
Szeptember második hétvégéjén, a 
sportpályán került megrendezésre az 
Érték és közösség – Gencsapáti falunap.  

Célunk, hogy tényleg értéket közve-
títsünk, és közösségi élmény legyen min-
den évben a falunap. Akik kilátogattak a 
rendezvényre, ismét színvonalas progra-
mok közül válogathattak és a család ap -
raja-nagyja megtalálhatta a számára szó-
rakoztató kikapcsolódási lehetőséget.  
Sajnos idén az időjárás nem volt velünk, 
többször is leszakadt az ég, de ez nem 
szegte kedvét sem a főzőcsapatoknak, sem 
a rendezvényre kilátogatóknak. A legki-
sebbeket népi játszóház, körhinta, csil-
lámtetkó, arcfestés várta, az idősebbek a 
Mozdulj Gencsapátiért Egyesület és a 
Gencsapáti Borbarát Hölgyek jóvoltából 
helyi termelők borait kóstolhatták az igé-
nyesen kialakított borteraszon. Az egész-
ségsátorban a Gencsapáti Szociális Szol-
gáltató Központ munkatársai és a Védő-
női szolgálat vércukorméréssel, vérnyo-
másméréssel, tanácsadással várta az ér -
deklődőket. A sátorban közös estebéd-
del, pörkölttel, debreceni kolbásszal és 
csapolt sörrel várták Gencsapáti lakóit. 

Eközben a „Gencsapáti ízei” főzőver-
seny zajlott, melyre idén 12 csapat neve-
zett. Nagyon köszönjük ezúton is a kitar-
tást a csapatoknak, az időjárás viszontag-
sága nem volt érezhető sem a hangula-
ton, sem az ételeken. Az idei csapatok: 
Abért-Metál Ó-szeg, Apáti Kertészek, 
Egye-Ki, GERAPPA, Káposztalepkék, Kiss 
Kertészek, Marhajók, MOÓRzsaparti, 
Rottyantók, Útonjárók, Vadhajtás, Veled. 
Nagyon színvonalas, ízletes étkeket kós-
tolhatott a 6 tagú zsűri, akinek nehéz 

dolga volt a végső sorrend felállításával. 
Végül csupán egy-két pont döntött a he -
lyezésekről, nagyon szoros lett a végered-
mény. Az első három helyezett: 3. helyen 
végzett az Abért-Metál Ó-szeg csapata, 
akik zöldborsós tokányt főztek tarhonyá-
val, 2. helyen végzett a Káposztalepkék 
lubipecsenyéje, és a főzőversenyt az 
Útonjárók csapata nyerte, akik harcsa-
paprikást készítettek túrós csuszával.  
Perenye község különdíját a GERAPPA 
csapata kapta, akik a legfiatalabb csapat 
címet is birtokolták, a helyi fiatalokból 
álló csapat nagyon szépen helyt állt, tár-
konyos ragulevest főztek, és nagyon szé-
pen tálalva kínálták a zsűrinek. Kö szönjük 
minden csapatnak a nevezést, a remek 
ételeket, a zsűrinek az értékelést. 

A színpadi programok sorát a Gyön-
gyös-kert Óvoda nagycsoportosai nyitot-
ták, akik játékfűzésükkel méltán vívták ki 
a közönség vastapsát. Ezt követően a Vasi 
Népdalstúdió Csicsergő és Boróka cso-
portja következett, majd a helyi Félnótás 
Férfi Népdalkör vasi népdalokat és borda-
lokat énekelt. Bodorkós Ferenc polgár-
mester köszöntője után Batyi Árpád „Kala” 
és zenekara cigányzenei koncertjével foly-
tatódott a színpadi műsor. Tóth Árpád 
erőemelő világbajnokunk is bemutatko-
zott fantasztikus műsorával. Ezt követően 
a zenei műfajok széles repertoárjában 
mindenki megtalálhatta a számára kedve-
set: Joachim Serrano gitáros és Merics 
Nikolett sanzonékes műsora, a Varnyú 
Country fergeteges koncertje, operett elő-
adás a Big Mouse Band tolmácsolásában. 
A Batyi Fusion című produkció húzta a 
talpalávalót az esti mulatságban.  

Tisztelettel köszönjük minden támo-
gatónak és segítőnek a rendezvény elő-
készítésében és lebonyolításában nyúj-
tott segítségét.  
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Érték és Közösség – Falunap és főzőverseny 
Gencsapátiban

Európai Szociális
Alap
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Borterasz a falunapon
A falunapi program keretében a Gencsa-
páti Borbarát Hölgyek ismét Borteraszt 
rendeztek be, hogy a helyi gazdák borait 
kínálják a falunap résztvevőinek.  Köszön-
jük, hogy sokan ellátogattak hozzánk! 

Nagyon köszönjük a finom borokat! Akik 
nélkül nem lett volna Borterasz: Bolfán 
Imre, Jáger Imre, Kovács Zoltán, Mucza 
Béla, Tóth Sándor, Tömő Szabolcs, 
Veronka mama.  Jövőre újra találkozunk!  

2022. október 8-án szombaton, hagyo-
mányainknak megfelelően szüreti fel-
vonulást és mulatságot rendezünk, 
melyre minden érdeklődőt és felvonu-
lót szeretettel várunk! 

9.30 óra – termény betakarítási hálaa-
dás és a szőlősgazdák hálaadó szentmiséje a 
Szentkúton! Mindenkit szeretettel várunk! 

A szüreti felvonulás kezdete 13.00 
óra! (Előtte 10.30 órától várjuk a közös-
ségeket a szüreti fogatok díszítésére!) 
Indulás a Művelődési Ház és Könyvtár 

elől, majd a menet végigvonul a település 
utcáin, és visszaérkezik a kiindulópont-
ra. Idén a Herényiek Háza meghívásának 
is eleget teszünk és énekes-zenés-táncos 
megállót tartunk náluk is! 

Az elmúlt évekhez hasonlóan öröm-
mel és köszönettel vesszük, ha vendé-
gasztallal várják a felvonulókat!  

Szüreti mulatság 19 órától a Művelő-
dési Ház és Könyvtárban! Zene: DJ Szu-
nyog, közreműködik a Zsivány Zenekar! 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gencsapáti Szüret 2022.

Mély fájdalommal és szívünkben örök 
em lékkel búcsúzunk Geröly Csa báné 
óvodapedagógus kollégánktól, a Gyön-
gyös-kert Óvoda szeretett Gabi nénijé-
től. Jószívű nevelője volt a gyermekek-
nek, segítője az ifjabb szülőknek, barát-
ja a felnőtteknek, tisztelője az idős 
embernek. Amit így adott, amit egyéni-
sége sugárzott, az kivívta Gencsapáti 
számos családjának tiszteletét. 

Most elment 
közülünk, már 
soha többé nem 
simogathat meg 
minket szavai-
val, jóságos te -
kin tetével, sze-
retetteljes mo -
solyával. Vissza-
fogott, csendes 
természetével 
nyu galmat te -
remtett maga körül. 

Ő adni tudott: egész életében mást 
sem csinált, önzetlenül, természetesen, 
bölcsen. 

Mindig derűsen fogadta óvodásait, 
figyelt mindenre, játszott, mesélt, vidá-
man dúdolgatott, énekelt, jókedvet 
sugározva környezetének. Élményeket 
nyújtva, szeretetben nevelte a rá bízott 
gyermekeket, szebbé, változatossá, moz-
galmassá tette a gyermekkorukat, tarta-
lommal töltötte meg a hétköznapjaikat. 
Mostantól az égiek között szeretgeti 
tovább a számára oly kedves gyerme -
keket, s az azóta megszületett unokáját, 
Miklóst. Nagy akaraterővel harcolt a be -
tegség ellen, sokat szenvedett, de na -
gyon fegyelmezetten járta végig azt az 
utat, amelyet Isten rendelt neki. 

Utolsó napjaiban, gondolatban a kö -
szönet foglalkoztatta... Szerette volna 
megköszönni MINDENKINEK a feléje 
árasztott szeretetet, erre már nem volt 
lehetősége.  
„Lám, ennyi az élet, Gondoltad-e? 
Egy pillanat és mindennek vége. 
Szólni sem tudtál, hogy 
indulsz a messzeségbe. 
Maradt a nagy bánat, 
egy csendes sírhalom, 
Szerető szívekben örök gyász 
és fájdalom!” 
 
Szavakban, gondolatokban, érzésekben 
nehéz kifejezni, ami most a virágok és az 
örökmécsesek között legbelső énünkben 
lakozik. 
      Emlékeinkben megőrizzük a felejt-
hetetlen egyéniséged, a mosolygós, min-
dig barátságos arcod, és azt a képet, 
amelyet sok száz óvodásoddal együtt szí-
vünkkel látunk.

Búcsúzunk 
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Hiába dőltek meg a hőmérsékleti rekor-
dok a trópusi éghajlatot idéző napokon – 
ez a nyár is véget ért. Gyorsan csomagolt 
az augusztus és búcsúzás nélkül, szinte 
észrevétlenül elhagyott bennünket a 
vakáció. A lassan sárga színt öltő levelek 
mind azt sugallják: kezdődhet az új tan-
év! Farkas Beáta szerint mindig változik 
az élet, új kihívások jelennek meg, amikre 
nem lehet ugyanazokat a válaszokat adni. 
Így van ez az Apponyi Albert Általános 
Iskolában is, melynek oktató-nevelő 
munkájára az újabb és egyre újabb felada-
tok, valamint a folyton változó társadal-
mi és szakmai elvárások permanens 
hatást gyakorolnak. Vezetői feladataim 
ellátásának első évében világossá vált szá-
momra, hogy a vezetés igen összetett 
tudást és harmonikus egyéniséget kíván. 
Hiszem, hogy egy intézményvezető egész 
tevékenységét meghatározó ismertetője-
gye az állandó megújulásra való készség. 
Alapvető célom ezért ebben a tanévben 
is, hogy az általam vezetett iskola a törvé-
nyesség és szakszerűség mellett, nyugodt 
és kiegyensúlyozott környezetben folya-
matosan, az eddigi eredményekre tá -
maszkodva megfeleljen változó korunk 
kihívásainak, és korszerű, családias intéz-
ményként működjön. 
 
Szerencsésnek érzem magam, mert a 
munkám számos segítőre, támogatóra 
talált. Olyan emberek által, akik elhagy-
ták már az iskolapadot, mégis megkísér-
tette őket az egykori hívogató szeptem-
beri csengőszó és a felszabadító júniusi 
zsivaj közti időszak szellemi varázsa. Ezt 
bizonyítja önzetlenségük, amiért név 
szerint is szeretném számukra a hálámat 
kifejezni. Köszönetet szeretnék mondani 
minden segítségért, támogatásért: Abért 
Lajosnak, Abért Valentinnak, Aszódi 
Jánosnak, Bodorkós Andrásnak, Bolfán-
né Zöhrer Mónikának, ifj. Geröly Tibor 
Balázsnak, Horváth Tibornak, Hosszú 
Gergőnek, Kerék Sándornak, Kiss Tibor-
nak és ifj. Kiss Tibornak, Kozmorné Szlá-
vich Mónikának, László Balázsnak, az 
Ostyola házaspárnak, dr. Őry Ferencnek, 
Szabó Zsuzsannának, Tolnay Ákosnak és 
Tömő Ferencnek. Köszönet Gencsapáti 
község Önkormányzat képviselőtestüle-
tének az országos mérések lebonyolítá-
sához és a tanév sikeres kezdéséhez nyúj-
tott segítségéért, Perenye község Önkor-
mányzat képviselőtestületének pedig a 
tanév végi könyvutalványokért. Hála és 
köszönet minden szülőnek, aki anyagi 
felajánlásával támogatást nyújtott az 
iskolában folyó pedagógiai munka sike-
réhez, céljaink megvalósításához. 
Az iskola az a hely, ahol ráirányítják az 
ember figyelmét a tudás fájának meg-

szerzésére, a tehetség csiszolására, a művé-
szetek ismeretére és gyakorlására, s a sport 
szeretetére, alázatára. Az Apponyi Albert 
Általános Iskolában ezért a 2022/2023. 
tanévben a tanulás mellett igyekszünk 
minél több tanulót minél több délutáni 
tevékenységbe bevonni. A tehetséggondo-
zó és szakköri palettánk bővítésével és szí-
nesítésével a személyiségfejlődés mellett 
minél több örömteli élményt szeretnénk 
nyújtani a nálunk tanuló diákoknak.  
 
Ebben a tanévben ezért a matematika, 
valamint a magyar nyelv és irodalom 
tantárgyak mellett angol és német nyelv-
ből is középiskolai felkészítő foglalkozá-
sokat szerveztünk. Az 1-6. évfolyamosok 
számára kézműves szakköröket indítot-
tunk. A Magyar Íjász Szövetséggel szer-
ződést kötve iskolai íjászkört alapítot-

Hát hajrá, új tanév! tunk, a Magyar Kézilabda Szövetséggel 
együttműködésben kézilabda csapat 
edzését kezdtük el az 1-2. osztályos kor-
osztályban. Folytatjuk a Magyar Gyer-
mek Labdarúgószövetség foglalkozásait. 
Az 1-8. évfolyamon ugrókötél szakkört 
szerveztünk, az iskolai sportkörön pedig 
a floorball és a tollaslabda sportágak 
népszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt. 
A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola 
kihelyezett tagozataként működve 
hangszeres zenét és szolfézst tanulhat-
nak diákjaink. S jelenleg is próbálkozunk 
egy rock and roll csoport indításával.  
 
Bízunk benne, hogy a délutáni foglalko-
zásoknak köszönhetően minden tanu-
lónk talál lehetőséget a tehetségének fej-
lesztésére és az intézményünk igazi „élet-
től zengő iskola” lesz. 
 
Jó tanévet kívánok!  

Bejczi Mónika, intézményvezető
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KÖNYVCSERE NAP 
AZ APPONYI SULIBAN 
 
Az Apponyi Albert Általános Iskolában 
ebben a tanévben célul tűztük ki a gyere-
kek olvasóvá nevelését. Mottóul Koszto-
lányi Dezső gondolatát választottuk: 
„Egész életre szóló útravaló az olvasás 
képessége.  Eszköz a tanulásban, az 
önművelésben, az értékes kikapcsoló-
dásban, de még a kapcsolatteremtésben 
is. Aki olvas, soha sincs egyedül…” 
      Az iskolába lépő kis elsősöket szeret-
nénk elvarázsolni a mesék világával. A 
tanító néni az első évben, míg saját 
maguk is meg nem tanulják a betűk 
összeolvasásának „tudományát”, sokat 
mesél majd nekik, mert a mesélésnek 
olyan bensőséges a hangulata, hogy 
képes megadni a gyerekek számára azt az 
érzelmi biztonságot, azt a csendes és sze-

retetteljes légkört, amelyben meg lehet 
pihenni, el lehet lazulni egy-egy fárasztó 
nap során. 

Az olvasni tudó alsó tagozatos diák-
jainknak is szeretnénk átadni a könyvek 
szeretetét. Az olvasás ugyanis az érzelmi 
intelligencia fejlesztésének legfontosabb 
eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre 
szóló nyomokat hagyhat a gyerekekben. 
A történetek kibontakozása során ugyan-
is egy kisgyerek a belső hangjaira figyel, 
miközben fantáziájának szabad utat ad, 
és saját vágyainak megfelelő képzeletbeli 
képeket alkot. Mindez segíti a félelmei 
legyőzésében, belső feszültségei feldol-
gozásában. A könyveket olvasó gyerek-
nek a varázspálcája a saját elméje lesz, és 
érzelmi gazdagsága segíti majd az élet 
megpróbáltatásaiban. 

A felső tagozatos kiskamasz és serdü-
lő diákjainkat is kalandozásra hívjuk a könyvek világába. Tesszük ezt azért, 

mert döntő többségük a telefon, tablet és 
laptop háromszögében éli az életét, és az 
iskolán kívül eszébe sem jut belelapozni 
egy könyvbe. Szeretnénk kiaknázni azt a 
képességüket, hogy szivacsként szívják 
magukba az információkat, ugyanakkor 
ki akarjuk csalogatni őket az online 
világból. Az általuk élt életszakaszban 
különösen fontos a különböző szerepek-
be való belehelyezkedés, a kritikus gon-
dolkodás elsajátítása, az önmaguk mások-
kal való összehasonlítása és a példaképek 
keresése. Így szórakoztató kalandregénye-
ket, olvasmányos és izgalmas kisregénye-
ket, önéletrajzokat, a barátságról szóló 
történeteket, valamint csavaros, rejtélyes 
vagy akár misztikus sztorikat ajánlunk 
számukra, mely jól megmozgathatja a 
fantáziát és a kreativitást. 

2022. szeptember 19-én egy új kezde-
ményezéssel próbálkoztunk: egy könyv-
csere nap formájában adtunk lehetőséget 
a diákoknak arra, hogy bemutathassák 
egymásnak a kedvenc könyveiket, felkelt-
ve ezzel a társaik érdeklődését. Az olvasás 
során szerzett élmények egymással törté-
nő megosztását követően pedig megte-
remtettük az alkalmat a könyvek cseréjére 
is. Így aki a kedvenc könyvét adta, cserébe 
kapott egy másik kedvenc könyvet is. 

Sikeres programunknak köszönhető-
en számos könyv cserélt gazdát ezen a 
napon, a mi legnagyobb örömünkre. Min-
den diákunknak jó olvasást kívánunk! 

Bejczi Mónika, intézményvezető

Te vidd a kedvenc könyvem, s én viszem a tiéd!

Friss hírek, infók: www.gencsapati.hu
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Egyházközségi eseményeink
1.    Változás a szentmisék időpontjában: 
•     Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy 
október 3- tól, a hétköznap esti szentmi-
sék 18 órakor kezdődnek a plébánia-
templomban. 
•     Vasárnaponként továbbra is reggel 8 
órakor és fél 10-kor tartunk szentmisé-
ket a plébániatemplomban. Az iskolai 
tanévben a fél 10-kor kezdődő szentmi-
sére elsősorban a családokat, a hittanos 
gyermekeket és szüleiket hívjuk és vár-
juk szeretettel. 
•     Szombatonként este 6 órától az apáti 
templomban tartunk vasárnapra érvé-
nyes előesti szentmisét. 
•     Októberben, a Szűzanya hónapjában, 
hétköznaponként az esti szentmisék 

előtt fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk a 
plébániatemplomban, szombatonként 
pedig az apáti templomban. Az imádság-
ra szeretettel hívjuk a kedves híveket, kü -
l ön szeretettel a hittanos gyermekeket! 
 
2.  Termény-betakarítási hálaadás: 
      A termény betakarítási hálaadást és a 
szőlősgazdák hálaadó szentmiséjét az 
idei évben október 8-án, szombaton, 
Ma gyarok Nagyasszonya főünnepén, 
délelőtt fél 10-kor tartjuk meg a Szent-
kúton. A közös hálaadásra mindenkit 
szeretettel várunk! 
 
3.    Az egyházközségi hozzájárulás befi-
zetésére a kedves híveknek október 

hónapban két alkalommal is lesz lehető-
ségük: október 16-án vasárnap és októ-
ber 23-án, vasárnap, mindkét alkalom-
mal délután 15 és 17 óra között a közös-
ségi házban!  
      Az egyházi hozzájárulás mértéke a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
által országosan megállapított éves nettó 
jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves 
nyugdíj) 0,5%-a, amellyel helyi templo-
maink, egyházi létesítményeink és épü-
leteink (szentkút, közösségi ház, plébá-
nia) fenntartását és működését segíthe-
tik. Támogatásukat hálásan megköszön-
jük, adományaikat a jó Isten fizesse meg 
bőkezűen! 

Gencsapáti Egyházközség 

Amint az mindenki előtt ismeretes, 2022. 
október 1. és november 28. között nép-
számlálás lesz Magyarországon. 

A népszámlálás egy mindannyiunkat 
érintő, általában tízévente ismétlődő 
adatgyűjtés. Az egész országban egy idő-
ben, azonos tartalommal és egységes 
módszertani alapon hajtják végre, kiter-
jed minden lakásra és személyre.  

A népszámlálás első szakasza október 
1–16. között zajlik, amikor minden Ma -
gyarországon élő személy online töltheti 
ki a népszámlálási kérdőívet.  

Aki nem él ezzel a lehetőséggel, azt 
október 17. és november 20. között szemé-
lyesen, otthonában keresik fel a számláló-
biztosok.  

November 21–28. között pedig a tele-
pülési jegyzőknél lesz pótösszeírási idő-
szak azoknak, akik bármilyen okból ko -
rábban kimaradtak. 

A népszámlálás révén pontos és 
rész letes képet kaphatunk hazánk né -
pességének nagyságáról, demográfiai 
jellemzőiről, egészségi állapotáról, isko-
lázottságáról, foglalkoztatottságáról, 
élet- és lakáskörülményeiről, valamint 
nemzetiségi és vallási összetételéről. 
Ezért a népszámlálás nagyon fontos ese-
mény a magyar katolikusok számára is.  

A népszámlálás 14. kérdése így hang-
zik: „Mi a vallása, felekezete?” A választ 
minden esetben csak digitális formában 
(a számlálóbiztosok, illetve a jegyzők is 
digitálisan, tableten töltik ki a kérdőívet), 
begépelés útján lehet megadni. 

A rendszer a „katolikus” szó begépe-
lése közben három választási lehetősé-
get kínál majd fel: 
•     a latin, azaz a római katolikus hívek 
ezt a lehetőséget válasszák: 
katolikus (római katolikus) 

Népszámlálás 2022. •     a bizánci, azaz görög katolikus hívek 
pedig ezt a lehetőséget válasszák: 
katolikus (görög katolikus) 
•     akik az előző kettőhöz nem tartoz-
nak, mert bár katolikusok, de egy másik 
közösséget, rítust képviselnek (pl. 
örmény vagy kopt katolikusok), választ-
hatják a harmadik lehetőséget: Magyar 
Katolikus Egyház. 

Nekünk keresztény, katolikus em -
bereknek minden körülménytől és el -
lenkampánytól függetlenül őszintén 
meg kell vallanunk a hitünket, nem-
csak egy népszámláláskor, hanem min-
den nap! Erre szólít bennünket az Úr 
Jézus is: „Azokat, akik megvallanak engem 
az emberek előtt, én is megvallom majd 
mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32) 

Felelősségünk és Krisztustól kapott 
küldetésünk, hogy így tegyünk és a nép-
számlálás alkalmával is bátran vállaljuk 
vallási hovatartozásunkat és valljuk meg 
a hitünket!  

Gombos Bálint, plébános 

2022. december 10. szombat 17.00 
órai kezdettel 
Helyszín: Gencsapáti templom előtti 
Miszori Zoltán tér 
      2022. december 10-én, a 19. találko-
zó gálaműsorát tekinthetik meg az 
érdeklődők a gencsapáti templom előtt, 
a Miszori Zoltán téren, amelyben hazai 
és határon túli hagyományőrző közös-
ségek mutatkoznak be. Láthatják az 
érdeklődők, hogy különböző vidékeken 
milyen formában maradt meg a szokás. 

      A csoportok nagy örömmel jönnek 
Gencsapátiba, oda ahol még él a 
hagyomány, és ők is bemutathassák 
településük talán legszebb dramatikus 
szokását.  
      A Miszori Zoltán téren teával, süte-
ménnyel, forralt borral is várjuk láto-
gatóinkat! 
      Kérem Önöket, tiszteljék meg a 
messziről érkező vendégeket. Örül-
jünk együtt december 10-én Gencsa-
pátiban!

XIX. Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. augusztus 25-
én 16.00 órakor a Gencsapáti Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
ben  rendkívüli, nyilvános testületi 
ülést tartott. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Abért Valentin, Gergácz István, Kiss 
Tibor és Dr. Őry Ferenc önkormányzati 
képviselők (6 fő).    
      Gájer Lászlóné önkormányzati kép-
viselő egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a Képvise-
lő-testület munkájában. 
       Meghívottként: Palatin Vivien intéz-
ményvezető, Gencsapáti Egységes Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézmény 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Perintfalvi 
Barbara vezető-főtanácsos 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés 
során  
 
1.       elfogadta   
 
1.1.    az Önkormányzat és intézményei 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 
(II.16.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 9/2022. (VIII.26.) önkor-
mányzati rendeletet – a módosítás a 
2022. január 1. és a 2022. június 30. 
közötti időszakban beérkezett többlet-
bevételek, valamint a Képviselő-testület 
által hozott döntések átvezetése miatt 
vált szükségessé, 
 
1.2.   a közterületek elnevezéséről, a ház-
számozás szabályairól szóló 10/2022. 
(VIII.26.) önkormányzati rendeletet – a 

rendelet elfogadása a Vas Megyei Kor-
mányhivatal törvényességi felügyeleti 
eljárása során megállapított jogszabály-
szerkesztési hibák miatt történt,  
 
1.3.   a településfejlesztéssel, település-
rendezéssel és településkép-érvényesí-
téssel összefüggő partnerségi egyeztete-
tés helyi szabályairól szóló 11/2022. 
(VIII.25.) önkormányzati rendeletet – a 
rendelet elfogadása a Vas Megyei Kor-
mányhivatal törvényességi felügyeleti 
eljárása során megállapított jogszabály-
szerkesztési hibák miatt, valamint a jog-
szabályi környezet változása miatt vált 
szükségessé,  
 
1.4.   önkormányzati fejlesztési pályáza-
tok megvalósítása érdekében tett önkor-
mányzati intézkedésekről szóló polgár-
mesteri beszámolót,  
 
1.5.   a közétkeztetés és szociális étkezte-
tés minőségének megőrzése érdekében 
az EUREST Étteremüzemeltető Kft. 
szolgáltatási díj 20 %-os emelésére 
vonatkozó javaslatát, és a díjemelésnek 
megfelelően módosította a gyermekét-
keztetésért, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátá-
sok igénybevételéért fizetendő térítési 
díjakról szóló 9/2021. (VII.30.) önkor-
mányzati rendeletet, 
 
1.6.   a Gyöngyös-kert Óvoda házirend-
jét, 2022/2023. évi munkatervét, peda-
gógiai programját és szervezeti és műkö-
dési szabályzatát – a köznevelési intéz-
mény működési alapdokumentumainak 
átdolgozása a Gyöngyös-kert Óvoda 
Fenntartó Társulás 2022. augusztus 31. 

napjával történő jogutód nélküli meg-
szűnése miatt vált szükségessé, 2022. 
szeptember 1-jétől az óvoda fenntartója 
Gencsapáti Község Önkormányzata, 
 
1.7.   Szombathely-Kőszeg ivóvízellátó, 
valamint Szombathely-Kőszeg szenny-
vízelvezető- és tisztító rendszer 2023-
2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújí-
tási és pótlási, valamint beruházási terv-
részeit. 
 
2.      2022. szeptember 1. napjától 2023. 
március 31. napjáig terjedő időszakra 
Mé szárosné Baán Ildikót megbízta a 
Gyöngyös-kert Óvoda óvodavezetői (ma -
gasabb vezetői) feladatainak ellátásával. 
 
3.      Visszavonta a Polgármesteri Hiva-
talban az aljegyzői státusz létrehozásáról 
szóló 99/2022. (VI.10.) számú képviselő-
testületi határozatát, és elfogadta a Pol-
gármesteri Hivatal szervezeti és műkö-
dési szabályzatát. 
 
4.      A település-üzemeltetési feladatok 
folyamatos és hatékony ellátása érdeké-
ben az önkormányzat 2022. évi költség-
vetésében előirányzat átcsoportosítást 
engedélyezett a Műszaki Csoport bérfej-
lesztésére.   
 
5.      Új típusú településterv elkészítteté-
séről határozott.   
 
6.      Tárgyalt az Ady utca lakók kérel-
méről, melyben az utca szilárd burkolat-
tal történő ellátását kezdeményezték. 
 
7.      Döntött az apáti temetőben lévő 
lengyel katonatiszt síremlékének helyre-
állításáról.  

                          
Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

A veszettség elleni védőoltás  
      helye: Gencsapáti, Művelődési ház 
előtti parkoló (Szentegyház u. 5.) 
      időpontja: 2022. október 3. (hétfő)    
délelőtt 7.00 órától   8.30-ig, délután 
15.00 órától 17.00-ig 
 
Az oltáskor fizetendő összeg 5 000 
forint, mely magában foglalja az előírá-
soknak megfelelő oltási könyvek cseré-
jét, a hologramos matricát, a féreghajtó 
tablettákat, valamint az oltás díját. 
      Kérem, hogy az eboltásra az eboltási 
könyvet szíveskedjenek magukkal hozni! 
      A háznál oltás igény szerint történik, 
ebben az esetben kiszállási díj kerül fel-
számolásra. 
      A helyszínen lehetőség van chip behe-
lyezésére, melynek költsége: 4000 forint. 

Köszönöm az együttműködésüket!                                                                                                      
Dr. Görög István, jegyző

Eboltás Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklő-
dőket egy kis közös mozgásra! 

Időpont: 2022. október 1.  
szombat 10–17 óráig 

Helyszín: Gencsapáti Sportpálya 
Ami várható:  
–    délelőtt: kispályás focibajnokság – vár-

juk a helyi focizni vágyókat! (felnőtt és 
gyerek mérkőzéseket is tervezünk) 

–    délután: futás, bmx, darts, ping-
pong, tollaslabda 

 
Részletes programmal hamarosan 
jelentkezünk!

II. Mozdulj 
Gencsapáti!  
Sportnap
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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!
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•     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 

•     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 

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

Apróhirdetések Fatüzelésű kazánhoz 
fűtőt keresünk  

részmunkaidőbe,  
a téli szezonra. 

Schweizer Elektronik Kft.,  
Gencsapáti, Ipar út 1. 
Érd.: 06 30 6776 135
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Rövidesen birtokba vehetik a gyermekek és a 
családok Gencsapáti legújabb játszóterét, amely 
a „Szigeten” került kialakításra.  

A Magyar Falu Program keretében 2022-ben 
meghirdetett Óvodai játszóudvar, közterületi játszó-

terek fejlesztése – 2022 című pályázaton Gencsa-
páti Község Önkormányzata pályázati projektje  
5 753 236 Ft támogatásban részesült. A támogatás-
nak köszönhetően valósulhatott meg a fejlesztés a 
családok, de legfőképpen a gyermekek örömére. 

Befejezés előtt a játszótér a Szigeten

Kárpátaljáról, Székelyudvarhelyről, az 
Ormánságból, a környező települések-
ről és Vas megyéből érkeztek a közössé-
gek Kiscsőszre, hogy bemutassák érté-
keiket, étkeiket és népművészetüket. 

Vas megyéből a Vasvári Népfőiskola, 
a Kalinkó Népdalkör, a Boglya Népzenei 
Együttes és a Gencsapáti Hagyományőr-
ző Néptáncegyüttes mutatkozott be a 
Veszprém megyei kistelepülésen, ahol a 
hagyomány igazi érték, hiszen népművé-

szettel valósul meg a településfejlesztés 
az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
és együttműködő partnerei által.  

Igazi baráti hangulat alakult ki egy-
mást kínálva délelőtti óráktól estig. 
Kovács Norbert Cimbi régi táncos bará-
tunk, polgármesterként (is) mindenkit 
külön üdvözölt és fogadott, akinek 
ezúton is köszönjük a meghívást. 

„Gencsapáti az értékek mentén” 
című értéktár kiállítással, a gencsi hímes-
tojás készítés fortélyaival Csordás Csabá-
né Marika népi iparművész tolmácsolá-
sában, a lakodalmi kalinkó készítéssel 
Nagyné Burkon Andrea irányításával, a 
Boglya Népzenei Együttes koncertjével 
és a Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes előadásával mutatkozott be 
Kiscsőszön.  

A nagy érdeklődésre elég annyit 
mondanunk, hogy valóban annyi kalin-
kót készítettünk, mint egy igazi lagzira, 
és sütés után mindegyik szinte rögtön 
elfogyott. Mellé természetesen gencsi 
borokat és pálinkát is kínáltak a hagyo-
mányőrző néptáncegyüttes táncosai, 

amelyhez Hoppál Péter a Kulturális Mi -
nisztérium államtitkára is szívből gratu-
lált a gencsapátiaknak. 

„Megettük a vacsorát kisöpörjük a 
szobát…” címmel a Gencsapáti Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes a helyi és 
vasi lakodalmas szokásokat feldolgozó 
koreográfiáját – alkotók dr. Györke Esz-
ter és Molnár Péter művészeti vezetők– 
mutatta be a pajtában, nagy sikerrel.  

A nap valóban az értékeinkről és a 
kö zösségekről szólt csodálatos hangulat-
ban az „őszi szellő hideg eső” ellenére is! 

(va) Fotó: Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület, Kovács Ivett, Kovács Norbert

Együttélésben – Égtájak, kultúrák Kiscsőszön
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A Gencsapáti Szentkút csodatévő for-
rásra épült. A Szentkúti esték koncert-
sorozat is a „tiszta forrásból” merítke-
zik. A „Szűzanya kertjében” évente nép-
zenei-világzenei koncerteket szervez-
nek. Idén, augusztus 14-én, vasárnap 
este a Cimbaliband Szabadon című elő-
adását tekinthették meg az érdeklődők.  
      A Gencsapáti Szentkút mágikus erő-
vel bíró hely. Ha nappal járunk ott, lehet, 
nem kerülünk szakralitásának bűvköré-
be úgy, mint ahogy este: akkor a kivilágí-
tott kálvária és templom elementáris 
erővel tud hatni. Lélek-töltőállomás. 
Akkor is, ha csak körbejárjuk, „megmász-
szuk” és rövid időre megállítjuk magunk-
ban a határidő-hajtóművet. Igazi zenei 
csemege várta ezen a helyen az ideláto-
gatókat: a Cimbaliband lépett fel a 2018-
ban életre hívott Szentkúti Esték sorozat 

részeként. 
      Varga Albin, Gencsapáti kultúréleté-
nek „környezetbarát erőműve” köszön-
tötte a közönséget, akinek soraiban 
üdvözölhettük Bodorkós Ferenc polgár-
mester urat és Gombos Bálint plébános 
atyát. Emellett sok ismerőst, akár a kul-
túrszenvedélytől hajtott „mindenhol ott-
levőket”, akár a szakma – népzene, nép-
tánc – reprezentánsait. Szentkút min-
denkit „tárt karokkal” fogad és lelkileg 
feltöltve „bocsát el”. 
      Így volt ez vasárnap este is: a pado-
kon, a kivilágított stációk tövében vagy 
éppen a domboldal füvén ülve-heverve 
állítottuk meg az időt és engedtük 
magunkba a Dunántúl, Felföld, Alföld, 
Erdély, Moldva zenei dialaketusai köré 
épülő muzsikát. Az elhangzó dalokban 
természetesen fonódott össze az auten-

tikus népzene – amelyhez a banda min-
den tagjának erős személyes kötődése 
van – és a kortárs alkotás, friss improvi-
zációk iránti igény és tudás. Fergeteges 
hangszerszólókat, újjászülető, fülbemá-
szó melódiákat hallhattunk. 
      Az Unger Balázs bűvölte cimbalom 
természetesen most is főszerepet ját-
szott, kiegészülve Solymosi Máté hege-
dű-, Görögh Dániel trombita- és Agatics 
Krunoszláv harmonikaszólóival. 
      A Cimbaliband zenekar tagjai: 
Unger Balázs – cimbalom, ének (zene-
szerző) 
Solymosi Máté – hegedű 
Babos Lőrinc – ütőhangszerek 
Tóth Gergely – nagybőgő 
Varga Kornél – gitár 
(szerző és fotó: Büki Lászlóvaskarika.hu) 
http://vaskarika.hu/galeria/kepek/8622

Cimbaliband koncert a Gencsapáti Szentkúton

Egy csepp remény tengernyi infúzióban 
– egy leukémiás tini naplója 
 
Szeretettel ajánlja az Alpokalja a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány, egy leukémiából 
felgyógyult betegük, Iványi Kinga Anna – 
eredeti naplójából készített segítő könyvét. 
A napló alapján írt kéziratban Kinga emlé-
keit a családtagok kiegészítették. A könyv-
ben megszólal a szerző édesanyja, édesapja 
és a betegségét különböző életkorukban 
megélt testvérei – így még mélyebb bete-
kintést nyerhetünk a család egységébe, a 
lelkekbe, a megküzdési stratégiákba, a ben-
nük felmerülő kérdésekbe, melyeket tizen-
öt év távlatából meg is válaszolnak. 
      Ajánljuk ezt a könyvet a tizenéves 
beteg gyermekeknek, valamint bármely 

korosztályhoz tartozó beteg gyermek 
családjának, rokonainak, barátainak – 
akik ha elolvassák, erőt meríthetnek a 
kezelések alatt átélt nehéz, embert pró-
báló, fájdalmas, küzdelmes és remény-
vesztett időszakokban. A bennük oly 
gyakran felmerülő kérdésekre választ 
kaphatnak könyvünk szereplőitől, akik 
saját tapasztalataikat, megélt, átélt élmé-
nyeiket, érzéseiket fogalmazzák meg. 
 
Írta: Iványi Kinga Anna 
Szerkesztette: Dr. Györke Eszter 
 
A könyv megvásárolható az alapítvány-
tól. A honlapunkon találnak erről bő -
vebb tájékoztatót:  
www.alpokaljagyermekei.hu 

Könyvajánló
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2022. szeptember 17–18. 
Alpok Adria szervezői a 2022-es év -

ben is engedélyt adtak a gencsi fordulók-
hoz. A pálya folyamatos fejlesztéseken 
esik át, aminek a külföldi versenyzők 
külön örülnek.  

Sajnos a verseny előtti napokban ko -
moly esőzések voltak, de szerencsére a 
jól megépített pálya jól bírta a nyomást.  

13 különböző klubból kaptunk neve-
zéseket, ország szerint Szlovénia, Auszt-
ria, Magyarország. A versenyzői létszám 
130 fő fölé nőtt. A legnagyobb létszám-
mal a Gencsapáti KSE BMX-esei voltak. 
 
Eredmények:  
Amatőr 8 éves korig:  
Kocsis Benedek 1., 1. 
Pék Gergő 2., 2. 
Farkas Botond 4. 
Gombos Milos 8., 9. 
 
Amatőr 9–12: 
Gyenes Mikó Bence 5. 
Faragó Marcell 6. 
 
Cruiser 30+: 
Balogh Péter 1., 2. 
Szabó Dániel 2., 1. 
Bertalan Roland 4., 3.  
Gombos Zsolt 7., 6. 
 
Mini Open 3–6: 
Major Levente 1., 1. 
 
Boys –8: 
Gombos Bors 1., 2. 
Kocsis Kata 10., 8. 
 
Boys 9–10: 
Kocsis Bendegúz 3., 5.  
Varga Bálint 6., 3. 

Horváth Márk 10., 9.  
Gombos Misa 11., 8. 
  
Boys 11–12: 
Vörös Zalán 5., 3. 
Kleé Balázs 8., 8.  
Mátyás Áron 16., 14.  
 
Boys 13–14: 
Kiss Barnabás 3., 2. 
 
Boys 15–16: 
Zsoldos Péter 8., 1.  
 
17+: 
Vincze Gergely 2., 3. 
 
Köszönjük a Gencsapáti KSE csapatának 
a remek versenyrendezést.  
 
Támogatóink: Nyugat Produkció Kft., 
Kiss Kertészet, Fórum Hotel, Gencsapáti 
Önkormányzat, Gencsapáti Művelődési 
ház és Könyvtár, Intersport Szombat-
hely, Magyar Kerékpáros Szövetség, Fri-
golio Kft., Magyar Kerékpáros Turiszti-
kai Szövetség

Dr. Auer Alpe Adria BMX kupa Tisztelt 
Erdőlátogatók! 

 
Megkezdődött a gímszarvasok násza. 
„Orgonálnak” a bikák az erdőben, de 
nem csak jellegzetes hangjukkal 
demonstrálják erejüket, hanem össze is 
csapnak egymással, hogy eldöntsék, ki 
legyen a hárem ura. Szeptember elsején 
indult a gímszarvas vadászati idény. 

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. kéri a 
kirándulókat, túrázókat, hogy szeptem-
ber-október hónapokban a gímszarvas 
bőgés idején, a vad nyugalmának bizto-
sítása és a balesetveszély elkerülése érde-
kében, az erdőlátogatást reggel 8 óra és 
délután 16 óra közé tervezzék. Fontos, 
hogy a kijelölt turista útvonalakról ne 
térjenek le, a kutyát csak pórázon sétál-
tassák. 

Térképen mutatjuk a Szombathelyi 
Erdészeti Zrt. vadászterületeit: 
http://www.szherdeszet.hu/vadgazdal-
kodas/vadaszteruletek.html 

A turistaútvonalak időszakos lezárá-
sával járó őszi-téli társas vadászatok idő-
pontjairól később adunk tájékoztatást. 

Kérjük, túráik, kirándulásaik során 
csak a kijelölt turistaútvonalakat hasz-
nálják. Megértésüket és együttműködé-
süket köszönjük. 

Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
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2022. OKTÓBER 1-ÉN 14 ÓRÁTÓL  
A BERZSENYI TÉREN 
      Idén a „VASI NÉPTÁNC- ÉS NÉPZE-
NEI EGYÜTTESEK MŰSORA” mellett 
megrendezésre kerül – a Hagyományok 
Háza kezdeményezése nyomán – a 
„VERBUNK NAPJA” program is! 
 
5 HELYSZÍN, EZERNYI TÁNCOS, 
VERBUNK-ÖRÖKSÉG  
      2021-ben a Hagyományok Háza kez-
deményezésére indult el a Verbunk Nap-
ja programsorozat a Kárpát medencében. 

      Hagyományos táncaink, a kiváló tán-
cosok és az élményszerű programok 
2022-ben 5 helyszínen várják az érdeklő-
dőket: Budapest, Nyíregyháza, Székely-
udvarhely, Szombathely és Zselíz telepü-
léseken! 
      Szombathelyen a Rábaközből Csor-
na, Kapuvár, Szany, Szil és Vitnyéd, vala-
mint Vas megye hagyományőrző közös-
ségei, néptáncegyüttesei mutatkoznak 
be a saját férfitáncuk bemutatásával és 
tanításával. Főszerepben a gencsi ver-
bunk! 

Vasi Néptáncpanoráma  
és Verbunk napja Szombathelyen

A Kossuth rádió 
„A hely” című 
műsorában 
szerepelt 
Gencsapáti 
 
2022. augusztus 22-én, hétfőn 11.05 
perckor élőben, majd több alkalommal 
ismételték a Hely című műsort, amely-
ben – többek között – Gencsapáti 
közösségi és kulturális életéről, a Kincs-
kereső táborról, Legénycéhről, rendez-
vényeiről, néptáncról beszélgettünk 
Farka Erika műsorvezetővel. Bodorkós 
Ferenc polgármester, Spiegel-Szabó 
Viktória táborvezető, Tóth „Tápi” 
Tamás Legénycéh alapító és Varga 
Albin művelődési ház igazgatója voltak 
a beszélgetőtársak. 
      Önök is meghallgathatják az adást 
az alábbi linken: 
https://mediakl ikk.hu/kossuth-
radio/cikk/2022/08/21/a-hely-gencsa-
pati/#jp-carousel-5690989
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