg-
valósítására kiírt beszerzési eljárás 
keretében benyújtott árajánlatokat 
– az Önkormányzat a projekt 
keretében egy kétkörös légfékes, 
magasító nélküli pótkocsit, és egy 
ágdaráló és gallyaprító gépet sze-
rez be a Műszaki Csoport számára.   
 

Összeállította: Dr. Görög István 
jegyző   

Képviselő-testületi ülés
Szeretettel várjuk 2023. január 21-én 17 órakor a 
Művelődési Házba a helyi borosgazdákat, hogy beszél-
gessünk az idei évről, és megkóstoljuk az újborokat.   

Gencsapáti Borbarát Hölgyek 

Újévi bormustra
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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

Harmónia Beauty by Judit 
„Az angyali érintés” 

 

•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té -

ren 29 m²-es helyiség: 06-20/957-5731 

•     Felújítandó családi házat vennék 

Gencsapátiban 06/30/951-7179 

•     Kisméretű, blokk 30-as nagyméretű 

tégla, cáki terméskő-kispala eladó! 

Te.: 06703711042 

•     Dióbél eladó! Tel.: 06/30/522-5166 

•     Padlástér szigetelésére alkalmas 16 

cm vastag Austrotherm padlap jár-

ható felülettel (13,5 m²) eladó! Tel: 

30/9360-163

Apróhirdetések

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
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Hagyomány, népszokás 
 
Csengőszó, erőteljes kopogtatás … ven-
dég érkezett intézményünkbe!  
      A Mikulás, teli zsákkal a vállán cso-
portról csoportra járt. Meghallgatta az 
izgatott gyermekek mondókáit, verseit, 
dalait. Ajándékai mellé verselt is nekünk 
és elmesélte Myra város püspökének tör-
ténetét.  
 
A Művelődési Ház és Könyvtár felhívásá-
ra színesebbnél színesebb alkotások 
kerültek ki a gyermekek kezei alól a ka -
rácsonyi rajzpályázatra. Így aztán napon-
ta elsétáltunk az intézményhez megcso-
dálni az „adventi ablakba” kiállított raj-
zokat. Közülük Zsombori Léna (Tudorka 
csoport) alkotását az elbírálók méltónak 
találták arra, hogy másik három rajzzal 
együtt képeslap készülhessen belőle. 
Szeretettel gratulálunk! 

Könyvbemutató a Martineum Felnőtt-
képző Akadémián 
      Balatoni Kata (néptáncpedagógus, 
neveléstudományi kutató) Szombat-

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei helyre is elhozta csodás kiadványát 
„Csillagrege, Advent a Kárpát-medencé-
ben címmel”. 
      Kassai Anita (módszertani előadó – 
Így tedd rá) a Tudorka csoport lánykáit 
kérte fel az interaktív könyvbemutatón 
való részvételre. Vidám, örömteli játék-
fűzésükkel mosolyt csaltak a kíváncsi 
pedagógusok és családok arcára.  
 
Luca-napján búzát ültettünk, így min-
den óvodás gyermek családjában dí -
szítheti majd az ünnepi asztalt, akár az 
eredeti jelentését átgondolva, ter-
ményjóslásra, beteg állatok kuruzslásá-
ra vagy a keresztény liturgiai jelentésre 
asszociálva. 
      A Tudorka csoport fiai a Gencsapá-
tiban gyűjtött „lucázó” mondókával 
csoportról csoportra járva kívántak 
bőséget, termékenységet az elkövetke-
ző esztendőre. Természetesen közsé-
günk Önkormányzata és az Idősek 
Klubja is részesült az áldást kérő szal-
mazuhatagból!

Pöttöm-Pötty csoport és a Mikulás

Tökmagok és a Mikulás

Cseperedők és a Mikulás Tudorkások és a Mikulás
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Gratulálunk a Gencsapátiban élő 
sportembernek, aki a sportág szerete-
tére oktatja is helyben gyermekeket. 
Őt kértük meg, hogy értékelje az EB 
szereplését. 

Nagy tervekkel érkeztem Törökor-
szágba, de sajnos most kicsit kevesebbel 
kellett beérnem. Természetesen boldog 
vagyok, hogy dobogóra állhattam mind-
két szabályrendszerben. Nyáron volt egy 
sérülésem, ami kicsit nehezítette a felké-
szülést, néhány hetet ki is kellett hagy-
nom miatta. Minden versenyre fogyasz-
tanom kell néhány kilót ( aki ismer az 
tudja, hogy nincs nagyon miből) és most 
az utolsó két kiló nagyon nehezen ment 
le, ez elég rosszul érintett. 

A verseny lebonyolítása nagyon jó, 
színvonalas volt.  

Pointfighting-ban a döntőbe jutásért 
egy olasszal játszottam. 8:6-ra kaptam ki 
tőle. Nem éreztem, hogy jobb lett volna 
nálam, de valahogy nem tudtam fölé 
kerekedni. A sors iróniája, hogy a döntő-
be a másik ágon az az angol srác került 
be, akit tavaly a Vb-n könnyedén meg-
vertem a döntőben. Idén az olasz is jobb-
nak bizonyult nála. 

Light contact-ban viszont egy másik 
olasz legyőzésével bejutottam a finálé-
ba. Ott egy nagyon kemény, ringes múl-
tú, korábbi világbajnok azerivel játszot-
tam. Nehéz, küzdelmes mérkőzés volt. 
A technika az erővel állt szemben és most 
sajnos az erő jobbnak bizonyult. 

Még egyszer gratulálunk Gábornak a 
kiváló eredményhez, jó egészséget és 
áldott ünnepeket kívánunk családja 
körében! 

Csejtey Gábor ezüst és bronzérmet szerzett  
a Törökországban rendezett Európa bajnokságon

Gencsapátiban is járt a Mikulás! Dec-
ember 4-én sok-sok gyermek és család 
örömére a település mindegyik utcáját 
bejárta (ami tudjuk nem rövid út) 
lovas-rénszarvas fogatával a rossz idő 
ellenére is. De másnap meglátogatta az 
iskolásokat, óvodásokat és a szépko -
rúakat is! 
      Köszönet Geröly Tibor alpolgármes-
ter úrnak, Tomó krampusznak és a gyer-
mekeknek a versekért, dalokért...  
      Jövőre is eljövök hozzátok!

Fogaton érkezett 
a Mikulás…
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A szakosztály első versenye a 2022-es 
szezonban Veronában volt az első két 
fordulója az UEC Európa Kupa.  
      Gencsapátit Gombos Bors, Gombos 
Misa, Kocsis Bendegúz, Kiss Barnabás, 
Balogh Péter és Vincze Gergely képvi-
selte.  
      Európa kupán több mint 1000 indu-
ló vett részt, a helyszín a veronai BMX 
olimpiai aréna, ahol a legtöbb gencsi 
most vett részt először versenyen ez ter-
mészetesen komoly hátrányt jelent a 
többi versenyzővel szemben.  
Eredmények:  
–    Kocsis Bendegúz 49., 19. 
–    Gombos Misa 25., 20. 
–    Gombos Bors 4., 4. 
–    Balogh Péter 9., 9.  
–    Kiss Barnabás 61., 50.  
–    Vincze Gergely 16., 13. 
      Nagyon szép eredmények ebben az 
erős mezőnyben! 
       Verona-i verseny után folytattuk a csa-
pat felkészülését a többi megmérettetésre.  
 
A Magyar Kupa sorozat két helyszínen 
ke rült megrendezésre, Sopronban és 
Gencsapátiban, helyszínenként két ver-
senynappal. Az elért eredmények után 
pontot kapnak a versenyzők és a legvégén 
a legtöbbet szerzett versenyző a győztes.  
      Itt már komoly mezőnnyel állt rajt-
hoz a gencsi csapat. 
Eredmények:  
–    U7:  Major Levente 2., Gombos Milos 9. 
–    U9: Gombos Bors 2.,  Kocsis Kata 1.  
–    U11: Kocsis Bendegúz 1., Varga Bá -

lint 3., Gombos Misa 5., Horváth 
Márk 6. 

–    U13: Vörös Zalán 1., Kleé Balázs 2., 
Mátyás Áron 6.  

–    U15: Kiss Barnabás 2.  
–    U17: Zsoldos Péter 2., Kleé Krisztián 8. 
–    17+: Vincze Gergely 1.  
–    Crusier 30+: Balogh Péter 1., Szabó 

Dániel 2., Bertalan Roland 4., Gom-
bos Zsolt 5.  

Stuttgart Európa kupa 
      Gencsi versenyzők közül kevesen 
vettek részt, de mindenképpen elisme-
résre méltó az eredményük.  
      Kocsis Bendegúz 14., 15.  Bendegúz 
közel került a döntőbe jutáshoz, remél-
jük jövőre sikerül!  
 
Zolder Európa kupa 
      Egyesületünk egy versenyzővel kép-
viseltette magát.  
–    Vincze Gergely: 12., 7. 
 
Dessel, Európa bajnokság  
      Gencsapátiból többen is kvalifikálták 
magukat:  Kocsis Bendegúz, Balogh Pé -
ter, Gombos Bors, Gombos Misa, Vincze 
Gergely, de a versenyen csak a Gombos 
család vett részt.  
      Gombos Bors a selejtezőket sikere-
sen teljesítette, az elődöntőt szintén 
sikeresen és így bekerült a 8 fős döntőbe 
ahol a 7. helyen ért célba, fantasztikus 
teljesítmény. 
       Gombos Misa a selejtezőt sikeresen 
vette de utána az nyolcaddöntőben kiesett.  
 
Alpok Adria  
      3 ország 6 helyszíne rendezi meg 
közösen az Alpok Adria kupasorozatot 
ahol a Gencsapáti KSE BMX csapata részt 
vesz a versenyzésben és a szervezésben is.  
      Az idei évben a csapat történetében 
először a csapatversenyt a gencsi csapat 
nyerte meg! 
A versenyzők eredményei:  
–    Boys 8: Gombos Bors 2., Kocsis Kata 

11. 
–    Boys 9-10: Kocsis Bendegúz 2., Gom-

bos Misa 6., Varga Bálint 11., Horváth 
Márk 17. 

–    Boys 11-12: Vörös Zalán 6., Klée 
Balázs 14., Mátyás Áron 25. 

–    Boys 13-14: Kiss Barnabás 2. 
–    Boys 15-16: Zsoldos Péter 3., Klée 

Krisztián 19. 
–    17+: Vincze Gergely 4. 

–    Cruiser 30+: Balogh Péter 1., Bertalan 
Roland 2., Szabó Dániel 9., Gombos 
Zsolt 11. 

 
Országos Bajnokság 
      2022-es évben az országos bajnoksá-
got Gencsapátiban rendezték, utoljára 
2019-ben rendeztük a bajnokságot. A fo -
lyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 
a pálya a környék legtechnikásabb pályá-
ja. Meg is gyűlt vele a baja a nem helyi ver -
senyzőknek, de szerencsére mi megfele-
lően ké szültünk a nagy megmérettetésre.  
Időmérő verseny: 
–    U7: Major Levente 3.  
–    U9: Gombos Bors 3., Gaál Zétény 4.,  

Bányai Nándor 6., Kocsis Kata 1. 
–    U11: Kocsis Bendegúz 3., Varga Bálint 

4., Gombos Misa 5., Horváth Márk 6., 
Martonfalvi Márk 9. 

–    U13: Kleé Balázs 1., Vörös Zalán 3., 
Mátyás Áron 6. 

–    U15: Kiss Barnabás 1. 
–    U17: Zsoldos Péter 1., Kleé Krisztián 6. 
–    19+ Vincze Gergely 1. 
–    30+ Balogh Péter 1., Bertalan Roland 

2., Szabó Dániel 6., Gombos Zsolt 7. 
 
Eredmények:  
–    U7. Major Levente 1. 
–    U9: Gombos Bors 2., Gaál Zétény 6., 

Kocsis Kata 1. 
–    U11: Kocsis Bendegúz 1., Varga Bá -

lint 3., Gombos Misa 5., Horváth 
Márk 6., Martonfalvi Márk 11. 

–    U13: Kleé Balázs 1., Vörös Zalán 2., 
Mátyás Áron 4. 

–    U15: Kiss Barnabás 2. 
–    U17: Zsoldos Péter 1., Kleé Krisztián 5. 
–    19+: Vincze Gergely 1. 
–    30+. Balogh Péter 1., Bertalan Ro -

land 4., Szabó Dániel 3., Gombos 
Zsolt 6. 

 
Köszönjük szépen, akik hittek és támo-
gattak bennünket! Gratulálunk a csapat 
tagjainak!

A Gencsapáti KSE BMX szakosztály beszámolója
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HÍR MON DÓ 

Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta 
Ki ad ja: Kez dő kör Egye sü let 9721 Gen csa pá ti, Szent egy ház u. 5. • Felelős kiadó: Tanai Erzsébet 

Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencs muv haz@gmail.com 
Fe le lős szer kesz tő: Var ga Al bin 

A kö vet ke ző lap zár ta: 
2023. január 10.

Európai Szociális
Alap

ISSN 2786-264X (Nyomtatott) 
ISSN 2786-2658 (Online)

A karácsonyi készülődés, és az adventi 
időszak jegyében rendeztük meg 
karácsonyi rajzversenyünket, illetve 
jelképkészítő pályázatunkat.  

Ebben az évben is sok-sok gyönyö-
rű rajz született, és érkezett be, hogy 
aztán nehéz helyzetbe hozza a zsűrit, 
akiket arra kértünk fel, válasszon a raj-
zok közül 24-et, hogy a Művelődési 
Ház különleges adventi ablakába 
kerülhessen. Tényleg nem volt egysze-
rű a döntés, de végül kiválasztásra 
kerültek az alkotások, me lyeket a 
várakozás jegyében mindenki megte-
kinthet a Művelődési Ház adventi 
kalendáriumában. Továbbá kiválasz-
tásra került a legjobbnak ítélt négy 
rajz, melyek közül egyet képeslap for-
májában a Hírmondóba tettünk aján-
dékként, ezzel kívánva minden kedves 
gencsapáti családnak áldott, békés 
karácsonyt és boldog Új évet!  

A jelképalkotásokból és a rajzok-
ból kiállítás is megtekinthető a Műve-
lődési Házban, a Nemzetközi Betle-
hemes Találkozó keretén belül pedig 
minden kis alkotónak ajándékot 
adtunk át, megköszönve, hogy részt 
vettek a pályázatokban.  
 
A jelképpályázatban részt vett: a 
Gyön gyös-kert Óvoda Tökmag cso-
portja, a Gyöngyös-kert Óvoda Tudor-
ka csoportja, Balaton-Szanyi Viktória. 
 
A rajzpályázatban részt vett gyer-
mekek: Aszódi Ádám, Balogh Bella, 
Balogh Milla, Benczik Dániel, Bodor-
kós Milán, Bősze Bende, Bősze Imre, 
Doncsecz Nikol Alexa, Eredics Bálint 
Koppány, Gergácz Márton, Jáger 

Johanna, Jóna Ármin, Jóna Eliza Zoé, 
Kiss Dávid, Klem Angéla, Lukács-Far-
kas Bálint, Mairits Kitti, Mészáros 
Ádám, Pathy Ákos, Pálfi Elena, Pogola 
Milán, Pauer Barnabás, Soós Liza, 
Szén Ágnes, Szén Áron, Takács Han-
na, Taródi Balázs, Tolnai Bálint, 
Tömő Adél, Tömő Tádé, Vincze-Kiss 
Olivér, Vörösvári Gréta 
 
A 24 legjobbnak ítélt rajz készítői, az 
adventi ablakban való megjelenésük 
sorrendjében: Fehér Aliz, Horváth 
Emma, Káldi Lilla, Pass Bertalan, Pre-
isz Ada, Benczik Lilla, Gyökeres Csen-
ge, Trencsér Kátya, Benczik Zsófia, 
Simon-Rumi Emma, Taródi Nóra, 
Polyák Olga, Koroknai Bence, Fehér 
Dominika, Mucza Rozina, Gáspár 
Virág, Török Eliza, Hende Réka, Mai-
rits Lili, Koczka Dénes, Zsombori 
Léna, Takács Gergely, Pass Julianna, 
Csabai Réka.  
 
A 4 rajzot, melyekből a képeslapok 
készültek pedig a következő gyermekek 
készítették: Csabai Réka, Pass Ju lianna, 
Takács Gergely, Zsombori Léna.  
 
Minden alkotónak gratulálunk, és 
köszönjük az élményt, amellyel meg-
örvendeztettek bennünket! 

Karácsonyi rajzpályázat 
kicsit másképp

Pass Julianna

Takács Gergely

Csabai Réka

Zsombori Léna
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