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XIII. Búcsúi Fogathajtó verseny Gencsapátiban

Geröly Tibor (Főnix LE) főszervező-versenyzőnk a kétfordulós akadályhajtásban 1. helyen végzett (egy kapun múlt a
teljes győzelem, vadászhajtásban kihagyott egy akadályt a gencsapáti versenyző).
Az esős időjárás ellenére is kiváló
hangulat, nagyszerű verseny, szórakoztató lovas és gyermekprogramok jellemezték a tizenharmadik alkalommal megrendezett rangos fogathajtó-versenyt
Gencsapátiban Jakab búcsú napján.
Azért kár volt az esőért?!
15 kettes fogat, és 2 pónifogatos ifjúsági versenyző nevezett a rossz idő ellenére is a Gencsapáti már nemzetközi,
búcsúi fogathajtó versenyre Vas, Zala,
Győr-Moson Sopron, Somogy megyéből
és Szlovákiából. 3 C-kategóriás magyar
bajnok is összemérte tudását – Magyar
Zoltán, Lebics István és Geröly Tibor
fogathajtók személyében.
Gyönyörű lovak, fogatok várták az
érdeklődőket, akik a búcsúi ebéd után
szép számmal kilátogattak hagyományos
rendezvényünkre. A verseny meghívásos

és valóban barátokat láthattunk együtt
versenyezni Gencsapátiban, akik közül
többen támogatóként is részt vesznek a
rendezvény megvalósításában. De azt is
láthattuk, hogy a verseny kihívás hajtónak-lónak egyaránt, és a csúszós pálya
még nagyobb koncentrációt igényel tőlük.
Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Bodorkós Ferenc polgármester a versenyt követően – az időjárás miatt már a sátor alatt –, az eredményhirdetés előtt köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a közösségi összefogást vállalkozók és magánszemélyek
részéről, amely lehetővé teszi, hogy évről-évre itt lehetünk. De a rendezvény
motorja Geröly Tibor (a Gencsapáti Főnix LE versenyzője), aki családjával, kollégáival, barátaival együtt fáradtságot
nem ismerve valósítja meg a programot
minden esztendőben. Elnök úr és polgármester úr ajándékkal köszönték meg
Tibor és a csapat munkáját!
A közönség amellett, hogy remek
versenyt láthatott, a szünetben megcsodálhatta a szentgotthárdi Őr-Nyék Hagyományőrző Egyesület lovasíjász, és
Sülyi Attila juhterelő bemutatóját, ugrálóvár, pónilovaglás és íjászat is várta a
legkisebbeket a búcsúi forgatagban (kár
azért az esőért!)
Eredmények:
Vasárnap 15 kettesfogat állt rajthoz a
meghívásos, 13. alkalommal megrendezett Búcsúi Fogathajtó versenyünkön
Gencsapátiban. Geröly Tibor – aki itt
egyben házigazda is volt –, az akadályhajtás két fordulóját ezúttal hibátlanul teljesítette – akárcsak Bíró Attila (Lukácsházi SE) és Horváth Károly (Rába Parti
LK), majd az összevetésben alakult ki a
végső sorrend közöttük, ahol a házigazda
sikerének örülhettünk.
Akadályhajtás (két forduló és az
összevetés alapján): 1. Geröly Tibor
(Gencsapáti Főnix LE), 2. Bíró Attila (Lukácsházi SE) 3. Horváth Károly (Rába
Parti LK), 4. Kolozsi János (SVK), 5. Gasparovics László (SVK) 6. Lebics István
(Zalalövő és Környéke LSE)
Vadászhajtás: 1. Pózvék István ( Zala-

lövő és Környéke LSE), 2. Vankó Imre
(SVK), 3. Kránitz Ferenc (Zalalövő és
Környéke LSE), 4. Kolozsi János (SVK) 5.
Gasparovics László (SVK), 6. Fülöp
Roland (Szeleste és Környéke LSE)
Az összetett verseny győztese Pózvék
István (Zalalövő és Környéke LSE) a vándorserleget – a Vas Megyei Közgyűlés és
Gencsapáti Önkormányzat képviseletében – Majthényi László elnök és Bodorkós Ferenc polgármestertől vehette át.
Szintén ők gratuláltak és adták át a külön díjat Majthényi Panna és Rozmán
Luca ifjúsági versenyzőknek, akik egyes
pónifogattal akadályhajtásban és vadászhajtásban is kiválóan teljesítettek.
Az eredményhirdetés végén fogathajtók, díjátadók és a nézők együtt énekelték a Himnuszt, meg volt a méltósága a
napnak!
Részletes versenyeredmények:
http://www.katonairoda.hu/
Köszönet Katona Balázs vezetőbírónak, Katona Balázsné Anita versenyirodának, Bakó János pályaépítőnek és Kis
Ágnes Főnix LE elnökének a szakmai
munkáért és lebonyolításért.
Hagyományosan speciális tombolánkon száznál is több ajándékot sorsoltunk, ahol a kakasok, a bárány és póniló
már elengedhetetlen része a gencsapáti
verseny nyereményözönének.
Köszönjük minden támogatónak a
segítségét, a közönségnek a lelkes biztatást és a kitartást az időjárás ellenére is!
Zárszóként mi is csak annyit mondunk, mint minden esztendőben: Jövőre
veletek ugyanitt!
(va)
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Gencsi Kincskereső Tábor
Hosszú idő után újra táborozó gyerekektől volt hangos a Gencsapáti Művelődési
Ház. Július első és második hetén szerveztük a tábort, összesen több mint 100

gyermek részvételével. A tábor legalapvetőbb célja a közösség teremtés, hogy a
gyermekek minőségi időt tudjanak egymással eltölteni. További fontos célja

hírmondó

volt a tábornak a Gencsapáti értékek
ismertetése, bemutatása, természetesen
mindez játékos formában.
Mi is történt a táborban? A táborozók már az első naptól kezdve négy csapatot alkottak. Reggelenként hol sorversennyel, hol kötélhúzással, hol kidobóval mérték össze ügyességüket. Egy biztos, a második hét végére már minden
csapat tudott úgy futni, hogy tojást vitt
kanálban (utólag eláruljuk: az összes
tojás meg volt főzve). A délelőtt hátralevő részében kézműves foglalkozásokon
vettek részt a táborozók. Készült papírsárkány, háromféle karkötő, csapatzászló, baglyos guriga. Volt origami, nemezelés, papírmerítés, körmönfonás. A gencsi
tojáskaparást is kipróbálhatták a gyerekek, papírtojásokat díszíthettek a hagyományos karcolásos technikával, és Jakab
templomos képeslapokat is készítettek
különleges technikával. Keddenként
Csordás Csabáné Marika néni mutatta
meg helytörténeti gyűjteményét, tartott
a gyerekeknek tárlatvezetést. Bálint atya
pedig a gencsi templomot mutatta be a
gyerekeknek, mesélt érdekes dolgokat
róla. Ebéd után a csendes pihenőben
Varga Albin mesélt Ördögkő legendákat,
beszélt Gencsapáti értékeiről, Tóth
Tamás (Tápi) mondta el micsoda dolog
legénynek lenni, főleg egy legénycéhben.
A gyerekek a különböző gencsi táncokkal is megismerkedhettek. Délutánonként volt, hogy legénypróbákat lehetett
kiállni, volt vízi pisztoly csata, csapatépítő játékok, íjászkodás, aszfaltkrétázás,
foci, szabad játék is.
A tábor csúcspontja a pénteki nap
volt, ekkor zajlott a kincskeresés. A falu,
különböző pontjain –összesen 6 állomáson- kellett a gencsi értékekhez kapcsolódó feladatokat teljesíteniük a gyerekeknek. Az első héten a végállomás a
Szentkút volt, ahol is az utolsó - egyben
legnehezebb - próbát is kiálló csapatok
megkereshették megérdemelt kincsüket. Második héten új kihívás elé állította az időjárás a szervezőket: esett az eső.
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Egy kisebb kört téve, a Művelődési Házban ugyanolyan lelkesedéssel leltek a
kincsek végül gazdára.
Hogy elértük-e a célunkat? Alapvető
tapasztalat, hogy a gyerekek nyitottak
voltak a falujukhoz kötődő ismeretekre.
Rácsodálkoztak a Szent Flórián szoborra,
tudják melyik érték található a gencsalsói vasútállomásnál, ahogy azt is, hogy
mit ábrázol a sekrestye restaurált festménye, és bár a kincskeresés feladatai
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szigorúan titkosak, egyet elárulunk: egy
gencsi táncot meg kell tudni nevezni. A
csapatok viszont ennél is ügyesebbek
voltak, a hét végére, mind a négy csapat
fel tudta sorolni mind a négy fő gencsi
táncot.
A tábor főszervezője Spiegel-Szabó
Viktória, Varga Albin. Munkatársak, akik
teljes odaadással vettek részt a tábor
megvalósításában: Palatin Vivien, Benczikné Fábián Éva, Balaton-Szanyi Viktó-
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ria, Nagyné Burkon Andrea, Jáger Imréné, Szilasi Imréné, Gergácz Gábor és Pék
Krisztina. Voltak lelkes, önkéntes tanulóink, akik igazán önzetlenül, nagy lelkesedéssel segítették táborunkat: Kummer
Zsófia, Ferenczy Bogi és Gergő, Lékai
Dorka, Varga Kata, Nagy Fanni, Guttmann Évi, Gyöngyössy Karolina, Lajtai
Johanna.
Reméljük jövőre is együtt kutathatunk a kincs után Gencsapátiban!

Badacsonytördemicen táborozott a Kiskópic
Június utolsó hétvégéjén tartotta szokásos nyári táborát a Kiskópic csapata.
A helyszín ezúttal a festői környezetéről híres Balaton-felvidéken található
Badacsonytördemic volt. Vendéglátónk
Szabó Csaba, a Tördemic Néptáncegyüttes vezetője segítségével ismerkedtünk a vidék táncaival, régies kultúrájával. A Bakonyi és Balaton-felvidéki páros
táncok mellett, a legények a vidék bottal
és söprűvel járt eszközös táncaival, míg a
leányok a gyermekek kedvelt játékaival
ismerkedtek. Táborunkat meglátogatta a
híres szentgáli pásztorcsalád utolsó sarja,
Bartalos Jani bácsi, nyírádi juhászember.
A pásztor életet bemutató előadása örök
emlék marad mind a gyermekek, mind a
felnőttek számára. A tánc- és énektanulás mellett természetesen maradt idő a
kikapcsolódásra is. Meglátogattuk a
Balatonszentgyörgyön található Csillagvár Múzeumot, ahol még a sólymászat
világába is betekintettünk.
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 20-án 16.30
órakor rendkívüli, nyilvános ülést tartott
a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Kiss
Tibor és Jáger József önkormányzati
képviselő (6 fő). Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során
1. döntött
1.1. a Szentkúton lévő 8 db hársfa
gyógymetszési és koronaápolási munkálatainak elvégzésére benyújtott vállalkozói árajánlatokról,
1.2. a Szentkút növénytelepítési
munkálatainak elvégzésére benyújtott
vállalkozói árajánlatokról
Az Önkormányzat – Bozzai, Dozmat,
Perenye és Vép településekkel együttműködve – konzorciumi támogatási
kérelmet nyújtott be a Pannon Élmény
Program – Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítására kiírt
pályázatra. Az Önkormányzat a pályázat
keretében a Szentkút parkosítását, térelemek kihelyezését, a Szentkút vízelvezetését, valamint a területen lévő fák fasebészeti kezelését valósítja meg.
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 4-én 16.30
órakor rendkívüli, nyilvános ülést tartott
a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Abért
Valentin, Gergácz István, Jáger József és
Kiss Tibor önkormányzati képviselő (6 fő).
Tolnay Ákos önkormányzati képviselő
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni a képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés során
1. döntött a Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú
ingatlanból kialakítandó kb. 30 ha nagyságú külterületi földrészlet értékesítésére
kiírt nyilvános pályázat keretében benyújtott pályázatról – a Képviselő-testület a
pályázat tartalmi hiányosságai miatt a
pályázatot érvénytelenné nyilvánította, a
pályázati eljárást – érvényes árajánlat hiányában – eredménytelenné nyilvánította

2. nyilvános, egyfordulós pályázatot írt
ki a Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú ingatlanból kialakítandó kb. 30 ha nagyságú külterületi földrészlet értékesítésére
3. elfogadta a „Gencsapáti Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési
pályázat megvalósítása érdekében megtett polgármesteri intézkedésekről szóló
tájékoztatót, egyben felhatalmazta a polgármestert a projekt befejezésével kapcsolatos intézkedések megtételére
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 11-én 16.00
órakor rendkívüli, nyilvános ülést tartott
a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati képviselők (6 fő). Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző

Móritz Lászlónét 90 éves születésnapja
alkalmából köszöntötte Bodorkós Ferenc
polgármester és adta át Orbán Viktor
miniszterelnök emléklapját és az önkormányzat ajándékát. Isten éltesse Janka
néni erőben, egészségben!

A Képviselő-testület a testületi ülés során
1. döntött (arról, hogy)
1.1. támogatási kérelmet nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására kiírt pályázatra
1.2. a háztartásoknál keletkező
elektronikai hulladék begyűjtésére és
ártalmatlanítására kiírt beszerzési eljárása keretében benyújtott árajánlatokról

Újra üzemel az OTP ATM

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. július 18-án
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános
ülést tartott a Művelődési Ház és
Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati képviselők (6 fő). Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés
során támogatási kérelem benyújtásáról
határozott a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében
Összeállította: Dr. Görög István jegyző

A felújított Polgármesteri Hivatal
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Meghívó
Gencsapáti Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Szent István király és a magyar
államalapítás tiszteletére, valamint az
Apáti búcsú alkalmából rendezett
ünnepi megemlékezésre.
Időpont: 2019. augusztus 20. (kedd)
Helyszín: Apáti templom, templom előtti tér
Program:
10.00 Ünnepi szentmise az Apáti templomban
11.00 Megemlékezés a templom előtt
Közreműködnek: Gencsapáti népművészeti csoportjai és a Compañía de Danza
Mexicana QUETZALCOATL Néptáncegyüttes Mexikóból, a Sárvári Nemzetközi Néptáncfesztivál vendég együttese
Ünnepi beszédet mond: Bodorkós
Ferenc polgármester
Vendégünkről:
Compañía de Danza Mexicana
QUETZALCOATL (Mexikó)
A 2002-ben alapított Compañía de
Danza Mexicana QUETZALCOATL
Mexikó városából érkezik Sárvárra, a 39.
Nemzetközi Folklórnapokra. Alapításuk
óta 50 táncosukat évente tízezer néző
látta, 30 évadban különböző mexikói
színházakban.
Az együttest táncosok és Raquel Barroso Pérez and José Alfredo Soní Perusquía koreográfusok alapították, 2006
óta a CIOFF tagjai. A CIOFF Mexikó
szervezésében 2007-ben a központi
régióban második helyezést értek el, valamint első helyezést a Dances and Dances
versenyben mexikói állami szinten.
A munkájuk nagyszerű minőségének
köszönhetően számos nemzetközi fesztiválra hívták meg őket!
Színes, dinamikus táncaik közt van a
Danza Azteca, Calabaceado, Veracruz,
Jalisco, Nayarit.
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Elektronikai
lomtalanítás

Gumiabroncs
begyűjtés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Önkormányzat elektronikai lomtalanítást végeztet a településen.
Az akció keretében begyűjtjük a
feleslegessé vált, bontatlan elektromos
és elektronikai eszközöket és gépeket
(mosógép, tv, tűzhely, számítógép,
monitor, mikrohullámú sütő, lemezjátszó, videó, kávédaráló, hajszárító).
Kérjük, hogy az elszállítandó eszközöket – a fosztogatás elkerülése, és a település gondozottságának megőrzése érdekében – ne helyezzék ki közterületre!
A feleslegessé vált elektronikai eszközöket a Gencsapáti lakcímkártyával
rendelkező személyek

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Önkormányzat a település gondozottságának megőrzése, valamint az
illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében használt gumiabroncsbegyűjtési akciót végeztet a településen.
Az akció keretében leadható motorkerékpár, személyautó és kisteherautó
gumiabroncs maximálisan 120×40 méretben, tisztán, felnimentes állapotban.
Kérjük, hogy gumiabroncsot ne helyezzenek ki közterületre!
A gumiabroncsokat a Gencsapáti
lakcímkártyával rendelkező személyek
2019. augusztus 23-án (pénteken)
8.00 – 18.00 óra között
2019. augusztus 24-én (szombaton)
8.00 – 13.00 között
adhatják le a Gencsapáti, Hunyadi út
227. (régi kisiskola) udvarán.
A használt gumiabroncsok begyűjtésének zavartalan lebonyolításához kérem az együttműködésüket!
Bodorkós Ferenc, polgármester

2019. augusztus 23-án (pénteken)
8.00 – 18.00 óra között
2019. augusztus 24-én (szombaton)
8.00 – 13.00 között
hozhatják be a Gencsapáti, Hunyadi út
227. (régi kisiskola) udvarára.
Az akció keretében bontott, illetve hiányos elektromos és elektronikai eszközöket nem tudunk átvenni!
Idős, beteg személyek esetén az Önkormányzat Műszaki Csoportjának munkatársai 2019. augusztus 21-én (szerdán) és
augusztus 22-én (csütörtökön) a háztól
beszállítják a feleslegessé vált elektronikai eszközöket.
A háztól történő begyűjtési igényt az
520-225-ös vezetékes, illetve a (30) 6904056-os mobilszámon lehet bejelenteni.
Az elektronikai lomtalanítás zavartalan lebonyolításához kérem az együttműködésüket!
Bodorkós Ferenc, polgármester

Véradás hírek
2019. július 23-án fröccsel, bodza szörppel és zsíros kenyérrel vártuk a Gencsapáti véradókat. Ezen a napon 19 fő
tudott sikeresen vért adni. Külön gratulálunk Bodorkósné Mónikának ELSŐ
véradásához és Jáger Andornak, aki most
lett 25-szörös véradó!!!
Az idén nyáron minden véradó nyereményjátékon is részt vesz, amihez sok
szerencsét kívánunk! (Ne felejtsetek el
regisztrálni augusztus 30-ig!)
Köszönjük szépen mindenkinek az
önzetlen segítséget!
Véradás szervezők
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Egyházi események, programok
 Jó idő esetén SZOMBAT ESTÉNKÉNT 19 ÓRÁTÓL A SZENTKÚTON
tartunk vasárnapra érvényes szentmisét
az alábbi szombatokon: augusztus 3.,
augusztus 10., augusztus 17., augusztus 24;
valamint: NAGYBOLDOGASSZONY
FŐÜNNEPÉN, AUGUSZTUS 15-ÉN,
csütörtökön, szintén 19 ÓRÁTÓL.

 VASÁRNAPONKÉNT:
reggel 8 órakor AZ APÁTI TEMPLOMBAN,
délelőtt fél 10-kor A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN tartunk szentmisét.
(Augusztus 11-én és 18-án vasárnap
reggel 8 órakor az Apáti templomban
nem lesznek szentmisék!)

 ÁLLAMI ÜNNEPÜNKÖN, augusztus 20-án, kedden, AZ APÁTI TEMPLOM BÚCSÚI SZENTMISÉJE DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR KEZDŐDIK!
A szentmise után áldjuk meg az új
búzából készült kenyeret.
A plébániatemplomban ezen a napon
nem lesz szentmise!

Egyházközségi hozzájárulás
Augusztus 18-án, a hónap harmadik
vasárnapján, délután 3 és 5 óra között
egyházközségi hozzájárulás gyűjtése
lesz a Gencsapáti Plébánián.
Hozzájárulásunkkal helyi templomaink, egyházi létesítményeink és épületeink (Szentkút, Közösségi ház, Plébánia)
fenntartását, működését segítjük.

Az egyházi hozzájárulás mértéke a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által országosan megállapított éves nettó
jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves
nyugdíj) 0,5%-a, amely az alábbi táblázatból kikereshető.

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

Faápolás a Gencsapáti Szentkúton.
Megújultak a 100 éves hársfák a település
szakrális helyén

Havi nettó
kereset/nyugdíj

0,5%
havonta

Éves nettó
kereset/ nyugdíj

1 év=0,5%
x 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

Támogatásukat hálásan megköszönjük, adományaikat a jó Isten fizesse meg bőkezűen!
Gencsapáti Egyházközség
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A XIII. Búcsúi Fogathajtó
Verseny támogatói

Születésnapi köszöntések
a klubban

Köszönet a segítségért támogatóinknak, akik nélkül
nem jöhetne létre hagyományos rendezvényünk
Gencsapátiban! Előre is elnézést kérünk, ha valakit
kifelejtettünk.
Albert László (Vaskeresztes), Bárdosi Jánosné (Ga),
Bíró Attila – Vát, BNT Kft – Szombathely, Bodorkós
Ferenc polgármester, Bodorkós Józsefné és családja –
Gencsapáti, Bodorkós József Gyöngyösfalu, Bodorkós
József (Csömi) és családja (Ga), Bodorkós László és
családja (Ga), Bokor Zoltán – Uraiúfalu, Borsfai István
(Ga), Csiszár Ferenc (Ga), Erős család és Erős István –
Uraiúfalu, Farkas Csaba (Ga), Fatalin Gyula – Perenye,
Fazekas Ferenc (Ga) , Ferenczi Endre (Ga), Ferrum
Kft. (Ga), Fish Farm – Zsennye, Főnix LE – Kis Ágnes
Gencsapáti, Gaál László (Ga), Gáncs János – Uraiújfalu, Gencsapáti Község Önkormányzata, Gencsapáti
Művelődési Ház és Könyvtár, Gencsapáti Dohánybolt,
Gerencsér Beáta iskolaigazgató, Geomé Kft. – Vép,
Gergácz Alajos (Ga), Gergácz István(Ga), Gergácz
László (Ga), Geröly Lászlóné (Ga), ifj. Geröly Tibor
(Ga), Geröly Tiborné (Ga), Geröly Mónika – Uraiújfalu, Rézkakas Vendéglő, Geröly Szilvia (Ga), Gravitáció
Kft – Szombathely, Horváth Lajos (Ga), Hosszú család
(Ga), ifj. Katona Zoltán (Ga), Interchair Kft. – Dr.
Kondor János (Szombathely), Jáger Imre és családja
(Ga), Kápolnai István (Ga), Katona László és családja
(Ga), Katona Zolán és családja-Herény, Kercselics István és családja (Ga), Kiss Kertészet – Kiss Tibor (Ga),
Komáromi Kázmér Gencsapáti, Kondora Tekéző
Perenye, Kovács Krisztián és családja – Perenye,
Kovács Miklós Zalalövő, Kovács Vince és neje (Ga),
Lászlóné Németh Zsuzsanna – Csönge, Lebics István
Zalalövő, Ludwig 2000 Bt. (Ga), Lukácsháza Község
Önkormányzata – Virág János polgármester, Marosi
Lászlóné (Ga), Máté László és családja (Ga), Mészárosné Baán Ildikó Óvodavezető, Mészáros Béla és családja(Ga), Molnár Gábor (Ga), Mucza Béla és családja
(Ga), Nyugat Produkció Kft. – Tolnay Ákos, Dr. Nádasi Géza(Ga), Perintkert Kft. – Kovács Zoltán(Ga), Pintér Endre és csapata – Horváth Gyula, Horváth Kornél, Magyar Ferenc, Molnár Kálmán, Ottó József)
Péter P. Bútoripari Kft. (Ga), Piri József – Szombathely, Plajszer József és családja(Ga), Radányi György
és családja, Rézkábel Bt. (Ga), Robert Holz Kft. (Ga),
Savaria Agrár Kft. – Schmalzel Antal, Stumpfel Lajos
és családja (Ga), Szabó István – Uraiújfalu, Szaller
Roxana-Szombathely, SZETT Kft. – Szombathely,
Szijártó Tamás és családja(Ga), Szkendó Kft. – Szombathely, Szőlős István – Szombathely, Tokaji Nagy
Sándor és családja (Ga), Tóth Gábor(Ga), Tóth
Györgyné(Ga), Tóth László – Zalalövő, Tóth Tibor és
családja (Ga), Tömő Ákos (Ga), Török Árpádné (Ga),
Vasi Fulltáv Kft. (Ga), Varga Attila – Szombathely, Vas
Megyei Közgyűlés, Vincze Alajos és családja (Ga),
Viserálek Sándor – Szombathely,
Zalalövő és környéke Lovas
Sportegyesület.

A nyáron két klubtagunkat is köszönthettük szép kerek születésnapja
alkalmából. Móritz Lászlóné, Janka néni 90 és Büki Imréné 80 évesek
lettek az idén. Ezúton is kívánunk nekik boldog születésnapot, jó egészséget és további szép éveket szeretteik körében!

GERINCTORNA
ALAKFORMÁLÓ TORNA
Fájdalom nélküli egészség!
Rossz a testtartása? Ülő munkát végez? Fáj a háta?

A torna segíti
a gerinc épségének fenntartását,
a fennálló gerincbántalmak javítását.
A foglalkozás helye:
Gencsapáti, Művelődési Ház
Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Jelentkezni lehet:
A foglalkozások előtt a helyszínen
és a +36-30-330-2442-es telefonszámon.
A foglalkozások időpontja: szerdai napokon 17.30–18.30-ig
Az első foglalkozás időpontja: 2019. szeptember 4.

2019. július–augusztus
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Apróhirdetések
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m 2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár utazásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre
javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz oldalon 6,61 teljesítmény, méret: 48x82x42
cm, 35 m 2 helyiség fűtéséhez javasolt.
Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), és
nagy kovács satu eladók! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• 20 m-es öntözőslag és vezetékes gáztűzhely eladó! 94/330-327
• Gencsapátiban, az Ady utcában 4424
m2 építési telek, a szőlőhegyen 1514 m2
zárkert eladó! Tel.: 06/20/943-1772
• Katlan, 50 és 70 literes üst eladó.
Tel.: 06/70/371-1042
• Építőipari és kerti munkákat vállalok. +36307324545
• Használt, palackos bekötésű gáztűzhelyt keresek! (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
• Keményfa szék párnázott üléssel
5000 Ft/db, Hintaszék 8000 Ft/db, Teatűzhely 6000 Ft Érdeklődni: 0630/4134729

Nem szeretnél műkörmöt, de mégis
igényes ápolt körmökre vágysz?
SHELLAC A MEGOLDÁS!
Válaszd a Cnd tartós hibrid lakkját!
– Erős, mégis rugalmas
– Leoldható, tehát nincs reszelés, ami
károsítaná a természetes körömlemezt
– Tartós, mint a zselé
– Rengeteg gyönyörű szín és díszítés,
amikből kedvedre válogathatsz!
A munkáimat megnézheted Facebookon Dengi Ivett Shellac Pro néven!
Telefon: 06-30/4284288

Szenvedélyem az INGATLAN! Küldetésem az OTTHONA!
Számomra mindig is fontos volt, hogy olyan otthonom legyen, ahova mindig szívesen
térek haza. Valószínű ezért is tudom átérezni az ügyfelek ingatlan keresését vagy épp
a régitől való megválását. Ha Ön is eladná ingatlanát, vagy épp új otthonát keresi,
hívjon bizalommal, vagy írjon e-mailt.
Mondja el az elképzeléseit és én segítek a megvalósításban.

GERÖLY SZILVIA • +3670/ 333-96-22 • geroly.szilvia@dh.hu
„Az otthon nemcsak tégla, meg malter, hanem egy érzés is. Az érzés, hogy tartozunk valahová és persze a szereteté, egy jobb jövőjé, a reményé.” Marciano

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP

KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA

Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész
9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053

ÉLELMISZERBOLT
Apáti Mini Shop Bt.

(Gencsapáti, Hunyadi u. 393.)
Szeretettel várja régi és új vásárlóit az
alábbi nyitvatartási időben:
H-P.: 6.00–14.00, Szo: 6.00–12.00

e.v.

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 452.
+36-30/176-6107
ivkrisztian@gmail.com
TELJESKÖRŰ
FÉMIPARI SZOLGÁLTATÁS
helyszíni felméréstől
a kivitelezésen át a felszerelésig
Kapuk, úszókapuk, kerítések
lépcsők, korlátok, előtetők,
kerti tárolók, hídrácsok
Kovácsoltvas kapuk,
kerítések, korlátok
A gyártáson túl vállalom meglévő,
illetve általam gyártott kapuk
automatizálását.

hírmondó
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Országos BMX bajnokság Gencsapátiban
Országos bajnokság illetve Magyar Kupa
verseny volt augusztus 3–4-én szombatvasárnap Gencsapátiban. A rendezvény
főszervezője, a mindössze 23 esztendős
Vincze Gergely az előző országos bajnokságok színvonalához képest más
stílusú versenyt rendezett.
Szombaton 16.00 órakor Bodorkós
Ferenc Gencsapáti polgármester nyitotta
meg a rendezvényt és köszöntötte az
ország BMX versenyzőit, és a lelkes ama-

tőröket. Kiemelte, hogy a Pünkösdi, a
Fogathajtó nagyrendezvények után,
Vincze Gergelynek köszönhetően újjáéled a BMX hagyomány Gencsapátiban,
erre a hétvégi magyar bajnokság a legjobb példa.
A versenyen minden korosztály
elindulhatott – a legkisebbek még
pedál nélküli kis futóbiciklin versenyeztek. A hangulat nagyon jó volt,
nem túl sok gencsi induló, és a változé-

kony idő ellenére szép számmal voltak
kint érdeklődők.
A BMX szakág a kevésbé felkapottak
közé tartozik, a magyar versenyzők kevés
nemzetközi versenyen tudnak részt venni. Jó kezdeményezés a magyar BMX-eseket is felvonultató Alpok–Adria-kupa,
amely magas színvonalú nemzetközi
licences verseny.
Gencsapáti nemegyszer adott már
otthont BMX-viadaloknak, az elmúlt 3–4
évben mégsem rendeztek itt versenyeket. Vincze Gergely mert nagyot ál modni, és vállalta, hogy újra elhozza a
községbe a BMX szakág legfontosabb
hazai eseményét. Köszönjük a színvonalas szervezést, és gratulálunk a versenyzőknek, külön a gencsapáti versenyzőknek és Vincze Gergelynek a győzelemhez!
Eredmények – Országos Bajnokság
Gencsapáti
Amatőrök kategória
3–6 év: 1. Molnár Dániel, 2. Kunovits
Lóránt (Gencsapáti KSE), 3. Unger Bence, 4. Kocsis Kata (Gencsapáti KSE)
7–10 év: 1. Kleé Balázs (Gencsapáti
KSE), 2. Kreisz Kristóf, 3. Tóth Barácz
Áron
11–14 év: 1. Nagy Ármin 2. Zsoldos
Péter,3. Reymeyer Zétény, 4. Kleé Krisztián (mindegyik a Gencsapáti KSE versenyzője)
15+: 1. Német Olivér,2. Balogh Péter,
3. Károlyi Marcell, 4. Szabó Dániel (mindenki a Gencsapáti KSE versenyzője)
A profi mezőnyben,
Gyermek 1 kate gó riá ban: Lengyel
Gellért,
Gyermek 2: Pálinkás Balázs,
Serdülő: .Zsembery Boldizsár,
15–16 év: László Milos végzett az első
helyen.
A +17 felnőtt kategória végeredménye: 1. Vincze Gergely, (Gencsapáti KSE),
2. Mészáros Krisztián, 3. Prájczer Péter
Fotó: Ohr Tibor

2019. július–augusztus
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Néptánctábor Györgyfalván
Itthon vagyunk, de a szívünk egy kis
darabkája ott maradt egy kis faluban,
Erdélyben, Györgyfalván.
Az Ispiláng és a Kópic táncegyüttes, valamint a Vadhajtás csoport pár tagja idén
egy csodálatos falucskában Györgyfalván
tölthetett el egy felejthetetlen hetet.
Megismerkedtünk a györgyfalvi táncokkal, minden nap két próbán vettünk
részt, majd az estéket mindig egy jó hangulatú táncházzal zártuk. Megismertük
az ottani embereket, sokat beszélgettünk

velük, megtudhattuk milyen nagy szívvel, lélekkel őrzik, védik magyarságukat,
új barátságokat kötöttünk. Az egyik
napon ellátogattunk a Tordai- hasadékhoz és Torockóra is. Nagyon jól éreztük
magunkat, és sok-sok élménnyel tértünk
haza! De igazán beszéljenek helyettünk
a képek, talán vissza tudják adni, azt az
érzést, amit mi ott átélhettünk ez alatt az
egy hét alatt. Köszönjük mindenkinek,
aki lehetővé tette, hogy eljuthattunk ide!
Talán még visszatérünk egyszer….

CSOÓRI SÁNDOR ALAP

hírmondó
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Vasi néptáncok és népdalok töltötték be
a Muharay Udvart a 29. Művészetek Völgyében
Július 26-án a Művészetek Völgyében
Vas megye néptánc és népzenei hagyományait mutatták be a Muharay Színpadon.
A nagy meleg miatt egy órával csúsztatták a szervezők a vasi napot a Muharay Színpadon, így örömmel konstatáltuk, hogy csak a hangbeállás foszlányai
fogadtak az udvarban. No, meg számos
ismerős a Gencsapáti Hagyományőrző
Néptáncegyüttes „holdudvarából”,
hiszen most már évről évre van egy nap
a Völgyprogramban, ami a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség vasi tagjainak ad bemutatkozási lehetőséget.
Ennek sorát a Boglya Népzenei
Együttes lemezbemutató koncertje nyitotta, akik „Járd meg bongyor” címmel
Békefi Antal gyűjtése nyomán adtak elő
talpalávaló vasi dallamokat. A zenekar
két évvel ezelőtt kapta meg a családtól
Békefi Antal teljes vasi gyűjtésének
hangzóanyagát. A hatalmas anyag meghallgatása, lejegyzése, válogatása során

érlelődött bennük egy kiadvány létrehozásának gondolata.
A 35 éves zenekar tagjai táncházi
zenészek, ami a dallamok válogatásának
szempontjait alapvetően befolyásolta.
„Segítenünk kell a táncegyütteseket,
hogy a tánc alá válogatott zenei anyaguk
változatos legyen.” – áll az album borítóján. A Boglya-koncertet követően a
Bakafánt Népdalkör, a Kekeri Citera

együttes és a Keltike Népdalkör, a Tanai
Erzsébet vezette Vasi Népdalstúdió és a
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes néptánc-népzenei műsora várta
az érdeklődőket! A zenei kíséretben közreműködött a Boglya Népzenei Együttes,
tamburán Filipovits Rajmund, Steiner
Marko és Brezovich Martin.
Fotó és szöveg: Büki László – vaskarika.hu
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Érték és közösség – Gencsapáti falunap 2019
lebonyolítása kb. 13–17 óra között.
(Információ: Varga Albin 30/560-5099)
Egészségsátor – a Gencsapáti Szociális Szolgáltató Központ és a Védőnői
szolgálat közreműködésével.
Játszóház, arcfestés és játékok kisgyermekeknek, családoknak!
Légvár, ugráló vár, körhinta, póni
lovaglás a helyszínen!
2019. szeptember 7. Gencsapáti Sportpálya
Helyi érték és közösség – kulturális
programsorozat Gencsapátiban. A tavalyihoz hasonlóan helyi értékeink bemutatására és egy közös együttlétre invitáljuk Önöket!
13.00 „Gencsapáti ízei” címmel főzőversenyt hirdettünk, amelyre, családok,
közösségek, baráti társaságok, civil szervezetek jelentkezését várjuk! A verseny

15.00– 21.00
Színpadi műsor a rendezvénysátorban
Közreműködnek:
Apponyi Albert Általános Iskola,
Gyöngyös kert Óvoda, Vasi Népdalstúdió, Gencsapáti Néptánccsoportjai (Kiskópic, Kópic, Ispiláng és Hagyományőrző együtteseink), Boglya Népzenei
Együttes, „Félnótás” Férfi Dalkör

Mészáros Tibor (többszörös világbajnok világcsúcstartó) és gencsapáti Tóth
Árpád (osztrák és nemzetközi felhúzó
bajnok) erőemelő bemutatója
Kiss Aletta – hastánc világbajnok
műsora
Merics Nikolett énekesnő és a spanyol származású Joaquin Serrano flamenco gitárművész – sanzon és latin
műsora
Breaktánc bemutató (Savaria Breakers)
Big Mouse-koncert (operett-sramli)
Közben kb. 17.30-kor a főzőverseny eredményhirdetése, közös estebéd, amelyre
szeretettel várjuk Gencsapáti lakóit!
22.00 UNIKUM BULI
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

16.00–17.00
Batyi Árpád és Horváth Tamás „Csuta” – magyar cigánymuzsika
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Szentkúti esték
Szentkúti esték sorozatban bemutatjuk –
Herczku Ági, Bognár Szilvia közreműködésével Nikola Parov Syndicate koncertjét 2019. szeptember 14-én 19 órai
kezdettel a Gencsapáti Szentkútnál.
A Nikola Parov Syndicate repertoárjában a magyar, a kárpát-medencei, a
kelet-közép-európai archaikus zene és
az azt megszólaltató hangszerek illeszkednek döccenés nélkül a kortárs, klaszszikus neo-tradicionális világzenébe oly
módon, hogy a csatlakozási pontok
maguktól értetődők és természetesek.
E zenei világ evolúciós állomásainak
jól felismerhető kapcsolódási pontjain
viszi keresztül a hallgatót a virtuóz hangszertudással és alapos vokális adottságokkal tökéletesen felvértezett zenészcsapat, mely sok éves együtt-játékkal csiszolódott össze a Nikola Parov nevével
jelzett zenei Syndicate-ben.

Közreműködik:
Herczku Ágnes – ének
Bognár Szilvia – ének
Nikola Parov – duduk, kaval, nickelharpa, gadulka…

Kuczera Barbara – hegedű
Herédi Zsombor – harmonika
Molnár Péter – nagybőgő
Fekete Márton – brácsa

HÍRMONDÓ
Megjelenik 1000 példányban havonta
Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
Felelős szerkesztő: Varga Albin
Nyomdai előkészítés: 30/288-99-18
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