Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja

Tisztelt
Gencsapátiak!
A koronavírus világjárvány miatt a kormány intézkedései mellett sok helyi rendelkezés is életbe lépett településünkön,
amelyeket Gencsapáti honlapján (gencsapati.hu) honlapján és FB oldalán folyamatosan közzéteszünk. Az aktuális polgármesteri intézkedéseket olvashatják
újságunkban, amelyek visszavonásig
érvényesek! Továbbra is kérem a megértésüket!

XXI. évfolyam 3. szám
2020. március
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Tájékoztató
A koronavírus járvány terjedésének
megelőzése és a település Község lakosságának védelme érdekében meghozott
polgármesteri intézkedésekről.
A Gyöngyös-kert Óvodában 2020.
március 16. napjától határozatlan ideig
rendkívüli szünetet rendeltem el. Az intézmény a szülőik igénye alapján – különösen indokolt esetben – megszervezi a
gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét.
A Szociális Szolgáltató Központban
biztosított nappali ellátás határozatlan
időre szünetel. Az intézmény a szociális
étkeztetési, illetve a házi segítségnyújtási
feladatokat a járványügyi és higiéniai
rendelkezések fokozott betartása mellett
továbbra is biztosítja. A szociális étkeztetés biztosítása csak házhoz szállítással
történik. Az intézményben az ellátásokhoz és a családsegítés és gyermekjóléti
szolgálathoz kapcsolódó ügyintézés telefonon keresztül történik. Az intézmény
szakemberei igény esetén gondoskodnak
a rászoruló személyek gyógyszer-felíratásáról és kiváltásáról, a postai ügyintézéséről, valamint bolti bevásárlásáról. Az igényeket a (94) 510-835-ös, valamint a (30)
549-2552-es telefonszámon jelezhetik.
A Művelődési Ház és Könyvtárban
minden rendezvény, foglalkozás, program határozatlan időre elhalasztásra kerül. A könyvtári kölcsönzés határozatlan
ideig szünetel.

A Polgármesteri Hivatalban az ügyfelek személyes fogadása kizárólag előre,
telefonon történő időpont egyeztetést
követően a hivatali előtérben történhet.
Az ügyféli kérelmek, nyilatkozatok Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatása
postai úton, ügyfélkapun keresztül, vagy
a Polgármesteri Hivatal előterébe elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség.
A fertőzés egymásnak történő átadásának megakadályozása érdekében tilos
a települési játszóterek és a sportterület
használata!
A temetések március 17-től a ve szélyhelyzet ideje alatt csak kültéri ravatalozással történhetnek.
A Polgármesteri Hivatalban megtartott esküvőkön maximum 12 fő tartózkodhat az ifjú párral és a tanúikkal együtt.
A lomtalanítást és az elektronikai
hulladékgyűjtést határozatlan ideig felfüggesztjük.
Kérem, hogy mindenki tartsa be az
előírt higiénés szabályokat (alapos és
rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés,
szellőztetés), kerülje az emberi kontaktusokat, ha a fertőzés tüneteit fedezi fel
magán, akkor telefonon hívja a háziorvosát vagy az ügyeletet), és kövesse az
irányadó protokollt.
Kérem a megértésüket, türelmüket
és együttműködésüket a járvány mi előbbi megszüntetése érdekében!
Bodorkós Ferenc, polgármester

Tájékoztató az intézményi
gyermekétkeztetés biztosításáról
Gencsapáti Község Önkormányzata a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/A. § (3) bekezdése alapján – szükség és
igény esetén – biztosítja a Gyöngyös-kert
Óvoda gyermekei és az Apponyi Albert
Általános Iskola tanulói számára az ebédet otthoni fogyasztásra, a kialakult fizetési feltételekkel.
Az óvodában a heti ebéd igénybevétele iránti igényeket Ódor Péterné számára, pénteken 8.30-ig messenger üze-

netben, vagy a 06 (20) 392-5123 mobilszámon SMS-ben lehet leadni a gyermek
nevének feltüntetésével.
Az ebéd az óvoda által biztosított
edényzetben 12.00 és 13.00 óra közötti
időben vihető el az óvoda konyhájáról.
Az iskolai heti étkezési igényeket pénteken
8.30-ig a Szociális Szolgáltató Központba,
Palatin Vivien intézményvezetőnél a 06
(30) 549-2552-es mobilszámon, vagy a (94)
510-835-ös telefonszámon lehet jelezni.

Az ebéd az intézmény által biztosított edényzetben 12.00 és 13.00 óra közötti időben vihető el a Szociális Szolgáltató Központból.
Fizetés utólag, lehetőleg átutalással, vagy
postai úton történik, a kiállított számla
alapján.
Kérem a megértésüket, türelmüket
és együttműködésüket a járvány mielőbbi megszüntetése érdekében!
Bodorkós Ferenc, polgármester
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Gencsapáti gazdasága – Hunmech Kft.
A NAGY FEJLESZTÉS KÜSZÖBÉN…
Újságunk új sorozatot indít, 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! Bálint Zsoltot a Hunmech Kft.
vezetőjét kérdeztük. Kezdtük rögtön az
üzemben, ahol bemutatta munkatársait és a gépeket.
– Mit láthatunk?
– Ebben a csarnokban az általunk gyártott gépeket láthatjuk, három gépcsoportot. Az első gépcsoporton hidraulika
szivattyú van összeszerelve, tesztelve,
autógyártásba (Skodához) szervo szivatytyúhoz készül, a másik gépben, amelyikben robot van, az „tekercset szerel bele a
házba” és fojtótekercsként adja el a
Vevőnk.

– Ezeket Ti tervezitek és le is gyártjátok?
– Igen, ami gépészetet illeti az teljesen
saját kivitelezés, a villamos munkát alvállalkozókkal bevonásával valósítjuk meg.
(majd rámutat egy másikra) Ez egy minőségellenőrző (MEO) gép, amely előzetesen kézzel összeszerelt elektromos csatlakozókat ellenőriz. Kamerával ellenőrzi
az alkatrészek jelenlétét, helyzetét, színét, ha rendben találja, akkor gyártási
számot nyomtat rá és továbbítja a szállítószalagon csomagolásra, ha nem, akkor
a selejtek közé dobja.
– Itt a másik csarnokban milyen gépeket
láthatunk?
– Ebben a csarnokban található (há rom CNC-eszterga és négy megmunkáló
központ) gépek közül három darabot
GINOP pályázat támogatásával sikerült
beszereznünk, a többit használtan vásároltuk. Maximálisan beépítettük a telephelyünket, szeretnénk a közeljövőben
lehetőségeinkhez mérten bővülni.

– Hányan dolgoztok jelenleg a cégben?
– Jelenleg 45 főt foglalkoztatunk, 3 fő a
másik csarnokban (Ipar út mellett) található papír-raklap gyártására alkalmas
kísérleti gépünket szerelik össze és
helyezik üzembe, aztán indítjuk a gyártást. 4 fő dolgozik Pécsett Mérnökirodában a tulajdonos társam vezetésével (ő
Pécsre költözött 2007-ben). 2–3 éve,
mivel nem találtunk itt humán erőforrást, ott nyitottunk egy irodát. A 45 főből
14 gépészmérnök dolgozik nálunk, a
fennmaradó 31 főből néhányan logisztikai, raktározási területen dolgoznak, a
többiek pedig a termelésben forgácsolási,
illetve szerelési területen.
– Hogyan is kezdődött? Ti tervezőmérnöki csapatként indultatok, ha jól emlékszem?
– Hárman egy helyen dolgoztunk tervezőként, majd összedugtuk a fejünket,
hogy mi önállóan is tudnánk ezt csinálni
és 2005-ben megalakítottuk a Hunmech
Bt.-t. A tulajdonosok közül ketten
elkezdtünk dolgozni, egy osztrák cégnek
terveztünk elektronikus kijelző táblákat
az autópályákra. A kijelző táblák házait,
kijelző felületeit, belső elrendezését még
mai is mi tervezzük. Amit az M86-oson,
M1, M3, M5, M6, M7-es autópályákon
láthatunk azok nagy részében megtalálható a kezünk nyoma, de már világszerte
megtalálhatóak azok az elektronikus
kijelzőtáblák, amelyeken dolgoztunk.
Ezzel a tevékenységgel kezdtük el a tervezői munkát. Akkor utána jöttek egyedi
gépek tervezései, aztán pár év múlva,
hogy gyártsuk is le az egyedi gépeket…
– Tehát nem csak tervezni kellett, hanem
gyártani is?
– Igen, és beüzemelni, letelepíteni.
Akkor még kiadtuk az alkatrészgyártást,
összeszerelést, aztán 2007–2008-ban
már magunk szereltük össze, üzemeltük
be a berendezéseket. Szombathelyen
béreltünk egy raktárt, 2008-ban megvettük itt Gencsapátiban az iparterületen a
telket, 2012-ben felépült az első csarnokrész, ahol most az gépeket szereljük össze.
2013-ban az első irodaépület, 2014-ben a
hátsó csarnokrész, 2018-ban pedig a leg-
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újabb két szintes csarnokrész, az új irodaépülettel.
– Mi a fő profil?
– A fő profil egyedi, speciális gépgyártás. A megrendelő megkeresi cégünket,
hogy valamilyen automatizálandó tevékenységre készítsünk gépet. A legegyszerűbb példa, hogy van egy toll, ami alkatrészekből áll, mi elkészítünk egy gépet,
ami az ömlesztetten található alkatrészekből összeszerel egy tollat.
– Kik a megrendelők? Milyen piac van,
kiknek dolgoztok?
– APTIV szombathelyi és tatabányai
gyárai, BPW Hungária Kft., régi LUK a
Schäffler, Siófokra, Nagykanizsára, Bonyhádra, Hatvanba, Debrecenbe is dolgozunk, illetve a kezdetek óta dolgozunk a
már említett osztrák cégnek. Nekik már
15 éve folyamatosan dolgozunk, tervezünk és most már évek óta alkatrészeket
is gyártunk. A nagy gép, amit fejlesztünk,
a papírraklap gyártó. Az első, a prototípus, az Ipar út másik végén található két
bérelt csarnok egyikében van, és most
gyártjuk a második gépet. Ez a raklap hullámpapírból készült (rámutat a papírraklapra), és egy EUR raklapnak felel meg.
Egyik nagy előnye, hogy míg az EUR raklap 25 kg, ez csak 5 kg.
– Teherbírása?

3

– 800 kg. Most lett akkreditált laboratóriumban engedélyeztetve, teherbírási
kísérlet alapján. A raklap nem a mi termékünk lesz. A mi termékünk az a gép,
amivel ezt előállítjuk. A hullámpapír 95%a újrahasznosított papír, 5%-a új faanyag.
Itt a vevőink mondtak nagyon-nagyon
magas számokat, hogy hány millió tonna
fát használnak fel a világon csak raklapgyártásra, meg hogy mennyit lehetne
megtakarítani rajta. Azt tudom, hogy ha
teherautókat körberaknánk az Egyenlítő
körül, akkor az egyéves felhasználás, amit
teherautóval elszállítanak az erdőkből, az
másfélszer körbe érné az Egyenlítőt.
– Akkor ez egy forradalmi dolog. Nincs
még forgalomban?
– Nincs. Még a kísérletek zajlanak. Ez
a gépgyártás már 3 éve megy, voltak és
vannak is vele problémák, ezért nem
üzemel még. A raklapot nem mi találtuk
ki, hanem a gépet, amelyik ezt gyártja.
Többször változott az évek során a raklap kivitele, a 3 év alatt kb. 8–9 alkalommal, miközben mi fejlesztettük, gyártottuk a gépet. Ez olyan gyártás volt, hogy
közben a termék is változott. Mindenesetre nagy fejlesztési szabadalom lehet.
Nem világszabadalom, mert ha rákeresel
interneten, van hullámpapír raklap, de
automata gyártósor nem nagyon van.

2020. március

Folyamatosan vannak felhasználói próbák. Például az egyik cégnél háromszor
megfordult úgy a raklap felhasználótól az
ő vásárlójáig és vissza, hogy alig érte probléma. Jelenleg is teszt alatt van több cégnél. Most pl. fagyasztóban is használták,
amit még meg kell oldani, az a vízállóság.
– Honnan jött az ötlet?
– A tulajdonos társam, Németh Péter
került kapcsolatba a megrendelőkkel.
Elvállaltuk a fejlesztést, mert mindketten
szeretjük a kihívásokat. Ez lett cégünk fő
fejlesztése. Péter a tervezés szintjén az
agytröszt, ő találja ki a nagy dolgokat. Én
pedig a szervezés, gyártás, a pénzügy
részét viszem és irányítom a céget.
– Le is van védve?
– A raklap az igen. A gépet azért nem
lehet levédeni, mert kellene benne lennie egy olyan megoldásnak, amilyen még
nincs a világon. Ha mondjuk egy csavar
van benn olyan, ami nincs levédve, akkor
lehet beadni szabadalomra.
– Nálatok is érződnek a világjárvány
okozta gazdasági problémák?
– Nálunk még nem. Nekünk az a szerencsénk, hogy most megrendelték a második
raklapgyártó gépet, és ez pár hónapig ad
munkát, illetve a harmadikról is már egyeztetés van a vevővel. Ha sikerül, akkor ez az
évünk rendben van gazdaságilag.
– Akkor most mondhatjuk, hogy a cégnek ez a legnagyobb fejlesztési vonulata,
hogy ezt a gépet a prototípustól a sorozatgyártásig vigye el. Lehetséges, hogy Gencsapáti lesz ennek a központja?
– Nem lehetséges, hanem valószínű,
hogy igen. Tervezzük egy nagy csarnok
építését, amely gyártást célozná meg, kb.
500 négyzetméter kell egy gép összeszereléséhez, és a gépet üzemeltetni, raklapot
gyártani, a nyersanyag és a kész termék
tárolása miatt gépenként 1000 négyzetméterre van szükség. Ha három műszakban menne a gép, akkor naponta kéthárom kamion fordulna meg. A fának
nincs akkora lobbija, mint amilyen a
kőolajnak van, miért ne ezt vennék meg?
– Remek végszó, gratulálok, és kívánok
nektek nagyon jó egészséget, köszönöm a
beszélgetést.

2020marc g.qxp_2010jan 2020. 03. 25. 4:16 Page 4

4

2020. március

hírmondó

Tömő Szabolcs előadása a Művelődési Házban
2020. március 9-én délután megtelt a
könyvtár érdeklődőkkel, ahova Szabolcsot borkóstolási technikák bemutatására hívtuk.
Szabolcs felkészülten érkezett, hozott nekünk illatmintákat. Néhány vásárolt illetve saját boron keresztül végig-

beszéltük az illatokat és ízeket, amik az
adott borfajtákra leginkább jellemzőek.
Kezdésnek a pannonhalmi Babarczi Pince Sauvignon Blanc-ját kóstoltuk, és
vizsgáltuk benne a sauvignon blanc-ra
jellemző jegyeket. Majd Szabolcs saját
borai következtek, Cserszegi fűszeres,

A polgárőrség hírei

Pinot Noir és a Birtok vörös elnevezésű
cuvee. Beszélgettünk a szőlőművelésről,
a borkészítésről, ízlelésről. Köszönjük a
tartalmas, hasznos előadást, reméljük
lesz még folytatása.
(fotó: Bősze-Kiss Tünde)
Gencsapáti Borbarát Hölgyek

Megköszönték Csabai János és felesége
Marika 24 éves áldozatos munkáját,
majd Benkő Jánost választották meg
egyhangúlag a Gencsapáti-Perenye
Polgárőr Egyesület új elnökének.
2020. március 7-én tartott Polgárőr
közgyűlésen Csabai János elnök lemondott elnöki tisztségéről. A tagság személyre szabott ajándékokkal köszönte meg
Jánosnak és feleségének Marikának 24
éve végzett önzetlen munkájukat. A közgyűlés egyöntetű szavazással Benkő
Jánost választotta meg új elnökének. Az
újonnan megválasztott elnöknek a tagsággal együtt célja továbbra is Gencsapáti
és Perenye lakóinak közbiztonsága, a
bűnmegelőzés, az illegális hulladék lerakásának megakadályozása, a közterültek,
az iskola és az óvoda környékének biztonsága, a helyi rendezvények biztosítása.
Benkő János továbbra is kéri Gencsapáti és Perenye lakóit, ha egyetértenek
az egyesület céljaival és ezért áldozatot is
vállalnak, csatlakozzanak közösségükhöz!
Elérhetőség: 06/70-387-9621
Tisztelettel: Benkő János
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. február 13-án
17.10 órakor a Gencsapáti Művelődési
Ház és Könyvtárban munkaterv szerinti, nyilvános ülést tartott.
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 külsős
bizottsági tag.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, BognárVarga Szilvia vezető-tanácsos.

ben résztvevők a tervvel kapcsolatban
eltérő véleményt nem fogalmaztak meg,
ezért felhatalmazta a polgármestert,
hogy az eljárás során keletkezett dokumentumokat küldje meg végső szakmai
véleményezésre az állami főépítésznek
3. felkérte a polgármestert, hogy a
Hu nyadi út 301. szám alatti ingatlan
megvásárlása érdekében az ingatlant
ingatlanforgalmi szakemberrel, építészszel és statikussal méresse fel, és az elkészült szakértői anyagokat terjessze a
Képviselő-testület rendes ülése elé
4.

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.

döntött

4.1. a Gencsapáti székhelyű civil szervezetek támogatási kérelmeiről,
4.2. a Gencsapáti Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről

1.2. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, a Képviselő-testület 2020. évi
fejlesztési elképzeléseiről.
2. közérdekű kérdéseket tettek fel, illetve javaslatokat fogalmaztak meg a település vezetői felé.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. február 20án 16.30 órakor a Gencsapáti Szociális
Szolgáltató Központban rendkívüli,
nyilvános ülést tartott.
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 külsős
bizottsági tag.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző.

A Képviselő-testület az ülés során
1.

elfogadta

1.1. az Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.
(II.14.) önkormányzati rendeletet,
1.2. az Önkormányzat Szervezi és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.
(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletet,
1.3. a Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi munkatervét,
1.4. a polgármester 2020. évi szabadságolási tervét
2. megállapította, hogy a helyi építési
szabályzat jogharmonizációs módosítása
keretében a tervdokumentáció véleményeztetése a jogszabályban meghatározottak szerint megtörtént, a véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási
szervek, szomszédos települési önkormányzatok, és a partnerségi egyeztetés-

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. február 13-án
18.00 órakor közmeghallgatást tartott
a Művelődési Ház és Könyvtárban.
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: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvoda; Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja; Varga Albin
igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár;
Jáger József külsős bizottsági tag
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, BognárVarga Szilvia vezető-tanácsos.
Az 54 résztvevő a közmeghallgatás
során
1.

tájékoztatást kapott

1.1. az Önkormányzat az önkormányzati ciklus során megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről és felújításokról,

Tisztelt Gencsapátiak!
A koronavírus járvánnyal kapcsolatos
rendelkezések, mint láthatjuk, naponta
változnak, az ezzel kapcsolatos helyi polgármesteri utasításokat, rendelkezéseket
a település honlapján és FB oldalán
azonnal közzétesszük. DE közzéteszünk
kulturális tartalmakat, előadásokat, hogy
otthon is legyen élményünk! Kérem,

figyeljék a https://www.gencsapati.hu
https://www.facebook.com/gencsapati
https://www.facebook.com/Gencsapáti
Művelődési Ház és Könyvtár oldalakat!
ELMARAD!
A járvány miatt kialakult helyzet, és a
szükséges helyi rendelkezések értelmé-

A Képviselő-testület az ülés során
1. döntött a Dózsa utcai temető temető-felújítási és a temető akadály-mentesítési munkálatok elvégzésére kiírt
beszerzési eljárás keretében benyújtott
árajánlatokról
2. a településüzemeltetési feladatok
jobb színvonalú ellátása érdekében engedélyezte a Dózsa utcai temetőben egy
artézi kút létesítését
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. február 20án – a nyilvános ülést követően – zárt
ülést tartott a Szociális Szolgáltató
Központban.
A Képviselő-testület a zárt testületi ülés
során az önkormányzat által alapított
kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó személyi javaslatokról döntött.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
ben több programunk, amiket a rendezvénynaptárban meghirdettünk elmarad,
vagy későbbi időpontban kerül megrendezésre. Sajnos elmarad az április 4-re
tervezett Lukácsházi Térségi Borverseny, az április 4–5-re tervezett OB
BMX magyar Kupa Gencsapátiban, és a
május 24-re meghirdetett gyermeknapi
program is. A változásokat településünk
honlapján és FB oldalán és újságunk
következő számában közöljük!
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Kitüntetések az ünnep alkalmából
erőt és egészséget kívánunk. Gencsapáti
Község Önkormányzata 2020-ban Varga
Lajos Csabánénak a „Gencsapátiért végzett kiemelkedő Munkájáért” kitüntetést adományozza.

Az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharc nemzeti ünnepünk alkalmából
kitüntetéseket, elismeréseket ítélt oda
a Vas Megyei és a Gencsapáti Önkormányzat, amelyet az érintettek sajnos
személyesen nem vehettek át, hiszen a
kialakult helyzetre tekintettel a nyilvános ünnepi megemlékezések elmaradtak. Így a sajtóban nyilvánosságra hozzuk, egyben gratulálunk minden kitüntetettnek az elismeréshez, az átadásról
természetesen tájékoztatjuk Önöket is!
„Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerésben részesült:
KOLTAI MIKLÓSNÉ, a Gencsapáti
Gyöngyös-Kert Óvoda óvónője
Koltai Miklósné 1979-től az Entzbruder Dezső Óvónői Szakközépiskola
elvégzése után a gencsapáti Gyöngyöskert Óvoda óvónője. 1983-ban a Soproni
Óvónőképző Intézetben szerezett óvodapedagógus diplomát. 40 éve a Gyöngyös-kert óvoda közösségének meghatározó személyisége. Ez idő alatt, nap mint
nap, képes szolgálni azt az ügyet, amelyben hisz: a gyerekek szeretetteljes nevelését.Szerény egyénisége, nagyfokú morális érzékenységgel és a csapatmunka
iránti elkötelezettséggel rendelkezik.
Munkatársaival figyelmes, megértő, viszszafogott, alapvetően mélyen érző ember. Munkáját és közösségi tevékenységét a szakmaiság és a gyermekek iránti
tisztelet, a hivatás iránti alázat hatja át.
Szakmai fejlődése folyamatos, az
évek folyamán nagy gyakorlatra tett
szert. Olyan bizalomra épülő szakmai
kapcsolatot alakított ki kollégáival, szülőkkel, gyermekekkel, ami példaértékű.
Munkájában az érzelem, a szakma
iránti hűség és a szeretet összefonódik.
Teljes odafordulással, szívvel-lélekkel

dolgozik a gyerekekért. A jó felkészültségen alapuló gondos körültekintés,
fáradhatatlanság jellemzi. Fontosnak
tartja az elfogadás és az összetartozás
érzésének erősítését. Biztonságot, nyugalmat teremt az óvodás gyermekei számára. Gondos kertészként nevel jó szóval, biztatással, alkalmas időben feddéssel, az igaz nevelő jóságával és az értelem
bölcsességével. Pedagógus életútjának
gyümölcsei generációkat gazdagítottak.
Igazi óvónői személyiség, aki méltán
vívta ki a gyermekek, a szülők és a környezete szimpátiáját.
„Gencsapátiért végzett kiemelkedő
Munkájáért” kitüntetésben részesült:
VARGA LAJOS CSABÁNÉ asszisztens
Paula házasság révén került Gencsapátiba. Szombathelyen az Egészségügyi
Szakiskolát általános ápoló és asszisztens
képesítéssel végezte el. Első munkahelye
a Gyermekkórház volt, majd a Markusovszky Kórház Gyermekosztályára került, ahol 5 évig dolgozott. Közben gyermekápolói szakosító vizsgát tett. Dr. Szolnoki Judit doktornő itt ismerte meg és
látva Paula elhivatott, precíz munkáját,
felkérte 1987. szept. 1-jétől induló házi
gyermekorvosi praxis asszisztensi munkájának ellátására, melyet örömmel elvállalt.
1996-ban körzeti ápolói szakvizsgát
is tett. Immár 33 éve végzi munkáját itt
nagy körültekintéssel, figyelemmel, szorgalommal. A betegekhez és a szülőkhöz
fűződő kapcsolata kifogástalan. Közösségi munkát is vállal a településen. Tagja
a Borbarát hölgyek és a Gencsapáti Kanászok közösségének programjaikon aktívan közreműködik, a Gencsapáti szüret
állandó bírónője.
A közösségért végzett tevékenységéhez gratulálunk, további munkájához jó

CSIRE IMRE földmérő mérnök (az
egykori Gencsapáti diák)
1956. 06. 01-jén született Perenyén.
Az általános iskolát Gencsapátiban, középiskolát a szombathelyi Entzbruder
Dezső Szakközépiskola földmérő szakos
osztályában végezte. Az érettségi utáni
katonai szolgálatot követően 1975–1980
között a Budapesti Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Karának hallgatója volt,
ahol fölmérőként végzett. Itt ismerte
meg feleségét Ágit, akivel 1980-ban, 40
éve kötöttek házasságot a budapesti
krisztinavárosi templomban.
A diploma megszerzése után Szombathelyen kezdett dolgozni először a
Pécsi majd a Budapesti Geodéziai és
Térképészeti Vállalatnál, később a Városi
Földhivatalnál, sok éven keresztül vezetőként tevékenykedett.
Gencsapáti köszönetet mond a soksok segítségért, közreműködésért, amelyet a falu fejlesztésében, pályázatainak
előkészítésében nyújtott szinte folyamatosan, több évtizeden keresztül. Közösségi, egyházi szerepvállalása is példaértékű. A Miszori Zoltán szellemiségét követők meghatározó személyisége, a zarándoklatok állandó résztvevője, tanúságtevője, világi vezetője… A Miszori
Zoltán tér avatásának, előkészítésének
egyik főszervezője, segítője volt.
A közösségért végzett tevékenységéhez
gratulálunk, további munkájához jó erőt és
egészséget kívánunk. Gencsapáti Község
Önkormányzata 2020-ban Csire Imrének
a „Gencsapátiért végzett kiemelkedő Munkájáért” kitüntetést adományozza.
Gencsapáti Ifjú Tehetsége kitüntetést
kaptak:
TAKÁCS ARNOLD ATTILA
A 12 éves fiatalember az Apponyi
Albert Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Kiskorától kezdve sorra halmozza a
sportsikereket. Egyesületi keretek között először birkózásban ért el kimagasló
eredményeket, majd a látványos küzdelmekre épülő, repülő térdrúgásokban és
telibe kapott egyenesekben gazdag küzdősportra váltott, és ma már a Shukothai Team Outsiders egyik harcosaként
utasítja maga mögé ellenfeleit.
A kick boksz filozófiája szerint „A harcos szellemiség átitatja a mindennapokat, így irányítottan, egyúttal észrevétlenül kerül a győzni akarás, az életre való-
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ság a fiatalok életébe, s tisztelettel, kitartással, küzdelemmel tölti meg azt.”
Arnold rendelkezik a küzdősportok
magas szintű művelőire jellemző tulajdonságokkal: a gyorsasággal, a remek
ugrótechnikával, a kőkemény koncentrációval és a néha kihívást jelentő kontroll képességével. Magabiztosan hisz
önmagában.
Mindez olyan csúcsteljesítmények
elérését tette lehetővé számára, mint
• a WOMAA világszövetség düsseldorfi gáláján grapplingban (azaz földharcban) szerzett aranyérem;
• illetve a Kick-boksz Európa-bajnokságon elért 1., valamint a Kick-boksz Nemzetközi-bajnokságon elnyert 3. helyezés.
Gencsapáti Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Takács Arnold Attilának a sportban nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréséül a Gencsapáti
Ifjú Tehetsége kitüntetést adományozza.

• amelynek eléréséért elszántan kell
küzdeni;
• amely rászoktat a kitartásra és a kemény munkára, ugyanakkor a siker zálogával és önbecsüléssel is kecsegtet.
Illangó már tudja, hogy a sport az
élet két legfontosabb dolgára tanít meg
bennünket: becsületesen győzni és emelt
fővel veszíteni.
Tanítványunk becsületes győzelemsorozatnak köszönhetően olyan szép
eredményeket tudhat magáénak, mint a
floorball Diákolimpia Országos középdöntőjébe kerülés, valamint a tollaslabda
Diákolimpia megyei 1. és országos középdöntős 3. helyezése, illetve az országos döntőbe jutás.
Gencsapáti Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Szűcs Illangónak a
sportban nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréséül a Gencsapáti Ifjú Tehetsége kitüntetést adományozza.

SZABÓ MARCELL
Iskolánk 5. osztályos, kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedő tanulója, aki az ismeretgazdagítás mellett olyan
elfoglaltságot is talált magának, amely
elég vonzónak és izgalmasnak bizonyult
ahhoz, hogy felszívja minden energiáját,
s ugyanakkor élvezetes és örömteli tevékenységet is kínáljon számára.
A sport így köszönt be Marcell életébe a kihívásaival és átugrásra váró akadályaival. S ő elszántan gyakorolva igazi
sporttehetséggé vált, miközben egyre
jobban hitt önmagában és felkészült a
nyomást jelentő helyzetekkel való megküzdésre. Weinbaum szerint „A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatunk, hogy képesek vagyunk rá.”
Marcell megtanulta a győzelem képességét, amit kiváló eredményekkel bizonyított: floorball-ban bekerült a Diákolimpia Országos középdöntőjébe, tollaslabda sportágban pedig a Diákolimpia
megyei fordulójában 2., országos középdöntőjében 3. helyezés ért el, illetve az
országos döntőbe jutott.
Gencsapáti Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Szabó Marcellnek a
sportban nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréséül a Gencsapáti Ifjú Tehetsége kitüntetést adományozza.

Gróf Apponyi Albert emlékplakett elismerésben részesült:

SZŰCS ILLANGÓ
Az Apponyi Albert Általános Iskola 4.
osztályos tanulója örökké mosolygó kislányként kedves személyiségével nap
mint nap belopja magát tanulótársai és
tanárai szívébe.
A kislányos báj azonban egy elszánt,
tudatos sporttehetséget takar. Olyan fiatalt, aki a sportolás örömteli és élvezetes
tevékenységében olyan célt talált,
• amely elég vonzó és izgalmas ah hoz, hogy felszívja a belső energiát;

BOLFÁNNÉ ZÖHRER MÓNIKA
Tudják mi hiányzik az emberekből
manapság? Nem a szeretet – hanem a jóság.
Ezért ha azt valakiben megtapasztaljuk,
átsuhan rajtunk valami megnevezhetetlen
érzés. Jó szó vagy jó tett – s mi meglepődünk, hogy ilyesmi van még egyáltalán.
Mónika az elmúlt években többször
okozta ezt a kellemes érzést az iskola vezetőségének. Segítőkészségével, anyagi
támogatásával újra és újra bizonyította,
hogy fontos számára az intézmény működése és az itt tanuló diákok sorsa.
Két gyermekének oktatását bízta a
Gencsapáti tantestület tagjaira, akiknek
pedagógiai céljaihoz elkötelezettséggel,
felelősséggel és jószándékkal adakozott.
S tette mindezt olyan természetes közvetlenséggel, ami felfedte számunkra viselkedésének kulcsát: Ő PUSZTÁN SZERETETBŐL AD.
Prior szerint: „Mindenkinek kellene,
hogy legyen valami, amit önzetlenül és
szeretetből tesz, pusztán azért, hogy a

2020. március

másoknak szerzett örömmel magát is
boldogítsa.”
Reméljük, hogy Mónika most boldogan osztozik velünk abban az örömben,
amit a tárgyi feltételek javításához és az
intézményi programok megvalósításához
nyújtott adományaival nekünk okozott.
Az iskolavezetés Bolfánné Zöhrer
Mónikának a felnövekvő generáció tanítási körülményeinek javításához nyújtott
támogatásáért a gróf Apponyi Albert
Emlékplakettet adományozza.
Vas Oklevél (vas diploma) elismerésben
részesült:
NÉMETH KÁLMÁNNÉ, született Illés
Mária Irma.
Irma néni 1935. augusztus 7-én született Szombathelyen. Az általános iskola elvégzése után a Kőszegi Tanítóképző
Intézetbe iratkozott. 1953-ban érettségizett, 1954. július 30-án kapta meg a tanítói oklevelet.
Első munkahelye a Balogunyomi
Általános Iskola volt. 1956-ban ment
férjhez Németh Kálmánhoz. Két leánya
született, Judit Székesfehérváron magyar
tanár. Kornélia a Soproni Óvónőképzőt
végezte, a Perenyei Óvoda vezetője volt
több évtizeden keresztül. Öt unokája,
kettő dédunokája van.
1956 szeptemberétől a Gencsapáti Általános Iskolához került. Itt volt nyugdíjazásig. 39 év 131 napot! 16 évig a hitoktatást is
végezte az alsó tagozatos tanulóknak.
Elismerései: 1975-ben az oktatásügy
kiváló dolgozója kitüntetés.
2004-ben Aranyoklevelet, 2014-ben
Gyémántoklevelet vehetett át az 50, illetve 60 évig végzett hivatása elismeréséül.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
vas oklevelet (vasdiplomát) adományoz
Németh Kálmánné részére, 65 éve végzett
szakmai tevékenysége elismeréséül.
Egyben köszönetet mondunk a sok-sok
gencsapáti gyermek és felnőtt nevében
is, akiket nevelt és tanított. Jó egészséget
és szerettei körében további boldog éveket kívánunk!
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
A gencsapáti plébánia tájékoztatója
a járványveszély idejére
Kedves Hívek! Tájékoztatom Önöket,
hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én, Budapesten
kelt rendelkezésének értelmében:
 MÁRCIUS 22-TŐL (nagyböjt 4. vasárnapjától) visszavonásig országszerte NEM
TARTUNK NYILVÁNOS SZENTMISÉKET, ÍGY TELEPÜLÉSÜNKÖN SEM.
 A rendelkezés visszavonásáig a szentmiséket a hívek részvétele nélkül mutatom be a kért és felvett szándékokra,
minden nap délután 5 órakor a plébániatemplomban. Kérem, hogy a szentmiséhez otthonaikban imádságaikkal csatlakozzanak! Az MKPK engedélyezi a már
felvett miseszándékok összevonását
azért, hogy a miséző pap egy nap csak
egy szentmisét mutasson be!
 A vasárnapi szentmisét élőben közvetítjük a gencsapáti plébániatemplomból minden vasárnap reggel 8 órától, a
facebook.com/bálint gombos oldalon.
A szentmise gencsapáti község facebook
oldalán is elérhető lesz!
 Azokat az imaalkalmakat, amelyek
eddig közösségben végeztünk (rózsafüzér
imádság, szentségimádási óra), kérem,
hogy ne hagyják abba, hanem odahaza,
egyedül vagy családi körben végezzék!
 A hívek ugyancsak a rendelet visszavonásáig – a fertőzés elkerülésének céljából – fel vannak mentve a vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól! Buzdítok azonban mindenkit a szentmise világhálón, televízión,
vagy rádión keresztüli egyéni, vagy akár
családdal együtt való követésére!
 Bíztatok továbbá mindenkit a közös
családi imádságra, a Biblia olvasására, az
elmélyedésre és egymás, különösen is az
idősebbek és a rászorulók segítésére!
 A TEMETÉSEKET próbáljuk a legszűkebb családi körben rendezni! Az
MKPK rendelkezése szerint azokat egyszerű formában, röviden a sírnál kell
megtartani, a ravatalozó használata, valamint gyászmise végzése nélkül. Így is
nagyon méltó és meghitt módon tudunk
búcsúzni elhunyt szeretteinktől. Minden
ügyintézés telefonon keresztül történik
a 30/504-43-20-as telefonszámon.
 Templomaink nyitva maradnak, oda
a hívek napközben betérhetnek egyénileg imádkozni, az MKPK és a hatóságok
által előírt rendelkezések betartásával.
 A szentgyónás kapcsán tájékoztatásul közlöm, hogy azt telefonon vagy onli-

ne nem lehet végezni, hanem helyette a
tökéletes bánat felindítása kell. A rendkívüli
helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – az MKPK lehetővé teszi az általános feloldozás megadását
(Egyházi Törvénykönyv CIC 961-963. k.)
Ehhez az alábbiakban néhány fontos lelkiségi információ:
1. AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS
Az általános feloldozás (lat. absolutio
generalis) a bűnbocsánat szentségének
olyan formája, melyben az egyéni hívő,
vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig
egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát
rendes körülmények között nem lehet
alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a
megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy
valaki érvényesen részesüljön általános
feloldozásban, nem csak az szükséges,
hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a
súlyos bűneinek kellő időben egyenként
való megvallását, melyeket jelenleg nem
tud így meggyónni. (Vö. Egyházi Törvénykönyv CIC 961–963. kán.)
2. A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA
A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös
részéről mindig alapvető feltétele a
bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten
előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt
valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt
kerülni akarjuk. Rendes körülmények
között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében
lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor
súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom
hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a
tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta),
s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük.
Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. Egyházi Törvénykönyv CIC 916. kán.)
Imádság a tökéletes bánat fölindításához:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon

megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná
lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és
mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet
megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért
bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót,
legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet
megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen
felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet
semmi bűnnel, de legfőképp ... (itt gondolj
azokra a bűnökre, amelyek ellen különös
törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak és
a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan
elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem
jóságos szemed, és add, hogy a következő
napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.
3. A LELKI ÁLDOZÁS
A lelki áldozás (lat. communio spiritualis)
az áldozás egyik módja, amikor fizikai
módon nem tudja valaki magához venni
az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra
ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek,
mint egyébként a rendes szentáldozásra,
vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt
nem járulhat egyébként szentáldozáshoz
(pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki
áldozást sem tud végezni.
Imádság a lelki áldozáshoz:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned,
imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert
szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó
Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe,
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom
után is. Ámen.
ISMÉTELTEN KÉREM, HOGY CSAK A
LEGSZÜKSÉGESEBB ÜGYEKET IN TÉZZÜK AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN!
Minden kérdésükkel forduljanak
hozzám bizalommal telefonon: a 30/
504-43-20-as telefonszám hívásával!
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AZ ESETLEGES VÁLTOZÁSOKAT
ÉS MINDEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT GENCSAPÁTI KÖZSÉG HONLAPJÁN ÉS FACEBOOK OLDALÁN FO LYAMATOSAN KÖZZÉTESZÜNK!
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások
életére vigyáznunk kell. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bizakodva
hitet, reményt és szeretetet.
Az elkövetkező hetek nehézséget is
jelentenek. Ne felejtsük el, hogy az 184950-es pestis járvány idején a gencsiek
Árpád-házi Szent Erzsébet közbenjárását kérték a járvány megszűnéséért.
Kérésük meghallgatást nyert, ezért állították hálából a Szent Erzsébet fogadalmi mellékoltárt és lett november 19-e,
Árpád-házi Szent Erzsébet napja egyben
Gencsapáti fogadalmi ünnepe.
Legyünk hát buzgók és kitartóak az
imádságban, jó példaadásunkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban.
Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét,
ebben a helyzetben különösen is figyeljünk és vigyázzunk egymásra, főleg
beteg és idős embertársainkra!
Isten irgalmában bizakodjunk! Könyörülj rajtunk, Urunk!
Imádsággal: Gombos Bálint, plébános
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Dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek
úr imádsága járványveszély idején
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét.
Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden
pusztító erő ellenére megmaradtunk, és
képesek vagyunk arra, hogy világunkról
és önmagunkról új és új felismerésekre
jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és
tartalmasabb legyen. De mindennél
inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk
megváltó halála és feltámadása által utat
nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások
érnek minket, amelyek ellen a magunk
erejéből teljesen biztos védelmet még
nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány
embereit, hogy mielőbb megtalálják a
mostani járvány ellenszerét! Adj a társa-

dalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a
fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz.
Adj irgalmat és örök nyugodalmat a
betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az
egészségügy munkatársainak erőt és
áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd
bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő
szeretetet, hogy megadhassunk minden
lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség
terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bű nünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz
nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek
Gyógyítója, könyörögj értünk!
Ámen.
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Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján
– a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4)
bekezdéseire figyelemmel az óvoda felvételi körzetében, GENCSAPÁTI KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN
az óvodai beiratkozás idejéről, az erről
való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi Közleményt
teszi közzé.
A 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan a gyermekek óvodai beíratásának
időpontja:
2020. április 27., 28., 29.
9.00–16.00 óráig.
A beiratkozás helye:
Gyöngyös-kert Óvoda
9721 Gencsapáti, Hunyadi út. 231.
Tel./fax: 94/330-585
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő in tézmény.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a
gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni az
Oktatási Hivatalt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben
a gyermek a negyedik életévét betölti, a
megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha azt családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az
eljárásban szakértőt kell meghallgatni,
csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem
íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés
alapján történik. A gyermek óvodai beíratásának szándékát a szülők/törvényes
képviselők személyesen kérhetik az óvodában.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az intézmény Alapító okirata alapján
fogadja az integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek közül az eny-

he értelmi és beszédfogyatékos gyermekeket is.
Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
• a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási igazolványát,
• a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• nem magyar állampolgár kiskorú
óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
• a sajátos nevelési igényű gyermekek
jelentkezéséhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője
dönt.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi,
átvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a
szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.
A felvételi kérelem elutasítása esetén
hozott határozat ellen a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő/törvényes képviselő az Intézményfenntartó
Társuláshoz, mint fenntartóhoz, fellebbezési kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (13), és a 38. § alapján a fenntartó jár el, és
hoz másodfokú döntést.

Mi az a Maradj Otthon! fesztivál?
Mi, szervezők arra buzdítjuk a fesztiválok, klubok legnépszerűbb fellépőit
– zenészeket, popsztárokat, előadókat –,
hogy a következő hetekben-hónapokban aktívan vegyenek részt a „MARADJ
OTTHON!” kampányban. Közösen
indítjuk el a virtuális „MARADJ OTTHON! FESZTIVÁL”-t, amely a Facebookon arra ösztönzi a közönséget, hogy
vegyék komolyan az előírásokat és
maradjanak otthon.
A szervezők száznál is több hazai
zenekart, előadót kértek fel, hogy a
közös cél érdekében a saját felületeiken
rendszeresen nyilvánuljanak meg posz-

tokkal, filmekkel, közönségtalálkozókkal, ezeket a MARADJ OTTHON! FESZTIVÁL Facebook oldalán is követhetik a
rajongók. Ugyanez az oldal figyelemmel
kíséri és ajánlja azokat a házi koncerteket, amelyeket az előadók otthonról, stúdióból közvetítenek, ezzel elviselhetőbbé
téve a bezártságot.
A „MARADJ OTTHON! FESZTIVÁL” egy nonprofit kezdeményezés,
munkatársai társadalmi munkában vesznek részt benne. Támogatást, szponzorációt senkitől nem fogad el. Az induló
oldal a fenti célokon túl semmilyen más
célt nem szolgál, más tartalomnak se

most, se a jövőben nem ad otthont. A felmerülő költségek finanszírozását a
VOLT Produkció önerőből vállalja.
Cover art: Weiler Péter
Kövessék otthon az előadásokat, kattintsanak a https://www.facebook.com/
maradjotthonfesztival/ oldalra! A fesztivál szervezői közé a Gencsapáti Pünkösdi
Fesztivál és a Gencsi Söprű Néptáncfesztivál is csatlakozott. (va)
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Pék Tibor – 200
2020. február 27-én, Szombathelyen az
Őrvidékházban tartotta Pék Tibor okleveles építőmérnök a 200., jubileumi
könyvbemutató előadását. A (mitől vagy
kitől?) változó klíma című könyvét több
helyen bemutatta már. Országszerte
sok Művelődési Ház, könyvtár, általános- és középiskola, nyugdíjas klub
meghívásának eleget téve számolt be
azokról a kutatási eredményeiről, amiket az elmúlt 20 év során rendszerezett,
amikből aztán – a Szülőföld Kiadónak
köszönhetően – ez a könyv született.
– Mi ösztönzött a téma részleteinek
kutatásához?
– A klíma-kérdés napjainkban nagyon
divatos lett, sokat hallunk róla. De amikor olyan hírek kelnek szárnyra, amiknek valóságtartalma erősen megkérdőjelezhető, bizony a műszaki gondolkodásmódom tiltakozna, ha nem próbálnék
meg komolyabban utánanézni bizonyos
elméleteknek. Jellemző kérdésfelvetés
például, hogy mi, emberek mit tehetünk
a bolygónk megmentése érdekében?
Mivel Földünk életének szinte minden
paraméterét a ciklikusság jellemzi, véleményem szerint a Föld „geológiai útjába”
állni nem emberi léptékű feladat! Igaz,
sokat tudunk már, de az általunk még fel
nem fedezett, nem ismert tényezők hiányában felelőtlenség az emberi tevékenységet olyan mértékben felelőssé
tenni, ahogy azt manapság oly gyakran
tapasztalhatjuk.
Ez a kérdés ráadásul félrevezető is,
hiszen az ember káros tevékenységével
nem a Földet teszi tönkre, hanem a
saját környezetét, és ezzel együtt saját
magát! Hiszen a Föld volt már olyan,
nem egyszer, hogy az egész felszínét
láva borította, és volt már olyan is, nem
egyszer, hogy az egész felszínét jég borította! Mindkettő a Föld volt, természetesen mindkettő az ember nélkül!
Következésképpen nem a Föld van bajban, hanem mi, emberek!
– Milyen a fogadtatása az előadásaidnak?

2020. március

Apróhirdetések
– Tartottam már előadást meteorológusoknak, csillagászoknak és geológusoknak is – vé leményem szerint ők az
igazi szakemberek ebben a témában –, és
számomra örömteli módon alapvetően
egyetértenek velem.
Van néhány olyan tényező, amiről
biztosan tudható, hogy befolyásolják a
Föld életét, élővilágát és ezen belül a klímáját is. Egyik ilyen a földtengely ferdeségének ciklikus változása, valamint
kúppalástszerű forgó mozgása, ami
ugyancsak ciklikusságot mutat. Ezenkívül a Nap és a Föld távolsága sem állandó, és annak változásában is kimutatható a ciklikusság. De ez csupán csak 3
tényező! És akkor még nem beszéltünk
az aszteroidákról, a naptevékenységről, a
gammasugárzásról, továbbá az univerzumból jövő egyéb hatásokról, amik
nagyságrenddel több tényezőt jelentenek, és még nem is ismerjük őket! Márpedig ezek hiányában minden erre irányuló kijelentés felszínesnek tekinthető!
– Melyik volt a legemlékezetesebb előadásod?
– Felemelő érzés volt, amikor néhány
hónappal ezelőtt a Vezúv árnyékában,
Pompeji szomszédságában, a Sorrentóifélszigeten tarthattam meg egyik előadásomat! Természetesen itt jóval többet
beszéltem a vulkánosságról, hisz a vulkánok tevékenysége a Föld 4,6 milliárd
éves élete során mindig is alapvető jelentőségű volt. Ősidők óta a vulkánok szabályozzák be a Föld klímáját!
– Mik a terveid a közeljövőben?
– Mivel Vas megye szinte minden településén megfordultam már, az ország
távolabbi vidékeire is eljutottam, még a
tavasz folyamán Budapest, Győr, Veszprém, Kiskunhalas, stb. következnek, természetesen szervezem a további lehetőségeket is.
– Hol lehet hozzájutni a könyvedhez?
– Mivel könyvesboltokban nem kapható a könyvem, az érdeklődők elsősorban
az előadásaimon juthatnak hozzá.

•

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 mér-

leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
•

Katlan, 50 és 70 literes üst eladó. Tel.

06/70/371-1042
•

Építőipari és kerti munkákat válla-

lok. +36307324545
•

Használt, palackos bekötésű gáztűz-

helyt keresek! (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
•

Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-

asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911

ÚJ MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!
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
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Családi házak műhelyek irodák
rendszeres és alkalmi takarítását
vállalom számlaképesen.
Továbbá ablakpucolást,
festés utáni takarítást is vállalok.
Érdeklődni: 06 30/922-9392
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Tájékoztatás
Tekintettel a kialakult helyzetre értesítek minden ellátásban
részesülőt, hogy március hónaptól a térítési díjak befizetését
a gondozónők a házaknál fogják megoldani. A térítési díjak
befizetésének időpontja a korábban kiküldött értesítés szerint történik, az nem változik.
Megértésüket köszönjük!
A Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásainak intézményi és személyi térítési díjai 2020. április 1. napjától a következőképpen változnak:
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:
Ebéd (normál, különböző diétás) intézményi térítési díja: 563 Ft
Személyi térítési díj (fizetendő):
Jövedelemkategória (Ft)

Személyi térítési díj
(intézményi térítési díj %-a)

0 – 60.000

26%-a

146 Ft

60.001 – 90.000

62%-a

349 Ft

90.001 – 110.000

74%-a

417 Ft

110.001 – 150.000

99%-a

557 Ft

150.001 –

100%-a

563 Ft

A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összege: 780 Ft.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Egy gondozási órára jutó intézményi térítési díj: 1.582 Ft
Személyi térítési díj (fizetendő):
Jövedelemkategória (Ft)

Személyi térítési díj
(intézményi térítési díj %-a)

0 – 75.000

0%-a

ingyenes

75.001 – 115.000

29%-a

459 Ft

115.001 – 175.000

59%-a

933 Ft

175.001 – 215.000

80%-a

1266 Ft

215.001-

100%-a

1582 Ft

A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összege: 1.840 Ft.
NAPPALI ELLÁTÁS (KLUB):
Az idősek nappali ellátása továbbra is ingyenesen vehető igénybe.
Immár 30 éve közmegelégedésre, előnevelt csibe rendelhető TSL
tojó-hibrid 630 Ft/db, hús-hibrid 540 Ft/db, kakas 530 Ft/ db, a
vegyes 540 Ft/db. 20 kg-os csirketáp rendelhető 3300 Ft-os áron.
Szállítás: 2020. március közepe, második szállítás április vége.
Rendelést lehet leadni személyesen Gencsapáti Dózsa u. 27.
Telefonon: 06/30/461-6047

Az intézmény szolgáltatásairól, azok igénybevételéről bővebb
információ Palatin Vivien intézményvezetőnél kérhető a nyitvatartási időben (hétfő-péntek: 8.00–16.00 óra), a kialakult
helyzetre való tekintettel csak telefonon és e-mail-ben.
Tel.: 94/508-522, 30/549-2552
E-mail: gencsik@gmail.com

2020marc g.qxp_2010jan 2020. 03. 25. 4:16 Page 13

hírmondó

Az idősek klubja hírei
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nyekből bizonyos időközönként új és új vendéglátó helyiséget
próbálunk ki és egy kellemes hangulatú délutánt töltünk el
együtt. Legutóbb a helyi Ludwig konyhát próbáltuk ki.

ÚJ KLUBTAGOKAT KÖSZÖNTÖTTÜNK…
Sajnos ebben az évben már két klubtagunktól is el kellett
köszönnünk, de szerencsére helyüket már sikerült is betöltenünk. Üdvözöljük őket a klubban!

KIRÁNDULT A KLUB...

BÖLLÉR ELŐKÉSZÜLETEK A KLUBBAN…
Lelkes helyi csapatunkhoz több külső segítő is csatlakozott.
A két-három napos munka remek hangulatban telt, még ha
kicsit el is fáradtunk a nap végére. Köszönet a kitartásért!

LOTTÓNYERTES CSAPATUNK KICSIT KIEGÉSZÜLVE…
A klubban is nagy a lottóláz. Immár csaknem 19 éve lottózunk,
kisebb-nagyobb szerencsével. A kezdetben csupán csak pár
főből álló csapat, ma már csaknem 23 főt számlál. A nyeremé-

2020. február 29-én „szépkorúainkkal” Mosonmagyaróvárra és
Győrbe kirándultunk. A februári, korai időpont ellenére az időjárás kegyes volt hozzánk és egy kellemes, tartalmas napot tölthettünk el egymás társaságában. Először Mosonmagyaróváron
idegenvezető segítségével megnéztük a gyönyörű Munkácsi kiállítást, a Hansági Múzeumban. Majd Győrben a Szent László Látogatóközpont munkatársai láttak minket vendégül. Itt változatos,
sokszínű programunk volt: megnéztük a Hermát, a Boldog Apor
Vilmos Emlékkiállítást, a Bazilikát és a „Herend ölelésében” című
kiállítást, sőt a vállalkozó szelleműek a Püspökvár-Toronykilátóba is felmentek. A programok után pihenésképpen elköltöttünk
egy finom „késői ebédet” a Marcal étteremben.
A kirándulás kevésbé volt megerőltető, még idősebb társaink is jól bírták a tempót. Lelkes kis csapatunk aztán sok élménnyel, kicsit elfáradva a késő délutáni órákban tért haza.
A kirándulásról és az összejövetelekről készült összes kép
megtekinthető a facebook-on.
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Disznótoros mulatság a farsang farkán

Ismét jól sikerült disznóvágás és farsangi mulatság a Művelődési Ház és
Könyvtárban és az udvarán…
Február 22-én a reggeli órákban a
Gencsapáti Kanászok csapata – a „disznóölő brigád” – Mészáros László „Doki”,
és Károly Attila böllérek irányításával felkészülten jelent meg, hogy a nap kezdetét
vegye a disznóvágással. Bodorkós Ferenc
polgármester is fogópálinkával köszöntötte, „bátorította” a csapatot. A kétmázsás sertést speciális taligán toltuk át a
Művelődési Ház udvarára (Kovács Zoli
volt a legerősebb…) Jó hangulatban
indult és végződött is a nap, köszönet
érte mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult és segítette programunk
megvalósítását.
Hagyományos disznótoros ételek, a
velőskenyér, böllérmáj, sült húsok, hurka (és egyben maradt), kolbász, káposzta
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mellett körömpörkölttel, rétessel is vártuk az érdeklődőket, akik közül nagyon
sokan italokat, étkeket, pogácsát, süteményt és még sorolhatnánk a sok-sok
finomságot hoztak magukkal a közös
mulatságra. A már említett két profi böllérünk mellett Udvarhelyi Zsolt séfünk
irányította a már összeszokott csapatot…
Új elemként jelent meg a kalinkó a rendezvényen. Nagyné Burkon Andrea irányításával Stumpfel Lajosné, Nagy Fanni
készítették folyamatosan, majd a kemencében megsütötték… Hát nagy keletje
volt a hajdani lakodalmak hangulatát is
visszaidéző éteknek!
A disznótoron és az esti mulatságon
a Zsivány zenekar népzenével, nótákkal
szórakoztatta a nagyérdeműt. Ötletes
jelmezek, családi vetélkedő, jó zene, remek hangulat – ez jellemezte az esti farsangi mulatságot Gencsapátiban. 17 óra
magasságában már jelmezes gyermekek
és felnőttek táncolhattak a Zsivány zenekar muzsikájára, és Tóth Tamás „Tápi”
vezetésével egy kis táncház is alakult.
Majd 6 családi-baráti csapat részvételével
kezdetét vette a vetélkedő, melyben a
legkisebbektől a felnőttekig mérték
össze ügyességüket. Természetesen a
szórakozás és jó hangulat, az együtt játszás öröme volt a lényeg, és a győztes
csapat ezt az elvet erősítve az elnyert tortát fel is ajánlotta közös elfogyasztásra a
résztvevő csapatoknak. Majd következett
a jelmezes felvonulás. Évről évre fantasztikus ötletes, kreatív, egyedi jelmezekben
vonulnak kisebbek, nagyobbak. Idén már
több példa volt arra is, hogy családok egy
témában beöltözve mutatkoztak meg.
Ezért idén már egy új kategóriaként ebben is hirdettünk „legjobb családi jelmez” elismerést.
Beöltözni, álarcot húzni, más bőrébe
bújni mindig izgalmas és remek szórakozás, erre a sok csillogó szemű, mosolygós
gyermek és felnőtt a bizonyíték!
Találkozzunk jövőre ismét egy jó
hangulatú „disznótoros farsang farkán”!
Külön köszönet a Büki kemencés csapatnak (Németh Sándor „Dazsa” és Farkas
Gyula), a Nyugat-Produkció Kft-nek, a
Kedvenc Kisáruháznak, a Ludwig Bt-nek,
a Gencsapáti Önkormányzat Műszaki cso-

15
portjának, a Gencsapáti Kan-Ászok csapatnak, Idősek Klubja tagjainak, a Toronyi
Pékségnek, a jelmezeseknek és minden
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kedves felajánlónak, aki segítette a program előkészítését, lebonyolítását (és vasárnap pakolt, takarított, mosogatott…).
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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: 2020. április 11.

Európai Szociális
Alap

