Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja

Tisztelt Gencsapátiak!
Egy testileg, lelkileg rendkívül megterhelő és embertpróbáló évet zárunk, a
világjárvány közvetlenül érintette családunkat, barátainkat, ismerőseinket.
Köszönöm, hogy felelős, fegyelmezett,
egymásra figyelő és egymást segítő magatartásukkal jelentősen hozzájárulnak a járvány terjedésének megakadályozásához.
A járvány erőteljesen akadályozza a
társas kapcsolatainkat, rombolja biztonságérzetünket, veszélyezteti megélhetésünket, ennek ellenére hiszem, hogy
összefogásunk és egymásra figyelésünk
révén közösségünk megerősödve kerül
ki a járvány elleni küzdelemből.
A járvány miatt az oktatásban a digitális oktatásra kellett átállni, mely jelentős kihívást jelentett a tanárok, a gyermekek és a szülők számára.
Óvodánk nyári szünet nélkül, folyamatosan üzemelt, minden igénylő számára biztosítottuk a gyermekétkeztetést. Az iskola konyhájába a munkavégzés könnyítése, valamint járványügyi
előírások maradéktalan betartása érdekében egy ipari mosogatógépet szereztünk be. Az elhúzódó étkezési idő miatt
egy korszerű melegentartó pult beszerzésével gondoskodtunk a tanulók megfelelő színvonalú étkezéséről.
A szülők segítése érdekében a Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében
több turnusban táboroztattuk a gyermekeket.
Fájdalmas és elkeserítő, hogy nem
tarthattuk meg a színvonalas és közösségépítő rendezvényeinket (Gyermeknap,
Pünkösd, Falunap, Szép Korúak Ünnepe,
Betlehemes találkozó), játszótereinket,
sportpályáinkat be kellett zárnunk.
A járvány terjedésének megakadályozása érdekében több intézményünket

(Művelődési Ház és Könyvtár, Szociális Szolgáltató
Központ) be kellett zárnunk, de idős lakosainkról
gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás, bolti bevásárlás,
ebéd házhozszállítás formájában gondoskodtunk.
A Polgármesteri Hivatal a járvány
ideje alatt folyamatosan biztosította az
ügyintézést az ügyfelek számára.
Örömteli fejlemény, hogy Önkormányzatunkat nem rendítette meg a világjárvány, a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatainkat maradéktalanul elláttuk, pénzügyi helyzetünk a
járvánnyal kapcsolatos elvonások, illetve
bevételkiesés ellenére stabil és biztonságos maradt. Finanszírozási probléma
nem merült fel, ráadásul e rendkívül
megterhelő időszakban is tudtuk folytatni a településfejlesztő munkát.
Pályázati és önkormányzati forrásból
megvalósult a Dózsa utcai temető felújítása és akadálymentesítése, ennek keretében megtörtént ravatalozóépület nyílászáróinak cseréje, vizesblokk kialakítása, az épület szigetelése, a temetői utak
térburkolása. Felújításra került a temetői
kerítés, és kút létesült a temetői virágok
gondozása érdekében.
A zártkerti ingatlanok használatát
biztosító pályázat keretében új burkolatot kaptak a külterületi utak a Gyöngyös
utcától a Béke utcáig. A volt lőtér területére 30 db őshonos gyümölcsfát telepítettünk.
Konzorciumi pályázat keretében a
Szentkúton jelentős fejlesztések történtek. A területen megtörtént a fák gyógymetszése, több száz díszcserje került
elültetésre, esőbeálló létesült, igényes
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díszkút került kialakításra, és megújult
a Szentkúthoz vezető gyalogút.
Befejeződtek az
Ady utca közvilágítás
bővítési munkálatai.
A reményeink
szerint a településen
jövő tavasszal jelentős optikai kábelhálózat-fejlesztés valósul meg, illetve a következő években több közlekedés-fejlesztés (pl.: Szombathely-Kőszeg vasútvonal fejlesztése, S 87-es gyorsforgalmi
út kiépítése) érinti a Gencsapátit.
Köszönöm az önkormányzati intézményi dolgozóink, tanáraink, háziorvosaink és védőnőink áldozatos munkáját, a
közreműködésük nélkül a járványt nem
tudtuk volna ilyen eredményesen fékezni.
Az új év is járványügyi védekezéssel
kezdődik, mely további fegyelmezettséget és türelmet igényel minden településlakótól.
Ady Endre lélekemelő gondolataival
kívánok mindannyiuknak Áldott és
Békés Karácsonyt, és Nyugodtabb, Biztonságosabb és Boldogabb Új Évet!
„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.”
Bodorkós Ferenc, polgármester
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Nekünk az időjárás parancsol!

Újságunk sorozatot indított, ahol a
helyi gazdasági fejlesztéseket, vállalkozásokat mutatjuk be, hála Istennek van
kiket! Hiszen a település fenntartásához nagymértékben ők járulnak hozzá
iparűzési adójukkal és mecénás, támogatói tevékenységükkel. Ismerjük meg
őket! Schmalzel Antallal (SA) és Schmalzel Rolanddal (SR) a Savaria Agrár Kft.
vezetőivel beszélgettünk.
VA: Első kérdésem általában: honnan is indult a vállalkozás?!
SA: A Savaria Agrár Kft. 2002-ben
alakult a Savaria Termelőszövetkezet
jogutódjaként. A rendszerváltás után
végbemenő kötelező gazdasági átalakulások következményeként a mi szövetkezetünk is át kellett, hogy alakuljon. Még
ma is működnek szövetkezeti formák, de
ez egy korszerűbb gazdálkodási forma,
amely kielégíti a mai kor gazdasági és
egyéb igényeit. Jelenleg 15 fővel működik, 2 ügyvezetője van, a fiam és én.
VA: Családi munkamegosztással?
Rolandnak 3 diplomája van, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök és növényvédő szakmérnök.
Én vagyok a múlt és a jelen, ő meg a jelen
és a jövő. Én képviselem a tradicionális
mezőgazdaságot, növénytermesztést, ő a
modern precíziós gazdálkodást, korszerű
informatikát és a mai mezőgazdaságban
nagyon sokat számító növényvédelmet,
agrokémiát. Nagyon fontos, hogy fenntartható, tudatos termelést valósítsunk
meg. Környezetbarát módon gondolkodunk és dolgozunk. Ügyelünk arra, hogy
a gazdálkodásunkban környezetbarát
technológiát használjunk. Részt veszünk
az Agrár Környezetgazdálkodási Programban, ami még plusz növényvédelmi
és agrotechnikai előírásokat tartalmaz.
VA: Hány hektáron gazdálkodtok?

Mi a cég profilja?
SA: Kb. 1000 hektáron gazdálkodunk. Fő növényeink a kukorica, búza,
repce, sörárpa, szója. Valamint a vadkár
miatt próbálkozunk egy újfajta növénnyel, a cirokkal. Takarmány cirok, amit
a kukorica kiváltására akarnak szakemberek nagyobb mennyiségben termelni,
(sajnos a vadkár miatt a kukoricatermelés bizonytalanná vált). A termékeink
nagy része (sajnos) külföldre kerül, a repcét, sörárpát Ausztriába, a búzát Olaszországba, a kukorica pedig jelenleg még
raktáron van, de valószínűleg az is külföldre fog kerülni. A termékeink jó
részét nem takarmányozásra, hanem
élelmiszeripari célra exportáljuk. Nagy
kár, hogy a terményeinket ebben a formában kell külföldre vinni, és ott dolgozzák fel, ami a nyereség, a hozzáadott
érték. Tehát az alapanyagokat visszük ki,
a készterméket meg hozzuk be, hazai feldolgozó ipar híján. Ez borzasztó nagy
probléma. Itt a környéken, Vas megyében nincs húsipar, tejipar, gabonaipar.
VA: Csak növénytermesztés jellemzi
a munkát?
SA: Régebben volt állattenyésztés is,
de a borzasztó nagy munkaerőhiány és
az alacsony jövedelmezőség miatt úgy
döntöttünk, hogy ezt nem folytatjuk.
VA: Roland neked egyből egyértelmű
volt, hogy ezzel szeretnél foglalkozni?
SR: Igen, adott volt egy vállalkozás,
és én tudatosan készültem erre. Most
már ott tartunk, hogy nagyobb dologban
már a döntés az én felelősségem, különösen a növényvédő szer, műtrágya,
vetőmag kérdéseket illetően.
SA: Minden munkát közösen megosztunk egymással. Ugye ez nem csak egy szakma, hanem hivatás, elhivatottság kell hozzá
az biztos. Nem 8-tól 4-ig tart a munkaidő,
és nekünk az időjárás parancsol. Amikor
dolgozni lehet, akkor menni kell, nem tudjuk beosztani naptár szerint a munkákat,
amikor az idő úgy engedi, amikor száraz a
föld, nem fúj a szél, nem esik az eső akkor
lehet vetni, permetezni, aratni.
VA: A vírushelyzet befolyásolta a
munkát?

SA: Hála Isten nem. Mi nagyon jól
megoldottuk, elkerültük a csoportosulást, ugye egy traktor egy ember, kerülték egymást a munkatársak, nem találkoztak, telefonon adtunk utasításokat.
Tehát minimálisra tudtuk csökkenteni a
kontaktokat. Ugye nem nagy létszámban vagyunk, perenyei, gencsi, szombathelyi és egy táplánszentkereszti dolgozónk van. Fiatalok, 40 év körüli az átlagéletkor. 5 traktoros az 1000 hektárt
megdolgozza. Esetenként külső szakértőket veszek igénybe pl. tűzvédelelem,
munkavédelem, ügyvéd-munkajogi kérdésekben. Az általános adminisztrációt
még mindig soknak találjuk, még mindig nagy a bürokrácia. Földbérleti szerződésekből is rengeteg, 400–500 db van,
ennyi tulajdonostól béreljük a földeket.
Ez a 4 négyzetmétertől a 100 hektárig terjed Gencsapáti, Perenye területén és
Szombathely Olad-Herény városrészen.
VA: Hogy látjátok a mezőgazdaság
mostani helyzetét, illetve a jövőjét?
SA: Én úgy gondolom, a mezőgazdaságban van perspektíva. Közhely, de hát
enni mindig kell. Minőségi termelésre
törekszünk, minőségi terményeket akarunk előállítani, amit főképp az élelmezésben tudnak felhasználni. Termelünk
pl. a búzán belül durumbúzát is, amiből
egy különleges, értékesebb lisztet lehet
készíteni. A minőségi terményeket jobban megbecsülik, és többet is fizetnek
érte. Hiába csinálunk mi mindent jól,
precízen, időben, ha nincs csapadék az
egész nem ér semmit. Az idén volt mindenben részünk. Tűzben, jégben, szárazságban és csapadékban is. Mindig az
adott körülményekhez kell a lehető legjobban alkalmazkodni és abból kihozni
azt, amit lehet.
VA: Jövő?
SA: A jövő az nem kérdés, mert itt
nem lehet megállni. Tehát ahogy mondtam, enni mindig kell, korszerűbb, egészségesebb, kemikáliákkal kevésbé szenynyezett ételeket kell fogyasztani. Természetesen a folyamatos fejlesztésektől
nem maradhatunk el, ez vonatkozik az
informatikától elkezdve, a legkorszerűbb
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növényvédő szerekig, a környezetet
kevésbé szennyező műtrágyákig, precíziós gazdálkodásban van a jövő. Nagyon
korszerű gépekkel gazdálkodunk. Szeretnénk a drónos technológiában is fejlődni.
VA: Mennyi idő ez szerintetek, hogy
ez a drónos rendszer bekerülhet a napi
munkába?
SR: Ez függ a kormányzati rendeletektől, törvényi szabályozásoktól. De
szerintem kb. 4-5 éven belül előtérbe fog
kerülni.
VA: Ennek feltétele gondolom egy
komoly informatikai fejlesztés is lesz
minden vállalkozásnál?
SA: Már eddig is alkalmaztuk a drónos technikát vadkár felmérésre. Nagyon
szépen megmutatta kb. 120 méteres
távolságból, hol vannak a foltok. De
lehet vele terménybecslést végezni,
betegségeket, károkozókat felfedezni. Az
MVH már olyan légi felvételeket alkalmaz, amely kb. 5 km magasból megmondja, hol, milyen növény van vetve.
VA: Ez akkor egy nagy fejlesztés a
rendszeren belül.
SA: Fejlődni muszáj és fejleszteni is.
Elavult technológiával megfelelő minőségű és mennyiségű terményt nem lehet
előállítani. A megtermelt nyereséget mi
soha nem vesszük fel, hanem mindig
visszaforgatjuk. Tavalyelőtt építettük a
gabonatárolót, 100 millió forintos beru-
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házás volt, amiből 40 millió forint vissza
nem térítendő támogatást kaptunk.
VA: Milyen volt az idei termés?
SA: Az idei termés azt mondom, hogy
a kezdeti szárazsághoz, illetve a száraz
tavaszhoz képest, a természet utolérte
önmagát, és nagyon jó termésnek örülhettünk: Több, mint 7 tonna búza, 11 tonna kukorica, 4 tonna repce, és mintegy 6,5
tonna sörárpa termett. A kukoricában és
a szójában is szenvedtünk jégkárt. De
minden magtárunk tele van, hála Isten.
VA: Ez több éves átlagban hogy néz ki?
SA: Ezt az eredményt el tudnánk fogadni 10 évre előre. Sőt még azt is mondhatnám, hogy az árak is olyanok voltak,
ami egy mezőgazdasági termelő számára
elfogadható. Megérte termelni.
SR: Tavaly gyenge volt a termés is, az
árak is alacsonyak voltak.
SA: Igazából hiába van egy évben jó
termés, ha a felvásárlási árak, amiket nem
tudsz befolyásolni, alacsonyak, rontja az
eredményeket. Ha tavaly ugyanezt a termést produkáltuk volna, akkor 20-30
millióval kevesebb lett volna az árbevétel. Ez függ pl. az EUR árfolyamától is. A
kereskedők EUR-ban kötik a szerződéseket, és ha bármi miatt gyengül a forint,
akkor jó nekünk eladni, mert akkor többet kapunk érte, figyelni kell, hogy változik az árfolyam. Az input anyagoknál
pedig fordítva működik.

2020. december

VA: Amellett, hogy ilyen sikeres vállalkozást vezettek, jelentős társadalmi
szerepvállalásról is beszélhetünk a részetekről, legyen az képviselőség, vagy más
társadalmi szerepvállalás.
SA: Szeretünk is, és akarunk is a közért tenni, jóleső érzés, ha valakinek tudunk segíteni, további segítségre ösztönöz minket is. Valóban több társadalmi
szerepben részt vállalunk, az Agrárkamarában, illetve a Vas megyei TESZÖV (Vas
Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége) elnöke vagyok.
SR: Perenyében vagyok képviselő.
Fiatal társaság van a képviselő testületben, illetve a polgármesterünk is fiatalasszony, így jól megértjük egymást és
közösen sokat tudunk tenni a faluért.
Mind pályázatok terén, mind pedig szemléletalakításban, de természetesen támogatjuk a falut anyagilag is. Folyamatosan
támogatjuk a Gencsapáti és Perenye
intézményeit, civil szervezeteit, rendezvényeit. A TAO lehetőségünket is ennek
a két falunak ajánljuk fel.
VA: Mit üzennétek azoknak a fiatal
vállalkozóknak, akik mezőgazdaságra
adná a fejét?
SA: Kétszer is gondolja meg, de ha
úgy érzi, hogy bele vág, akkor viszont teljes erővel, mert csak úgy érdemes. Teljes
mellhosszal kell odaállni, de ez nemcsak a
mezőgazdasági, hanem bármelyik egyéb
vállalkozásra is igaz. Ha végig gondolta,
eldöntötte, akkor meg ne álljon, csinálja.
Lesznek buktatók az úton, de aki folyamatosan kitartóan küzd és dolgozik, az
el fogja érni a kitűzött célját.
VA: Roland, Te hogy gondolod ezt
fiatalként?
SR: Nekem nagyon szimpatikus a
mezőgazdaság, ha újra kezdeném, akkor
is ezt az utat választanám. De hogy mit
üzennék egy pályakezdőnek? Talán azt,
hogy kitartás, és ha valami kudarc éri,
akkor ne csüggedjen, mert mindig lesz
feljebb.
VA: Reméljük az élet minden területén lesz feljebb. Nagyon jó egészséget
és áldott ünnepeket kívánok az egész
családnak, munkatársaitoknak! Köszönöm a beszélgetést.
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Hajnali (rorate) szentmisék Gencsapátiban
Az évente visszatérő advent a várakozás
ideje. Ahogyan a költő, Pilinszky János
írja: „Advent a várakozás megszentelése.”
Várakozunk Jézus Krisztus születésének ünnepére, a Karácsonyra. Ilyenkor a
sötétség és a világosság, mint jelkép,
egyaránt mély értelmet kap. A hajnali

szentmisék liturgiája segítségével újra
átélhetjük az ószövetségi választott nép
sötétségben való járását, s megérezhetünk valamit abból a hangulatból, ahogyan az emberek várták az Örök Világosságot: a Megváltót. Az idei adventben is
szép számmal vettek részt a kedves hívek

a Plébániatemplomban tartott hajnali
(rorate) szentmiséken.
„Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, / Beteljesült már az
idő./Törd át az éj zárt ajtaját,/ Vár a világ
sóvárgva Rád!”
Gombos Bálint, képek: ifj. Ávár József

Az ünnepi szentmisék időpontjai és helyszínei
2020. karácsonyán
Tájékoztatom a kedves híveket, hogy a
hagyományos karácsonyi pásztorjáték
(„Jézuska-várás”) a jelenleg érvényben
lévő hatósági és egyházi előírások értelmében nem tartható meg a templomokban!
Helyette DECEMBER 24-ÉN, DÉLUTÁN 4 ÓRÁTÓL KARÁCSONYVÁRÓ
(VIGÍLIA) SZENTMISE LESZ A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN, amelyre szeretettel
hívjuk a kedves híveket! Kérjük, hogy a
szentmisén az orrot és a szájat eltakaró
maszkban vegyenek részt!
DECEMBER 25. PÉNTEK
KARÁCSONY: URUNK SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE
8.00: Ünnepi szentmise az Apáti
templomban
9.30: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban

DECEMBER 26. SZOMBAT
KARÁCSONY MÁSNAPJA, Szent Isván
első vértanú:
8.00: Szentmise az Apáti templomban
9.30: Szentmise a Plébániatemplomban
DECEMBER 27. VASÁRNAP
A SZENT CSALÁD ÜNNEPE:
8.00: Ünnepi szentmise és az újbor
megáldása a Plébániatemplomban
9.30: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban
DECEMBER 28-ÁN, 29-ÉN ÉS 30-ÁN
NEM LESZNEK SZENTMISÉK TEMPLOMAINKBAN!

DECEMBER 31. CSÜTÖRTÖK:
16.00: Év végi hálaadó szentmise a
Plébániatemplomban
2021. JANUÁR 1. PÉNTEK
ÚJÉV, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe:
10.00: Ünnepi szentmise az Apáti
templomban
18.00: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban
2021. JANUÁR 6. SZERDA
VÍZKERESZT ÜNNEPE
18.00: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban.
A szentmisékre és az ünnepi alkalmakra
mindenkit szeretettel várok!
Gombos Bálint, plébános
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Isten szeretetének kiáradása
Karácsony az Úr Jézus születésének
napja, a csodák ünnepe, amikor felragyogott a fény és közénk szállt a
mennyből az isteni Békesség. A Szentírásban Szent Lukács evangélista így
tudósít az eseményről:
„Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a
szabad ég alatt és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és beragyogta őket az Úr dicsősége.
Nagyon megijedtek: De az angyal így szólt
hozzájuk: Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek: Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid városában!” (Lk 2,8-11).
Karácsony szent ünnepe nemcsak az
Úr Jézus test szerinti születését idézi fel
számunkra, hanem azt is jelenti, hogy bennünk, a mi életünkben is meg kell születnie, lélek szerint újra és újra, minden esztendőben. Így lesz a történelmi esemény
mellett a karácsony egy bensőséges, szép
ünnep: az isteni szeretet nagy titka, amely
több mint kétezer éve megszólítja az
embereket: férfiakat, nőket és gyermekeket, minden korban és minden helyen.
Az angyalok szózata egyaránt szól

minden embernek. Azt hirdeti, hogy
egyedül csak a Gyermekként közénk jött
isteni szeretet képes az embereknek
megadni az igazi békét és boldogságot.
Ennek az isteni szeretetnek a felismeréséhez és befogadásához azonban az
emberek részéről hitre és alázatra van
szükség. Mária alázatára, aki hitt az Úr
szavában, s aki elsőként hajolt a jászol
fölé, hogy méhének gyümölcsét imádja.
Józsefnek, az igaz embernek az alázatára,
akiben megvolt a hit bátorsága, és ahelyett, hogy saját jó hírét óvta volna,
Istennek engedelmeskedett. A pásztorok
alázatára, a szegény és névtelen pásztorokéra, akik befogadták az égi hírnök
üzenetét, és sietve közeledtek a barlanghoz, ahol megtalálták az újszülött Kisdedet, akit „csodálattal eltelve imádtak és
magasztalták az Istent” (Lk 2,20).
Isten szeretetüzenete mindannyiunknak szól. Az Úr Jézus ma is el akar
jönni mindenkihez, hogy önmagát ajánlja fel, mint a megváltás biztos reményét.
Ne vonakodjunk hát attól, hogy felismerjük és befogadjuk őt az életünkbe!

2020. december

Általa „ragyogó fény” világítja be az emberiség égboltját; Vele „szent nap” érkezik el, amely nem ismer naplementét. Az
Úr Jézus hozza el ma is az enyhülést
mindazok számára, akik nehézségek és
megpróbáltatások közepette élnek.
Legyen ez az idei karácsony valóban
mindannyiunk számára az öröm, a remény és a béke ünnepe! Engedjük, hogy
a betlehemi Kisded fényessége mindenütt kiáradhasson: beléphessen a szívünkbe, bevilágítsa és felmelegítse otthonainkat, hitet, reményt, szeretetet, gyógyulást hozzon az embereknek; békét,
egészséget és örömet adjon a világnak!
„Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
csodát takargat ez az éjszaka…!
Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”
(Wass Albert: Karácsonyi versek – részlet)
Minden kedves olvasónak Istentől
megáldott, békés, boldog szent karácsonyi ünnepeket kívánok!
Imádsággal és szeretettel:
Bálint atya

Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó másként
Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes
Találkozó másként – film két részben
2020. december 12-én és december 19-én
17.00 órai kezdettel tekinthették meg élő
adásként Gencsapáti Facebook oldalán!
2020-ban sajnos csak a digitális térben
találkozhatunk a pásztortársakkal és angyalokkal, arra kértük őket küldjék el felvételeiket, illetve a tavalyi találkozó előadásaiból egy „virtuális találkozó” filmet
adtunk közre Gencsapáti Facebook oldalán, amely természetesen ezek után is elérhető lesz bárki számára. Köszönjük
mindenkinek az érdeklődést, megosztást,
kedveléseket. December 16-án már
11.700-an látták a film előzetesét és 4.200an a filmet, köszönet érte (és még a második rész a lapzártánkig le sem ment.)!
Köszönjük a
– Nemzeti Kulturális Alap
– Hagyományok Háza
– Csoóri Sándor Alap
– Gencsapáti Plébánia
– Gencsapáti Község Önkormányzata
– Berta Norbert – videó
– Béke-Sárosfa Cimbora Daloskör
– Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ
– Bódvavendégi hagyományőrző csoport
– Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége,

– Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület – Vitnyéd,
– Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes
– Gencsapáti Művelődési Ház és
Könyvtár
– Györgyfalvi Hagyományőrző Egyesület
– Holládi Hagyományőrzők
– Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes – Nagyida,
– Kapuvár Néptáncegyüttes,
– Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
– Németh Gábor – videó
– Németh Richárd – videó

– Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – Dunaszerdahely
– Tornaújfalú hagyományőrző csoportja
– Tolnatáj Televízió
– Q-Studio
– Vasi Népdalstúdió Csicsergő és Boróka együttese
– Zsivány Zenekar
együttműködését és támogatását!
Zene: Zsivány zenekar – Paradicsom
közepébe c. lemezéről
© Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület
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Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet Hulladékégetés
TÁJÉKOZTATÓ a felnőtt és gyermekortilalma
31-én 16.00 órától új helyszínen, a teljevosi ügyeleti ellátás helyszínének változásen felújított Szombathely, 11-es Huszár
sáról. A Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatával és a Szombathelyi
Egészségügyi és Kulturális Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezetével megkötött feladat-ellátási megállapodás alapján
a gencsapáti lakosok felnőtt és gyermek
orvosi ügyeleti ellátása 2020. december

út 6. Fsz. 1. szám alatti épületben (volt
Pelikán étterem) történik.
Az orvosi ügyelet elérhetősége:
felnőtt ügyelet:
(94) 900-919
gyermekorvosi ügyelet:
(94) 900-929
Bodorkós Ferenc, polgármester

Tájékoztató
Magyarország Kormánya által, a 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben, 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, mely alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Bodorkós Ferenc polgármester – az általa felkért egészségügyi és jogi szakemberekkel folytatott szakmai egyeztetéseket
követően – a koronavírus járvány terjedésének megelőzése és település lakosainak védelme érdekében az alábbi szükséges és halaszthatatlan önkormányzati
döntéseket hozta meg.
– a 33/2020. (XI.13.) határozatában a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítására beszerzési eljárást írt ki
– a 34/2020. (XI.13.) számú határozatában a közétkeztetés és szociális étkeztetés biztosítására beszerzési eljárás kiírásáról döntött
– a 35/2020. (XI17.) számú határozatában döntött a KEZDŐKÖR Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület
támogatási kérelméről
– a 36/2020. (XI.26.) számú határozatában döntött a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítására benyújtott
árajánlatról – a településen a 2021- január 1-jétől 2025. december 31-ig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat az eddigi közszolgáltató, az STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
látja el
– a 37/2020. (XI.30.) számú határozatában elbírálta a közétkeztetés és szociális étkeztetési biztosítására benyújtott
árajánlatokat – a Gyöngyös-kert Óvodában, az Apponyi Albert Általános Iskolában és a Szociális Szolgáltató Központban 2021. január 1-jétől 2023. december
31-ig az eddigi vállalkozó, az Eurest
Étteremüzemeltető Kft. biztosítja szolgáltatást
– a 38/2020. (XII.1.) számú határozatában rendelkezett a Szociális Szolgáltató
Központ által biztosított szolgáltatások
biztosításának rendjéről, a szociális
étkeztetés térítési díjának beszedéséről,
valamint arról, hogy az intézmény dolgozói – igény esetén – gondoskodnak a
rászoruló személyek gyógyszer-felíratásáról és kiváltásáról, a postai ügyintézéséről, valamint bolti bevásárlásáról
– a 39/2020. (XII.3.) számú határozatában jóváhagyta az Önkormányzat 20182023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálati dokumentációját
– a 40/2020. (XII.7.) számú határozatában támogatta, hogy a SzombathelyKőszeg ivóvízellátási rendszer, valamint
a Szombathely Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer vagyonértékelését az érintett 36. illetve 31 település
közös beszerzés útján teljesítse, és ajánlatkérőként az érintett önkormányzatok
képviseletében a VASIVÍZ Vas Megyei
Víz- és Csatornamű Zrt., mint üzemeltető járjon el ajánlatkérőként.
Összeállította: Dr. Görög István, jegyző

Zöld hulladék begyűjtése
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási megállapodás
alapján a közszolgáltató január és február hónapban elszállítja a karácsonyfákat,

márciustól, havonta gondoskodik a
házak elé műanyag zsákokban kihelyezett zsákos zöldhulladék elszállításáról.
A műanyag zsákok 220,- Ft-os egységáron beszerezhetők az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladék-

Az utóbbi időben megsokasodtak a
rendkívül zavaró füst- és bűzhatással
járó égetéssel kapcsolatos bejelentések
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a alapján
tilos a légszennyezés, a diffúz forrás
környezetvédelmi követelményeknek
nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése,
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A háztartási és egyéb hulladék kályhában történő elégetése nagyon egészségtelen, a
hulladékégetés során keletkező mérgező anyagok rákot, szívinfarktust, agyvérzést, a magzatok genetikai károsodását, impotenciát és más betegségeket
okozhatnak, ráadásul a füstgázokba kerü lő savak a kéményt is tönkreteszik.
Egyetlen, hulladékkal tüzelő háztartás
kilométeres körzetben szennyezi a levegőt. A hulladékégetés jogsértő tevé kenység is, 300.000 forintig terjedő bírsággal sújtható, sőt adott esetben bűncselekménynek is minősülhet. Kérem,
hogy fűtésükről környezet-kímélően, a
lehető legkisebb légszennyezéssel, és a
hulladékégetés mellőzésével szíveskedjenek gondoskodni.
Dr. Görög István, jegyző

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
KEDVES SZÜLŐK!
KEDVES KOLLÉGÁK!
A Gencsapáti, Perenye
Általános Iskoláskorú Gyermekeiért
Alapítvány
köszönetét fejezi ki
minden támogatójának,
aki a 2019. évi adójának 1%-át
részünkre ajánlotta fel.
A befolyt 180.408 Ft-ot a gyermekek
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítására, szabadidős tevékenységük megvalósítására, tehetséggondozásra, jutalmazásra fordítjuk.

gazdálkodási Nonprofit Kft. szombathelyi zöldudvarában (Söptei úton a börtönépülettel szemben) keddi és csütörtöki napokon 8.00–15.30 között.Kérem,
hogy környezetünk védelme és a település rendezettségének megőrzése érdekében vegyék igénybe a szolgáltatást.
Bodorkós Ferenc, polgármester
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Avar és kerti hulladék égetése

Tájékoztató az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok változásáról.
A Hírmondó 2020. szeptemberi számában tájékoztattam a település lakosságát, hogy a környezet védelméről szóló
1995. évi LIII. törvény módosítása következtében 2021. január 1-jétől tilos lesz az
avar és kerti hulladék égetése a település
belterületén.

Folklórleltár
Az idei évben utoljára Folklórleltár című
műsorban – a Credo rádióban – 2020.
december 14-én, hétfőn 17.00-tól a Zsivány zenekarral – Mucza Bélával és Papp
Róberttel – Meskó Krisztián beszélgetett.
Az adás visszahallgatható a Credo
rádió archívumában, a www.credoradio.hu oldalon!

A Kormány a veszélyhelyzet ideje
alatt alkalmazandó, levegőminőséggel
összefüggő szabályokról szóló 549/2020.
(XII.2.) Korm. rendelete alapján a
veszélyhelyzet megszűnéséig (2021. február 8-ig) a települési önkormányzat
képviselő-testületeinek hatáskörébe
helyezte az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítását.
Figyelemmel arra, hogy – erőfeszítéseink ellenére – eddig nem sikerült megnyugtató megoldást találni a háztartásoknál keletkező jelentős mennyiségű
kerti hulladék környezetkímélő kezelésére, ezért döntésem alapján, a veszélyhelyzet idején, a korábbi rendelkezések
szigorú betartásával hétfő és pénteki
napon 8.00-19.00 óra között továbbra is
lesz lehetőség az avar és kerti hulladék
égetésére.
Bodorkós Ferenc, polgármester

2020. december

Apróhirdetések
• 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
• Építőipari és kerti munkákat vállalok. +36307324545
• Használt, palackos bekötésű gáztűzhelyt keresek! (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
• Fürdőkád, régi konyhaszekrény, íróasztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911
• Gencsapáti szőlőhegyen szeretnék pincét vásárolni nagy telekkel 5000-10000
nm, vagy csak telket. nem baj ha több helyrajzi számon van. Tel. 30/8320232
• Mechanikai műszerész végzettséggel
karbantartó, vagy portás állást keresek!
Tel.: 06/30/694-7588
• Gencsi hegyen 2,5 ha telek 6 sor szőlővel, másfél szobás téglaházzal eladó.
Érd.: 06-30/5691022
• Perenyében karácsonyra fenyőfák
eladók. Lucfenyő 2500 Ft/db, ezüstfenyő 5000 Ft/db mérettől függetlenül.
Érdeklődni: 0620/967-4816
• Régi motorkerékpárokat és alkatrészeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928
• Malacok eladók. Tel: 30/194-5260

RamikaNails
Szeretettel várom meglévő és új
Vendégeimet!
Szolgáltatásaim:
Körömépítés • Tartós géllakk
Manikűr • Japán manikűr
Paraffinos kézápolás
Bejelentkezés: +3630 4490995
vagy Instagram: @ramikanails
Cím: 9721 Gencsapáti
Nyitási akcióval készülök Nektek,
5 alkalom után a 6. ajándék!
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MANIKŰR SZALON GENCSAPÁTIBAN!
Napsugár szalonomban várom kedves vendégeimet személyre szabott kezelésekkel, bizalmas
légkörben a következő szolgáltatásokkal:

manikűr
műköröm – géllakozás
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás
A munkáimra garanciát vállalok,
és magas minőségű
USA Crystal Nails termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges!

NAPSUGÁR STÚDIÓ
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C Bokor-Hüse Anita +3620/928-6146

hírmondó

Karácsonyi
jelképkészítő
és rajzpályázat
A karácsonyi készülődés, és az adventi
időszak jegyében hirdettük meg idén is
karácsonyi jelképkészítő és rajzpályázatunkat.
Idén sajnos, mint minden más a járványhelyzet miatt, ez is kicsit másképp
került megszervezésre, bemutatásra. A rajzokat, jelképeket online küldhették el a
pályázók, és a közönség is csak online gyönyörködhet az alkotásokban. A Gencsapáti Művelődési Ház valamint a település facebook oldalára töltöttük fel az
összes alkotást, így hoztunk létre egy
online kiállítást a szebbnél szebb rajzokból, jelképekből. Hiszen alkotásokból
idén sem volt hiány, nagyon sokan jelentkeztek a pályázatra. Szintén nagy öröm
nekünk, hogy a tavalyi évhez hasonlóan,
nemcsak Gencsapátiból, hanem a környező településekről is érkeztek pályázatok. Természetesen minden alkotót egy
kis ajándékkal jutalmazunk, és bízunk
benne, hogy jövőre is megörvendeztetnek minket munkáikkal.
Nézzenek bele az online kiállításba,
higgyék el, nem bánják meg!
RAJZPÁLYÁZATON RÉSZT VETT:

Gumiszerelés, centírozás, defektjavítás,
új gumiabroncs forgalmazás, gumitárolás.
Gencsapáti, Ipar u. 12.
+36 30 9367885 +36 30 2376152

A korlátozások alatt is
nyitva tartunk,
elviteles ételekkel és kávéval!
Kínálatunk
(velős toronyi, kocsonya,
gesztenyepüré stb.)
folyamatosan változik,
kövesd oldalunkat!
Facebook: Az502-es

Az Apponyi Albert Általános Iskola
tanulói: 1. osztály: Bodorkós Milán, Bolfán Gábor, Csabai Réka, Eredics Dorka,
Lukács-Farkas Bálint, Mucza Rozina,
Pölhös Levente Pál, Szedmák Boglárka,
Szén Ágnes, Szűcs Iringó, Tolnai Bálint,
Tóth Hunor Benedek, Vörösvári Benedek; 2. osztály: Eredics Bálint Koppány,
Farkas Armandó, Fehér Aliz, Fuchs Hanna, Horváth Emma, Horváth Hanna,
Imre Krisztofer Roland, Koroknai Bence, Mészáros Ádám, Preisz Ada, Szén
Áron, Takács Gergely, Tömő Tádé, Virág
Albert, Vörösvári Gréta Julianna; 3. osztály: Balogh Bella, Böndicz Balassa, Egerszegi Ramóna, Egervölgyi Bálint, Gáspár
Virág, Kiss Henrietta Leila, Lukács-Farkas Balázs, Major Virág, Németh Kristóf,
Schreiner Dóra, Stieber Bence Ferenc,
Vincze-Kis Olivér; 4. osztály: Banga Márton, Bokor Máté, Imre Jázmin, Katona
Dániel, Lénárt Berta, Mészáros Dániel,
Molnár Szebasztián, Sámson Zoltán, Szekeres Tamás, Virág Nesztor; 5. osztály:
Katovics Dóra, Terjéki Vanessza, Tolnai
Diána, Csabai Janka, Pass Julianna, Pass
Bertalan, Taródi Nóra, Molnár Luca
Béri Balog Ádám Általános Iskola
Kőszeg: 2. osztály: Boros Eszter, Bönditz
Karina, Kiss Virág, Kovács Réka, Neisz
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Sára, Schatzl Bálint; 3. osztály: Marton
Annaróza, Németh Nicole, Peczöli
Emma, Tancsics Korina; 4. osztály: Sári
Dorina
JELKÉPKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
RÉSZTVEVŐI:
Aszódi Ádám, Aszódi Anna, Aszódi Márk,
Balaton András, Benczik család, Boros
Enikő és Németh Kristóf, Fehér Maja,
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes asszonyai, Jóna Eliza, Jóna
Ármin, Őri Boglárka, Szén Áron, Tóth
Tamás, Tóth Hunor, Tömő Tádé, Tömő
Vendel
Jóna Eliza és Jóna Ármin

Eredics Bálint Koppány

Benczik család
Aszódi család

Sári Dorina

Fehér Maja
Balaton András

Tancsics Korina
Csabai Réka
Kiss Henrietta Leila

Pass Julianna

Pass Bertalan

Taródi Nóra
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Népdal – online

Köszöntő

2020.december 9–10-én zajlott az
ONLINE AGORA Gyermek és Ifjúsági
Művészeti Fesztivál 2020 zárásaként az
oklevelek és mellé a díjazottaknak egy
kis ajándékcsomag átadása.
A fesztivál népdaléneklés kategóriájában a Vasi Népdalstúdió Csicsergő
Együttesének szólistája Sík Dorottya
arany minősítést ért el. A versenyprogramban moldvai népdalokat énekelt.
Gratulálunk a bátor nevezéshez és a tiszta, hiteles előadáshoz.

Nardai Józsefné Veronka nénit köszöntötte 90 éves születésnapja alkalmából a
Mikulás és Geröly Tibor Gencsapáti
alpolgármestere.

A magyar válogatott öröme az Izland meccs után az öltözőben!
Tömő Attila igazgató úrnak köszönjük a fotót, egyben gratulálunk az egész stábnak
az újabb sikerhez! Hajrá Magyarok!

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Hulladékgyûjtési naptár 2021. GENCSAPÁTI
JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER
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1.

Cs
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Szo
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1.
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Sze
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P
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H
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Sze
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K

2.

K
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P

2.

V
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Sze

2.

P

2.

H

2.

Cs

2.

Szo

2.

K

2.

Cs

3.

V

3.

Sze

3.

Sze

3.

Szo

3.

H

3.

Cs

3.

Szo

3.

K

3.

P

3.

V

3.

Sze

3.

P

4.

H

4.

Cs

4.

Cs

4.

V

4.

K

4.

P

4.

V

4.

Sze

4.

Szo

4.

H

4.

Cs

4.

Szo

5.

K

5.

P

5.

P

5.

H

5.

Sze

5.

Szo

5.

H

5.

Cs

5.

V

5.

K

5.

P

5.

V

6.

Sze

6.

Szo

6.

Szo

6.

K

6.

Cs

6.

V

6.

K

6.

P

6.

H

6.

Sze

6.

Szo

6.

H

7.

Cs

7.

V

7.

V

7.

Sze

7.

P

7.

H

7.

Sze

7.

Szo

7.

K

7.

Cs

7.

V

7.

K

8.

P

8.

H

8.

H

8.

Cs

8.

Szo

8.

K

8.

Cs

8.

V

8.

Sze

8.

P

8.

H

8.

Sze

9.

Szo

9.

K

9.

K

9.

P

9.

V

9.

Sze

9.

P

9.

H

9.

Cs

9.

Szo

9.

K

9.

Cs

10. V

10. Sze

10. Sze

10. Szo

10. H

10. Cs

10. Szo

10. K

10. P

10. V

10. Sze

10. P

11. H

11. Cs

11. Cs

11. V

11. K

11. P

11. V

11. Sze

11. Szo

11. H

11. Cs

11. Szo

12. K

12. P

12. P

12. H

12. Sze

12. Szo

12. H

12. Cs

12. V

12. K

12. P

12. V

13. Sze

13. Szo

13. Szo

13. K

13. Cs

13. V

13. K

13. P

13. H

13. Sze

13. Szo

13. H

14. Cs

14. V

14. V

14. Sze

14. P

14. H

14. Sze

14. Szo

14. K

14. Cs

14. V

14. K

15. Szo

15. V

15. Sze

15. P

15. H

15. Sze

15. P

15. H

15. H

15. Cs

15. K

15. Cs

16. Szo

16. K

16. K

16. P

16. V

16. Sze

16. P

16. H

16. Cs

17. V

17. Sze

17. Sze

17. Szo

17. H

17. Cs

17. Szo

17. K

17. P

18. H

18. Cs

18. Cs

18. V

18. K

18. P

18. V

18. Sze

19. P

19. H

19. Sze

19. Szo

19. H

19. Cs

20. Szo

20. K

20. Cs

20. V

20. K

20. P

21. Sze

21. P

21. H

21. Sze

21. Szo

19. K

19. P

20. Sze

20. Szo

21. Cs

K

21. V

K

22. P
23. Szo
24. V

22. H

21. V

22. Cs

22. Szo

22. K

22. Cs

22. V

23. K

23. P

23. V

23. Sze

23. P

23. H

SZ

24. Sze

24. Sze

24. Szo

25. Cs

25. Cs

25. V

26. K

26. P

26. P

26. H

27. Sze

27. Szo

27. Szo

28. Cs

28. V

28. V

25. H

SZ

Z

Z

Z

23. K

SZ

22. H

Z

29. P

29. Szo

29. K

30. V

30. Sze

Zöld hulladékgyûjtés:

Z
K

19. K

19. P

20. H

20. Sze

20. Szo

21. K

21. Cs

22. Sze

22. P

23. Cs

23. Szo

18. Szo

Z

21. V

Z

22. H

19. V
20. H
21. K

SZ

22. Sze

23. K

23. Cs

24. Sze

24. P

24. V
25. H

25. Cs

25. Szo

26. V

26. K

26. P

26. V

27. K

27. P

27. H

27. Sze

27. Szo

27. H

28. Sze

28. Szo

28. K

28. Cs

28. V

28. K

28. H

31. H

19. V

24. P

28. P

29. Cs

18. Cs

25. Szo

28. Sze
30. P

18. H

26. Cs

27. V

29. H

16. Cs
17. P

18. Szo

24. K

27. Cs

SZ

SZ

16. K
17. Sze

25. Sze

27. K

30. K

SZ

24. Szo
25. V
26. H

31. Sze

Szelektív ürítés:

24. Cs
25. P
26. Szo

30. Szo

Heti kommunális ürítés:

SZ

25. K
26. Sze

31. V

Karácsonyfagyûjtés:

24. H

SZ

Z

16. Szo
17. V

Z

29. Cs

SZ

29. V

29. Sze

30. P

30. H

30. Cs

31. Szo

31. K

SZ

SZ

29. P

29. H

30. Szo

30. K

31. V

SZ

29. Sze
30. Cs
31. P

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

Együttmûködésüket köszönjük:
az STKH csapata
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Szívünk rég ide vár… – Gencsapátiban járt a Mikulás
Gencsapátiban is járt a Mikulás! Sok-sok
gyermek és család örömére a település
mindegyik utcáját bejárta (ami tudjuk
nem rövid út) lovas-rénszarvas fogatával.

Köszönet Geröly Tibor alpolgármester úrnak, Seper Mira krampusznak és a
gyermekeknek a versekért, dalokért...
Jövőre is eljövök hozzátok!

Fotó: ifj. Ávár József
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Advent a Mozdulj Gencsapátiért Egyesülettel
adventi naptár megszervezése mellett
döntöttünk. Köszönjük a falu lakóinak,
hogy csatlakoztak kezdeményezésünkhöz, és szívesen díszítették ablakaikat!
Az első Gencsapáti élő adventi naptár
helyszínei a következők:

Két hónappal ezelőtti alakuló ülésünkön több ötlet is felmerült, hogy miként
tudnánk színesíteni a helyi adventi
programokat. Akkor még bíztunk
abban, hogy lesz lehetőség kisebb rendezvényekre a karácsonyt megelőző
időszakban, de sajnos mellőznünk kell
a személyes találkozásokat, így az élő

1. Bem utca 2. – Stumpfel család
2. Deák Ferenc utca 60. – Csabai család
3. Hunyadi út 111. – Szedmák család
4. Arany János utca 12. – Pék család
5. Hunyadi út 182. – Tömő család
6. Szentegyház út 5. – Művelődési Ház és
Könyvtár
7. Savaria út 20. – Koczka család
8. Hunyadi út 264. – Taródi család
9. Deák Ferenc utca 51. – Tömő család
10. Hunyadi út 259. – Geröly család
11. Alkotmány utca 1. – Bősze család
12. Hunyadi út 364. – Beszterczi család
13. Kőszegi utca 7. – Nagy család
14. Hunyadi út 295. – Szabó család
15. Savaria út 29. – Kovács család
16. Kossuth utca 2/A. – Bognár család
17. Ady Endre utca 17. – Tóth család
18. Dózsa utca 18. – Böndicz család
19. Szerdahelyi Elek utca 9. – Mucza család
20. Hunyadi út 268. – Bodorkós család
21. Hunyadi út 171. – Papp család
22. Hunyadi út 228. – Tóth család
23. Kőszegi utca 11. – Benkő család
24. Savaria út 8. – Benczik család

A díszített ablakok mellett a falu karácsonyi dekorálását is célul tűztük ki, így a
falu három pontján helyeztünk el téli,
illetve karácsonyi díszeket. Kérjük, vigyázzanak rájuk, szeretettel készítettük
őket, bízunk benne, hogy lesznek időt
álló darabok is a díszek között. A „Pléh
Krisztus”-nál egy szalmabála hóembert
készítettünk. Köszönjük Schmalzel
Antalnak a bálák felajánlását és helyszínre szállítását. A művelődési házhoz
több fa dekoráció is készült, illetve az
Apáti falurészen az önkormányzat által
állított karácsonyfát próbáltuk meg egy
kicsit kicsinosítani. Reméljük örömmel
fogadták a díszeket, mi is azzal készítettük őket. Köszönöm az egyesület tagjainak a segítséget az adventi készülődésben. Bízunk benne, hogy a következő év
megengedő lesz a rendezvények terén, és
további terveinket is meg tudjuk valósítani. Mindenkinek békés karácsonyi ünnepet és egészségben gazdag, boldog új évet
kívánunk!

Ha idejük engedi, tekintsék meg az ablakokat!

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: 2021. január 11.

HIRDETÉS, REKLÁM
LEHETŐSÉG!
1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 Ft
1/4-ed old. 2.400 Ft
Európai Szociális
Alap detés 40 Ft/szó
Apróhir
Lakossági apróhirdetés
ingyenes!

