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20+C+M+B+20 Meghívó lakossági fórumra
„Christus Mansionem Benedicat!”
azaz: Krisztus áldja meg e hajlékot!
Január 6. Vízkereszt, a házszentelés
napja is, ami régi és szép szokás. Bálint
atya a mi házunkat, a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtárat is megszentelte,
a benne dolgozók és látogatókkal egyetemben! Köszönjük a szép szokás felelevenítését Gombos Bálint plébános úrnak!
A házszentelés, Isten keresése, a vele
való találkozás. Eredete a napkeleti bölcsekhez kötődik. Gáspár, Menyhárt, Boldizsár megjelent Jézus jászolánál, és kifejezték imádatukat. A házszentelés azon
áldások közé tartozik, amivel valami jót
idézhetünk elő, mert akit vagy amit
megáldunk, az az Áldás forrásává válik.

A község településrendezési eszközei
2008-ban, az akkor hiteles földhivatali
alaptérképek felhasználásával készültek.
Az eltelt, több mint egy évtizedben az
ingatlanállomány jelentős változáson
ment keresztül, ezért az Önkormányzat
a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) jogharmonizációs módosításáról határozott. A módosítás keretében az Önkormányzat – egyebek mellett – pontosítot-

ta a HÉSZ mellékletét képező, az építési
övezetek egyedi előírásait tartalmazó
táblázatok normaszövegét. Az Önkormányzat a HÉSZ jogharmonizációs
módosításával kapcsolatban 2020. január 23-án (csütörtökön) 17.00 órakor a
Művelődési Ház és Könyvtár épületében lakossági fórumot tart, melyre várja
az érdeklődő lakosokat.
Bodorkós Ferenc, polgármester

Disznótoros farsangi mulatság
Gencsapáti Község Önkormányzata, a
Művelődési Ház és Könyvtár és a
Gencsapáti Kan-Ászok böllércsapat
tisztelettel és szeretettel meghívja a
település lakóit, közösségeit ha gyo mányőrző disznóölésre és disznótorra!
A gyermekek, családok betekinthetnek a disznóölés-feldolgozás és gasztronómia folyamatába és minden érdeklődőt várunk díjmentes kóstolásra.
Szívesen fogadunk aprósüteményt,
pogácsát! Büfé 10 órától!
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár udvara (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)
Időpont: 2020. február 22. (szombat) 7.30 órai kezdettel

Közmeghallgatás
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. február 13-án
(csütörtökön) 18.00 órakor közmeghallgatást tart a Művelődési Házban
(Gencsapáti, Szentegyház út 5.), amelyre
tisztelettel várja az érdeklődőket!

17 órától hagyományos farsangi
mulatság veszi kezdetét!
Kért megjelenés viseletben vagy farsangi jelmezben. A jelmezesek felvonulása és a díjazása is része a programnak.
Zene: Zsivány Zenekar
A lényeg: Szeretnénk egy közösségépítő rendezvényt, ahol jobban megismerhetjük egymást. Kérem, tiszteljenek
meg bennünket egy vidám disznóölésre
és 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
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Hulladékgyűjtési naptár 2020. Gencsapáti

Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
3. a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
A változtatás jogát fenntartjuk.
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

A településkép védelme
2019. március 17-én hatályba lépett a
településkép védelméről szóló 4/2019.
(II.15.) önkormányzati rendelet, melynek
célja a település környezeti kultúrájának,
jellegzetes és értékes építészeti, arculati
értékeinek megóvása. A rendelet biztosítani kívánja az épített építmények településképhez való illeszkedését, az anyaghasználatot, a tömegformálás, homlokzat-, és zöldfelület-kialakítás vonatkozásában. A polgármester a településkép
védelme érdekében tájékoztatást ad és

szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, az építési
engedélyezési eljárást megelőzően véleményt ad a jogszabályban meghatározott
építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz, településképi bejelentési eljárást
folytathat le a nem építési engedélyköteles épület-felújítási, bővítési és korszerűsítési munkálatok tekintetében, a
településképi követelmények teljesülése
érdekében az ingatlan tulajdonosát az
építmény, építményrész felújítására,

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata
átalakítására vagy elbontására kötelezheti, illetve a településképi követelmények megszegése, vagy végre nem hajtása esetére bírságot szabhat ki. Kérem,
hogy a tervezett építési, felújítási munkálatok megkezdését megelőzően szíveskedjenek tájékozódni, illetve felvilágosítást kérni, hogy a tervezett munkálatokkal kapcsolatban szükség van-e
szakmai konzultációs, vagy bejelentési
eljárás lefolytatására. A rendelet megtalálható a település honlapján. A településkép védelme érdekében kérem az
együttműködésüket!
Bodorkós Ferenc, polgármester
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Civil a pályán

Képviselő-testületi tájékoztató

Köszönjük! Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör Egyesület nevében, ezúton is
köszönjük az SZJA 1 %-os felajánlásaikat,
amelyet az egyesület szakmai programjaira, működési költségeire – többek
között a Hírmondó újság kiadására –
fordítottunk 2018-ban is.
Kérjük, idén is válasszon bennünket!
Adószámunk: 18883680-1-18
Köszönettel:
Tanai Erzsébet, elnök

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. december 11én 16.45 órakor munkaterv szerinti,
nyilvános ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
Meghívottként: Jáger József, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
tagja.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, BognárVarga Szilvia vezető-tanácsos

tések támogatása” pályázattal kapcsolatos polgármesteri tájékoztatást

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.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. december 17-én
16.30 órakor rendkívüli, nyilvános ülést
tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző

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

A Képviselő-testület az ülés során
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

Tisztelt adózó állampolgár, kedves
gencsapátiak! Ezúton is köszönjük eddigi felajánlásait, amellyel a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes az
Ispiláng együttes, a Kópic, Kiskópic, Berkenye csoportok, illetve a Vasi Népdalstúdió és utánpótlás csoportjainak
szakmai munkáját támogatta. Ön idén
ismét dönthet, hogy melyik szervezetnek ajánlja fel az SZJA 1%-át. Kérjük,
tiszteljen meg minket bizalmával.
Együtteseink országos, nemzetközi,
megyei és természetesen helyi ünnepeken képviselik 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!

1. elfogadta
1.1. az Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II.15.) önkormányzati rendeletet – a
költségvetési rendelet módosítása a központi költségvetés által biztosított többletbevételek, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt
vált szükségessé,
1.2.az Önkormányzat 2020. évi belső
ellenőrzési tervét – a belső ellenőrzési
terv egy olyan belső kontrollrendszer,
mely a helyi önkormányzat pénzügyi
forrásainak szabályszerű, hatékony és
eredményes felhasználását biztosítja,
1.3.a „Zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejleszTisztelt Gencsapáti Lakosok! Tisztelt
Vállalkozók! Kedves Szülők!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák a
Gróf Apponyi Albert Általános Iskola
alapítványát.
Gencsapáti, Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány.
Adószáma: 18883147-1-18
Támogatásukkal segítik a gyermekek
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítását, a szabadidős tevékenységük megvalósítását, tehetséggondozását, jutalmazását.
Felajánlásukat előre is köszönjük!

2. elutasította
2.1.a közétkeztetési feladatot ellátó
EUREST Étteremüzemeltető Kft.-nek az
étkezési térítési díj 8 %-os emelésére
vonatkozó kérelmét, egyben a Képviselő-testület a polgármestert további
egyeztetések lefolytatására kérte fel,
2.2.
az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat önkéntes támogatás
biztosítása iránti kérelmét.

A Képviselő-testület az ülés során
1. az EUREST Étteremüzemeltető Kft.vel, a vásárolt élelmezési szolgáltatás
nyújtására megkötött vállalkozási szerződésben a vállalkozó által, a térítési díj
6 %-os emelésére vonatkozó javaslatot
elfogadta, és felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására
2. tájékoztatást kapott az önkormányzati képviselők kötelező képzéséről – az
önkormányzati képviselők az eskütételét
követően három hónapon belül kötelesek részt venni a kormányhivatal által
szervezett képzésen.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
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.
Adószám: 18887653-1-18
Kérjük és köszönjük további támogatásukat.
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
A Gencsapáti Plébánia Egyházközségi
hitéleti statisztikája 2019. hírek, események
1. KERESZTELÉSEK
Hely
Gencsapáti
Perenye
Egyéb plébániáról
ÖSSZESEN:
2. TEMETÉSEK:
Hely
Gencsapáti
Perenye
Szombathelyi lakos
ÖSSZESEN:

Születések száma
19 fő
7 fő

1. Azok a kedves hívek, akik a tavalyi
évben még nem rendezték az egyházközségi hozzájárulásukat, befizethetik
2020. január 19-én, vasárnap délután 3
és 5 óra között a Gencsapáti Plébánián.

Kereszteltek
17 fő
6 fő
7 fő
30 fő

2. Várjuk azoknak a jubiláns házaspároknak a jelentkezését, akik az idei, 2020-as
évben, bármelyik hónapban ünneplik
házasságkötésük valamelyik kerek évfordulóját a Házasság hetének kezdetén,
február 8-án, szombaton délután 4 órakor tartandó ünnepi szentmisére, valamint az azt követő fogadásra a Közösségi
Házba.
Jelentkezni február 2-ig lehet a
szentmisék után a sekrestyében. Azok
jelentkezését is várjuk, akik szívesen
ajánlanak fel süteményeket az ünnepségre.

Elhunytak
34 fő
8 fő
2 fő
44 fő

Ebből:
Férﬁ:
Nő:
Szentségekkel ellátva:
Szentségek nélkül:

23 fő
21 fő
26 fő
18 fő

3. ELSŐÁLDOZÓ:

21 fő

Elvégzett egyházi felújítási munkák Gencsapátiban 2019-ben
1. Saját erőből elvégzett munkák:
Plébániatemplom:
– oltárkép
– fűtés felújítás,kazán csere
– Mária- és Erzsébet oltár világítás
– Műszaki ellenőri díj
Apáti templom:
– sekrestye bejárati ajtó-és ablak csere
– gázkonvektorok javítása
Gencsi temető:
– papi sír felújítása 1 db
Közösségi Ház:
– lépcső járólapozása (anyag)
Összesen:

1.656.000.Ft
2.031.000 Ft
120.000 Ft
177.000 Ft
381.000 Ft
25.000 Ft
255.000 Ft
42.000 Ft
4.687.000 Ft

2. Pályázati forrásból megvalósult munkák:
Közösségi Ház Nyílászárók felújítása

400.000 Ft

3. Felajánlásból elvégzett munkák (becsült összegek):
– Rókus kápolna ajtó festés:
– Sekrestye kifestése:
– Plébánia kertkapuk festése:
– Közösségi Ház: lépcső járólapozása (díj)
bejárati kapu felújítása
– Apáti templom ablakrács- és gázcsövek festése
– Kőműves javítási munkák
Összesen

85.000 Ft
70.000 Ft
48.000 Ft
45.000 Ft
90.000 Ft
45.000 Ft
80.000 Ft
463.000 Ft

A 2019-ben elvégzett munkák teljes összege: 5.550.000 Ft
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik a 2019-es esztendőben bármilyen módon és formában hozzájárultak a felújítási, karbantartási és javítási
munkálatokhoz Egyházközségünkben. Isten ﬁzesse meg bőkezűen nagylelkűségüket!
Gombos Bálint, plébános

Isten áldásával az
új esztendőben
„Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!”
„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt
táján, amikor keresztény családoknál
lakásszentelést tartanak. Mire való ez a
szokás, miért jó házszentelőt tartani? A
házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek
és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek
jelzik Isten cselekvését, és előkészítik
lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben. A Vízkereszt a
karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk
vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – ezt ünnepeljük ebben a néhány hétben, és ilyenkor
különösen is fogékonyak vagyunk arra,
hogy kicsit „otthonosabban” gondoljunk Istenre: az ő hajléka akár a miénk
is lehet.
Jó alkalom lehet a házszentelés a
család és a helyi plébánia vezetője, a plébános baráti találkozására. A pap ilyenkor más emberként, „emberként” is
megmutatkozhat, és ő is közelről találkozhat egy keresztény család valóságával. A lelkipásztor számára fontos érintkezési felület ez a családokkal, melyek
az Egyház legalapvetőbb sejtjei, Isten

5

hírmondó

szolgája pedig annak megerősítését hozza a családok számára, hogy fontos szerepe
van a nagyobb közösség egészében, és az Úr szeretettel törődik az otthonnal. A családegyház kapcsolata erősödik a plébániaegyház nagyobb közösségével.
A közös ima, amelyben az erényes családi életért és a gonosz cselvetéseinek távoltartásáért is könyörgünk, már megteremti azt a légkört, hogy Isten lakást vesz, és
működik közöttünk.
Azután a vízkereszti liturgiában megszentelt vizet hinti a pap a ház vagy lakás
minden egyes helyiségébe. Mindenki megilletődve követi a szenteltvizet hintő személyt, aki ha engedik, a ház legeldugottabb zugaiba is eljuthat ilyenkor: a hálószobába vagy a gyerekszobába, az éléskamrába és a mosdóba is – jó, ha semmi nem marad
ki a kis körmenetből, amelyet közös éneklés kísérhet. A gyermekek ilyenkor kisállataikat vagy éppen karácsonyra kapott játékaikat is áldásra nyújthatják. Énekelhetjük
Mária hálaénekét, a Magniﬁcatot vagy például a 136. zsoltárt, az állandóan visszatérő
refrénnel: „…mert irgalma örökkévaló!” Mi ennek az értelme? Miért nem elég csak
mondjuk a nappaliban hinteni a szenteltvizet? Egyfelől persze, hogy elég lenne. Ám
azzal, hogy ilyenkor végigjárjuk a házat, átélhetjük, hogy Isten szerető ﬁgyelme az
otthon minden szegletére kiterjed, nem marad rejtve előtte semmi az életünkből, és
a legelemibb szükségleteink is fontosak a számára. Ő betölti a családi hajlékot. Betölti közös életünket. Semmi sem idegen számára belőle. Hiszen emberré lett, egy lett
közülünk!
Otthonainkba kérhetünk a vízkeresztkor megszentelt vízből is: a keresztségünkre, istengyermekségünkre és megtisztulásunkra emlékeztető szenteltvíz
része lehet napi imáinknak, szokásainknak is. Sok régi családi hajlékban van szenteltvíztartó a falon.
Végül, a szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják
az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik:

Éjféli szentmise

2020. január

„Christus Mansionem Benedicat”, vagyis
„Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Ez a
néhány betű egész évben, nehéz és szép
pillanatokban, örömben és gyászban
emlékeztethet arra, hogy Krisztus áldó
keze minden körülmények között otthonunk felett van. Ez talán abban is
segíthet, hogy döntéseinkben, otthoni
viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban tudjunk kihez igazodni.
Hiszen Ő sohasem hagy el bennünket.
Fehérváry Jákó OSB
bencés szerzetes, teológus
A házszentelés szertartása nemcsak az
újonnan épült házakra vonatkozik,
hanem minden esztendőben kérhető,
hiszen Isten áldására ebben az új,
2020-as évben is szükségünk van. Akik
szeretnék megszenteltetni otthonukat, a szentmisék után a sekrestyében
jelezhetik nevet, pontos címet és telefonszámot megadva, hogy alkalmas
időben a következő hetekben elvégezhessem a házszentelést.
Gombos Bálint, plébános

Jézuskavárás

JANUÁR 4.
Gencsapáti
Bormustra

FEBRUÁR 22.
Disznóölés
Mulatság
a Farsang Farkán

GENCSAPÁTI
RENDEZVÉNYNAPTÁR
2020.
(a programváltozásokat újságunkban
és a település honlapján, FB oldalán
közöljük)

MÁJUS 3.

MÁJUS 24.

MÁJUS 29. – JÚNIUS 1.

Szentkút búcsú

Gyereknap

Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál

JÚLIUS 6–17.

JÚLIUS 26.

Kincskereső tábor
Gencsapátiban

Jakab búcsú
XIV. Búcsúi Fogathajtó Verseny

Apáti búcsú és megemlékezés
A Sárvári Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevőinek műsora

SZEPTEMBER 12–13.

OKTÓBER 3.

NOVEMBER 27.

BMX OB – Magyar Kupa

Szüreti felvonulás és mulatság

Karácsonyváró ünnepség

AUGUSZTUS 20.

MÁRCIUS 13.

ÁPRILIS 4.

ÁPRILIS 4–5.

Megemlékezés az 1849–49-es
forradalom és szabadságharcról,
Gencsapáti kitüntetések átadása

Térségi Borverseny
Lukácsháza

BMX OB
Magyar Kupa

MÁJUS 29.

MÁJUS 31.

JÚNIUS 13.

VI. Vincze Ferenc
Szólótáncverseny

XXIV. Gencsi Söprű
Néptáncfesztivál
Hősök Napi megemlékezés

Bérmálás Gencsapátiban

SZEPTEMBER 5.

SZEPTEMBER 12.

SZEPTEMBER 13.

Érték és Közösség
– Falunap Gencsapátiban

Szentkúti esték

Szentkút búcsú

DECEMBER 1–20.

DECEMBER 6–15.

DECEMBER 12–13.

Adventi forgatag – karácsonyi
vásár, jelképkészítő pályázat,
rajzpályázat

Generációk adventi készülődése
Karácsonyi koncert

XVII. Nemzetközi
Betlehemes Találkozó

2020. január
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Újévi bormustra
A Gencsapáti Borbarát Hölgyek programjával indult az év a Művelődési Házban.
Ahogy a tavalyi évben, idén is január
első szombatjára vártuk a helyi borosgazdákat egy kis kóstolásra, beszélgetésre. Kérésünkre egy-két féle borral készültek a gazdák a találkozóra. A gazdák szavaiból érezhető volt az a sok munka, amit a szőlőművelés ad, de látható volt az is, hogy szívvellélekkel végzik a munkát, hogy saját borukat elkészítsék. A borok szépen haladnak,
várjuk őket a tavaszi borversenyen.

Köszönjük, hogy jöttek, hogy szívesen
jöttek idén is megmutatni, hol tartanak a
boraik. Hálásak vagyunk a részvételért a viszszatérő és az új gazdáknak egyaránt: Bolfán
Imrének, Faragó Istvánnak, Gáspár Gellértnek, Gergácz Istvánnak, Gergácz Lászlónak,
a Hosszú családnak, Jáger Imrének, Kovács
Zoltánnak, Kummer Lászlónak, Mucza Bélának, Nardai Lászlónak, Nardai Jánosnak.
Az estén megemlékeztük Bodorkós Miki
bácsiról, aki tavaly még velünk ült az asztalnál. Isten nyugosztalja!

Gencsapáti
Borbarát
Hölgyek

Interaktív, rendhagyó irodalomóra Gencsapátiban
Varga Bencével (Zaporozsec zenekar)

Varga Bence Dalszerző, zenei producer
decemberben tartott valóban rendhagyó
irodalomórát Gencsapátiban, az Apponyi Albert Általános Iskolában a felső
tagozatos diákoknak, nagy sikerrel…
A 2004-ben alakult Zaporozsec zenekar frontembere, énekes, dalszerző, gitáros. Az eddig megjelent dalai szinte kivétel nélkül az MR2 Petőfi rádió, valamint
egyéb országos és vidéki rádiók kiemelt
játszási listájára kerültek. A Zaporozsec
dalai és videói az online portálokon több
esetben is figyelemre méltó nézettséget
értek el, még az országos médiumokban
való premierjüket megelőzően.
Civilben angol-magyar szakos tanárként tevékenykedik a szentgotthárdi
Vö rösmarty Mihály Gimnáziumban.

Egyetemi diplomáját Szombathelyen, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központján szerezte. Zenei
pályája mellett másik fontos küldetése
az irodalom megszerettetése, népszerűsítése. Még hallgatóként hallgatótársaival és tanárával, Fűzfa Balázs irodalomtörténésszel indította útjára rendhagyó
irodalomóráikat. A produkció hamar
kinőtte az iskolapadot, az oktatási intézményekben való bemutatkozásokon túl,
ma már fesztiválokon, könyvtárakban és
egyéb rendezvényeken is találkozhatunk
rendhagyó irodalomóráikkal. Megzenésített verseket, Zaporozsec dalokat és
kortárs zenekarok szerzeményeinek
akusztikus változatait szólaltatja meg
kicsit személyesebb, meghittebb, köz-

vetlenebb formában. Személyes történetein keresztül ad bepillantást, hogyan
látja a világot egy mai fiatal zenész, szövegíró, aki nem csak ismeri, hanem éli is
a kultúrát.
A műsorban a kortárs dalok között
megzenésített versek is elhangzanak,
például Cseh Tamás, József Attila, Radnóti Miklós és Varró Dániel szerzeményei is. A rendhagyó óra célja, hogy felhívja a diákok figyelmét érdekességekre,
össszefüggésekre a dalszövegekkel kapcsolatban, és összességében segíti őket a
tudatos és értő zene(szöveg)hallgatóvá
válásban, felkelti az érdeklődésüket a
hangszeres/élőzene iránt.
Ennek a rendhagyó ismeretterjesztő,
interaktív zeneórának a hangulatába a
gencsapáti gyerekek is belepillanthattak
egy vidékfejlesztési támogatásnak köszönhetően. Egy Vas megyei lemezkiadó
mutatta be tevékenységét egy művészük,
Varga Bence segítségével. Az eseménynek nagy sikere volt a diákok és a tanárok körében is.

hírmondó
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Szociális Szolgáltató Központ programajánlója
Visszaköltözésünk után újra elindultak
az idősek klubja programjai. A régi és jól
bevált programok mellett igyekszünk új
lehetőségeket ajánlani a nyugdíjas, idősebb korosztály számára. Annál is inkább
mivel szeretnénk, hogy a pályázat adta
lehetőségeket (szép, új, modern épület,
egészségügyi-, sporteszközök) minél többen ki tudják használni. A programokon
nem csak a klubtagok vehetnek részt,
hanem szeretettel várunk mindenkit,
akit az adott program vagy téma érdekel.
A célunk, hogy ingyenesen, koruknak és
egészségi állapotuknak megfelelő, hasznos programokat biztosítsunk az idősebb korosztály számára. Olyan programokat, témákat keresve, amelyek érdeklik őket, illetve hozzájárulnak ahhoz,
hogy a mindennapi életüket aktívan,
hasznosan és tartalmasan töltsék.
Heti program:
Hétfő: Egészségnap (az egészséghez,
betegségekhez kapcsolódóan lesznek
programok: vérnyomás,- vércukor,húgysav,- testsúlymérés, egészségügyi

előadások, masszázsülés, biopolár gyógylámpa-„fényzuhany”, mágnesterápiás
készülék, igény esetén gyógytorna)
Kedd: Videó nap (régi és új filmek
vetítése kivetítőn, mozi, fényképek nézegetése, „sztorizgatások”, kerekasztalbeszélgetések egy adott témához, filmhez (állatok, kertészkedés, gyógynövények, természettudományok, „csináld
magad”, utazás) kapcsolódóan
Szerda: Játék nap (agymozgatás népszerű és kedvelt televíziós vetélkedők
másolása kimondottan az idősebb korosztálynak: Aktiviti, Szerencsekerék,
Legyen Ön is milliomos!, Ország, város ,
híres ember…, Tudáspróba, társasjátékok, magyar és francia kártya)
Csütörtök: Sport nap (testmozgatás:
futópad, szobabicikli, séta, kirándulás a
környéken, kültéri sporteszköz használata, igény esetén jóga, időstorna)
A programok minden nap 13.00 órakor kezdődnek, a Hunyadi út 225. szám
alatt található Szociális Szolgáltató Központban.

A klub az adott programok mellett,
8.00 órától 16.00 óráig várja mindazokat
az idősebb embereket, akik egyedül vannak otthon, vagy magányosnak érzik
magukat, kis segítséggel szívesen kimozdulnának otthonról, szeretnek emberekkel beszélgetni, vagy csak társaságban
lenni, barátok között és jó hangulatban
megebédelni. Ebéd után egy picit pihenni, sütizni, kávézni. Jöjjön el hozzánk,
nézzen körül bátran minálunk! Családias,
meleg környezetben, szakképzett gondozókkal várjuk Önöket, családtagjaikat!
A klub teljes és részletes programjairól érdeklődni lehet személyesen az
intézményben (Gencsapáti, Hunyadi út
225.), telefonon (94/510-835 és 30/5492552), e-mailben (gencsik@gmail.com)
vagy facebook-on. A programokkal kapcsolatban folyamatosan várjuk észrevételeiket, kéréseiket és ötleteiket is! Segítségüket előre is köszönjük!
Pár kép egy kis kedv csinálónak a
klub „Újévi köszöntőjéről”:

Családi házak műhelyek irodák
rendszeres és alkalmi takarítását
vállalom számlaképesen.
Továbbá ablakpucolást,
festés utáni takarítást is vállalok.
Érdeklődni: 06 30/922-9392
Immár 30 éve közmegelégedésre, előnevelt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid 630 Ft/db, húshibrid 540 Ft/db, kakas 530 Ft/ db, a vegyes 540 Ft/db. 20 kg-os csirketáp rendelhető 3300 Ftos áron. Szállítás: 2020. március közepe, második szállítás április vége. Rendelést lehet leadni
személyesen Gencsapáti Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047.

2020. január

10

Apróhirdetések

ÚJ MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!

• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár utazásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
• Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• Katlan, 50 és 70 literes üst eladó.
Tel.: 06/70/371-1042
• Építőipari és kerti munkákat vállalok. +36307324545
• 400 L-es tölgyfa kád kitűnő állapotban eladó. Sokoldalúan hasznosítható!
Tel. 06 20 445 1299.
• Használt, palackos bekötésű gáztűzhelyt keresek! (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
• Keményfa szék párnázott üléssel
5000 Ft/db, Teatűzhely 6000Ft Érdeklődni: 0630/413-4729
• Gipszstukkó díszek és készítéshez
eszközök egyben eladók! Érdeklődni
munkaidőben: 94/322-922 Hordó, gázpalack, gipszstukkó fali díszek eladók!
Érdeklődni munkaidőben: 94/322-922

Januárban nyíló
Napsugár szalonomban
várom kedves vendégeimet
személyre szabott kezelésekkel,
bizalmas légkörben
a következő szolgáltatásokkal:
manikűr
műköröm – géllakozás
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás
A munkáimra garanciát vállalok,
és magas minőségű USA Crystal Nails
termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges!
NAPSUGÁR STÚDIÓ
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C
Hüse Anita
+3620/928-6146

hírmondó

Nem szeretnél műkörmöt, de mégis
igényes ápolt körmökre vágysz?
SHELLAC A MEGOLDÁS!
Válaszd a Cnd tartós hibrid lakkját!
– Erős, mégis rugalmas
– Leoldható, tehát nincs reszelés, ami
károsítaná a természetes körömlemezt
– Tartós, mint a zselé
– Rengeteg gyönyörű szín és díszítés,
amikből kedvedre válogathatsz!
A munkáimat megnézheted Facebookon Dengi Ivett Shellac Pro néven!
Telefon: 06-30/4284288
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Így kívántak nekünk áldott, békés
karácsonyt és sok, együtt megélt, boldog, új esztendőt.

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Az adventi időszak egyet jelent a készülődés, a várakozás, az együttlétek örömével. Ünnepköre, a népi és vallási hagyományaival nagyon közel áll a gyermekekhez. Ekkor a szeretet és a család ünnepére való ráhangolódás az óvodai élet egyik
fő feladata, és nagy szerepet kap hagyományaink felelevenítése, megélése.
Együtt, közösen kötöttük meg az
adventi koszorúkat, és gyújtottunk meg
rajtuk hétről hétre több gyertyát.
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!
Közösen takarítottunk, díszítettük
élettereinket. Meséink, verseink, dalaink, rajzaink a karácsonyról, várakozásról, szeretetről szóltak.
Sétáink során megnéztük a faluközpontban felállított koszorút, betlehemet,
körbetáncoltuk a karácsonyfát.
Ajándékokat is készítettünk, képeslapokat, mécses tartókat, díszeket és a
Luca-napján ültetett búzát vittek haza a
gyerekek családjaiknak.

A Művelődési Ház és Könyvtár felhívására intézményünk minden csoportja
lázas alkotómunkába fogott. Csodálatos
alkotásokat készítettek a karácsonyi jelképkészítő versenyre és színesebbnél színesebb rajzokkal, festményekkel neveztek a rajzpályázatra.
A Tudorka csoport gyermekei az
Aranyhíd Óvoda dolgozói és óvodásai
meghívására az – „ÖrdögKő” a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól
Perenyéig – projekt keretében egy karácsonyváró mézeskalácsos, teázós meghitt délelőttöt töltöttek Perenyében.
Köszönjük a meghívást!
A Tudorka csoport fiai a Gencsapátiban gyűjtött „lucázó” mondókával csoportról csoportra járva kívántak bőséget,
termékenységet az elkövetkező esztendőre. Természetesen községünk Önkormányzata, az Idősek Klubja és Művelődési Ház és Könyvtár is részesült az áldást kérő szalmazuhatagból!
Két alkalommal is részesei lehettünk
a karácsonyi folklórkincs talán legszebb
dramatikus szokásának.
A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes kucsmás pásztorai beköszöntek hozzánk betlehemes rigmusaikkal, Tóth Tamás pedig gyermekeivel
hozta el a betlehemi kisdedet.

Köszönjük Mindenkinek, aki a készület, a várakozás idején színesítette a
gyermekek mindennapjait!
Az óvodás karácsony napját nagy
izgalommal vártuk, közösen díszítettük
fel a karácsonyfákat. Míg sétáltunk,
ajándékok is kerültek a karácsonyfák alá.
Nagy örömmel vettük azokat birtokba.
Köszönjük a szülők felajánlásait,
segítségét!
A Tudorka és a Cseperedő csoport
gyermekei a Savaria Szimfonikus Zenekar Zenemanó-bérlet előadásán ismerkedtek az ünnepkör köré kapcsolható
zeneművekkel és a hangszerekkel. Az
előadások nagyszerű lehetőséget teremtenek a gyerekkorosztálynak a komolyzenével való emlékezetes találkozásra.
Ebben az időszakban is tartott Kassai
Anita, „Így Tedd Rá! – foglalkozásvezető” papírszínházas előadást „Az első
karácsony története” címmel, melyben a
Szent Családot segítő Abib csacsi szemszögéből ismertük meg a születésmítoszt.
Jó hír a népi játékot, néptáncot szerető, éltető közösségnek, hogy Anita
táncházai igazán kedvelt foglalkozásai,
változatos élményt nyújtó alkalmai
intézményünknek.

Betlehemesek
Lucázók

Tökmagok és a Mikulás

Cseperedő csoport karácsonya
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Diákolimpiai
siker
A 2019/2020-as tanév őszén az iskola
diákjai a floorball-lal ismerkedtek meg az
5-6. osztályban, majd gyakorolni kezdtek
délutáni edzéseken. A sportág a gyerekek
körében hamar népszerű lett, ezért az
intézmény több korcsoportban is nevezett a megyei diákolimpia selejtezőire.
Végül is a 3-4. osztályosok kerültek be a
megyei döntőbe, ahol a tanulók először
játszottak méretes pályán. Kezdésként
rögtön megverték a tavalyi országos
döntőbe került Egyházasrádóc csapatát.
Az igazi meglepetés azonban az eredményhirdetéskor érte őket, amikor is
kiderült, hogy Vas Megye bajnokai lettek. Hatalmas siker volt számukra, hogy
megelőzték a szombathelyi Derkovits, az
Oladi és a bobai iskolát is! Ez azt jelentette, hogy bekerültek a Komáromban
rendezett országos elődöntőbe, melyre
heti három edzéssel készültek. A jobb
felkészítést segítette, hogy a Szombathelyi Tankerületi Központ versenyütőket
vásárolt az iskolának. Az egységes felszerelést kék színben (lábszár, nadrág, mez)
ajándékba kapták egy sportszer kft-től,
ami még passzolt is az ütőkhöz. A feliratozás elkészítésében, az utaztatásban, a
kíséretben és az ajándék uticsomag
összeállításában a szülők működtek közre, amelyért köszönet illeti őket. A versenyen a tisztes helytállás volt a cél.
Az elődöntő egy hatalmas csarnokban került megrendezésre, ahol már igazi palánkkal körbevett pályák és közöttük több száz diák várta a kis újonc csa-

patot, melyre pozitívan hatott ez a fantasztikus környezet. A három mérkőzésből kettőt megnyertek és egyet döntetlenre mentettek, így csoportelsőként
jutottak tovább.
De evés közben jön meg az étvágy,
így bátran néztek a további megmérettetések elé. A sorsolásnak köszönhetően a másik csoport második helyezettjével kellett játszani, akiket megverve a
legrosszabb esetben is második helyezettként léphettek volna tovább az országos döntőbe.
Nagy volt az izgalom! Kis játékosaink
rögtön az elején lőttek egy gólt annak a
csapatnak, amelynek diákjai egyesületi
szinten játszanak már évek óta. Utána
viszont elpártolt tőlük a szerencse: először három kapufás lövés is kifele pattant, majd a hatodik percben egy irányt

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Ilon Gábor régész, muzeológus
„Gencsapáti és térsége története a régészeti örökség tükrében”
című vetített képes előadására
Időpont: 2020. február 13. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár

változtatott lövés sajnos becsorgott.
Tovább nehezítette a helyzetet, hogy egy
vitatott lövésből szerzett gólt is megadott a bíró. Az utolsó két percben számtalan helyzet akadt, de sajnos 2:1 lett a
végeredmény. A vereség ellenére is büszkék lehetünk az iskolai floorball-csapatra, mert az első diákolimpiai részvétel
alkalmával az országos elődöntőben
megszerezte az előkelő negyedik helyezést. Hazai összesítésben ez a 9-16.
helyet jelenti, ami kiváló eredmény. Az
aranycsapat tagjai: Abért Armand, Szabó
Marcell, Szijártó Máté, Szekeres Krisztián, Szűcs Illangó és Tóth Tamás Atilla.
Felkészítő tanár: Szakály Ferenc
Az Apponyi Iskola nevének öregbítéséért gratulálunk a diákoknak és további
sikerek elérését kívánjuk az új sportágak
népszerűsítésében a felkészítő tanáruknak!
A VASI KISLEGÉNYCÉH
a Fölszállott a Páva közönségdíjasa
Kedves Gencsapátiak! Köszönjük mindenkinek, aki szavazatával támogatta a
Vasi Kislegénycéh-t, amely a Fölszállott a
Páva döntőjében a közönségdíjat is
elnyerte! Köszönjük, nagy élmény volt a
saját falunk táncait látni a színpadon! (va)
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