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A teljesség igénye nélkül egy két momentumra szeretnénk felhívni a figyelmet településünk életéből, azt mindenképpen megállapíthatjuk: nagyon mozgalmas év van mögöttünk.
Képösszeállításunk az 1., 2. ,11., 12. oldalon található.

Járdaépítés a Hunyadi úton

Iparterület villamosítása

Útfelújítások 2016-ban:
Savaria, Vízköz, Ady, Bem, Alkotmány utcákban

Megújult az Apáti ravatalozó és a templom előtti tér

Gencsapáti Kan-ászok a legjobb vendéglátók
a lukácsházi böllérversenyen

Fásítás és járdaépítés a Szentegyház úton
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Jubilált a Polgárőrség
Gyermeknapot tartottunk májusfa kitáncolással

Lőszermentesítettük az iparterületet
– fejlesztés-beruházás előkészítése 20 ha-on

Jubilált a „Gencsi Söprű” Regionális Néptáncfesztivál (20.)

X. Jubileumi Fogathajtó emlékhajtás
Pintér Tibor és Pápai Kira előadásával

Jubilált a Pünkösd (25.)
– színvonalas koncertek közel 20 ezer látogató

Geröly Tibor Nyugat-Dunántúl kettes fogathajtó bajnoka

Gencsapáti feliratú zászlóval a magyar fociválogatott
– Tömő Attila menedzsernek köszönhetően
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Önkormányzati hírek, beszámolók Hulladék
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2016. december 12én 16.00 órakor rendkívüli, nyilvános
képviselő-testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József, Kiss Tibor és Tolnay Ákos képviselők (7 fő).
Meghívottként: Dr. Gombos Árpád
ügyvéd
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során
1. – kiegészítésekkel – elfogadta a VASI
ÁRCSI Kft. jogi képviselője által elkészített adásvételi előszerződés tervezetét –
az adásvételi előszerződés 2016. december 14-én aláírásra került. Az előszerződés garanciát jelent az Önkormányzat
számára az iparterületen tervezett fejlesztések megvalósítására.
2. a pályázati felhívásra benyújtott
ajánlatot érvényesnek nyilvánította, és
együttműködési szerződést kötött a
NYUGAT-PRODUKCIÓ Kft-vel a „2017.
évi Pünkösdi Vigasságok” megrendezésére – az együttműködési szerződés biztosítja a rendezvény hagyományainak és
színvonalának megtartását

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2016. december 22én 16.00 órakor munkaterv szerinti,
nyilvános képviselő-testületi ülést tartott a Művelődési Ház és Könyvtárban
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Jáger József, és Kiss Tibor képviselők (4
fő). Abért Valentin és Tolnay Ákos munkahelyi elfoglaltsága, Gergácz István
betegsége miatt nem tudott részt venni
a testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné Sághi Rita igazgatási előadó, Szép Istvánné
pénzügyi előadó.
A Képviselő-testület napirend előtt megtárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolókat.
A Képviselő-testület az ülés során
1. elfogadta:
1.1. a község Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló 8/2008.
(VI.6.) önkormányzati rendelet egyes

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2016. (XII.23.) önkormányzati rendeletet, valamint a község
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
9/2016. (XII.23.) önkormányzati rendeletet – a Képviselő-testület a rendeletek
elfogadásával lezárta a helyi építési szabályzat jogharmonizációs felülvizsgálatát.
1.2.BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójára benyújtott kérelmekről és a
megállapított támogatásokról szóló tájékoztatót – a polgármesteri döntés alapján
az Önkormányzat 11 Gencsapáti fiatal felsőfokú tanulmányait támogatja 2 x 5 hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó összeggel.
1.3.az Önkormányzat 2017. évi belső
ellenőrzési tervét.
2. lezárta a településrendezési eszközök
kismértékű módosítási eljárásának véleményezési szakaszát – a testület által
elfogadott tervdokumentáció végső
szakmai véleményezésre megküldésre
került az állami főépítész számára
3. elfogadta a szociális tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló 7/2016. (XI.18.)
önkormányzati rendeletet – a belügyminiszter az Önkormányzatát által, a szociálisan rászoruló emberek fűtési gondjainak enyhítését segítő pályázatát kedvezően bírálta el. A biztosított pályázati
támogatás és az önkormányzati önerő
segítségével az Önkormányzat 30 család
fűtési gondjain tud segíteni.
4. a szociális célú tűzifa támogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás
keretében nyújtott természetbeni juttatás
biztosítása érdekében engedélyezte a
Műszaki Csoport számára egy 300.000,Ft-os rönkhasító gép beszerzését.
5. felkérte a polgármestert, hogy a Deák
Ferenc utca csapadékvíz elvezetését biztosító vízi létesítmények létesítésére kiadott
vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
A tájékoztatót összeállította:
Dr. Görög István

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy
a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó SZOMHULL Nonprofit Kft. 2017.
évben bevezeti az ingatlanokon keletkezőőő zöld hulladék házhoz menő járattal történő gyűjtését.
Egy alkalommal maximum 1 m 3
zöldhulladékot (nyesedéket, karácsonyfát) lehet az ingatlan elé kihelyezni.
Januárban – karácsonyi ünnepekre
tekintettel – a zöldhulladék szállítására
két nap áll az ingatlantulajdonosok rendelkezésére január 18. és január 30.
A nem kötegelhető zöldhulladékot a
lakosság továbbra is beszállíthatja a
Szombathely, Körmendi úti hulladékudvarba.
A házhoz menő szelektív zsákos
gyűjtési napok minden hónap negyedik
keddjén január 24-én, február 28-án és
március 28-án lesznek.
A kukás ürítések 2017. januárjában
minden hétfőn, februártól mindig szerdai napokon lesznek.
Az átállás megkönnyítése érdekében
a SZOMHULL 2017. január 30-án hétfőn, és 2017. február 1-én, szerdán is
elszállítja a hulladékot a településről.
Kérem, hogy vegyék igénybe a
SZOMHULL Kft. színvonalas szolgáltatásait.
Bodorkós Ferenc, polgármester

Apáti ravatalozó
meglepetés fotói
Rápli Pál az épület tervezője küldött
remek fotókat a felújított Apáti ravatalozóról, egy januári havas reggelen.
Engedjék meg, hogy idézzek tőle:
„Fantasztikusak voltak ma reggel a fények
és a hólepel még bensőségesebbé tette a
sírkertet. Szinte már-már a könnyed derű
áradt, mint az olyan temetők körül, ahol
az élők és a holtak még tudják: honnan
jönnek és hova tartoznak valójában.”
Tisztelt mérnök úr, kedves Pali
köszönjük!
A képeket megtekinthetik településünk
honlapján: http://gencsapati.hu/apatiravatalozo-meglepetes-fotoi.html
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Idősek Klubja december…
Az Idősek Klubja tagjai számára a december ismét rendkívül mozgalmasan
alakult. A hagyományos programokon,
ünnepi rendezvényeinken túl, mint a
Mikulás, Karácsony, Szilveszter, ismét
ellátogattak hozzánk a „Lucázó” ovisok,
és a gencsapáti néptánccsoport „Betlehemezői”. Sütöttünk, vendégül láttuk a
Betlehemes találkozó résztvevőit, kézműveseinkkel részt vettünk a karácsonyi jelkép készítő „versenyen”.
A Mikulástól mindenki megkapta a
„jó szépkorúaknak” járó csomagot, mivel
az évben valamennyien nagyon rendes
klubtagok voltak, és aktívan részt vettek a klub életében. A Mikulással az idősek felelevenítették, elmesélték régi kedves gyermekkori emlékeiket, élményeiket, amiken jót szórakoztunk. Kissné Éva
nénivel pedig „Mikulás-kvízt” játszottunk apró ajándékokért, nagy sikerrel.
A karácsonyi összejövetelünkön kis
ajándékkal kedveskedtünk tagjainknak,
gondozottainknak és igyekeztünk karácsonyi finomságokkal, bejglivel, ünnepi,
meghitt hangulattal, maradandó élményeket nyújtani mindenkinek, de főleg
azoknak, akik az ünnepeket otthon,

egyedül, családjuktól távol töltik.
Szilveszterkor, az óévet – a hagyományoknak megfelelően – mi is virslivel,
pezsgővel és trombitával búcsúztattuk el.
Együtt koccintottunk egy egészségben
gazdag, boldog új esztendőre.
A „Lucázó” ovisok és a „Betlehemezők”
műsora az idén is nagy sikert és sok örömöt okozott a megjelenteknek. Köszönjük szépen Nekik!
Az Idősek Klubja következő foglalkozásai:
1. Főző klub
Következő időpont: 2017. február 8.
(szerda) 13.00 óra
Téma: Böjtöljünk együtt
2. Kézműves klub
Következő időpont: 2017. február 15-16.
(szerda-csütörtök) 9.00 óra
Téma: Farsangi dekorációkészítés
3. Egészség klub
Következő időpont: 2017. február 21.
(kedd) 13.00 óra
Téma: Alternatív életmód tanácsadás

hírmondó

A fenti klubfoglalkozásokon túl, tovább
folytatódik délelőttönként hétfőn a vércukor-, vérnyomás-, testsúlymérés, kedden az időstorna, délutánonként pedig
hétfőn a játék, kedden a zenehallgatás
vagy videó nézés, csütörtökön a teadélután vagy igény esetén „táncdélutánt” is
szerveznénk.
A havi programokról, időpontjaikról
bátran érdeklődjön az Idősek Klubjában.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Figyeljünk egymásra!
Kérek minden olyan Gencsapátiban
élő állampolgárt, hogy szíveskedjenek
felém jelezni az Idősek Klubjába, ha
tudomása van arról, hogy a környezetében élő idős ember a hideg időjárás
miatt segítséget igényel, vagy az idős
ember egészségi állapota megromlott és
önmagáról nem tud, illetve csak segítséggel képes gondoskodni.
Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Telefon: 94/510-835 vagy 30/549-2552
E-mail: gencsik@gmail.com
Közreműködésüket, együttműködésüket előre is köszönöm!
Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető

Kis ízelítő a rendezvényekről (további képek megtekinthetők: facebook/Gencsapáti Idősek klubja) :
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Ebösszeírás

„Mulatság a farsang farkán”

Gencsapáti Község Önkormányzata az
állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján
2017. február 1-től 2017. március 15-ig
terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése alapján
az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak
ebenként egy „Ebösszeíró adatlapot” kell
kitöltenie, és azt (azokat) a Gencsapáti
Polgármesteri Hivatalba visszajuttatni.
Az adatlapok 2017. január 15-től
beszerezhetők a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban (Hunyadi út 229.), a
Művelődési Ház és Könyvtárban (Szentegyház u. 5.), a COOP ABC-ben (Szentegyház u. 1.), a COOP ABC-ben (Hunyadi út 393.), a Kedvenc Kisáruházban
(Hunyadi út 301.), illetve letölthetők a
település honlapjáról (gencsapati.hu).
Az ebösszeíró adatlapok leadásának
határideje: 2017. március 15.
Az ebösszeírás során a microchippel
ellátott és az állatorvosnál korábban
bejelentett, a központi nyilvántartásban,
valamint a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Minden felelős ebtartó együttműködését és adatszolgáltatását köszönöm!
Dr. Görög István, jegyző

A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes és táncos közösségei, a Művelődési Ház és Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját
„Mulatság a Farsang farkán” című rendezvényére.
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)
Időpont: 2017. február 25. (szombat) 17 órai kezdettel
Kért megjelenés viseletben, vagy farsangi jelmezben (a legjobbakat díjazzuk).
Zene: Zsivány Zenekar
A lényeg: Szeretnénk egy közösség
építő rendezvényt, ahol jobban megismerhetjük egymást. Tombolát terve-

zünk, hogy ezzel is segíthessük közösségeink szakmai munkáját. (Kérjük, ajánljanak fel tombola tárgyat!) Örömmel
vesszük, ha farsangi műsorát bemutatja
a csapatnak.
A mulatság batyus, azaz „ Ha jöttök
lesztek, hoztok esztek” elv érvényesül…
Büfé, tombola, népzene, zene és tánc
kívánság szerint!
Kérem, tiszteljenek meg bennünket
egy vidám, farsangbúcsúztatásra!
Információ: Művelődési Ház és Könyvtár 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: +36/94/508-522,+36/30/560-5099
E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu

Röviden a 13. Nemzetközi Betlehemes Találkozóról
2016-ban tizenharmadik alkalommal
rendeztük meg a Nemzetközi Betlehemes Találkozót Gencsapátiban a Művelődési Ház és Könyvtár és művészeti csoportjaink szervezésében. Köszönjük
minden csoportnak, hogy elfogadták a
meghívásunkat. Külön köszönet Gombos T. Bálint Plébános úrnak és a
Gencsapáti Egyházközségnek a segítségét, hogy ismét a gencsapáti templomban örvendezhettünk együtt a pásztorokkal és a közönséggel. Itt köszönjük
Önöknek, kedves közönségünk, hogy
ilyen szép számmal megtiszteltek bennünket. Együtt volt, igazi adventi hangulatban a közösség a templomban, a
tea, forralt bor és a sütemények kóstolása közben is!
Felemelő érzés volt együtt elénekelni
a Himnuszunkat a találkozónk zárásaként, amelyet többen megkönnyeztünk…
Köszönjük támogatóink, együttműködő partnereink segítségét: Gencsapá-

ti Község Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap, OTP Bank NYRT., Gencsapáti Plébánia, Zsuska Cukrászda, Orbánné Benkő Gyöngyi, Idősek Klubja,
Gencsapáti Önkormányzat Műszaki csoportja.

Külön köszönet a nagyidai, kapuvári,
zanati, holládi, vitnyédi, mihályi, horvátlövői, undi, és perenyei barátainknak
és természetesen a helyi közösségeknek!
Nekik köszönhetően ismét valóra
válhatott a találkozó megszervezése.
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Fontos tudnivalók
Keresztelést a plébánián kell bejelenteni, legalább 1 hónappal a keresztelés
előtt. A keresztelést csak a szülő kérheti, nagyszülő, rokon nem!
Keresztszülő az lehet, aki:
– 14. életévét betöltötte,
– meg van keresztelve,
– elsőáldozó, bérmálkozó volt,
– és egyházi házasságban él.
Aki máshol szeretné megkereszteltetni
gyermekét, a plébánián igazolást kell
kérnie. Ez a házasságkötésekre, temetésekre is érvényes!
Minden esetben az egyházi hozzájárulás befizetését igazolni kell!!
Betegek szentsége:
Fontos, hogy időben – lehetőleg
még a kórházba vonulás előtt – kérjük
az idős betegek szentségekkel való ellátását. A betegek szentségét a 60 év felettiek, valamint a tartósan, vagy súlyosan
betegek minden évben felvehetik.

Házasságkötésre jelentkezés: legalább
3 hónappal a házasságkötés előtt! A
nem Gencsapátiban lakó félnek igazolást kell hoznia arról a plébániáról, ahol
keresztelték. A lakcíme szerint illetékes
plébániáról pedig engedélyt kell kérnie
ahhoz, hogy a házasságkötést Gencsapátiban lehessen megtartani!

Gencsapáti Plébánia – 2016. év

Egyházközségi hozzájárulás:
Tisztelettel kérem, hogy akik még
nem rendezték a 2016-os egyházközségi
hozzájárulásukat, január, illetve február
hónapban fizessék be a plébánián, vagy
a Savaria Takarékszövetkezetben! A
hozzájárulás mértéke: az éves nettó
jövedelem 0,5%-a!
A 2017-es évben minden hónap
harmadik vasárnapján délután 3 és 5
óra között a Plébánián is befizethető az
egyházközségi hozzájárulás, amellyel
templomaink fenntartását és a Gencsapáti Plébánia működését segítjük!
Gombos Bálint, plébános

Keresztelés

24 fő

Fiú

16

Lány

8

1 év alatt

13

1-7 év között

6

7 év felett

5

Saját plébánia

12

Más plébánia

12

Megvalósult beruházások…
… a 2016-os évben plébániánk területén:
Plébániatemplom:
– Mosogató javítás
– Kapaszkodók felszerelése (adomány)
– Bejárati ajtók festése (adomány)
– Raktárban umbrella tartók készítése
(adomány)
Apáti templom:
– elektromos rendszer korszerűsítése,
– riasztórendszer javítása és korszerűsítése
– Szent István szobor
– Templomtér és járdák rendezése
(önkormányzattal közösen)
– Kovácsoltvas kapu készítése (adomány)
– Kapaszkodók felszerelése (adomány)
– Kép restaurálása
Szentkút:
– Víztisztítás, fertőtlenítés (2 alkalommal)
– Harangjavítás, korszerűsítés
– Bokrok nyírása
– 2 db fatuskó kiszedése
továbbá: adományból:
– Csatorna tisztítók javítása
– csatorna szellőztetés megvalósítása
aknafedélen keresztül

Hitéleti
statisztika

– Külső rács kapu és küszöb javítása
– Lourdes-i barlang a fából készült
lap újrafestése és üveglap takarás
– Oltárruhák és ülőpárnák készítése
– Föld egyengetés, füvesítés
Plébánia:
– riasztórendszer korszerűsítése és
cseréje
– tűzoltó-készülékek felülvizsgálata és
cseréje
– új ereszcsatorna létesítése
– hófogók felrakása
továbbá adományból:
– Plébánia kert, kapuk javítása, garázs
padlás ablak javítása
Zarándok és Közösségi Ház
– Gáztűzhely vásárlása
Hálásan köszönöm a kedves hívek adományait, valamint mindazok támogatását, akik egyházközségi hozzájárulásaikkal, és önzetlen szolgálatukkal, segítségnyújtásukkal Plébániánk működését
segítették.
Isten fizesse meg bőségesen nagylelkűségüket!
Gombos Bálint, plébános

A plébánia területén az adott
évben születettek összlétszáma 20 fő
(önkormányzati adat)

Házasság

10

Vegyes vallás

2

Valláskülönbség

-

Házasságrendezés

-

Temetés

40

Férfi

18

Nő

22

Gencsapáti lakos

33

Perenyében lakó

7

Szentséggel ellátva

20

Szentséggel nem ellátva

20

Elsőáldozó

25

Bérmálkozó

25
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Jézuska várás – 2016. december 24.
Rihárdnak a világítást. Köszönöm Molnár
Gabriella, Tóth Franciska, Torma Viktória,
és Badics Boglárka önzetlen segítségét.

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)
Délután fél négy, Gencsapáti plébániatemplom. Izgatott gyermeksereg várja,
hogy előadhassa Karácsony igaz történetét. Hosszú próbaidőszakon vannak túl,
hiszen már novemberben elkezdtek
készülni erre az estére. Hát itt van, eljött.
Négy óra, Bálint atya lép a közönség elé,
méltatva a részvevők munkáját. Hangpróba, egy kis hajigazítás, bátorítás és kezdődhet az előadás. A kezdeti izgatottság
után egyre magabiztosabban és bátrabban
léptek színre a gyermekek. A prózai jeleneteket felváltva követték a csodálatos
zenei betétek, amelyek emelték az est
hangulatát. Az utolsó jelenet után megkönnyebbülten és boldogan sugárzó arccal léptek a sekrestyébe. Idén is sikerült!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani, legelőször a gyerekeknek, akik vállalták
a hosszú próbaidőszakot. Köszönöm Benkő Balázs kántor, Vargáné Eszti ének,
Lénárd Anna fuvola, Lénárd Ágota gitárének, Egervölgyi Ildi gitár-ének, Kummer
Zsófi gitár-ének, Tóth Krisztián gitár,
Andorka Lívi ének, Lénárd Tamás ének,
Pék Attila ének közreműködését. Szeretném megköszönni Varga Attilának és
Kummer Lászlónak a hangosítást, Borsfai

Bízunk benne, hogy műsorunkkal mi
is hozzá tudtunk járulni az Önök karácsonyi ünnepéhez!

2017. január
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Karácsonyi figurakészítő verseny 2016
A karácsonyi készülődés, és az adventi
időszak jegyében rendeztük meg a Betlehemes Találkozó keretében először
karácsonyfa-díszítő, majd betlehemkészítő, aztán mézeskalács készítő,
idén pedig ismét karácsonyi figura,
illetve jelképkészítő versenyünket.
Nem is igazán verseny ez, hanem
inkább bemutató, hisz nagyon nehéz lenne helyezéseket szétosztani a sok gyönyörű alkotás között. Nevezzük kiállításnak,
ahol a résztvevők bemutathatták kreativitásukat, ötleteiket a falu közönségének.
De külön fel kell hívnom a figyelmet arra,
hogy a sok tehetséges gyermek mellett
nagyon eredeti felnőtt alkotásokkal találkozhattunk, köszönjük nekik! A figurákat
megtekinthetik a Könyvtárban, illetve a
település honlapján és a Művelődési Ház
és Könyvtár FB oldalán.
És most jöjjenek az alkotók, akiknek
szeretnénk megköszönni a szebbnél

szebb alkotásaikat:
– Gyöngyös kert Óvoda Tudorka csoportja
– Gyöngyös kert Óvoda Tökmag csoportja
– Tömő Tádé–Pék Bertalan a Tökmag
csoport tagjai
– Aszódi Márk, Benczik Dániel, Lajos
Vince Valér, Preisz Ada, Retkes Ágnes,
Tóth Nikoletta, Vörösvári Gréta Julianna
– Ódor Kristóf
– Ódor Anna
– Lénárt Berta
– Tömő Anna
– Czóbel Diána
– Sík Dorottya
– Muczáné Bárdosi Eszter
– Mucza Lídia
– Tóth Gyöngyi
– Tóth Tamás
– Balaton András
– Balaton-Szanyi Viktória

–
–
–
–
–

Katona Józsefné
Stumpfel család
Idősek Klubja
Szalai Horváth Hanna
Andor Lili

Minden alkotónak gratulálunk, és
köszönjük az élményt, amellyel megörvendeztettek bennünket.

Újévköszöntő Páva Gála műsorában…
… a Gencsapáti Hagyományőrzők
Január 7-én a Művészet Palotájában a
Hagyományok Háza Újévköszöntő gála-

műsorában képviselte a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes szűkebb pátriánkat a dozmati regöléssel.

Köszönjük az élményt a szereplőknek,
szervezőknek, rendezőnek és a csapatnak!
A gálaműsort a DUNA TV rögzítette,
amely későbbi időpontban lesz látható a
televízió műsorában.
A műsorról készült fotókat megtekinthetik a Hagyományok Háza honlapján és FB oldalán is megtekinthetik az
érdeklődők: https://www.facebook.com/
pg/hagyomanyokhaza/photos/?tab=album
&album_id=1402416929770146
Varga Albin (fotó: Dusa Gábor)

Közeledik a félév
Január eleje a téli szünet utáni csendes
ráhangolódás időszaka volt. Az új évkezdet örömeit a diákoknál kissé beárnyékolja az, hogy közeledik a félév, és számot kell adniuk az elmúlt hónapokban
megszerzett tudásukról. A félévi felmérések, a javítási lehetőségeket nyújtó
szóbeli feleletek következnek a januári
hajrában. A félévi eredmények tájékoztató jellegűek ugyan, de néha mégis
sorsdöntőek. Különösen fontosak a
továbbtanuló nyolcadikosok számára,
akik közül iskolánkból hat, gimnáziumba készülő tanulónk január 21-én központi írásbeli felvételi vizsgát tesz matematikából és magyar nyelvből.
Az elmúlt időszakban több megmérettetésen is részt vettek tanulóink. A
Szent Mártonról elnevezett városi törté-

nelmi versenyen 6-7. osztályosaink harmadik helyezést értek el. A csapat tagjai:
Babócsi Lilien, Kamenyiczki Hanna és
Varga Boglárka Csenge. A 8. osztályosok (Bálint Nóra, Molnár Gabriella és
Torma Viktória) a fenti versenyen hatodikak lettek. Németh Ilona a „Benéz a
Mikulás az ablakon…” című rajzpályázaton első helyezést ért el. Borhi Dorina a
Magyar Látványtánc Sportszövetség által
rendezett versenyen valamint a Zuglói
Táncfesztiválon – Országos Amatőr
Táncversenyen – aranyminősítést szerzett csapatával. Bolfán Boglárka a
Röplabda Kupán első helyezett lett.
Szakács Vivien a Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny első fordulóján elért
szép eredménye alapján továbbjutott a
megyei fordulóra.

GERINcToRNA
AlAKFoRMáló ToRNA
Fájdalom nélküli egészség!
Rossz a testtartása? Ülő munkát végez? Fáj a háta?

A torna segíti
a gerinc épségének fenntartását,
a fennálló gerincbántalmak javítását.
A foglalkozás helye:
Gencsapáti, Művelődési Ház
Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Jelentkezni lehet:
A foglalkozások előtt a helyszínen
és a +36-30-330-2442-es telefonszámon.

A foglalkozások időpontja:
szerdai napokon 17.30–18.30-ig

hírmondó
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Gencsapáti az értékek mentén
Legyél (Te)lepülésed alkotója – Pályázati felhívás
A Gencsapáti Helyi értéktár Bizottság pályázatot hirdet a helyi értékek feldolgozására, bemutatására.
A Helyi értéktár elérhető a gencsapáti.hu oldalon az alábbi linken:
http://gencsapati.hu/helyi-ertektar.html
Rajz, fotó, filmpályázat keretében minden korosztályt szeretnénk megszólítani!
Óvodás-kisiskolások részére rajzpályázatot hirdetünk, a felső tagozatos,
középiskolás korúaknak, de felnőtteknek

is fotó-film pályázatot az étékeink feldolgozása, bemutatása, terjesztése céljából.
De a vállalkozó kedvűek nevezhetnek bármilyen saját készítésű alkotással
korosztályi megkötés nélkül, csak a helyi
értéktár elemét-elemeit dolgozza fel!
Minden nevezőt díjazunk és kategóriánként különdíjat adunk szakmai zsűri által az érdemes alkotásoknak! Fődíjunk egy fényképezőgép!
Pályázat benyújtási határidő: 2017.
február 17. 16 óra (meghosszabbított
határidő)

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár
9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Információ: Varga Albin 30/560-5099,
gencsmuvhaz@gpinet.hu

„Szeressétek egymást, mert a szeretet a legfontosabb”
Gencsapáti Község Önkormányzata
teret nevezett el egykori plébánosáról
Miszori Zoltán 1995 és 2007 között volt
a falu plébánosa. Megjelenésével a
gencsapáti hívek hitéleti megújulásnak
lettek részesei. Rendkívül erős karizmatikus képességekkel rendelkezett, szolgálata révén hitetlenek váltak hívővé, az
egyházban korábban sebeket szerzett
hívek tértek vissza a közösségbe, mások
ráébredtek, hogy ünnepi hitük kevés,
életük egészét át kell járnia Krisztusnak. Buzdította azokat is, akik 1990.
előtt munkahelyi zaklatásnak voltak
kitéve hitük nyílt megvallása és gyermekeik hittanra való beíratása miatt,
hirdette, hogy elérkezett a vallásszabadság időszaka.
1960. április 7-én született Zalaegerszegen, Zalalövőn nevelkedett, 1985.
június 13-án szentelték pappá Szombathelyen. Zoltán atya Szombathely és Zalaegerszeg után 1995. március 1-jén kezdte meg plébánosi szolgálatát Gencsapátiban. A fiatalokat szólította meg először,
1995 húsvétja után, majd a későbbiek
során megalakította a házas közösséget.
1995 nyarán már közös kerékpártúrát, az
iskolás gyermekeknek pedig hittantábort
szervezett. 1998-ban létrehozta az idősekből álló lelki közösséget is. A közösségek az ő közreműködésével megtanulták a karizmatikus megújulás énekeit, az
úgynevezett gitáros énekeket. Csoportjai részt vettek az Országos Karizmatikus
Találkozókon. A hitélet megújítása során
a világiakat bevonta az olvasmány, szentlecke és egyetemes könyörgés felolvasásába. Az 1990-es évek végére már három
ifjúsági, egy házas, két imaközösség és
karitász csoport működött a gencsapáti
plébánián.
1998-ban gyalogos zarándoklatot
szervezett Mariazellbe. A zarándoklat
negyven főről a következő években már

száz főre gyarapodott, és legendássá
vált az egyszerűségéről, lelki ereje, szellemi vezetése által, és tart a mai napig is.
Az egykori erdőmérnök hallgató természetszeretete és - csodálata élete végéig
megmaradt. Gencsapátiban a Szentkúton keresztül futott az úgynevezett külső erdőig. Hagyományt teremtett a
Szent Jakab-futással, amely a Kőszegi
Jézus Szíve templomtól a gencsapáti
Szent Jakab templomig tart.
A Kárpátaljáról érkezett gyermekek
táboroztatása Gencsapátiban és Perenyében, a két Szentjánosbogár tábor
megvalósítása örök élmény marad a
fogadó családoknak és a gyermekeknek
egyaránt.
Sok építés-felújítás is nevéhez köthető, együttműködve a helyi önkormányzattal (Szentkút stációk, Zarándok
Közösségi Ház, templom tetőszerkezete
és külső felújítása, Apáti templom oltárkép restaurálása, a Plébániatemplom
sekrestyéjében ötven évig láthatatlan
szekkó restaurálása, amely az 1919.
május 28-i eseményeknek állít emléket,
amikor Tanácsköztársaság csapatait
üldözték el a faluból...) Még sorolhatnánk, de számára nem az anyagi, hanem
a lelki építkezés volt a fontos.
Amikor egy pályázat kapcsán megkérdezték, mi a véleménye, azt mondta,
nemrég járt Németországban, gyönyörűen felújított templomokat látott, de üresek voltak. „Na, az én dolgom, hogy a
templom tele legyen, nem pedig az, hogy
vadonatúj. Ahhoz többen is sokkal jobban
értenek nálam itt Gencsapátiban ..."
Minden tevékenységének célja a
hívek lelki életének megújítása és a felebaráti szeretet elmélyítése volt. Tanúságtevő volt életével és halálával.
Zoltán atya mindig és mindenki által
megszólítható volt. Őszinte, egyenes
beszéde és egyszerű, derűs, példaértékű
élete vonzó lett a különböző korosz-

tályok és különböző gondolkodású
emberek számára egyaránt. Sokoldalú,
nagy elméleti tudását csak ritkán – szükséghelyzetekben – csillogtatta meg. Nála
a gyónás, gyóntatás nem a gyóntatószékben térdepelve történt, hanem hosszú
közvetlen beszélgetés formájában, szemben ülve, sétálva, futva, biciklizve.
Egy róla szóló írásban olvashattuk:
Hitre ébredtünk mellette, és valóban,
mindig megérintette az őt hallgatót.
Még a sírjára is ezt íratta: lelkipásztor.
Soha nem akart más lenni, esperesként
sem. A főparancsot, a szeretet parancsát
hirdette: halála előtt betegágyán is azt
mondta „Szeressétek egymást, mert a
szeretet a legfontosabb, értetek szenvedek". Szeretetből szenvedett értünk. Zoltán Atya 2012. augusztus 31-én hunyt el.
Amikor a róla elnevezett térre
lépünk, jussanak eszünkbe azok az igehirdetései, amelyeket a mi lelki épülésünkre mondott, annak érdekében, hogy
egykor mi is célba érjünk, hiszen minden tevékenységét ez irányította.
Varga Albin



2017. január

Apró

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

ANGOL – SIKER – ÉLMÉNY 14 éves
kortól minden szinten, érettségire,
nyelvvizsgára, munkavállaláshoz.
30/600 3389
Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
Autóklímák ózonos tisztását vállalom! Érdeklődni: 30/994-5711
Gencsapáiban, a Perint jobb oldalán
700 m2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06-70/275-1703
Angol-magyar szakos egyetemista
lány angol tanítást, korrepetálást vállal kedvező áron. Általános és középiskolás diákok jelentkezését várom.
Érd.:0630/4088-800
400 m 2 szántó az apáti dombon
hosszú távra díjmentesen kiadó.
Őszi szántás elvégezve. Járművel jól
megközelíthető. Érdeklődni:30/8206002 telefonszámon.
Idős hölgy német nyelvtudással gyermekfelügyeletet vállalna, illetve idős
embernek szívesen segítene. Érd.:
70/537-5533
Gencsapáti Dózsa, Deák, Ady utcában 1000 n-ig építési telket vásárolnék készpénzes fizetéssel. Érdeklődni: 20/5099-405!

•

•

•

•

Műszaki nélküli, de üzemképes
1500-as Lada Szamara eladó! Érd:
06/70/608-1561
Művelésre kiadom a Malom és a Deák
Ferenc kereszteződésében lévő 1504
m2 területet. Érdeklődni: 83/346-155
Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 telken kétszintes épület alpesi tetővel,
pincével, szőlővel, teljes felszereléssel, valamint 785 m2-es szántó eladó.
Érdeklődni a 94/321-373, vagy 0620/511-5359 telefonon. Villany van,
víz megoldható.
Immár 30 éve közmegelégedésre,
előnevelt csibe rendelhető TSL tojóhibrid 600 Ft/db, hús-hibrid 510
Ft/db, kakas 450 Ft/ db, a vegyes 500
Ft/db. Szállítás: 2017. március közepe, második szállítás április vége.
Rendelést lehet leadni személyesen
Gencsapáti Dózsa u. 27. Telefonon:
06-30/461-6047.
Eladó építési telek – 1.568 m 2 –
Gyöngyösfaluban, a Hunyadi utcában. Érd: +36/30/541-6908
Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fa
tüzelésre javasolt, levegő oldalon
10,61 kw, víz oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 48x82x42 cm, 35 m 2
helyiség fűtéséhez javasolt. Irányár:
75.000 Ft Érd.: 30/549-2552

Tölgy bükk gyertyán akác
tűzifa méter hasítottan
vagy kályhakészen
házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63
www.tuzifaszombathely.hu

hírmondó

Nagy Attila
Központi fűtés
és csőhálózat szerelő
Nyilvántartási szám: 42654484
Radiátorok cseréje
Vízvezeték- és lefolyórendszer kiépítése,
vizes szerelvények cseréje
9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 29/A.

Tel.: 06/30/6760-263
e-mail: nnagyattila@indamail.hu
A Dózsa György u. 27/A szám alatt
– a régi takarmánybolt helyén –
SANÓ MáRKABoLT NyíLT.
Termékeink: baromfi, sertés és szarvasmarha premixek, koncentrátumok,
ásványi kiegészítők.
Nyitva: hétfő–péntek 9-11; 14–17 óra
Tel.: 06-30/461-6047
Gabonát nem értékesítünk!

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP

K É SZ Ü L É K E K
J A V Í TÁ S A
Pintér István
elektroműszerész
9721 Gencsapáti,
Kőszegi u. 21.
Tel: 94/330-501,
06/30/497-9053
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Bajnok lett Gencsapáti labdarúgócsapata

Jól sikerült hagyományos szüreti felvonulásunk

Kiválóra minősült a hagyományőrző néptáncegyüttes

Szent István szobrot avattunk Apátiban

Gombos Bálint atya sikere a Halleluja dallal
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Hagyományos Agapék a Roraték után a Közösségi Házban

Megújult a Mária kép és környezete

Nagy sikerű karácsonyi koncert
az Apponyi Albert Általános Iskolában
Telt ház, templom előtt a betlehemes találkozó résztvevői

Parkoló és járdafelújítás a Savaria utcában

Közönségünk a Falunapon az őszi forróságban

HíRMoNDÓ
Megjelenik 1000 példányban havonta
Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
Felelős szerkesztő: Varga Albin
Nyomdai előkészítés: 30/288-99-18
A következő lapzárta: 2017. február 9.

HIRDETÉS, REKLáM
LEHETŐSÉG!
1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 Ft
1/4-ed old. 2.400 Ft
Apróhirdetés 40 Ft/szó
Lakossági apróhirdetés
ingyenes!

