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Abért Dorka, nagycsoportos óvodásunk
királylányos, váras rajza díszíti az „Óvo-
dai nevelés” (országos Szakmai-mód-
szertani folyóirat) márciusi számának
címlapját.

Gratulálunk! 
(a miénket is! szerk…)

Gencsapáti
kislány rajza 
a címlapon…

Elismerések, kitüntetések átadása az
ünnep alkalmából.

2012. március 14-én a Gróf Apponyi
Albert Általános Iskolában az 1848-49-
es Forradalom és Szabadságharcra emlé-
keztünk ünnepi mûsorral. 
A színvonalas mûsorban közremûköd-
tek: Paulik Ákosné, Paulik Lídia, Gyön-

gyössy Anna, Gencsapáti Hagyomá-
nyôrzô Néptáncegyüttes Ispiláng Cso-
portja, Gróf Apponyi Albert Általános
Iskola tanulói és Gyermekkara, Dúlfalvy
Dianna, Kántor Zoltánné tanárnôk. Ün -
ne pi beszédet mondott Kovács Vince
Polgármester. A mûsor végén a köz-
remûködôknek, és Bencsicsné Hajkó

Gyöngyi rendezônek külön gratuláltak.
Az ünnep keretében került sor a „Gróf

Apponyi Albert Emlékplakettek”, a
„Gencs apáti Ifjú Tehetsége” elismerések
és a „Gencsapátiért végzett kiemelkedô
munkáért” kitüntetések átadására. Nagyon
szép és megható percek következtek.

folytatás a 4. oldalon

1848–49-es Forradalom és Szabadságharcra emlékeztünk
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselô-testülete 2012. március 8-án
16.00 órakor nyilvános és zárt ülést tar-
tott a Mûvelôdési Ház és Könyvtár épü-
letében.

Jelen voltak: Kovács Vince polgár-
mester,  Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Jáger Imre, Kiss Attila,
Dr. Ôry Ferenc, Dr. Varga József képvi-
selôk (7 fô)

Tanácskozási joggal meghívottan:
Gerencsér Beáta iskolaigazgató, Mészá-
rosné Baán Ildikó óvodavezetô, Palatin
István mûszaki vezetô, Szanyi Viktória
idôsek klubja vezetôje, Varga Albin
mûvelôdési ház igazgatója

A Polgármesteri Hivatal képviseletében:
Dr. Görög István jegyzô, Kissné Sághi
Rita, Novák Rita pénzügyi elôadó, Pin-
térné Szakács Zita pénzügyi elôadó,
Tóth Andrea igazgatási elôadó, Tóth Esz-
ter adóügyi elôadó

A képviselôk a napirend elôtt:
1. Meghallgatták Mészáros Csabának,
Gencsapáti Község Helyi Választási Bi -
zott ság elnökének tájékoztatását Bejczi
Mónika önkormányzati képviselô le mon -
dása következtében megüresedett man -
dátum kiadásáról – A Helyi Választási
Bizottság 1/2012. (II.27.) számú határo-
zatában a 2010. október 3-án megtartott
önkormányzati választás eredménye
alapján a települési képviselôi mandá-
tumot az egyéni listán a következô leg-
több érvényes szavazatot elért Jáger Imre
részére rendelte kiadni. 

Jáger Imre a Képviselô-testület elôtt
letette a jogszabályban meghatározott
képviselôi esküt, aláírta az esküokmányt,
majd átvette a képviselôi megbízólevelét.

2. A Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság
és Gencsapáti-Perenye Polgárôrség kép-
viselôitôl tájékoztatást kaptak a település
közbiztonsági helyzetérôl – a rendôrség
és a polgárôrség jelenlévô képviselôi öröm-
mel számoltak be a javuló bûnügyi sta-
tisztikai adatokról és a község kedvezô
közbiztonsági helyzetérôl. A testület
fokozott erôfeszítést kért a gyorshajtás
visszaszorítása, valamint a járdán törté-
nô parkolás megszüntetése érdekében. 

3. Elfogadták Gencsapáti-Perenye Pol-
gárôrség beszámolóját a 2011. évi önkor-
mányzati támogatás felhasználásáról.

4. Tudomásul vették Kovács Vince pol-
gármesternek Dr. Ôry Ferenc képviselô
írásbeli kérdéseire adott válaszát, elfo-
gadták a két testületi ülés közötti idôszak
legfontosabb eseményeirôl szóló polgár-

mesteri beszámolót, valamint a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolókat.

A Képviselô-testület a napirend kereté-
ben:
1. Módosította az egyes szociális ellá-
tásokról szóló /2010. (III.23.) számú
önkormányzati rendeletet, ugyanis a
2011. évi CXCI. törvény 2012. január hó
1. napjától a lakásfenntartási támogatás
megállapításával kapcsolatos hatáskört
2012. január 1. napjától a jegyzôhöz tele-
pítette, egyben a helyi lakásfenntartási
támogatás, mint szociális segélyezési
forma megszüntetésre került. 

A testület az átmeneti segély megál-
lapításakor – különös méltánylást ér -
dem lô esetben (pl.: elemi kár, a létfenn-
tartást veszélyeztetô lopás, rablás, két hó -
na pot meghaladó tartós betegség) eltö-
rölte a jövedelemhatárt. 

A testület a gyógyszerköltségek csök-
kentése érdekében biztosított támogatás
megállapítása során szükségesnek tar-
totta jövedelemhatár bevezetését – a csa-
ládban az egy fôre jutó számított havi
jövedelem nem haladhatja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át (71.250 Ft)  egyedül
élônél és egyedül állónál annak 300 %-
át (85.500 Ft). 

A Képviselô-testület az egy évben
adható átmeneti segélyek számát az
korábbi három alkalom helyett kettôre
csökkentette. 

2. Módosította a helyi környezet védel-
mérôl, a közterületek és ingatlanok rend -
jé rôl, a település tisztaságáról szóló
12/2008. (IX.12.) számú önkormányza-
ti rendeletet – a Képviselô-testület –
korábbi, a közszolgáltatási díjemelésre
vonatkozó rendelkezésének hatályon kí -
vül helyezésével – a 2011. évi hulladék -
ke zelési közszolgáltatási díjtételeket fo -
gadta el.

3. Elfogadta Gencsapáti Polgármesteri
Hivatal, valamint a Pálos Károly Szol-
gáltató Központ és Gyermekjóléti Szol-
gálat 2011. évi tevékenységérôl szóló
beszámolókat.

4. Meghallgatta Varga Albin igazgató út
tájékoztatóját a 2012. évi Pünkösdi
Vigasságok elôkészületi munkálatairól –
a Képviselô-testület felhatalmazta Kovács
Vince polgármestert, hogy – a tavalyi
szerzôdésben meghatározott feltételek-
kel – szerzôdést kössön a Nyugat Pro-
dukcióval a 2012. évi Pünkösdi Vigassá-
gok megrendezésére.

5. Az Egyebek napirendi pont kereté-
ben

5.1 A Képviselô-testület a gencsapáti
gyermekek nyári táboroztatásához
200.000 Ft-os támogatást biztosít
Gencsapáti Szent Jakab Plébánia szá-
mára az Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének általános tartaléka terhére.

5.2 Felhatalmazta Kovács Vince polgár-
mestert, hogy az egészségügyi ellátás
finanszírozásáról szerzôdést kössön a
Dr. Szolnoki – Dr. Varga Egészségügyi
Bt-vel. 

5.3 A Képviselô-testület a 2012. márci-
us 15-i ünnep megrendezéséhez 110.000
Ft-ot biztosított a 2012. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.

5.4 A Képviselô-testület jóváhagyta, hogy
a Szombathelyi Kistérség Többcélú Tár-
sulása igazgatási feladatellátás fejleszté-
se érdekében 2011. év végén biztosított
298 eFt-os, valamint 2012. év elején
nyújtott 500 eFt-os támogatása a Polgár-
mesteri Hivatal szolgáltatási színvonalá-
nak emelésére (igazgatói elôadói szoba
leválasztása), valamint a képviselô-testü-
leti ülések lebonyolítási feltételeinek javí-
tására kerüljön felhasználásra (asztal
vásárlása). 

5.5 A testület elfogadta a civil szerveze-
tek mûködéséhez 2011-ben biztosított
támogatás felhasználásáról a Gencsapá-
ti-Perenyei Diabétesz Egyesület, és a
Gencsapáti Községi Sport Egyesület
beszámolóját.

5.6 A Képviselô-testület – a mozgóbolto-
sok által fizetendô közterület-használati
díj egyösszegû kifizetése esetén adható
díjkedvezmény tekintetében – módosí-
totta a közterületek használatáról szóló
12/2011. (IX.15.) számú önkormányzati
rendeletet. 

A zárt ülés keretében:

1. A Képviselô-testület – Geröly Tibor-
nak, az alpolgármesteri tisztségrôl törté-
nô várható lemondása miatt – Abért
Valentint megválasztotta alpolgármes-
ternek.

A megválasztott alpolgármesteri
letette az alpolgármesteri esküt, és aláír-
ta az esküokmányt.

A Képviselô-testület az alpolgármes-
ter tiszteletdíját 212.600 Ft/hó összeg-
ben, költségátalányát a tiszteletdíj 20 %-

Képviselô-testületi ülés 
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ában (42.520 Ft/hó) határozta meg, de
Abért Valentin 2012. június 30-ig havi
175.600 Ft tiszteletdíjról, valamint a
megállapított teljes költségátalányáról
lemondott.

A testület Kiss Attilát az Oktatási
Kul turális és Sport Bizottság elnökének,
Jáger Imrét a Pénzügyi, Gazdasági és
Ellenôrzô Bizottság elnökének, a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Ellenôrzô Bizottság
külsô szakértô tagjának Dr. Geröly Gyu-
lát megválasztotta.

2. A testület véglegesítette a „Gencsa-
pátiért” elismerô címben részesülô sze-
mélyek névsorát.

Gencsapáti Község Önkormányzata
a 2012. március 15-ei ünnep alkalmá-
ból Szijártó Tamásnét, Pintérné Szakács
Zitát, Palatin Istvánt és a Bozsodi Quar-
tettet részesítette kitüntetésben.

A tájékoztató a képviselô-testületi ülés
jegyzôkönyvének rövidített és kivona-
tos változata. Az eredeti jegyzôkönyv
ügyfélfogadási idôben a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthetô.

A Képviselôtestület általában minden
hónap második csütörtökén ülésezik. 

A következô ülés 2012. április 12-én
(csütörtök) 16 órakor lesz a Polgármes-
teri Hivatalban.

A tájékoztatót összeállította: 
Dr. Görög István és Dr. Ôry Ferenc

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
Önkormányzat 2012. május 12-én (szom -
baton) LOMTALANÍTÁST VÉGEZTET.

Az akció során az Önkormányzat
elszállíttatja a háztartásokban felesleges -
sé vált, a rendszeresített hulladék gyûjtô
edényben méretük miatt el nem helyez-
hetô, kiselejtezett lim-lom hulladékokat. 

Kérjük, hogy ezen holmikat  lehetô-
ség szerint szelektáltan, a lehetôség sze-
rint összekötve, zsákolva, továbbá a búto-
rokat a hatékonyabb helykihasználás
érdekében szétszerelve helyezzék ki a
há zuk elé.

Kérjük, hogy ne rakjanak ki a ház-
tartásban naponta keletkezett háztartási
hulladékot, kerti nyesedéket, állati tete-
met, építési törmeléket, veszélyes hulla-
dékot (permetezôszer maradék, festék,
gumiabroncs, olajos hulladék, gyógy-
szer, akkumulátort)

Kérjük továbbá, hogy – a település
szép ségének és gondozottságának meg-
ôrzése érdekében – a lomok kihelyezését
a lomtalanítás napján 6.30 óráig végez-
zék el.

Az Önkormányzat és a SZOVA Szom -
bathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-

dálkodási Zrt. közös szervezésében a
településen 2012. május 11-én (pénte-
ken) ingyenes elektromos és elektroni-
kai hulladékgyûjtést tart.

Az akció keretében begyûjtjük a fe -
les legessé vált háztartási gépeket (hûtô-
gép, mosógép, mosogatógépeiket, kisgé-
pek (darálók, robotgépek, kávéfôzôk,
stb.), számítástechnikai eszközöket (szá-
mítógépek, monitorok, nyomtatók, fény-
másolók, modemek, ezek alkatrészei, pl.
pa nelek, stb.), szórakoztató eszközöket
(rádió, TV, lejátszók), és szerszámgépeket.

A hulladék begyûjtését az Önkor-
mányzat Mûszaki Csoportja 2012.
május 7. és 2011. május 10. között 7.00
órától 15.30 óráig végzi a Gencsapáti,
Hunyadi út 227. (régi kisiskola) udvarán.

Idôs, beteg személyek, illetve na -
gyobb méretû elektromos és elektronikai
esz közök esetén a Mûszaki Csoport
mun katársai kimennek a házhoz az esz-
közökért.

A háznál történô begyûjtési igényt az
510-225-ös vagy a 30/317-1951-es telefon-
számon lehet bejelenteni.

Köszönöm az együttmûködésüket!
Kovács Vince, polgármester

Lomtalanítás

Ön is elhozhatja, értékesítheti felesle-
gessé vált dolgait

Falunk életét színesíti a már negye-
dik alkalommal megrendezett „Bolhapi-
ac” az Ady Endre utca 11 szám alatti
csa ládi ház udvarán. A tervek szerint
havi rendszerességgel (minden elsô
szombaton, az idôjárástól függôen) vár-
ja vásári hangulattal a szervezô Mátrai
Margit az érdeklôdôket. 

A piaci választék bôvítése céljából, aki
háztartásában feleslegessé vált dolgait saját
maga értékesíteni szeretné, a „Bolhapiac”
keretében megteheti in gyen, ezt elôre jelez-
ni szükséges a 06/20/445-1299-es telefo-
non. (mûszaki cikkek, gyermekruhák,
gyermekjátékok, sportfelszerelés, könyvek,
dvd-k). Felajánlásokat is elfogadunk!

A következô idôpont: március 31.
szombat 9–16 óra között.

Bolhapiac Gencsapátiban

Magán kezdeményezésként szemétsze-
dést szerveztünk március 10-én, szom-
baton a közvetlen lakóhelyünk környékén. 

Útvonalunk volt: a Gyöngyös-Ady
Endre utca – Perint patak gátja az Ady
utca mögötti részen. Az önkormányzat-
tól segítségként zsákokat kaptunk és
elszállították a szemetet. Köszönet illeti
a résztvevôket: Wéber és Bozzai család,
Kassai Árpád, Horváth Gyôzô, Tölgyesi
Levente, Pászthory Krisztina és családja,
Mátrai Margit és Dankovics Róbert és
családja. 

Hulladékgyûjtés
gyerekestül-kutyástól
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1848–49-es Forradalom és Szabadságharcra emlékeztünk
folytatás az 1. oldalról

„Gróf Apponyi Albert Emlékplakettet”
vehettek át Gerencsér Beáta igazgatótól:
Rácz István a Vasi Fulltáv Kft vezetôje,
Szendrôi Gábor az Iskola energiakor-
szerûsítés projektjének mûszaki ellenô-
re és Szép Istvánné gazdasági vezetô.

Hagyomány már Gencsapátiban,
hogy az ünnep alkalmából az önkor-
mányzat köszönti a jubiláló dolgozóit,
idén Guttmann Józsefné óvónôt köszön-
tötte Kovács Vince polgármester. 

„Gencsapáti Ifjú Tehetsége” elismerés-
ben részesültek: Tóth Magdolna kiemel-
kedô kulturális tevékenységéért és Vinc-
ze Gergely a BMX sportban elért kima-
gasló eredményeiért.

„Gencsapátiért végzett kiemelkedô mun-
kájáért” kitüntetésben részesültek: Bo -
zso di Quartett (Bozsodi Lóránt, Tamás,
Szabolcs és Zoltán), Palatin István a
Gencs apáti KSE elnöke, Pintérné Sza-
kács Zita pénzügyi elôadó, Szijártó
Tamásné tanítónô.

Kovács Vince polgármester külön gratu-
lált a Vas Megye Önkormányzat által
kitüntetett gencsapátiaknak: Fördôsné
Dr. Kardos Erzsébetnek, Vas Megyei

Intézményfenntartó Központ fôosztály-
vezetô-helyettesének, aki „Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért Közigaz-
gatási Tagozata” elismerést kapott, és
Dr. Varga József Tanácsnok úrnak, aki
„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatá-
ért Egészségügyi Tagozata” kitüntetés-
ben részesült.

Minden kitüntetettnek gratulálunk, to -
váb bi munkájukhoz jó erôt és egészsé-
get kívánunk!

A megemlékezés fáklyás felvonulás-
sal és koszorúzással zárult, majd a
kitüntetettek tiszteletére állófogadást tar-
tott Gencsapáti Község Önkormányzata.

Rácz István

Tóth Magdolna

Vincze Gergely

Bozsodi Quartett

Palatin István

Pintérné Szakács Zita

Szijártó Tamásné

Szép Istvánné

Guttmann Józsefné

Szendrôi Gábor
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Is mét kö ze le dik az adó be val lá sok idô -
sza ka. A cé gek, ma gán sze mé lyek ál tal
ad ha tó sze mé lyi jö ve de le ma dó 1% ci vil
szer ve ze te ink mû köd te té se it so kat se gí -
tet te. Ké rem, ne fe led jék eb ben az év ben
is ado má nyuk kal se gí te ni a Gen csa pá ti-
Pe re nye Pol gá rôr ség mû kö dé sét. 

Adószá munk: 18888283-1-18

Ked ves gen csa pá ti ak, a Kez dô kör Egye -
sü let ne vé ben, ezú ton is kö szön jük az
SZJA 1 %-os fe la ján lá sai kat, ame lyet az
egye sü let pro gram jai ra, mû kö dé si költ -
sé ge i re – töb bek kö zött a Hír mon dó új -
ság ki adá sá ra – for dí tot tunk 2011-ben is. 

Adó szá munk: 18883680-1-18

A Gen csa pá ti-Pe re nyei Dia bé tesz Egye -
sü let kö szö ne tét fe je zi ki min da zok nak,
akik 2010. évi adó juk 1 %-t ré szün kre fe -
la ján lot ták. Kér jük idén is tá mo gas sa az
egész ség meg ôr zés re, meg elô zés re ter -
ve zett pro gram ja in kat! 

Adó szá munk: 18892066-1-18

A Gen csa pá ti Községi Sportegyesület
kö szö ne tét fe je zi ki min den ki nek, aki
az adó ja 1 % -á nak fe la ján lá sá val se gí -
tet te mun  kán kat. Egy ben kér jük, hogy
idén is tá mo gas sa egye sü le tünk te vé -
keny sé gét.

Adó szám: 19892636-1-18 

A Gen csa pá ti Óvo dás ko rú Gyer me ke i ért
Ala pít vány kö szön ti Önt, aki már ko -
ráb ban is ne künk jut tat ta jö ve de le ma dó -
ja 1%-át, és Önt, aki re mé nye ink sze rint
ezu tán is ala pít vá nyun kat sze ret né tá mo -
gat ni. Az így el nyert összeg se gít ben -
nün ket ab ban, hogy a gyer me kek óvo dai
éle té nek tár gyi fel té te lei fo lya ma to san
kor szerû söd je nek.

Az óvo da ud var ter mé szet ba rát anya -
gok ból ál ló, biz ton sá gos, já ték ok kal
gaz da god has son.

Az ala pít vány adószáma: 18887653-1-18

Ezú ton is kö szön jük ed di gi fe la ján lá sait,
amellyel a Gen csa pá ti Ha gyo má nyôr zô
Nép tán ce gyüt tes mun ká ját tá mo gat ta.

Ön idén is mét dönt het, hogy me lyik
szer ve zet nek ajánl ja fel az SZJA 1%-át.
Kér jük, tisz tel jen meg min ket bi zal má -
val. Együt te sünk or szá gos, nem zet kö zi,
me gyei és ter mé sze te sen he lyi ün ne pe -
ken kép vi se li Gen csa pá tit. Cé lunk a he -
lyi és va si nép tán cha gyo mány meg ôr zé -
se, hi te les fel dol go zá sa és szín pa dra ál lí -
tá sa, a he lyi szo ká sok (bet le he me zés,
szü ret, stb) élet ben tar tá sa. 

Adó szá munk: 16867006-1-18

Kér jük, hogy sze mé lyi jö ve de le ma dó -
juk 1%-á nak fe la ján lá sá val tá mo gas sák a
Gróf Ap po nyi Al bert Ál ta lá nos Is ko la
ala pít vá nyát.

Az ala pít vány ne ve: Gen csa pá ti, Pe -
re nye Ál ta lá nos Is ko lás ko rú Gyer me ke -
i ért Ala pít vány

Adó száma: 18883147-1-18
Tá mo ga tá suk kal se gí tik a gyer me -

kek ok ta tá si-ne ve lé si fel té te lei nek gya -
ra pí tá sát, a sza bad idôs te vé keny sé gük
meg va ló sí tá sát, te het ség gon do zá sát, ju -
tal ma zá sát.

Civil oldal

Felkérés 2012. évi lukácsházi területi
borversenyen való részvételre 

Lukácsházán a Kertbarát Kör 1982-
ben rendezte meg az elsô borversenyt.
1993 óta felváltva, Gencsapáti Község
Önkormányzatával közösen kerül meg-
rendezésre a környék boros gazdái kö -
zött egyre népszerûbb területi borver-
seny. Idén páros év lévén Lukácsháza a
ren dezô. Tisztelettel felkérjük a térség
bo ros gazdáit tiszteljék meg nevezésük-
kel, részvételükkel rendezvényünket,
amelyet Lukácsháza Község Ön kor -
mány zata, az ÁMK Mûvelôdési Ház, a
Kertbarát Kör és a Borbarát Hölgyek
Egyesülete Lukácsháza közös szervezé-
sében kerül lebonyolításra. 
A borverseny idôpontja: 2012. március
31. (szombat) 9.00 óra.
A borverseny helye: ÁMK Mûvelôdési
Ház Lukácsháza Tanács u. 12. 

A borverseny két kategóriában kerül
megrendezésre: fehér és vörös bor kate-
gória.

Minden saját termelésû, újborral
(2011-es évjárat) lehet nevezni, amely olt-
ványszôlôbôl készült, és amelybôl faj-
tánként legalább 50 l készlettel rendel-
kezik a nevezô. Egy gazda több borral is
nevezhet. A nevezett borokból a ver-

seny szakszerû lebo-
nyolítása érdekében
fajtánként 2–2 hét
de ciliteres (zöld szí -
nû palackban) mintát
kell leadni. A borver-
senyre nevezési díj
nincs. 

Borok leadási helyei és idôpontjai: 
Lukácsháza Mûvelôdési Ház: 
2012. március 28–29. (szerda-csütörtök)
15.00–19.00, 
március 30. (péntek) 
14.00–16.00 óra között. 
Gencsapáti Mûvelôdési Ház és Könyvtár:
2012. március 28–29. (szerda-csütörtök)
15.00–20.00 óra között. 

A palackokra – a titkosság biztosítá-
sa érdekében – a leadáskor kerül elhe-
lyezésre a nevezési sorszám. Kérjük a
gaz dákat a nevezési idôpont betartására,
mert március 30-án a borok elôzsûrizés-
re kerülnek. 

A borbírálatot pártatlan szakembe-
rekbôl álló szakmai zsûri, boros gazdák-
ból álló társadalmi zsûri és külön nôi
zsûri végzi. (A zsûri fenntartja a jogot,
hogy a tárolás helyszínén ellenôrizze a
nevezés feltételeit.) 

Program: 
9.00 óra Borbírálat 
kb. 13.00 óra Kulturális mûsor 
kb. 13.30 óra Ebéd 
kb. 14.30 óra Eredményhirdetés, díjátadás 
kb 15.30 óra A borok visszakóstolása,
igénytôl függôen hegybejárás 

Díjazás: kategóriánként az 1–3. he -
lyezett oklevél és kupa díjazásban ré -
szesül, a minôsítésekrôl minden részt-
vevô oklevelet kap. 

A nôi zsûri által a legjobbnak minô-
sített fehér és vörös bor külön díjazásban
részesül. 

Kérünk minden boros gazdát, hogy
borának/borainak nevezésével és sze-
mélyes részvételével is járuljon hozzá
rendezvényünk sikeréhez. 

Molnár Károly, Mûv. Ház igazgató
Albert Csaba, Kertbarát Kör

Kámán Diána, Borbarát Hölgyek Egyesülete
Virág János, polgármester

Borverseny Lukácsházán
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 
A ro vat szer kesz tô je és raj zok ké szí tô je: Hor váth At ti la

Virágvasárnap elôestéjén, szombaton
(március 31.):
– szentmise 18.30 órakor (benne a

be tegek kenetének közösségi kiszol-
gáltatásával)

Április 1. Virágvasárnap
– reggel 8 óra: barkaszentelés, körme-

net, szentmise passióénekléssel; 
– délután 3 órakor a Szentkúton ke reszt -

út Szombathely keresztény fiataljaival
– este 7 óra: szentmise az apáti temp-

lomban

Nagycsütörtök
– este 7 óra: szentmise az utolsó vacso-

ra megünneplésére, a lábmosás
szertartásával

Nagypéntek
– délután 3 óra: keresztúti ájtatosság
– este 7 óra: a mi Urunk, Jézus Krisz-

tus szenvedésének megünneplése

Nagyszombat
– este 6 óra:Húsvét vigíliája, feltáma-

dási körmenet, ételszentelés

Húsvétvasárnap
– reggel 8 óra: szentmise az apáti

temp lomban
– délelôtt 9.30 óra: szentmise a gencsi

templomban

Húsvéthétfô
– reggel 8 óra: szentmise az apáti

templomban
– délelôtt 9.30 óra: szentmise a gencsi

templomban (benne a hölgyek
„meg locsolásával”)

A nagyheti és húsvéti szertartások-
ra nagy szeretetettel várja a plébánia a
falu minden lakóját.

Szabolcs atya

Nagyhét és Húsvét a Gencsapáti Plébánián

A Szent Jakab templomban március 19.-
én Szabolcs atya ünnepi szentmisén
megáldotta a jelenlévô édesapákat, Szent
József és a kis Jézust ábrázoló szent-
képpel ajándékozta meg ôket.  

Szentbeszédében Szent Józsefet, a
Boldogságos Szûz Mária jegyesét állította
példaképül. A jelenlévô édesanyák is

örömkönnyeikkel küzdve, mélyen meg-
érintve fogadták az édesapák áldását és
közös imájukat minden édesapa nevében.

II. János Pál pápa „ A Megváltó ôrzô-
je” kezdetû apostoli buzdításában olvas-
suk: „József egész élete hitbeli zarándo-
kút volt. Amint Mária, ô is hû maradt
Istentôl kapott hivatásához.

Az elhangzott ima:
Istenem, mint szülô, én is gyermek

vagyok. Nemcsak vér szerinti szüleimre
gondolok hálásan, hanem Terád, aki Jé -
zus tanítása szerint Atyánk,”édes meny-
nyei apukánk” vagy. Nagy felelôsséget
bíztál rám azzal, hogy gyermekeimnek
jó édesapjuk legyek. Tudom, hogy akkor

Édesapák megáldása Szent József napján
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válok igazán jóvá, ha hasonlítani akarok
Rád: gyermekeim felé gondoskodó,
megbocsátó, erôs és mégis gyengéd szü-
lô szeretnék lenni.

Áldj meg engem, hogy áldássá vál-
hassak egész családom számára. Segíts,
hogy Hozzád tudjam vezetni a rám bí -
zottakat!

Szent József, Jézus nevelôapja, kö -
nyö rögj értem!

Az agyag – ismeretlen szerzô

Egy nap kezembe agyagot vettem
És lassan formázni kezdtem.
Alkotó tíz ujjam alatt
Engedelmes volt az anyag.

Múltak a napok, és visszatértem:
Az agyag megszilárdult szépen.
Amilyenné gyúrtam, olyan volt
Megváltozni többé nem tudott.

Egyszer élô agyagot vettem
kezembe,és formálni kezdtem,
Mint lélegzô szobrot a mûvész,
Egy gyermek hajlékony szívét.

Évekkel késôbb újra  láttam:
Gyermek helyett egy ifjút találtam.
kezem nyomát lelkén ma is látom
Többé már nem lehet átformálnom.

Filmajánló: http://kersztényfilmek.
com/felirato/620-a-batorsag-emberei-
courageous.html

Alex Kendrich: Bátorság emberei (Négy
ember, egy elhívás: szolgálni és védeni.)

Tóthné Kata és Horváthné Ági

AKIK JÉZUST IS MEGHÍVTÁK
A MENNYEGZÔRE

„Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok
neki segítôtársat, aki hozzá illô.” (Ter 2,18)

Póta Gergely és Geröly Aliz
Szén György és Imre Anita Viktória

Horváth Péter és Bodorkós Henrietta
Bokor Norbert és Varga Nóra

Adjon az Úr sok boldogságot és kitartó sze-
retetet nekik!

KERESZTELÔ 
A SZENT JAKAB PLÉBÁNIÁN

A Bibliában olvassuk, hogy Jézus Krisztus
– mennybemenetele elôtt – parancsba adta
apostolainak: „Menjetek tehát, tegyétek
tanítványommá mind a népeket! Keresz-
teljétek meg ôket az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevére, és tanítsátok meg ôket mind-

annak a megtartására, amit parancsoltam
nektek. S én veletek vagyok mindennap, a
világ végéig.” (Mt 28,19-20)

Egyházközségünk új kereszteltjei:
Gombás Zoltán és Porcsalmi Krisztina

leányuk: Diána 
Janzsó Zoltán és Györkös Boglárka

leányuk: Fruzsina 
Böndicz János és Csécsényi Anita

kisfiúk: Balassa István 
és leányuk Bíbor Anna 

Imáinkkal fogadjuk Ôket a közösségbe!

AKIKTÔL VÉGSÔ BÚCSÚT 
VETTÜNK

Medgyesi Miklósné (Fofrovics Erzsébet),
özv. Varga Józsefné (Szakács Margit),
özv. Horváth Jánosné (Pintér Anna),
özv. Novák Kálmánné (Nagy Erzsé-
bet),Kajdi Erzsébet, özv. Fatalin Ferenc,
özv. Bodorkós Józsefné (Kovács Ilona),
özv. Kelemen József, özv. Bokor Kál-
mánné (Szigeti Teréz), Borhy Norbert,
Burkon József, Nardai József, Németh
István, özv. Simon Jánosné (Nardai Ber-
ta), özv. Bodorkós Istvánné (Bognár
Mag dolna), özv. Bálint Jánosné (Gáspár
Mária), Gájer László, Bilics Zoltán, özv.
Pusker Istvánné (Gergácz Anna).

Eseménynaptár 2011. 06–12. hó

Az Egyházmegyei hittanverseny kerüle-
ti fordulójára Kôszegen került sor 2012.
március 21-én. A Kummer Zsófia, Hol-
lósi Jácinta, Tóth Domonkos összeállítá-
sú csapat  remekül helytállt, továbbjutva
a döntôbe. Téma volt az újszövetség, az

egyházmegye alapítása, elsô püspöke
Szily János munkássága, Mindszenty
József élete, Werner Alajos zenepedagó-
gus, lelkész élete, munkássága. Gratulá-
lunk a szép sikerhez!

Tóthné Horváth Gyöngyi

Egyházmegyei hittanverseny
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Mottó: nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a gyôzelem, hanem a készétel a fontos.

Tisztelt Olvasóim!
Annyi hús ettünk már az idén is, hogy fehérje szükségletünk biztosan kitart hús-

vétig. Akkor aztán megint jönnek a sonka hegyek, mit egyek, mennyit egyek, hogy
jól legyek meg jól egyek. Szóval lehet játszani a szavakkal, de, egy a lényeg barátom,
mi legyen a tányéron. Hát majd eldöntik szépen, meg a pénztárcájuk. Addig is
bemelegítésnek közre adok, egy-két sütemény receptet, amit a vasutasoktól gyûjtöt-
tem. Kárpótlásul az áprilisi számban majd a húsokról, meg talán a „husikról” is szót
váltunk.

Addig is érezzék jól egymást, jó étvágyat, és jó kísérletezést kíván, az Önök híve:
Soós Tibor, a haspárt mb. elnöke

KRÉMES MEGGYES

Hozzávalók: 5 deka zsír, 1 egész tojás, 7 deka porcukor, 2–3 evôkanál tej, 30 deka liszt,
1 csomag szalakáli.

A tészta hozzávalóit alaposan összedolgozzuk, két részre osztjuk, sütôlemezre simít-
juk, és két lapot sütünk belôle.

Töltelék: 6 deci tej, 6 evôkanál liszt, 10 deka cukor, 25 deka margarin, 40 de ka
magozott meggy.

Elkészítés: A tejbôl a liszttel és a cukorral állandóan keverve krémet fô zünk. Ha
kihûlt, habosra keverjük a mar garinnal.

A krém felét rákenjük az egyik tész ta lapra, amit sûrûn telerakunk meggyel, majd
rákenjük a többi krémet, és rá fek tet jük a másik tésztalapot. A tetejét megszórjuk por-
cukorral, másnap szeleteljük.

LENKE TÚRÓFÁNKJA

Hozzávalók: 25 deka túró, 3 evôkanál porcukor, 1 citrom reszelt héja, 3 egész tojás, 1
teáskanál szódabikarbóna, 8 evôkanál liszt, 2 evôkanál tejföl.

A hozzávalókat egy tálkában kevés tejjel, alaposan összekeverjük. Palacsintasütô-
ben fél liter olajat jól felforrósítunk, két kanál segítségével a masszát kis fánk nagy-
ságúra formázzuk, és mindkét oldalukat világos barnára sütjük. Szalvétával a feles-
leges olajat leitatjuk, majd fahéjas porcukorral meghintve tálaljuk

CSOKOLÁDÉS SZELET

10 deka zsírt 1 egész tojással és 20 deka cukorral habosra keverünk. Hozzá adunk 1
csomag vaníliás cukrot, reszelt citromhéjat, 3 deka kakaót, 25 deka lisztet, és 2,5
deci tejjel csomómentesre ke ver jük. Zsírozott, lisztezett tepsiben sütjük.

Csokimáz: 2 egész tojást 1–2 evôkanál tejjel, 1 kávéskanál liszttel sûrûre fôzzük,
majd hozzá adunk 2 szelet olvasztott csokoládét és 5 deka vajat. Ezt a krémet még
melegen a tészta tetejére öntjük, és késsel egyenletesen elsimítjuk. Végül csokidará-
val megszórjuk.

Eleink eledelei

A megemlékezés elôtti héten hazánkról,
fôvárosunkról, lakóhelyünkrôl beszél-
gettünk. Könyveket, képeket, térképeket
gyûjtöttünk jelképeinkrôl, huszárokról.
Körberajzoltuk az ország határát, átraj-
zoltuk a Duna és a Tisza nyomvonalát.
Zászlókat, kokárdákat, huszárokat raj -
zol tunk, festettünk, hajtogattunk, sôt
mé zeskalács tésztából sütöttünk is. Köz-
ben zenét, történeteket hallgattunk
1848–49 hôseirôl.

Az egész hetes ráhangolódás után az
ünnepnapon az édesanyák gyermekei-
ket kokárdával a szívük felett hozták óvo-
dába. 

Erzsi néni énekszóval, Gyöngyike
édes apja, Tamás bácsi a 11. Huszárezred
ha gyományôrzô egyenruhájával és a
megemlékezés néhány mondatával káp-
ráztatott el bennünket. Persze nem hiá-
nyozhatott a kis apród sem, a kistestvér
Tomóka személyében. Táncolni Fanni
se gített nekünk. 

Az óvoda minden gyermeke néhány
pillanatra huszárrá, táncos lábú, sok-
szoknyás magyar lánnyá változott. Me -
ne teltünk, lovacskáztunk, mondókáz-
tunk, daloltunk. Lelkesen szavaltuk
együtt Petôfi Sándor „Nemzeti dal”-ának
elsô versszakát.

A megemlékezés pillanatai képekben:

Március idusán
az óvodában

2012. 03. 11. 14.30 GENCSAPÁTI KSE – ACSÁD - MESZLEN
2012. 03. 18. 15.00 NEMESBŐD SE. – GENCSAPÁTI KSE
2012. 04. 01. 13.30 GENCSAPÁTI KSE – BUCSU KSK.
2012. 04. 08. 16.00 PERENYE SE. – GENCSAPÁTI KSE
2012. 04. 15. 13.30 GENCSAPÁTI KSE – PORNÓAPÁTI FC
2012. 04. 22. 16.30 HORVÁTZSIDÁNY – GENCSAPÁTI KSE
2012. 04. 29. 14.00 GENCSAPÁTI KSE – VÁTI SE.
2012. 05. 06. 14.30 GYÖNGYÖSFALU – GENCSAPÁTI KSE
2012. 05. 13. 17.00 GENCSAPÁTI KSE – BOZSOKI SE
2012. 05. 20. 14.30 CÁK SE. – GENCSAPÁTI KSE
2012. 05. 26. 17.00 GENCSAPÁTI KSE – KÔSZEGHEGYALJA
2012. 06. 03. 14.30 VASASSZONYFA – GENCSAPÁTI KSE
2012. 06. 10. 14.30 GENCSAPÁTI KSE – CSEPREGI SE
2012. 06. 17. 17.00 VASSURÁNY SE – GENCSAPÁTI KSE

2011/2012 tavaszi sorsolás
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Új sorozatunkban az ôshonos magyar
baromfi fajtákat mutatjuk be (szerk.).
Medgyesi Ágnes írása

Hosszú évek óta foglalkozom ôsho-
nos magyar állatfajtákkal, köztük a ma -
gyar baromfifajtákkal. Tenyésztettem,
neveltem már mindenféle fajtát és így
jutottam el a magyar fajtákhoz, mely a
mi ég haj lati, kissé szélsôséges idôjárási
viszonyaink mellett ideális lakói lehet-
nek udvarunknak. Manapság egyre több
szó esik az egészséges táplálkozásról,
mint a betegségek egyik megelôzô for-
rásáról. Ezért döntöttem úgy hogy meg-
osztom tapasztalataimat az olvasókkal.
Egyre in kább a természetes, tápmentes
hús ke rül elôtérbe és a természetes mó -
don elô állított élelmiszeripari termékek.
A hús és tojóhibrideket nem gyôzi az em -
 ber gyógyszerezni, mindig elkapnak va -
lamit. Ezért ajánlom mindenki figyel-
mébe, aki baromfit tart, ezt a kis ismer-
tetôt.

A magyar tyúk
A ma ismert
va lamennyi
há zityúk (Gal-
lus domesti-
cus) kialaku-
lásában több trópusi faj játszott szerepet,
azaz (polifiletikus eredetû), ôsei a ban-
kiva vagy vörös dzsungeltyúk, a ceyloni
dzsungeltyúk, a szürke dzsungeltyúk és
a jávai vagy villás farkú dzsungeltyúk
lehettek. A házityúk domesztikációja az
idôszámításunk elôtti 3. évezredben
zajlott. A legkorábbi leletek az Indus
folyó mentén feltárt lelôhelyekrôl kerül-
tek elô. Délnyugat-Ázsiában az ie. 9–5.
században honosodott meg a tyúk, az
ókori Görögországba Perzsia közvetíté-
sével, keletrôl jutott el, ahol áldozati
állatként tartották. A kelták és a germá-
nok a római császárság elôtt ismerték a
házityúkot, a föníciaiak pedig jóval idô-
számításunk elôtt tenyésztették és sza-
porították. Görög feljegyzések szerint a
tyúk az Ókorban került Ázsiából Euró-
pába, az Alpok északi lejtôin viszont
csak a római uralom idején tûnt fel. A
rómaiak átvették a görögöktôl a fehér tyúk
és kakas áldozásának szokását, de kiter-
jesztették gazdasági felhasználását, így a
házityúk a rómaiak nélkülözhetetlen
háziállata lett.

A honfoglaló magyarok valószínûleg
Ázsiából hozták be parlagi tyúkjaink ôse-
it. A magyar parlagi tyúk késôbbi alaku-
lásában szerepet játszottak a tatárjárás
idején Európába behozott nagyobb testû
ázsiai tyúkok, a török hódoltsággal
hazánkba került balkáni és kisázsiai ere-
detû tyúkok és a nyugatról betelepített

lakosság különbözô tyúkféleségei. A
magyar tyúk és a típusában is eltérô
erdélyi kopasznyakú tyúk a 19. század
második felében, több neves tenyésztô
közremûködésével alakult ki a parlagi
állományokból. A tenyésztés során több
színváltozatot különítettek el, melyek
egy részét ma önálló fajtaként, vagy faj-
taváltozatként ismerjük.

A sárga, fehér, kendermagos és
fogolyszínû tyúkjaink azonos alapfajtá-
ból formálódtak eltérô típusúvá, fajtavál-
tozattá, majd fajtává. Parlagi tyúkjaink
állományaiban már a középkorban fel-
lelhetôk lehettek bizonyos színtípusok.
Tetszetôs külsejüket több szakírónk
említi, testsúlyuk azonban mindössze
1,25–1,50 kg volt. A 19. század végétôl
több külföldi fajta (langshan, brahma,
plymouth rock, leghorn, new-hampshi-
re, rhode island) játszott szerepet a
magyar parlagi tyúk nemesítésében. A
mai állományok természetesen eltérnek
a magyar tyúk ôsi változataitól, azon-
ban reményeink szerint még sokáig hor-
dozzák azok tulajdonságait.

A magyar tyúk a középnagy, kettôs-
hasznú fajták közé tartozik. A tyúkok
súlya 2,0–2,3, a kakasoké 2,5–3,0 kg.
Törzsük középhosszú, kissé hengeres. A
tyúkok háta egyenes és hosszú, a kakas-
oké rövidebb és ívelt. Jellemzô rájuk a
széles, telt és domború mell, a maga-
san tûzött szárny, a jól fejlett tojóhas, a
középhosszú és általában sárga láb, a
test nagyságához viszonyítva túlfejlett
faroktollak és a testhez simuló tollazat.
Fejük kicsi, koponyájuk domború, csô-
rük rövid és erôs tövû, szemük élénk. A
taréj középnagy és hátranyúló, egyene-
sen felálló, a tojóké gyakran megdôlt,
egyenletesen csipkézett egyszerû fûrész-
taraj. Az áll-lebeny finom tapintású és
lekerekített, a füllebeny tojásdad alakú és
mindenkor teljesen élénkvörös.

A finom csontozatú magyar tyúk leg-
fôbb értéke ízletes húsa, mely alapján a
hazai és külföldi piacokon egyaránt ked-
velték. Csirkéi 8–10 hetes koruktól már
értékesíthetôk voltak. Az 1930-as évek-
ben Báldy Bálint irányításával Gödöllôn
végzett nemesítô munka eredménye-
ként a magyar tyúkok tojástermelése
elérte az évi 140–150 darabot, mely alap-
ján évtizedekig kitûnô kettôshasznú faj-
taként tartották számon.

A nemesítés során több színváltoza-
tot alakítottak ki, legelterjedtebb a fehér,
kendermagos, a sárga és a fogolyszínû
változat volt, melyek a mai napig fenn-
maradtak, s mint önálló fajták találhatók
génbankjainkban.

folytatás a következô számban

Ôshonos magyar baromfifajtáink
Ahogy látom, nincs különösebb problé-
ma a kikelettel ebben az évben sem.
Hétvégenként a metszôollók csattogása
és a permetezôk halkabb, vagy kialakí-
tástól függôen, hangosabb zizegése
hal latszik, hogy azután a különféle réz-
vegyületek felvehessék a harcot a nemkí -
vá natos gombák ellen. Tudom, hogy
van nak egyéb vegyületek és egyéb kárte-
vôk is, de úgy éreztem, a kerti tudomá-
nyok iránt kevésbé fogékonyak türelmét
kár lenne próbára tenni egy részletesebb
eszmefuttatással.

De nem csak a kertekben maradt
minden úgy, ahogy maradni szokott.
Ahogy eddig is, a játékos tavaszi szél
lengeti a bokrok ágain fennakadt rek-
lámszatyrokat, vagy éppen táncoltatja
vidáman az utak mellett elszórt sörös-
dobozokat és pillepalackokat. A tánccal,
mint mozgásformával nincs is különö-
sebb problémám, eltekintve persze a
lakodalmi vonatozástól, de engem vala-
hogy lehangol az eldobált szemét vad
tánca a természetben. 

Szerencsére a média világában is
ma radt minden a régiben. Aktuális ce -
leb jeink vagy könnyes szemmel búcsúz-
kodnak a börtönôreiktôl, vagy éppen-
séggel könnyes szemmel mutatkoznak
be nekik. A tévében tehetséges, féltehet-
séges, vagy éppenséggel teljesen tehet-
ségtelen, de ôszinte ismerôsökkel nem
rendelkezô alanyok túláradó magaszta-
lása vagy gyalázása folyik mindenféle
kutató mûsorokban. A hivatalos szervek
szóvivôi még mindig úgy tudnak meg-
fogalmazni egy mondatot, hogy arról
egy épeszû ember azt sem tudja megál-
lapítani, hogy milyen igeidôben és hogy
többes számban van-e, nemhogy azt,
hogy mit jelent. Nincs is ezzel semmi
baj, hová lenne a világ, ha egyszerre
mindenki megértené a különbözô cse-
lekedetek megvalósítását és tényállások
fennforgását. Abszurd helyzet lenne, az
már biztos. Mint ahogy egy hangyakö-
römnyit abszurdnak tûnik az is, hogy
egy közepes minôségû A/4-es fénymá-
solóval doktorit lehet szerezni. Persze
lehet, hogy csak én nem értem a tréfát.

Szóval, maradt minden a régiben,
érez zük, hogy itthon vagyunk. Ahogy a
klasszikus alkotásban is szerepelt, egy
ki csit sárga, egy kicsit savanyú, de a mi -
enk. Egy apró eltérés azért van a filmhez
képest, ezt az itthont mi tettük ilyenné.

Nézelôdô

Minden rendben
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A település közbiztonsági 
és közlekedési helyzetérôl

Vagyon 
elleni b.

Személy 
elleni b.

Közlekedési
b.

Közrend 
elleni b.

Egyéb b. 
Összes 

bûncselekmény

2009 28 4 2 4 0 39

2010 18 4 5 5 2 34

2011 15 1 7 0 8 31

A megyeszékhely közelsége egy község
számára bûnügyi szempontból mindig
magasabb elkövetési számot jelent. Kü -
lö nösen igaz ez, ha kertvárosias övezetek
(ahol nappal alig vannak otthon), jelen-
tôs területû kert- és szôlôterületek tar-
toznak a községhez, illetve a közelében
or szágos fôút húzódik.

Gencsapátiban ez mind teljesül, még -
is, az ismert bûnelkövetések száma már

2. éve csökken. A kedvezô statisztikai
számok mögött kemény és következetes
munka van, a siker fôként Fuchs Balázs
fôtörzsôrmester körzeti megbízott mun-
kájának köszönhetô. Emellett a Gencsa-
páti-Perenye Polgárôrség nyújt jelentôs
segítséget a közbiztonság fenntartásá-
ban a közös járôrözéssel, a rendszeres
jelzésadással.

Polgárôrség
A Gencsapáti-Perenye Polgárôr Egyesü-
let beszámolója a 2011. évben végzett
munkáról

A mûködési területén a Polgárôrség
két legfontosabb partnere: az ön kor -
mány zatok és a rendôrség. Eredmé-
nyességük az egymást kisegítô munká-
ból ered.

2011-ben polgárôreink 201 alkalom-
mal összesen 2626 órát voltak szolgá-
latban, a 201 alkalomból 64-szer gép-
jármûvel. Önálló szolgálatot 132, ren-
dôrséggel közös szolgálatot 69 alkalom-
mal adtak. Rendezvény biztosításában
16-szor nyújtottak segítséget.

Felderítik és jelzik az illegális sze-
métlerakókat, jelzik a parlagfüves terüle -
te ket és a rókák megjelenését a faluban.
Sok gondot jelent a szabadon kó bor ló
kutyák megjelenése a közterületen.

Szakmailag jelentôs segítséget kap a
Polgárôrség a rendôrség bûnmegelôzé-
si osztályától, illetve szerzôdésben alap-
ján mûködik együtt a városi rendôrkapi-
tányság belvárosi részlegével.

A gyakorlati munkát elsôsorban
Fuchs Balázs fôtörzsôrmester körzeti
megbízottal hangolják össze, hiszen
közös járôrtevékenységük így lényege-
sen hatékonyabb. A körzeti megbízott
szolgálatba állásával rendszeresebb lett
a rendôr-polgárôr együttes járôrözés. A
területen való közös jelenlétüknek érez-
hetô hatása van.

LÁTHATÓAN JELEN LENNI! FI -
GYELNI! IDÔBEN JELEZNI!

Ezek a legfontosabb gondolatok,
aminek polgárôrök szabad idejük e
részében, a közösség védelme érdeké-
ben tenni tudnak. (Ez amúgy minden-
kinek állampolgári kötelessége is lenne!)

A szervezetnek jelenleg 25 rendes és
5 pártoló tagja van. Egyesületük honlap-
ján (www.polgarorgp.gportal.hu) továb-
bi információkat olvashatnak.

Továbbra is várják a lakossági beje-
lentéseket a polgárôrség telefonjára
(Csabai János 06 70 38-79-137, Kovács
Ferenc 06 70 37-49-499).

A tájékoztatót a Polgárôrség által 
az Önkormányzat Képviselô-testületéhez
benyújtott 2011. évi beszámolóból és az
önkormányzati támogatás elszámolási

dokumentumaiból összeállította: 
Dr. Ôry Ferenc önkormányzati képviselô

Lakásbetörés 4 alkalommal történt, me -
lyek elkövetôit sikerült felkutatni, elszá-
moltatásuk folyamatban van. Az egyéb
lopásokat jellemzôen kisebb értékekre
követték el. A szôlôhegyen egy esetben
jeleztek betörést.

Közlekedési bûncselekmény 7 esetben
történt, ebbôl háromszor ittas jár mû -
vezetôkkel szemben kellett intézkedni.
Cserbenhagyás és közlekedési tábla ron gá -
lása-eltulajdonítása szerepel még a listán.

Általános probléma a házaló szemé-
lyek rendszeres felbukkanása.

A körzeti megbízott szolgálatát a Gencs -
apáti Önkormányzat anyagi segítségével
fel újított gépjármûvel látja el. A jármû
a megye legkorszerûbb rendôrségi autói
közé tartozik.

Fuchs Balázs körzeti megbízott iro-
dája a Mûvelôdési ház 2. emeletén talál-
ható. Fogadóórát minden hónap elsô
keddjén 16-tól 18 óráig tart. Szolgálati
idejében telefonon a 06 20 34-47-759-os
számon érhetô el.

A bûncselekmények megelôzésében a
lakosságnak is nagy szerep jut, ha odafi-
gyelnek lakókörnyezetükre, a gyanús
jelenségeket idôben jelzik a rendôrség-
nek, valamint értékeikkel kellô óvatos-
sággal bánnak.

A községben 2011-ben történt közleke-
dési balesetek jellemzôen ún. pályaelha-
gyásos ill. az elsôbbség meg nem adásá -
ból eredô balesetek.

A Hunyadi úton jelentôs – részben
át menô – forgalom követel a közleke-
dôktôl fokozott óvatosságot. Fôleg a Hu -
nyadi úton jellemzô a gyorshajtás. A mel -
lékutcákban is elôfordul, de legtöbbször
a Hunyadi úton parkolnak gépjár mû vek -
kel a járdán, így a gyalogos közlekedés
a forgalmas úttestre kényszerül. A jövô-
ben ezekre nagyobb figyelmet fordít a
rend ôrség. Kérjük, a pénzbüntetések el -
kerülése érdekében tartsák be a KRESZ
ide vonatkozó elôírásait:

40. § (8) A járdán – részben vagy
teljes terjedelemben – csak akkor szabad
megállni, ha
a) azt jelzôtábla vagy útburkolati jel meg -

engedi, és
b) a jármû a járda szélességének legfel-

jebb a felét foglalja el, és
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére

legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármû tengelyterhelése az 1000 kg-

ot nem haladja meg.

Heti több alkalommal mérik a jármûvek
sebességét a faluban. Külön kérjük a
sebességkorlátozó (általában 30 km/h)
táblák utasításainak betartását, mert ezek
a balesetek szempontjából a legveszé-
lyesebb szakaszokon találhatók.

A összefoglalót a Rendôrség KMB 
Alosztálya által, az Önkormányzat 
Képviselô-testületéhez benyújtott 

tájékoztató, valamint a képviselô-testületi
ülésen elhangzottak alapján összeállította:
Dr. Ôry Ferenc önkormányzati képviselô
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Közterület-használati problémák
A közterületek használatát a közterüle-
tek rendjérôl és a település tisztaságáról
szóló önkormányzati rendelet egyértel -
mû en meghatározza. Bár legtöbben en -
nek ismerete nélkül is tudják, hogy a sa -
ját ingatlanukon keletkezett hulladékot
nem helyezhetik el közterületen.

Miközben saját udvaruk és kertjük
tisztán tartására kínosan ügyelnek, saj-
nos jó néhányan – szabálysértést el kö -
vet ve – a közterületen helyezik el a tava-
szi és ôszi kerti munkák melléktermé-
keit: cserjék, tuják, fenyôk nyesedékeit,
szô lôvesszôket, nyáron pedig a lenyírt
füvet. Gondolják, az majd ott elkorhad.
Ez igaz is. De addig – különösen a tuják
esetén – több év eltelik, a terület gazoso-
dik, átlagos módszerekkel nem tartható
karban. S a nyesedékkupacok látványa
sem szívderítô. Ezért a hulladékot az Ön -
kor mányzatnak kell elszállítani (mind-
annyiunk adójából fizetve).

Amikor ingatlanunkat hasznosít-
juk, mûködtetjük, keletkezik olyan ter-
mék is, amit nem kívánunk az ingatla-
non tartani (háztartási hulladék, építési
tör melék, kerti hulladék). A háztartási

hul ladék és az építési törmelék el he -
lyezé sét jogszabályok szigorúan szabá-
lyozzák, s bár ilyenek lerakásával is talál-
kozunk közterületen, szerencsére ez
egy re ritkább. A kertekben, kertészetek-
ben felhasznált mûanyagok (fólia, nej-
lon, edények) darabjait a szél könnyen
elviszi. Az önkormányzati és civil kezde-
ményezésû hulladékgyûjtések tapaszta-
lata, hogy ilyen anyagok adják az össze -
gyûj tött szemét döntô többségét.

Szomorú, hogy községünk két patak-
ja, a Gyöngyös és a Perint medrébe is
szór nak háztartási és kerti hulladékot.

A kerti hulladék elhelyezésének leg-
jobb módszere a komposztálás (fakeret-
ben, gödörben, elôre gyártott kom posz -
tá ló edényben… stb.), illetve bizonyos
növények esetén a megszárítás és elé-
getés. Mindkettôre lehetôsége van mind-
annyiunknak, de csak saját területün-
kön! Az udvar és a kert növényekkel való
be telepítésekor, a látvány és a hasznossá -
gi szempontokon túl, célszerû elôtérbe
helyezni a minél egyszerûbb fenntartás
szempontjait is.

Földutakra, útpadkákra is helyeznek

el néha nyesedéket, lenyírt füvet, pedig
az útjavításnak ennél alkalmatlanabb
módja alig van (a növényi részek nedves
idô ben megtartják a vizet, száraz idôben
pedig anyagukkal nem alkalmasak az
úton lévô gödrök tartós feltöltésére). Bel-
és külterületi útjainkon egyaránt van javí-
tani való, s – anyagi lehetôségei szerint –
fordít is az Önkormányzat útfelújításra.

Fontos, hogy az átlagos használat
mellett is jelentôs fenntartást igénylô út-
és csapadékvíz-elvezetô hálózatot, ren-
deltetésének megfelelôen használjuk: ne
az árkokba kerüljön a hulladék (mint
számtalan mezei út mellett látható), gya-
log- és kerékpárúton és a szegélyezô fák
közt lovasfogattal ne szlalomozzunk
mély nyomokat hagyva (mint a Szent-
Kút felé történt). Törekedjünk a közte-
rületek használatakor is a könnyen fenn-
tarthatóság szempontjaira, mert minden
javítás, rendbetétel a mi adónkból lesz
kifizetve.
A tájékoztatót a képviselôi tapasztalatok

és a lakossági bejelentések alapján 
összeállította: Dr. Ôry Ferenc 

önkormányzati képviselô

Tavaszköszöntô Országos Néptáncanto-
lógián a gencsapáti táncosok

2012. március 17-én a MOM Kulturális
Központban (1124 Budapest, Csörsz u.
18.) került megrendezésre „Tavaszkö-
szöntô” címmel a Muharay Elemér Nép -
mû vészeti Szövetség Néptáncantológiá-
ja, ahol Nyugat-Magyarország hagyomá-
nyôrzô Néptáncegyüttesei közös mûsort
mutatattak be nagy sikerrel. 

A Mûsorban közremûködtek: A Sza-
nyi Bokréta Hagyományôrzô Néptánc-
együttes, Szili Hagyományôrzô Egyesü-
let és gyermekcsoportja, Kapuvár Nép-
táncegyüttes és gyermekcsoportja, Vit-
nyédi Énekes Lenke Hagyományôrzô
Együttes, a Gencsapáti Hagyományôr-
zô Néptáncegyüttes és az Ispiláng Együt-
tes. Zenekarok: Boglya Népzenei Együt-
tes, Kajos László és zenekara, Greznár
Zoltán és zenekara, Tulipánt Népzenei

Együt tes, Cseh Tamás és zenekara.
Koreográfusok, együttes vezetôk: Antal
Áron, Csitei Gábor, Csollány Csaba, Ger-
lecz László, Schwarzkopf Gyula, Töreki
Imre, Var ga Albin, Zsámboki László

Az emberi élet fordulói címû mûsor-
ban közremûködött Bognár Szilvia nép-
dalénekes.

Az elôadást rendezte: Csollány Csa-
ba a gencsapáti együttes koreográfusa,

akinek munkájához ezúton is gratulá-
lunk. Köszönjük a segítséget Horváthné
Nagy Katalinnak a Mesebolt Bábszínház
ny. igazgatójának és Antal László Nép-
tánc-pedagógusnak.

Köszönjük minden táncosnak az el -
kö telezett munkát, amelynek révén Nyu-
gat-Magyarország hagyományait, szoká -
sait, táncait mutathattuk be, a több mint
2 órás színvonalas színpadi mûsorban.

Sikeres bemutató Budapesten

Az ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓN az Ispiláng Néptáncegyüttes, és a Le -
génycéh képviseli Gencsapátit 2012. március 31-én a Papp László Arénában. Kö -
zös „vasi” színpadi mûsort láthatunk tôlük a szombathelyi „Kistücsök”, és kör men -
di gyermek néptáncosokkal. A mûsorról következô számunkban beszámolunk.
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HÍR MON DÓ
Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta

Ki ad ja: Kez dô kör Egye sü let 9721 Gen csa pá ti, Szent egy ház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencs muv haz@gpi net.hu

Fe le lôs szer kesz tô: Var ga Al bin
Nyom dai elô ké szí tés: 30/288-99-18

A kö vet ke zô lap zár ta: 2012. április 9.

HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TÔ SÉG!

1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 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!

• 2 db 2 ajtós akasztós szekrény tetôtérbe való (magassága
145 cm) eladó. Ár 15.000 Ft párban. Tel.: 342-618 vagy
06 20 445 1299

• Gencsapáti, Perenye közelében erdôterületet vennék!
Tel.: 06/30/291-3802

• Matematika korrepetálást, felvételi felkészítést, felzárkóz-
tatást vállalok! Tel.: +36/30/630-6388

• Kerékpárjavítást, láncfûrésszel fafûrészelést, fakivágást, ház
körüli munkákat vállalok! Érdeklôdni: +36 20 477 4808
vagy Gencsapáti, Hunyadi u. 12.

Apró

TV, VI DEÓ, HI FI, MO NI TOR, 
SZÁ MÍ TÓ GÉP KÉ SZÜ LÉ KEK JA VÍ TÁ SA

Pin tér Ist ván, elek tro mû sze rész
9721 Gen csa pá ti, Kô sze gi u. 22.

Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053

Nyit va tar tás: min den nap 8.00 – 20.00 óra
Gen csa pá ti, Ba ko nyi Kocs ma, Dó zsa Gy. u. 20.

Te le fon: 94/330 312, 06/30/300 4511

Után fu tó
és be ton ke ve rô
köl csön zés

Után fu tó:
24 órá ra 1300 Ft, 4 órá ra 800 Ft

Be ton ke ve rô:
24 órá ra 1500 Ft

NÉ METH ZOL TÁN
Re dôny, re lu xa, har mo ni ka aj tó,

mo bil és fix szú nyog há ló, na pel len zô
sze re lé sét, ja ví tá sát vál la lom

Tel.: 06/30/361-0730

Gencsapáti lakosoknak külön kedvezménnyel: elôvételben lak-
címkártyával (egy lakcímkártyára csak egy kedvezményes jegy,

illetve bérlet vásárolható)

Elôvételi lehetôséget a www.gencsapatipunkosd.hu honla-

pon olvashatják, gencsapátiak helyben a Mûvelôdési Ház és

Könyvtárban, nyitvatartási idôben vásárolhatják meg külön

kedvezményes jegyet, illetve bérletet.

Bérlet (4 napos)
Elôvételben április 30-ig: 7900 Ft

Elôvételben április 30-tól május 25-ig: 8500 Ft

Helyszínen: 9500 Ft 

Gencsapáti lakosoknak lakcímkártyával elôvételben: 6900 Ft

2012. május 25. péntek Napijegy

Elôvételben április 30-ig: 2500 Ft  

Elôvételben április 30-tól Május 25-ig: 2700 Ft

Helyszínen: 3000  Ft

Gencsapáti lakosoknak lakcímkártyával elôvételben: 2200 Ft

2012. május 26. szombat Napijegy

Elôvételben április 30-ig: 2500 Ft  

Elôvételben április 30-tól május 25-ig: 2700 Ft

Helyszínen: 3000 Ft

Gencsapáti lakosoknak lakcímkártyával elôvételben: 2200 Ft

2012. május 27. vasárnap Napijegy

Elôvételben április 30-ig: 1800 Ft  

Elôvételben április 30-tól május 25-ig: 2000 Ft

Helyszínen: 2500  Ft

Gencsapáti lakosoknak lakcímkártyával elôvételben: 1700 Ft

Vasárnap csak a Burn Party színpad belépôjegyes a Bor-

sodi Nagyszínpad csak éjfél után melyre 1000 Ft a belépôjegy

természetesen, aki napijeggyel rendelkezik az mindkét szín-

padot látogathatja.

2012. május 28. hétfô Napijegy

Elôvételben április 30-ig: 1800 Ft  

Elôvételben április 30-tól Május 25-ig: 2000 Ft

Helyszínen: 2300 Ft

Gencsapáti lakosoknak lakcímkártyával elôvételben: 1600 Ft

Jegyárak a XXI. Gencsapáti
Pünkösdi Fesztiválra




