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Gen csa pá ti pol gá ra inak in gye nes, kö zé le ti, in for má ci ós lap ja

Tovább szépült a Szentkút és környéke. 
A fejlesztéseket, beruházásokat május 
9-én, dr. Székely János megyés püspök 
áldotta meg az ünnepi szentmisén. 
      Ünnepi szentmisére gyűltek össze a 
hívek a Gencsapáti Szentkútnál, Gom-
bos Bálint plébános köszöntötte a jelen-
lévőket és elmondta, hogy a szentmise 
egyben Szentkút búcsúja is, hiszen az 
előző héten csak a Plébániatemplomban 
tudták megünnepelni. Egyben az itt meg-
valósult fejlesztések, beruházások megál-
dása, avatása, amit együtt ünnepelünk. 
2015-ben zajlott a kegyhely – Gencsapáti 
településtörténeti, egyháztörténeti, és 
turisztikai szempontból is egyik legfon-
tosabb kulturális emlékhelye – felújításá-
nak első része, akkor a 14 stáció újult 
meg. Nemcsak a zarándokutak és turis-

tautak találkoztak a Szentkútnál, hanem 
a pályázatok is. 
      Bodorkós Ferenc polgármester is -
mertette a felújítás 2. ütemének beruhá-
zás-sorozatát: a Vas Megyei Önkor-
mányzat által koordinált TOP-fejlesztési 
forrásból esőbeállót építettek és egy kilo-
méternyi gyalogutat tudtak felújítani. 
Négy pad és két asztal szolgálja a betérő 
kényelmét az esőbeállóban. Állandó kiál-
lításon pedig Gencsapáti értékei látha-
tók, mások mellett a Szentkút és az 
Ördögkő, Gencsapáti tánchagyománya, 
a hímestojás-festés hagyománya, a 
Gencsapáti Legénycéh.  
      Leader pályázaton öt település, köz-
tük Gencsapáti adott be pályázatot 
komplex turisztikai fejlesztésre: az 
elnyert támogatásból felújították-parko-

A Szűzanya kertjében… sították a Szentkutat: a hely szelleméhez 
és szakralitásához illő díszkút kialakítá-
sával láthatóvá vált a gyógyító erő, a víz. 
Ambrus Mária táj- és kertépítő mérnök 
tervei alapján 285 díszcserjét, 25 lombos 
fát ültettek a régi kiszáradtak helyére – a 
Szűzanya kertjében tavasztól késő őszig 
lesznek virágzó növények. Nyolc öreg 
hársfát gyógymetszéssel mentettek meg. 
Pályázatot nyertek a zártkerti ingatlanok 
megközelítésére is – az út a Szentkút 
előtt halad el.  
 
A kegyhelynél mutatott be szentmisét a 
megyés püspök. Szentbeszédében rámu-
tatott a gyönyörű környezetben lévő 
Szentkút hármas küldetésére: megnyitja 
szívünket-lelkünket, hogy lássuk meg a 
Teremtő csodáját, hirdeti, hogy a vidéki 
ember kincs és, hogy Krisztus keresztjé-
ből fény árad.   

folytatás a 2. oldalon 
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Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés 
alelnöke beszédében félig tréfásan utalt 
rá: azt már rég eldöntötték, hogy a 
Barangolás a megyei értékek mentén 
nevű turisztikai programnak része lesz a 
Szentkút, arra, hogy esőbeálló épüljön, 
egy látogatásukkor kaptak égi jelet: 
hatalmas zápor csapott le rájuk. A pihe-
nőhely azóta megépült, várja látogatóit. 
Bejelentette azt is: a Vas Megyei Turiz-
mus Szövetség utazástervező blogot 
indított, ahol 72 vasi attrakciót mutat-
nak be a nagyközönségnek, köztük van a 
Szentkút is.  
 
Kevy Albert, a Vas Megyei Értéktár Bi -
zottság elnöke nyitotta meg Gencsapáti 

helyi értékeit bemutató kiállítást. Közre-
működött a Boglya Népzenei Együttes és 
Tanai Erzsébet népdalénekes.  

A Szűzanya kertjében…
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Ebben a hónapban Tömő Szabolcs 
őstermelő pincészetét szeretnénk 
bemutatni.  
      Szabolcs az édesapjától örökölt sző-
lőtermő területet. Foglalkozását tekintve 
fogtechnikus, komolyabban az elmúlt 5 
évben kezdett a szőlészettel és borászat-
tal is foglalkozni. A lukácsházi és pösei 
szőlőhegyen termel szőlőt, és Gencsapá-
tiban lévő házuknál dolgozza fel. Mind a 
szőlő termelés, mind a borkészítés során 
tartózkodnak a kémiai szerek használa-
tától. Céljuk a bio minősített termőterü-
let, majd bio bor minősítés megszerzése. 
További céljaik között szerepel a bor 
mellett egyéb termékek készítése is a 
szőlőből pl. bio szőlőlé. Illetve szeretné-
nek idővel bio zöldségek termesztésével 
is foglalkozni.  
 
Mivel is jár a bio minősítés megszerzése?  
      A bio minősítés megszerzéséig a tör-
vény szerint el kell telnie az előírt 3 
évnek. Szabolcsék már 2 éve dolgoznak 
azon, hogy megfeleljenek a biogazdálko-
dás követelményeinek. A teljes termelési 
és feldolgozási folyamataik, kezdve a 
szőlőtőkék művelésétől a szőlő feldolgo-
zásán át a palackozásig már most megfe-
lel a biogazdálkodás követelményeinek. 
Reményeik szerint a 2022-es szüret ter-
méséből készült borok, már minősített 
bio borok lesznek. A Kőszegi borvidéken 
Szabolcs az első, aki ilyen pincészet 
kialakítását tűzte ki célul. 
      Fontos leszögezni, hogy már az ülte-
tési folyamatoknál megkezdődik a bio-
bor születése. A talaj előkészítés szerves 
trágyázással történik, majd a szőlő gon-
dozása is külön odafigyelést igénylő 

folyamat. Vegyszerek, gyomirtók nélkül 
történik a szőlő védelem. A hangsúly a 
természetes módszerekkel folytatott 
művelésen van, rendszeresen folyik a 
tőkék között a káros gyomok eltávolítá-
sa. A biogazdálkodás önmagában egy 
innovatív módszer, mivel csak fedősze-
rekkel permeteznek, nincs felszívódó 
szer használat, tehát nem isszuk majd 
meg a borral, mert csak a külső felületre 
kerül a védelem. A növényvédelemben 
kizárólag természetes anyagokra épül 
(réz, kén, sütőpor, növényi kivonatok-
narancsolaj, gyógynövények – levendula, 
csalán). Az ilyen nem felszívódó növény-
védő szereket könnyen lemossa az eső, 
ezért folyamatos odafigyelést igényel és 
sok újrapermetezést, hogy ne férjenek 
hozzá a különböző betegségek a szőlő-
höz. A biogazdaságban tiltottak a műtrá-
gyák, a növekedés szabályzók. Szabolcs is 
tőkekorlátozottan termel. Fajtánként 
csak 1–2 kg szőlő/tőke termés születik. 
A biotechnológia alapja, hogy borainkba 
nem kerülnek enzimek, színezőanyagok, 
stabilizáló anyagok. Pályázat útján 
nagyon modern feldolgozó eszközökre 
tettek szert, ezzel is növelve a bor minő-
ségét. 
      Szőlőtermő területük jelenleg egy 
közel 1 hektáros terület, szőlőik Kékfran-
kos, Zweigelt, Merlot és Pinot noir.  
Jelenlegi borkínálatukban szerepel még 
cserszegi fűszeres és chardonney is, eze-
ket vásárolt szőlőből készítették el itt 
helyben. 
      Boraikat csak palackozott formában 
értékesítik. A borok megvásárolhatók 
helyben Gencsapáti, Hunyadi u. 279. 
szám alatt, a Borista Kóstolóműhely és 

7ed7 Pincészet

Delikátban Sárváron, illetve reményeik 
szerint hamarosan újra elérhetők lesz-
nek a szombathelyi Cuvee Borszaküzlet 
és Borbárban is. 
       A boraikkal és a pincével kapcsolatos 
híreket megtalálják a https://7-7wine.com/ 
weboldalon, illetve Facebookon a 7/7 
pince név alatt.
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Havi nettó 
kereset/nyugdíj

0,5% 
havonta

Éves nettó 
kereset/ nyugdíj

1 év= 
0,5% × 12 hónap

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

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

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

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

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

 JÚNIUS 5. szombat:
17.00: BÉRMÁLÁS a Szentkútnál.

(Rossz idő esetén a bérmálást a Plébáni-
atemplomban tartjuk!) 

 JÚNIUS 6. VASÁRNAP:
ÚRNAPJA: A szentmise délelőtt fél

9-kor kezdődik a Plébániatemplomban!

 JÚNIUS 13. VASÁRNAP:
SZENTKÚT 17.00: Szentmisében

emlékezünk meg Miszori Zoltán néhai 
plébános atyáról és imádkozunk új papi 
hivatásokért. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

 JÚNIUS 20-TÓL változás a vasárna-
pi  szentmisék helyszínében:
8.00: Szentmise a Szent Jakab Plébánia-
templomban
9.30: Szentmise a Szentkúton*

* Abban az esetben, ha az időjárás esős
és szeles, akkor a szentmise a Plébánia-
templomban lesz megtartva! 

 JÚNIUS 20. VASÁRNAP:
15.00–17.00: Egyházközségi hozzájárulás
gyűjtése és szentmise-szándékok íratása
a 2021. év második félévére a közösségi
házban.
      Egyházi hozzájárulásunkkal helyi 
templomaink (Plébániatemplom, Apáti 
templom, Szentkúti kápolna) egyházi 
létesítményeink és épületeink (Szentkút, 
Közösségi ház, Plébánia) fenntartását, 
működését segíthetjük.  

Egyházközségi eseményeink
      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.  

Karitasz zarándoklat
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A Gencsapáti Szentkút községünk és a 
térség kedvelt zarándokhelye, a Szent 
Márton zarándokút és a Mária út egyik 
állomása, fontos helyi és megyei érté-
künk. A helybeliek mellett egész évben 
szívesen jönnek ide a zarándokok 
imádkozni, és köszönteni a Szűzanyát. 
De érkeznek turistacsoportok is, hogy 
e szép és csendes környezetben megpi-
henhessenek.  

E megszentelt hely fenntartását és 
gondozását mindenkor szívén viselte és 
viseli ma is Önkormányzatunk és Egy-
házközségünk egyaránt. A mostani fej-
lesztések előtti legutóbbi nagyobb felújí-
tásra - a stációépületek restaurálására - 
hat évvel ezelőtt kerülhetett sor Magyar-
ország Kormányának támogatásával. 

Most, szintén kormányzati támoga-
tás által, pályázati lehetőséggel a Szent-
kút megújulásának egy újabb, fontos 
állomásához érkezhettünk el. Sokunk 
örömére május 9-én, vasárnap végre 
ragyogó, szép napsütéses idő köszöntött 
ránk. A délután 5 órakor megtartott püs-
pöki szentmisében ünnepeltük meg a 
Szentkút tavaszi búcsúját. Az idei ünnep 
azért is volt kiemelkedő és örömteli ese-
mény, mert a szentmise végén Dr. Szé-
kely János püspök atya megáldotta a 
Szentkúton elkészült beruházásokat, fej-
lesztéseket és a felújított kutat is. A for-
rás vize ismét fogyasztható lett. 

Ezúton is szeretném hálásan megkö-
szönni a támogató és segítő együttmű-
ködést mindazoknak, akik munkájuk-
kal, adományaikkal, imádságaikkal, vagy 
bármely más módon hozzájárultak a 
mostani felújítás és a fejlesztések meg-
valósításához valamint az ünnepünk 
megszervezéséhez. Külön megköszö-
nöm községünk Önkormányzatának, 
kiemelten pedig Bodorkós Ferenc pol-
gármester úrnak a támogatását, aki össze-
fogta és mindvégig szívén viselte a mun-
kálatok megvalósítását.  

A jó Isten áldása és a Szűzanya oltal-
mazó szeretete kísérje mindannyiunk 
további életét!  

Gombos Bálint, plébános 

Tavaszi  
Szentkút-búcsú 
és hálaadás

 
 

 9401 Sopron, Pf. 101  
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltatási Terv előírásainak megfele-
lően a zöldhulladék elszállítását házhoz 
menő rendszerben, évente 8 alkalommal 
biztosítjuk a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díjat befizető ügyfeleink 
részére. Ezen kívül januárban és február-
ban egy-egy alkalommal a kidobott kará-
csonyfákat gyűjtjük össze. Kérjük, ne 
tegyék zsákba a díszeket, és a talpat távo-
lítsák el! 

Ki veheti igénybe? 
      Az STKH ügyfelei a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díj megfizetése 
által. 

Hogyan gyűjthető a zöldhulladék? 
      A zöldhulladék gyűjthető az erre a 
célra rendszeresített, emblémázott, 170 
literes zsákban, amelynek ára 220 Ft, 
vagy szabványos, barna fedővel és barna 
színű kukatesttel rendelkező hulladék-
gyűjtő edényben, amelyet szombathelyi 
és körmendi zöldudvarainkban társasá-
gunktól is megvásárolhat. Fontos, hogy 
az edény mérete nem haladhatja meg a 
kommunális hulladékgyűjtő edénye 
űrméretét. A lakóhelyéhez legközelebb 
eső zsák értékesítési pontunkról részle-
tes tájékoztatást talál honlapunkon. 

Mikor gyűjtjük a zöldhulladékot? 
      Évente 8 alkalommal, áprilistól no -
vemberig havonta egy-egy alkalommal, 
előre meghirdetett időpontban biztosít-
juk a zöldhulladék elszállítását. A be -
gyűjtések pontos időpontjáról a honla-
punkon található hulladéknaptárakban 
tájékoztatjuk ügyfeleinket. 

Mire kell odafigyelni? 
      A kukát vagy a zsákot a begyűjtés 
napján reggel 5 óráig kell kihelyezni az 

ingatlan elé. Amennyiben az ürítésig 
elmulasztotta kirakni a zöldhulladékot, 
úgy a zsákok begyűjtése vagy az edény 
ürítése elmaradhat, és a következő, járat-
rend szerinti alkalommal kerül pótlásra. 
A kötegelve kirakott zöldhulladékot nem 
áll módunkban elszállítani, ezért kérjük 
használja a zsákokat. 
      A túlrakott vagy túlsúlyos edények 
sérüléséért a zöldhulladék-gyűjtő kukák 
esetében sem tudunk felelősséget vállal-
ni, ezért kérjük vegye figyelembe a gyár-
tó által meghatározott súlykorlátot. 

Mi számít pontosan zöldhulladéknak? 
      Az erre a célra kijelölt zsákokban és 
edényekben elhelyezheti a fák és bokrok 
ágnyesedékeit (maximum 5 cm átmérő-
ig), a lenyírt füvet és a lehullott leveleket. 
      Tilos a zsákba és edénybe földmara-
dékot, nádat, tuskót, konyhai hulladékot 
dobni, de szintén nem kerülhet bele álla-
ti maradvány, forgács, fűrészpor és a 
kommunális vagy szelektív gyűjtésből 
származó hulladék sem. A nem megfele-
lő hulladékkal megrakott zsákok és 
kukák elszállítása elmaradhat. 

Mit kell tudni a közösségi komposztá-
lásról? 
      Nagyobb mennyiségben keletkező 
zöldhulladékot szerződött ügyfeleink 
meghatározott mennyiségben ingyene-
sen szállíthatnak be a komposztáló 
telephelyeinkre. Részletek honlapunkon 
(www.stkh.hu)  
a szolgáltatá-
sok menüpont 
alatt, illetve itt: 

A házhoz menő  
zöldhulladék-gyűjtés rendje
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Magyarország Kormánya által, a 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel, 
illetve a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet-
tel elrendelt veszélyhelyzetben, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése alapján a települési
önkormányzat képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

Bodorkós Ferenc polgármester április és 
május hónapok során az alábbi szüksé-
ges és halaszthatatlan önkormányzati 
döntéseket hozta meg: 

• kijelölte a Gencsapáti Egységes Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intézmény intéz-
ményvezetői feladatainak ellátására kiírt
magasabb vezetői pályázat előzetes vizs-
gálatát végző szakmai bizottság tagjait –
a bizottság elnöke Dr. Görög István jegy-
ző, tagjai: Kissné Sághi Rita vezető-főta-
nácsos, Bognár-Varga Szilvia vezető-
tanácsos.

• elbírálta a Gencsapáti Egységes Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézmény intéz-
ményvezetői feladatainak ellátására kiírt
pályázatra benyújtott pályázatot – a pá -
lyá zati eljárást eredményessé, Palatin Vi -
vien pályázatát tartalmi és formai szem-
pontból megfelelőnek nyilvánította, és az
eddigi intézményvezetőt 2021. május 1.
napjától 2026. április 30. napjáig megbízta
az intézményvezetői feladatok ellátásával.

• elfogadta a bölcsődei feladatellátá-
sért fizetendő 2021. évi önkormányzati
hozzájárulás összegét – az Önkormány-
zat a kötelező bölcsődei feladatellátásról
Szombathely Megyei Jogú Várossal meg-
kötött bölcsődei feladat-ellátási szerző-
dés alapján gondoskodik. A 2021. évi
hozzájárulás összege a 2020. évi összeg-
gel meggyező: 3000 Ft/gyermek/nap.

• módosította a koronavírus terjedésé-
nek megelőzésével kapcsolatos helyi
intézkedésekről szóló 38/2020. (XII.1.)
számú polgármesteri határozatot – a
módosítás alapján lehetővé vált, hogy a
Gencsapáti Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény a nappali ellátásra
új klubtagot vegyen fel.

• a civil társadalom erősítése, társadal-
mi szerepvállalásának segítése érdeké-
ben pályázatot írt ki a Gencsapáti szék-
hellyel működő civil szervezetek 2021.
évi támogatására.

• elfogadta a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásá-
ról szóló beszámolót.

• elfogadta az S001 Szombathely-Kő -
szeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rend -
szer üzemeltetési szerződés mó do sí tását
– a módosítás az EU támogatásával meg-
valósult víziközmű létesítmények meg-
valósítása miatt vált szükségessé

Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Látogató! 

A 264/2021 (V.21.) és a 484/2020. (XI. 
10.)  Korm. rendelet alapján intézmé-
nyünk nyitását az alábbiak szerint való-
sítjuk meg: 
– a koronavírus ellen védett személyek

és felügyeletük alatt lévő kiskorúak
újra látogathatják intézményünket a
védettségi igazolvány bemutatásával!

– Foglalkozásokon, szakkörökön a
védett személyek és a felügyeletük
alatt lévő kiskorúak vehetnek részt!

Fontosnak tartjuk továbbra is a járvány-
ügyi óvintézkedések betartását: a maszk-
használatot, a kézfertőtlenítést, a távol-
ságtartást (a közös terek használatánál). 

A rendeletben előírt szabályozások 
betartását az intézmény munkatársai és 
a foglalkozások vezetői kötelesek és 
jogosultak ellenőrizni. 

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL NEM 
RENDELKEZŐK SZÁMÁRA a könyvtá-
runk nyitását az alábbiak szerint valósít-
juk meg: 
      Kérjük, telefonáljanak kedd-szombat 
15-18 óra között és egyeztessenek Tanai
Erzsébet könyvtárossal +36/94/508-522,
+36/30/651-9536! A „KÖNYVET HÁZ-
HOZ” szolgáltatásunkat tudjuk tovább-
ra is biztosítani! A nyitással együtt kér-
jük, hogy az olvasói tagságot érvényesít-
sék és a lejárt könyveket minél előbb
hozzák vissza.

Kérjük a foglalkozások, szakkörök veze-
tőit, tervezett családi rendezvények bér-
lőit, hogy egyeztessenek az intézmény-
vezetővel még a program szervezése 
előtt (+36/30/560-5099, gencsmuv-
haz@gmail.com) 

Köszönjük, hogy betartja a szabályokat! 

Tisztelettel: 
Varga Albin, igazgató

Művelődési ház 
és könyvtár  
látogatási  
szabályai

Tisztelt Szülők! 

Művészetterápia foglalkozás indul nagy-
csoportos, és alsó tagozatos gyermekek 
számára. 

Az Antalfai Márta által kidolgozott 
komplex művészetterápia a gyermekek 
számára kedvező fejlesztő hatással bírhat: 

– kibontakoztatja, növeli kreativitásukat,
– segíti verbális kifejezőkészségüket,
– ellazulást biztosít,
– fejleszti belső képalkotásukat,
– gondolkodásra ösztönöz,
– erősíti az önbizalmat.

Különböző technikákkal alkotunk: akva-
rell festés, ceruza- és krétarajzok, agya-
gozás, montázs, kollázs készítés.  

Egy foglalkozássorozat 5 alkalmas, 
5–6 fővel indul. 

 Érdeklődés esetén több csoport  pár-
huzamosan is működhet.  

A foglakozások hetente egyszer, a 
Gencsapáti Művelődési Házban lesznek.  

Az első foglalkozássorozat május 25-
én kezdődik. 

Mivel ez egy külső-belső alkotó fo -
lyamatot jelent, ezért fontos, hogy a je -
lentkező gyerekek lehetőség szerint vé -
gig részt vegyenek az összes (5 alkalmas) 
foglalkozáson. 

A foglalkozássorozat ára összesen 
15.000 Ft. ( 3000 Ft/alkalom/2 óra ) 

Bővebb információért szeretettel 
várom az érdeklődőket. 

Táborosi-Farkas Ildikó 
Tel.: 06-30-580-83-08  

Művészetterápia gyermekeknek
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Tervezni kell, mert sok-sok digitális 
program egyike sem pótolhatja a közös-
séget. Várható kulturális programjainkat 
tesszük közzé természetesen a járvány-
helyzet és az aktuális szabályok figye-
lembevételével. Minden változásról újsá-
gunk következő számában és a település 
honlapján, facebook oldalán is tájékoz-
tatjuk Önöket! (va) 

Június 6. – Gyereknap (9. old.) 

Július 5–9., illetve július 19–23. 
Kincskereső tábor Gencsapátiban 
(10. old.) 

Július 25. – Jakab búcsú –XV. Búcsúi 
Fogathajtó Verseny 

Augusztus 15. – Szentkúti esték – Kon-
cert a Szentkúton 

Augusztus 20. – Apáti búcsú és megem-
lékezés  

hírmondó 2021 .  május7

FELKÉRÉS a 2021. évi térségi, területi 
borversenyen való részvételre 

Lukácsházán a Kertbarát Kör 1982-ben 
rendezte meg az első borversenyt. 1993 
óta felváltva, Gencsapáti Község Önkor-
mányzatával közösen kerül megrende-
zésre a környék boros gazdái között egyre 
népszerűbb térségi területi borverseny.  

2021 évben Gencsapáti a rendezője 
az eseménynek. 

Rendezők: Gencsapáti község Ön -
kor mányzata, Művelődési Ház és Könyv-
tár, Gencsapáti Borbarát Hölgyek 

A verseny időpontja: 2021. 06. 26. 
9.00 óra  

A borminták leadásának időpontja: 
Lukácsházán a Közösségi Házban 

2021. június 23–24-én (szerdán és csü-
törtökön) 16.00–19.00 óra között. 

Gencsapátiban a Művelődési Ház és 
Könyvtárban 2021. június 23–24-én 
(szerdán és csütörtökön) 9.00–19.00 óra 
között. 

A borverseny három kategóriában kerül 
megrendezésre: fehér, vörös és rozé bor 
kategória. 

Nevezni lehet: 
2020. évi újborral, amelynek termő-

helye Gencsapáti – Gyöngyösfalu – 
Lukácsháza – Perenye és Kőszeghegyalja. 
Saját termelésű, oltványszőlőből készült, 
és amelyből fajtánként legalább 50 l 
kész lettel rendelkezik a nevező. 

Egy gazda több borral is nevezhet. 
A ne vezett borokból a verseny szaksze-
rű lebonyolítása érdekében fajtánként 
2–2 0,75 literes mintát kell leadni jelö-

letlen fehér és zöld színű üvegben du -
góval (csavaros zárral) lezárva. 

A borversenyre nevezési díj nincs. 

Díjazás: 
A szakmai eredmények alapján fehér 

és vörösbor kategóriában az 1–3. helyezet-
tek oklevél és serlegdíjazásban részesül-
nek, a többi résztvevő minősítési ok levelet 
kap. A gazda és a női zsűri 1. helyezett 
borai, valamint a verseny legjobb rosé 
bora külön serlegdíjazásban részesülnek. 

Tisztelettel felkérjük a térség boros gaz-
dáit, tiszteljék meg nevezésükkel, részvé-
telükkel rendezvényünket. 

Gencsapáti, 2021. 05. 20. 

Benczikné Fábián Éva, Borbarát Hölgyek 
Bodorkós Ferenc, polgármester 

Gergácz István, szervező biz. 
 Varga Albin, Művelődési Ház Gencsapáti 

A borverseny tervezett programja: 

8.45      Gyülekező 
9.00     Ünnepélyes megnyitó – a zsűri 

köszöntése, bemutatása 
 9.15     Bírálat (Külön fehér boros és 

külön vörös boros zsűri.) 
             Szünet  
             Bírálat 
             Visszakóstolás 
12.30    Kulturális műsor 
13.00   Ebéd 
14.00   Borbemutató  
15.00    Ünnepélyes eredményközlés – a 

gazdákkal, borbarátokkal  
16.00   Igény szerint a gencsapáti szőlő-

hegyen hegybejárás

Borverseny 2021 Rendezvény- 
naptár 2021
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Köszönjük, hogy a rendeléseikkel 
segítenek a működésben. 
 Legyen Ön a következő  

törzsvendégünk! 
Folyamatosan változó 
 kínálatunkkal várjuk. 

 Kövesse Facebook oldalunkat: 
Az502-es

MANIKŰR SZALON GENCSAPÁTIBAN!
Napsugár szalonomban várom kedves vendégeimet személyre szabott kezelésekkel, bizalmas 
légkörben a következő szolgáltatásokkal: 
manikűr 
műköröm – géllakozás 
pedikűr-gyógypedikűr 
paraffinos kézápolás 

A munkáimra garanciát vállalok,  
és magas minőségű  
USA Crystal Nails termékekkel dolgozom! 

Előzetes bejelentkezés szükséges! 

NAPSUGÁR STÚDIÓ  
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C   Bokor-Hüse Anita   +3620/928-6146 

Gumiszerelés, 
centírozás, 

defektjavítás, 
új gumiabroncs 

forgalmazás, 
gumitárolás. 
Gencsapáti, 

Ipari u. 12.  

+36 30 9367885

+36 30 2376152

RamikaNails
Szeretettel várom meglévő és új 

Vendégeimet! 

Szolgáltatásaim: 
Körömépítés • Tartós géllakk 

Manikűr • Japán manikűr 
Paraffinos kézápolás  

Bejelentkezés: +3630 4490995 
vagy Instagram: @ramikanails 

Cím: 9721 Gencsapáti

• 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 
• Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911
• Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928 
• Étkezési burgonya eladó! 06/70/2020-
619, 06/20/9530-619
• Sertések eladók! Tel: 30/194-5260
• Eladó: 2 db 50 l-es üvegballon beköt-
ve, 50 l szőlődaráló, 50 l prés. Érdeklőd-
ni: 06/30/365-5525

Apróhirdetések

Nyitva: hétfőtől-péntekig
7.00 – 15.30

Telefon: 06 94 568 185
9 7 2 1  G e n c s a p á t i ,  I p a r i  u .  1 .

Újra megnyitott 
a Lajos Kocsma 

Új személyzet, 
régi hangulat… 

Gencsapáti,  
Savaria u. 15. 
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2021. JÚNIUS 6-ÁN 
VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL 

Tisztelettel hívjuk a gencsapáti családo-
kat, gyermekeket 2021. június 6-án, 
vasárnap 14 órától a Művelődési Ház és 
Könyvtár udvarára és a játszótérre, ahol 
légvár, játszóház, arcfestés és fagyi is vár-
ja az érdeklődőket.  

A Művelődési Ház és Könyvtár udvarán 
kitáncoljuk a májusfát! 
Közreműködik a Zsivány zenekar. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Gyermeknap 
Gencsapátiban

2021maj gg.qxp_2010jan  2021. 05. 28.  11:26  Page 9



2021 .  május hírmondó10

Kedves szülők! 
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén 

is megtarthatjuk a most már hagyomá-
nyosnak számító nyári napközis tábo-
runkat.  

Kétszer 1 hetes táborok időpontjai: 
2021. 07 .05–09. illetve 2021. 07. 19–23. 
Mindkét héten 35–35 fő gyermeket tu -
dunk fogadni. A tábor költsége 5000 
Ft/fő/hét, mely tartalmazza a háromszori 
étkezést, a foglalkozásokat, a kirándulá-
sok útiköltségét is.  

Jelentkezni lehet minden olyan gyer-
meknek, aki alsó tagozatos (aki most 

maradt ki elsőből, ők az alsó korhatár, és 
aki most maradt ki negyedikből – ők a 
felső korhatár). Feltétel még, hogy gencs -
apáti lakos legyen, vagy Gencsapátiban 
jár iskolába.  

A jelentkezést kizárólag a következő 
linken keresztül lehet megtenni. Minden 
gyermeket külön kell regisztrálni.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScS8FijfuAANHi4pzwkpaKd4N
vGUC596NJLLNCs3spb2neJQg/view-
form?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

A jelentkezéseket 2021. 06.03. 8.00 
órától 2021. 06. 10-ig tudjuk fogadni, 

illetve ha előbb betelnek a helyek, akkor 
természetesen lezárjuk a jelentkezést 
előbb. Ha megteltek a férőhelyek, nem 
áll mó dunk ban több jelentkezést elfo-
gadni.  

Fontos, hogy kövessétek a Gencsapá-
ti Művelődési Ház facebook oldalát, 
mert minden információ, aktualitás itt 
jelenik meg. Ha a jelentkezési határidő 
lejárta után még lesz férőhely, akkor újra 
megnyitjuk a jelentkezést, és itt már tud-
juk fogadni azokat a gyermekeket is, akik 
esetleg két hétre is jönnének!  Ezt is a 
facebook oldalunkon tesszük közzé!

Idén is vár a Kincskereső Tábor Gencsapátiban!
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Nagyon élvezzük, hogy április közepé-
től újra „feléledt” az óvoda, és gyerek-
zsivaj tölti be a környéket. 

Áprilisban csatlakoztunk a Föld napi 
szemétgyűjtéshez! Kicsik és nagyok 
együtt, gumikesztyűben szorgoskodtak. 

Május elején körbetáncoltuk a falu 
májusfáját és kirándultunk a felújított 
Szentkúthoz. 

Sikerült a gyermekeknek maradandó 
élményeket szerezni.

Óvodás  
pillanatok

„ 30 év 30 km” 
 
A 30 éves Karitasz zarándoklat alkalmá-
ból megemlékeztek és megkoszorúzták 
Miszori Zoltán emléktábláját Gencsapá-
tiban a róla elnevezett téren.   
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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 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: 2021. június 11.

Európai Szociális
Alap

A hagyomány él (mert éltetjük)! 
      A Gencsapáti Legénycéh tagjai és 
„igazlátói” jóvoltából ismét köszönti a 
májust a falu népét, no és a lányokat 
különösképpen a májusfa a Művelődési 
Ház udvarán. Reméljük a kitáncolást 
már nagyobb közösségben élhetjük meg! 
      Köszönet a Legénycéhnek, Bodorkós 
Róbertnek a fát, Tóth György „Gyurci-
nak” a szállítást, Benczikné Fábián Évi-
nek a finom sütiket.

Májusfa  
a Művelődési 
Ház udvarán
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