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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Gencsapáti Község Önkormányzata
lomtalanítást végeztet a településen.  
      Az Önkormányzat – környezetvédel-
mi, közlekedés-biztonsági és költségha-
tékonysági okok miatt – gyűjtőpontos
lomtalanítást szervez.
      A gyűjtőedény méreteit meghaladó
nagydarabos háztartási lomhulladék az
Ipari úton lévő pulyka(csirke) telep utáni
bekötőútról megközelíthető bekerített
területen adható le 
2022. május   
      12-én csütörtökön  7.00 – 18.00 óráig
       13-án pénteken        7.00 – 18.00 óráig
       14-én szombaton    7.00 – 18.00 óráig. 

A terület megközelíthetőségét tájékoz-
tató táblák kihelyezésével segítjük.

Lomtalanítás       Kérjük, hogy a házak elé ne helyezze-
nek ki hulladékot, illetve a gyűjtőpontra
ne hozzanak ki
•     zöldhulladékot (kerti hulladékot,

nyesedéket)
•     szelektív hulladékot (pl.: kék, vagy

sárga zsákban gyűjthető hulladékok),
•     állati tetemet,
•     gazdálkodói-vállalkozói tevékeny-

ségből származó hulladékot,
•     autóbontásból származó autó alkat-

részt (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.)
•     építési törmeléket (mosdókagyló,

csempe, WC csésze, ablak, üveg, sík-
üveg, tükör),

•     szóródó-, lapátos-, zsákos hulladékot
(inert, kommunális),

•     személy-, teher-, traktor gumiabron-
csot,

•     veszélyes hulladékot (pl.: vegyi
anyaggal szennyezett göngyöleg, per-
metezőszer, maradék festék, festékes

göngyöleg, akkumulátor, neoncső,
azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.)

•     elektronikai hulladékot (pl.: selejtes
hűtő, televízió, háztartási gép),

•     fém hulladékot (pl.: hordó, ereszcsa-
torna, drótkerítés, csövek stb.),

•     kézi erővel nem rakodható túlsúlyos,
vagy túlméretes hulladékot,

mert ezen hulladékok a lomtalanítás
során nem kerülnek elszállításra. 

Az Önkormányzat a rászoruló, idős, be -
teg emberek számára – igény esetén –
gondoskodik a lomok gyűjtőpontra tör-
ténő szállításáról. Az igényeket a Polgár-
mesteri Hivatalban jelezhetik az (94)
510-225-ös telefonszámon 8.00 – 14.00
óra között.
      A lomtalanítás gyors és zavarmentes
lebonyolításához kérem az együttműkö-
désüket!     

Bodorkós Ferenc, polgármester

2022. június 5-én, Pünkösdvasárnap
14,00 órai kezdettel a XXV. Gencsi Söp-
rű Regionális Néptáncfesztivál várja az
érdeklődőket Gencsapátiba a Sportpá-
lyán felállított rendezvénysátorba.

Program: 
14.00 Ünnepélyes megnyitó
14.10–19.30 A résztvevő együttesek
bemutatóját tekinthetik meg az érdeklő-
dők és a szakmai zsűri 
21.00 Ferenczi György és az 1ső Pesti
Rackák koncert
      Ferenczi György és zenekara műso-
rában összeolvad a magyar kultúra, és a
rock 'n' roll forradalom szeretete. Így fér

össze a kalotaszegi hajnali Petőfi és
Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjé-
vel. A rendkívül energikus produkció
mosolya bearanyozza a velük töltött tar-
talmas, információban, és humorban gaz-
dag estét. Számos ponton utal a rock 'n'
roll forradalom, az amerikai zenei kultúra
és a zenekar elképzelésének kapcsolatára.
      A találkozó célja: Reményeink sze-
rint már a járvány helyzetet követően a
csoportok számára találkozási lehetősé-
get biztosítani, ahol szakmai értékelő
zsűri előtt az együttesek igazolhatják
munkájukat és segítséget kaphatnak
további tevékenységükhöz. Ezen túl
lehetőség nyílik a baráti találkozásra, és

a kötetlen szó-
rakozásra is. 
      A néptánc-
fesztiválon Vas
me  gye minden
együttese,  a nép-
rajzilag szomszédos rá -
baközi csoportok, és az ausztriai (Őrvi-
dék), illetve a szlovéniai (Muravidék)
magyar együttesek kapnak meghívást,
nemzetközi együttműködésünknek kö -
szönhetően idén Szlovéniából lesz ven-
dégünk. A fesztiválon 14–16 néptánc-
együttes, közel 500 táncos mutatkozik be. 
      A fesztiválsátorba a belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

XXV. Gencsi Söprű Néptáncfesztivál

Európai Szociális
Alap
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még hinni abban, hogy létezhet egy csa-
pat, egy csoport, egy kis közösség, mely-
nek tagjai a végsőkig kiállnak egymásért,
s kivetik maguk közül az árulókat.
Ugyanakkor érezzük és értjük, hogy csak
így, az összetartás-összetartozás érzésé-
nek birtokában nézhetünk másokkal és
önmagunkkal is szembe. Még akkor is,

ha tudjuk, hogy az álmainkat az életben
sokszor szétrombolják. Emberi gerinccel,
tartással csak így élhetünk.   

Köszönjük szépen Némethné Balics
Ildikó tanárnőnek a szervező munkát,
melynek köszönhetően ebben az
élményben részesülhettünk!

Bejczi Mónika intézményvezető

2022 .  ápril is hírmondó2

– AVAGY MEGÉRINTETTÉK LEL-
KÜNKET A PÁL UTCAI FIÚK

2022. márciusában a felső tagozatos
diákjaink több, mint 70%-os részvétel-
lel tekintették meg a Weöres Sándor
Színházban A Pál utcai fiúk című zenés
játékot.

A nézőközönség soraiban ülve újra
megtapasztalhattuk a színház erejét, ami
Scherer Péter színművész szavaival kife-
jezve: „zsigerileg tud hatni”, ami meg-
érinti a lelkünket maradéktalan élményt
nyújtva nekünk.

Azóta is téma köztünk a diákokkal a
történet mondanivalója, a zenés feldol-
gozás szereplőinek hitele, tehetsége.
Nem csoda, hiszen az előadáson mind-
annyian tanúi lehettünk annak, „meny-
nyire fontos, hogy az életben képesek
legyünk harcolni, s ha kell, egymásba
kapaszkodni”. 

A Pál utcai fiúkat nézve ismét felve-
tődött bennünk a kérdés, hogy lehet-e

A színház ereje

Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

Szilágyi Klára szerint „a pályaorientáció
alatt azt a folyamatot értjük, amelynek
segítségével a tanuló az egyéni igényei-
nek figyelembevételével, a legszélesebb
információnyújtás révén képessé válik a
munka világában történő eligazodásra”,
és meg tudja határozni azt a foglalkozta-
tási kört (pályát), illetve szakmát, ame-
lyet élethivatásként, vagy életpályája egy
részén gyakorolni kíván.

A pályaorientáció feladata, hogy kiala-
kítsa a diákok szakma- és pályaválasztási
érettségét, hozzásegítse a leendő munka-
vállalókat saját személyiségük – pályavá-
lasztás szempontjából lényeges jegyeinek

felismeréséhez, és ahhoz, hogy ezek
mennyire felelnek meg a különböző
pályák követelményeinek. 

Tehát egy olyan tanulási metódusról
van szó, ”ahol a fiatalok elfogadják, hogy
a körülöttük levő világ gazdasági jellem-
zői és a választható munkák tartalma
változik, és felismerik, hogy sikeres élet-
pályájuk nagy részben azon múlik, hogy
önismeretük révén hogyan képesek
ezekben a változásokban eligazodni”.

Az iskolánkban 2022. március 26-án,
tanítás nélküli munkanap keretében
megtartott pályaorientációs nap célja az
volt, hogy a szülők bevonásával a gyere-

kek az életkoruknak megfelelően ismer-
kedjenek meg érdekes szakmákkal, meg-
könnyítve ezzel a majdani pályaválasztá-
sukat.

Köszönjük szépen a résztvevő szülők
segítségét a sikeres lebonyolításban!

Külön köszönet Szirmay Juditnak,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar Savaria Műszaki Inté-
zet  kommunikációs és marketing ügyin-
tézőjének a 6. osztályosok számára a
duális képzésről nyújtott tájékoztatásá-
ért, bemutatójáért!

Bejczi Mónika intézményvezető

Pályaorientációs nap az iskolában
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„Tél után tavasz, éjszaka után reggel, és
elmúlás után új élet jön. Nézzük hát
meg együtt a fehér és rózsaszín virágos
fákat, a rügyeket, a sárga aranyesőt!
Színes lett a világ és illatos. S ez nem
csupán virágillat, hanem az újjászületés
mámora. Az egész természet azt kiáltja:
VAN MÁSIK! FRISS! ÚJ! REMÉNYKE-
DŐ! ÉLETTEL TELI! Csukott arcunkat
fordítsuk hát az égre: újra meleg a nap,
és langyos az eső. Minden újjászületik.
Észre kell vennünk: nemcsak elmúlás
van, hanem örök születés is.” 

Müller Péter ezen gondolatait pró-
báltuk együtt átélni a gyerekekkel a tava-
szi szünet előtti utolsó napon, amikor
Húsvétváró foglalkozásokat és tojáspart-
yt rendeztünk sport-váltóversenyek for-
májában az iskolában.

Számtalan elfoglaltsággal igyekez-
tünk a résztvevő diákok számára emlé-
kezetessé tenni ezt a délelőttöt. Az első
és második osztályosok a gencsapáti
örökséget és a húsvéti hagyományokat
Csordás Csabáné segítségével elevenítet-

ték fel, melyet ezúton is nagyon szépen
köszönünk! A többi évfolyamon húsvéti
koszorú-díszítés, csibe készítés, kreatív
kézműveskedés, süti sütés és sportolás vár-
ta tanulóinkat a közelgő ünnep jegyében. 

A sportpályán is minden feladat a
húsvétot szimbolizáló tojás körül zajlott.
Az alsó és felső tagozat osztályai tojásdo-
bálásban, tojásgurításban, kanalas tojás-
hordásban és tojásterelgetésben mérhet-
ték össze ügyességüket az akadálypályá-
kon. Az alsóbb évfolyamok közül a har-
madikosok, míg a felsősök esetében a
hetedikesek győzedelmeskedtek. A jutal-
muk egy-egy nyuszi csoki volt.

„A feltámadás valamennyiünk ünne-
pe, minden emberé. Segít rádöbben-
nünk, hogy erősek vagyunk, és arra is,
hogy bennünk van az Élet ereje. Az Élő
lélek….” (Müller Péter)

Ezt az üzenetet átadva tanítványa-
inknak csak annyit kívánhatunk: az élő
lélekre támaszkodva még sokáig legyen
erőnk együtt tanulni és játszani!

Bejczi Mónika intézményvezető

Húsvétváró és „tojásparty” 
az Apponyi suliban

2022. április 8-án és 9-én rendezték
meg Kiskunfélegyházán a Tollaslabda
Diákolimpia Országos döntőjét. Az
Apponyi Albert Általános Iskolát Szabó
Marcell 7. osztályos és Nagy László
Kevin 5. osztályos tanuló képviselte a
rangos versenyen. Mindketten először
szerepeltek ilyen nagy megméretteté-
sen.

Marcell a megyei döntőt megnyerve
jutott be a tapolcai területi válogatóba,
majd az első hely megszerzésével került
be az országos döntőbe.

Ebben a korosztályban 120 nevező
indult. A sokéves munka gyümölcse
érett be, mert szoros meccseket játszva a
12. legjobb lett az országban. Ez nem
csak neki siker, hanem az iskolánknak is.

Felkészítői: Szakály Ferenc testneve-
lő tanár és Oláh János (Pillangó Tollas-
labda Klub)

Nagy László Kevin szeptemberben a
floorbal versenyek után ismerkedett
meg a tollaslabdával. A pénteki tö meg -
sportok alatt több ezer kitartó próbálko-
zás után megtanult szerválni, majd ját-
szani is. A megyei döntőn ő is első helye-
zett lett, majd a területi válogatóról szin-
tén bejutott az országos döntőbe.

Ebben a korosztályban 91 nevező
indult. Élete első nagy megmérettetésén
a 16. legjobb lett az országban. Ezzel egy
kimagasló sporteredményt ért el.

Felkészítője: Szakály Ferenc testne-
velő tanár

Gratulálunk a két diáknak és felké-
szítőiknek egyaránt!

Tollaslabda
sikereink

2022apr g.qxp_2010jan  2022. 04. 28.  5:17  Page 3



2022 .  ápril is hírmondó4

A Táncháztalálkozó Muharay gála műso-
rában (április 2-án) szűkebb pátriánkat
Vas megyét képviseltük a „Fülöp Ferenc
díjas szólisták előadásával! Csollányné
Horváth Krisztina-Csollány Csaba, Dr.
Györke Eszter, Molnár Péter, Spiegel-Sza-

bó Viktória és Spiegel Zoltán, Horváthné
Ávár Judit és Varga Albin előadásában csár-
dást, eszközös és polgári táncokat láthatott
a teltházas Papp László Aréna kö zönsége!
Isten éltesse hagyományőrző közösségein-
ket és  a „Muharay nagycsaládot”!

Táncháztalálkozón Vasból

Mindenki hármat találhat (ezt kérte a
gyerekektől a nyuszi) és így is 300 db
tojás talált gazdára húsvéthétfő délután
a Szentkúton. A locsolóversekért gencsi
karcolt tojást kaptak a bátor versmon-
dók és locsolók! Bizony még igazi locso-
lást is láthattunk, hiszen Tóth Hunor és
Tóth Tamás egy kis szentkút vízzel fris-
sítette fel azokat a leányokat, akik vállal-
ták a locsolást a hűvösebb idő ellenére is!
Biztos nem hervadnak el! A tojásvadá-
szat közben egy kis kézműves foglalko-
záson is részt vehettek a gyerekek. A Vasi
XODA Drink Kft. jóvoltából szódavíz is
került az asztalra a szörp mellé, kicsik és
nagyok örömére! 

Vidám tojáskeresés
a SzentkútonElőadás a Hagyományok Háza bérlet-

sorozatában
Április 21-én a Vasi Kislegényczéh, a

Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes és a Boglya Népzenei Együttes
a Hagyományok Háza „Figurás bérlet”
sorozatában mutatkozott be. Vas megye
táncaiból, népszokásaiból láthatott ízelí-
tőt a gyereksereg. Megtudhatták miért is

van strucc a megyénk címerében, milyen
volt a lányok asszonyok viselete, megta-
nulták a legénycéh nótáját, hallhatták a
gencsapáti ördögkő legendákat és a
legényavatás nehézségeit-örömeit!
Köszönjük a műsort dr. Györke Eszter és
Molnár Péter művészeti vezetőinknek!

Köszönjük a meghívást és szervezést
a Hagyományok Háza munkatársainak!

Vas megyei táncaiból
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Egyházközségi
eseményeink
•     A Szentkút tavaszi búcsú ünnepét
május 1-jén, vasárnap délelőtt 10 órakor
tartjuk a Szentkútnál. Ezen a vasárnapon
ez az egy szentmise lesz Gencsapátiban!
(Viharos, szeles-esős idő esetén a szentmi-
se a Plébániatemplomban lesz megtartva!)
•     Az egyházközségi hozzájárulás gyűj-
tése a hónap harmadik vasárnapján,
május 15-én, délután 3 és 5 óra között
lesz a közösségi házban. Hozzájárulá-
sunkkal helyi templomaink, egyházi
létesítményeink és épületeink (Szentkút,
Közösségi ház, Plébánia) fenntartását,
működését segítjük. 
      Az egyházi hozzájárulás mértékét a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
állapította meg országosan: az éves nettó
jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves
nyugdíj) 0,5%-a, amely az alábbi táblázat-
ból kikereshető. A befizetéskor tisztelet-
tel kérjük ennek figyelembevételét!
Támogatásukat hálásan megköszönjük!
•     Az első szentáldozás ünnepe Egyház-
községünkben az idei esztendőben május
29-én, vasárnap a délelőtt fél 10-es szent-
misében lesz a Plébániatemplomban. 

Havi nettó
kereset/nyugdíj

0,5%
havonta

Éves nettó
kereset/ nyugdíj

1 év =
0,5% × 12 hónap

70.000 350 840.000 4.200
75.000 375 900.000 4.500
80.000 400 960.000 4.800
85.000 425 1.020.000 5.100
90.000 450 1.080.000 5.400
95.000 475 1.140.000 5.700

100.000 500 1.200.000 6.000
110.000 550 1.320.000 6.600
120.000 600 1.440.000 7.200
130.000 650 1.560.000 7.800
140.000 700 1.680.000 8.400
150.000 750 1.800.000 9.000
160.000 800 1.920.000 9.600
170.000 850 2.040.000 10.200
180.000 900 2.160.000 10.800
190.000 950 2. 280.000 11.400
200.000 1000 2. 400.000 12.000

Az egyházközségi hozzájárulás 0,5%-os fizetésének táblázata 
a nettó fizetés/nyugdíj után

Támogatásukat hálásan megköszönjük, adományaikat a jó Isten fizesse meg bőkezűen! 
Gencsapáti Egyházközség

Tisztelt Lakótársaim!
      Ismét közeledik az adó bevallások
időszaka. A cégek, magánszemélyek által
adható személyi jövedelemadó 1% civil
szervezeteink működtetéseit sokat segí-
tette. Kérem, ne feledjék ebben az évben
is adományukkal segíteni a Gencsapáti-
Perenye Polgárőrség működését. 

Adószámunk: 18888283-1-18
Tisztelettel és köszönettel: 
      Benkő János, elnök

Köszönjük!
      Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör
Egyesület nevében, ezúton is köszön-
jük az SZJA 1 %-os felajánlásaikat, ame-
lyet az egyesület szakmai programjaira,
működési költségeire – többek között a
Hírmondó újság kiadására, települési
rendezvényekre, művészeti csoportok
szakmai munkájára- fordítottunk 2021-
ben is. 
      Kérjük, idén is válasszon bennünket!

Adószámunk: 18883680-1-18
Köszönettel:
      Tanai Erzsébet, elnök

Civil a pályán A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekeiért
Alapítvány köszönti Önt, aki már koráb-
ban is nekünk juttatta jövedelemadója 1%-
át, és Önt, aki reményeink szerint ezután
is alapítványunkat szeretné támogatni.
      Az így elnyert összeg segít bennünket
abban, hogy a gyermekek óvodai éle -
tének tárgyi feltételei folyamatosan kor-
szerűsödjenek. Az óvodaudvar termé-
szetbarát anyagokból álló, biztonságos,
játékokkal gazdagodhasson.

Adószám: 18887653-1-18
      Kérjük és Köszönjük további támo-
gatásukat!

Köszönet
      A Gencsapáti KSE köszönetét fejezi
ki mindenkinek, aki az adója 1%-ának
felajánlásával segítette munkánkat.
      Egyben kérjük, hogy idén is támogas-
sa egyesületünk tevékenységét.
      Köszönettel: Gencsapáti Községi
Sportegyesület

Adószám: 19892636-1-18 

Tisztelt adózó állampolgár, kedves
gencsapátiak!
      Ezúton is köszönjük eddigi felajánlá-
sait, amellyel a Gencsapáti Hagyomá-

nyőrző Néptáncegyüttes, illetve a Vasi
Népdalstúdió és utánpótlás csoportjai-
nak szakmai munkáját támogatta. Ön
idén ismét dönthet, hogy melyik szerve-
zetnek ajánlja fel az SZJA 1%-át. Kérjük,
tiszteljen meg minket bizalmával.
Célunk a helyi és vasi és a Kárpát-me -
dence néptánc, népzenei hagyományá-
nak megőrzése, hiteles feldolgozása és
színpadra állítása, a helyi szokások élet-
ben tartása, átörökítése.
      Köszönjük segítségét!

Adószámunk: 16867006-1-18 

Tisztelt Gencsapáti Lakosok!
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők!
      Kérjük, hogy személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának felajánlásával támogassák az
Apponyi Albert Általános Iskola alapítvá-
nyát.
Az alapítvány neve: Gencsapáti, Perenye
Általános Iskoláskorú Gyermekeiért
Alapítvány

Adószáma: 18883147-1-18
      Támogatásukkal segítik a gyermekek
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítá-
sát, a szabadidős tevékenységük megvaló-
sítását, tehetséggondozását, jutalmazását.
      Felajánlásukat előre is köszönjük!
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Képviselő-testületi ülés 1.2.   a Gencsapáti 021/2, 0201 és 2012/2
önkormányzati utak burkolat-felújításá-
ra és tereprendezésére 

1.3.   az Apponyi A. utca csapadékvíz-
elvezetés, burkolat-felújítás és közterü-
let-fejlesztés 
a)      tervezői feladatainak elvégzésére,
b)      műszaki ellenőri feladatainak ellá-

tására,
c)      a közbeszerzési eljárásának teljes

körű bonyolítására

1.4.   a Gencsapáti 917/2 hrsz.ú ingatla-
non létesítendő bölcsődeépület 
a)      tervezői feladatainak ellátására,
b)      műszaki ellenőri feladatainak ellá-

tására,
c)      a közbeszerzési eljárásának teljes

körű bonyolítására.

1.5.    új típusú településtervek elkészíté-
sére

2.       felhatalmazta a polgármestert, hogy

2.1.   az ipari parkok, iparterületek fej-
lesztési pályázat benyújthatósága érde-
kében folytasson egyeztetést pályázatíró
szakemberrel,   

2.2.   a VP-19.2.1-69.8.19.21 kódszámú,
eszközbeszerzési támogatási kérelem
benyújthatósága érdekében a pályázatí-
rói feladat ellátására árajánlatot szerez-
zen be.   

2.3.   az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Gencsapáti 0100/52
hrsz.-ú, „gyakorlótér” megnevezésű
ingatlanon a kitermelt faanyag ellené-
ben elvégeztethesse a bozótirtási és faki-
vágási munkálatait 

2.4.   a vízgazdálkodási feladatok folya-
matos és biztonságos ellátása érdekében
megrendelje a VASIVÍZ Vas Megyei Víz-
és Csatornamű Zrt.-nél megrendelje a
Gencsapáti 412/2 hrsz.-ú ingatlan alatt
lévő nyomóvezeték kiváltását 

3.      döntött arról, hogy a köznevelési
feladatok jobb színvonalú ellátása érde-
kében 25 db fejhallgatót szerez be az
Apponyi Albert Általános Iskola számára.

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. március 22-
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 meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményei-
ről szóló, valamint a lejárt határidejű kép-
viselő-testületi határozatok végrehajtásá-
ról szóló polgármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület az ülés során   

1.       megtárgyalta és elfogadta 

1.1.    a gyermekétkeztetésért, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások igénybevételéért
fizetendő térítési díjakról szóló 9/2021.
(VII.30.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról szóló 5/2022. (III.22.) önkor-
mányzati rendeletet

1.2.   az Önkormányzat 2022. évi közbe-
szerzési tervét

1.3.    a civil szervezetek 2021. évi működé-
séhez, valamint a Gencsapáti Római Kato-
likus Plébánia számára, a gencsapáti gye-
rekek nyári hittan táborozásához biztosí-
tott önkormányzati támogatások felhasz-
nálásáról szóló pénzügyi beszámolókat,

1.4.   a Központi Orvosi Ügyelet 2020.
december 31. és 2021. december 31.
közötti tevékenységéről szóló szakmai-
és pénzügyi beszámolót

2.      döntött (arról, hogy)

2.1.   a Hunyadi út keleti oldali 500
méteres járdaszakasz felújítási munkála-
tainak elvégzésére kiírt beszerzési eljárás
során benyújtott árajánlatokról 

2.2.   a civil szervezetek 2022. évi műkö-
désének támogatására kiírt pályázat
keretében benyújtott támogatási kérel-
mekről,

2.3.   a nyeles telkek kialakításának bőví-
tésére vonatkozó lakossági kérelemről,

2.4.   a „Települési önkormányzatok szo-
ciális célú tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó támogatás” pályázat keretében
támogatási kérelmet nyújt be

3.      felhatalmazta a polgármestert 

3.1.   a tervezett bölcsődeépület létesítési
helye szerinti Gencsapáti 917/2 hrsz.-ú
ingatlan közművesítési munkálatainak
elvégzésére, valamint a Gencsapáti 917/2
hrsz.-ú és Gencsapáti 917/3 hrsz.-ú
ingatlanok között létesített kőkerítés
bontási munkálatainak elvégeztetésére,

3.2.   a Cseresznyés úti Perint híd és a
Gyöngyös utcai Perint híd hídfelújítási
munkálatainak elvégeztetésére, valamint
terheléses hídvizsgálat elvégeztetésére

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. március 31-
én 16.00 órakor a Gencsapáti Polgár-
mesteri Hivatalban rendkívüli, nyilvá-
nos testületi ülést tartott.
         Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Kiss
Tibor és Dr. Őry Ferenc önkormányzati
képviselők (6 fő). Gergácz István önkor-
mányzati képviselő egyéb halaszthatat-
lan elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni a képviselő-testület munkájában.
         A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során   

1.     beszerzési eljárás kiírásáról döntött  

1.1.    az Alkotmány utca Szentegyház
utca és Malom utca közötti 925 méteres
szakaszának burkolat-felújítási munká-
latainak elvégzésére,

2022. április 25. – május 13-ig változik
Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek

10.00 – 11.00
Csütörtök 15.30 – 16.30

      Tanácsadásra a kiértesített időpont-
ban lehet jönni. Ha valakinek recept
kell,vagy panasza van írjon a következő e
mail címre: gyrendelo87@ gmail.com

Telefonos szolgálat nem lesz.
      2022. április 25. – június 1-ig csak
Gencsapátiban lesz gyermekrendelés.
      Megértésüket köszönjük!

Dr. Szolnoki Judit gyermekorvos rendelési ideje 
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•     Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36-30/630-6388
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06-30/4734-519
•     Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Tel.: +36/30/210-2928
•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té -
ren 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 
•     Gencsapátiban, a beépülő Alkot-
mány utcában két tulajdonostól kb.
6500 nm-es építési telek eladó. Irányár:
29,9 millió Ft. Érd.: 06-30/927-3521

ApróhirdetésekMANIKŰR 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

Több mint 30 éve közmegelégedésre,
előnevelt csibe rendelhető TSL tojó-
hibrid 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 személye-
sen Gencsapáti Hunyadi u. 228. Tele-
fonon: 06/30/309-3284. 

Régi motorkerékpárokat
és alkatrészeket vásárolnék

állapottól függetlenül!
Érdeklődni: 06/30/1949-593  Hívjon bizalommal!

Komáromi Kázmér, helyi lakos Tájékoztatjuk vendégeinket,

hogy május 31-én

a Lajos kocsma végleg bezár. 

Várjuk törzsvendégeinket

és az érdeklődőket

a 3 napig tartó 

búcsú bulira 

2022. május 27–29-én!
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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. 2000 Ft

1/8-ad old. 4000 Ft 

1/4-ed old. 8000 Ft 

La kos sá gi apró hir de tés in gye nes!
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Tájékoztató a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi
működéséről
1.    Szociális étkeztetés:
Egy ételadagra jutó önköltség: 1.036 Ft
Egy ételadagra jutó normatív állami hozzájárulás: 296 Ft
Egy ételadagra jutó intézményi térítési díj: 740 Ft
Egy ételadagra jutó személyi térítési díj (fizetendő) összege nem változik:
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

Személyi térítési díj: nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy rendszeres
havi jövedelemének 30%-át.

2.   Nappali ellátás (klub):
Egy gondozási napra jutó önköltség: 1.159 Ft 
Egy gondozási napra jutó normatíva: 1.135 Ft 
Egy gondozási napra jutó intézményi térítési díj: 24 Ft
Egy gondozási napra jutó személyi térítési díj (fizetendő) nem változik: 0 Ft

3.    Házi segítségnyújtás:
Egy gondozási órára jutó önköltség: 1.951 Ft
Egy gondozási órára jutó normatíva: 115 Ft 
Egy gondozási órára jutó intézményi térítési díj maximum: 1.836 Ft
Egy gondozási órára jutó személyi térítési díj (fizetendő) nem változik:
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             1.266 Ft
      215.001 –                                              100 %-a              1.582 Ft

Személyi térítési díj: nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy rendszeres
havi jövedelemének 25%-át, amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkezés bizto-
sítása is történik, úgy 30%-át. 
A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összege: 1.840 Ft. 
Az ellátásokért fizetett személyi térítési díj összege a vészhelyzet végéig nem változik!

Nőnapi összejövetel
      A március hónapot ezúttal is a hölgyek köszöntésével indítottuk. A Nőnap alkal-
mából a klubba járó hölgyeket a férfiak nevében az idén Sodorits János kö szöntötte
virággal. Verssel, néhány kedves szóval, frappáns idézetekkel emlékeztünk meg e szép
napról. A szép virágokat ez úton is köszönjük Kiss Tibor úrnak.

Gencsapáti Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény hírei

„Porcelán-bál” kiállítás
      A klub március 24-én Szombathe-
lyen járt a Képtárban és megnéztük tár-
latvezető segítségével a „Porcelán-bál”
című herendi porcelán kiállítást és a
Schrammel gyűjteményt. Utána egy
kávé, üdítő és süti mellett megvitattuk a
látottakat a szomszéd cukrászdában. 

Ellátottjogi képviselő látogatása
      Intézményünkbe látogatott a terüle-
tileg illetékes ellátottjogi képviselőnk,
aki tájékoztatást nyújtott a klubtagok-
nak a rájuk vonatkozó jogszabályokról,
jogvédelemről, és bátran kérdezhették
őt az ellátásokkal összefügésben lévő
dolgokról. 

Az Idősek Klubja májusi programaján-
lója:
Május 4. (szerda): Jeli Arborétum
Május 14. (szombat): Kirándulás – Tata
Május 25. (szerda): Séta a Szent-kúthoz

Továbbra is várjuk az érdeklődőket a
klubba minden héten kedden 9.00–10.00
óráig vérnyomás-, vércukor-, és testsúly-
mérésre.
      A programokra jelentkezni, és továb-
bi információt kérni személyesen vagy
telefonon a Gencsapáti Szociális Szolgál-
tató Központban lehet.
Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Tel.: 94/510-835, 30/549-2552

Adománygyűjtés a magyar-ukrajnai
menekültek részére
      Továbbra is várjuk önzetlen segítsé-
güket a klubba hétfőtől – péntekig 8.00-
16.00 óráig. 
      A következő adag adomány beszállí-
tása a Szombathelyi Egyházmegyei Kari-
tászhoz május 13-án, pénteken lesz.
      Köszönjük szépen a község lakóinak
a sok-sok felajánlást a menekültek részére!
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„Énekeljünk, énekeljünk…”
Ez a szép moldvai népdal is elhangzott
2022.április 11-én hétfőn a Költészet
napján a Gencsapáti Művelődési Ház-
ban megrendezett Vas megyei Gyermek
és Ifjúsági Csoportos Népzenei Verse-
nyen, ami egyben a XIV. Vass Lajos
Népzenei Találkozó és Verseny Ifjúsági
Regionális elődöntője is volt. 
      Összegyűltek vagy 100-an azok a
népdalt éneklő és népzenét játszó vasi
gyermek és ifjúsági együttesek, akik a
régóta várt minősítő versenyre érkeztek,
s a számunkra legszebb, legőszintébb
népköltészetet újra élővé varázsolták.
Fontosak ezek a szakmai alkalmak, hisz
értő szakemberek segítenek a hiteles
megszólalás, megszólaltatás elmélyítésé-
ben. Ezúttal Szecsődi Rita népdalénekes,
népzenész és népzenetanár, valamint Ifj.
Horváth Károly népzenész, népzeneta-
nár volt a zsűri két tagja. Éles Krisztina a
Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei
igazgatója nyitotta meg bátorító szavai-
val a rendezvényt, utána 23 csodálatos,
kiérlelt produkció következett, csopor-
tok és szólisták követték egymást. 

      A meghallgatás után kézműves mes-
terek várták a gyerekeket, a nagy izgalom
után beavatták őket a tojáskarcolás és
ajándékkészítés rejtelmeibe. Csordás
Csabáné Marika, Jáger Imréné és Spie-
gel-Szabó Viktória révén szép alkotások,
kedves játékok emlékeztetik a résztvevő-
ket a Gencsapátiban eltöltött napra. 
      Az eredmények kihirdetése előtt Sze-
csődi Rita csodálatos fejér megyei nép-
dalcsokorral ajándékozta meg a közön-
séget, majd Ifj. Horváth Károly beszélt
arról, hogy az ének olyan rezgésszinte-
ken mozog, hogy még akkor is átmegy az
üzenet, ha nem értjük a nyelvet. Megdi-
csérte a versenyzőket, bátorította őket a
folyamatos együtt éneklésre, a népdalok,
a népzene átadására.
      Utána valóságos aranyeső követke-
zett. A megyei versenyen arany minősí-
tést szereztek a gyöngyösfalui Dalos Ma -
dárkák, a büki Napvirág,  a jánosházi
Konkoly, a szombathelyi Hangászok, a
celldömölki Gyöngyvirágok, kiemelt
aranyat kapott a büki Pillangóvirág
Együttes, a gyöngyösfalui Gyöngysze-

mek, a szombathelyi Gerlice és a Gilice-
madár Népdalkör. 

A Vass Lajos versenyen arany minő-
sítést ért el a kőszegi Schrott Orsolya,
kiemelt aranyat kapott a szombathelyi
Sik Dorottya (Csicsergő tagja), Faller
Ágoston, Sárközi Vajk, Bábos Csenge, és
a gencsapáti Böndicz Bíbor (Csicsergő
tagja).

Mindkét versenyen indultak és kie-
melt aranyat érdemeltek a kőszegi
Kökörcsin csoport (a gencsi Kiss Attiláné
tanítványai), a gencsapáti Boróka Együt-
tes, a vasvári Bodzavirágok, továbbá a
gencsi Csicsergő Együttes, a horvátzsidá-
nyi Kumánovich testvérek, a szombathe-
lyi Kislajbi ének és Szélforgók népzenei
együttes. Az utolsó négy együttes meghí-
vást kapott a zalai népzenei gálára a szin-
tén kiemelt aranyat nyert Schrott Iloná-
val együtt. Az eredményhirdetés után
minden felkészítő hasznos szakmai ta -
nácsokat kaphatott a zsűritől. 

Gratulálunk a gencsi négy kiemelt
arany minősítéshez, Tanai Erzsébet ta -
nítványainak, és szurkoljunk nekik,
hiszen mind a négy produkció továbbju-
tott a Vass Lajos verseny középdöntőjé-
be, melyet Sümegen rendeznek meg. 

Böndicz Bíbor

Sik DorottyaBoróka Együttes

Csicsergő Együttes
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Sikereink – rajz és sport

Óvodánk néhány ügyes kezű gyermeke
szép sikert ért el az AGORA Szombathelyi
Kulturális Központ által kiírt „Óperenci-
ás” című – meseillusztrációs pályázaton. 

A kiírás nagyon népszerű a város és a
környékbeli intézmények körében, így
242 pályamű érkezett a kiíróhoz. A zsűri
döntése alapján 205 mű került a tárlatba.

Intézményünkből kilenc gyermek tíz
alkotása került kiállításra.

Közülük a Tudorka csoportból Ko -
vács Álmos díjazott alkotóként vehetett
részt a kiállítás megnyitóján.

Akiknek kiállították rajzaikat 
a Cseperedő csoportból: Hende

Réka, Hujber Gréta (2 alkotás), Mairits
Lili, Hughes Rosie

a Tudorka csoportból: Czömpöl Alexa,
Bősze Bence, Schreiner András, Kolum-
bán Míra

A rossz időjárás miatt az Illés Akadémia
helyett a Szombathelyi Váci Mihály Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-

la tornatermében került sor a Bozsik Intéz-
ményi Program 1. tavaszi fordulójára.

Ovisaink a szombathelyi és a környék
óvodáinak focistáival mérték össze
tudásukat, „agyon-vissza verték őket”
(Palatin István).
      A csapat: Koroknai Anna, Kovács
Álmos, Lakatos Dzsínó Marcselló, Pék
Ambrus (Tudorka), Taródi Balázs, Lődör
Ábel (Cseperdő).
      Szeretettel gratulálunk mindnyájuk-
nak és köszönjük helytállásukat!

A Gyöngyös-kert Óvoda
intézményen kívüli programjai

Készülnek az illatos mézeskalácsok a
Gencsapáti Művelődési Házban!
      Hétfőnként késő délután, aki a mű -
velődési házban jár, már az ajtóban érez-
heti a mennyei illatokat, hiszen a tető-
térben a mézeskalács készítő szakkör
résztvevői Vértes Ildikó vezetésével hét-
ről hétre meseszép mézeskalácsokat
készítenek! Elsajátították már a külön-
böző tészták, mázak készítését, a díszítés
fortélyait! Ildikó végtelen türelemmel,
szívvel-lélekkel avatja be a résztvevőket
e csodás mesterség titkaiba! Az elkészült
művekből pedig kiállítást is szervezünk
majd a szakkör végeztével, melyet az
érdeklődők a Művelődési Házban te -
kinthetnek meg. Ennek részleteit termé-
szetesen majd közzétesszük, addig is íze-
lítőnek nézzék meg fotókon a finom és
szép kalácsokat! 

A Szakkör

Képes élménybeszámolóra hívjuk, vár-
juk a kedves érdeklődőket 2022. május
26-án, csütörtökön 18 órától a Gencsa-
páti Művelődési Ház és Könyvtárban.
      Pék Tibor előadása „Egyiptom kin-
csei” címmel… 

Egyiptom
kincsei
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2022. május 29-én (vasárnap)

Megemlékezésre hívjuk gencsapáti
lakóit és az érdeklődőket 2022. május
29-én, a Hősi emlékműhöz- emlékez-
zünk együtt az első és második világhá-
ború hőseire és az 1919. május 28-án
történt eseményekre a hitükért, faluju-
kért kiálló gencsi hősökre.
      Közreműködnek Gencsapáti művé-
szeti csoportjai.
      Ünnepi beszédet mond Bodorkós
Ferenc polgármester.

Tisztelettel hívjuk a gencsapáti családo-
kat, gyermekeket 2022. május 29-én, 14
órától a Művelődési Ház és Könyvtár
udvarára és a játszótérre, ahol légvár,
játszóház, arcfestés és fagyi is várja az
érdeklődőket. 
      Az előadást követően Művelődési
Ház és Könyvtár udvarán kitáncoljuk a
májusfát!
      Közreműködik a Zsivány zenekar.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

2022 .  ápril is hírmondó12

HÍR MON DÓ
Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta

Ki ad ja: Kez dő kör Egye sü let 9721 Gen csa pá ti, Szent egy ház u. 5. • Felelős kiadó: Tanai Erzsébet
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencs muv haz@gmail.com

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

2022. május 10.

Európai Szociális
Alap

ISSN 2786-264X (Nyomtatott)
ISSN 2786-2658 (Online)

BMX sikerek Veronában
A Gencsapáti KSE BMX szakosztá -
lyának 6 tagja, a magyar csapat része-
ként, 2022. április 2–3-án az olaszorszá-
gi Veronában járt, a UEC égisze alatt
rendezett BMX Európa Kupa 1–2. for-
dulóján.
      27 nemzet, 1178 sportolója állt rajt-
hoz, hogy összemérjék tudásukat. Az
olimpiai és világbajnokokkal, nemzetkö-
zi versenyek nagyágyúival tarkított
mezőnyben a vasi klub versenyzői reme-
kül helyt álltak, ezzel hozzájárulva, hogy
hazájuk csillaga fényesebben ragyogjon
a BMX Racing nemzetközi egén.
      A gencsi pályán hónapok óta egy ko -
moly beruházás zajlik, ami nehezítette a
felkészülést. A téli időjárás és az építke-
zés ellenére is zajlottak az edzések, ami-
nek immár látható eredménye is van. 
      A Magyar Kerékpáros Szövetség sza-
kági vezetése által meghatározott EB és
VB kvalifikáció egyik eleme is volt ez a
verseny.

Eredmények:
U7: Gombos Bors 1. nap 4. hely, 2. nap 4.

hely
U9: Gombos Misa 1. nap 25. hely, 2. nap

20. 
U10: Kocsis Bendegúz 1. nap 49. hely, 2.

nap 19.

U14: Kiss Barnabás 1. nap 61. hely, 2. nap
50. hely

25+: Vincze Gergely 1. nap 16. hely 2. nap
13. hely

Cruiser 40-44: Balogh „Birs” Péter 1. nap
9. hely, 2. nap 9. hely. 

Gratulálunk a versenyzőknek!

Gergely
Geri_bmxcoach

Hősök napja 
és Gyermeknap
Gencsapátiban

Tisztelt Gencsapátiak, közösségek! 
      Várható kulturális programjainkat
tesszük közzé. Reméljük, hogy minden
programunk a tervezett időpontban tud
megvalósulni, de természetesen minden
változásról és az egyes programok rész-
leteiről a következő Hírmondókban és a
település honlapján, Facebook oldalán és
a Művelődési Ház facebook oldalán is
tájékoztatjuk Önöket! (va)

Május 1. – Szentkút búcsú
Május 29. – Hősök Napja és Gyereknap
Június 5. – XXV. Gencsi Söprű Néptánc-

fesztivál
Július 4–8, illetve július 18–22. Kincske-

reső tábor Gencsapátiban

Július 31. – Jakab búcsú – XVI. Búcsúi
Fogathajtó Verseny

Augusztus 14. – Szentkúti esték – kon-
cert a Szentkúton

Augusztus 20. – Apáti búcsú és megem-
lékezés 

Szeptember 10. – Érték és Közösség –
Falunap Gencsapátiban

Szeptember 18. – Szentkút búcsú
Október 8. – Szüreti felvonulás és

mulatság
December 1–20. – Adventi forgatag,

karácsonyi vásár, jelképkészítő pályá-
zat, rajzpályázat

December 10–11. – XIX. Nemzetközi
Betlehemes Találkozó 

Gencsapáti  Rendezvénynaptár

2022apr g.qxp_2010jan  2022. 04. 28.  5:18  Page 12




