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Akadályhajtásban Szalár Róbert,
vadászhajtásban Bödő János bizonyult
a legjobbnak a Vas megyei C kategóriás
kettesfogathajtó-versenysorozat negye-
dik, gencsapáti állomásán.

Forrás: Vas Népe 2021.07.28. 
szerző: Horváth Erika

A nagyobb térnek köszönhetően – hogy
a sportpálya helyett az iparterületen
üthették fel a táborukat – a „csak” meg-
hívásos versenyek után immár másod-
szor tudott Gencsapáti is bekapcsolódni
a megyei pontgyűjtő fogathajtó verseny-
sorozatba.

A nagy meleg ellenére nagyon sokan
kilátogattak és jól is érezték magukat –
ez már a 15., a Jakab-napi búcsúhoz köt-
hető fogathajtós rendezvénye volt a tele-
pülésnek – akadt látnivaló, szórakoztató
program bőven. Elsősorban persze maga
a verseny. Akadályhajtásban – ebben a
versenyszámban lehet kvalifikációt sze-
rezni az országos döntőre – 24 kettes fo -

gat állt rajthoz, a Vas megyeieken kívül
érkeztek versenyzők Zalából, Somogy-
ból, Veszprémből, sőt Szlovákiából is. Az
első fordulóban nyolcan teljesítették
hibátlanul a 790 méteres pályát, a máso-
dikban kilencen is. De csak négyen kap-
tak lehetőséget az összevetésre, azok,
akik egyik fordulóban sem hibáztak.
Hárman a harmadik fordulóban is hibát-
lanok maradtak, közülük Szalár Róbert
(Zalalövő és Környéke LSE) volt a leg-
gyorsabb, a második helyen Komálovics
Ottó (Lukácsházi SE), a harmadikon
Novák Szabolcs (Savaria LSE) végzett. A
harmadik legjobb vasi a most hetedik
helyen záró ifj. Szájer József (Katafai LSE)
lett. Négy állomás után ifj. Szájer József
áll a megyei kvalifikációs sorozatban az
élen 48 ponttal a 43 pontos Ko málovics
Ottó és a 35 pontos Novák Szabolcs előtt.
Utóbbit kicsit leszakadva, 31 ponttal köve-
ti a negyedik Geröly Tibor (Főnix LE).
Még két versenyen lehet pontokat gyűj-

teni, de mindenkinek csak a négy legjobb
eredménye számít az össze sítésben. Az
országos döntőben a legjobb három
alkothatja majd Vas me gye csapatát.

A nap második versenyszámának, a
vadászhajtásnak már nem volt akkora
tétje. Tizenkilencen vállalták, hogy itt is
megméretik magukat. Vas megyei győz-
test avattak, a fogathajtó versenyekbe
egy éve bekapcsolódó Bödő János (Urai-
újfalu SE) nyert, a második Novák Sza-
bolcs, a harmadik a somogyi Magyar Zol -
tán (Marcali) lett.

A házigazdák a verseny részt vevőit és
a közönséget is maximálisan kiszolgál-
ták. Búcsú lévén számos szórakoztató
programot kínáltak, a nap fénypontja
pedig Pintér Tibornak és nemzeti lovas
színházbeli kollégáinak énekes lovas pro-
dukciója volt.

A fogathajtók vasi versenysorozatá-
nak ötödik viadalát Szelestén augusztus
7-én rendezik, a döntőt pedig Nagyge-
resden augusztus 21-én.

Köszönjük minden támogatónak,
segítőnek a program megrendezéséhez
nyújtott segítségét!

Fogathajtó verseny és Jakab-napi búcsú
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Sokan ismerhetik Tóth Adriánt Gencsa-
pátiban diplomamunkája – filmje, kap-
csán kerestük meg és kértük, hogy mu -
tassa be miről is szól az alkotás, amelyet
az Agora-Savaria Mozi is bemutat. (va)
       Hogyan vált elképzelésből valóság,
novellából kisfilm, barátokból rendíthetet-
len stáb. Ebben a cikkben igyekszem rövi-
den körbejárni ezeket a kérdéseket és meg-
mutatni, mi minden vezetett A Borcímke-
fogalmazó filmes megvalósulásához. 

De mi is ez a „A Borcímke-fogalmazó”?
– adódhat az olvasóban a kérdés.

Egy barátom Czigány Domonkos novellája,
amit 2019-ben írt még az egyetemista évei
alatt. Ezzel a történettel a Méhes György
Tehetségkutató Pályázaton első helyezést
ért el, majd később a Kolozsvári Helikon
folyóiratban is megjelent ez az alkotás. 
      Már maga a cím is érdekesen hangzik.
A novella főszereplőjének ugyan is ez a
munkája, amiben borcímkéket fogalmaz
meg (amit a borosüveg hátoldalán olvas-
hatunk), illetve ennek a nehézségeit is
bemutatja a történet, valamint egy olyan
létállapotot a szereplőn keresztül, amit
szerintem a mai fiatalság megélt vagy él
meg mind a mai napig. Domonkos nagy-
szerűen le tudja írni ezt az érzést mi is
igyekeztük ezt a filmünkben visszaadni. 

Miért fontos ez a novella, hogy meg van
említve? 

Mivel ezt a történetet választottuk megfil-
mesítésre, diplomamunka gyanánt. A Ka -
posvári Egyetem Rippl Rónai Művészeti
Karán (most már MATE Kaposvári Cam-
pus Rippl Rónai Művészeti Intézet)
végeztem mozgóképkultúra és média
szakán. Ennek feltétele az volt, hogy dip-
lomamunkát készítsek, ami lehetett

szakdolgozat vagy kisfilm, azon belül
rendezőként vagy operatőrként lehetett
diplomázni. A filmrendezést választot-
tam és el is kezdtem keresni története-
ket, mit lehetne elmesélni 15–20 perc-
ben. Mindenképpen adaptálni szerettem
volna, így nem volt kérdés, hogy egy jól
megírt novella után kutassak. Első ötle-
teim közt szerepelt, hogy a Stefan Zweig
Sakknovella c. történetet dolgozom fel,
azonban hamar beláttuk, a szűkös anyagi
keretek nem adnak erre lehetőséget.
Ezért más novella után néztem és ekkor
jutott eszembe Domonkos története a „A
Borcímke-fogalmazó”, amit 2019-ben
már olvastam. Emlékszem mennyire
megfogott, hogy egy olyan munkáról írt
az író, ami valószínűleg nem is létezett,
vagy ha igen nem ilyen formában. Mégis
úgy mesél erről az egészről a szereplőn
keresztül, mintha valós munka lenne.
Ha bár a novella története a mai korban
játszódik, mi mégis inkább a 70-es évek
atmoszférájában képzeltük el és úgy
gondoltuk a régies hangulat jobban illik
egy ilyen alkotáshoz, hiszen mind a kora-
beli kosztümök, helyszínek autentikus-
ságot adhatnak hozzá, és ezek egyvelege
egy különleges filmélményt nyújthatnak
a nézők számára.

Kik segédkeztek a film elkészítésében? 

Nagyon sokan járultak hozzá, vagy anya-
gi támogatással, vagy eszközök, helyszí-
nek kölcsönadásával a forgatási időszak
alatt, vagy pedig tehetségükkel és szak-
mai tudásukkal nyújtottak segítséget.
Guzmics Gergely a film operatőre, aki-
nek köszönhetően lenyűgöző látványvi-
lággal gazdagíthattuk a történetet, Kiss
Tamás, aki mind a zenében mind rende-
zőasszisztensi feladataiban nyújtott
tehetséges munkát a film készülte során.

Doma Bence a filmzene írója ehhez a
történethez méltó alkotással járult hozzá.
A film szereplői habár nem színészek,
mégis egytől egyig remek alakítást nyúj-
tanak. Zsigray Martint a film főszereplő-
jét pedig egyszerűen imádja a kamera.
Szinte mindenkit ki tudnék emelni a
stábból, (Baráth Noémi, Horváth Beatrix,
Tóth Krisztián, Horváth Norbert, Czika
Mátyás, Kántor Péter, Zágorhidi Czigány
Sebestyén) mivel mindannyian nagyszerű
és lelkes munkát végeztek az előkészüle-
tektől kezdve egészen a film befejeztéig. 
      Mindenkinek csak hálás lehetek, akik
valamilyen módon hozzájárultak ehhez a
filmhez, mert nélkülük tényleg nem sike-
rült volna, hiszen egy film sem csak a ren-
dező munkája. Kell egy olyan stáb is, akik
szívüket, lelküket, idejüket beleadják a
filmbe. Nálunk ez kétszeresen igaz. 

Mik a további tervek ezzel a filmmel? 

Már a forgatások során beszéltünk róla,
hogy nem szabadna a fiókban porosod-
nia az elkészülte után, ha már ennyi
energiát belefektettünk. Így mindenkép-
pen szerettünk volna egy vetítést, amire
bárki eljöhet és megnézheti. Sikerült egy
vetítést megbeszélnünk a  Szombathelyi
Agora – Savaria Mozi Mozgókép Szakági
vezetőjével Mayer Rudolffal, aki öröm-
mel szervezte meg nekünk a vetítést,
amire 2021. augusztus 28-án délután
17.00 órakor kerül sor a Nagyteremben.
Ezen kívül még a fesztiválosztatásokat
sem vetettük el. 

„A Borcímke-fogalmazó”
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Táncos-zenés utazás a Kárpát-meden-
cében

„Száll a lelkem” címmel készítenek
filmet a nemzetrészek összetartozásáról
a gencsapáti hagyományőrzők és a szom-
bathelyi Szökős táncosai, neves előadók
és határon túli partnerek közreműködé-
sével. Az egyórás alkotást Szent István
napján láthatja majd a közönség.

A közelmúltban léphetett a megvaló-
sítás útjára a gencsapáti Kezdőkör Egye-
sület projektje, mely a Kárpát-medence
országhatárokon kívül rekedt, vagy
éppen a trianoni határokkal kettészakí-
tott néprajzi tájainak táncos és zenei
örökségéről nyújt körképet. Az összetar-
tozás gondolatát a százegy esztendeje
bekövetkezett nemzeti traumát megélő

költők, írók és tudósok – Babits Mihály,
Kodály Zoltán, Krúdy Gyula, Márai Sán-
dor, Móra Ferenc, Reményik Sándor,
Wass Albert – műveinek szemelvényei
jelenítik meg a filmben, a Weöres Sándor
Színház művészeinek tolmácsolásában.
A megvalósításban a gencsapátiak és az
ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes tár-
sai, a Reményik Sándor Evangélikus
Iskola gyermek és ifjúsági néptáncközös-
ségei, a Vasi Kislegényczéh, Bognár Szil-
via, a Boglya és Koprive együttesek, vala-
mint Horváth Attila zenekara. Emellett
erdélyi, felvidéki, kárpátalji, délvidéki és
mu ravidéki partnerek szereplése gazda-
gítja az augusztus 20-án bemutatandó
alkotást, melyet a közösségi médiában
láthatnak az érdeklődők.

A film elkészítését a Bethlen Gábor
Alap támogatja.

„Száll a lelkem…”

Kovács Vince kitüntetése

Kovács Vince (Gencsapáti díszpolgára),
15 évig teljesített szolgálatot, mint
Ausztria magyarországi konzulja. Ebből
az alkalomból az Alexander Van der Bel-
len, az Osztrák Köztársaság szövetségi
elnöke a „Arany Érdemrend az Osztrák
Köztársaság Szolgálatáért” kitüntetés-
ben részesítette. A kitüntetést Dr. Ale-
xander Grubmayr, az Osztrák Köztársa-
ság nagykövete adta át. Az átadón Bo -
dorkós Ferenc, Gencsapáti polgármeste-
re is részt vett és gratulált szülőfaluja
nevében a kitüntetettnek!

Gratulálunk
Gencsapáti Község Önkormányzata tisz-
telettel meghívja Önt és kedves családját
Szent István király és a magyar államala-
pítás tiszteletére, valamint az Apáti bú -
csú alkalmából rendezett ünnepi meg-
emlékezésre.

Időpont: 2021. augusztus 20. (péntek)

Helyszín: Apáti templom, templom
előtti tér

Program:
10.00   Ünnepi szentmise az Apáti temp-

lomban
11.00   Megemlékezés a templom előtt
             Közreműködnek: Gencsapáti

népművészeti csoportjai 

             Ünnepi beszédet mond: Bodor-
kós Fe renc polgármester

Meghívó

2021aug g.qxp_2010jan  2021. 08. 13.  8:44  Page 3



2021 .  júl ius–augusztus hírmondó4

„Járd a saját táncod – éld a hagyomá-
nyod!”

Ezzel a mottóval érkeztek a vasi nép-
táncosok és népzenészek július 29-én
Kapolcsra, hogy tartalmas estével gazda-
gítsák az idén 30. alkalommal megrende-
zett Művészetek Völgye programját.

Vas megye folklóréletének képvisele-
tében a Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes, a Boglya Népzenei Együttes
és a Vasi Kislegényczéh mutatkozott be
július 29-én hazánk legnagyobb összmű-
vészeti fesztiválján, a Mu haray Elemér
Népművészeti Szövetség meghívására.
A Pest-Buda Udvarban bemutatott prog-
ram a vasi tánchagyomány, a népzenei
örökség és a népviselet részletes ismerte-

tésével vette kezdetét – a színpadon életre
keltve a „Járd a saját táncod” sorozat kere-
tében nemrégiben filmre vett pillanatokat.
Az előadást kö vetően aztán felhangzott a
kiáltás: „Megettük a vacsorát, kiseperjük a
szobát!” – s kezdetét vette a gencsapáti
hagyományőrzők lakodalmas produkciója,
melyet először és utoljára még a pandémia
előtt láthatott a közönség Kapuváron, az
együttes kiváló minősítést érdemlő mű -
sorában. A művészeti vezetők – dr. Györke
Eszter és Molnár Péter – koreográfiájában
életre hívott lakodalmas műsort a sajátos
vasi szokáselemek, a kitűnő hangulatot
sugárzó tánc és a Varga Albin együttesve-
zető, valamint Varga Lajos Csaba „Szőke”
tolmácsolásában elhangzó, veretes vőfély -
köszöntők tették hitelessé.

A gencsapátiak és a Boglya szereplé-
sét különleges produkció váltotta a színpa-
don: egy legény- és egy férficsapat közös
műsora – természetesen vasi közreműkö-
dőkkel. A hazai néptáncszakma veteránjai -
ból alakult Fordulj Kispej Lo vam Tánc-
együttes, valamint a 2019-es Fölszállott a
páva közönségdíjasa: a Vasi Kislegényczéh
adott körképet a Kárpát-medence férfi-
tánc-hagyományából. Az érett férfitársa-

ság és a szombathelyi Re ményik iskola
néptáncos növendékeiből verbuválódott
fiatalság nagyszerűen kiegészítette egy-
mást a színpadon – az előadás ugyanakkor
a magyar kultúra továbbörökítésének
jövőképét is sugározta! 

Molnár Péter

Vasi hagyományok a Művészetek Völgyében

Tánckörképpel várta az érdeklődőket a
harmincéves Muharay Elemér Népmű-
vészeti Szövetség a Nemzeti Táncszín-
házban. Vas megyei résztvevők is fellép-
tek a szövetség országos jubileumi ren-
dezvényén. 

1990-ben alakult a Muharay Elemér
Népművészeti Szövetség azzal a céllal,
hogy felhívja a figyelmet a tradicionális
falusi közösségekre, akik ezt a kultúrát a
sajátjukként élik, őrzik, alakítják és átad-
ják. Több mint harminc éve határon túlra
is átnyúló összekötő kapcsot jelent a
hagyományőrző falusi együttesek, együt-
tesvezetők, néprajz-, néptánc- és népze-
nekutatók számára. Közel 5500 tagja van,
134 hagyományőrző táncegyüttest, min-
tegy 15 ezer népművészettel foglalkozó

táncost, zenészt, kézművest, néprajzzal
foglalkozó pedagógust és kutatót képvisel.

Megalakulásának 30. évfordulója
alkalmából a múlt szombat az ünneplés
jegyében telt. Délután a Millenáris Park-
ba látogatók megismerhették a magyar
tájegységek legjellemzőbb viseleteit. A
különleges ruhadarabok világában Dr.
Bathó Edit kalauzolta a közönséget, a
zenéről a szombathelyi Boglya Népzenei

Együttes és a Zengővárkonyi fúvósok
gondoskodtak.

A Nemzeti Táncszínházban tartott
esti előadáson a táncosok tájegységek
szerint, a Rábaköztől Szatmárig mutatták
be az egyes vidékek jellegzetes táncait és
viseleteit. A hagyományőrző együttesek
táncosainak több generációja lépett szín-
padra, felnőtt- és gyerektáncosok, a Nép-
művészet Mesterei, Fülöp Ferenc-díjas
magyar, magyarországi cigány, német és
szlovák nemzetiségű táncos szólisták.

A táncosok az ország számos telepü-
léséről érkeztek, köztük Gencsapátiból.
A Fülöp Ferenc díjas szólótáncosok, dr.
Györke Eszter, Horváthné Ávár Judit,
Molnár Péter, Spiegel-Szabó Viktória,
Spiegel Zoltán és Varga Albin képviselték
a helyi és vasi néptánckultúrát.

Fotók: VN/Muharay Elemér
Népművészeti Szövetség

Gencsapáti résztvevőkkel ünnepelt 
a Muharay Szövetség jubileumi rendezvényén
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A Kormány – a járványhelyzet javulása
következtében – enyhítette a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt korlátozá-
sokat, és a Magyar Közlöny 103. számá-
ban megjelent 307/2021. (VI.5.) számú
kormányrendelet alapján 2021. június
15-től ismét tarthatók képviselő-testü-
leti ülések.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. június 24-én
16.00 órakor a Gencsapáti Polgármes-
teri Hivatalban rendkívüli, nyilvános
testületi ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során 

1. megtárgyalta és elfogadta
1.1. a veszélyhelyzet idején, átruházott
hatáskörben meghozott polgármesteri
döntésekről szóló polgármesteri beszá-
molót
1.2.a veszélyhelyzet idején megvalósult,
folyamatban lévő és a tervezett önkor-
mányzati fejlesztésekről szóló polgár-
mesteri beszámolót
1.3.a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló önkormányzati rendeletet

2. döntött a Szentegyház utcai Egész-
ségházban lévő szolgálati lakás használa-
táról és hasznosításáról

3. elutasította a Pannon Antenna Kft.-
nek a Gencsapáti 2101/1 hrsz.-ú önkor-
mányzati ingatlanon működő Vodafone

Képviselő-testületi ülés

Gumiszerelés, centírozás, 
defektjavítás, 

új gumiabroncs forgalmazás, 
gumitárolás. 

Gencsapáti, Ipari u. 12. 
+36 30 9367885
+36 30 2376152

telekommunikációs bázisállomás 50–200
m² területrészének megvásárlására vo -
natkozó vételi ajánlatát. 
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. július 1-jén
16.00 órakor a Gencsapáti Polgármes-
teri Hivatalban rendkívüli, nyilvános
testületi ülést tartott.
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gájer Lászlóné, Gergácz István és Kiss
Tibor önkormányzati képviselők (5 fő).
Abért Valentin és Dr. Őry Ferenc önkor-
mányzati képviselő egyéb halaszthatat-
lan elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni a Képviselő-testület munkájában.
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület az ülés során 

1. támogatta a község településrende-
zési eszközeinek módosítását – a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. meg-
kezdte az M87 gyorsforgalmi út, Szom-
bathely és Kőszeg közötti szakaszának,
valamint a 87–89. számú főút Szombat-
hely hiányzó észak-keleti elkerülő sza-
kaszának fejlesztését. A tervezett köz-
utak érintik Gencsapáti község köz-
igazgatási területét, ezért szükség van a
hatályos településrendezési eszközeink
módosítására. A Zala Urbanistica Kft.,
mint tervező által elkészített tervdoku-
mentációt elfogadta és felkérte a pol-
gármestert a partnerségi egyeztetés
lefolytatására

2. a Polgárőrségnek a település közbiz-
tonsága érdekében végzett munkája elis-
merése érdekében – benyújtott támoga-
tási kérelme alapján – a Gencsapáti-Pe -
renye Polgárőrség 2021. évi működésé-
nek támogatására 320 000 forint önkor-
mányzati támogatást biztosított az Ön -
kormányzat 2021. évi költségvetés e cél-
ra elkülönített előirányzat terhére.

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

1. Tájékoztatás:
• Felhívjuk a kedves hívek figyelmét
arra, hogy a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia a vasárnap szentmisével
való megszentelésének kötelezettsége
alóli felmentését visszavonta! Így a vasár-
napi szentmisén való részvétel a hívők
számára ismét kötelező!
• A Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszust lezáró ünnepi pápai szentmisét
2021. szeptember 12-én tartják Budapes-
ten. Az eseményre a Szombathelyi Egyház-
megye különvonatot indít, amelyre Szom-
bathelyen lehet majd felszállni. A részvételi
díj: felnőtteknek 2000 Ft/fő, gyermekek-
nek 1000 Ft/fő. Jelentkezni a szentmisék
előtt és után lehet augusztus 12-ig!

2. Vasárnapi és ünnepi szentmisék és
„Szentkúti esték”:
• Augusztusban vasárnaponként a reg-
gel 8 órai szentmisét a Plébániatemp-

lomban, a fél 10-es szentmisét pedig jó
idő esetén a Szentkútnál tartjuk. (Abban
az esetben, ha az időjárás viharos, szeles
és esős akkor a fél 10-es szentmisét is a
Plébániatemplomban fogjuk megtarta-
ni!) Az idei évben augusztus 15-e, Nagy-
boldogasszony ünnepe vasárnapra esik,
így a fenti beosztás erre az ünnepnapra is
vonatkozik!
• Örömmel adunk hírt arról, hogy
folytatódik a nagysikerű „Szentkúti
esték” programsorozat: 2021. augusztus
15-én, Nagyboldogasszony ünnepén este
19.30 órai kezdettel a Gencsapáti Szent-
kúton a Bognár Szilvia Sextet együttes
koncertjét hallgathatják meg. Rossz idő
esetén a koncertet a Plébániatemplom-
ban tartjuk!
• Augusztus 20-án, pénteken, államala-
pító Szent István királyunk ünnepén, az
Apáti templom búcsúját a délelőtt 10 óra-
kor kezdődő szentmisében ünnepeljük.

A szentmise után áldjuk meg az új búzá-
ból készült kenyeret. Ezen a napon a Plé-
bániatemplomban nem lesz szentmise! 
• A Szentkút őszi búcsú ünnepét szep-
tember 19-én tartjuk meg. Az ünnepi
szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.

A szentmisékre és a programokra minden-
kit szeretettel várunk!

3. Egyházi hozzájárulások befizetése:
A hónap harmadik vasárnapján, augusz-
tus 15-én, délután 3 és 5 óra között egy-
házközségi hozzájárulás gyűjtése lesz a
Közösségi házban. Hozzájárulásunkkal
helyi templomaink, egyházi létesítmé-
nyeink és épületeink (Szentkút, Közössé-
gi ház, Plébánia) fenntartását, működé-
sét segítjük. Isten fizesse meg bőségesen
nagylelkű adományaikat!

A Gencsapáti Egyházközség

Egyházközségünk hírei és eseményei 

A 2021. évi XXIV. „Gencsi Söprű” Regio-
nális Néptáncfesztivál keretében ismét
meghirdetjük a „Vincze Ferenc szóló-
tánc-versenyt” immár 6. alkalommal.
      Versenyünk célja természetesen a
vasi néptánchagyomány „használata”,
feldolgozása, és széleskörű megismerte-
tése. A nevezők szabadon választhatnak
a vasi táncanyagból. (pl. gencsi verbunk,
kanász, söprű, lassú, friss csárdás, ugrós)

Kategóriák: 
– A/szóló – egy fiú versenyző,
– B/páros – egy fiú és egy lány vagy
      két lány versenyezhet együtt. 
Korosztályok:
– Gyermek: 8–12 évesek
– Serdülő: 13–16 évesek
– Ugrálós: 16–20 évesek
– Verbunkos: 20–35 évesek
– Söprögetős: 35 év felett

Műsoridő: maximum 2 perc +/- 20mp.
Próbalehetőséget és zenekart biztosí-
tunk. A zsűri elsősorban a hagyományhű,
stílusos előadásmódot, az improvizációs
készséget, a hiteles megjelenést értékeli. 

Díjazás: A díjazott szólisták lányok –

gyöngy, fiúk – söprű díjban részesülnek,
emléklapot minden résztvevő kap. Korosz-
tályonként 1 „Vincze Ferenc-díjat” adunk
ki. (A díj kategóriánként és korosztályon-
ként csak egy alkalommal nyerhető el)

A verseny helye: Művelődési Ház és
Könyvtár (9721 Gencsapáti, Szentegyház
u. 5.)

Ideje: 2021. szeptember 17. péntek 14
órai kezdettel.

Nevezési határidő: 2021. augusztus 20.
A nevezések számától függően állít-

juk össze a verseny részletes programját
és kiküldjük a jelentkezőknek!
      Nevezést elektronikusan kérjük
elküldeni az alábbi e-mail címre!

Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár
Varga Albin
9721 Gencsapáti
Szentegyház u. 5.
Telefon: 94/508-522; 06/30/560 5099;
Email: gencsmuvhaz@gmail.com

Vincze Ferenc szólótánc-verseny

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 .

HIR DE TÉS, RE KLÁM
LE HE TŐSÉG!
1/16-od old. 1200 Ft

1/8-ad old. 2000 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!
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Abért Lajos és családja • Ablak Plaza
Kereskedés • Agrocenter Kft. • Albert
László • Apponyi Albert Általános Iskola •
Bárdosi Jánosné • Best-Car Szombathely
• Bíró Attila • Bódi Zsolt • Bodorkós
Ferenc polgármester • Bodorkós József
(Csömi) • Bodorkós József és családja –
Gyöngyösfalu • Bodorkós László és csa-
ládja • Bokor Zoltán • Borhi Zoltán • Bors-
fai István • Brigi Kft. • Coop ABC • Cser-
tamenti Csatangolók • Csiszár Ferenc •
Dr. Nádasi Géza • Faragó István • Fazekas
Ferenc és családja • Ferrum Kft. – Tömő
Ferenc • Főnix Lovas Egyesület • Gaál
László • Gáncs Dóra – Uraiújfalu • Gencs -
apáti Gyöngyös-kert Óvoda • Gencsapáti
Idősek Klubja • Gencsapáti Község Ön -
kor mányzata • Gencsapáti Község Polgár-
mesteri Hivatal • Gencsapáti Önkor -
mány zat Műszaki csoportja • Gencsapáti
Polgárőrség • Gergácz Alajos • Gergácz
István • Gergácz László • Geröly Lászlóné
• Geröly Mónika • Geröly Szilvia • Geröly
Zoltán • Guttmann József • Horváth Kor-

nél és neje • Hosszú család – Hosszú Ger-
gő és Hosszú Milán • ifj.Katona Zoltán és
családja • Interchair Kft. • Jáger Imre és
családja • Kálmán Diána • Katona László
és családja • Katona Zoltán és családja •
Kercselics István és családja • Kondora
Kocsma – Perenye • Kopcsándi Ferenc –
VMKIK • Kovács Miklós • Kovács Vince és
Dr. Tömő Katalin • Kránitz Ferenc •
Lebics István – Zalalövő • Lócsi Miklós •
Ludwig 2000 Bt. • Marosi Nóra • Máté
család • Molnár Kálmán • Möbelwerk Kft.
• N&N Transport • Nagy Róbert • Né -
meth Zsuzsanna • Novákfalva Üdülőfalu
• Nyugat-Produkció Kft. – Tolnay Ákos •
Ottó József • Pintér Endre • Piri József –
VMKIK • Plajszer József és családja • Poór
Gyula • Pózvég István • Radányiné Lebics
Katalin és Radányi György • Rézkábel Bt.
• Rézkakas Söröző – Uraiújfalu • Robert
Holz Kft. – Bodorkós Róbert • Savaria
Agrár Kft. – Schmalzel Antal, Schmalzel
Roland • Seper Mira • Somos Optika •
Szabó Norbert és családja • Szalár Róbert

• Szaller Roxána és Balázs • Szett Kft. •
Szijártó Balázs • Szíjjártó Tamás és család-
ja • Szöllősi István – Uraiújfalu • Szülőföld
Könyvkiadó – Farkas Csaba • Tackle Bait
Kft. – Horgászbolt • Tokaji Nagy Sándor •
Tóth Árpád és családja • Tóth család •
Tömő Ákos • Török Árpádné • Varga Atti-
la • Vasi Full-táv Kft. • Viserálek Sándor
     Külön köszönet: a Vas Megyei Köz-

gyűlésnek, Majthényi László elnök úrnak
a rendezvény fővédnökének.
      Köszönjük minden kedves támoga-
tónak, aki támogatásával, segítségével
hozzájárult hagyományos rendezvé-
nyünk megvalósításához.

A XV. Búcsúi Fogathajtó verseny 2021 támogatói 

Európai Szociális
Alap

2021. szeptember 18-án, 14.00 órai kez-
dettel a XXIV. Gencsi Söprű Regionális
Néptáncfesztivál várja az érdeklődőket
Gencsapátiba a Sportpályán felállított
rendezvénysátorba. (Reménykedünk,
hogy a járványhelyzet már lehetővé
teszi a többször áthelyezett progra-
munk megvalósítását)

Tervezett program:
15.00 – 20.00 kb.
      Ünnepélyes megnyitó, majd a részt-
vevő együttesek bemutatóját tekinthetik
meg az érdeklődők és a szakmai zsűri
előtt. A néptáncfesztiválon Vas megye
minden együttese, a néprajzilag szom-
szédos rábaközi csoportok, és az auszt-
riai (Őrvidék), illetve a szlovéniai (Mura-

vidék) magyar együttesek kapnak meghí-
vást, nemzetközi együttműködésünknek
köszönhetően idén a Györgyfalvi Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes lesz a vendé-
günk  A fesztiválon általában 15–20 nép-
táncegyüttes, közel 600 táncosa mutat-
kozik be. 

21.00 Népzenei koncert

A pontos programról a FB oldalunkon és
Gencsapáti honlapján, közösségi oldalán
tájékoztatjuk Önöket!

Előzmények: A néptánc találkozóból
1997 óta a „Gencsi Söprű” névre keresz-
telt Vas Megyei Néptáncfesztivál szüle-
tett, amit azóta is megrendezünk min-

den évben. 2000-től nyitottunk a tágabb
értelemben vett régió irányába, így regi-
onális fesztivállá, illetve nemzetközi
együttműködések által fejleszthettük
programunkat. 
      A fesztivál szervezésében együttmű-
ködünk a Muharay Elemér Népművé-
szeti Szövetséggel, a Burgenlandi Magyar
Kulturális Egyesülettel (Oberwart,
Ausztria), a Magyar Nemzetiségi Műve-
lődési Intézettel (Lendva, Szlovénia),
Magyarországi Folklórfesztiválok Szö-
vetségével és a Nyugat-Magyarországi
Néptáncszövetséggel.

A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
      A programváltozás jogát fenntartjuk!

XXIV. Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivál
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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

• 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

• Eladó Gencsapáti Szent Flórián té -

ren 29 m²-es helyiség: 06/20/957-5731

• Hordó, gázpalack, illetve 35 db gipsz

falidísz eladó! Érdeklődni munkaidő-

ben-94/322-922

• 30 szál (kb.) 2700×15×2,7 cm-es gya-

lulatlan deszka eladó! Érdeklődni:

06/30/347-8808

• Almaszedőket keresek szeptember kö -

zepétől Gencsapátiban! 06/30/569-3779

Apróhirdetések

Újra megnyitott 
a Lajos Kocsma

Új személyzet, régi hangulat…

Gencsapáti, Savaria u. 15.

Nyitva: 
hétfő – péntek; 14.00 – 22.00

szombat: 9.00 – 22.00
vasárnap: 8.00 – 21.00

Sütemény- és tortarendelést felveszünk!

+36-70/638-2957

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
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Egyedi kiadvány született: bemutatták
a Vasi Honismereti és Helytörténeti
Közlemények gencsapáti tematikájú
számát a község közönsége előtt, a
művelődési házban, ahol bevezetésként
a Tanai Erzsébet vezette Félnótás Nép-
dalkör katonadalokat énekelt.

Falu és folyóirat találkozik. Szeren-
csés találkozás, mert az internet világá-
ban nyomtatott folyóiratokat ma már
nem nagyon olvasnak az emberek azon a
szűk értelmiségi rétegen kívül, amely az
adott témákban érdekelt. Tehát jó a
folyóiratnak, hogy összekapcsolódik a
nagyközönséggel, és jó a falunak, hogy
egy igényes történeti kiadvány róla szól.
Hosszú távon is jól működő kapcsolat
lehet, a folyóiratnak mint műfajnak is
további progresszív életet jelent, ha kül-
detéséhez célközönséget talál.

Bodorkós Ferenc polgármester
köszöntőjében elmondta: megdöbbent
ezen a tudományos munkán, amikor a
kiadványt kezébe vette, mert sok olyan
információt talált benne, amiről nem
tudott, pedig úgy vélte, ismeri a falu törté-
netét, például hallott a gencsi ispitáról, de
a jelentőségéről nem, Bajzik Zsolt tanul-
mányát, Gróf Apponyi Albert Vas megyei
letelepedésének történetét pedig három-
szor is elolvasta. Reményét fejezte ki, hogy
lesz további pályázati forrás, és a szer-
zőcsapat készen áll arra, hogy a kutató-
munkát folytassa. Varga Albin kultúrház-
igazgatótól megtudtuk, a hungarikum-
pályázaton ültették el sikerrel ezt a gondo-
latot, hogy a Vasi Honismereti és Helytör-
téneti Közlemények egyik kiadása a faluról
szóló tematikus számként jelenjék meg.

A kerekasztal-beszélgetésen az Őr -
ségben élő Kevy Albert, a Vas Megyei
Értéktár elnöke arról beszélt, hogy min-
dig öröm számára Gencsapátiba jönni,
nem csak azért, mert itt a valamikori
bakáknak kék nefelejcsből kötöttek
csokrot a lányok, hanem mert számos
olyan érték nő ki innen, a vidéki valóság-
ból, amely túlmutat azon az egyszerűsé-

gen, ami az itt élők szerénységét tükrözi.
Az értéktár-bizottság tagjai sokat töpren-
genek azon, mi az érték – érték-e még a
mérték? –, mit fedezünk fel, mi az, ami
mellett a mindennapok nyomása alatt
elmegyünk, mert ezt sugallja a korszellem.

Kevy Albert a hajnali napfényben
csillogó harmatcseppekhez hasonlította
a helyi értékeket: olyan, mintha sok kis
gyöngyszem között sétálnánk, a gencsa-
pátiak pedig ezek között élnek. Vannak,
akik az értékeket keresik, vannak, akik
azok bemutatására esküdtek föl, és van-
nak, akik megfelelőképpen tudják azokat
közvetíteni. Nem elég a jelenben élni, a
múltba is vissza kell tekinteni, találha-
tunk fogódzókat, melyekből új értékeket
lehet teremteni.

Dr. Melega Miklós levéltár- igazgató a
kiadvány történetéről szólva a honismereti
mozgalomban kezdeményezett 70-es évek-
beli alapítását idézte fel, 1990-től jelentette
meg a levéltár. Amikor bizonytalanná vált
a finanszírozása, új források után kellett
nézni, támogatta az NKA, a megye, vasi
városok önkormányzatai szponzoráltak
egy-egy számot. A szerzői dönthettek volna
úgy, hogy ha ilyen nehézségek vannak,
akkor nem csinálják tovább, de úgy érezték,
hogy nem adhatják fel a közel fél évszáza-
dos folyóirat helytörténetírását, ami az itt
élő közösségeknek fontos. A gencsapáti
témájú lapszám megjelenése történelmi
fordulópont, különleges esemény, a közös
gondolkodásból eredt; ez az első olyan
szám, amely egy település történetét dol-
gozza fel, és abból a szempontból is egyedi,
hogy színes oldalak is vannak benne. A
kiadvány a cserekapcsolatoknak köszönhe-
tően nyolcvan-kilencven közgyűjteménybe
is eljut, a helyieken kívül az ország más
településein, levéltárakban és múzeumok-
ban is fogják olvasni.

Az esten részt vett a kiadvány néhány
szerzője is. Kóta Péter Apáti kora újkori
történeti forrás anyagának összegyűjtésé-
ről beszélt, a vagyonleltárról mint fontos
információforrásról, és a Csemetei csa-

lád jelentőségéről. Pál Ferenc bemutatta
a „Gencsi Ispita” történetét, amely kato-
nai kórház volt – az épületet ma is Ispi-
ta-házként emlegetik –, és a lakosság és
a katonák együttélésének előnyeiről,
hátrányairól, és azokról az egészségügyi
kockázatokról, amit a járványok jelentet-
tek. A levéltáros másik tanulmánya a
Gyöngyös-patak vizének felhasználásá-
ról, a gencsi malmokról szól. Rétfalvi
Balázs e kiadványban szemelvényeket
közölt Limperger Flóris németgencsi
plébános Historia Domusából, amely
színes, érdekes olvasmány, és megörökíti
a helyi konfliktusokat is.

Eljött a bemutatóra a Gencs apátiról
szóló lapszám tojáskarcolásról szóló cik-
kének interjúalanya, Csordás Csabáné
Marika tojásfestő népi iparművész is, aki
a harmadik generációs leszármazottja
azoknak, akik ezt népművészetté tették.
A hölgy 60 éve karcol, gyűjteményét – a
maga létrehozta házi múzeumban – kül-
földiek is felkeresik, megszólalásában
arról mesélt, miként tanulták meg test-
véreivel a technikát az édesanyjuktól, és
hogyan variálják tovább.

Megszólalt a nyugalmazott történe-
lemtanár, Szendrőiné Sochr Mária, aki
kifejtette, hogy a kiadvány történeti hát-
téranyaga az itt élők mellett a beköltö-
zőknek is segít az otthonosságérzés meg-
találásában, és érdemes bevinni az isko-
lába is, feldolgozni a gyerekekkel a hely-
történeti szakkörben, illetve hasznos
lehet a pedagógusok számára tematikus
versenyek előkészítéséhez is.

Forrás: Vaol.hu szerző: Merklin Tímea
Fotó Szendi Péter

A VHHK megmutatja: számos érték nő ki 
az egyszerű vidéki valóságból
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2021. júliusban 1-1 hétre ismét gyerekzsi-
vajjal telt meg a Művelődési Ház. Ekkor
tartottuk immár harmadik alkalommal
nyári napközis táborunkat. Összesen
több mint 70 gyermek táborozott idén is
nálunk. A kincskereső jelleggel szeret-
nénk hagyományt teremteni, de tekin-
tettel arra, hogy a gyermekek akár több
éven keresztül is visszajáró táborozóink
lesznek, szeretnénk minden évben kicsit
megújulni.  Így tettük ezt idén is, hiszen
egy egészen új tematika szerint dolgoz-
tuk fel Gencsapáti értékeit a gyerekek-
kel. Kiválasztottunk 4 helyi értéket
(Szent Vendel szobor, Szent Rókus ká -
polna, Ördögkő illetve a Plébániatemp-
lom-ezen belül pedig Szent Erzsébet
oltár) és ezekhez kapcsolódó legendákat
ismerhettek meg a gyerekek kedves ven-
dégeink tolmácsolásában. Nagyon kö -
szönjük a vendégeinknek, Csordás Csa-
báné Marikának, Tömő Jánosné Erzsiké-

nek, Gergácz Gábornak, Lukács-Farkas
Gábornak az élvezetes előadást, a gyere-
kek és a felnőttek is nagyon élvezték.
Majd 4 csapatot alkotva a gyerekekkel
jelmezeket, díszleteket készítettünk és
egy kis előadást tartottunk, melyet pén-
teken délelőtt egymásnak a Művelődési
Ház világot jelentő deszkáin be is mutat-
tunk. Óriási siker volt, azt hiszem, min-
den gyermek megjegyezte ezeket a
legendákat, történeteket! A két hétben
egy-egy előadás erejéig a Szamóca Szín-
ház is velünk volt, remek előadást láthat-
tunk, köszönjük nekik is a színvonalas
produkciókat! Kirándultunk is, úti célja-
ink voltak: Szőce – Lápok Háza, Magyar-
szombatfa, ahol Albert Attila fazekas tar-
tott egy igazán érdekes bemutatót,
Őrség-Pityerszer, ahol sajnos a bölények
nem akarták megmutatni magukat, de
így is remekül sikerült nap volt. Vala-
mint mindkét héten ellátogattunk a

Idén harmadszor volt 
Kincskereső Tábor Gencsapátiban

Mindenki látogathatja könyvtárunkat
védettségi igazolvány nélkül is. Várjuk a
vakációzó gyermekeket kalandos olvas-
mányokkal, diákokat a kötelező és szó-
rakoztató irodalommal, felnőtteket érté-
kes és könnyed nyári történetekkel.
Azok a gyerekek, akik naponta legalább
húsz percet szánnak az olvasásra, sokkal
jobban teljesítenek az iskolában, és keve-
sebbet felejtenek.  Sokszínű választé-
kunkat ajánljuk a nagyinál nyaraló gye-
rekeknek is.
      Kérjük azokat az olvasóinkat is, akik
régen jártak nálunk, hozzák vissza a
náluk levő könyveket.

Élménykínáló 
és tudáskínáló
könyvek nyáron is

Kiss Attiláné unokáinak mesélt: 
Julcsinak, Berninek és Palkónak

Tervezni kell, mert sok-sok digitális prog-
ram egyike sem pótolhatja a közösséget.
Várható kulturális programjainkat tesszük
közzé természetesen a járványhelyzet és
az aktuális szabályok figyelembevételével.
Minden változásról újságunk következő
számában és a település honlapján, face-
book oldalán is tájékoztatjuk Önöket! (va)

Szeptember 17–19. – Pünkösdi Fesztivál
helyett könnyűzenei koncertek – előké-
szítés folyamatban 

Szeptember 19. – Szentkút búcsú

Október 9. – Szüreti felvonulás és mulatság

November 28. – december 20. – Adven-
ti forgatag – Szépkorúak ünnepe, kará-
csonyi vásár, jelképkészítő pályázat, rajz-
pályázat

December 11–12. – XVIII. Nemzetközi
Betlehemes Találkozó 

Rendezvény-
naptár 2021
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szombathelyi Falumúzeumba és a Ka -
landvárosba.  A többi napot a Művelődé-
si Házban és a faluban töltöttük el. Kéz-
műveskedtünk, játszottunk, meglátogat-
tuk Csordás Csabáné Marika néni házi
néprajzi gyűjteményét. Köszönjük neki
is a kedves vendéglátást. Az éhes poca-
kok megtöltéséről a Ludwig 2000 Bt.
gondoskodott, mint minden évben,
köszönjük! A táborzáró napokra mindig
a Szentkúton tervezünk koncerteket. Az
első héten az időjárás megviccelt minket,
így a Művelődési Házban került sor Bog-
nár Szilvia – Csintekerintő koncertjére,
melyre szeretettel hívtuk és vártuk a
település családjait. Meg is telt a nagyte-
rem és egy igazán kedves, nagyon színvo-
nalas, jó hangulatú koncertnek lehettek
részesei, akik eljöttek. Második hé ten

sikerült a Szentkúton megvalósítani a
táborzárást. Először kipróbálhatták,
hogy egy gencsi legénynek milyen próbá-
kat kell kiállni, ha a Gencsapáti Le -
génycéh avatott tagja szeretne lenni,
majd a Boglya Népzenei Együttessel is -
merkedtek a gyerekek a népzenével,
hangszerekkel, és népi játékokkal. A tá -
bor fénypontja mindkét héten, mikor a
gyermekek megkapták a „kincset” mely
ebben az évben egy igazi aranyérem volt!  
      Természetesen a legnagyobb köszö-
net a segítő csapatunknak jár, akik lelkes,
odaadó munkája nélkül nem tudtuk vol-
na idén sem megvalósítani a tábort.
Benczikné Fábián Éva, Czóbel Barbara,
Jáger Imréné Matild, Kamenyiczki Han-
na, Kummer Zsófia, Lajtai Johanna,
Nagy Fanni, Németh Máté, Palatin Vivi-

en, Pék Attiláné Krisztina, Varga Boglár-
ka Csenge, Varga Csenge. A tábor ismét
sok családnak biztosított lehetőséget
gyermekeik nyári felügyeletének megol-
dásában.  
      Reméljük, jövőre ismét együtt keres-
sük a kincset Gencsapátiban!

Spiegel-Szabó Viktória
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Véget ért a hazai 2021-es BMX szezon –
a Gencsapáti KSE versenyzői remekül
teljesítettek.

Egymást érték a versenyek az elmúlt
időszakban – Veszprémben, illetve Sop -
ronban gyűlt össze a honi BMX-esek
mezőnye. Véget ért az öt futamból álló
Magyar Kupa sorozat, illetve megrendez-
ték az egy futamból álló országos baj-
nokság küzdelmét is. Érdekesség, hogy a
Magyar Kupa első két állomásának
Gencsapáti adott otthont – még április-
ban. A Gencsapáti KSE BMX szakosz-
tályának versenyzői remek szezont
futottak, mindkét sorozatban szorgal-
masan gyűjtötték az érmeket. 

Az összes hazai versenyen részt vet-
tünk, rajthoz állt a csapatunk az öt Ma -
gyar Kupa és az egy bajnoki futamon –
jelezte a Gencsapáti KSE BMX szakosz-
tályának edzője, válogatott versenyzője,
Vincze Gergely.  Sok munkát tettünk
bele a szezonba, a szorgalmas munka
eredményeképpen pedig szép éremgyűj-
teménnyel zártuk mind a két sorozatot.
A hazai szezon most véget ért, de termé-
szetesen különböző nemzetközi viadalo-
kon még szeretnénk versenyezni. Elége-
dett vagyok a csapatommal!

A Gencsapáti KSE érmes versenyzői,
Veszprém, országos bajnokság, U7: 2.

Gombos Bors. U11: 3. Kocsis Bendegúz.
U13: 2. Kleé Balázs. U15: 2. Kiss Barnabás.
U17: 1. Zsoldos Péter. 17+: 3. Vincze Ger-
gely. 30+: 1. Balogh Péter, 2. Szabó Dániel.

Veszprém, Magyar Kupa 3. forduló,
U7: 2. Gombos Bors. U9: 3. Gombos
Misa. U11: 3. Kocsis Bendegúz. U13: 2.
Kleé Balázs, 3. Vörös Zalán. U15: 3. Kiss
Barnabás. U17: 1. Zsoldos Péter, 2. Mohá-
csi Benedek.17+: 1. Vincze Gergely. 30+:
1. Balogh Péter, 2. Szabó Dániel.

Sopron, Magyar Kupa 4. forduló, U7: 2.
Gombos Bors. U9: 4. Gombos Misa. U11: 3.
Varga Bálint.  U13: 3. Kleé Balázs. U17: 3.
Zsoldos Péter. 19+: 1. Vincze Gergely. Mas-
ters: 1. Balogh Péter, 2. Szabó Dániel.

Sopron, Magyar Kupa 5. forduló, U7:
1. Gombos Bors. U9 : 3. Gombos Misa.
U11: 3. Kocsis Bendegúz. U13: 3. Kleé
Balázs. U15: 2. Kiss Barnabás. U17: 3.
Zsoldos Péter. 19+: 1. Vincze Gergely.
Masters: 1. Balogh Péter, 3. Szabó Dániel.

A Magyar Kupa Végeredménye, U7:
1. Gombos Bors. U9: 3. Gombos Misa.
U11: 2. Kocsis Bendegúz, 3. Varga Bálint.
U13: 2 Kleé Balázs, 3. Vörös Zalán. U15:
3. Kiss Barnabás. U17: 1. Zsoldos Péter, 3.
Kleé Krisztián. 19+: 1. Vincze Gergely
(mindegyik MK-futamon nyert). 30+: 1.
Balogh Péter (mindegyik MK-futamon
nyert), 2. Szabó Dániel.

Forrás: vaol.hu

BMX körkép
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A hosszú és nehéz időszakok után ismét
lehetőségünk nyílt arra, hogy a gyermek-
eknek nyári kikapcsolódás alkalmából
megszervezzük az idei hittantábort.
Sokan eljöttek azok közül, akik az eddigi
táborokban is jelen voltak, és melléjük
érkeztek még azok a kisgyerekek, akik
először tapasztalhatták meg milyen
érzés egy hetet eltölteni olyan közösség-
ben, ahol a számos játékos program mel-
lett az imádságra és az Istenre is időt for-
dítunk. A július 5-én reggel indultunk
útnak és hamar megérkeztünk a kitűzött
célra a számunkra már jól ismert helyre,
Balatonszárszóra. A megérkezést köve-
tően mindenki elfoglalta a szállást. Míg
az újonnan érkezők ismerkedtek az ide-
gen hellyel, addig azok, akik már több-
ször is voltak velünk, nosztalgiától eltel-
ve mesélték el egymásnak az itt eltöltött
korábbi tábori élményeket. Megnyitot-
tuk a 2021-es hittantábort, majd ezt
követően csapatokat alakítottunk ki a
gyerekek között, akik következő feladat-
ként azt kapták, hogy készítsenek csa-

patzászlókat. A hittantáborhoz híven
idén is kihúztuk ki kinek lesz az angyal-
kája ebben a pár napban. Az első napon
az idő végett nem tudtunk fürödni a
Balatonban, viszont a borongós idő ked-
vezett annak a játéknak, amit a gyerekek
minden hittantáborban előszeretettel
játszanak: a legendás és méltán kedvelt
méta labdajátékot. A tapasztaltabb
métázok boldogan ismertették a szabá-
lyokat az újjakkal, így a kicsik is együtt
tudtak játszani a nagyokkal. A hét továb-
bi napjaiban olyan játékos programok
voltak, mint a gyümölcsfutkosó, aka-
dályverseny, közös társasjáték. Volt alka-
lom a kézműves foglalkozásra is, ahol a
gyerekek karkötőket és egyéb kis aprósá-
gokat készíthettek saját maguknak, vagy
azoknak, akiket kihúztak angyalkázás-
ban. A szervezett programok mellett
volt alkalom szabadidős tevékenységek-
re is, amikor a gyerekek fociztak, tolla-
soztak, vagy kártyáztak egymással. Per-
sze a programok között szinte minden
nap el tudtunk menni a strandra, majd a

strandolás után egy pár körös méta játé-
kot is tudtunk játszani, majd következett
a jól megérdemelt fagylaltozás. Az idő
miatt volt lehetőségünk elmenni, kirán-
dulni is a Fonyódi kilátóhoz. A kellemes
programok mellett nem feledkeztünk
meg Is tenről sem, így fontos volt szá-
munkra a mindennapos imádkozás és a
kétszeri szentmisén való részvétel is. 
      A tábort az angyalkázással zártuk le.
Nagy öröm volt számunkra, hogy idén
meg tudtuk szervezni ezt a tábort, és
mindent ott folytatni, ahol két évvel
ezelőtt abbahagytunk. Az élményekben
gazdag hetet teljes szívünkből köszönjük
a Gencsapáti Önkormányzatnak, a
Gencsapáti Plébániának, Őry Ferencnek
hogy anyagiakkal támogatták, valamint
köszönjük a kedves szülők adományait
a gyermekek számára, hisz mindezen
támogatások nélkül ez a tábor nem
jöhetett volna létre. Külön köszönet
Végh Andrásnak és Geröly Mónikának
a csomagok szállításában felajánlott
segítségükért
     Isten fizesse meg mindnyájuk nagy-
lelkűségét. 

Tóthné Horváth Gyöngyi

2021. szeptember 4.  
Gencsapáti Sportpálya
      Helyi érték és közösség – kulturális
programsorozat Gencsapátiban. A tava-
lyihoz hasonlóan helyi értékeink bemu-
tatására és egy közös együttlétre invitál-
juk Önöket!

13.00 „Gencsapáti ízei” címmel főzőver-
senyt hirdettünk, amelyre, családok,
közösségek, baráti társaságok, civil szer-
vezetek jelentkezését várjuk! A verseny
lebonyolítása kb. 13–17 óra között.
(Információ: Varga Albin 30/560-5099)

      Egészségsátor a Gencsapáti Szociális
Szolgáltató Központ és a Védőnői szol-
gálat közreműködésével. 
      Népi játszóház, arcfestés és játékok
kisgyermekeknek, családoknak! 
      Körhinta, póni lovaglás a helyszínen!
      Borterasz a Gencsapáti Borbarát
Hölgyek közreműködésével.

15.00–21.00 
Színpadi műsor a rendezvénysátorban –
közreműködnek: 
– Gencsapáti művészeti csoportjai,
közösségei

– Boglya Népzenei Együttes népzenei
koncertje
– Kónyai Flóri és zenekara – magyar
cigánymuzsika
– Varnyú Country koncert
– Big Mouse-koncert – operett-sramli
– Közben 17.30 kb. a főzőverseny ered-
ményhirdetése, közös estebéd, amelyre
szeretettel várjuk Gencsapáti lakóit!
– Bad Ferro koncert (néhány nóta ere-
jéig Böbővel a színpadon)
22.00 Unikum buli

A belépés díjtalan,
minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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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. augusztus 11.

Európai Szociális
Alap

Érték és közösség – Gencsapáti falunap 2021

Hittantábor 2021.
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