
Támogatók, együttműködő partnereink: 
Csoóri Sándor Alap, Magyarországi Folklór-
fesztiválok Szövetsége, Muharay Elemér
Népművészeti Szövetség, Nyugat-Ma -
gyarországi Néptáncszövetség, Hagyo-
mányok Háza Hálózat, Nemzeti Kul-
turális Alap, Gencsapáti Község Ön -
kormányzata, Gencsapáti KSE

2022. június 5-én, Pünkösdvasárnap 15.00 órai kezdettel a XXV.
Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivál várja az érdeklődőket
Gencsapátiba a Sportpályán felállított rendezvénysátorba.
Program:
15.00    A résztvevő együttesek bemutatói

–    Bagi Muharay Népi Együttes
–    Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes
–    ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes
–    FOLKLORNO DRUŠTVO GROBLJE, DOMŽALE
–    Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes
–    Gradišće Horvát Kulturális Egyesület
–    Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola

– Berke Néptáncegyüttes
–    Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola

– Bariska-Möndölecske Néptánccsoport
–    Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola

– Berbécs Néptánccsoport
–    Szanyi Bokréta Néptánc Egyesület
–    Ungaresca Táncegyüttes
–    Ungaresca Senior Tánccsoport
–    Vadhajtás Néptáncegyüttes Gencsapáti
–    Vasi Népdalstúdió
Zenekarok: Boglya Népzenei Együttes, Fajkusz Banda, ifj. Greznár
Zoltán és zenekara, Horváth Attila és zenekara

21.00   Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncert

Kísérő programok: Népi játszóház, pónilovaglás 

Európai Szociális
Alap
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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 felújítás miatt 2022. június 1-jén
az Alkotmány utcában a kommunális
hulladékgyűjtés elmarad. 
       A háztartásoknál keletkezett háztar-
tási hulladékot az önkormányzat által
kihelyezett 1200 literes hulladékgyűj-
tőkbe helyezhetik el, és az Önkormány-
zat gondoskodik a hulladék el -
szállításáról.
      A burkolat-felújítással kapcsolatos
kellemetlenségek miatt kérem a megér-
tésüket és türelmüket!

Bodorkós Ferenc, polgármester

Burkolat-felújítási munkálatok
A STRABAG Általános Építő Kft. meg-
kezdi az Alkotmány utca burkolat-fel-
újítási munkálatait, ezért az Alkotmány
utca Szentegyház és Malom utca közötti
szakasza 2022. május 30-án 7.00 órától
2022. június 3-án 16.00 óráig lezárásra
kerül, az utcában nem lehet közlekedni.
      A munkálatok során a Malom utca is
lezárásra kerül, az utcát csak parkolási
célra lehet igénybe venni.  
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Május elején, Budapesten járva tanítvá-
nyainkkal együtt újra megtapasztalhat-
tuk, átélhettük az opera varázsát. Cé -
lunk a komolyzene iránti érdeklődés
felkeltése és a közönségnevelés volt. 

Az Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós
termében végzős diákjainkkal tekintet-
tünk meg a Magyar Állami Operaház
operaénekesei által bemutatott két
darabot. Már maga a helyszín is elnyer-
te a gyerekek tetszését, akik korosztá-
lyuknál fogva otthonosan mozogtak az
épületben. 

Az Opera Koktél című előadás első
darabját, Wolfgang Amadeus  Mozart
egyfelvonásos színházi paródiáját né -
ma csendben figyelte a fiatal közönség,
melynek soraiban iskolánk nyolcadikos
tanulói is helyet foglaltak.  A színigaz-
gató című előadásból kiderült szá-
munkra, hogy egy direktornak bi zony
nincs könnyű dolga, ha több énekesnő
verseng a primadonnaposztért. A mű -
ben a primadonna-jelöltek „versenyt
énekeltek” a rangos társulati he lyért,
miközben igyekeztek minél több gázsit
kipréselni a színigazgatóból, aki termé-
szetesen anyagi gondokkal küzdött.
Nagyon nagy élmény volt számunkra
azt hallani, ahogy a vetélytársak egy-
egy bravúráriában megmutatták, mi -
lyen hangi virtuozitással rendelkeznek,
amikor igyekeztek „leénekelni” riváli-

sukat.  Az előadást a mo dern technika
alkalmazásával hozták még közelebb a
Z generációs diákokhoz, akik körében
nagy sikert aratott a ze nés paródia.

A második általunk megtekintett darab
A telefon, avagy A szerelmi három-
szög címet viselő egyfelvonásos víg-
opera volt, melynek szövegét és zenéjét
is Gian Carlo Menotti írta. A darabban
egy fiú végig szerelmet akart vallani
egy lánynak, csakhogy a lánynál ott
volt a telefon, ami folyton csörgött, s
ezért fel kellett vennie. A mára valóban
aktuálissá vált problémát egy hetvenö-
téves bájos operán keresztül mutatták
be a gyerekeknek, akik nagy tapssal fe -
jezték ki tetszésüket. A netgenerációs,
okostelefonos diákjaink teljesen tudtak
azonosulni a vígopera főszereplőivel,
hiszen folyamatosan „online vannak”, a
telefonjukat bekapcsolva tartják, mert
nélküle talán elveszettnek éreznék ma -
gukat, kimaradnánk valamiből. Szá-
mukra ott vannak az e-mailek, az sms-
ek, a Facebook-üzenetek, a chat, a Face-
Time hívások, s pörög a világ.

A gyerekekhez témában közel álló da -
raboknak köszönhetően a tanítványa-
inkat is megérintette az opera mű faja, s
ezzel úgy érezzük, máris nyertünk.
Lehetőséget kínáltunk, s megmutattuk,
hogy számukra is befogadható komoly-
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zene is létezik. Ezt azért éreztük külö-
nösen fontosnak, mert a zenéhez élet-
ünk során mindig fordulhatunk, a ze -
nével csakis többek lehetünk.

Bejczi Mónika intézményvezető

„A zene az kell…” 

Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

A Kisalföldi ASzC Herman Ottó Mező-
gazdasági Technikum “Az én virágos
kertem” című rajzpályázatára intézmé-
nyünkben is készültek kreatív, szemet
gyönyörködtető diákmunkák. Nagy
örömmel kaptuk a hírt, hogy a pályázat-
ra benyújtott 750 alkotásból Takács
Gergely 3. osztályos diákunk munkája
díjnyertes lett! Gergelynek és felkészítő

pedagógusának: Horváth Eszternek
egyaránt szívből gratulálunk!

A X. Kárpát-medencei, hadtörténelmi
gyermekrajzpályázaton 1200 alkotáson
elevenedett meg a nemzetünk hadtörté-
nelme. A beérkezett alkotómunkák
közül a legjobbak díjazásban részesül-
tek. Büszkék vagyunk, hogy a zsűri érté-

kelése alapján  a számos pályamunka
közül iskolánk két diákjának: Koltai
Gréta 7. osztályos és Sámson Péter 8.
osztályos tanulónak az alkotása díjnyer-
tes lett, melyhez szeretettel gratulálunk
nekik és felkészítő tanáruknak: Takács
Gábornak is!

Bejczi Mónika intézményvezető

Rajzos sikerek az Apponyi Iskolában
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Mottó: „Amit tanórán kívül is meg tudunk
tenni, azt tanórán kívül kell megtenni” –
(Ollé János)

A „fordított osztályterem” elnevezéssel
a szakirodalomban több formában is
találkozhatunk, mint például tükrö-
zött, átfordított vagy (ki)fordított osz-
tályterem. Az „átfordított”, „kifordí-
tott” szavak abban az értelemben ra -
gadják meg a módszer lényegét, hogy a
„fordított tanteremben” a hagyomá-
nyos tanítási módszer ki/átfordításáról
van szó. 
      A fordított osztályterem Ollé János
szerint „egy olyan tanulásszervezési eljá-
rás, amelyben a tradicionális oktatásból
ismert formák helyet cserélnek: az isme-
retátadás történik otthon és az ismere-
tek elmélyítése az iskolában. A tanár
segédanyagokat, általában videókat,
képernyővideókat, prezentációkat vagy
más média anyagokat ad a tanulóknak
otthoni tanulmányozásra. Ezután az
órán felszabaduló időben a tanulókkal
közösen beszélik meg az összetettebb
kérdéseket, és változatos tevékenységek-
kel mélyítik el a tudást, figyelembe véve
az egyéni különbségeket.” 
      Fejlesztő-innovátori Mesterprogra-
mom megvalósítása során, az általam
készített természetismereti feladatgyűj-
temény kipróbálása közben alkalmaztam
sikerrel ezt a módszert, mely a következő
négy szakaszra tagolható:

1. szakasz: Tapasztalati alapú bevonódás.
      A tanulók érzelmi megérintése,
motiválása a tanulási folyamatra. 

2. szakasz: A tartalom megismerése for-
rások segítségével. 
      Az adott tananyaggal való ismerke-
dés iskolán kívüli környezetben zajlik, a
tanár által megadott források tanulmá-
nyozásával, tehát pedagógusi támogatás-
sal, de online módon, digitális környe-
zetben. A diák a saját időbeosztás szerint,
egyéni ütemezéssel ismeri meg a forrás-
ként megosztott szövegfájlokat, prezen-
tációkat, videókat. 

3.    szakasz: A tanulói tevékenység – ér -
telmezés – aktivitás szakasza. 
      Ebben a szakaszban a tanuló aktívan
tevékenykedve tartalomfeldolgozást
végez az online környezetben, miközben
vázlatot készít, kiemel fogalmakat,
melyeket társaival megvitathat - meg is
oszthat. Ez tehát egy tanuló által vezérelt
és a felelősséget a tanuló kezébe helyező
folyamat.

4. szakasz: A megbeszélés, produktum
bemutatás szakasza.
      Iskolai környezetben zajlik. A tanó-
rán a különféle munkaformákban (cso-
portmunka, differenciált csoportmunka,
páros munka), a kooperatív módszerek
előtérbe helyezésével megvalósul él -
ményszintű (így érzelmileg is támoga-
tott) megismerés. 

Az alkalmazó tanárok számára a tükrözött
osztályterem metodikájának nincsen
egyetlen előírása sem. Ezzel lehetővé teszi
saját pedagógiai utak bejárását, így ahány
szaktanár „nyúl hozzá” – annyiféle meg-
valósítás lehetséges. A módszerrel olyan
hatékony tanulási környezet teremthető,
melyben a tanulók csoporton belüli
együttműködése; az egyedi tanulási ele-
mek (videók, szöveges jegyzetek) biztosí-
tása és a hagyományostól eltérő tanulási
út kreatív bejárása ötvöződik. 
      A „fordított osztályterem” tanulásszer-
vezési eljárásával a vizes élőhelyek élővi-
lágának laboratóriumi vizsgálatát készí-
tettem elő az ismeretek, az alapfogalmak
önálló tanulói elsajátításával. A témát így

sokkal közelebb tudtam hozni az adott
diákcsoporthoz. Az osztálytermi óra
munkaformáinak, tanulási technikáinak
megszervezésekor előtérbe helyeztem a
gyerekek érdeklődését, kreativitását, ér -
zelmi kötődését az ismeretanyaghoz, s
ezáltal érdekeltebbé tettem diákjaimat a
tanulás – az önálló tudásteremtés folya-
matában. Tapasztalataim szerint azok az
ismeretek, amelyeket a gyerekek él -
ményszerűen sajátítanak el, hatékonyab-
ban rögzülnek, és később könnyebben
előhívhatók. A kipróbált osztálytermi
órán a tananyag-szervezési eljárások vál-
tozatosságával biztosítottam a gyerekek
számára az élményszintű megismerést,
fokoztam a tanulók tantárgyhoz való
kötődését, erősítettem tanulási motivá-
ciójukat. 
      A módszer alkalmazásával fejlődött a
tanulók digitális készsége, ismeretszer-
zési- és feldolgozási képessége, problé-
mamegoldó gondolkodása, szóbeli és
írásbeli kommunikációs készsége, elő-
adói képessége, team-munkájának haté-
konysága, ön- és társmotiváló képessége,
valamint önálló tanulási képessége.

Bejczi Mónika szaktanár

A „fordított osztályterem” 
tanulásszervezési módszer alkalmazása
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A Tudorka és a Cseperedő csoportos
gyermekek a Múzeumnyitogató-bérlet
„LÉTelem Élelem” programsorozat kere-

tében a Képtárba látogattak el.  
Megnézték a textilkiállítást, majd a

festményekkel ismerkedtek. Az alkotá-
sokból kiemelt kis részleteket kellett
megkeresniük az eredeti műveken. 

Nyári István Csirkeragu ’81 végén
című festményét nézegették, megbeszél-
ték, ki mit lát, gondol. 

Majd húslevest „főztek”, a hozzáva-
lóit képeken azonosították.

A végén elmondta mindenki, mi a
kedvenc étele. Sok ismeretet szereztek a
gyerekek.

2022 .  május hírmondó4

Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Gyöngyös-kert Óvoda intézményen
kívüli programjai

A Cseperedő csoport a kőszegi Alsó-
réten töltött egy vidám délelőttöt. Miénk
itt a rét! – címmel az idén is megszervezte
közös környezeti szemléletformáló soro-
zatát az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
és az Írottkő Natúrparkért  Egyesület. 

A rét füvébe gondosan kaszált aka-
dálypályán a 2022-es év madarával, a
zöld küllővel ismerkedtek meg a gyer-
mekek az első állomáson. „Bebújhattak a
madár bőrébe”, megtudták,  hogyan táp-
lálkozik hangyával és hangyatojással.

Utána három odút imitáló dobozba
néztek be, hogy megtudják, milyen állat-

ok költözhetnek az odúkba. Az egyikben
egy kitömött nyuszt nézett velük farkas-
szemet, a másikban macskabagoly tojá-
sok rejtőztek, a harmadikba erdei sikló
költözött (gyurmából). 

Majd madár árnyképek „repültek” a
fejük felett, azok alapján kellett kitalálni
a gyerekeknek, milyen madarakat látnak. 

Kaptak almát, táblára rajzolhattak, s
vidáman szaladgáltak a szabadban. A vas-
útállomásra Dottóval utaztak vissza, bol-
dog volt MINDENKI!

Elfáradva, de sok hasznos tudnivaló-
val, információval a tarsolyukban érkez-
tek haza. 

Az alábbiakban szeretnénk közzé tenni
felsődobszai Szeretet-kikötő felhívását,
melyhez az Apponyi Albert Általános
Iskola diákjai is csatlakozni szeretné-
nek. Kérünk minden olyan családot,
tanítványt, aki a nemes céllal egyetért,
hogy készítsen egy képeslapot és küldje
be az iskolába az osztályfőnököknek! Az
elkészült képeslapokat iskolánk hon-
lapján is megjelentetjük.

Köszönettel: Bejczi Mónika
intézményvezető

Mi, a felsődobszai „Szeretet-kikötő”
gyerekei felhívással fordulunk minden

iskoláshoz, fiatalhoz, felnőtthöz.

Nem akarunk tovább háborút, amely-
ben ártatlan gyerekek halnak meg, csa-
ládok veszítenek el mindenüket!

Nem akarunk a háború gondolatá-
val lefeküdni és felkelni!

Nem akarjuk, hogy ennek a ször-
nyűségnek a képeivel találkozzunk!

Meg vagyunk zavarodva. Nem ért-
jük, hogy mi történik. Félünk.

Aggódunk, hogy mi lesz. Félelem
nél kül akarunk felnőni!

Tegyünk valamit! A béke a mi fele-
lősségünk is!

Csak együtt lehet erős a hangunk!

Kérünk, küldj egy képeslapot lakóhe-
lyedről, és írd rá békeüzenetedet, béke-
vágyadat! A felsődobszai Szeretet-kikö-
tőben a beérkezett képeslapokból egy
végtelenül hosszú leporellót készítünk,
amit júniusban, ukrán gyerekekkel kö -
zösen, akár több száz méteren ke resztül
felemelve bemutatunk a világnak. Ha
nincs otthon lakóhelyedet ábrázoló
képeslap, akkor készítsd el magad, rajz-
zal, montázzsal egy képeslap méretű
keménypapírra! Biztass minden iskola-
társadat, sőt felnőtteket is, hogy ők is
küldjenek egy üzenetet! Kopogj be is -
merősökhöz, szomszédokhoz, segítse-
nek, hogy minél hosszabb legyen a bé -
ke-leporellónk! Kérd meg az iskoládat,
hogy egy közös borítékban, csomagban
küldjék el a gyűjtött képeslapokat!
      Kérünk, hogy az üzenet mellé írd
oda, hogy melyik településről küldöd, mi
a keresztneved és hány éves vagy! A leg-
különlegesebb üzeneteket közkinccsé
tesszük! A képeslapot mindenkinek nem
tudjuk majd külön-külön megköszönni,
de a legtöbbet küldő iskolákkal felvesz-
szük a kapcsolatot. Az elkészített, akár
több száz méteres leporellót szeretnénk
átadni Budapesten hazánk köztársasági
elnökének.

Küldj egy képes -
lapot a békéért!
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Egyházközségi eseményeink
•      JÚNIUS 19. VASÁRNAP: ÚRNAPJA: A szent-
mise délelőtt fél 9-kor kezdődik a Plébániatemp-
lomban!!! A szentmise után jó idő esetén megtart-
juk az úrnapi  körmenetet a szokott útvonalon!  
•     Június 19-én, vasárnap délután 3 és 5 óra
között: egyházközségi hozzájárulás gyűjtése és
szentmise-szándékok íratása lesz az idei év máso-
dik félévére a közösségi házban.
       Egyházi hozzájárulásunkkal helyi temploma-
ink (Plébániatemplom, Apáti templom, Szentkúti

kápolna) egyházi létesítményeink és épületeink
(Szentkút, Közösségi ház, Plébánia) fenntartását,
működését segíthetjük. Az egyházi hozzájárulás
mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által országosan megállapított éves nettó jövede-
lem (nyugdíjasok esetében az éves nyugdíj) 0,5%-a.
A befizetéskor tisztelettel kérjük ennek figyelembe
vételét! Támogatásukat hálásan megköszönjük,
adományaikat a jó Isten fizesse meg bőkezűen! 

Bálint atya és a Gencsapáti Egyházközség

Pünkösd a Húsvét beteljesedése és befejezése, a
harmadik isteni személy, a Szentlélek ünnepe.
Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán, a búcsú-
zó Jézus ígérte meg a Szentlélek elküldését
apostolainak, s ez az ígéret teljesedett be a fel-
támadás utáni ötvenedik napon. 

Az első pünkösd alkalmával a Lélek kiáradt az
apostolokra és útnak indította őket a tanúságté-
tel útján. A Lélek egykor megértette a tanítvá-
nyokkal a krisztusi tanítás igazságát, megvilágí-
totta számukra a Megváltóról szóló prófétai
jövendöléseket, amelyek Jézusban teljesedtek be.

Vajon mi lehet a Szentlélek szerepe az embe -
rek, az emberiség életében? Ha röviden akarunk
válaszolni erre a kérdésre, akkor azt mondhat-
juk, hogy „a világ és benne az ember megszentelé-
se.” A Szentlélek a keresztség által kezdi meg az
ember megszentelésének művét. A keresztség
szentségében a Szentlélek önti a megkeresztelt
emberbe az istengyermekség lelkét, és arra ösz-
tönzi, hogy gyermeki bizalommal forduljon
Istenhez és Atyának szólítsa őt. „Maga a Lélek
tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei
vagyunk” – írja Szent Pál apostol.(Róm 8,16).

A Szentlélek tevékenységének következő állo-
mását a bérmálás szentsége jelenti. A Szentlélek
megújítja a bérmálkozó személyben kiáradását,
megerősíti őt istengyermekségében, bátorságot
ad a hit megvallására és segítséget a keresztény
élet gyakorlásához. Klasszikus példája ennek az
első Pünkösd, amikor a gyáva, félénk apostolok
az utolsó vacsora termébe zárkózva várakoznak
Krisztus ígéretének valóra válására, azaz a
Szentlélek eljövetelére. Amikor tüzes lángnyel-
vek alakjában leszáll rájuk a Szentlélek, akkor
bátorság tölti el őket, elpárolog a félelmük és
bátran hirdetik Krisztus evangéliumát. 

A Szentlélek azonban nem csupán a kereszt-
ségben és a bérmálásban működik, hanem min-
den szentségben: a bűnbánatban, éppúgy, mint
a betegek kenetében, vagy az egyházi rend és
házasság és szentségében is. Azt mondhatjuk
ezért, hogy a keresztény ember egész életét, a
születésétől kezdve, titokzatos módon öleli
körül a Szentlélek tevékenysége. A szentségek a

Szentlélek erejét csupán felajánlják nekünk,
hogy a hit által szabadon elfogadhassuk azt. De
sajnos el is utasíthatjuk ezt a kegyelmet, vagy
semmibe vehetjük.

A Szentlélek mindig nagyon gyöngéden köze-
ledik az emberhez, mindenfajta kényszer nélkül.
Ahhoz közeledik, aki a szív csendjében várja jöt-
tét. A Lélek csak akkor fog eljönni, ha várunk
Rá, ha minden szavára odafigyelünk, s ha eltölt
bennünket az a vágy, hogy Ő működjön az élet-
ünkben. Csak olyan mértékben fog eljönni hoz-
zánk, amilyen mértékben megszületik szívünk-
ben az Ő jelenléte és működése utáni vágy. 

A Szentlélek működését nemcsak az ünnepi
pillanatokban, vagy a jelentősebb események
alkalmával tapasztalhatjuk meg. Isten Lelke az
egészen hétköznapi élethelyzetben segíti az
embert: erőt ad a fáradtság idején. Vigasztalást
nyújt a bánatban és lelkesedést ébreszt a lelki száraz -
ság, kiégés idején. Lelki társként mutatkozik meg,
amikor elhagyatottnak és magányosnak érezzük
magunkat. Nyugalommal tölt el minket, amikor
valami miatt zaklatott, háborgó a lelkünk, és utat
mutat számunkra, amikor tanácstalanok vagyunk.
Buzgóságra ösztönöz minket, amikor lankad vallá-
sosságunk. Megvilágosítja értelmünket hitünk igaz-
ságaival kapcsolatban és megerősíti akaratunkat a
jóra való törekvésben. Őszinte bűnbánatot ébreszt
bennünk és megadja a lelki újjászületést. 

A Szentlélek az a kapocs, aki Istenhez köt
bennünket, s a Szentlélek által fordulhatunk
tanúságtételünkkel a világ felé. Az apostolok
imádság közben kapták meg a Szentlelket, a
vigasztalót. Imádkozzunk buzgón, naponta és
figyeljünk a Lélek indításaira egész életünkben.
Szent Pál apostol tanítja: „A nekünk ajándéko-
zott Szentlélek által kiáradt szívünkbe az Isten
szeretete. (Róm 5,5) Ha a Lélek szerint élünk,
bennünk él a szeretet. Rajtunk áll, hogy enged-
jük-e működni bennünk és közöttünk. Jézus
mondja: „Vegyétek a Szentlelket!” Mi pedig kér-
jük segítségét, hogy mindannyian az egyház, a
krisztusi közösség építői és az evangélium hite-
les tanúi lehessünk mindenkor a világban!

Bálint atya

A Szentlélek életünk megszentelője
IMÁDSÁG
A SZENTLÉLEKHEZ

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Jöjj el, lelki vigaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Fáradságban nyugalmunk,
Hévben hűvös árnyékunk,
Sírásunkban örömünk,
Sírásunkban örömünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ó dicső nap, híveid
Sötétséges szíveit
Világítsd be, légy velünk,
Világítsd be, légy velünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Add, Uram, a híveknek,
Benned bízó népeknek
Hétszeres kegyelmedet,
Hétszeres kegyelmedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Esdve kérünk, ó engedd,
Hogy elnyerjük a mennyet,
S megláthassuk színedet,
Megláthassuk színedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
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Képviselő-testületi ülés

•     Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36-30/630-6388
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06-30/4734-519
•     Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Tel.: +36/30/210-2928
•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té -
ren 29 m²-es helyiség: 06-20/957-5731
•     Cseresznyefa rönk eladó! Tel: 06-
70/371-1042
•     1 db fürdőszobai hősugárzó eladó!
Tel: 06-30/557-6438 
•     Gencsapátiban, a beépülő Alkot-
mány utcában két tulajdonostól kb.
6500 nm-es építési telek eladó. Irányár:
29,9 millió Ft. Érd.: 06-30/927-3521
•     Tolókapát (kézi) vennék! Érdeklődni:
Horváth Lajosné Gencsapáti Hunyadi u.
329. Tel.: 06/94/330-352, 06/30/9363-296
•     Eladó 55×37×33 cm-es, műanyag, kék
színű, hibátlan állapotú Savic kisállat
hordozó. Érd.: +36/30 518-8617
•     Keresek eladó fóliasátrat és fóliasá-
tor vázat. Tel.: +36/30 518-8617
•     Gencsapáti irodába heti 8 órás mun-
kavégzésre, takarítónőt keresünk. Ér -
deklődni: 20/572-3596
•     Kétéves kisgyermek mellé alkalman-
kénti gyerekfelügyeletre keresek lehető-
leg helyi segítséget.! 06/70/533-8440

Apróhirdetések

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. április 14-én
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 képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző.

A Képviselő-testület az ülés során meg-
hívásos beszerzési eljárás kiírásáról hatá-
rozott az apáti településrészen, a
Gencsapáti 692/75 hrsz.-ú ingatlanon
létesítendő játszótér megvalósítására.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. április 21-én
16.00 órakor a Gencsapáti Polgármes-
teri Hivatalban rendkívüli, nyilvános
testületi ülést tartott.
         Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Abért Valentin, Gájer László-
né, Gergácz István, Kiss Tibor és Dr. Őry
Ferenc önkormányzati képviselők (6 fő). 
         Geröly Tibor alpolgármester egyéb
halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni a Képviselő-testület
munkájában.
         A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző.

A Képviselő-testület az ülés során 

1.       elbírálta 

1.1.    az Alkotmány utca Szentegyház
utca és Malom utca közötti 925 méteres
szakaszának burkolat-felújítására kiírt
beszerzési eljárás keretében benyújtott
árajánlatokat,

1.2.   a zártkerti utak burkolat-felújítá-
sára és tereprendezésére kiírt beszerzési
eljárás keretében benyújtott árajánlato-
kat – a képviselő-testület a beszerzési
eljárást eredménytelenné nyilvánította,
és új beszerzési eljárás kiírásáról hatá-
rozott,

1.3.   az Apponyi Albert utca csapadék-
víz-elvezetés, burkolat-felújítás és közte-
rület-fejlesztés tervezői, illetve műszaki
ellenőri feladatainak ellátására kiírt
beszerzési eljárás keretében benyújtott
árajánlatokat,

1.4.   Gencsapáti 917/2 hrsz.-ú ingatla-
non létesítendő bölcsődeépület tervezői,
illetve műszaki ellenőri feladatainak ellá-

tására kiírt beszerzési eljárás keretében
benyújtott árajánlatokat.

2.      döntött arról, hogy 

2.1.   támogatási kérelmet nyújt be a
VP6-19-2-1-69-8-1-9-21. kódszámú,
„Eszközbeszerzési támogatás” pályázatra
– az Önkormányzat a pályázat keretében
faaprító gépet és pótkocsit kíván besze-
rezni a Műszaki Csoport részére,

2.2.   elvégezteti a COOP ABC melletti
10 méteres járdaszakasz felújítási mun-
kálatait.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. április 28-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.
         A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző.

A Képviselő-testület az ülés során elbí-
rálta az apáti településrészen, a Gencs -
apáti 692/75 hrsz.-ú ingatlanon terve-
zett játszótér megvalósítására kiírt be -
szerzési eljárás keretében benyújtott
árajánlatokat.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. május 9-én
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.
         A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző.

A Képviselő-testület az ülés során 

1.       tárgyalt a Gencsapáti 917/2 hrsz.-ú
ingatlanon létesítendő bölcsődeépület
megvalósításával kapcsolatos önkor-
mányzati feladatokról,

2.      lezárta a község településrendezési
eszközeinek módosítási eljárásának véle-
ményezési szakaszát.

Összeállította: 
Dr. Görög István jegyző  

Az Önkormányzat – a település idős
lakóinak megbecsülése, támogatása és
szociális biztonsága érdekében – 2018-
ban időskorúak települési támogatásá-
ról határozott.

A támogatásra az a bejelentett lakó-
hellyel és életvitelszerűen a településen
élő 80. életévét betöltött személy jogo-
sult, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem a 140.000 Ft-ot nem
haladja meg.

A támogatás összege: 20.000 Ft,
mely évente egy alkalommal adható. 

A támogatás iránti kérelem tárgyév
október 31-ig nyújtható be. 

A kérelemhez csatolni kell az előző
havi nyugdíjszelvényt!

A támogatással kapcsolatban a Pol-
gármesteri Hivatalban kérhető tájékoz-
tatás.       

Bodorkós Ferenc, polgármester

Időskorúak
támogatása
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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

Régi motorkerékpárokat
és alkatrészeket vásárolnék

állapottól függetlenül!
Érdeklődni: 06/30/1949-593  Hívjon bizalommal!

Komáromi Kázmér, helyi lakos

2022. június 9-én és 10-én 8.00–16.00
óráig Gencsapáti Kossuth utcában –
oszlop csere, szabványosítás miatt –
áramszünet lesz!

Áramszünet

Nyáron is válassza az 502-est,
az üzlet légkondicionált!

Jó ételek
Jó italok

Jó emberek

Nyitva: 
hétfőtől-péntekig 

7.00 – 15.30

Telefon: 06 94 568 185
9721 Gencsapáti, Ipari u. 1.
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Tisztelt Gencsapátiak,
      Az alábbiakban mellékelt táblázat-
ban tekinthetik meg a szombathelyi és
kőszegi zöldudvarok címét és nyitvatar-
tási idejét. A zöldudvarokban díjmente-
sen leadható hulladékok fajtáját, meny-
nyiségét, a lerakási alkalmak éves számát
a táblázatban olvashatják!

Zöldudvar

ZÖLDUDVAROKBAN FOGADHATÓ HULLADÉKOK

HULLADÉK MEGNEVEZÉSE MAGYARÁZAT LEADHATÓ
MENNYISÉG

LERAKÁSI
LEHETŐSÉG ÉVENTE

Használt motor- és kenőolaj fáradt olaj 7 kg 2

Papír és karton csomagolási hulladékok karton
50 kg 6Papír és karton újság, könyv

Műanyag csomagolási hulladék nem szennyezett fehér hungarocell 1 m³ 12

Fém csomagolási hulladék aludoboz (sörös és üdítős dobozok) 20 kg 12

Vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladékok tetrapak (tejes és üdítős doboz) 20 kg 12

Egyéb kevert csomagolási hulladékok fólia, petpalack 20 kg 4

Üveg csomagolási hulladékok palackok, befőttes üvegek 30 kg 12

Textil használható, tisztára mosott ruhanemű

Termékként nem használható
gumiabroncs

Személygépkocsi gumi,
felni nélkül 5 db 2

Beton tégla cserép kerámia
frakció, vagy azok keveréke törmelék 1200 kg /

1 m³ 1

Üveg hagyományos síküveg (ablaküveg, 
nem ragasztott, nem fóliázott) 10 kg 1

Étolaj és zsír használt étolaj és zsír 5 l 12

Elemek és akkumulátorok pl. használt elemek, telefon
ill. fényképezőgépakkumulátorok 30 kg 2

Ólom akkumulátorok

Veszélyes anyagokat tartalmazó, 
kiselejtezett elektromos ill.
elektronikai berendezések

pl. hűtő, TV 50 kg 1

Kiselejtezett elektromos,
ill. elektronikai berendezések

monitor, DVD lejátszó
rádió, fényképezőgép, 50 kg 2

Műanyagok kerti bútorok, 
redőnyök (fém nélkül), játékok 20 kg 2

Vas és acél csövek, vaslemezek, fémtárgyak 1 m³ 2

Lom hulladék bútorok (kárpitos is), ágyak 300 kg 2

ZÖLDUDVAROK CÍME ÉS NYITVATARTÁSI IDEJE

Szombathely
Külső Söptei út – a Paintball pálya mellett

Kőszeg
Csepregi út 1.

Kedd: 8–15.30 Kedd: 8–15.30

Csütörtök: 8–15.30 Szerda: 9–16.30

Péntek: 8–15.30

Minden hó 3. szombat: 8–15.30 Minden hó 2. és 4. szombat: 8–15.30
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Az Idősek Klubja áprilisi programjairól…
Fiatal nyugdíjasainkkal április 21-én
Szombathelyen a Savaria Múzeumban
megnéztük a Sisi kiállítást (Királyné
feketén-fehéren). Utána egy kellemes
sétát tettünk a főtéren, ahol fagylaltoz-
tunk is egyet.

Az Idősek Klubja 
júniusi programajánlója:

Június 4. (szombat): 
„Szépkorúak-pünkösdje”

Továbbra is várjuk az érdeklődőket a
klubba minden héten kedden 9.00-
10.00 óráig vérnyomás-, vércukor-, és
testsúlymérésre.
      A programokra jelentkezni, és továb-
bi információt kérni személyesen vagy
telefonon a Gencsapáti Szociális Szolgál-
tató Központban lehet.
      Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út
225. Tel.: 94/510-835, 30/549-2552

Egy borongósan induló áprilisi napon
játékos kedvű nyugdíjasainkat délutáni
agymozgatásra hívtuk. A bátor, vállalko-
zó kedvű szépkorúakkal Aktivity-t ját-
szottunk, ami mondhatom mindannyi-
unknak nagy élmény volt. 

Április 13-án megtartottuk hagyomá-
nyos ünnepünket, a húsvétot. Klubtagja-
inkat, vendégeinket terített asztalnál
piros tojással, sonkával, kaláccsal láttuk
vendégül. Az idősek a köszöntő után,
nagy lelkesedéssel vetették bele magukat
a csoki tojás keresésébe.     
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Május 6-án szemétszedést szerveztünk a falu terü-
letén. 

Apáti vasútállomás környékén és a Horgásztónál
is sok szemetet találtunk. Az Alkotmány utca faluba
vezető szakaszán és a játszótéren is hetente, de akár
naponta lehetne szedni a szemetet sajnos. A patakok
környékén a vízben is rendszeresen üvegeket, sörös
dobozokat találnak. Lehetőségeinkhez mérten igye-
keztünk összegyűjteni a szemetet a falu területéről.

Köszönjük a Műszaki Csoportnak a szemét elszállí-
tását, és minden résztvevőnek a segítséget! Vigyáz-
zunk falunk tisztaságára!

A Mozdulj Gencsapátiért Egyesület hírei
Több ízben találkoztunk házi tészta
készítése kapcsán. A résztvevők élvezték
a közös tésztakészítést, beszélgetést.
Nagyon köszönjük Mucza Béláné Piros-
ka néninek a felajánlást és lehetőséget! 

Április 30-án egyesületünk buszos utazást szervezett a csepregi Néber-Tóth Pincéhez. 
      Marci három díjnyertes borát közösen meg is kóstoltuk, majd segítettünk a május-
fa díszítésében és állításában is. Jó társasággal, szép időben, vidám pár órát töltöttünk
Csepregen. Köszönjük a finom borokat és a jó zenét! Jól éreztük magunkat!

Húsvétkor a Gencsapáti-Perenye Pol-
gárőrség hét fővel vett részt a Nagy-
szombati körmenet biztosításában.

Április 30-án szervezetünk megtar-
totta éves beszámoló közgyűlést, melyen
Benkő János Gyula elnök beszámolt az
elmúlt évben végzett munkáról pénzügyi
gazdálkodásáról.

Ezt követően Orbán Ottó az ellenőr-
ző bizottság elnöke tájékoztatást tartott
az ellenőrző bizottság tavaly végzett
munkájával kapcsolatban.

A vacsora elfogyasztása után kötetlen
beszélgetéssel töltötték az időt.

A lomtalanítás ideje alatt fokozott
járőrszolgálattal biztosították a zavarta-
lan lebonyolítást.

Május 13-án késő délutáni órákban a
Benkő család kül- és belterületi járőr-

szolgálatot teljesített, amikor illegális
hulladéklerakókat csíptek fülön. A rend-
őri intézkedés és a hulladék elszállítás
ideje alatt biztosították a területet.

Május 16 és 20-a között a helyi kör-
zeti megbízottal felváltva végeztek az
általános iskola és óvoda környékén köz-
területi megfigyelést és biztosítást, mert
május 13-án idegen kisbuszból nem helyi
férfiak megszólítottak egy általános isko-
lás kislányt.

Kérjük, hívják fel gyermekeik figyel-
mét az óvatosságra!

Kérjük a község lakosságát, ha ide-
genek és házalók csengetnek be, ne
engedjék be őket, hanem hívják a 112-es
segélyhívót és kérjenek rendőri intézke-
dést!

A Polgárőrség hírei
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Siposné Pósfay Luca a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes tán-
cosa a Muharay Elemér Népművészeti
Szövetség által megrendezett „Járd a
saját táncod” című országos szólótánc-
versenyen, Bagon, Fülöp Ferenc-díjat
nyert, amelyhez szívből gratulálunk! 
      Luca és dr. Györke Eszter (Fülöp
Ferenc-díjas táncos) fergeteges asszony-
táncot mutatott be az országos verse-
nyen és méltán érdemelte ki a hagyo -
mány őrző mozgalom legmagasabb szó-
lista elismerését.  

Siposné Pósfai Luca Fülöp Ferenc-díjat nyert

Sajtóközlemény

Megkezdődtek a Savaria Ipartechnika Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések

2022/05/06

A nemrégiben nyert, mintegy 134,19 millió forintos európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás célja,

hogy a Gencsapátiban fémmegmunkálással és precíziós alkatrészek gyártásával foglalkozó vállalat tovább csök-

kentse ökológiai lábnyomát, valamint növelje technológiai és gyártási kapacitásait. 

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés célja a Savaria Ipartechnika Kft. gazdasági-termelési folyamatainak és

az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával, illetve eszközbeszerzé-

sen keresztül a vállalati technológia fejlesztése, mely által a vállalat megfelelhet a szegmens által támasztott, tech-

nológiai háttérre vonatkozó kritériumoknak.

A Széchenyi Terv Plusz program keretében, Gencsapátiban megvalósuló projektben az alábbi elemek valósulnak meg:

•     60 kW-os napelemes rendszer telepítése;

•     DMG DMU 50 3rd Generation szimultán 5 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése;

•     Wenzel LH6.7,5.5 típusú prémiumpontosságú 3D koordinátamérőgép X3 Freeform beszerzése;

•     Makino DA300 típusú 5 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése;

•     Kommunikációs képzés, tanácsadás.

Az uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés eredményeként a Savaria Ipartechnika Kft. nemcsak tovább csök-

kenti ökológiai lábnyomát, valamint növeli technológiai és gyártási kapacitásait, hanem fejleszti döntéshozói kom-

petenciáit is.

A projekt megvalósulásának tervezett befejezése: 2023. 09. 30.

A projektről bővebb információt 

a https://savariaipartechnika.hu/palyazat/ weboldalon olvashatnak.
A projekt azonosítószáma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01508

További információ kérhető: 

Farczádi Balázs, sajtóreferens

+36 1 279 1701, balazs.farczadi@goldcomm.hu
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A Toborzó emlékfutás résztvevőit-szer-
vezőit és a Magyar Kultúra Lovagjait
fogadtuk a Gencsapáti Szentkúton!

Gencsapátiban május 9-én, hétfőn 19
órától vártuk a Művelődési Ház és Könyv-
tárnál a Magyar Kultúra vasi lovagjait,
innen lovas kocsival mentünk ki a Szent-
kúthoz! (köszönet Geröly Tibor alpol-
gármester úrnak!).  Itt rövid köszöntő
után népzenével-népdallal köszöntöttük
vendégeinket, külön Nick Ferencet, a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnökét,
Majthényi Lászlót a Vas Megyei Közgyü-
lés elnökét.

Közreműködtek a Gencsapáti Félnó-
tás Népdalkör tagjai a Zsivány Zenekar,
valamint a Képeslevelezőlap-gyűjtők
Retró Dalköre.

A finom vadpörkölt vacsora után az
emlékfutás kopjafájára szalagot kötött
Majthényi László – a Vas Megyei Köz-
gyűlés elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja,
valamint Geröly Tibor Gencsapáti alpol-
gármestere. 

Az emlékfutás szervezői emléklapot
adtak át Majthényi László elnök úrnak
és Bodorkós Ferenc polgármesternek. 

Köszönjük a Szombathelyi Erdészeti
Zrt., Ludwig 2000 Bt., Gencsapáti Köz-
ség Önkormányzata-Műszaki csoportja,
Zsuska Cukrászda és Gyöngyi, Matild,
Kati, Viki támogatását, segítségét.

A Toborzó Emlékfutást a Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány szervezetében 2021-
ben alakult Katonaolimpikonok Baráti
Köre szervezi. A kör elnöke Szabó István

honvédelemért felelős ál -
lamtitkár, alelnök Papp
János ezredes.  a Magyar
Kul túra lovagja. 

A Toborzó emlékfutás
végrehajtására a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány a
Ma gyar Honvédség Pa -
rancsnokával együttműkö-
dési megállapodást kö tött.
Az 1830 km-es, jellemzően
toborzó programokkal teli
út során a kultúra lovagjai
kiemelt kulturális programokat tervezett
jellemzően olyan helyeken, ahol van lo -
vagi kötődés. Így Sárszentmihályon (hon-
védelmi verseny), Gencsapátiban (Lovagi
találkozóval egybekötött katona-civil
találkozó), Győrváron (honvédelmi ver-
seny), Sarkadon (első lovagunkról, Búza
Barna életéről Béres Klára és Me linda által
írt könyv bemutatása), Aranyosapátiban
(Honvédelmi nap).

Fotó: Garas Kálmán fotóművész, 
a Magyar Kultúra Lovagja

Toborzó emlékfutás
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