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Az utóbbi évek egyik legszebb szüreti prog-
ramján vehettünk részt október 9-én!
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
formában segítette, támogatta a rendez-
vény sikerét. A művelődési ház udvarán
már délelőtt díszítették a járműveket, a fel-
vonulók végigénekelték- táncolták a falut,
miután a kisbíró Andor Zsolt kihirdette a
szüret örömét, és szüreti mulatságba hívta
az érdeklődőket. A Szociális Központ, a
Műszaki csoport – a Borbarát hölgyek aktív
közreműködésével – a rendezvényt meg-
előző napokban, szüreti – őszi díszítéseket
helyezett el a falu több pontján. 

Felvonult a Zsivány zenekar, a Gencs -
apáti Borbarát hölgyek, néptáncosok,
énekesek, az Idősek Klubja, sok-sok csa-
lád és gyermek felfért a menet végéhez
csatlakozó dottóra is.

A felvonulás résztvevőit több helyen
is „megállították” a vendégvárók! Köszö-
net érte!  A Deák Ferenc utca népes csat-
lakozó csapattal és finomságokkal várta

a felvonulókat. A Hunyadi utcában a
Török család és a szomszédság, a Szent-
háromság-szobornál, Kovácséknál a
„szer” várta őket vendégasztallal.  Apáti-
ban a gyermekotthon lakói, a kőszegi
utcában pedig a Molnár család várta és
vendégelte meg a menetet. Mindegyik
helyszínen a Zsivány zenekar muzsikált,
és közös táncba invitálták a jelenlévőket.
A felvonulást követően közös vacsora és
a szüreti mulatság vette kezdetét, ahol
hagyománynak megfelelően keringővel
hívták táncba az ünneplőket. 

A jó hangulatról a Zsivány zenekar,
és DJ Szunyog gondoskodott!

Köszönjük mindenkinek, aki szerve-
zésével, munkájával, vendégvárással, fel-
vonulásával, főztjével, fogatával, trakto-
rával vagy bármilyen formában hozzájá-
rult hagyományos rendezvényünk meg-
valósításához! Külön köszönjük a Rend-
őrség és Polgárőrség a biztosítását. Talál-
kozzunk 2022-ben a szüreti mulatságon!

Gencsapáti Szüret 2021.

„Sorsom rémületes, de remélem, 
hogy férfiasan fogom elviselni.
Mindnyájatoknak még egy istenhozzád.”
(Damjanich János)

Az Aradi Vértanúkra október 6-án, az
1956-os Forradalom és Szabadságharc
65. évfordulójára október 22-én emlé-
keztünk a Gencsapáti Hősök emlékosz-
lopánál, a Miszori Zoltán téren.  

Az emlékezés keretében rózsát és mé -
cseseket helyeztek el a Gyöngyös kert
óvoda nagycsoportosai és az Apponyi
Albert Általános Iskola tanulói. Koszorú-
zott Bodorkós Ferenc polgármester,
Geröly Tibor alpolgármester, Dr. Görög
István jegyző, Bejczi Mónika iskolaigaz-
gató és Koltainé Németh Kornélia igaz-
gató helyettes.

Tisztelet 
a Hősöknek!

A 2021. évi CAN-C kategóriás kettes
fogathajtó országos bajnokság döntő-
jén kihirdették a győzteseket! Az egyéni
indulók száma 56 volt Hortobágyon. 

Bajnok: Viszus Szabolcs (Fülöpházi
Lovas Egyesület) 

2. Szalár Róbert (Zalalövő és Környé-
ke LSE)

3. ifj. Szájer József (Katafai Lovas SE)
Geröly Tibor (Főnix LE) Gencsapáti

versenyzőnk – egy verőhiba miatt – a 11.
helyen végzett, a teljes mezőny legidő-

sebb versenyzőjeként, amelyhez szívből
gratulálunk!

A megyék versenyében 18 csapat küz-
dött a legjobb eredmény eléréséért!

Bajnok: Zala megye: Pózvék István,
Szalár Róbert, Török Gyula

2. Vas megye: Geröly Tibor, Komá-
lovics Ottó, ifj. Szájer József

3. Fejér megye: Domján Eszter, id.
Semjén Attila, Taligás Menyhért

Gratulálunk a legnépesebb kategória
bajnok és helyezett versenyzőinek!

Vas megye ezüstérmes az országos bajnokságon

Vasi Fogathajtók és segédhajtóik az OB-n 
Szájer József, Kiskós Bernadett, 

Komálovics Ottó, Molnár István, 
Geröly Tibor és Geröly Zoltán
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Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

Az Állatok Világnapját 1931 óta ünne-
peljük minden évben Assisi Szent
Ferenc emléknapján, október 4-én.

A rendalapító Assisi Szent Ferenc a
legenda szerint nemcsak értette az állat-
ok nyelvét, hanem beszélgetett is velük,
s már a 13. század elején azt hirdette,
hogy mindent szeretnünk kell, ami
körülvesz minket, legyen az élő vagy
élettelen. Ez alkalomból az iskola alsó
tagozata „Állati hetet” tartott. Hogyan is
kell ezt érteni?

A hét fényképek begyűjtésével kez-
dődött. Minden kisdiák hozott olyan
képet magáról, ami kedvenc házi állat-
ával készült, ez aztán kikerült az alsó
aula tablójára. Öröm volt nézni, ahogy a

gyerekek, köztük a felső tagozatosok is
nézegették a fotókat. 

Mivel ez a nap egyben Szent Ferenc
emléknapja is, minden osztály életkorá-
nak megfelelően kapott egy képet a
Szentről, amit ki kellett színezni. A leg-
szebben sikerült munkák is a tablóra
kerültek fel.

A kis elsősök kedvenc állatos plüs-
sükkel tanulhattak 1 napig. 

Az órákon is több feladat szólt az
állatokról. A kicsik állatneveket másol-
tak, érdekes állatos szöveges feladatokat
oldottak meg, a nagyobbak pedig rejtvé-
nyeket fejtettek.

Persze a mesék sem maradhattak ki.
Ezekhez készültek szép meseillusztráci-

„Állati hét” a suliban ók is, amit oklevéllel jutalmazott az Igaz-
gatónő.

Testnevelés órán rókavadászaton
vehettek részt a diákok. Élvezettel keres-
ték az iskola udvarán a felsősök által
elrejtett kis rókákat, vagy éppen azon
versenyeztek, hogy melyik csapat talál
meg több rókát a bóják alatt.

Amit talán legjobban vártak, az az
álarc készítése volt. Mindenki elkészítet-
te kedvenc állatának álarcát, pénteken
pedig ebben a tanulhattak.

Az érdekes feladatok mellett sok új
ismeretet szereztek az állatokról, a gon-
dozásukról, és arról, hogyha valaki állat-
ot szeretne tartani, az felelőséggel is tar-
tozik a kis kedvence iránt.

A program zárásaként a lelkes rész-
vételért minden kisdiák kapott egy kis
állatos ABC csokit.

Alsó tagozatos osztályfőnökök

Az alábbiakban közöljük Balogh Gábor
úrnak, a Magyar Diáksport Szövetség
elnökének levelét az Apponyi Albert
Általános Iskola igazgatójához és peda-
gógusaihoz. 

Tisztelt Intézményvezető!

Az Európai Diáksport napja (European
School Sport Day® – ESSD) elnevezésű
nemzetközi projekt kezdeményezője-
ként és magyarországi koordinátoraként
ezúton köszönetem szeretném kifejezni
Önnek és kollégáinak, amiért csatlakoz-
tak a projekt hazai eseményéhez, ezzel is
hozzájárulva a mindennapos testmozgás
népszerűsítéséhez. 

Ezután a nehéz időszak után különö-
sen köszönöm az Ön, illetve munkatár-

sai munkáját, hogy hozzájárultak a gyere-
kek fizikai aktivitással töltött idejének
növeléséhez, a sport társadalmi szerepé-
nek erősítéséhez, valamint a gyermekek
egészséges életvezetését támogató szoká-
sok elsajátításának elősegítéséhez.

A programban részvevő hazai iskolák
munkáját 2021-ben is ajándékcsomaggal
szeretnénk elismerni.

Örömmel értesítem, hogy a csoma-
got az Önök iskolája is elnyerte, amely-
hez szívből gratulálok!

Együttműködésüket még egyszer
megköszönve, további jó munkát kívá-
nok az idei tanévre, bízva abban, hogy a
jövőben lesz még alkalmunk összefogni
és minden gyermek számára megterem-
teni a lehetőséget az iskolai testnevelé-
sen kívüli rendszeres sportolásra, vala-

mint népszerűsíteni a fizikai aktivitást a
mindennapok szerves részeként.

Intézményvezetőként külön szeretném
kifejezni köszönetemet Rédecsi Bence
tanár úrnak, aki szívügyének tekintette a
nemzetközi projektbe történő bekapcso-
lódást és nap, mint nap megtesz min-
dent azért, hogy a gencsapáti iskola diák-
jai ne csak örömmel végezzék a minden-
napos testmozgást, hanem szeressék is a
„lélek legerőteljesebb nevelőeszközét”, a
sportot. 

Bejczi Mónika intézményvezető

Iskolánk sporteszköz csomagot nyert
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2000 óta ünnepeljük a Világűr Hetét
október 4. és 10. között, amely a techno-

lógia nemzetközi ünnepe és hozzájárul
az emberi állapot javításához. Az ENSZ
kezdeményezésére létrehozott ünnepi
hét két időpontjának megválasztása az
űrtörténet két kiemelten fontos dátumá-
hoz köthető. A Szovjetunió első „Szput-
nik-I”-nek nevezett műholdját 1957.
október 4-én indította útjára és 1967.
október 10-én lépett hatályba egy megál-
lapodás, mely az űrkutatás békés felhasz-
nálását volt hivatott megerősíteni. Ezen
a héten a világon mindenütt ismeretter-
jesztő programokat szerveztek, a nem-

zetközi összefogás szükségességét hang-
súlyozva.

Az Apponyi Albert Általános Iskola 4.
osztályos tanulói is csatlakoztak a techno-
lógia e jeles ünnepéhez. Ismeretterjesztő
kalandozásuk során nagyon megtetszett
nekik, hogy „hétköznapi” ember számára
is fizikai elérhetőségbe került a világűr.

A gyerekek ezen apropóból készítet-
ték el a képen látható ötletes munkáju-
kat, ami szorosan kapcsolódott a tanul-
mányaikhoz.  
                       Pungor Enikő osztályfőnök

„Negyedikesek a Holdon” avagy a Világűr Hete

Változó világunkban a  21. századi termé-
szettudományos tárgyak, köztük a ter-
mészetismeret (a NAT 2020 bevezetése
óta új nevén: természettudomány) taní-
tása már olyan új módszereket igényel,
melyek nem nélkülözhetik az élményala-
pú, érzelemközpontú, ám mégis magas
szakmai színvonalú és igényű megközelí-
tést. Fontos, hogy a gyerekek ne csak
a tanórákon szerezzenek ismereteket,
hanem minél több iskolán kívüli impul-
zushoz jutva leljék örömüket a tanulás-
ban. A pedagógusszerep is átalakult.
A 21. századi tanár:

Facilitátor: tanulásszervező, aki nem
megtanítani akar, hanem tanultatni
akarja a gyerekeket.

Influencer – hat a diákokra és a kol-
legáira (akár bloggerként vagy Facebook
postokkal).

Digi Potter – IKT eszközökkel vará-
zsol el, és velük nemcsak motivál, hanem
komplex készségfejlesztést és kompeten-
ciafejlesztést végez.

Online idegenvezető – megbízható,
releváns információs bázisokat mutat a
gyerekeknek.

Kaméleonpedagógus – folyamatosan
változik és alkalmazkodik módszereivel a

tanulók új generációinak az igényeihez. 
Ez a fajta szerepváltás és a 27 év peda-

góguspályán eltöltött idő sarkallt arra,
hogy az Oktatási Hivatal által megbízott
szakértők előtt történt sikeres védést és
minősítést követően fejlesztő – innová-
tor Mesterpedagógusként végezzem a
továbbiakban szaktanári munkámat az
Apponyi Albert Általános Iskolában.
Mesterprogramom fókuszában innová-
ciós elemként egy 4 részből álló Termé-
szetismeretei feladatgyűjtemény össze-
állítása állt. A megvalósítás első szaka-
szában ez a gyűjtemény elkészült, és
2021. szeptembertől a kipróbálása is
elkezdődött kedves tanítványaimmal,
iskolám 6. osztályos diákjaival.

Intézményünk a Kanizsai Dorottya
Gimnáziumban megvalósuló Öveges
Programba együttműködő partnerintéz-
ményként kapcsolódott be. Ezt a lehető-
séget kiaknázva a Mesterprogram meg-
valósításának részeként vettünk részt
laborgyakorlaton a 6. osztályosokkal,
melynek keretében az őszi erdő kincseit
vizsgáltuk.

A gyerekek a laborban védőköpenyben
dolgoztak, s a megfigyeléseik, a vizsgálata-
ik és az elvégzett kísérleteik során szerzett

A tanítás „Mester”sége avagy 
egy Mesterprogram megvalósítása

tapasztalataikat tanulói munkalapokon,
„jegyzőkönyv” formájában rögzítették.

A biolaborban a gyerekek olyan
tanulási környezetbe kerültek, ahol aktí-
van tevékenykedve tehettek szert új
ismeretekre, illetve laboreszközök hasz-
nálatával egybekötve bővíthették a
tudásukat. Ez pedig nemcsak az érdek-
lődésükre, a motiváltságukra hatott ked-
vezően, hanem növelte az igényüket az
önálló ismeretszerzésre is. A tanulói
vizsgálódások azért jelentettek nagy
élményt a diákok számára, mert azokat
a hétköznapokban őket is érintő kérdé-
sekkel, és az előzetes tapasztalataikkal is
össze tudták kapcsolni. 

A laborórák során a természettudo-
mányos megismerési módszereket ügye-
sen sajátították el a gyerekek, s képessé
váltak a megfigyelések, vizsgálódások,
egyszerű kísérletek páros vagy egyéni
kivitelezésére, s az eredményeik megfo-
galmazására és értékelésére. A 6. osztá-
lyosok a laborgyakorlatukon fegyelme-
zetten, egymást segítve hajtották végre a
vizsgálatokat. A megismerő módszerek
begyakorlása során számos tanulói kész-
ség, kompetencia is fejlődött. 

Igazán színvonalas gyakorlatot tud-
hatunk magunk mögött, mely nemcsak
jó hangulatban telt, hanem tudásban,
érdeklődésben is gyümölcsöző volt a
tanítványaim számára és számomra is.

Bejczi Mónika intézményvezető
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A Lengyelországban megrendezett erő-
emelő Világbajnokságon – GPC World
Championships versenyen – a dobogó
legmagasabb fokára állhatott és szer-
zett az open kategóriában, 125 kg-os
súlycsoportban világbajnoki címet,
amelyhez közösségünk nevében ezúton
is gratulálunk! 

Őt kérdeztük, hogy jutottál a világ tetejére?

Versenyszerűen 3 éve űzöm a sportágat,
sok hazai és nemzetközi versenyen
vagyok túl a Szombathelyi Gladiátorok
színeiben. Nemzetközi versenyeken, elő-
ször a felhúzás volt a fő számom, amely-
ben szép eredményt értem el nemzetközi
versenyeken az Ausztria, illetve Horvát
Open első helyezését emelném ki.
Később próbáltam ki magam a komplett
erőemelés összetettben (power lifting-
guggolás, fekve nyomás és felhúzás) A 3
versenyszám összetett eredményét érté-
kelik kategóriánként, 2020-ban kezde-
tem az összetettben is indulni.

Milyen eredménnyel sikerült!?

Szép eredményeket értem el, tavaly a li -
ga kupán már erőemelésben és felhúzás-
ban külön indultam és sikerült mindig
dobogón végeznem. Az idei év lett a fel-
készülés és versenyeredményekben is leg-
jobb számomra. A VB-t megelőzően Mis-
kolcon WUAP bajnokságon összetettben
a 4. helyezést értem el, egyéni csúccsal
(692,5 kg!) Kiskunfélegyházán, a Magyar
Ligakupán csak felhúzásban indultam, itt
270 kg-al 2. helyezést értem el.

Aztán jött Lengyelország, a Világbajnok-
ság?! Mesélj a versenyről, hogy élted meg?

Pabianice (LODZ) városában került meg-
rendezésre a VB, ahol minden körül-
mény (a helyszín, bemelegítés, lebonyo-
lítás, stb..) magas színvonalú, világver-
senyhez méltó volt. Gencsapátitól 700
km-re, 9 órás autózás. Szombathelyi Gla-
diátorok Sportegyesület színeiben 4-en
indultunk Masters 2 kategóriában Antal
Zsolt, aki egyben edzőm is, indult, ame-
lyet meg is nyert és szerzett világbajnoki
címet. Horváth Károly Masters 1 kategó-
riában 2. helyezést ért el. Tompa Eszter
egyéni és világcsúccsal szintén világbaj-
noki címet szerzett!

Szívből gratulálunk az egész csapatnak!
Milyen érzés volt a dobogó tetején?

Amikor bemondták a nevemet, hogy
világbajnok lettem leírhatatlan és felfog-
hatatlan érzés volt számomra, szinte
nem tértem magamhoz, és bevallom
őszintén elérzékenyültem a Himnusz
alatt! Élmény volt, hogy Gencsapáti fel-
iratú magyar zászlót emelhettem a
magasba a himnusz alatt! 

Mi a további kihívás világbajnokként?!

Az idei évet nehéz lesz túlszárnyalni, de
azon dolgozunk, hogy még jobb eredmé-
nyeket érjünk el. Úgy érzem, hogy van
hova fejlődni mindegyik kategóriában. 

Munka és család mellett, hogy tudsz felké-
szülni?

Családom támogatása nélkül ezt nem
lehetne folytatni sok lemondás és áldo-
zat van mögötte. Teljes mértékben
mögöttem állnak.  

Kik segítik a munkádat a családon kívül?

Szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik bármilyen formában segí-
tettek az év folyamán! Nélkülük nem
sikerült volna ez a csodás szezon!

Először is a Szombathelyi Gladiáto-
rok Sportegyesületnek, csapattársaknak
akik buzdítottak, szurkoltak, segítettek
az edzéseken! Edzőmnek Antal Zsoltnak
és Mészáros Tibornak

Szponzoraimnak, támogatóimnak:
Balogh Állvány – Balogh Ákos, Imre
Hús-Hajszán Imre, Reál hús 2008 kft,
Öntöde Sportcentrum, Perint Kert Dísz-
faiskola- Kovács Zoltán, Gencsapáti Köz-
ség Önkormányzata és lakosok.

Természetesen minden ismerősöm-
nek, barátoknak, családtagoknak hálás
köszönet!!!

Még egyszer szívből gratulálunk, jó egész-
séget kívánunk a folytatáshoz, további
kihívásokhoz!

Tóth Árpád világbajnok!
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. október 7-én
16.00 órakor a Gencsapáti Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
ben munkaterv szerinti, nyilvános tes-
tületi ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző
      A Képviselő-testület napirend előtt
megtárgyalta és elfogadta a két testületi
ülés közötti időszak legfontosabb esemé-
nyeiről szóló, valamint a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról szóló polgármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület az ülés során 

1. elbírálta a Magyar Falu Program
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás
anyagtámogatása” pályázat keretében, a
Hunyadi út keleti oldali járdaszakasz fel-
újítási munkálatainak elvégzéséhez szük-
séges építőanyagok beszerzésére kiírt
beszerzési eljárás keretében benyújtott
árajánlatokat, majd felújítási munkálatok
mielőbbi elvégeztetése érdekében felha-
talmazta a polgármestert a Hunyadi úti
járda keleti oldali járdaszakasz felújítási
munkálatainak felmérettetésére és a
munkálatok műszaki paramétereinek
meghatározásával kapcsolatos szakértői
feladatainak elvégeztetésére.

2. az „Értékek mentén” pályázat meg-
valósítása érdekében beszerzési eljárás
kiírásáról határozott 2 db 5 x 5 méteres
rendezvénysátor beszerzésére

3. elfogadta

3.1.    a szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló 14/2021. (X.8.) önkor-
mányzati rendeletet
3.2.    a község településrendezési eszkö-
zeinek módosításával kapcsolatos terve-
zői feladatok ellátására vonatkozó
árajánlatot
3.3.    a belterületi önkormányzati hidak
hídvizsgálatával kapcsolatos polgármes-
teri beszámolót, 
3.4.    a Szombathelyi Központi Orvosi
Ügyelet 2020. december 31. és 2021.
augusztus 31. közötti szakmai tevékeny-
ségéről szóló beszámolót

4. döntött arról, hogy a Társulás mű -
ködtetésével kapcsolatos igazgatási, ad -
minisztrációs és pénzügyi munkaterhek
miatt kezdeményezi a társönkormányza-

toknál a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntar-
tó Társulás megszüntetését

5. a balesetek megelőzése, a forgalom
és a sebesség csökkentése érdekében fel-
hatalmazta a  polgármestert, hogy kérjen
fel egy közlekedési szakembert a baleset-
veszélyes utcák forgalom- illetve sebes-
ség-csökkentési tervének kidolgozására

6. vagyongazdálkodási feladatai ke -
retében felhatalmazta és felkérte

6.1.    a polgármestert a Gencsapáti
0100/52 hrsz.-ú 22 ha 4540 m² nagyságú
külterületi ingatlan (volt katonai lőtér
területe) kiméretési, kitisztíttatási és
lőszermentesítési munkálatainak elvé-
geztetésére 
6.2.    a polgármestert, hogy a közúti köz-
lekedés biztonsága érdekében terveztes-
se meg a Cseresznyés úti Perint-hídon és
a Gyöngyös utcai Perint-hídon végzendő
ideiglenes helyreállítási munkálatokat
6.3.    Geröly Tibor az alpolgármestert az
önkormányzat tulajdonát képező
Gencsapáti 1358 hrsz.-ú és 1359 hrsz.-ú
ingatlanok (Alkotmány utca) használatá-
ra vonatkozó tervezési el képzelések elké-
szíttetésére
6.4.    a polgármestert a Gencsapáti Egy-
séges Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
mény tárgyi feltételeinek javítása érdeké-
ben, az intézmény udvarán elhelyezendő
kerti tároló megvalósításával kapcsolatos
előkészítő munkálatok elvégzésére
6.5.    a polgármestert a Gencsapáti
2101/2 hrsz.-ú, ,,kivett szemétlerakó
telep” megnevezésű földrészlet művelési
ágának felülvizsgálati munkálatainak
elvégzésére
6.6.   Geröly Tibor alpolgármestert, hogy
gondoskodjon a Műszaki Csoport JWY
938 forgalmi rendszámú Peugeot Partner
gépjármű műszaki vizsgára történő felké-
szíttetéséről és műszaki vizsgáztatásáról

7. véleményezési jogkörében vizsgá-
lata és elfogadta a Szombathelyi Tanke-
rületi Központ által összeállított, a
2022/2023. tanév általános iskolai felvé-
teli körzethatárok kijelölésére vonatkozó
tervezetét

8. felhatalmazta a polgármestert az
Ernuszt Kelemen Gyermekotthon
Gencs apáti, Bem u. 9. szám alatti épülete
mellett lévő 6 gesztenyefa metszési, illet-
ve – amennyiben a szakértői vélemény
alapján a további károkozás érdekében
megakadályozása érdekében szükséges –
a fák kivágási munkálatainak elvégzéséről

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

Képviselő-testületi ülés

Megemlékező és kitüntetés átadó ünne-
pi ülést tartott a megyei közgyűlés az
1956-os forradalom és szabadságharc 65.
évfordulója tiszteletére pénteken a
Megyeháza dísztermében. Kimagasló
hagyományőrző, értékfeltáró, értékmen-
tő és népszerűsítő tevékenysége elisme-
réséül „Vas Megyei Értékdíj” elismerés-
ben részesült a Gencsapáti Hagyomá-
nyőrző Néptáncegyüttes. A díjat az
együttes vezetője, Varga Albin és Dr.
Györke Eszter művészeti vezető vette át.

Vas megyei
értékdíjat kapott
a Gencsapáti
Hagyományőrző
Néptáncegyüttes
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Gondolatok Mindenszentek ünnepére

Mindenszentek ünnepén katolikus egy-
házunk a szentekre emlékezik. (Másnap,
november 2-án, halottak napján pedig
mi emberek imádságos szeretettel gon-
dolunk elhunyt szeretteinkre.) 

Mindenszentek az öröm és az örven-
dezés ünnepe. E napon mindazokat a
szenteket ünnepeljük, – minden szentet
egy napon – akik hitünk szerint már elju-
tottak életük, és minden emberi élet
végső céljára: az örök boldogságra, Isten
boldogító színe látására. 

A szentek életükkel mutatták meg
azt, hogy a Krisztus által meghirdetett
tanítás követésével el lehet jutni az örök
boldogságra! Tévedés lenne azt képzel-
nünk, hogy a szentek közé csak azok a
személyek tartoznak, akiket Anyaszent-
egyházunk hivatalos eljárás során emelt
oltárra. Mindenszentek napján velük
együtt ünnepeljük a szentéletű nagyma-
mákat, a családjukért minden áldozatot
vállaló édesanyákat és édesapákat, a
hivatásuknak élő időseket, a bátor és
tanúságtevő fiatalokat, az ártatlan gyer-
mekeket, akiket az Úr korán magához
vett, de nem azért, hogy megfosszon
tőlük bennünket, hanem hogy imádsá-
gaink által még mélyebbé és terméke-
nyebbé tegye a velük való közösséget.
Tehát Mindenszentek a földi életből
elköltözött szüleink, testvéreink, bará-
taink, ismerőseink ünnepe is. Azoké,
akik már Istennél élnek.

Mindenszentek egyúttal a saját, re -
ménybeli ünnepünk is. Krisztust követő
emberekként mindnyájan arra vá gyunk,
hogy egykor mi is a szentek seregében
éljünk a mennyben és színről színre lát-
hassuk az Atyát, aki teremtett bennün-
ket, a Fiút, aki kereszthalálával és dicső-
séges feltámadásával megváltott minket,
s a Szentlelket, aki azért áradt ki, hogy
valamennyiünket elvezessen Istenhez.
Ennek a nagy célnak az eléréséhez
nekünk is szentekké kell válnunk! Olyan
életfeladat ez, amely mindenkinek szól.
Ugyanis nemcsak a papok, vagy a szerze-
tesek lehetnek szentek, hanem a névte-
len keresztények milliói is, akik csende-
sen és hűségesen élik keresztény hitü-
ket, s tevékeny felebaráti szeretettel
szolgálják Istent és embertársaikat.

Ez a szó: „szent”, voltaképpen na gyon
egyszerű és nekünk való dolgot jelent.
A Bibliában a „szent” az igaz, őszinte
embert jelenti, aki nem kétszínű, nem
képmutató, aki istenfélő, őszintén vallá-

sos, öntudatos keresztény ember. 
A szentek a lelki élet, vagyis az Isten-

nel megélt élet művészei. Lámpások ők,
akik mutatják az utat Isten felé, bera-
gyogják azt szeretetük melegével és
helytállásukkal buzdítva a mai keresők,
Krisztus-hívők mindennapjait.

Az életszentség olyan állapot, amely-
re minden felnőtté vált kereszténynek
el kell jutnia. Ebben lehetnek példaképe-
ink és segítőink a szentek. Példaképeink,
akik arra hívják fel a figyelmünket, hogy
minden embernek, éljen bármely korban
és bármilyen élethivatásában, lehetősége
van szentté válni. Ezért nagyon dicsére-
tes szent példaképeink életútját tanul-
mányoznunk és magatartásukat követ-
nünk. A szentek segítőink is, mert Isten-
nél való közbenjárásukkal mindenkor
támogatnak bennünket földi életünk
sokszor rögös útjain, hogy hozzájuk
hasonlóan egykor mi is célba juthas-
sunk mennyei Atyánkhoz. 

Induljunk el bártan még ma az élet-
szentség útján, a szeretet megélésének
útján! Újítsuk meg imádságos életünket,
s végezzük bátran a felebaráti szeretet
cselekedeteit! Erre buzdít bennünket
Szent Pál apostol is: „Mint Istennek szent
és kedves választottai öltsétek magatokra
az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget
és a türelmet… Szeressétek egymást, mert
ez a tökéletesség köteléke… Krisztus békéje
töltse be szíveteket… legyetek hálásak!
Krisztus tanítása éljen bennetek eleve-
nen… Bármit mondtok, vagy tesztek,
tegyetek mindent Urunk, Jézus nevében,
így adjatok hálát általa Istennek, az Atyá-
nak.” (Kol 3,12.14-16.17)

Gombos Bálint, plébános

Szentekké válni
• November 1. hétfő: MINDENSZEN-
TEK ÜNNEPE (parancsolt főünnep)
      8.00: Ünnepi szentmise az Apáti
templomban 
      9.30: Ünnepi szentmise a Plébánia-
templomban
      Az Egyházi Törvénykönyv előírja,
hogy Mindenszentek ünnepén, a szent-
misén való részvétel minden katolikus
hívő számára kötelező!
      MINDENSZENTEK NAPJÁN: AZ
APÁTI TEMETŐBEN délután fél 4-kor,
A GENCSI TEMETŐBEN pedig délután
4 órakor emlékezünk meg közös imád-
sággal az elhunytakról. Ezt követően
lehetőség lesz az új síremlékek megálda-
tására is! 

• November 2. kedd: Halottak napja:
18.00: Szentmise és megemlékezés

az elhunytakról a Plébániatemplomban.
      Mindazok, akik a temetőt áhítatos
lélekkel látogatják és imádkoznak a
megholtakért, november 1–8-ig minden
nap teljes búcsút nyerhetnek. Ennek fel-
tételei: szentgyónás, szentáldozás és
imádság a pápa szándékára. 
      Akik Mindenszentek délutánjától
halottak napját követő éjfélig megláto-
gatnak egy templomot, vagy nyilvános
kápolnát, ugyancsak teljes búcsút nyer-
hetnek. A látogatáskor egy Hiszekegyet
és egy Miatyánkot kell elimádkozni.
• November 14. vasárnap: az Apáti
templom szentségimádási napja. Dél-
után 12.30-kor szentségkitétel, majd
csendes imádság az Oltáriszentség előtt.
15 órakor imaóra, 17 órától rózsafüzér,
17.45 litánia és szentségi áldás, majd
szentségeltétel.
• November 19. péntek: Árpád-házi
Szent Erzsébetnek, a Karitász védőszent-
jének ünnepnapja, Gencsapáti fogadal-
mi ünnepe. 18.00: Ünnepi szentmise a
plébániatemplomban a Szent Erzsébet
fogadalmi oltárnál. A szentmisét a plé-
bániai KARITÁSZ csoportunk élő és
elhunyt önkénteseiért ajánljuk fel.
• November 21-én, Krisztus a Min-
denség Királyának vasárnapján a reggel
8 órai szentmise után a Rózsafüzér Tár-
sulatok titokcseréje lesz a Plébániatemp-
lomban.
• Azok a kedves hívek, akik még nem
rendezték az idei egyházközségi hozzá-
járulásukat, KÉT IDŐPONTBAN  IS
BEFIZETHETIK: NOVEMBER 14-ÉN
ÉS 21-ÉN, VASÁRNAPOKON DÉL-
UTÁN 3  és 5 ÓRA KÖZÖTT A KÖZÖS-
SÉGI HÁZBAN.

Eseményeink
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Köszönjük, hogy 
rendeléseikkel segítenek

a működésben.
Legyen Ön a következő 

törzsvendégünk!
Folyamatosan változó
kínálatunkkal várjuk.

Kövesse Facebook 
oldalunkat: Az502-es

Nyitva:
hétfőtől-péntekig

7.00 – 15.30

Telefon: 06 94 568 185
9721 Gencsapáti, 

Ipari u. 1.

HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TŐSÉG!
1/16-od old. 1200 Ft
1/8-ad old. 2000 Ft 
1/4-ed old. 2.400 Ft 

Apró hir de tés 40 Ft/szó
La kos sá gi apró hir de tés in gye nes!

GERINCTORNA
ALAKFORMÁLÓ TORNA

Fájdalom nélküli
egészség!

Rossz a testtartása?
Ülő munkát végez?

Fáj a háta?

A torna segíti 
a gerinc épségének 

fenntartását, 
a fennálló

gerincbántalmak
javítását.

A foglalkozás helye:
Gencsapáti Művelődési Ház (Szentegyház u. 5.)

Jelentkezni lehet:
A foglalkozások előtt a helyszínen 

és a +36-30-330-2442-es telefonszámon.

A foglalkozások időpontja: 
szerdai napokon 17. 30 – 18.30 óra

Mobil: +36 30 847 2020.   E-mail: dekorand@dekorand.hu
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• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 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
• Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911
• Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928
• Étkezési burgonya eladó! 06/70/2020-
619, 06/20/9530-619
• Sertések eladók! Tel: 30/194-5260
• Eladó: 2 db 50 l-es üvegballon beköt-
ve, 50 l szőlődaráló, 50 l prés. Érdeklőd-
ni: 06/30/365-5525
• Eladó Gencsapáti Szent Flórián té -
ren 29 m²-es helyiség: 06/20/957-5731
• Hordó, gázpalack, illetve 35 db gipsz
falidísz eladó! Érdeklődni munkaidő-
ben-94/322-922
• Almaszedőket keresek szeptember kö -
zepétől Gencsapátiban! 06/30/569-3779
• 6 m³ száraz kályhakész akác tűzifa
eladó! Te.: 06/70/371-1042
• Angol korrepetálás, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés. 70/4519-750

Apróhirdetések

Újra megnyitott 
a Lajos Kocsma

Új személyzet, régi hangulat…

Gencsapáti, Savaria u. 15.
Nyitva: 

hétfő – péntek; 14.00 – 22.00
szombat: 9.00 – 22.00
vasárnap: 8.00 – 21.00

Sütemény- és tortarendelést felveszünk!
+36-70/638-2957

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

Gumiszerelés, centírozás, 
defektjavítás, 

új gumiabroncs forgalmazás, 
gumitárolás. 

Gencsapáti, Ipari u. 12. 

+36 30 9367885

+36 30 2376152
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16 állomásból álló Alpok Adria kupaso-
rozat utolsó állomása Olaszországban
volt, ahol a Gencsapáti KSE BMXesei is
érdekeltek voltak. 

Gombos Misa: 6. és 4. helyezést ért el. 
Gombos Bors: bonyolult olasz szabá-

lyok miatt csak a 2. nap indulhatott és ott
is amatőr kategóriában, ahol 2. helyezést
ért el. 

Vincze Gergely: 1. és 2. helyezés ért el. 
Összesítetett eredmények:
U9: Gombos Misa 4., Gombos Bors 5. 

U11: Kocsis Bendegúz 7.
17+: Vincze Gergely 4.
30+ cruiser: Balogh Péter 2.
Szabó Dániel 8. 
helyezéseket érték el. 
Az évértékelő díjátadón a legjobb 8

versenyzőt díjazták korosztályonként.
A 16 futamból a legjobb 14 futamot vet-
ték figyelembe. Versenyzőink kitartó
munkával szép eredményeket értek el.
Ezúton is gratulálunk nekik és a szü-
lőknek! 

Alpok Adria 2021 évi BMX beszámoló
Megemlítendő, hogy az utolsó for-

dulóban az olaszországi 2021-es Junior
Világbajnok is részt vett. Ez mind nagy
motivációt adott a gyerekeknek. 

Az egyesületünk 132 előnevezővel
rendezte meg a legnagyobb létszámú
Alpok Adria kupafordulót, ezt még az
osztrák  főszervező is megemlítette. 

Köszönetet szeretnénk mondani az idei
évi támogatóinknak és a szülőknek. 

Hajrá Gencsapáti, Hajrá BMX! 

A Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetsége valamint a Muharay Elemér
Népművészeti Szövetség 2020. decem-
berében, a vírushelyzet miatt rendha-
gyó módon online rendezte meg a
Sebestyén „Bada” Ferencről elnevezett
bukovinai szólótáncversenyt. A gencsa-
páti táncos műhelyből is jelentkeztek a
megmérettetésre és szép eredmények
születtek.

      Gencsapátit képviselték: férfi szóló-
ban Vigh Zsolt, párosban Gyöngyössy
Karolina – Ferenczy Gergely, Molnár
Gabriella – Milos Dávid, Spiegel-Szabó
Viktória – Spiegel Zoltán (kísérőként). 

Spiegel-Szabó Viktória és Milos Dá -
vid „Bada” Ferenc-díjban részesült. 

Vigh Zsolt különdíjban részesült, a
Muharay Elemér Népművészeti Szövet-
ség tárgyjutalmát kapta. 

Gyöngyössy Karolina – Ferenczy
Ger gely páros saját korcsoportjukban az
első helyen végzett. 

A díjátadót egy nagyon szép műsor, a
Bukovinából való hazatérés 80. évfordu-
lójára rendezett emlékműsor keretei kö -
zött tartották meg október 8-án. Feleme-
lő érzés volt ott lenni, igazán megható
mű sornak lehettünk részesei. Köszönjük!

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Sebestyén „Bada” Ferenc-díjban részesültek 
a gencsapáti táncosok
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2021. október 16-án Székesfehérváron
rendezték meg a „Húzd keresztül”
Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált,
immáron 8. alkalommal. 
      Gencsapátit a Kópic Néptáncegyüt-
tes képviselte egy igazán jól sikerült pro-
dukcióval. Jocha-Kánya Réka–Jocha
Balázs: Piribék című koreográfiáját mu -
tattuk be.  A szakmai zsűritől is sok
dicsérő szót kaptunk, különdíjként az
Örökség Gyermek Népművészeti Egye-
sület 15 000 Ft-os kalaputalványát és a
Néptáncosok kellékboltjának 10 000 Ft-
os vásárlási utalványát kaptuk! Nagyon
jól éreztük magunkat, jó volt ismét szín-
padon lenni, és együtt lenni. Hajrá
Kópic, hajrá Gencsapáti! 

2021 .  október hírmondó10

A „Húzd keresztül” Néptáncfesztiválon járt a Kópic

Intézményen kívüli programjaink
Óvodánk ebben a nevelési évben is

kapcsolatban van a Savaria Megyei Ha -
tókörű Városi Múzeummal. Így sok, új
ismeretet adó, játékos, interaktív progra-
mon vesznek részt a Tudorka, a Csepere-
dő csoport gyermekei.

Ennek az együttműködésnek a kerté-
ben az „Állatok Világnapja és magyar
népmese” – című rendezvényen vettek
részt Cseperedő csoport gyermekei a
Vasi Skanzenben. 

Játékos formában megismerkedtek
kilenc magyar kutyafajtával.

Különösen tetszett nekik Chucky – a
border collie, aki vezényszavakra terelte
a rackákat.

A Vakok- és Gyengénlátók Szövetsé-
gének munkatársai segítségével választ
kaptak arra a kérdésre, hogyan dolgozik
egy vakvezető kutya. 

Az Édes-lépes megállóban méhész-
kedés bemutatására is sor került.

A Tökmag csoport sétája során Muczá-
né, Piroska néni szíves invitálására a
baromfiudvar életébe tekinthetett be.

A gyerekek saját élőhelyükön figyelhet-
ték meg, etethettek tyúkokat, kakasokat,
kiszedhették a fészekből a friss tojásokat,
és rácsodálkozhattak, hogy „nincs két
egyforma tojás”.

Miért a kutya az ember barátja?  Mit
jelent, hogy házőrző? – háziasszonyunk
(aki maga is óvó néni) rávezető kérdései -
vel segítette a gyermekeket a kérdések
megválaszolásában. A cicák simogatha-
tása is örömet adott a kicsiknek. 

Köszönjük, hogy ott lehettünk!

A Cseperedő csoport Ági néni, „örökös
dadus” szőlőjében vették ki részüket az
ősz fáradságos, de legvidámabb munká-
jából, a szüretből. Szedtek szőlőt, almát.
Másnap gyümölcssalátát készítettek,
almás lepényt és birsalmalekváros-diós
linzert sütöttek.

Jutka néni kertjében segíthetett az
ősz kincseinek betakarításban.

Köszönjük nyugdíjas dadusainknak,
hogy segítenek nekünk megélni a falusi
létet, náluk a gyermekek megtapasztal-
ják a betakarítás élményét!

Pöttöm-Pötty csoport Éva néni kertjé-
ben szedett almát, körtét.

„Múzeumnyitogató” – bérlet keretében
a Tudorka csoport gyermekei betekint-
hettek a  „Kezdetben vala...” foglalkozá-
son a Skanzen épületeibe, játékosan
megismerve mindennapi ételeink alap-
anyagainak sajátosságait! „Aratás, ke -
nyérgabonák,– régen és ma. Vajon élel-
miszereinknek, étkezési szokásainknak
van-e még köze a hagyományokhoz?
Természetesen! Tapasztaljuk meg ezt!”

(http://www.savariamuseum.hu/)

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
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2021. október 24-én délután rendezte
meg egyesületünk az első futóversennyel
egybekötött sportnapunkat. Szerencsére
az időjárás kegyes volt hozzánk, és napsü-
téses őszi időben tudtuk megtartani a ren-
dezvényt. Három futótávot hirdettünk,
amelyet futva, biciklivel és gyalog lehetett
teljesíteni. Első alkalommal nem tervez-
tünk korosztályos bontást, illetve több
számban is lehetett nevezni. Az eredmé-
nyeket ennek megfelelően tesszük közzé: 
      500 méteres távon 23 női/lány illetve
5 fiú/férfi induló volt. A lányok között
első helyezést ért el Csabai Janka, máso-
dik helyezést Csabai Réka, harmadik
helyezést Benczik Lilla. A fiúknál első
lett Tóth Hunor, második Tömő Ven-
del, harmadik Pék Ambrus. 
      1500 méteres távon 11 női/lány és 7
fiú/férfi induló volt. Lányoknál első
helyezést ért el Egervölgyi Lilla, máso-
dik lett Jóna-Horváth Lilla, harmadik
pedig Jagodits Bella. A fiúknál első
helyezét ért el Taródi Zoltán, második
lett Tóth Hunor, harmadik lett Balaton
Bendegúz.
      5000 méteren 17 női/lány, és 8
fiú/féri induló volt. A lányoknál első
helyezett lett Csabai Janka szuper idő-
vel, legfiatalabbként a mezőnyben,
második lett Pék Attiláné harmadik
pedig Benczikné Fábián Éva. Fiúknál
első helyezést ért el Benczik Attila,
második lett Tóth Tamás, harmadik
helyezést ért el Pék Viktor. A helyezést

elért futóknak az érmeket településünk
friss erőemelő világbajnoka, Tóth Árpád
(Gyepi) adta át, akinek ezúton is gratulá-
lunk világra szóló sikeréhez. 5000 m-es
távon Kocka Gabriella fejajánlásból ván-
dorkupát osztottunk a női és férfi első
helyezettnek. Örülünk, hogy több család
teljes létszámmal is részt vett a sportna-
pon és futva, biciklivel, vagy gyalog telje-
sítették valamelyik távot. Külön boldog-
ság, hogy 4 éves kortól voltak részvevői a
távoknak, és gratulálunk Szilasi Kati-
nak, aki két távon is indult, és megmu-
tatta, hogy 70 felett is lehetünk fittek. ☺
      A versenyek alatt a Művelődési Ház-
ban a Szombathelyi Egészségfejlesztési
Iroda tartott egészégtanácsadást, ame-
lyet ezúttal is köszönünk nekik, nagy
volt az érdeklődés a testösszetétel-méré-
sek iránt. A nagyteremben lévő ping-
pong-asztalok is szinte folyamatosan
foglaltak voltak, az udvaron pedig aka-
dálypálya, foci, kapura rúgás és kötélhú-
zás várta az érdeklődőket. Köszönjük a
GSE-nek, hogy sportszereket biztosítot-
tak a rendezvényhez, illetve a Gencsapáti
Polgárőrségnek, hogy segített a rendez-
vény lebonyolításában. A befutók vendé-
gül látásában Mucza Béla segédkezett
kézműves boraival, illetve Károly Attila
felajánlásából füstölt árukkal, amelyeket
egyesületünk házi sütésű kenyerekkel és
süteményekkel egészített ki. Remélem
Mindenki jól érezte magát, jövőre foly-
tatjuk! 

Mozdulj Gencsapáti sport délután
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Fe le lős szer kesz tő: Var ga Al bin
A kö vet ke ző lap zár ta:

2021. november 11.

Európai Szociális
Alap

Október 2-án került megrendezésre
Szombathelyen, a Berzsenyi téren a „Vasi
Néptáncpanoráma”, ahol megyénk nép-
tánc-népzenei együttesei mutatkoztak

be. Gencsapátit 4 művészeti csoport kép-
viselte. A Csicsergő, Boróka együttesek,
a Félnótás Népdalkör és a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes.

4 művészeti csoport a Vasi 
Néptáncpanorámán Gencsapátiból

16.30–17.15

  

Táncolj Te is Gencsapátiban!

2021. december 11-én, a 18. találkozó
Gálaműsorát tekinthetik meg az érdek-
lődők a gencsapáti templomban.
      A csoportok mindig nagy örömmel
jönnek Gencsapátiba, oda ahol még él a
hagyomány, hogy ők is bemutathassák
településük talán legszebb dramatikus
szokását. A Miszori Zoltán téren teával,
forralt borral is várjuk látogatóinkat.
Pontos programról és a lehetőségekről
újságunk novemberi számában tájékoz-
tatjuk Önöket!

„Betlehemnek városa 
tündöklik, mint a tűz”

2021. december 11. szombat
Gencsapáti templom

Táncolj Te is velünk Gencsapátiban!
Szeretettel várjuk 1–3. osztályos (6–9 éves) gyerekek jelentkezését 
Berkenye néptánccsoportunkba, akik szívesen megismerkednének
a magyar hagyomány értékeivel, a néptánc alapjaival!

Foglalkozás időpontja: minden szerdán 17.15–18.15
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Helyszín: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár  
Elérhetőségek:                        
� Guttmann Éva +36 20 919 4289
� guttmanneva97@gmail.com
� 9721 Gencsapáti, Szentegyház út 5.
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