Emlékeztünk

A gencsapáti kitüntetettek Bodorkós Ferenc polgármesterrel és Ágh Péter
országgyűlési képviselővel (Fotó: Cseszkó Tamás)
Az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharcra emlékeztünk ünnepi műsorral, koszorúzással és kitüntetések
átadásával március 14-én.
Már több, mint évtizedes hagyomány Gencsapátiban, hogy március 15.
alkalmából elismeréssel jutalmazzák
azokat, akik sokat tettek a közösségért.
Az Apponyi Albert Általános Iskola diákjai feledhetetlen műsorral örvendeztették meg a közönséget, majd Ágh Péter, a

térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. A hagyományoknak megfelelően először az iskola, majd
az önkormányzat kitüntetéseit adták át.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata elismerésben
részesült Tolnay Lászlóné óvodapedagógus, aki március 15-én, Vasváron
vette át az elismerést Majthényi László
Vas Megyei Közgyűlés elnökétől. Czupi
László nyugalmazott iskolaigazgató, va-
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Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja

lamint Tóthné Siska Marianna, a helyi
iskola pedagógusa Gencsapátiért végzett kiemelkedő munkájáért kitüntetést
vehetett át. Akárcsak a 23 éves Molnár
Zsófia, aki virágkötőként kétszer is nyert
külföldi szakmai ösztöndíjat és 2016-ban
Svédországban, szakmák Európa bajnokságán bronzérmes lett. A Gencsapáti ifjú
tehetsége kitüntetést ezúttal a Kópic
néptánccsoport kapta meg. Az önkormányzat virágcsokorral köszöntötte
jubiláló dolgozóit: Ipkovics Gusztávné
védőnőt, Guttmann Józsefné óvónőt és
Benkő Jánosné technikai dolgozót.
Gróf Apponyi Albert-emlékplakettben részesült Bodorkós András és
Domján Károly, az iskola két egykori
diákja, ők az intézmény megújulásához
nyújtott munkájukért és támogatásukért vehették át a díjat.
Az ünnep koszorúzással zárult, ahol
Ágh Péter országgyűlési képviselő,
Gencsapáti Község Önkormányzata, a
település intézményei és civil szervezetei helyezték el koszorúikat a Hősi
emlékműnél.
A kitüntetettek laudációit olvashatják és még több fotót láthatnak a
http://gencsapati.hu/az-1848-49-esforradalom-es-szabadsagharcra-emlekeztunk.html oldalon.

Czupi László igazgató köszöntése

Tóthné Siska Marianna köszöntése

Molnár Zsófia köszöntése

Gencsapáti ifjú tehetsége: Kópic csoport
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Önkormányzati hírek
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. február 9-én
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyilvános képviselő-testületi ülést tartott a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor és Tolnay Ákos képviselők (7 fő).
Meghívottként: Palatin Vivien intézményvezető, Gencsapáti Idősek Klubja,
Varga Albin igazgató, Művelődési Ház és
Községi-Iskolai Könyvtár
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 a testületi ülés
során
1. elfogadta
1.1. az Önkormányzat és intézményei
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.
(II.10) önkormányzati rendeletet – a
növekvő adóbevétel, a megnyugtatóan
magas általános tartalék garantálja a jó
színvonalú feladatellátást és a biztonságos önkormányzati gazdálkodást, az
iparterületi fejlesztés hosszú évekre biztosíthatja a település fejlődését;
1.2. a kisiskola épületében tárolt felszerelési és berendezési tárgyak, bútorok, valamint műszaki eszközök leltározására létrehozott Selejtezési Bizottság
beszámolóját, és felhatalmazta a Bizottságot a selejtezés lebonyolítására;
2. Felkérte
2.1. a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó közbeszerzői
árajánlatok beszerzéséről;
2.2. a polgármestert, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár infrastrukturális
fejlesztése érdekében mérje fel az EFOP4-1-7-16 pályázat előkészítésével, a tervdokumentáció összeállításával és a projekt megvalósításával kapcsolatos költségeket és feladatokat;
3. elfogadta a 2017/2018. évi tanérvre
vonatkozó általános iskolai körzethatárok kijelölésére vonatkozó tervezetet, a
tervezettel kapcsolatban észrevételt nem
tett.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. február 23-án
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyilvános képviselő-testületi ülést tartott a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor és Tolnay Ákos képviselők (7 fő).
Meghívottként: Varga Albin igazgató, Művelődési Ház és Községi-Iskolai
Könyvtár.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné Sághi Rita igazgatási 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 a testületi ülés
során
1. elfogadta
1.1. a Művelődési Ház és Könyvtár
alapító okiratának módosítását és felhatalmazta a polgármestert módosító
okirat és az egységes szerkezetű alapító
okirat aláírására;
1.2. a Művelődési Ház és Könyvtár
szervezeti és működési szabályzatát;
1.3. a Művelődési Ház és Könyvtár
2017. évi munkatervét;
2. döntött arról, hogy
2.1. a benyújtott árajánlat alapján –
megrendeli a Miszori Zoltán téri fák karbantartási munkálatainak elvégzését Németh György fasebésztől;
2.2. a polgármestert, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár infrastrukturális
fejlesztése érdekében mérje fel az EFOP4-1-7-16 pályázat előkészítésével, a tervdokumentáció összeállításával és a projekt megvalósításával kapcsolatos költségeket és feladatokat;
2.3. a Deák F. utca burkolatépítésére és csapadékvíz elvezetésére közbeszerzési eljárást ír ki, a benyújtott árajánlatok alapján – a közbeszerzési eljárás
teljes körű lebonyolításával a GERBEX
Közbeszerzési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízta meg;
2.4. a magánerős építkezések, valamint a lakossági közműfejlesztések
támogatása érdekében a Deák Ferenc
utcában kiépült szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos csatlakozásért
ingatlanonként fizetendő 110.000,- Ftos közműfejlesztési hozzájárulás megfi-
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zetésére a megvalósult lakóépület tényleges hálózatra történő rácsatlakozásáig,
de legkésőbb 2021. december 31-ig fizetési haladékot biztosított.
3. megválasztotta a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és tagjait – a testület Abért Valentin, Jáger József és Gergácz István képviselőknek szavazott
bizalmat;
4. az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat önkéntes hozzájárulás biztosítására irányuló kérelmének teljesítésére nem látott lehetőséget.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. február 23-án
– a nyilvános ülést követően – zárt ülést
tartott a Polgármesteri Hivatalban.
A Képviselő-testület a zárt ülés keretében az önkormányzat által alapított
kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó személyi javaslatokról döntöttek – a „Gencsapátiért” és
„Gencsapáti Ifjú Tehetsége” kitüntető
címek átadása a március 14-i települési
ünnep során megtörtént.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. február 23-án
18.00 órakor közmeghallgatást tartott a
Művelődési Ház és Könyvtár épületében.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor és Tolnay Ákos képviselők (7 fő).
Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvoda, Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja, Varga Albin
igazgató, Művelődési Ház és KözségiIskolai Könyvtár
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné
Sághi Rita igazgatási előadó
A résztvevők a közmeghallgatás során
1. Tájékoztatást kaptak:
1.1. az Önkormányzat az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről, a
2016. év során megvalósult beruházásokról és fejlesztésekről;
1.2. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, a Képviselő-testület 2017.
évi fejlesztési elképzeléseiről, terveiről;
2. közérdekű kérdéseket tettek fel, illetve javaslatokat fogalmaztak meg a település vezetői felé.
A tájékoztatót összeállította:
Dr. Görög István
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Gratulálunk

Borverseny

Március 15-én, Vasváron megrendezett vas
megyei központi ünnepségen Tolnay
Lászlóné a gencsapáti Gyöngyös-kert óvodavezető helyettes a „Vas Megye Ön kormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerést vehette át Majthényi Lászlótól a Vas Megyei Közgyűlés elnökétől.

Felkérés a 2017. évi térségi, területi
borversenyen való részvételre
Lukácsházán a Kertbarát Kör 1982ben rendezte meg az első borversenyt.
1993 óta felváltva, Gencsapáti Község
Önkormányzatával közösen kerül megrendezésre a környék boros gazdái
között egyre népszerűbb térségi területi
borverseny.
Idén, mivel az időjárás sajnos nem
volt kedvező számunkra (nagyon kevés a
saját termelésű szőlőből készült bor), a
Csepregi Borversenyhez kapcsolódnánk,
amelynek időpontja 2017. április 8.
A borokat begyűjtjük és elszállítjuk
Csepregre.
A borleadás időpontja: 2017. április
5-6-án 9–19 óra között
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 9721 Gencsapáti Szentegyház u. 5.
2017. április 5–6-án a Lukácsházi
Közösségi Házban 15–19 óra között.

Lomtalanítás
A SZOMHULL Nonprofit Kft. Gencsapáti Község Önkormányzatával együttműködve a településen 2017. június
10-én lomtalanítást végez.
A lomtalanítás során elszállítják a
háztartásokban, normál háztartási menynyiségben keletkező, olyan nagy darabos
hulladékot, mely nem fér bele a gyűjtőedénybe pl.: ágybetét, bútordarab, játék,
kerékpár, szőnyeg, szánkó, babakocsi,
szabadidős és sportfelszerelések stb..
A fent felsorolt lomokat, kérjük reggel 7.00 óráig szállító járművel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki.
Kérjük, hogy a lim-lom szelektált
kirakásával (külön rakva pl.: fém, fa, karton stb.), és a papírból készült termékek
(újság, kartondoboz stb.) kötegelésével
segítsék munkánkat!
Mi az, amit a SZOMHULL Kft. nem
szállít el?
– kerti hulladék, nyesedék (zöld hulladék),
– állati tetem,
– trágya,
– bontásból származó autóalkatrész
(kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
– építési törmelék (mosdókagyló,
csempe stb.),
– lapátos hulladék,
– gumiabroncs,
– veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer
maradék, permetezőszeres göngyöleg,
festék, festékes göngyöleg, akkumulátor,
neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt
olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg stb.),
– elektronikai hulladék (pl.: hűtőszekrény, televízió, háztartási gép).
Köszönöm a közreműködésüket a
rendezettebb, tisztább környezetért!
Bodorkós Ferenc, polgármester

A borverseny három kategóriában kerül
megrendezésre: fehér és vörös és rosé
bor kategória
Nevezni lehet: minden új borral,
illetve külön kategóriában óborral,
amelynek termőhelye Csepreg és környéke, illetve Gencsapáti-Lukácsháza,
Gyöngyösfalu és környéke. Saját termelésű, oltványszőlőből készült, és amelyből fajtánként legalább 50 l készlettel
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rendelkezik a nevező. Egy gazda több
borral is nevezhet. A nevezett borokból
a verseny szakszerű lebonyolítása érdekében fajtánként 3-3 0,75 literes mintát
kell leadni jelöletlen zöld színű üvegben.
A borversenyre nevezési díj nincs.
Tisztelettel felkérjük a térség boros
gazdáit, tiszteljék meg nevezésükkel,
részvételükkel rendezvényünket.
A borverseny helyszíne: Csepreg,
Széchenyi tér 31. – Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár (a település
főterén, a templommal szemben)
Ideje: 2017. április 8. szombat 9.00
órától
A nap programja:
– 9.00 Ünnepélyes megnyitó – a zsűri
köszöntése, bemutatása
– 9.15 Bírálat 100 pontos rendszerben. Külön fehér boros és külön
vörös boros zsűri.
– Szünet – tízórai
– Bírálat
– Visszakóstolás
– 12.30 Ebéd, majd kötetlen beszélgetés
– 14.30 A Csepregi Borbarát Hölgyek
Egyesülete kiválasztja a Hölgyek
Borát
– 16.00 Ünnepélyes eredményközlés a
gazdákkal, borbarátokkal
– Program zárása
A szervezők nevében:
Varga Albin, igazgató

Második helyen a
Kedves csapattársak, szurkolók, barátaink!
Mindenkinek köszönjük a gratulációkat,
köszöntéseket a Gencsapáti Kan-Ászok nevében, hiszen a lukácsházi Böllérverseny második helyén végeztünk (remélem nem cserélték el a borítékokat, mint az Oscaron)?!
Egyben gratulálunk Lukácsháza önkormányzatának, minden szervezőnek és
önkéntesnek, óriási munkát végeztek! A csapatunk minden tagjának köszönet a sok
munkáért, az előkészületekért, külön köszönet az önkormányzatunknak, a műszaki
csoportnak, az Ostyola családnak, a sütő asszonyoknak, a profi szakácsoknak (Zsolt
és Dávid), hentes és mészárosunknak (Doki), a Zsivány zenekarnak, Albert Csabának
(jó gazdánknak, aki már csapattagnak számít!) és családjának, egyszóval mindenkinek,
aki hozzájárult a csapat bemutatkozásához és sikeréhez! Jövőre veletek ugyanitt!!!
Szép volt Gencsapáti Kan-Ászok! (még több fotó: https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=1249475205100463&set=pcb.1249508601763790&type=3&theater)
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Brenner János Emlékév
Az idei esztendő végén, december 15-én emlékezünk meg Brenner János egykori
rábakethelyi káplán vértanúhalálának 60. évfordulójáról. Ebből az alkalomból
Császár István egyházmegyei kormányzó Brenner János Emlékévet hirdetett meg
Egyházmegyénkben.
Részlet az Emlékévet meghirdető köriratból: „A vértanúság 60. évfordulója jó
alkalom arra, hogy újra felidézzük vértanú papunk életét, elővegyük a vele kapcsolatos imádságokat, ha esetleg az utóbbi időben ritkábban imádkoztuk
azokat, felkeressük Brenner János atya életének állomáshelyeit: a Szentgotthárd-Rábakethely és környéki templomokat és emlékhelyeket, a zsidai Jó Pásztor kápolnát,
a szombathelyi Szent Kvirin-templom kriptájában
lévő nyugvóhelyét. Jó lenne, ha ebben az Emlékévben az Egyházmegye templomaiban a szentmisék végén újra elimádkoznánk a már
ismert imádságot a boldoggá avatásért; ha
mind többen részt vennénk májustól októberig a zsidai Jó Pásztor kápolnánál bemutatott 13-ai szentmiséken; ha Brenner
János-imafüzetünkből rendszeresen elvégeznénk a szentkilencedet, például a
hónap 6. és 14. napja között, a vértanúság
napjára, 15-ére emlékezve(…) Szítsuk fel
újra szívünkben a tüzet Brenner János
iránti tiszteletünkben. Nem csak azért,
mert reményeink szerint a boldoggá avatáshoz már egészen közel vagyunk. (…) Segítsen
az Emlékév mindnyájunkat abban, hogy megerősödjünk Brenner János atya tiszteletében és
abban a meggyőződésben, amelyet ő újmisés jelmondatként választott papi életére: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8,28)

Lehajolt hozzá és érte az Isten
A szentgotthárdi születésű, néhai Nagy József atya írása a vértanú Brenner Jánosról
Éjszaka volt. Sötét, téli éjszaka. A nyugat-dunántúli kis város gyermek és felnőtt lakói
már nyugovóra tértek, hogy másnap reggel tovább munkálkodjanak annak megvalósításán, amit Isten már a teremtéskor az emberre bízott. Ennek lényege pedig az,
hogy Isten teljessé tehesse az emberben azt a szépet és jót, amit elkezdett benne.
Ebben a kisvárosban azonban éltek olyan emberek is, akik ezt az adventi éjszakát
választották ki arra, hogy gonosz tervüket végrehajtsák. A sötétben munkálkodók
egyike az éjszaka kellős közepén ökleivel verte a rábakethelyi plébánia ablakát, és
hazugságával álnok módon súlyos beteg nagybátyjához, Szentgotthárd Zsida nevű
városrészébe hívta az atyát. Ő pedig elindult, szíve fölött a legszentebb Eucharisztia
örök életet adó kenyerével. Útközben döbbent rá, hogy nem is az örök élet kenyerével táplálkozni akaró beteg várja, hanem a sötétségben munkálkodó, minden rosszra képes gyilkosok kezei közé került. Nekik csak egy volt a fontos: János atya kiontott vére. Sikerült! Tényleg sikerült? De ez a vér nem hiába kiontott vérré vált.
Hivatást, papi hivatásokat termő vérré. János atyának ez volt utolsó földi útja. E
sorok írója örök hálával tartozik a mindenható Istennek, hogy kispap évei alatt a
nyári szünidőben csaknem nyolcszázszor mehetett végig ezen a mezei úton, amely
János atyát az örök világosság országába vezette. Ez a földi, de mégis mennybe vezető út lehet még sokak számára hivatásának tisztázó vagy megerősítést jelentő útjává.
Ez az út nemcsak a vértanúság útja, hanem az imádság útja is. János atya ezt az utat
végigimádkozta és átimádkozta. Az ő imaélete olyan volt, hogy abban egyre tisztábban látta Isten önátadó szeretetét, vagyis azt a szeretetet, amelyben a három isteni

személy, a Szentháromság kölcsönösen
egymásnak ajándékozza magát. Szüksége is volt rá nagyon, mert a sötétség
ereje szedte áldozatait, gyermekekben,
fiatalokban és idősekben egyaránt.
Tombolt a júdási sötétség. Voltak, akik
elhitték, hogy amit sötétségben nem lát
meg az ember, az nem is létezik. Ez
adott bátorságot, hogy az emberek gonoszat cselekedjenek. Ebben a légkörben hallotta meg Jézus hívó szavát,
továbbá lelkében azt is átlátta,
hogy erre a hívásra csak igent
szabad mondania. Ez a
meglátás szívének fényéből, belső világosságából fakadt, ezért élete
örömben megélt élet
volt. Ennek az örömben gazdag életnek
földi zarándokúton
járó ember számára az az alapja,
hogy a bűn ha el is
fordít Istentől, Isten irgalmas szeretetével azzal válaszol
a bűnbánó embernek,
hogy lehajol hozzá és
érte, hogy örök szeretetébe felemelje. Minden
földön élő embernek megadta és megadja a lehetőséget, sőt,
hogy méltó választ adjon életében,
illetve életével, Isten ígéretére, kezdeményezésére. Így hát ezért élünk itt, e
földön, hogy amikor Isten személyesen
hozzánk hajol le, készen találjon minket felemeltetésünkre. Amikor azon az
éjszakán a gyilkos kezek munkálkodtak,
hogy János atya életét kioltsák, Isten
nem volt tétlen, hanem lehajolt hozzá,
hogy magához emelje. De miért ez a
kegyetlenség? Jézus Isten országát hirdetve elmondta, hogy Isten végtelen
szeretete akkora, hogy megsegítésünkre és megmentésünkre megváltót küldött, akiben önmaga hajolt le értünk és
hozzánk. A kegyetlenség János atya
életében is azt hirdeti, amivel Jézus
szenvedéstörténetében is találkozunk, a
bűn irtózatos sötétségét, s az ebben élő
bűnös ember gondolkodását és világát.
Amikor Jézus megtapasztalta a bűn
okozta emberi kegyetlenséget, akkor
ebből a harcból nemcsak kiemelte az
embert, hanem lehajolása az emberhez
Isten örökké tartó, végső, húsvéti győzelmét hirdeti. Tehát János atyát ezen a
kegyetlen és fájdalmas éjszakán Isten az
ő örökké tartó győzelmébe és fényességébe emelte.
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Gondolatok Brenner János
szentbeszédéből Nagypéntekre
Ez az év legsiralmasabb napja. Mert
hiszen míg Krisztus végigjárja keserves
kálváriáját értünk, mi pedig hűtlenek
vagyunk Hozzá, s valljuk meg őszintén,
hogy nem sokat forgolódik gondolatvilágunk körülötte. Pedig milyen nagy
mulasztás ez!
Jézus pedig áll, függ keresztjén ég és
föld közé ékelve elmozdíthatatlanul,
minden korok számára borzalmas felkiáltójelként. Éspedig ezt mondja nekem e
kereszt: A kegyelem, melyet az áldozat
szerzett végtelen értékű. Az emberi lélek
csak két út között választhat: vagy belekapaszkodik az erős kegyelem-kötélbe és
akkor nincs számára többé fáradtság,
mert egyenesen halad az örök és végtelen boldogság felé, vagy tusakodik ellen
s akkor sorsa menthetetlen, mert iszonyatos kínokkal, önvádakkal zuhan a
pokol örök sötétjébe, ahonnan nem volt
és nem is lesz soha visszaút. Ott a kínok
örökké tartók és felmérhetetlenek. „Kínjuk el nem fogy é bűnük ki nem alszik…
és ott lesz majd sírás és fogak csikorgatá-

sa”. Válassza hát ki mindenki hideg fejjel,
józan ésszel, meleg szívvel, hogy melyiket akarja. Ó adná Isten, hogy ne lenne
Krisztus áldozata hiábavaló, és megnyílnának a vakoknak szemei. Krisztus megdöbbentő valóságként pedig ott függ a
Golgotán ég és föld között.
Egyedül van. Nincs vele senki. S e
magány a legrettenetesebb számára,
mert itt érzi igazán, hogy az Atya akaratának ki van szolgáltatva, és az emberiség
bűnei irtóztató súlyként üli meg a lelkét.
Nincs vele senki, hiszen aki ott van, az
vagy értetlenül, értelmetlenül áll vagy
ellenségei közé tartozik. S ő mégis teljesen ki akarja üríteni azt a poharat,
melyet az Atya nyújt Neki. Körülötte
fekete felhők gomolyognak, az istenkáromlás gúny, átok, a gyűlölet, az állati
őrjöngés mocskos gőze. És Krisztus
három órai függés után megfullad benne,”hogy beteljesedjék az Írás. Krisztus
eddig a határig (melynél többet nem igen
tudok elképzelni nemcsak az Atya akaratának a teljesítése utáni vágy, az önáta-

dás ösztönözte, hanem legnagyobb mértékben az a végtelen szeretet, mely állandóan ott lobogott szívében a szegény,
megtébolyodott és elfáradt emberiség
iránt. A plenitudo de gratia (kegyelem
teljessége), az isteni életben való részesedé, az Isten-mivoltunk világos tudat és
közvetlen átélése tette Jézus Krisztust
képessé e borzalmak elviselésére.
(összeállította: Horváth Attila és Ági)
Emlékplakett készítője: Horváth Attila

Egyházközségünk nagyböjti és húsvéti eseményei
ÁPRILIS 8. szombat
10.00: Zarándokcsoport fogadása a szlovéniai Dobronakról a plébániatemplomban és a Szentkúton
ÁPRILIS 9. Virágvasárnap
8.00: Szentmise a plébániatemplomban barkaszenteléssel, körmenettel és Jézus szenvedéstörténetével.
(Ezen a vasárnapon ez az egyetlen szentmise van Gencsapátiban!)
15.00: IFJÚSÁGI KERESZTÚT a Szentkútnál
ÁPRILIS 13. Nagycsütörtök
19.00: Az utolsó vacsora emlékezetének szentmiséje a plébániatemplomban. A szentmise után: imádságos virrasztás Jézus
Olajfák-hegyi virrasztásának emlékére.
ÁPRILIS 14. Nagypéntek
9.30: Nagypénteki keresztút a plébániatemplomban
19.00: Nagypénteki szertartás Jézus szenvedésének és kereszthalálának emlékére a plébániatemplomban
ÁPRILIS 15. Nagyszombat
9.00–11.00: lehetőség a csendes imádságra, és a Szent Sír meglátogatására.
19.00: Húsvéti vigília szentmise a plébániatemplomban, a húsvéti ételek megáldása, majd feltámadási körmenet.
ÁPRILIS 16. Húsvétvasárnap
8.00: Ünnepi szentmise az Apáti templomban
9.30: Ünnepi szentmise a Szent Jakab plébániatemplomban.

ÁPRILIS 17. Húsvéthétfő
8.00: Ünnepi szentmise Apátiban
9.30: Ünnepi szentmise a Szent Jakab plébániatemplomban.
Szeretettel hívom a kedves híveket a nagyheti szertartásokon való részvételre!
A feltámadt Krisztus áldásában bővelkedő, örömteli húsvéti ünnepet kívánok minden jó szándékú olvasónak!
Gombos Bálint, plébános
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„Jön a tavasz, megy a tél…”
Az Apponyi Albert Általános iskola hírei.
Lassan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, jelezvén, hogy közeledik a
tavasz. A hosszú telet vidám farsangi
mulatsággal búcsúztatták el az iskolások.
A karnevált a jelmezesek felvonulása nyitotta meg. Volt közöttük robot, cápa,
királylány s megannyi ötletes figura. Egy
kis időre a gyermekek belebújhattak kedvenc mesehősük bőrébe, a megálmodott,
a szülőkkel közösen elkészített jelmezükbe. A jelmezesek színes kavalkádja után a
Westside tánccsoport szórakoztatta a
közönséget, majd az osztályok bemutatkozása következett. Minden csoport látványos produkcióval készült erre a napra.
Elsőként a legkisebbek műsorát csodálhattuk meg, akik Hupikék törpikék jelmezbe bújtak, s menekültek Hókuszpók,
a gonosz varázsló elől, akit a tanító nénijük alakított nagy sikerrel. A 2. osztályosok vidám énekes-táncos számukkal felvidították a hallgatóságot. A harmadikosok ötletes jelmezt öltöttek magukra,
ügyes mozgással mutatták be a pókok
táncát; majd a Pletykás asszonyok című
humoros történettel nevettették meg a
közönséget. A 4. osztályosok fergeteges
cowboytánccal kápráztatták el a nagyérdeműt. Minden csoport óriási tapsot
kapott. A hangulatot tetézte, hogy a gyermekekkel együtt táncoltak a tanáraik is.
Az osztályok bemutatkozása után a farsangolók vidám zenére rophatták a táncot, finomabbnál finomabb süteménye-

ket és pizzát ehettek a büfében, s átélhették a tombolasorsolás izgalmait. Ezúton
szeretnénk megköszönni a szülőknek,
hogy támogatásukkal, tombolatárgyak
felajánlásával, a büfében nyújtott segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. A hangulatos délután felejthetetlen élményt nyújtott a
kicsiknek. A felsősök is jelmezt öltöttek
ezen a napon, s a farsang jellegzetes étele,
a fánk sem maradhatott el a sok-sok édesség mellől az asztalról.
Ugyancsak februárban került megrendezésre az intézmény Szülői Szervezetének hagyományos bálja, melyhez
nagyon sok támogatás, felajánlás érkezett a szülők, a helybéli vállalkozók részéről. Mindnyájuknak köszönet érte.
Ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy a tanév
folyamán a gyermekek jutalomban részesülhessenek, ajándékot kaphassanak
gyermeknapra, mikulásra, karácsonyra.
A télutó és a tavaszelő sikeres versenyeredményeket is hozott. Tanulóink
eredményesen szerepeltek a Zrínyi Ilona
matematikaversenyen. A legjobb teljesítményt nyújtó tanulóink: Hittaller Levente (2.o.), Fuchs Kristóf Leó, Andor
László (4.o.), Kiss Júlia Katalin, Szakács
Vivien (5.o.), Horváth Szonja (6.o), Kiss
Attila Róbert (7.o.), Kozmor Dániel
(8.o.). Az angol nyelvi versenyen remekeltek Horváth Szonja és Oláh Emese,
bejutottak a megyei fordulóra. Bolfán
Boglárka röplabdacsapata a Széll János-

Civil oldal

ira, működési költségeire – többek között
a Hírmondó újság kiadására – fordítottunk 2016-ban is. Kérjük, idén is válaszszon bennünket! Adószámunk:
18883680-1-18.
Köszönettel: Tanai Erzsébet, elnök

Tisztelt Lakótársaim! Ismét közeledik az
adó bevallások időszaka. A cégek, magánszemélyek által adható személyi jövedelemadó 1% civil szervezeteink működtetéseit sokat segítette. Kérem, ne feledjék ebben
az évben is adományukkal segíteni a
Gencsapáti-Perenye Polgárőrség működését. Adószámunk: 18888283-1-18.
Tisztelettel és köszönettel: Csabai János,
elnök
Köszönet! A Gencsapáti KSE köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki az adója 1 % ának felajánlásával segítette munkánkat.
Egyben kérjük, hogy idén is támogassa
egyesületünk tevékenységét. Adószám:
19892636-1-18 .
Köszönettel: Gencsapáti Községi Sportegyesület
Köszönjük! Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör Egyesület nevében, ezúton is
köszönjük az SZJA 1%-os felajánlásaikat,
amelyet az egyesület szakmai programja-

A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekeiért
Alapítvány köszönti Önt, aki már korábban
is nekünk juttatta jövedelemadója 1%-át, és
Önt, aki reményeink szerint ezután is alapítványunkat szeretné támogatni. Az így
elnyert összeg segít bennünket abban, hogy
a gyermekek óvodai életének tárgyi feltételei folyamatosan korszerűsödjenek. Az óvodaudvar természetbarát anyagokból álló,
biztonságos, játékokkal gazdagodhasson.
Az alapítvány adószáma: 18887653-1-18
Kérjük és Köszönjük további támogatásukat!
Tisztelt adózó állampolgár, kedves gencsapátiak! Ezúton is köszönjük eddigi felajánlásait, amellyel a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes az Ispiláng
együttes, a Kópic, Kiskópic, Gezemice
csoportok, illetve a Vasi Népdalstúdió és
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emléktornán első helyezett, a Tatabányán megrendezett Farsang Kupán pedig
második lett. Bogi remek játékáért az
emléktornán különdíjban részesült.
Katavics Balázs a Téli Országos Dobóbajnokságon kalapácsvetésben, Takács
Arnold Attila pedig a Nyugat-magyarországi Területi Birkózóbajnokságon birkózásban első helyezést ért el. Focistáink egyik csapata a városkörnyéki terem-labdarúgóbajnokságon második, a
másik csapat pedig harmadik helyezett
lett. Alsó tagozatos tanulóink remekeltek a Toronyban megrendezett játékos
sportvetélkedőn, csapatukkal ezüstérmet
szereztek. Dérfai András a Városi Amatőr Síbajnokságon első helyezést, a diákolimpián pedig harmadik helyezést ért el.
„Szijártó Anna a Nyugati Eszkimók U10es, Szijártó Máté a Nyugati Eszkimók U8as jégkorong utánpótlás csapatában a
2016/2017-es szezonban országosan is
több tornán vettek részt. Többek között
Budapest, Dunaújváros, Győr, Ajka,
Tatabánya és Szombathely adott otthont
ezeknek a versenyeknek. Becsülettel
helytálltak és szép eredményeket értek
el. Az utolsó tornát Szombathelyen rendezte meg a Nyugati Eszkimók egyesülete, ahol kiváló játékkal legyőzték a Győri
ETO két csapatát és a nagy rivális, a
szombathelyi Pingvinek jégkorongozóit
is. Gratulálunk és további szép eredményeket és sikereket kívánunk!”
A tavasz beköszöntével új kihívások,
új versenyek és megmérettetések várnak tanulóinkra, melyhez erőt és kitartást kívánunk nekik.

utánpótlás csoportjainak szakmai munkáját támogatta. Ön idén ismét dönthet,
hogy melyik szervezetnek ajánlja fel az
SZJA 1%-át. Kérjük, tiszteljen meg minket
bizalmával. Együttesünk országos, nemzetközi, megyei és természetesen helyi
ünnepeken képviseli Gencsapátit. Célunk
a helyi és vasi és a Kárpát medence néptánc, népzenei hagyományának megőrzése, hiteles feldolgozása és színpadra állítása, a helyi szokások életben tartása, átörökítése. Adószámunk: 16867006-1-18.
Köszönjük segítségét!
Tisztelt Gencsapáti Lakosok! Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők! Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az Apponyi Albert
Általános Iskola alapítványát. Támogatásukkal segítik a gyermekek oktatásinevelési feltételeinek gyarapítását, a szabadidős tevékenységük megvalósítását,
tehetséggondozását, jutalmazását. Az
alapítvány neve: Gencsapáti, Perenye
Általános Iskoláskorú Gyermekeiért
Alapítvány. Adószáma: 18883147-1-18.
Felajánlásukat előre is köszönjük!
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Óvodai beiratás
Hirdetmény óvodai felvételről
2017/2018. nevelési évre
A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.)
EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdéseire
figyelemmel az óvodai felvételi körzetében, Gencsapáti, Vassurány, Pornóapáti-Horvátlövő községek közigazgatási
területén a 2017/2018. nevelési év óvodai beiratkozás idejéről, az erről való
döntés és a jogorvoslat határidejéről az
alábbi hirdetményt teszi közzé.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az
óvoda a gyermek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a
gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem
íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai felvétel, átvétel beiratkozás alapján történik.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az
érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
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Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási igazolványát,
– a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
– nem magyar állampolgár kiskorú
óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia
kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
– a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez
a szakértői és rehabilitációs bizottság
javaslatát.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt.
Az óvodai jelentkezésre az alábbiakban kerül sor.
A beiratkozás helye: Gyöngyöskert Óvoda (9721Gencsapáti, Hunyadi
út. 231.) Tel./fax: 94/330-585
Beiratkozás ideje: 2017. április
24–26. 9.00–16.00 óráig

A Gyöngyös-kert óvoda hírei
Nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére hetek óta készültek a gyerekek A
hangulat megteremtését az óvónénik
éneke, az ütemes indulózenék, a huszáros játékok, a kardokkal vívott játékos
hadgyakorlatok segítették. Építettünk
katonai laktanyát, várat, elkészítettük
Gábor Áron ágyúinak mását. Katonai
„tábortűz” mellett ismerkedtünk az
ünnephez illő dalokkal, versekkel, történetekkel. A gyerekek lelkesen festettek
zászlókat, kokárdákat, barkácsoltak kis
huszárokat. Izgalmas volt számukra a
csoport ünneplőbe öltöztetése is. Március 14-én minden kisgyermek ünnepi
ruhában, a kokárdát büszkén viselve
érkezett az óvodába. Izgalommal várták
az ünneplés pillanatát. A kicsik tavaszt
idéző lovacskás játékai után a nagyobb

Szeretettel gratulálunk Czóbel Diána,
nagycsoportos óvodásunknak, aki a
Gyorskorcsolya Diákolimpia 1. korcsoport Megyei 1. helyezettjeként a Jászberényben megrendezett Országos döntőben 15. helyezést ért el.
csoportok huszáros, szabadságharcra
utaló versekkel, dalokkal emlékeztek.1848 márc. 15-évére. Nem maradt el
a huszárok tánca sem. Az ünnep fényét,
mint minden évben Tóth „Tápi” Tamás
huszár emelte, aki röviden, „gyerek nyelven” a szabadságharc történetét is felidézte nekünk. Köszönjük!
Óvodánk részt vett a szombathelyi Óperenciás mese rajzpályázaton. Díjat
kapott Fuchs Hanna, Cseperedő csoportos kislány. Kiállított alkotás lett:
Bodorkós Boglárka, Lukács Farkas
Balázs, Erdősi Zalán, Aszódi Márk és
Soós Eszter rajza.

A „Múzeumnyitogató” program keretében a Savaria Múzeumot látogattuk meg,
ahol régi csontok történetével ismerkedhettünk.
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Az Idősek Klubja februári programjairól
A februári főzőklub foglalkozásán a
lukácsházi böllérversenyre készültünk
nagy erőkkel. Sütöttünk és előkészítettük
a disznóölés hozzávalóit. A vendégeknek
különböző sós (túrós, káposztás) és édes
(almás, tökös-mákos, meggyes, túrós)
rétessel, és pogácsával kedveskedtünk,
ami természetesen nagy sikert aratott és
az utolsó falatig mind elfogyott. Az előkészület jó hangulatban telt, a hölgyek, sőt
az urak is igazán kitettek magukért, ami
meg is látszott az elért szép eredményen.

Az egészség klub idős-gyógytornája mindenkit megmozgat, legyen az 60 vagy 80
éves. Az időskorban felmerülő betegségek figyelembevételével minden izmot
átmozgat, kellemes kikapcsolódást, feltöltődést jelent mindenki számára.

Itt a farsang, áll a bál… Ha február,
akkor farsang. Az idősek nagy lelkesedéssel vágtak bele a mulatozásba. A
finom házi sütiknek és a beöltözöttek
népes seregének köszönhetően nagyon
jól sikerült az idei mulatság is.
A kézműves klub résztvevőivel a klub
tavaszi dekorációján dolgoztunk. A szorgos kezeknek köszönhetően hamar
virágba borultak a klub falai.

A különböző klubok következő időpontjai a 2017. évi Gencsapáti Rendezvénynaptárban megtalálhatóak. A klubok
adott havi aktuális témáiról az Idősek
Klubjában, illetve az adott klub tagjaitól

Meghívó
Gencsapáti Értéktár Bizottsága, a Művelődési
Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és
barátait a Gencsapáti
Értéktár feldolgozására
meghirdetett alkotói pályázatunkra beérkezett
művek kiállításának megnyitójára. Higgyék el:

Időpont: 2017. április 26. szerda,
18 órai kezdettel
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár

csodálatos alkotások születtek!

A kiállítást megnyitja: Tausz István a Vas Megyei
Értéktár Bizottság elnöke

bátran lehet érdeklődni. Mindegyik klub
továbbra is szeretettel várja az érdeklődőket! Keressen bennünket facebook-on is!
Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető
Kirándulás
A Gencsapáti Idősek Klubja kirándulást
szervez a természetet szerető „fiatal
nyugdíjasoknak”, érdeklődőknek.
A kirándulás tervezett időpontja:
2017. 05. 27. (szombat)
A tervezett úticél, program: profi,
szakmai idegenvezető segítségével, Pék
Tibor úrral a Kis-Balaton és környékének (élővilágának, nevezetességeinek) a
bemutatása, megtekintése.
A kirándulásra jelentkezni, és további
információk kérhetők:
Palatin Vivien, Gencsapáti Idősek Klubja
9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Tel.: 94/510-835, 30/549-2552

hírmondó
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Sporthírek
FELNŐTT csapat lejátszott mérkőzései:
Vasszécseny – Gencsapáti 5:0
A csoport éllovasa magabiztos játékkal tartotta otthon a 3 pontot.
Gencsapáti – Táplán 3:3
Háromszor szereztünk vezetést, a
vendégek háromszor egyenlítettek. Az
elvesztett 2 pont még nagyon fog hiányozni a szezon végén. A hazai mérkőzéseken nem szabad hibázni, főleg a
közvetlen riválisokkal szemben.
Spari – Gencsapáti 4:0
A szokásos ajándék gól után csak
futottunk az eredmény után. A helyzetek megvoltak az első félidőben, de nem
sikerült egyenlíteni. Aztán a 2. félidő elején a hazai csapat gyorsan eldöntötte a
mérkőzés sorsát. Lett volna keresnivalónk, de hát a focit gólra játsszák...

Végleges sorsolás a tavaszi szezonra:
20. ford. 2017. március 26. 15:30 Gencsapáti – Felsőcsatár
21. ford. 2017. április 02. 15:30

Szentpéterfa – Gencsapáti

22. ford. 2017. április 09. 15:30

Gencsapáti – Ják

23. ford. 2017. április 16. 16:00

Újperint – Gencsapáti (helyszín: Király Sport Központ)

24. ford. 2017. április 23. 16:00

Gencsapáti – Tankajd

25. ford. 2017. április 29. 16:00

Gyöngyöshermán – Gencsapáti

26. ford. 2017. május 07. 16:30

Gencsapáti – Zanat

27. ford. 2017. május 14. 17:00

Söpte – Gencsapáti

28. ford. 2017. május 21. 17:00

Gencsapáti – Torony

29. ford. 2017. május 28. 17:30

Gencsapáti – Balogunyom

30. ford. 2017. június 04. 18:00

Honvéd Sé – Gencsapáti (helyszín: Sé)

16. ford. 2017. június 11. 18:00

Gencsapáti – Bozsok (helyszín:?)

Az U19-es mérkőzések 2 órával előbb kezdődnek, mint a felnőtt meccsek!!
Kialakultak a Bozsik tornák és fesztiválok végleges időpontjai is:

U19-es csapat lejátszott mérkőzései:
Vasszécseny – Gencsapáti 2:4
Csapatunk a forduló meglepetését
okozva, győzelemmel tért haza az eddigi éllovas otthonából. Soha rosszabb szezonkezdetet..
Gencsapáti – Táplán 3:2
Hátrányból fordítva tartotta itthon
csapatunk a 3 pontot.
Spari – Gencsapáti 3:1
A csapat nem játszott úgy, mint az
elmúlt 2 mérkőzésen és ez nem is eredményezett pontot. Semmivel sem jobb
csapat otthon tartotta a 3 pontot, csupán jobban akarta a győzelmet.

Bozsik tornák: U11 és U13 korosztály:
2017. március 26. Kőszeg 9 óra
2017. április 08. Gencsapáti 9 óra
2017. április 29. Gencsapáti 9 óra
2017. május 13. Gencsapáti 9óra
2017. május 27. Kőszeg 9 óra
Bozsik fesztiválok: U7 és U9 korosztály
2017. április 01. Kőszeg 9 óra
2017. április 22. vagy! 23. Király 9 óra
2017. május 06. Kőszeg 9 óra
2017. május 20. vagy! 21. Bük 9 óra

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
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Táncos sikerek a soproni országos szólótáncversenyen!
A IV. Soproni Országos Szóló Néptáncversenyen, a Gencsapáti Ispiláng, Kópic,
Kis-Kópic csoportok táncosai is részt
vettek. Nagyon jó eredményekkel,
remek előadásokkal zárták a versenyt.
Gratulálunk minden táncosnak és felkészítő tanáraiknak!
Kis-Kópic:
Böndicz Mátyás – Különdíj
Őry Orsolya, Szabó Tamara (emléklap)
(Felkészítő tanáruk: Takács Ádám)
Kópic csoport:
Móritz Gergely – Különdíj
Iker Balázs – Különdíj
Varga Zsófia – Aranykeszkenő
(Felkészítő tanárok: Spiegel-Szabó Viktória, Spiegel Zoltán)
Ispiláng Együttes:
Gerlecz Gábor – Figurás díj
Pothárn László – Figurás díj
(Felkészítő tanárok: Spiegel-Szabó Viktória, Spiegel Zoltán, Gerlecz László

Szabó Tamara, Böndicz Mátyás
és Őry Orsolya

Móritz Gergely

Gerlecz Gábor

Iker Balázs és Varga Fruzsina

Pothárn László

XXII. Bakony Fesztivál első helyén a „Görbe este”
Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes
és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes közös produkciója Molnár
Péter: „Görbe este” című koreográfiája
nyerte el a 22. Bakony Néptáncfesztivál
első díját, amely óriási szakmai elismerés. Gratuláció és köszönet a koreográfusnak és minden táncosnak a közös
munkáért és díjért! Hát nem gondoltuk, amikor egy esős napon Gergácz
Laciék pincéjében elkezdtük…
Gencsapáti hagyományőrzők nevében:
Varga Albin

hírmondó
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Farang farkán
A Zsivány Zenekar húzta a talpalávalót a
hagyományos farsangi rendezvényünkön, ahol családok együtt is beöltöztek.
Láthattunk indiánokat, szerelőket, Frédit és Vilmát, tengeri halakat és még
sorolhatnánk a sok-sok ötletes jelmezt.
Köszönjük mindenkinek az élményt a
tombola felajánlást és a részvételt.
Németh Gábornak és csapatának a
finom gulyást!

Szombathely, Árpád. u. 39/A +36 30 847 20 20 dekorand@dekorand.hu

Tölgy bükk gyertyán akác
tűzifa méter hasítottan
vagy kályhakészen
házhoz szállítva eladó!
Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63
www.tuzifaszombathely.hu
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A Dózsa György u. 27/A szám alatt
– a régi takarmánybolt helyén –

• ANGOL – SIKER – ÉLMÉNY 14 éves kortól minden szinten,
érettségire, nyelvvizsgára, munkavállaláshoz. 06-30 600 3389
• Matematika korrepetálást, felvételi felkészítést, felzárkóztatást vállalok! Tel.: +36-30/630-6388
• Autóklímák ózonos tisztását vállalom! Érdeklődni: 0630/994-5711
• 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
• 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!
• 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
06/20/511-5359 telefonon. Villany van, víz megoldható.
• Immár 30 éve közmegelégedésre, előnevelt csibe rendelhető
TSL tojó-hibrid 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 m2 – Gyöngyösfaluban, a Hunyadi utcában. Érd: +36/30/541-6908
• Ülő kanapé 2 m széles kék huzattal, fenyőfadíszítéssel és ívelt
háttámlával megkímélt állapotban eladó. Tel:06 20 445 1299
• Meditáció! Belső feszültségek oldására, válaszok, összefüggések, amit eddig nem találtál – csoportosan és egyénileg is.
Tel.: 06 20 445 1299
• Eladó új, nem használt Hunor VR9 vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz
oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 48x82x42 cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• Diákok jelentkezését várom nyári munkára! Érdeklődni:
06/30/595-2654
• Automata mosógép (BECO) új, 300 l-es fagyasztóláda
(Lehel) szieszta gázkályha (palackkal vagy nélkül), 1500 db
falcos cserép eladó! Érdeklődni: 06/30/4734-519
• 126-os Polski Fiat Most lejárt műszakival, kevés kilométerrel, üzemképesen eladó! Tel: 06/30/813-3490

SANÓ MÁRKABOLT NyíLT.
Termékeink: baromfi, sertés és szarvasmarha premixek,
koncentrátumok, ásványi kiegészítők,
szója és takarmánymész.
Nyitva: hétfő–péntek 9-11; 14–17 óra Tel.: 06-30/461-6047
Gabonát nem értékesítünk!

TV, VIDEÓ, HIFI, MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP
KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA
Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész
9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053

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. április 15.

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!

