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Tisztelt Gencsapáti Polgárok!
Önök a helyi újság 2018. évi utolsó számát kapták kézhez.
Ismét eltelt egy esztendő, és talán jó
szokás szerint az év vége közeledtével –
az ünnepre való készülődés közepette –
számba vettük az év eseményeit, eredményeit, de problémáit is.
Talán nem felesleges, hogy ezzel a
számvetéssel megszakítjuk a mindennapok valóságát, azt a felgyorsult tempót, melyet az elgépiesedett világ hozott
magával.
Az év végén szeretnék beszámolni
önöknek az Önkormányzat 2018-ban
végzett munkájáról.
– 2018-ban is biztosítottuk az általunk
fenntartott intézmények működését.
– A járdaépítési programunkat következetesen folytattuk. A Hunyadi út
teljes hosszában, modern térköves járdát
építettünk.
– Pályázati forrás segítségével a Dózsa utca is megújult.
– A több éves munkánk meghozta
az eredményét, mely az intézményrendszerünk megújítását eredményezi.
– Megújul a statikailag sérült Idősek
Otthona, ahova a gyerekjóléti és családsegítés szolgáltatást is hazahozzuk
Szombathelyről. Teljesen új belső berendezést kap, valamint egy mikrobusz is
javítani fogja az ellátás színvonalát.
– A hatvan éves óvoda is megújul és
bővül, a mai szakmai elvárásoknak megfelelően.
– Energetikai korszerűsítés keretében megújul az Apponyi iskola külseje,
valamint ami lassan kezelhetetlenné váló
problémánk a tető víz és hőszigetelése.
Mindhárom intézményünknél a villamos energiát napelemek biztosítják.
– Fiatalok kérésének eleget téve
módosítottuk a rendezési tervet lehetőséget adva nyeles telkek kialakításához.
– Visszavásároltuk a kisiskola szolgálati lakását.
– Megvásároltuk a téglagyár területét
fejlesztési elképzeléseinkhez.
– Ugyancsak megvásároltuk a temető melletti földterületet a lassan kaotikussá váló parkolási gondjaink csökkentésére.

– Deák Ferenc utca teljes hosszában
folyóka került kiépítésre.
– Az iskola udvarán 40 m 3 tűzi víz
tározót létesítettünk az intézmények
megfelelő mennyiségű tűzi víz biztosítására.
– Az idén is forrást biztosítottunk a
civilszervezetek támogatására.
– Anyagilag támogattuk a sportegyesületet, a pályafelújításhoz, illetve a
sportöltöző terveztetéséhez egymillió
hatszáznyolcvanezer forint önerő támogatást biztosítottunk.
– 150 m 3 tűzifát kaptunk pályázati
forrásból, mely a kisjövedelműek részére
kerül kiosztásra
– Következetesen dolgoztunk az
iparterület fejlesztéssel, mely folyamatos
bevételt biztosíthat a településnek. Reményeim szerint a közel jövőben egy
nagy hozzáadott értékű üzem települhet
a településünkre, minek eredményeként
megvalósulhat a választási programban
meghirdetett „Önfenntartó Falu Gencsapáti” program fő eleme.
– Kulturális programjainkra és
művészeti csoportjaink szakmai munkájára 5 millió Ft-os pályázati támogatást kaptunk 2018-ban.
A jövő évre gondolva a
2019. évre pályázatot
nyertünk:
– A Polgármesteri Hivatal felújítására.
– Saját forrásból megvalósul az
Ady utca déli ol dalának csapadékvíz elvezetés
illetve útépítés
munkái. (2018ról áthúzódó)
– A Szentkút
díszkút és fásítási
munkái pályázati
forrásból.
– Szentút esőbeálló,
és a gyalogút csekély
mértékű felújítása.

Következetesen dolgozunk a közeljövőben megjelenő modern falu program
pályázati lehetőségén, hogy mind több
pályázati forrást tudjunk hozni településünkre.
Megköszönöm a település lakóinak
intézményeink dolgozóinak, hogy segítettek munkánkban, és a felújítások
nehézségeinek leküzdésében segítségünkre voltak.
E rövid beszámoló után azt kívánom
mindannyiuknak, hogy életünket a jövőre gondosan ügyelve a mában éljük. Dolgozzunk meg a hétköznapokban a boldogulásunkért. Kívánom mindannyiuknak,
hogy lássuk a munkánk értelmét, adjunk
annyi szeretetet másoknak, amennyit
csak lehet, s legyen, aki minket is szeret.
Valamennyiüknek áldott karácsonyi
ünnepeket, békés, boldog újesztendőt,
erőt, egészséget kívánok az elkövetkező,
reményeim szerint hasonló fejlődést
hozó újesztendőben.
Bodorkós Ferenc
polgármester
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Köszönjük

Figyeljünk egymásra!

Tisztelettel köszönjük a falu karácsonyfáinak felajánlását Németh Alfréd és
Guttmann József gencsapáti lakosoknak!

Kérek minden Gencsapátiban élő állampolgárt, hogy szíveskedjenek felém jelezni az Idősek Klubjába, ha tudomásuk van
arról, hogy a környezetükben 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.

Szépkorúak
köszöntése

Cím: Gencsapáti Művelődési Ház és
Könyvtár
9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Telefon: 30/549-2552
E-mail: gencsik@gmail.com
Közreműködésüket, együttműködésüket
előre is köszönöm!
Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető

özv. Gergácz Józsefné köszöntése
95. születésnapja alkalmából köszöntötte Bodorkós Ferenc polgármester,
Geröly Tibor alpolgármester és Dr.
Görög István jegyző Gergácz Józsefnét,
Gencsapáti legidősebb polgárát. Átadva
Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét
és az önkormányzat ajándékát! Isten
éltesse erőben, egészségben!

Idősköszöntő adventi ünnepség

özv. Geröly Lászlóné köszöntése
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Gencsapáti Község Önkormányzata
nevében Bodorkós Ferenc polgármester,
Geröly Tibor alpolgármester családja
körében Geröly Lászlónét 90. születésnapja alkalmából, átadva az önkormányzat ajándékát és jókívánságait! Isten éltesse erőben, egészségben az ünnepeltet!

Gencsapáti Község Önkormányzata
2018. december 7-én ismét megtartotta
immár hagyományos rendezvényét az
„Idősköszöntő Adventi Ünnepséget”, a
Gencsapátiban élő és az idén 60. életévüket betöltött lakói számára. Az
elmúlt évekhez hasonlóan az idősek az
idén is nagy örömmel és lelkesedéssel
fogadták a vállalkozók által felajánlott
tombolatárgyakat. A bőséges felajánlásnak köszönhetően, két körös sorsolás
keretében minden kedves résztvevőnek
sikerült kisebb – nagyobb ajándékkal
meglepetést okozni az est folyamán. A
szép adventi ünnepséggel és a kellemes
hangulatban telt, finom vacsorával
remélem maradandó élményeket szereztünk minden kedves résztvevőnek.
A felajánlóknak ezúton is szeretném
ismételten megköszönni mindazt a
segítséget, amellyel rendezvényünk sikeréhez hozzájárultak.
Felajánlók: Ludwig 2000. Bt.-Végh
András, Véghné Pogány Éva, BREZON
TRANS KFT. – Döbör család, Döbör Éva,
Juhász Sándor, Balaton András, Borostyán Gyógyszertár Bt., dr. Sámson Zoltán, Marosi Lászlóné Nóri, Mészáros
Mérnöki Iroda, Kedvenc Kisáruház,

Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly
Tibor alpolgármester, Gencsapáti Község Önkormányzata, Jáger József képviselő, Pék Tibor, Nardai Gábor – Giadran
Kft., Varga Attiláné Eszti, Kiss Kertészet,
Anderkó Ottó-Exportauto Kft., Geröly
Szilvia, „Gyöngyös-kert” Óvoda, Apponyi Albert Általános Iskola, Gencsapáti
Művelődési Ház és Könyvtár, SavariaAgrár Kft.-Schmalzel Antal, Orbán Imréné Gyöngyi, Ferrum Kft., Stumpfel
Lajosné, Horváth Jánosné Ildikó, Lukács
Gyöngyi Katalin – Lukács Könyvelő és
Adótanácsadó Kft., Török Árpádné Mari,
Vigadó Söröző és Pizzéria – Illés Renáta, Novák Lajos, Csiszár Ferenc, Fittnes
Racinc 100 BT., dr. Jánk Ottó és családja, Bánovits Zoltán, Bárdics János, Dengi
Lászlóné Brigi, dr.Szolomayer Anikó,
Doroszlai Tamás és családja, Németh
Zoltán, Babócsi Tamás, Jáger Imréné és
családja, Szombathelyi COOP Ker. Zrt.
Vincze Alajos.
Köszönöm továbbá mindazon szereplők,
fellépők, felkészítők, közreműködők
részvételét, segítségét, akik valamilyen
formában hozzájárultak az est sikeréhez.
A szervezők nevében:
Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető
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Tájékoztatás és lakossági fórum
Gencsapáti község településkép-védelmi
rendeletéről, és Gencsapáti község településrendezési eszközeinek módosításáról.
Gencsapáti Község Önkormányzata
a nyilvánosság biztosítása és az érintettek véleményének megismerése érdekében lakossági fórumot szervez.
A lakossági fórum időpontja: 2019.
január 10. (csütörtök) 16.00 óra
A lakossági fórum helyszíne: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár (9721
Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)
A lakossági fórum napirendi pontjai:
1. Gencsapáti község településkép
védelméről szóló rendelete
2. Gencsapáti község településrendezési eszközeinek módosítása

Az Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
alapján elkészíttette a helyi védelmet, a
védelem elrendelését és megszüntetését,
a védelmi előírásokat, a településképi
szempontból meghatározó területeket, a
településképi követelményeket, és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó településkép védelmi rendeletét.
A Képviselő-testület a 119/2018. (VIII.23.)
számú határozatában a község településrendezési eszközeinek módosítási eljárásának megindításáról határozott. A
módosítás célja a község településszerkezeti tervének és szabályozási tervének
változatlan tartalom melletti – hatályos

jogszabályok szerinti jelkulccsal történő
– digitális feldolgozása, a településképvédelmi rendelet megállapítása által
szükségessé vált jogharmonizáció elvégzése, továbbá egyes lakóterületi tömbfeltárások felülvizsgálata és szabályozási
előírásainak módosítása.
A lakossági fórum keretében Rápli Pál
települési főépítész tájékoztatást ad az
elkészült és folyamatban lévő tervezői
munkáról, és válaszol a lakossági fórum
során felmerült kérdésekre.
Az Önkormányzat vár minden érdeklődő helyi lakost, civil- és egyházi szervezet
képviselőjét.
Bodorkós Ferenc, polgármester

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Nagy izgalommal vártuk Szent Miklós
püspök utódját, a Mikulást, aki teli zsákjával a mondókák, versek, dalok hívó szavára be is kopogtatott minden csoportba.

Ajándékai mellé verset is mondott
nekünk és elmesélte Myra város püspökének történetét. Cserébe a magunk által
sütött mézeskaláccsal kínáltuk.

Köszönjük a Szülők Közösségének az
anyagi támogatást!

A Mikulás a Pöttöm-Pötty csoportban

Tökmagok és a Mikulás

Tudorkások és a Mikulás

Cseperedők és a Mikulás
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Karácsony öröme és titka
Karácsony. E szóhoz jelképek egész sora kapcsolódik: a gyertyák és csillagok, a betlehemi istálló az állatokkal, a pásztorok, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária és a jászol szalmájára fektetett Gyermek.
Ezek a jelképek, amelyek az ember szívéhez szólnak, az emberi történelem legnagyobb eseményét, az
Isten emberré válását kívánják érzékeltetni. A Karácsony azonban jóval többet jelent e jelképeinél.
Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy elvilágiasodott társadalmunk a többi egyházi ünnephez
hasonlóan a Karácsony szent voltát is megpróbálja háttérbe szorítani, kiüresíteni és a kereskedelem által kisajátítani, hogy a pénztárcánkhoz nyúlhasson. Ezen törekvések ellenére azt
mondhatjuk, hogy Karácsony mégis megtartotta szent voltát, amely maga az élet jellegzetessége.
Minden élet szent és szent titokra utal. Hitünk ezért ünnepli karácsonykor az igazi titok feltárását és az igazi élet kinyilatkoztatását, amely gazdagabb minden fogyasztói kínálatnál.
Ha újra helyesen akarjuk ünnepelni a Karácsonyt, akkor újból fel kell fedeznünk keletkezésének vallási gyökereit. Ehhez nem elég csupán megvallani hitünket és azt mondani: ebben a
betlehemi Gyermekben jelen van az örök Isten Fiának személye. Jézus Isten volt és maradt öröktől fogva, de elfogadta az emberi létezést, amelyet nem birtokolt öröktől fogva. Ez a Karácsony
éjszakájának szent titka! A jászolban „üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét”
– írja Szent Pál apostol (Tit 3,4) Ő nemcsak az az Isten, akiről azt énekeljük: „Nagy a mi Istenünk,
hatalma mindent meghalad.” A mindenható Isten megalázza magát, s ezen a szent éjjelen a világba lép, hogy emberré váljon. Most olyannak mutatkozik meg, amilyen valójában: határtalan szeretetében kicsivé, Gyermekké válik a hatalmas Isten.
„Az Ige testté lett”, ez a karácsonyi örömhír annyiszor elhangzott már. Isten igazán egy akart
lenni közülünk, a bűnt kivéve. Emberré akart válni, aki növekszik, tanul, kérdez és szeret. Emberré, aki oda tud figyelni és válaszolni tud a másiknak. „Az Ige testté lett”, vagyis Isten emberré
lett az isteni akarat szerint. Az időben egy napon ez meg is valósult a Szent Szűz közreműködése által. Egy csodálatos éjjelen, egy szegény istállóban megszületett az Ember. Karácsony ünnepe az isteni és emberi gyöngédségnek ezt az eseményét teszi jelenvalóvá.
Szeretettel kívánok minden jóakaratú, kedves olvasónak Istentől megáldott, boldog és örvendező szent Karácsonyt!
Gombos Bálint, plébános

Ünnepi szentmisék
DECEMBER 24. HÉTFŐ:
16.00: Karácsonyi pásztorjáték („Jézuska-várás”) a Plébániatemplomban
24.00: Karácsonyi éjféli szentmise a Plébániatemplomban
DECEMBER 25. KEDD – Karácsony: Urunk születése
8.00: Karácsonyi ünnepi szentmise az Apáti templomban
9.30: Karácsonyi ünnepi szentmise a Plébániatemplomban
11.00: Karácsonyi ünnepi szentmise Perenyében
DECEMBER 26. SZERDA – Karácsony másnapja:
8.00: Szentmise és bormegáldás az Apáti templomban
9.30: Szentmise és bormegáldás a Plébániatemplomban
11.00: Karácsonyi ünnepi szentmise Perenyében
DECEMBER 30. Szent Család vasárnapja:
8.00, 9.30: Szentmise a Plébániatemplomban
DECEMBER 31. HÉTFŐ:
16.00: Év végi hálaadás a Plébániatemplomban
2019. JANUÁR 1. KEDD:
10.00: Ünnepi szentmise az Apáti templomban
18.00: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban
2019. JANUÁR 6. VASÁRNAP: VÍZKERESZT ÜNNEPE
8.00, 9.30: Szentmise a Plébániatemplomban
NB.: Az egyházi törvények előírása szerint Karácsony ünnepén, Újév napján és Vízkeresztkor
(január 6-án), a szentmisén való részvétel minden katolikus hívő számára kötelező!!! A szentmisékre és az ünnepi alkalmakra mindenkit szeretettel várunk!
ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK:
Bálint atya

Ady Endre:
Karácsony – Harang csendül...
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
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Vas Megyei Prima Díj – 2018.
MAGYAR TUDOMÁNY kategória:
Dr. Nádasi Géza
A főorvos úr
falubeli, Gencsapátiban él családjával. Ha ideje engedi, láthatjuk települési rendezvényeken, na gyon
barátságos emberként ismerhetjük
mindnyájan.
Dr. Nádasi Géza 1958-ban született
Tapolcán.
Kisgyermekkora óta tudatosan
készült az orvosi pályára. A Batsányi
János Gimnázium angol szakán érettsé-

gizett, de mindig is érdekelte a biológia.
Édesapja nyomdokait követve a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi karán szerzett
diplomát 1983-ban. Később sebészetből,
majd érsebészetből tett szakvizsgát.
2008-ig a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sebészeti, érsebészeti osztályán dolgozott. Jelenleg a körmendi
telephely sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, orvosigazgató helyettes.
Tíz éve minden nap hajnali öt órakor kel,
hogy gencsapáti otthonából kora reggel
beérjen irodájába és – még a mű tétek
kezdete előtt – elvégezze a papírmunkát.
Dr. Nádasi Géza azt mondja: ez a hivatása és a hobbija egyben, kollégáival együtt

Generációk adventi készülődése
December 9-én délután sokan gyűltek
össze a Művelődési Házban, hogy az
ünnepek közeledtével pár vidám órát
töltsenek együtt. Én azt gondolom
sikerült!
A programok a Gyöngyös-kert Óvoda Tudorka csoportjának műsorával kezdődtek. Öröm volt nézni az együtt éneklő és verselő gyereket a színpadon. Köszönjük Györgyi néninek és Gabi néninek a felkészítést, és hogy az Idősek karácsonya után, a szülők is megnézhették
a gyerekek műsorát. Az óvodások műso-

rát az Amatőr Vasutas Színjátszó Társulat „A bűvös erdő” című előadása követte. Ezúton is köszönjük a Társulatnak a szuper előadást és a versekből és
színezőkből összeállított kiadványt,
amit a gyerekeknek kiosztottak az előadás végén!
A darab után a nézők segítségével a
terem pillanatok alatt átalakult nézőtérből kézműves foglalkozások helyszínévé.
Lehetet készíteni origami díszeket, toboz és varrott angyalkákat, karácsonyfadíszeket, mécsestartót. A Idősek Klubja

2018. december

igyekeznek a legkorszerűbb technikával,
magas színvonalon dolgozni.
35 éves pályafutása alatt több mint
tízezer műtétet végzett, ennek a fele érsebészeti beavatkozás. Figyelemre méltó
eredményeket ért el a nyaki verőér szűkületek és a verőér tágulatok műtéti megoldása terén. A laparoscopos műtétek
bevezetésénél és elterjesztésénél úttörő
szerepet játszott. Különböző fórumokon
több előadást tartott sebészeti, illetve
érsebészeti témákból. Kevés szabadidejét családja körében tölti a legszívesebben, nagyon büszke lányaira, akik szintén egészségügyi pályát választottak: nagyobbik gyermeke pszichológusként, a
kisebbik állatorvosként dolgozik.
Gratulálunk elismeréséhez, további
munkájához jó erőt és egészséget kívánunk!

tagjainak segítségével pedig bőr kulcstartók és különböző fonott tárgyak
készültek. Mivel az óvoda átalakítása
miatt a szokásos éves óvodás bált nem
tudta megtartani az óvodás gyerekek
Szülői Közössége, ezért megpróbáltuk
más formában előteremteni a pénzt a
gyerekek programjainak támogatásához.
A délután folyamán a földszint előtere adott kissé szűkös helyet egy jótékonysági vásárnak. A vásárra nagyon sok
finom sütemény és tárgyi felajánlás
érkezett. Nagyon-nagyon köszönjük
mindazoknak a támogatást, akik felajánlás, illetve vásárlás útján hozzájárultak a vásár sikeréhez!
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Gyere és jógázz velem!
TALÁLD MEG A TEsTI–LELKI EGYENsúLYOD!
Hatha jógát fogok tartani, teljesen kezdő szintről indulva. A jóga testgyakorlatai az
ászanák, melyek lazító, nyújtó, erősítő hatásúak. Éld meg a tested, elméd, légzésed rezdüléseit! Lehet számodra egy remek torna, egészségmegőrzés, stresszoldás, elcsen-

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR,
SZÁ MÍ TÓ GÉP
KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA

desedés. Nem kell attól tartanod, hogy „kilógsz majd a sorból”, hiszen mindenki
kezdő lesz és vannak könnyítések, ha nehéznek érzed a gyakorlatokat. Mindenki saját
magához képest fog fejlődni. Várlak szeretettel!

Gencsapáti Művelődési Ház
Hétfő: 19.15 – 20.30; Csütörtök: 17.30 – 18.45
Bejelentkezés: messengeren, telefonon: 06-/20-4136584

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

Lajtai Krisztina

Apróhirdetések
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m 2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év tapasztalattal felkészítést vállalok nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár utazásra. 30/600-3389. Hívjon bizalommal!
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 48×82×42

cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), és
nagy kovács satu eladók! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• 20 m-es öntözőslag és vezetékes gáztűzhely eladó! 94/330-327
• ETI 25 és ETI 35-ös működőképes
gázkazán eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel: 30-9946-882
• Luc- és ezüstfenyő eladó. Érd.:
30/285-8697
• Gencsapátiban, az Ady utcában
4424 m2 építési telek, a szőlőhegyen 1514
m2 zárkert eladó! Tel.: 06/20/943-1772

e.v.

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 452.
+36-30/176-6107
ivkrisztian@gmail.com
Teljeskörű
fémipari szolGálTaTás
helyszíni felméréstől
a kivitelezésen át a felszerelésig
kapuk, úszókapuk, kerítések
lépcsők, korlátok, előtetők,
kerti tárolók, hídrácsok
kovácsoltvas kapuk,
kerítések, korlátok
a gyártáson túl vállalom meglévő,
illetve általam gyártott kapuk
automatizálását.
kérje ingyenes árajánlatomat!

Szombathely, Árpád. u. 39/A
+36 30 847 20 20
dekorand@dekorand.hu
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Két szép könyves nap
2018.novenber 24-én, szombaton délután a Művelődési Ház és Könyvtárban
Galambos Berni vasi írónő volt a vendégünk, és Bujtás Ervin zenész, aki a
szivárványos gyermekverseket megzenésítette.
Apró manók kalandjai elevenedtek
meg a szép számú közönség előtt, és a
gencsi aprónép önfeledten játszott és
énekelt a szülőkkel és a nagyikkal együtt.
Akik a zenés kötetet megvásárolták, már
kívülről tudják a verseket énekelni, hisz
a fülbemászó dallamok, és vidám verssorok meghódították a kicsiket. A szerző
többi könyve is megvásárolható a könyvtárban: Zimankó: Didergős manóságok
Vas megyéből, Álomhozó manóságok,
mesék, versek Vas megyéből és a Lics-locs:
vizes manóságok Vas megyéből.
A vidám zenés manóságok után
adventi koszorúkat készítettek a részt-

vevő családok, amelyhez az alapanyagokat a Gencsapáti Szent Jakab Plébánia
(EFOP-1.3.7-17-2017-00155) pályázati
programja biztosította. Az elkészült
alkotásokat mindenki hazavihette az advent méltó megünneplésére.
Az advent első gyertyáját a könyvtárban
a másik könyves estén, 2018. december
2-án, vasárnap este gyújtottuk meg,
amikor Csider sándor költőt láttuk
vendégül, aki Karácsony éjjelén című
kötetét mutatta be az érdeklődőknek.
Igazi, szép, meghitt, családias órát
töltöttünk együtt vele és a verseivel,
melyekhez mindig emlékező, kedves történetek is társultak. Az adventi várakozás elmélyedő csendjéhez illeszkedő versek mindenkiben megfogalmaztak valami értékeset, örömtelit, és szeretettelit,
amit továbbadhat a hozzá közelállóknak.

2018. december

Gyógyír volt minden szava a költőnek,
aki így ajánlotta kötetét a könyvtárnak:
„Angyal és ember együtt nyitja ég és föld
kapuját”. Ajánljuk mindenkinek a szép
kötetet, mely az ünnep fogadását és megélését segíti és teszi személyes élménnyé.
Az estét a Boróka Együttes karácsonyi népdalai és Tanai Erzsébet Csendes
éj című dala keretezte, ez utóbbihoz Csider Sándor írt új szöveget:
Csendes éj
Csendes éj, drága szent éj,
Csendes éj, varázsos éj,
ébredez már a fény.
Istennek szent egén
Jézus jászolban megszületett,
fény ha sugárzik, csak akkor él,
Isten, adj neki szép életet,
jót az ember Jézustól remél.
bölcsőjét ringassa éj,
Félelmünk messze merül,
álmait élessze fény.
nem vagyunk már egyedül.

Januári diavetítések a könyvtárban Tájékoztató
Szeretettel várjuk az óvodásokat és a kisiskolásokat január minden szerdáján 16
órától a könyvtárban diavetítésre. Első

alkalom január 9. 16.00. Megpróbáljuk
felidézni gyermekkorunk diavetítéses
hangulatát! Gyertek tartsatok velünk!

Újévi bormustra
A Gencsapáti és Perenyei Borbarát Hölgyek szeretettel várják Gencsapáti és Perenye borosgazdáit az idei boraik közös
kóstolására 2019. január 5-én 15.00-ra a Gencsapáti Művelődési Házba.
Kérjük a borosgazdákat 2019. január 3-ig jelezzék részvételi
szándékukat Benczikné Fábián Évánál (fabian.evike@gmail.com,
06-30/264-9699).

az engedély nélkül, vagy az engedélytől
eltérő módon létesített kutak vízjogi
fennmaradási eljárásáról.
Az Országgyűlés a 2018. december
12-i ülésén elfogadta a vízgazdálkodásról
szóló törvény módosítását, mely alapján
a fúrt és ásott kutak fennmaradásának
engedélyezésére meghatározott határidő
2020. december 31-re módosult.
Ugyanakkor a fennmaradási engedélyezési eljárás részletszabályait tartalmazó végrehajtási rendelet még nem
készült el, az eljárás egyszerűsítése és
költségmentessé tétele érdekében az
Agrárgazdasági Kamara 2019. elején kezdeményez tárgyalásokat a kormánnyal.
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2018. december 15–16.

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: 2019. január 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!

