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Foki Józsefnét (szül.: Simon Mária) 90.
születésnapja alkalmából köszöntötte és
adta át Orbán Viktor miniszterelnök
emléklapját és az önkormányzat ajándé-
kát Bodorkós Ferenc polgármester,
Geröly Tibor alpolgármester és Dr.
Görög István jegyző. Isten éltesse Mária
nénit erőben, egészségben!

Foki Józsefné
köszöntése 2020. október 3-án, szombaton, szüreti

felvonulást rendezünk, amelyre minden
érdeklődőt, felvonulót szeretettel várunk!
      A járványügyi helyzetre való tekintet-
tel idén a szüreti mulatságot NEM tart-
juk meg!
      9.30 óra – A termény betakarítási
hálaadás és a szőlősgazdák hálaadó
szentmiséje délelőtt fél 10-kor a Szent-
kúton. Mindenkit szeretettel várunk!
      A szüreti felvonulás kezdete 13.00 óra!
Indulás a Művelődési Ház és Könyvtár
elől, majd végigvonul a menet a település
utcáin és visszaérkezik a kiindulópontra.
      Az elmúlt évekhez hasonlóan öröm-
mel és köszönettel vesszük, ha vendé-
gasztallal várják a felvonulókat!

      Minden érdeklődőt szeretettel vá -
runk! Kérjük a program alatt is vigyáz-
zunk egymásra!
      (Az esetleges változásról a település hon-
lapján és FB oldalán tájékoztatjuk Önöket.)

Gencsapáti Szüret 2020.

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. §
(1) bekezdése alapján az állattartó köte-
les minden 3 hónaposnál idősebb ebet
veszettség ellen saját költségén beoltatni
az alábbiak szerint:
      – a 3 hónapos kort elérteket 30
napon belül,  
      – az első oltást követően 6 hónapon
belül, majd ezt követően évenként.

A veszettség elleni védőoltás helye:
Gencsapáti, Művelődési ház előtti 

parkoló (Szentegyház u. 5.)
Időpontja: 2020. október 7. (szerda)

délelőtt 7.00–8.30
délután 15.00–16.30

Az oltáskor fizetendő összeg 4 500 fo -
rint, mely magában foglalja az előírások-
nak megfelelő oltási könyvek cseréjét, a
hologramos matricát, a féreghajtó tab-
lettákat, valamint az oltás díját.
      Kérem, hogy az eboltásra az eboltási
könyvet szíveskedjenek magukkal hozni!
      A háznál oltás igény szerint történik,
ebben az esetben kiszállási díj kerül fel-
számolásra.
      Felhívom a kutyatartók figyelmét,
hogy a jogszabályi rendelkezések alapján
kizárólag a microchippel rendelkező
kutyák olthatók! 
      A helyszínen lehetőség van chip be he -
lyezésére, melynek költsége: 4 000 forint.

Köszönöm az együttműködésüket!         
Dr. Görög István, jegyző

Eboltás

Temető kerítés
felújítása
Még folyik a temető felújítása a Magyar
Falu Program támogatásának köszönhe-
tően. Közben az önkormányzatunk Mű -
szaki Csoportjának kivitelezésében elké-
szült a kerítés felújítása-festése. 
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Újságunk új sorozatot indított, ahol a
helyi gazdasági fejlesztéseket, vállalko-
zásokat mutatjuk be, hála Istennek van
kiket! Hiszen a település fenntartásá-
hoz nagymértékben ők járulnak hozzá
iparűzési adójukkal és mecénás, támo-
gatói tevékenységükkel. Ismerjük meg
őket!   Végh Lajossal (VL) és Végh And-
rással (VA) a Ludwig 2000 Bt. vezetőivel
beszélgetünk.

Első kérdésem, hogy honnan indult a
vállalkozás? 

VA: A hidegkonyha gyökere a 80-as
évek közepére nyúlik vissza. Az időseb-
bek még biztos emlékeznek rá, hogy
Szombathelyen a Traktoros utcában
működött a Kisker Hidegkonyhai terme-
lő vállalat, aminek apu volt akkor a veze-
tője.  Ők látták el Vas, Győr-Moson-Sop-
ron és Zala megyét hidegkonyhai termé-
kekkel.

VL: Majd 1989-ben jött egy lehető-
ség, hogy ki tudtam menni Ausztriába
dolgozni. 12 évig dolgoztam kint, meg-
fordultam több vendéglátóhelyen.  Már
Ausztriában érlelődött bennem a gondo-
lat, hogy   létre kellene hozni egy saját
vállalkozást. Kezdetektől hidegkonyhai
termelőüzemben gondolkodtam, mivel
meg volt a tapasztalat és a technológia
már csak egy alkalmas hely kellett, ahol
meg tudtuk ezt valósítani. 1997-ben
kezdtük az építkezést, 2000-ben volt
olyan állapotban a konyha, hogy el tud-
tunk kezdeni működni. Mára már min-
takonyhaként szoktak minket emleget-
ni.  A vendégeink részéről is 99 %-ban
mindig pozitív a visszajelzés, és erre is
törekszünk! 

VA: 2000. márciusában nyitottunk
meg, 1 évig mindketten másodállásban,
alkalmazott nélkül dolgoztunk. Nehéz
volt a kezdet, mivel két, már régóta
működő termelő egység közé próbáltunk
beékelődni a piacon. Mindkét konku-
rens cég saját bolthálózattal rendelke-
zett. Hiába volt a mi termékünk esztéti-
kusabb és olcsóbb a kereskedők ragasz-

kodtak a régi beszállítókhoz. Szeren-
csénkre 2001-ben a vépi üzem profilvál-
tás miatt átadta az üzletfelei nagyrészét
számunkra. Sokat   köszönhetünk nekik.
Nem csak vendégeket küldtek még éve-
ken keresztül, hanem segítettek taná-
csokkal, eszközökkel is bennünket. A
következő 5 év folyamatos beruházások-
kal telt. A kevés profitot folyamatosan
visszaforgattuk a hiányzó gépek, beren-
dezések beszerzésére. 2003-ra a Tó Ven-
déglőben üzemelő konkurenciánk is
befejezte a termelést. Így már csak mi
maradtunk a piacon.

Most milyen a piaci helyzetetek?
VA: Aki kifejezetten hidegkonyhával

foglalkozik fő profilként, azok mi
maradtunk egyedül. De ebben a szeg-
mensében az élelmiszeriparnak nem is
tudna érvényesülni sokkal több vállalko-
zás egyszerre. Ez nem olyan termék, amit
napi szinten vásárolnak az emberek, ezt
sokkal ritkábban, alkalomszerűen
fogyasztják. 

VL: Némi konkurencia azért akad,
mert a nagyobb élelmiszerláncoknál áru-
sítanak hasonló termékeket. 

VA: 2003-tól már tudtunk fokozato-
san növekedni, fel tudtunk venni alkal-

mazottakat. Két szakács és egy kisegítő
segíti a munkánkat azóta. Apu másfél
éve nyugdíjas, de örömmel segít, ahogy
édesanyám is besegít, ha szükséges. 

2009-ben csatlakoztunk a Hétforrás
láncolathoz, 2011-től pedig a Coop üzle-
tekbe is szállítunk.  Így már a megyében
az összes Coop és Hétforrás boltban
elérhetőek a termékeink. Azt persze
tudomásul kell venni, hogy a hidegkony-
hai termékek iránt szezonálisan ingado-
zik a kereslet, ezért is egészítettük ki pro-
filunkat rendezvényszervezéssel és
meleg ételek készítésével igény szerint.
Például esküvőket, családi, baráti és
céges rendezvényeket is vállalunk
komplett catering lebonyolítással és
2006. óta több nyári tábor étkezését is
biztosítjuk, többek között a Holdfényli-
getben is. A helyi közösségeket is szíve-
sen segítjük. A nyári focitábor, Kincske-
reső tábor és több intézmény, például
iskola, óvoda jótékonysági bálján is jelen
vagyunk évek óta ezzel színesítve szol-
gáltatásaink körét.

Hogy éltétek meg a pandémiás idősza-
kot? Hogy érintett ez titeket?

VA: Nagyon nehéz volt a helyzetünk.
Ilyen még nem fordult elő az elmúlt 20

A vendégeink 99%-ánál pozitív a visszajelzés
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év alatt. Egy teljesen új helyzettel álltunk
szemben, mivel a korlátozások hatására
szinte 10 százalékos kapacitásra zuhan-
tunk vissza. A mi szegmensünket külö-
nösen rosszul érintette a járvány és a
meghozott intézkedések, mivel a rendez-
vényekkel kapcsolatos rendeléseink
100%-át két napon belül lemondták.
Elmaradtak a ballagások, ami az egyik
legfontosabb bevételünk a karácsonyi
ünnepek után. A korábban egyeztetett
esküvőket bizonytalan ideig elhalasztot-
ták. A boltok a napi rendeléseiket töröl-
ték. Ott álltunk a legnagyobb bizonyta-
lanságban, mivel nem tudtuk, hogy med-
dig fog tartani ez a helyzet. Az első hetek
takarítással, karbantartással teltek, utána
rájöttünk, hogy ez nem lesz egy rövid
időszak. Májustól, ahogy enyhültek a
korlátozások folyamatosan kezdtek visz-
szatérni a megrendelők. A nyári hóna-
pokra tudtuk elérni az előző évek átlagos
forgalmának 60–70 %-át.

A munkavállalóitokat meg tudtátok
tartani?

VA: Az volt a fő szempont a döntése-
ink meghozatalakor, hogy munkaválla-
lóinkat meg tudjuk tartani. Ezért folya-
matosan egyeztettünk velük, hogy szá-
munkra és számunkra is mi lenne a
legoptimálisabb megoldás. Így sikerült

áthidalnunk velük együttműködve ezt az
időszakot részmunkaidő kialakításával
és szabadságolással.  

Ti milyen jövőképet láttok a jelen hely-
zetben?

VA: Ha maradnak a jelenlegi korláto-
zások, akkor a jövőben sem számítha-
tunk nagy volumenű rendezvényekre.
Egyelőre a kisebb családi megrendelése-
ket és a kereskedelmi partnereket látjuk
el. A boltjaink forgalma azonban már
nagyjából helyreállt. 

Túl lehet ezt élni cég szinten?
VL: Abban a szerencsés helyzetben

vagyunk, hogy a termelőüzem a saját
tulajdonunk, ezért nincs például bérleti
díj, amit fizetnünk kéne minden hónap-
ban. Emellett megújuló energiát is hasz-
nálunk a konyhán, ami szintén segítség
a költségek csökkentésében. A tervezett
nagyobb beruházásokat egyelőre parkol-
tatjuk, kivárjuk, hogy miként alakul a
gazdasági helyzet és annak függvényé-
ben fogunk dönteni róluk.

Mit üzennétek egy fiatalnak, aki saját
vállalkozást szeretne létrehozni?

VL: Én mindenekelőtt azt javasol-
nám a fiataloknak, hogy higgyenek
magukban és az álmaikban! Amikor én

kezdtem, akkor sokan ellenezték a terve-
imet. Nekik is szerettem volna bebizo-
nyítani, hogy kitartással, sok munkával
és családi összefogással minden megva-
lósítható.  Fontosnak tartom még, hogy
a vállalkozó mindig alakítson ki jó kap-
csolatot a helyi intézményekkel, közös-
ségekkel, lakosokkal.

VA: A türelem nagyon fontos, mert
egy vállalkozás életében sok hullám-
völgy van, amiknek az áthidalásához
kompromisszumokra és empátiára van
szükség. Ne a hirtelen meggazdagodás
legyen a legfőbb szempont, mert egy
vállalkozást csak apránként, lépcsőzete-
sen lehet felépíteni. Ismerje a határait
az ember, alakítson ki maga köré egy jó
csapatot, szakmai hátteret, akikre és
amikre mindig számíthat. A vállalkozás
napi életében szerintem még nagyon
fontos, hogy a tulajdonos folyamatosan
jelen legyen és együtt éljen a vállalko-
zással.

Ehhez csak gratulálni tudok, jó egészsé-
get és sok megrendelést kívánok nektek
továbbra is, egyben köszönjük az
elmúlt évtizedes együttműködést a
település önkormányzata és intézmé-
nyei, civil szervezeteinek nyújtott
minőségi ellátását és támogatását!
Köszönöm a beszélgetést.
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Az idei évben egy nappal Szent Kereszt
felmagasztalásának liturgikus ünnepe
előtt, szeptember 13-án, vasárnap ünne-
peltük a Szentkút őszi búcsúját. Az ünne-
pi szentmisét főtisztelendő Hurgoi Sán-

dor atya, a kőszegi Árpád-házi Szent Mar-
git Katolikus Általános Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium iskolalelkésze tartotta. 
      A szentmise végén Gombos Bálint
plébános megköszönte mindazok segít-

Szentkút Búcsú – 2020. ségét, akik májustól kezdve a szentkúti
szentmisék, valamint a búcsúi szentmise
előkészítésében, a takarításban, a fűny-
írásban, vagy bármilyen más módon
segítséget nyújtottak.

Gombos Bálint, plébános
(Képek: ifj. Ávár József)

Amint azt a plébániatemplomunkba
betérő kedves hívek láthatják, jelenleg is
zajlik a főoltár teljes restaurálása, amit
részben a feladat nagysága miatt, rész-
ben pedig megfelelő anyagi fedezet hiá-
nyában csak szakaszosan, részletekben
tudunk elvégeztetni. Ferencz Róbert és
Virágh László keze munkája által a két
nagy angyal után, a gyertyatartók felújí-
tása is elkészült. Most a tabernákulum
felújítása van soron. 

Nagyon szeretnénk, ha az egész oltár
mielőbb, még ebben az évben vissza-

nyerhetné eredeti, teljes szépségét.
Ehhez azonban a kedves hívek támoga-
tására is szükségünk van. Az elmúlt évek
tapasztalatai (például a Szentkút stáció-
inak felújítása és más alkalmak is) bebi-
zonyították, hogy összefogással, közös
erővel hamarabb sikerülhet! Ezért az év
további részében is folytatjuk az első
vasárnapi perselygyűjtéseket erre a célra.
Aki pedig emellett is szívesen támogatná
a főoltár felújítását, adományát a temp-
lomban hátul a gyóntatószék előtt lévő
asztal oldalán elhelyezett perselybe is

Tájékoztató a felújítási munkálatokról
beleteheti. Hálás köszönet minden ked-
ves adakozónak, a jó Isten fizesse meg
bőkezűen önzetlen segítségüket!

Mindeközben saját forrásból kicse-
réltettük a Plébániatemplom főbejárati
ajtójánál lévő megkopott lépcsőfokot,
valamint kijavításra került az ajtó mel-
letti és a sekrestyeajtó melletti vakolat is.
A Püspökség anyagi támogatásával pedig
hamarosan megvalósulhat a templo-
munk főbejárati és az oldalhajók bejárati
ajtóinak cseréje is. 

Gombos Bálint, plébános
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 
1. VÁLTOZÁS A

SZENTMISÉK IDŐ-
PONTJÁBAN

•     OKTÓBER 5-TŐL, a hétköznap esti
szentmisék 18 órakor kezdődnek a
plébániatemplomban.

•     VASÁRNAPONKÉNT továbbra is
reggel 8 órakor és fél 10-kor tartunk
szentmiséket a plébániatemplom-
ban. Az iskolai tanévben a fél 10-kor
kezdődő szentmisére elsősorban a
családokat, a hittanos gyermekeket
és szüleiket hívom és várom szere-
tettel.

•     SZOMBATONKÉNT ESTE 6 órától
az Apáti templomban tartunk vasár-
napra érvényes előesti szentmisét.

•     A Szűzanya hónapjában, októberben,
hétköznaponként az esti szentmisék
előtt fél 6-tól rózsafüzért imádko-
zunk a Plébániatemplomban, szom-
batonként pedig az Apáti templom-
ban. Az imádságra szeretettel hívjuk
a kedves híveket, külön szeretettel a
hittanos gyermekeket!

2. BÉRMÁLÁS ÉS ELSŐÁLDOZÁS

•     A vírushelyzet miatt elhalasztott
BÉRMÁLÁS OKTÓBER 10-ÉN,
SZOMBATON, A DÉLELŐTT 10
ÓRAKOR kezdődő szentmisében
lesz a Plébániatemplomban. 

•     A tavasszal ugyanezen ok miatt elma-
radt ELSŐÁLDOZÁST pedig terve-
ink szerint OKTÓBER 18-ÁN, VA -
SÁRNAP DÉLELŐTT 9 ÓRAKOR
tartjuk meg a Plébániatemplomban. 

A járvány újbóli felerősödése miatt beve-
zetett korlátozásokat figyelembe véve
MINDKÉT ÜNNEPET CSAK SZŰK
KÖRBEN, A BÉRMÁLKOZÓ, ILLETVE
AZ ELSŐ SZENTÁLDOZÁSHOZ JÁRU-
LÓ GYERMEKEK ÉS CSALÁDTAGJAIK
RÉSZVÉTELÉVEL TARTHATJUK MEG!
      Ezúton is tisztelettel kérem a kedves
híveket, hogy a hatósági előírásokat
betartva mindannyiunk védelmében a
SZENTMISÉKEN ÉS A TEMPLOMBAN
TARTOTT EGYÉB ESEMÉNYEKEN IS
MINDEN ESETBEN AZ ORROT ÉS
SZÁJAT ELTAKARÓ MASZKBAN
VEGYENEK RÉSZT!

3. TERMÉNY BETAKARÍTÁSI
HÁLAADÁS

A termény betakarítási hálaadást és a
szőlősgazdák hálaadó szentmiséjét a
gencsi szüret napján, OKTÓBER 3-ÁN,
SZOMBATON, DÉLELŐTT FÉL 10-
KOR TARTJUK A SZENTKÚTON. Min-
denkit szeretettel várunk!

4. AZ EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁ-
RULÁS GYŰJTÉSE 

OKTÓBER 11-én és október 18-án, vasár-
nap délután 3 és 5 óra között LESZ a
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN! Az egyházi hoz-
zájárulás mértéke a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia által országosan
megállapított éves nettó jövedelem (nyug-
díjasok esetében az éves nyugdíj) 0,5%-a,
amellyel helyi templomaink, egyházi léte-
sítményeink és épületeink (Szentkút,
Közösségi ház, Plébánia) fenntartását és
működését segíthetik. Támogatásukat
hálásan megköszönöm, adományaikat a
jó Isten fizesse meg bőkezűen!

Gombos Bálint, plébános

Tájékoztató az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok változá-
sáról.
      Az Országgyűlés a 2020. június 3-i
ülésén fogadta el a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény és a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény módosításá-
ról szóló 2020. évi LI. törvényt. 

A módosítás 2021. január 1-től hatá-
lyon kívül helyezi a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pont-
ját, mely felhatalmazta a települési

önkormányzatokat, hogy rendeletben
szabályozzák a belterületi avar és kerti
hulladék égetését. 

A módosítás alapján 2021. január 1-
jétől tiltott lesz az avar és kerti hulladék
égetése az egész országban. 

A jogszabályváltozás célja a levegő
minőségének javítása, a lakosság egész-
ségének védelme. 

Az Önkormányzat keresi a lehetősé-
get az ingatlanokon keletkező zöld hul-
ladék környezetbarát módon történő
ártalmatlanítására.

Bodorkós Ferenc, polgármester     

Avar és kerti hulladék égetése

Szeretettel hívjuk azon gencsapáti lako-
sokat, akik szívesen csatlakoznának egy
újonnan alakuló kulturális egyesülethez.
Az egyesület falunk életét sportprogra-
mok, kézműves foglalkozások, egészség-
megőrzési és gasztronómiai programok,
illetve kirándulások megvalósításával
tenné színesebbé.
       Az alakuló ülés 2020. október 7-én 17
órakor lesz a Gencsapáti Szolgáltató Köz-
pontban (Idősek Klubja – Gencsapáti, Hu -
nyadi út 225.). Mindenkit szeretettel vá -
runk, aki részt venne az egyesület életében.
      További információ Benczikné Fábi-
án Évánál kérhető a következő telefon-
számon: 06302649699

Új egyesület
Gencsapátiban
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. augusztus 13-
án 16.30 órakor  a Gencsapáti Polgár-
mesteri Hivatalban rendkívüli, nyilvá-
nos testületi ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Kiss Tibor és Dr. Őry
Ferenc önkormányzati képviselők (5 fő).
      Meghívottként:  Varga Albin igazga-
tó, Művelődési Ház és Könyvtár
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során 

elfogadta

a Művelődési Ház és Könyvtár alapító
okiratának módosító okiratát és az
intézmény egységes szerkezetű alapító
okiratát,

a Szombathely-Kőszeg ivóvíz ellátási,
valamint Szombathely-Kőszeg szennyvíz-
elvezető- és tisztító rendszer 2021–2035.
évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és
pótlási, valamint beruházási tervrészeit,  

a megvalósult, illetve folyamatban lévő
hat önkormányzati fejlesztési pályázat
megvalósításával kapcsolatos polgármes-
teri beszámolókat,

döntött arról, hogy a rászoruló Gencsa-
páti lakosok fűtési gondjainak csökken-
tése érdekében – „A települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatására” kiírt pályázatra támogatási
kérelmet nyújt be, 

a közétkeztetés és szociális étkeztetés
tel jes körű bonyolítására vonatkozó be -
szerzési eljárást eredménytelenné nyilvá-
nította, a testület felkérte a polgármes-
tert, hogy gondoskodjon a közétkeztetés
és szociális étkeztetés beszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának összeállításá-
ról, és a testület szeptemberi ülésére tör-
ténő előterjesztéséről.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. szeptember
3-án 16.30 órakor  a Gencsapáti Polgár-
mesteri Hivatalban rendkívüli, nyilvá-
nos testületi ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Gájer Lászlóné, Gergácz Ist-
ván, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc önkor-
mányzati képviselők (5 fő).

      Meghívottként:  Gerencsér Beáta
igazgató, Apponyi Albert Általános Iskola
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során  

tájékoztatást kapott Gerencsér Beáta
igazgatótól a 2020/2021. tanév indításá-
val kapcsolatban meghozott intézkedé-
sekről

a koronavírus-járvány terjedésének meg-
akadályozása, a gyermekétkeztetési fel-
adatok biztonságos és jó színvonalon
történő ellátása érdekében – engedélyez-
te az Apponyi Albert Általános Iskola
melegítőkonyhája számára egy 3 meden-
cés vízfürdős melegen tartó pult és a
tálaláshoz szükséges 4 db GN edényzet,
valamint egy tányérmosogató gép, egy
géptartó állvány és a működtetéshez
szükséges kiegészítők (vízlágyító, moso-
gatószer) beszerzését.

felkérte a polgármestert, hogy 

a vízgazdálkodási és vízkárelhárítási fel-
adatainak jobb színvonalú ellátása érde-
kében szerezzen be az Ady utca és Alkot-
mány utca víz fővezeték kiépítésének
engedélyezési tervdokumentációjának
összeállítására vonatkozó árajánlatot,

településüzemeltetési feladatok jobb
színvonalú ellátása érdekében a Dózsa
utcai temető ravatalozó helyiségébe a
függönyök és drapéria beszerzésére ár -
ajánlatot szerezzen be

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. szeptember
10-én 17.20 órakor a Gencsapáti Pol-
gármesteri Hivatalban munkaterv sze-
rinti, nyilvános testületi ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gájer Lászlóné, Gergácz István, Kiss Ti -
bor és Dr. Őry Ferenc önkormányzati
képviselők (6 fő).
      Meghívottként: Jáger József külsős
bizottsági tag, Dr. Görög István jegyző,
Bognár-Varga Szilvia vezető-tanácsos.

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseménye-
iről szóló, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat.

Képviselő-testületi ülés A Képviselő-testület az ülés során 

elfogadta

az Önkormányzat és intézményei 2020.
évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendeletet – a költségvetési rendelet
módosítása a központi költségvetés által
biztosított többletbevételek, valamint a
Képviselő-testület által hozott döntések
átvezetése miatt vált szükségessé,

a Község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 8/2008.
(VI.6.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló önkormányzati rendeletet,

az Önkormányzat 2020. évi belső ellen-
őrzési tervének módosítását,

az Önkormányzat 2020. évi közbeszer-
zési tervének módosítását.

döntött (arról, hogy) 

a 2021–2027. évi programozási időszak
legfontosabb települési fejlesztési elkép-
zeléseiről,

a hátrányos helyzetű, rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása
érdekében csatlakozott a BURSA HUN-
GARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrend-
szer 2021. évi fordulójához,

a Gencsapáti 559/1 hrsz.-ú belterületi
ingatlan megvásárlását kezdeményező
egyéni képviselői indítványról,  

Felkérte a polgármestert további áraján-
lat beszerzésére, és felhatalmazta, hogy
a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó ter-
vezőtől rendelje meg az Ady és Alkot-
mány utca víz fővezeték kiépítésének
engedélyezési tervdokumentációjának
elkészítését.

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  
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•     Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
•     ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06/30/4734-519
•     50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
•     Építőipari és kerti munkákat válla-
lok. +36307324545
•     Használt, palackos bekötésű gáztűz-
helyt keresek!  (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
•     Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1felnőtt) eladó! Tel:
06/30/491-0540, 06/20/498-6911
•     Gencsapáti szőlőhegyen szeretnék
pincét vásárolni nagy telekkel 5000-
10000 nm, vagy csak telket. nem baj ha
több helyrajzi számon van. Tel.
30/8320232 
•     Mechanikai műszerész végzettséggel
karbantartó, vagy portás állást keresek!
Tel.: 06/30/694-7588
•     Gencsi hegyen 2,5 ha telek 6 sor sző-
lővel, másfél szobás téglaházzal eladó.
Érd.: 06-30/5691022

Apróhirdetések

MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!

Napsugár szalonomban
várom kedves vendégeimet

személyre szabott kezelésekkel,
bizalmas légkörben

a következő szolgáltatásokkal:
manikűr

műköröm – géllakozás 
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás

A munkáimra garanciát vállalok, 
és magas minőségű USA Crystal Nails 

termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges! 

NAPSUGÁR STÚDIÓ 
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C

Hüse Anita
+3620/928-6146
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Bárdics János vagyok, tősgyökeres
gencsapáti lakos. A párom, Bea építész-
mérnök tanár, s két fiunk van, Márkó
most lesz 10 éves, a Brennerben tanul,
Mirkó pedig nagycsoportos a gencsi ovi-
ban. Szombathelyen a Berzsenyi Dániel
Főiskolán szereztem művelődésszervező
diplomát, méhészeti tanulmányaimat
pedig Gödöllőn Dr. Ludányi Istvánnál
végeztem. 13 tanéven át Szombathelyen
a Hefele Menyhért Építő és Faipari Szak-
képző Iskolában oktattam és tanítottam
építőipari tanulókat, legfőképpen szoba-
festőket. Jelenleg a felnőttképzésben
dolgozok ugyanezen a területen. Az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület
marketing munkacsoportjában tevé-
kenykedek, s az egyesület által kiadott
Méhészet című havilapnak írok cikkeket. 

Mint sokan tudják, méhészettel is
foglalkozok. A múlt század 50-es éveitől
már nagyapám, majd később apám is tar-
tott pár család méhet a kertünkben. Én
7–8 évesen apám mellett kerültem kap-
csolatba a méhészkedéssel. Azóta sokat
változott a világ, vele együtt az életmó-
dunk is, s ez majdnem annyi változást
hozott a méhészet terén is. A mezőgaz-
daság növényvédelmi technológiája, a
háztáji és nagybani állattartás visszaszo-
rulásával a takarmánynövények vetéste-
rületének a folyamatos visszaesése, a ter-
mészetes növényvilág fajtagazdagságá-
nak a csökkenése, az elmúlt 50 évben az
időjárás nyomon követhető változása, a
rovarvilág egyedszámában és fajgazdag-
ságában komoly romlást és eltolódást
hozott. Ma már a mézelő méhek az em -
ber támogatása nélkül nem képesek 2
évnél tovább létezni a természetes élőhe-
lyükön egy faodúban. A méhésztől mind
több ráfordítást kíván munkában és
anyagiakban, hogy a méhcsaládjai elvi-
seljék a környezeti változásokat, s mind-
azt, amit az emberiség az utolsó száz
évben tett a környezetével. Az utóbbi
években, -mint ahogy mi emberek is
sokan tesszük- az ősz beköszöntével, a
méhekkel is speciális táplálékkiegészítő-
ket: vitaminokat, ásványi anyagokat,
nyomelemeket (pl: Béres cseppet) kell
etetnünk. Mindezt azért, hogy a vitalitá-
sukat, életerejüket a következő évre is
megőrizzük. Talán sokan hallottak már
róla, hogy a többi beporzó rovarral
együtt a mézelő (házi) méheknek milyen
nélkülözhetetlenül fontos szerepe van a
gyümölcsöknél, zöldségnövényeknél,
olajos magvaknál a megporzásban, s
ebből következően milyen nagy a szere-
pük az élelmiszer termelésben. 

Reményeim szerint szinte minden
kedves olvasónk mézfogyasztó, s aki még
nem, az is előbb–utóbb a mézet kedvelők

táborát fogja erősíteni. Mindenkinek él
a környezetében olyan ismerős méhész,
akitől ezt a fontos bizalmi terméket, a
mézet megvásárolhatja. A magyar terme-
lői méz kiváló minőségű, nemzetközileg
is elismert, egészséges élelmiszer, az
akácméz hungaricum. (A különböző
mézfajtákról és élettani hatásaikról majd
a következő számban írok.)

Az elmúlt öt évben az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület Szombat-
helyi Szervezetének az elnök-helyettese
voltam, s a Gencsapátiban is sokak által
ismert Keve Gyuri bácsi egyesületi elnö-
künk visszavonulása után a 150 fős egye-
sületi tagság engem tisztelt meg a bizal-
mával, hogy elnöke lehetek az OMME
Szombathelyi Szervezetének. Egyesüle-
tünk szeptember 6-án, vasárnap, Vas
Megyei Méhésznapot szervezett Szom-
bathelyen a Kámoni Arborétumban. 

Ez alkalomból meghívtuk bográ-
csos főzőversenyre Vas megye minden
méhészegyesületét, a celldömölkieket,
körmendieket, sárváriakat, illetve a me -
gyehatáron kívülről a pápaiakat. A mé -
hészek délelőtt Sipos gazda (Sipos József)
szakmai előadását hallgathatták meg. 

Tudva, hogy a járványhelyzet miatt
időszakosan vérhiány van, az Országos
Vérellátó Szolgálat szombathelyi részle-
gével közösen méhész véradást szervez-
tünk, melyen a méhészek egy kis üveg
mézzel, az Arborétum pedig családi belé-
pővel köszönte meg a véradók önzetlen
segítségét.

Délután az idén 200 éve született
Sághy Mihály előtt tisztelegve emlékosz-
lopot avattunk és koszorúztunk, majd
méhészeti munkássága előtt tisztelegve
hársfát ültettek a méhészek a kerek év -
forduló alkalmából. „A hála érzelmével
emlitem föl e szük helyen Sághy Mihály,
vasvármegyei hirneves méhészt, ki szives
barátsággal és önzetlen készséggel ma -
gyarázott meg nekem méhesén, Kámon-
ban, egyet-mást a méhek életéből. Itt nyer-
tem az első betekintést e kis rovar mü -
ködésébe és habár csak hiányos fo -
galmakkal, de annál nagyobb hévvel s az
ifju kor tettrevágyásával határoztam el,
hogy méhész leszek.” – írta Báró Ambrózy
Béla a „Méh” című könyvében idestova
120 éve Vas megye talán mindmáig leg-
jelentősebb munkásságú méhészéről.
Sághy Mihály földbirtokos, méhész a
Kámoni Arborétum alapítójának Saághy
Istvánnak az édesapja volt. Nemzetközi-
leg is elismert méhészeti szakíró. Első-
ként hozott Magyarországra olasz mé -
het, s „Méhészeti naptár”-t szerkesztett. 

Ez után került sor a „Méheket és mé -
hészeket támogató mezőgazdászok” szá-
mára az elismerő oklevelek átadására. 

Vas megyei Méhésznap

A Vodafone Ma -
gyarország veszi át
Szombathelyen és
környékén az inter-
net- és televízió szol-
gáltatást nyújtó Green-
com hálózatát. A szolgáltatóváltás –
területenként eltérő időzítés szerint –
2020 nyara és 2021 tavasza között törté-
nik. Az átállás területi ütemezésének
részletei a www.green.co.hu/vodafone
oldalon találhatók.

A szolgáltatóváltás részleteiről min-
den Greencom előfizető névre szóló
értesítőt fog kapni, ami tartalmazza az
átállás lépéseit és időpontját is. Egész
addig az előfizetőnek semmi dolga
nincs, amíg az értesítőt meg nem kapta,
és a szolgáltatások is változatlan formá-
ban maradnak elérhetők számára. 

A Vodafone munkatársai még a Gre-
encom szolgáltatásainak megszűnése
előtt fel fogják keresni az előfizetőket,
hogy segítsék a gyors átváltást, és hogy
segítsenek ki választani a számukra leg-
megfelelőbb új csomagot. 

A Vodafone, a mobilszolgáltatások
mellett, korszerű vezetékes internet,
televízió és telefonszolgáltatásokat is
kínál, kedvező árakon. Akinek már most
is van a Vodafone-nál mobilelőfizetése,
vagy a vezetékes előfizetéssel együtt
mobilra is előfizet, további kedvezmé-
nyekre számíthat a Vodafone-tól.  

A szolgáltatóváltással és annak üteme-
zésével kapcsolatban bővebb in -
formációt a Greencom 06 80 985 302 és
a Vodafone 1270-es ügyfélszolgálati
számain tudnak kérni az ügyfelek, a
Vodafone szolgáltatásai és csomagaján-
latai pedig a www.vodafone.hu webol-
dalon már most is elérhetők.

A Vodafone lép 
a Greencom
helyére

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 mű sze rész

9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053
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– Tudjuk mi méhészek, hogy meny-
nyire fontos számunkra és a méheink
számára a méhlegelő állapota. Ezen belül
különösen fontosak a gyümölcsösök, s a
szántóföldi vetett kultúrák állapota,
elsősorban a növényvédelem szempont-
jából. Nagyon sokszor itt a mezőgazdá-
szok és a méhészek között érdekellenté-
tek keletkeznek. Viszont vannak körünk-
ben olyan gazdálkodók is, akik

– a sok éves mezőgazdasági tevé-
kenységük során betartják a méhek és
egyéb beporzó rovarok védelmére hozott
szabályokat, 

– növényvédelmi technológiájukban
maximálisan és tudatosan védik a hasz-
nos megporzó rovarokat, 

– támogatják és elősegítik a méhé-
szek letelepedését a vándortanyán a
méhlegelő jó kihasználása érdekében.

Szeretnénk pozitív példaként ráirá-
nyítani a figyelmet olyan mezőgazdá-
szokra, akik a fent említettek szerint
végzik a munkájukat. Ezek alapján az
idei évben 5 mezőgazdászt javasolt az
egyesület tagsága arra, hogy elismerjük a

segítő munkájukat. Elismerő oklevelet
vehetettek át egy mézes ajándékcsomag
kíséretében a következő gazdálkodók:

Fichtacher Károly
Janzsó László
Mándli Tibor
Sámson István
Schmalzel Antal
Köszönjük a sok éves támogató

magatartásukat, s a jövőben is számítunk
rájuk! Reméljük, hogy a jövő évben is
lesz módja a tagságunknak hasonlóan
méhbarát gazdálkodókat elismerésre
javasolni!

A nap folyamán a méhészek mézado-
mányokat ajánlottak fel, melyet az Acsá-
di idősotthonnak gyűjtöttünk, hogy a
járványhelyzet közepette – ha csekély
mértékben is – mi méhészek is hozzájá-
rulhassunk az idősek és ápolóik egészsé-
gének megőrzéséhez. Szabadtéri rendez-
vény lévén bíztunk benne, hogy az égiek
kegyesek lesznek a szervezőkhöz és a
résztvevőkhöz, s szerencsénkre az esőfel-
hők ezen a napon elkerülték Szombat-
helyt. 

Mindenkinek köszönöm a részvételt,
(Bodorkós Róbertnek a Sághy Mihály
emlékoszlophoz a tölgyfa rönk felaján-
lást, Tömő Jánosnak a támogatást, a
nejének Erzsinek a sütemény felajánlást).
Remélem, találkozhatunk jövőre ugyan-
itt, már a vírustól nem veszélyeztetve! 

Bárdics János, elnök
OMME Szombathelyi Szervezete
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2020. szeptember 18-án pénteken dél-
után a gencsapáti értékek is bemutat-
koztak a Herényi Esszenciák program-
sorozat nyitó napján.
      E nap az értékmegőrzés szellemében
telt, így a környék települései mobilkiál-
lítás keretében mutathatták meg magu-
kat. Vendégként érkeztek a Jákfai
Komédiások, Bejcgyertyánosból Pados
Zoltán kosárfonó, Kőszeghegyalja kö -

zösségei, és a gencsapáti tojáskarcolás-
sal, kalinkóval is ismerkedhettek az
érdeklődők. 
      A Nemzeti Művelődési Intézet meg-
hívásának eleget téve Csordás Csabáné
Marika, Spiegel-Szabó Viktória és Varga
Albin képviselte a gencsi értékek bemu-
tatását a kiállításon. Marika gyönyörű,
zsűrizett karcolásos technikával készült
tojásai minden érdeklődő figyelmét fel-

Gencsapáti értékek a Herényi
Esszenciák programsorozatban

keltették, végül ott helyben is megmu-
tatta, hogy hogyan is készülnek ezek a
gyönyörűségek. 
      A másik vonzó elem a gencsapáti
asztalnál a kalinkó volt, melyet Nagyné
Burkon Andrea készített, és melyből
bárki kaphatott egy kis kóstolót is. A
szépen megfont kalácsok méltó díszei
voltak a gencsi kiadványokkal tarkított
értékasztalnak. Nagyon jól éreztük ma -
gunkat, és igazán büszkék voltunk, hogy
Gencsapáti értékei iránt ilyen nagy volt
az érdeklődés, reméljük a jövőben to -
vábbra is lesz lehetőségünk értékeink
megismertetésére. 

Sipos gazda előadása

Az 1. helyezett sárvári csapat A 3. helyezett Csupor csapat

Az emlékoszlop leleplezése
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Felavatták a Trianon-emlékparkot,
ahol helyet kapott a település által a
diktátum 100. évfordulójára öntetett
harang is.

Az Apáti nevű települések találkozó-
ján, a mementó átadásakor Vincze Tibor
polgármester azt mondta: Trianont
többféleképpen értelmezik, „egyet azon-
ban mi magyarok leszögezhetünk,
három dolog vezérelte az akkori nagyha-
talmakat: a harag, a gyűlölet és a megtor-
lás, mi pedig nem felejtünk és emléke-
zünk”. Hangsúlyozta, a parkot a jövőnek
építették és minden olyan magyar emlé-
kére, aki Trianon miatt fizikailag és lel-
kileg sokat szenvedett.

Az avatáson dr. Sifter Rózsa, Zala
megye kormánymegbízottja leszögezte:
a múlt megtanított minket arra, hogy
Magyarország akkor maradhat fenn, ha
a legkisebb faluban és városban is meg-
őrizzük magyarságunkat, hiszen egy
nemzet csak a gyökereibe kapaszkodva
maradhat erős.

– A magyarság számára a harang nem -
csak a közösség lelke, hanem a nemzet
emlékezete is egyben. A harangok törté-
nelmünk dicsőséges pillanataira emlé-
keztetnek, és a legfájdalmasabb tragédiá-
ink idején is hozzájuk fordultunk viga-
szért. 1920. június 4-én az ország min-
den templomában félreverték a haran-
gokat, amelyek együtt sírtak a lesújtott
és megcsonkított nemzettel – mondta
dr. Sifter Rózsa.

Hozzátette, a Trianon-emlékév szám-
talan sebet szakított fel, de „a magyar
büszke és erős nép, s mindig előrete-
kint”, ezért az elmúlt 10 év kormányzá-
sának egyik sarokpontja a nemzetegyesí-
tés volt, amelynek köszönhetően a cson-
ka ország határain kívül rekedtek is ide-
tartozónak érezhetik magukat.

A Trianon-emlékparkot Cséry Gergő
plébános áldotta meg, aki fohászában azt
kérte az Úrtól: „…jóságod adja meg, hogy

mindenki, aki elhalad itt, szívébe vésse és
el-elgondolkozzon azon, hogy szebb és
igazabb jövőnkért nemzetünk mekkora
áldozatot hozott, és hogy mekkora kincs
az áldott béke”.

Az Apáti nevű települések találkozó-
jára 11 település küldöttsége érkezett,
amelyek, rövid bemutatkozásuk után,
részesei voltak a délutáni kulturális for-
gatagnak. A rendezvénytéren valameny-
nyi vendég megismerkedhetett a helyi
nemesítésű, ellenálló új csemegeszőlő-
fajtával, az apáti mézessel, amelyet
Kocsis László professzor, agrármérnök
nemesített s alkotott. A Zalaapáti határ-
ában lévő birtokon az érdeklődők ké -
sőbb meg is kóstolhatták a már termő
gyümölcsöt.

Gencsapátit Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester
és Dr. Görög István jegyző képviselte, a
járványhelyzet miatt művészeti csopor-
tok sajnos most nem tudtak részt venni
a találkozón.

Apáti találkozó – Trianoni
emlékpark avatás Zalaapátiban
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Tavaszias időjárás, szoros verseny, és
nagyszerű hangulat fogadta a kilátoga-
tókat a BMX Cross Magyar kupa ver-
senysorozatának utolsó állomásán
Gencsapátiban.

A szeptember 12–13-án, hazai pályán,
Gencsapátiban csapott össze több kor-
osztályban a BMX sport színe java, ezzel
lezárult az ötfordulós Magyar kupa.

Szombaton kilencven, míg vasárnap
hetvennyolc versenyző állhatott a rajt-
rács elé, ami azért is nagyszerű, mivel az
országban tizenöt éve nem volt példa
ennyi indulóra. Mindezt egy olyan pá -
lyán, amit Vincze Gergely a Gencsapáti
BMX KSE szakosztály vezetője jórészt
önerőből, illetve önkormányzati és szü-
lői segítséggel tart fönn.

Bár a hivatalos verseny az U7 3–6
éves korosztállyal indul, de azért futóbi-
ciklin a kétévesek is képviseltették ma -
gukat, bár ők csak egy kisebb szakaszon
indultak, és természetesen eredménytől
függetlenül senki sem távozhatott üres
kézzel. Bár történtek nagynak tűnő bu -
kások, és a kisebbeknél néha eltörött a
mécses is, mégis a legtöbben újra vissza-
pattantak a bringára, és csak azért is
befejezték a versenyt. Mert, ahogy mon-
dani szokták: ez egy ilyen sport.

A gencsi csapatnak igazán nem lehet
oka panaszra, szinte papírforma szerint
hozták mindkét versenynap a remek
eredményeket, és összesen nyolc dobo-
gós helyezést sikerült megcsípni.

Eredmények szombat: 

U7: 
Varga László 3. Gencsapáti
Kulhay Ottó 4. Gencsapáti
Gaál Zétény 6. Gencsapáti
Kocsis Kata 7. Gencsapáti
Leposa Szofi 10. Gencsapáti

Mándli Kornél 12. Gencsapáti
Kocsis Benedek 16. Gencsapáti
Kopcsándi Noel 17. Gencsapáti
Rába Kristóf 20. Gencsapáti

U9:
Kocsis Bendegúz 2. Gencsapáti
Gombos Misa 4. Gencsapáti
Varga Bálint 5. Gencsapáti
Kiss Dávid Csaba 9. Gencsapáti
Widder Csongor 12. Gencsapáti
Benczenleitner Brúnó 13. Gencsapáti

U11:
Vörös Zalán 2. Gencsapáti
Nagy Mózes 6. Gencsapáti
Kleé Balázs 7. Gencsapáti
Karácsony Sámuel 8. Gencsapáti

U13:
Kiss Barnabás 2. Gencsapáti

U15:
Kleé Krisztián 1. Gencsapáti
Reymeyer Zétény 2. Gencsapáti
Zsoldos Péter 4. Gencsapáti
Reményi Kornél 5. Gencsapáti

17+:
Vincze Gergely 1. Gencsapáti
Horváth Bendegúz 4. Gencsapáti

30+:
Varga Dániel 3. Gencsapáti
Kiss Csaba 5. Gencsapáti
Gombos Zsolt 6. Gencsapáti

Eredmények vasárnap:

U7:
Gombos Bors 2. Gencsapáti
Kopcsándi Noel 4. Gencsapáti
Varga László 8. Gencsapáti
Kocsis Kata 9. Gencsapáti
Rába Kristóf 13. Gencsapáti

U9:
Kocsis Bendegúz 3. Gencsapáti
Varga Bálint 4. Gencsapáti

Gombos Misa 5. Gencsapáti
Widder Csongor 12. Gencsapáti
Kiss Dávid Csaba 15. Gencsapáit

U11:
Vörös Zalán 2. Gencsapáti
Kleé Balázs 3. Gencsapáti
Karácsony Sámuel 9. Gencsapáti

U13:
Kiss Barnabás 2. Gencsapáti

U15:
Zsoldos Péter 1. Gencsapáti
Kleé Krisztián 5. Gencsapáti

U17:
Reymeyer Zétény 3. Gencsapáti

17+:
Vincze Gergely 1. Gencsapáti

30+:
Varga Dániel 3. Gencsapáti
Kiss Csaba 4. Gencsapáti

Támogatók: Abért-Metál Kft, BMX
Cross.hu, BSB Construction Kft, Dália
Bútor, Decathlon-Tízpróba Mo. Kft,
Domus Kerékpárbolt, Gencsapáti Község
Önkormányzata, Gencsapáti Művelődési
Ház és Könyvtár, Holdfény Liget-Teleka-
land Kft, Intersport, Katona Tamás E. V.,
Kiss Dísznövény Kft, Kul-Lex Kft, Magyar
Kerékpáros Szövetség, Major Zár-, Lakat-,
Vasalat Bolt, Martinus- Medicus Egész-
ségcentrum, Mauz Grafikai Szolg. Kft,
Németh Henriett-Paragvári Ált. Isk.
Büfé, OMV Hun. Kft, Pizzászat, Pipelife
Hun. Kft, Raiffeisen Bank Zrt, Sminkte-
toválás Szombathely-Balogh Péter, Sylver
Fitnesz Kft, TheMerch, Törökné Mária
EV, Vincze Gergely 285 Coach, PZS
motor Kft., Nyugat Produkció Kft.

Forrás: nyugat.hu cikk alapján

BMX Cross Magyar Kupa Gencsapátiban
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HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TŐSÉG!

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!

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 lős szer kesz tő: Var ga Al bin
Nyom dai elő ké szí tés: 30/288-99-18

A kö vet ke ző lap zár ta: 2020. október 11.

BMX Cross Magyar Kupa Gencsapátiban

Félnótások
Gencsapáti Félnótás Férfi Népdalkör

augusztus 19-én Jákon ünnepi megem-

lékezésen vett részt a Zsivány Zenekarral

és a Gencsapáti Hagyományőrző Nép-

táncegyüttes táncosaival.  

      Szeptember 26-án Csempeszkopá-

cson a Világháborús emlékmű avatásán

katonadalokkal közreműködtek Tanai

Erzsébet tanítványai.

2020szept g.qxp_2010jan  2020. 09. 29.  9:58  Page 12


