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„Családi értéktár vetélkedő” Vas megyei döntő
Második helyezést ért el a Tóth család
Gencsapátiból (Tóth „Tápi” Tamás,
Tóthné Szabó Helga, Tóth Gyöngyi,
Tóth Tamás, Tóth Hunor)
A Vas Megyei Önkormányzat 2021.
szeptemberében vetélkedőt hirdetett Vas
megyei családok számára a Vas Megyei
Értéktárban szereplő szellemi, tárgyi,
épített, kulturális örökségünk, természeti értékeink széles körű megismertetésének, valamint a nemzeti értékek megőrzésének, bemutatásának céljával. A vetélkedőn részt vevő 4 fős családok közül 6
került a döntőbe, amelyet január 17-én,
szombaton tartottak a Megyeháza Dísztermében.
A vetélkedő több fordulós volt, az
első két forduló eredményei alapján Őriszentpéter, Szentgotthárd, Gencsapáti,
Rönök, Ják és Szalafő település csapata
versenyzett a szóbeli döntőben.
Sajnos az őriszentpéteri család tagjai
nem tudtak jelen lenni a döntőn megbetegedésük miatt és a szentgotthárdi csapatból a gyerekek karanténba kerültek,
de a szülők tisztességesen helyt álltak a
csapatukat képviselve.
Az önkormányzat az Agrárminisztérium által kiírt HUNG-2021 kódjelű pályázat keretében bonyolította le a vetélkedőt.
A színvonalas szakmai anyag összeállításában és a vetélkedők lebonyolításában jelentős tapasztalattal bíró Kukor Ferenc, dr. Bakó Balázs, Pál Ferenc és Kukorné Jósa Judit állt az önkormányzat
segítségére.
A szóbeli döntő témakörei: a Vas
megyei Értéktár elemei; a testvérmegyénk, a Hargita megyei Értéktár elemei

és a Hungarikumok gyűjteménye voltak.
A játékos feladatok a felsorolt témakörök
tényanyagára, valamint Vas megye földrajzi jellemzőire épültek, de szükség volt
a csapattagok kreativitására, együttműködésére és ügyes taktikai érzékére is.
A jó hangulatú megmérettetés során
az első három helyen az alábbi eredmény
született:
1. helyezett: a jáki Mendel család
2. helyezett: a gencsapáti Tóth család
3. helyezett: Szentgotthárd csapata
Tóth Tamás „Tápi”-t, mint ezüstérmes családfőt kérdeztem a döntőről,
élményekről:
A mi csapatunkat is érintette a karantén, mert a döntőbe Gyöngyi lányunk
helyett a 12 év alatti Hunor fiúnkat „dobtuk mélyvízbe”, de a végére őt is teljesen
magával ragadta a vetélkedő hangulata.
Értékes jutalmakat kaptak a résztvevők, a Hargita megyei – erdélyi út ( 1-3.
helyezett) mellett még sok ajándékot
kaptak a döntőbe jutottak, pl. fürdőbelé-

pő, éttermi fogyasztás stb. Külön köszönjük a gencsi önkormányzat meglepetés
csomagját. Nagy élmény volt a családdal
részt venni e vetélkedőn. Persze nem
mindig volt egyszerű „összeterelni” őket a
közös felkészüléshez.
Szoros volt a döntő. Az első és a 3. között mindössze 5 pont különbség volt.
Így 2. és 3. csapatnál a karantén miatti
részben hiányos felállás jó pár pontot
jelenthetett.
A családok színvonalas jutalmakat
kaptak, az első három helyezett csapat
Hargita megyei „értékfeltáró” utazást is
nyert, amely során az ottani külhoni
értéktár elemeit ismerhetik meg. A kiutazásra várhatóan nyáron kerül sor. Gratulálunk a részt vevő csapatoknak, külön
természetesen a gencsapáti Tóth családnak, akik Gencsapáti Önkormányzat
ajándékát is átvehették a nemes versengést követően! Ide biztosan illik a szlogenünk: „Gencsapáti az értékek mentén”
(va)

Országos Regős Találkozón Kiscsőszön
A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttesel hagyományos évzáró
rendezvényünket követően december
30-án, Kiscsőszön az Országos Regős
Találkozón vettünk részt. Vas megyét a
Dozmati Regős közösséggel képviseltük a rendezvényen.
Köszönjük a meghívást Kovács Norbert Cimbinek, a sok-sok élményt és
finomságot az Élő Forrás Hagyományőrző

Egyesületnek, a regős csapatokat fogadó
Iszkáz családjainak és vezetőinek!
(fotó: Dankovics Norbert)
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Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei
TERMÉSZET Filmklub a suliban
A Mesterprogramom részeként „Filmklub” formájában ismerkedtünk meg a
hatodik osztályos diákokkal a Vándormadarak című természetfilmmel. Az
iskolai madárvédelmi tevékenység
részeként vettük számba ezeket a madarakat, a „beépített iránytűvel rendelkező világutazókat”. Az ő történetük az
ígéretről szól: a visszatérés ígéretéről.

Több ezer mérföldes utazásuk pedig
egyetlen célt szolgál: a túlélést. Vándorlásuk tulajdonképpen harc az életért.
Nyolcvanmillió éve uralják az eget a
madarak, melyek közül a vándormadarak minden esztendőben útra kelnek.
Általában nagy csapatokban fölkerekednek, és hatalmas távolságokat tesznek
meg, majd ugyanazon az útvonalon visz-

Farsang – kicsit másképp
Mivel a járványhelyzet miatt sajnos nem
lehet a gyermekeknek iskolai szintű farsangi bált, mulatságot szervezni és rendezni, a tanulócsoportok számára egy
rendhagyó felhívást tettem közzé azzal a
céllal, hogy legalább a kisebb közösségek
tanulásának színterét díszíthesse ötletes,
színes dekoráció a farsangi idején.
A felhívás elnyerte a kollégák és a
gyerekek tetszését. Az osztálytermek
mókás, vidám hangulatot öltöttek a bennük tanuló diákokkal együtt. Jó volt látni

a csoportok együttműködését, igyekezetét, mely erősítette a közösségi szellemet. A jutalmazás során a zsűrizés végül
nagyon nehéznek bizonyult. Így minden
osztály elismerésben részesült egy-egy
torta formájában.
A képeken a 4. osztály termének ajtaja és lengő díszei: a bohócok láthatók.
Gratulálok a kreatív munkáért Pungor Enikő osztálytanítónak és a kis negyedikeseknek!
Bejczi Mónika intézményvezető

szatérnek. A népszerű francia producer
és filmes, Jacques Perrin arra vállalkozott, hogy megmutassa, mi készteti erre
a madarakat, és hogyan zajlik ez a fantasztikus „légi odüsszeia”. Öt filmes csapat hét kontinensen és negyven országon keresztül követte nyomon a filmben
a különböző madárvonulásokat.
A filmkészítők kamerájának lélegzetelállító képeit látva a természetfilm-élményén keresztül a tanulók együtt „repülhettek” a vándormadarakkal: a sarki
csérrel, a ludakkal, a gólyákkal és darvakkal. Megtapasztalhatták, milyen
közösségi esemény a repülés ezen madarak számára. Tanúi lehettek a fiókák
szárnypróbálgatásának, az útvonalak
erőt próbáló szárnyalásának, a több ezer
kilométeres utazásnak. Láthatták az út
veszélyeit is: az időjárás viszontagságainak hatását, valamint a vadászat és a
környezetszennyezés által szedett áldozatokat. A leírhatatlanul szép természetfilm segítségével a tanulók a madarak
szemével láthatták bolygónkat, a Földet.
A gyerekek a film feldolgozása során
feladatokat oldottak meg, plakáttervet,
madárrajzokat és vonulási térképeket
készítettek.
Bejczi Mónika
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Új iskolai szimbólumaink
– avagy MINDANNYIAN ÖSSZETARTOZUNK
A MI ISKOLÁNK – a változás maga.
A világban, a hazánkban és a szűkebb
környezetünkben zajló gazdasági, technológiai és társadalmi átalakulások közvetlenül és folyamatosan teszik próbára
az alkalmazkodó képességét. S mivel
intézményünk a nemzedékváltás színtere, működését nemcsak befolyásolják, de
meg is határozzák azok az erők, melyek
kölcsönhatásában lélegzik. Lélegzik, felveszi és feldolgozza a változásban rejlő
ingereket, növekedik, fejlődik – akár egy
élő szervezet a saját ökoszisztémájában.
Egyszóval: ÉLŐ Nyílt rendszerként követi a társadalom, az informatika, a tudomány változásait, és lépést tart velük.
Állandóan keresi a megújulás lehetőségeit, szem előtt tartva azt, hogy naprakésszé és átjárhatóvá váljon általuk.
A MI ISKOLÁNK – az állandóság
maga. A napjainkban olyan nehezen fellelhető alapértékek őrzője. Olyan szellemi közösség, melyben az összetartozás
négy tartó oszlopa: a szorgalom, a becsületes és kitartó tanulmányi munka, az
egymás és önmagunk iránti megbecsülés, valamint a tisztelet.
A MI ISKOLÁNKBAN – összetartozunk a tanulásban, a művelődésben, a
magyar kultúra ápolásában, a hagyományok fenntartásában, az önkifejezésben,
a játékban, a sportban, a szórakozásban,
folyamatosan megújulva, ám mindig
megőrizve valamit az eredetiből, a régebbi korokból, mindabból, amelyhez kötnek a gyökereink.
Tamási Áron szerint „Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”. A nálunk töltött iskolás évek

Kulturális
összefogás, egy
nemes célért
Jótékonysági Folkest január 29-én az
Agórában
A szombathelyi „Szélrózsa” Nemzeti
Összetartozás Emlékhely megvalósításáért fogtak össze néptánc-népzenei közösségek – köztük a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes–, hogy jótékonysági Folkest megrendezésével is felhívják a figyelmet összetartozásunk fontosságára és az önkéntes adományozásra. Felemelő érzés volt! A részleteket
következő számunkban olvashatják.
(va)

alatt együtt átélt élmények biztosítják
minden gyerek számára a valahova tartozás örömteli érzését, melyet mostantól
szimbólumokkal is szeretnénk a lehető
legtöbb módon kifejezni. Külsőségekben
is meg akarjuk mutatni, amit a szívünkben érzünk és magunkról gondolunk.
JELKÉPEINK közé tartoznak mostantól az iskola logó pályázaton legtöbb
tantestületi és diákönkormányzati szavazatot elérő pályázati munkák, melyeket terveink szerint a levélpapírokon,
okleveleken, ruhadarabokon (póló,
nyakkendő, mellény, talár) és a megújuló
Apponyi Albert Emlékplaketten jelenítünk meg. Három családnak: a Koltai, a
Tolnai és a Biczó családnak köszönjük
szépen a re mek alkotásokat! Külön
köszönet illeti Bodorkós Andrást az iskolai pólók mintadarabjainak elkészítéséért.
Szeretnénk ismét az összetartozás
szimbólumaként feleleveníteni és megújítani az egykori iskola indulót is:
Harmatos reggeli fák,
indul a gencsi diák,
táskája jaj, de nehéz,
ám helyén a szív meg az ész.
Gyertek hát, énekünk elszáll a Szentkútig,
a Nyúldombig, az Ördög-kőig,
együtt vagyunk és ez mindig jó,
visszhang felel: HALIHÓ!
Hisszük, hogy a gyerekek ezekkel az intézményi jelképekkel még jobban kifejezhetik egymáshoz tartozásukat és megélhetik egyéni lényük, személyiségük
kiteljesedését, gazdagodását a közösség
által.
Bejczi Mónika intézményvezető
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Az adventi időszak egyet jelent a készülődés, a várakozás, az együttlétek örömével. Ünnepköre, a népi és vallási hagyományaival nagyon közel áll a gyermekekhez. Ekkor a szeretet és a család ünnepére való ráhangolódás az óvodai élet egyik
fő feladata, és nagy szerepet kap hagyományaink felelevenítése, megélése.
Együtt, közösen kötöttük meg az adventi
koszorúkat, és gyújtottunk meg rajtuk
hétről hétre több gyertyát.
Nagy izgalommal vártuk Szent Miklós püspök utódját, a Mikulást, aki teli
zsákjával a mondókák, versek, dalok hívó
szavára be is kopogtatott minden csoportba.
Ajándékai mellé verset is mondott
nekünk és elmesélte Myra város püspökének történetét. Cserébe a magunk
által sütött mézeskaláccsal kínáltuk.
Köszönjük a Szülők Közösségének az
anyagi támogatást!

Közösen takarítottunk, mézeskalácsot
sütöttünk, díszítettük élettereinket.
Meséink, verseink, dalaink, rajzaink a
karácsonyról, várakozásról, szeretetről
szóltak.
A Művelődési Ház és Könyvtár felhívására mind a négy csoportban csodálatos alkotások és színesebbnél színesebb
rajzok kerültek ki a gyermekek kezei alól
a karácsonyi jelképkészítő versenyre és
rajzpályázatra.
Sétáink során megnéztük a faluközpontban felállított koszorút, betlehemet,
karácsonyfát, ellátogattunk a Művelődési Ház kiállítására, ahol örömmel fedezték fel a gyermekek saját alkotásaikat.
Ajándékokat is készítettünk, képeslapokat és a Luca-napján ültetett búzát
vittek haza a gyerekek családjaiknak.
Az óvodás karácsony napját nagy
izgalommal vártuk, közösen díszítettük
fel a karácsonyfákat. Az idő alatt, míg a
legkisebbek és a legnagyobbak sportoltak, a Cseperedő és Tökmag csoportok
gyermekei és óvónői együtt énekeltek
Nóri néni gitárkísérete mellett. Ajándékok is kerültek a karácsonyfák alá. Nagy
örömmel vettük azokat birtokba.

Köszönjük a régi és a jelenlegi óvodásaink szüleinek felajánlásait, segítségét!

A Tudorka csoport fiai a Gencsapátiban
gyűjtött „lucázó” mondókával csoportról
csoportra járva kívántak bőséget, termékenységet az elkövetkező esztendőre.

A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes pásztorai és angyala elhozta
hozzánk a betlehemi kisdedet is. Így
kívántak nekünk áldott, békés karácsonyt és sok együtt megélt, boldog, új
esztendőt. Köszönjük!
A répcelaki Ümmögő Népzenei és
Néptánc Együttes alapító tagjai Horváth
Csaba és felesége Inci citeraszóval,
dalokkal idézték fel Jézus születéstörténetét.

hírmondó

Köszönjük Mindenkinek, aki a készület,
a várakozás idején színesítette a gyermekek mindennapjait!
LÉTelem ÉLelem – Múzeumnyitogató –
bérlet keretében „Mit főztél? Kását!” – című foglalkozáson vett részt a Cseperedő és
a Tudorka csoport a Savaria Múzeumban.
Betekintést nyerhettek, hogy a dalainkban, mondókáinkban oly sokszor
előforduló étel, a kása elkészítésével,
milyen sokat kellett fáradozniuk a hajdani embereknek, mire megtölthették
vele korgó gyomrukat. Interaktív módon
ismerkedtek meg az aratási eszközökkel,
a főzéshez használható tálakkal, edényekkel. Végül a kásakészítés folyamatát
meseszerű előadásban hallgatták meg,
majd díszítettek római kori kását tároló
edényeket.

A következő foglalkozásnak „Erdei vendéglő” címmel a Vasi Múzeumi Látványtár adott helyet.
A gyermekek megismerkedtek hazai
erdeink lakóival, megtudták, mivel táplálkoznak, milyen életmódot folytatnak.
Vajon mi a különbség az őz és a szarvas
között? Meg lehet-e simogatni a sünt?
Minden gomba ehető? Téli álom közben
nem éhesek az állatok? Ilyen, és hasonló
kérdésekre keresték a választ interaktív
feladatok, játékok, kézbe vehető tárgyak
segítségével.
Már több közösségi portál beszámolt
intézményünk rajzpályázati sikeréről.
Köszönjük Varga Albinnak, a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának, hogy lehetővé tette az utazást
a Hagyományok Házába. A pályázaton
nyertes gyermekek, szüleik és az óvónők
is jól érezték magukat a budapesti tárlatlátogatáson.
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. december 9-én
16.00 órakor a Gencsapáti Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézményben munkaterv szerinti, nyilvános testületi 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).
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület rendkívüli testületi
ülés során elfogadta és jóváhagyta a
Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 2022. augusztus 31. napjával történő
jogutód nélküli megszüntetését.
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. december 16-án
16.00 órakor a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben rendkívüli, nyilvános testületi 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).
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, BognárVarga Szilvia vezető-tanácsos
A Képviselő-testület napirend előtt megtárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló, valamint a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolókat.
A Képviselő-testület az ülés során
1.

megtárgyalta és elfogadta

1.1. a Magyar Bölcsődék Egyesületével, a
módszertani szakértői feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodást a „Gyermeknevelést támogató
humán infrastruktúra fejlesztése” pályázat megvalósítása érdekében,
1.2.
az Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2021. (XII.17.) önkormányzati rendeletet
1.3.
a 2020. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőri jelentést
1.4.
az Önkormányzat 2022. évi belső
ellenőrzési tervét

1.5.
az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.
(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendeletet
1.6.
a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 14/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
19/2021. (XII.17.) önkormányzati rendeletet
1.7.
a hivatali helyiségen, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése esetén fizetendő díj mértékéről
szóló 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XII.17.)
önkormányzati rendeletet
1.8.
a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását
1.9.
a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát
1.10. a Szociális Szolgáltató Központ
szervezeti és működési szabályzatát
1.11. a Művelődési Ház és Könyvtár
szervezeti és működési szabályzatát
1.12. az EUREST Étteremüzemeltető
Kft.-vel, a vásárolt élelmezési szolgáltatás
nyújtására megkötött vállalkozási szerződés módosítását – a szolgáltató az élelmiszerárak emelkedése miatt a térítési
díj 7,5 %-os emelésére tett javaslatot
támogatta, hogy az Önkormány2.
zat támogatási kérelmet nyújtson be
2.1. a „Gyermeknevelést támogató
humán infrastruktúra fejlesztése” című
pályázat keretében a Gencsapáti 917/2
hrsz.-ú ingatlanon létesítendő bölcsődeépület megvalósítására,
2.2. az „Élhető települések” című
pályázat keretében a Művelődési Ház és
Könyvtár épületének bővítésére
2.3. „Élhető települések” című pályázat
keretében az Apponyi Albert utca csapadékvíz-elevezetésének és utca burkolatának
aszfaltozási munkálatainak elvégzésére.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. december 20án 16.00 órakor a Gencsapáti Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézményben rendkívüli, nyilvános testületi 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).

2022. január

Gergácz István önkormányzati képviselő egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület az ülés során megállapította, hogy a spontán magánút fejlesztések megakadályozása érdekében
megindított település-rendezési eszközök módosítási eljárása keretében a jogszabályban meghatározott partnerségi
egyeztetés megtörtént.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. január 6-án
16.00 órakor a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban rendkívüli, nyilvános
testületi ülést tartott.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Gájer Lászlóné, Gergácz István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc önkormányzati képviselők (5 fő).
Geröly Tibor alpolgármester és
Abért Valentin önkormányzati képviselő
egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Kissné Sághi Rita vezető-főtanácsos
A Képviselő-testület a rendkívüli, nyilvános testületi ülés során
elfogadta az önkormányzati fej1.
lesztési pályázatok előkészítése érdekében tett polgármesteri intézkedésekről
szóló beszámolót
támogatta, hogy az Önkormány2.
zat támogatási kérelmet nyújtson be
2.1. a Magyar Falu Program „Közösségi
terek fejlesztése” pályázat keretében a
Művelődési Ház és Könyvtár épületének
energetikai korszerűsítésére
2.2. Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” pályázatára
2.3. a Magyar Falu Program „Óvodai
játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” pályázatára
2.4. az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
pályázatára, az Alkotmány utca járdafelújítására
a településrendezési célok megva3.
lósítása érdekében elrendelte a Gencsapáti 918/2 helyrajzi számú ingatlanra
elővásárlási jog bejegyzését.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
és Kissné Sághi Rita igazgatási előadó
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
A Gencsapáti Plébánia hitéleti statisztikája
a 2021-es évben
KERESZTELÉS:
Gencsapáti
Perenye
Egyéb plébánia
Összesen:

10 fő
3 fő
19 fő
32 fő

HÁZASSÁGKÖTÉS:

6 pár

TEMETÉS/ ELHUNYTAK SZÁMA:
Gencsapáti lakos
25 (15 nő, 10 férfi)
Perenyei lakos
8 (4 nő, 4 férfi)
Szentséggel ellátva
14
Szentséggel nem ellátva
19
COVID fertőzésben elhunyt:
9 fő
Összesen:
33 fő
ELSŐÁLDOZÓ 19 fő

után 2 és 4 óra között lesz adószedés a
közösségi házban.
A hozzájárulás a személyes befizetés
mellett banki átutalással is megtehető a
Gencsapáti Plébánia bankszámla számára: 72100330-10042140
Az egyházi hozzájárulás mértékét a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
országosan állapította meg: az éves nettó
jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves
nyugdíj) 0,5%-ában!
Hozzájárulásukkal helyi templomaink (Plébániatemplom, Apáti templom,
Szentkúti kápolna) valamint egyházi
létesítményeink és épületeink (Szentkút,
Közösségi ház, Plébánia) fenntartását,
működését segíthetik. Adományaikat
hálásan köszönjük!

BÉRMÁLKOZÓ 26 fő
LITURGIKUS ESEMÉNYEK

4. A Gencsapáti Plébánián:
– villanyszerelési munkák.
5. A Gencsapáti (alsó) temetőben:
– 1db papi sír felújítása.
6. Egyéb költségek:
– hatósági ellenőrzési díj,
– műszaki ellenőri díj.
II. Felajánlásból (adományokból) elvégzett munkák:
– a Plébániatemplom tornyának takarítása,
– előtető készítése a plébániai mosdó
bejárata fölé,
– a Szentkút kápolna homlokzati festése,
– padok festése,
– bokrok nyesése,
– Úrnapi sátrak állítása és díszítése.

FONTOS TUDNIVALÓK:
Betegek szentsége:
Kérem a kedves híveket, hogy időben – lehetőleg még a kórházba vonulás előtt –
kérjék az idős betegek szentségekkel való
ellátását!
A betegek szentségét minden évben
felvehetik a 60 év felettiek, a tartósan, vagy
súlyosan betegek és a veszélyes munkakörben dolgozók, valamint a műtét előtt
állók is kérhetik! A szentség felvételének
feltétele: a szentgyónás elvégzése!
Temetés:
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy
halálesetkor először a Plébánost szíveskedjenek telefonon értesíteni, hogy az
ilyenkor szükséges kiharangozást elvégezhessük!
A temetés időpontjával kapcsolatban
minden esetben szükséges a Plébánossal
való előzetes (és nem utólagos) egyeztetés!

Február 2. szerda: Urunk bemutatása
(Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe):
18.00: Ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel és körmenettel a Plébániatemplomban.
Február 6. vasárnap: a 8 órai és a ½
10-es szentmisékben Szent Balázs püspök
és vértanú közbenjárását kérve torokáldásban részesítjük a kedves híveket.
Idén március 2-án lesz Hamvazószerda, amellyel megkezdődik a Húsvétra való felkészülésünk Szent Negyven
napja, a nagyböjti idő. Hamvazószerdán
a Plébániatemplomban az este 6 órakor
kezdődő szentmisében ünnepélyes
hamuszentelést és hamvazást végzünk a
bűnbánat és a megtérés jeleként.
A GENCSAPÁTI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN 2021-BEN ELVÉGZETT FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK

III. A Püspökség támogatásával megvalósult munkák:
– sekrestye ajtó és lépcsőfelújítás.
IV. Kormányzati támogatás:
AZ APÁTI TEMPLOM TETŐSZERKEZETÉNEK ÉS NYÍLÁSZÁRÓINAK FELÚJÍTÁSÁHOZ MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 15 MILLIÓ FT-OS VISSZA
NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST
NYÚJTOTT. Köszönet érte!
A munkálatok hamarosan megkezdődnek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a 2021-es esztendőben
bármilyen módon és formában hozzájárultak a felújítási, a karbantartási és a
javítási munkálatokhoz Egyházközségünkben. Isten fizesse meg bőkezűen
nagylelkűségüket!

I. Saját erőből elvégzett munkák:
ELÉRHETŐSÉGEK:
A Gencsapáti Plébánia telefonszáma:
321-370
A Plébános mobil telefonszáma: 30/
504-43-20
E-mail: gtbalint75@ gmail.com

Gombos Bálint, plébános
1.
–
–
–
–
–

A Gencsapáti Plébániatemplomban:
a főoltár (mensa) festése,
a főoltár kis szobrainak (5 db) festése,
a húsvéti gyertyatartó festése,
a világítási korszerűsítés folytatása,
a főbejárat alsó lépcsőjének cseréje.

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
A kedves hívek számára az idei, 2022-es
évben továbbra is minden hónap harmadik vasárnapján biztosítunk lehetőséget
az egyházi hozzájárulás befizetésére.
Február hónapban 20-án, vasárnap, dél-

2. Az Apáti templomban:
– a sekrestyében a konvektor cseréje.
3. A Gencsapáti Szentkúton:
– az ivókút feletti felirat készítése,
– homlokzat festés (ANYAGÁR).
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Köszönjük, hogy
rendeléseikkel segítenek
a működésben.
Legyen Ön a következő
törzsvendégünk!
Folyamatosan változó

Nyitva:
hétfőtől-péntekig
7.00 – 15.30

Telefon: 06 94 568 185
9721 Gencsapáti,
Ipari u. 1.

kínálatunkkal várjuk.

HIRDETÉS, REKLÁM
LEHETŐSÉG!

Kövesse Facebook

1/8-ad old. 4000 Ft

oldalunkat: Az502-es

Lakossági apróhirdetés ingyenes!

1/16-od old. 2000 Ft
1/4-ed old. 8000 Ft

2022. január
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MANIKŰR SZALON GENCSAPÁTIBAN!
Napsugár szalonomban várom kedves vendégeimet személyre szabott
kezelésekkel, bizalmas légkörben a következő szolgáltatásokkal:

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

NAPSUGÁR STÚDIÓ • 9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C

Bokor-Hüse Anita +3620/928-6146

hírmondó

Apróhirdetések
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• Régi motorkerékpárokat és alkatrészeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928
• Eladó Gencsapáti Szent Flórián téren 29 m²-es helyiség: 06/20/957-5731
• Cseresznyefa rönk eladó! Tel:
06/70/371-1042
• 1 db fürdőszobai hősugárzó eladó!
Tel: 06/30/557-6438
Több mint 30 éve közmegelégedésre,
előnevelt csibe rendelhető TSL tojóhibrid 750 Ft/db, hús-hibrid 650 Ft/db,
kakas 650 Ft/ db, a vegyes 650 Ft/db.
20 kg-os csirketáp rendelhető
4600 Ft/20 kg áron. Szállítás: 2022.
március közepe, második szállítás
április vége-május közepe.
Rendelést lehet leadni személyesen Gencsapáti Hunyadi u. 228. Telefonon: 06/30/309-3284.

Gumiszerelés, centírozás,
defektjavítás,
új gumiabroncs forgalmazás,
gumitárolás.

Gencsapáti, Ipari u. 12.
+36 30 9367885
+36 30 2376152

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
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Tudás-átörökítés
Hímes tojáskaparás-karcolás szakkör
Gencsapátiban
A gencsapáti tojásfestés (kaparáskarcolás) elsajátítására képzést, továbbképzést szervezünk a Művelődési Ház és
Könyvtárban. Szeretettel várjuk az új
érdeklődőket, és természetesen mindazokat, akik már tanulták e mesterséget.
Tanítómesterünk Csordás Csabáné
Tojásfestő Népi Iparművész.

A foglalkozás keddenként 18 órai
kezdettel (18–20 óra között) a Művelődési Ház és Könyvtár kézműves termében (tetőtér) tartjuk. Első foglalkozás és
megbeszélés 2022. február 8. kedd
A gencsapáti hímes tojásfestés ha gyománya helyi és Vas Megyei Nemzeti
Értékünk!
Információ: Varga Albin 30/5605099, gencsmuvhaz@gmail.com (va)

(,?99&'<4#D7?<59:<4714$@?<*
az STKH csapata

Tájékoztató a Magyar
Telekom Nyrt. kiemelt
akcióiról és ajánlatairól
A Magyar Telekom Nyrt. 2022. február
3-án 10.00 és 16.00 óra között hangos
autó szolgáltatás keretében tájékoztatja
a település lakóit a cég legújabb fejlesztéseiről, valamint felhívja a figyelmet az
ezekhez kapcsolódó legújabb kiemelt
akciókra és ajánlatokra.
Az Önkormányzat a jobb minőségű
lakossági szolgáltatás biztosítása érdekében az akciót engedélyezte.
Bodorkós Ferenc, polgármester
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Mozdulj Gencsapátiért Egyesület
2021-es évi beszámoló
Végigolvastam az egy évvel ezelőtti cikkünket a 2021-es évi terveinkről, és
örömmel tapasztaltam, hogy gyakorlatilag mindent sikerült megvalósítanunk, amit terveztünk. Bár a vírushelyzet sajnos nem igazán javult az elmúlt
egy évben.
Húsvét és karácsony közeledtével
díszítettük a falut, segítettünk a szüreti
felvonulás dekorálásában. Májusban szemétszedést tartottunk, júniusban Dottó
vonatos kirándulást szerveztünk a
Kőszegi-hegyekbe gyerekeknek és szüleiknek. A falunapon borterasszal várták a
helyieket az egyesület Borbarát Hölgyei.
Októberben megszerveztük az első
Mozdulj Gencsapáti futóversenyt és
sportnapot, melyet reméljük 2022-ben is
sikerül megtartanunk. Az adventi időszakban kézműveskedéssel vártuk a gyerekeket a Művelődési Ház által szervezett családi napon. A családi napon
néhány helyi kézműves terméket is meg
lehetett tekinteni. Reméljük a jövőben
lesz még lehetőségünk a helyi termelőket segíteni további programokkal. Programjainkról az újságban való megjelenés
mellett tájékozódhatnak egyesületünk
facebook oldalán Mozdulj Gencsapátiért
Egyesület név alatt. 2021-ben másodszor

kértük a falu lakóit, hogy csatlakozzanak
az élő adventi kalendáriumhoz. Köszönjük minden kedves díszítőnek, hogy vállalták az ablakaik díszítését. Az adventi
ablakokkal kapcsolatban pecsétgyűjtő
játékot hirdettünk. Nagyon sokan gyűjtötték lelkesen a pecséteket. Sok visszajelzést kaptunk az ablakot díszítőktől is
és a gyűjtögetőktől is, hogy örültek a
lehetőségnek, hogy mód nyílt a játék
kapcsán egy kis ismerkedésre is egy-egy
kapualjban, belső udvaron. Összesen 85
gyerek adta le a pecsétgyűjtő füzetét.
Köszönjük Stumpfel Lajosné Terinek a
pecsétgyűjtők ajándékához való hozzájárulást, finom mézeskalácsokat tudtunk
ajándékozni a színezők, ceruzák, édességek mellé, korosztálytól függően.
Köszönjük a Polgárőrök segítségét a
sportnap lebonyolítása kapcsán, helyi
termelőknek a felajánlásokat, melyekkel
hozzájárultak ahhoz, hogy finom helyi
borokat, és füstölt árut kínálhassunk a
programjainkon. Sajnos egyesületünk
egyelőre szűk költségvetéssel kénytelen
gazdálkodni, mivel fiatal egyesület lévén,
még nem tudtunk pályázatot benyújtani,
de reméljük idén már sikerrel tudunk
majd pályázni. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal által nyújtott lehetőséget,

melyben Gencsapáti székhelyű civil szervezetek tevékenységének támogatására
kiírt pályázat kapcsán 110.000 Ft-ot kaptunk. Ebből tudtuk fedezni többek
között a sportnap felmerült költségeit, a
pecsétgyűjtő játék résztvevőinek ajándékait, és reméljük hamarosan egyesületünk pólóit is kézhez tudjuk kapni, amit
szintén ebből finanszíroztunk. Köszönjük a Műszaki csoportnak és a Polgárőrségnek is az év folyamán nyújtott támogatását az egyesület programjainak lebonyolításához, illetve nagyon köszönöm
minden kedves egyesületi tagunknak,
hogy részt vállalt a programok megvalósításában, és segítette az egyesület munkáját! Reméljük az idei évben is tudjuk
folytatni segítő tevékenységünket a falu
népének közösséggé formálásában.
Békés, boldog, egészségben gazdag új
évet kívánunk!
Benczikné Fábián Éva
Mozdulj Gencsapátiért Egyesület
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Adventi kalendárium
Azt gondoljuk, idén is jól sikerült az élő
adventi kalendárium. Csodaszép ablakok készültek! Nagyon köszönjük min-

denkinek, aki vállalta ablaka dekorálását. A kalendáriumhoz kapcsolódó
pecsétgyűjtő játékunk is népszerűnek
bizonyult. Összesen 85 darab ajándékot
készítettünk össze!
Köszönjük Stumpfel Lajosnénak a
csomagokhoz felajánlott mézeskalácsokat! A mézeskalácsok mellé édességet és
korosztálytól függően színezőket, noteszt és ceruzát kaptak a gyerekek. Viszszajelzések alapján a gyerekek nagyon
örültek az ajándékoknak. Köszönjük,
hogy ilyen sokan gyűjtöttétek a pecséteket az adventi ablakoknál, reméljük
jövőre is lesz alkalma egyesületünknek
hasonló játékkal kedveskedni a gyerekeknek.

2022. január

Disznótoros
farsangi
mulatság

Gencsapáti Község Önkormányzata, a
Művelődési Ház és Könyvtár és a
Gencsapáti Kan-Ászok böllércsapat
tisztelettel és szeretettel meghívja a
település lakóit, közösségeit hagyományőrző disznóölésre és disznótorra!
A gyermekek, családok betekinthetnek a disznóölés-feldolgozás és gasztronómia folyamatába és minden érdeklődőt várunk díjmentes kóstolásra.
Szívesen fogadunk aprósüteményt,
pogácsát! Büfé 10 órától biztosítva lesz a
kedves vendégeinknek!
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár udvara (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)
Időpont: 2022. február 26. (szombat) 7.30 órai kezdettel
17 órától hagyományos farsangi mulatság veszi kezdetét! Kért megjelenés
viseletben vagy farsangi jelmezben, a jelmezesek felvonulása és a díjazása is része
a programnak!
Zene: Zsivány Zenekar, DJ Szunyog
A lényeg: Szeretnénk ismét egy közösségépítő rendezvényt, ahol jobban
megismerhetjük egymást. Kérem, tiszteljenek meg bennünket egy vidám disznóölésre és farsangbúcsúztatásra!
Programunkat az aktuális járványhelyzetnek és szabályoknak megfelelően
valósítjuk meg. Kérjük, figyeljék a település és intézményünk honlapját és FB
oldalát ahol az esetleges változásokat
közzétesszük!
Információ: Művelődési Ház és Könyvtár 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: +36/94/508-522,+36/30/560-5099
E-mail: gencsmuvhaz@gmail.com
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A Nemzeti Színházban a gencsapáti betlehemesek
2021. december 19-én, a Nemzeti Színház karácsonyváró „Adventi Kölyöknapok” programja keretében betlehemeztünk Budapesten. (va)
Nagyon nagy élmény volt mindanynyiunk számára. A hagyományőrző
együttest Siposné Pósfay Luca, Tömő
József, Varga Albin és Varga Csaba „Szőke” képviselték Budapesten.
A csodálatos épület kulisszáiban járva
nagy neveket olvashattunk az öltözők
ajtaján, lenyűgöző épület, berendezés,
látvány és nem utolsó sorban hihetetlen
szeretet és kedvesség vett minket körül.
Nagyon köszönjük a meghívást, az adventi hangulatot és barátságot!
Fotó: Eöri Szabó Zsolt/Nemzeti Színház
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