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Geröly Tibor (Főnix LE) főszervező-
versenyzőnk a kétfordulós akadályhaj-
tásban 2. helyen végzett.

Kiváló hangulat, nagyszerű verseny
és lovas szórakoztató programok jelle-
mezték a tizenkettedik alkalommal meg-
rendezett rangos fogathajtó-versenyt
Gencsapátiban a búcsúi forróságban is. 

Hétágra sütött a nap Jakab búcsú
napján, gyönyörű lovak, fogatok várták
az érdeklődőket, akik a búcsúi ebéd után
szép számmal kilátogattak hagyományos
rendezvényünkre. Katona Balázs vezető-
bíró és a versenyiroda munkatársai is
jelesre értékelték a szervezést, a fogatok,
hajtók és a közönség maximális kiszol-
gálását. A verseny meghívásos és valóban
barátokat láthattunk együtt versenyezni
Gencsapátiban, akik közül többen támo-
gatóként is részt vettek a rendezvény
megvalósításában.

Bodorkós Ferenc polgármester a
versenyt követően ünnepélyes keretek
között, az eredményhirdetés előtt
köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a
közösségi összefogást vállalkozók és
magánszemélyek részéről, amely lehe-
tővé teszi, hogy évről-évre itt lehetünk.
De a rendezvény motorja Geröly Tibor
(2013-ban kettes fogathajtásban a C
kategória magyar bajnoka, 2016-ban a

Felső Dunántúli régió bajnoka, 2016-ban
Vas megye bajnoka) a gencsapáti Főnix LE
versenyzője, aki családjával, kollégáival,
barátaival együtt fáradtságot nem ismer-
ve valósítja meg a programot minden esz-
tendőben. Gratuláció és köszönet érte!

A közönség amellett, hogy remek
versenyt láthatott, a szünetben megcso-
dálhatta Márió a harmonikás műsorát,
aki fogatra ülve harmonikázott és éne-

kelt (köszönhetően Papp Zsolt fogathaj-
tónak), debütáló előadást láthattunk,
hiszen a művész úr először próbálta ki a
„fogaton éneklést”, amelyet nagy tapssal
jutalmazott a nagyérdemű. A Babilon
Lovas Egyesület lovas-kaszkadőr elő-
adásán külön szám volt a „részeges
lovas”, de nagyon sok akrobatikus elem-
nek tapsolhattak még a jelenlévők, ame-
lyek valóban világszínvonalú produkciók!

ErEdMényEk: 
Vasárnap 18 kettesfogat állt rajthoz a

meghívásos, 12. alkalommal megrende-
zett Búcsúi Fogathajtó versenyünkön
Gencsapátiban. Geröly Tibor – aki itt
egyben házigazda is volt – átmentette jó
formáját (előző nap Viszákon hibátlan
hajtással lett első), az akadályhajtás két
fordulóját ezúttal is hibátlanul teljesítette
– akárcsak a Szlovákiából érkezett Gaspa-
rovics László. Az összevetésnél azonban
hibázott, így a galántai kolléga vihette
haza a vándorkupát. Mondhatni visszavá-
gott, ugyanis júliusban, az általa rendezett
feketenyéki versenyről Geröly hozta el a
vándorserleget. Az akadályhajtásban Póz-
vék István (Zalalövő) lett a harmadik.
Vadászhajtásban az első három helyen
Szalár Róbert (Zalalövő), Gasparovics
László és Geröly Tibor osztozott.

folytatás a 2. oldalon

Gasparovics László

Geröly Tibor hazai környezetben 2. lett az akadályhajtásban
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folytatás az 1. oldalról
Akadályhajtás (Két forduló és az

összevetés alapján): 1. Gasparovics Lász-
ló (Szlovákia) 2. Geröly Tibor (Gencsapá-
ti Főnix LE), 3. Pózvék István (Zalalövő
és Környéke LSE)

Vadászhajtás: 1. Szalár Róbert (Zala-
lövő és Környéke LSE), 2. Gasparovics
László (Szlovákia), 3. Geröly Tibor
(Gencsapáti Főnix LE)

Az összetett verseny győztese Gas-
parovics László (Szlovákia) a vándor-
serleget – Gencsapáti Önkormányzat

képviseletében- Bodorkós Ferenc pol-
gármestertől vehette át.

Részletes versenyeredmények:
http://www.katonairoda.hu/

Hagyományosan speciális tombolán-
kon száznál is több ajándékot sorsol-
tunk, ahol a kakasok, a bárány és póniló
már elengedhetetlen része a gencsapáti
verseny nyereményözönének.

A vas megyei pontversenyben, négy
forduló után Geröly Tibor áll az élen 33
ponttal, Komálovics Ottó 25-tel a második,
Varga Szilárd (Uraiújfalu SE) 21-gyel a har-

madik, de 21 pontja van ifj. Szájer Józsefnek
(Katafai LSE) is a negyedik helyen. A kvali-
fikációs versenysorozatból még két fordu-
ló van hátra: szombaton (augusztus 4-én)
Szelestén találkoznak újra a fogathajtók. A
versenysorozat végeredményéről termé-
szetesen tájékoztatjuk olvasóinkat.

Köszönjük minden támogatónak a
segítségét, a közönségnek a lelkes biztatást!

Zárszóként mi is csak annyit mon-
dunk, mint ahogy a versenyzők búcsúz-
tak (tőlünk és Gencsapátitól): Jövőre
veletek ugyanitt!

Geröly Flórián és Geröly Flóriánné a főnyereménnyel Márió a fogaton énekel
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Gencsapáti Község Önkormányzata tisz-
telettel meghívja Önt és kedves családját
Szent István király és a magyar államala-
pítás tiszteletére, valamint az apáti búcsú
alkalmából rendezett ünnepi megemlé-
kezésre.

Időpont: 2018. augusztus 20. (hétfő)

Helyszín: Apáti templom, templom
előtti tér

Program:

10.00 Ünnepi szentmise 
az Apáti templomban

11.00 Megemlékezés a templom előtt

Közreműködnek: Gencsapáti nép-
művészeti csoportjai és a Escola
de Ball de Bot Calabruix Nép-
táncegyüttes Mallorcáról  a Sár-
vári Nemzetközi Néptáncfeszti-
vál vendég együttese

Ünnepi beszédet mond:
Bodorkós Ferenc polgármester

Vendégünkről:
Escola de Ball de Bot Calabruix

Leginkább a népművészet hagyománya-
inak és Mallorquí nyelvjárás táncainak
tanítására fordítanak figyelmet. Találko-
zókat szerveznek, részt vesznek népi
hagyományokra épülő eseményeken és

Meghívó foglalkozásokon, melyek kapcsolódnak
a Baleár-szigetek népszerű kultúrájához.
A zene, a hangszerek és a viseletek ha -
gyo mányosan mallorcaiak. Tanáraiknak
kötelező megtanulni a mallorcai tánco-
kat, például a boleros-t, a jotas-t, a mal-
lorcai fandango-t, mirall fandango-t,
kontratáncokat. 

Az együttes változatos műsora során
jellemző mallorcai táncokat ad elő.
Zenészeik hagyományos hangszereket
használnak, mint például duda, dob,
fuvola és kasztanyetta. Utóbbit a tánco-
sok használják. A táncosok kétféle vise-
letet hordanak, egy elegáns és egy falusi-
as jellegűt, melyet korábban a földeken
végzett munka közben hordtak. Az ele-
gánsabb és jobb minőségű anyagú ruhát
a fontosabb eseményeken viselték.  A két-
féle viselet kifejezetten Mallorca szige-
tére jellemző.
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Geröly Tibor és családja • Bodorkós
Józsefné és családja • Vasi Full-Táv Kft
• Vas Megyei Önkormányzat •
Gencsapáti Község Önkormányzata •
Szkendó Kft.  •  Robert Holz Kft.  •
Interchair Kft. – Dr. Kondor János •
Geomé Kft. • Péter P. Bútoripari Kft. •
Geröly Lászlóné Gyöngyi • Pintér
Endre • Bodorkós László és fia • Dr.
Nádasi Géza • Török Árpádné • Műve-
lődési Ház és Könyvtár • Orbán Imré-
né • Tömő Ákos • Gencsapáti Polgár-
mesteri Hivatal • Bodorkós Ferenc
polgármester • Kovács Vince és Tömő
Katalin • Piri  József és Kopcsándi
Ferenc a VMKIK alelnökei • Szijártó
Tamás és családja • Kránitz Ferenc •
Ifj. Katona Zoltán • Ludwig Bt. • Ger-
gácz István • Hosszú család • Molnár
Gábor • Hegyi József • Schmalzel
Antal – Savaria Agrár Kft.  •  Tömő

Ferenc – Ferrum Kft. • Geröly Szilvia •
Fazekas Ferenc • Ferenczi Endre • Csi-
szár Ferenc • Jáger Imre • Kápolnai
István • Galaxy Fitness Klub • Kiss
Kertészet • Gaál család • Bodorkós
József (Csömi) • Plajszer család • Lócsi
Miklós – Veszkény • Katona Zoltán –
Herény • Kiss Ágnes – Főnix Lovas
Egyesület • Nagy Róbert • Veka 2005
Kft. • Bárdossy Jánosné • Borsfai Ist-
ván • Németh Lajos – Nagygeresed •
Varga Attila (lovas) • Nemes Emil és
Béry Annamária • Nyugat-Produkció
Kft. – Tolnay Ákos • Viserálek Sándor
• Tóth Györgyné • Gergácz László –
Coop Bolt • Horváth Mihály – Jáki
Agrár Kft. • Kovács Krisztián – Pere-
nye • Kovács Róbert és cs. – Vasasz-
szonyfa • Gencsapáti Önkormányzat
Műszaki csoportja • Gencsapáti Köz-
ségi Sportegyesület • Takács Attila

A fogathajtó verseny támogatói (Börcs) • VASI-AGRO CENTER Kft. •
SZETT Kft. • Faragó István • Parti-Ker-
tészet – Nagy Attila • Zalalövő és Kör-
nyéke LE • Ozmánbükki Nonprofit
Kft. • Erős András és családja • Albert
László – Vaskeresztes • Geröly Flórián
• Kondora Kocsma • Erős István – Ura-
iújfalu • Gáncs János – Uraiújfalu •
Marosi Áron és családja • Kovács Mik-
lós – Zalalövő • Máté László és család-
ja • Vincze Alajos • Perintkert Kft. –
Kovács Zoltán • Horváth Lajos – Lajos
kocsma • Rézkakas Söröző – Geröly
Mónika – Uraiújfalu • Lebics István –
Zalalövő • Kercselics István és családja
• Katona László és családja • Vikit
Kft. – Radányi György • Radányi Györ-
gyí és családja • Lebics Éva • Bokor
Zoltán – Uraiújfalu • Szabó István –
Uraiújfalu • Bárdics János • ifj. Geröly
Tibor – Dohánybolt Gencsapáti •
Gyöngyös Kert Óvoda • Apponyi
Albert Általános Iskola • Idősek Klub-
ja • Mészáros Fanni • Perger Katalin

Gencsapáti község Önkormányzata kép-
viselő-testülete 2018. június 13-án 15.00
órakor rendkívüli, nyilvános testületi
ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Gergácz István, Jáger József
és Kiss Tibor önkormányzati képviselő
(4 fő).

Geröly Tibor alpolgármester, Abért
Valentin és Tolnay Ákos önkormányzati
képviselő egyéb elfoglaltága miatt nem
tudott részt venni a képviselő-testület
munkájában.

Meghívottként: Rápli Pál önkor-
mányzati főépítész 

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A képviselő-testület a testületi ülés során

1. elfogadta
1.1. az önkormányzati épületfelújítási,
bővítési és korszerűsítési munkálatok
(Apponyi A. Általános Iskola, Gyöngyös-
kert Óvoda, Idősek Klubja) aktuális
helyzetéről szóló polgármesteri tájékoz-
tatót,
1.2. Gencsapáti Idősek Klubja szociális
étkeztetés szakmai programjának, és a
Gencsapáti Idősek Klubja Házirendjének
módosítását.

2. az önkormányzati főépítész által
elkészített rendelettervezet alapján tár-
gyalt a településkép-védelmi rendelet
megalkotásával kapcsolatos aktuális
önkormányzati feladatokról.  

Gencsapáti község Önkormányzata kép-
viselő-testülete 2018. július 2-án 16.00
órakor rendkívüli, nyilvános testületi
ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati kép-
viselő (6 fő).

Tolnay Ákos önkormányzati képviselő
egyéb elfoglaltága miatt nem tudott részt
venni a képviselő-testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A képviselő-testület a testületi ülés során 

1. jóváhagyta a Gencsapáti 0100/48
hrsz.-ú, 19 ha 3153 m2 területű külterületi
ingatlan eladására vonatkozó adásvételi
szerződést, és felhatalmazta a polgármes-
tert az adásvételi szerződés aláírására – az
Önkormányzat reményei szerint az iparte-
rületen jelentős fejlesztés valósulhat meg;

2. elfogadta az önkormányzati épület-
felújítási, bővítési és korszerűsítési mun-
kálatok (Apponyi A. Általános Iskola,
Gyöngyös-kert Óvoda, Idősek Klubja)
aktuális helyzetéről szóló polgármesteri
tájékoztatót,

3. rendkívül sikeres sportpályafutása
elismeréseként 100.000 Ft támogatást biz-
tosított Bodorkós-Horváth Katalin 9721
Gencsapáti, Kőszegi út 54. szám alatti
lakos részére a Spanyolországban szep-

Képviselő-testületi ülés temberben megrendezendő atlétikai világ-
bajnokságon való részvétele érdekében.

Gencsapáti község Önkormányzata kép-
viselő-testülete 2018. július 17-én 8.00
órakor rendkívüli, nyilvános testületi
ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Abért Valentin, Geröly Tibor
alpolgármester, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati kép-
viselő (6 fő).

Tolnay Ákos önkormányzati képviselő
egyéb elfoglaltága miatt nem tudott részt
venni a képviselő-testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A képviselő-testület a testületi ülés során 

1. az iparterületen tervezett fejlesztés
támogatása érdekében a Gencsapáti
0100/38 hrsz.-ú, 17 ha 7519 m2 nagyságú
tárolóterület, a Gencsapáti 0100/48 hrsz.-
ú, 19 ha 3153 m2 nagyságú tárolóterületet,
valamint az ingatlanok közműellátását
biztosító Gencsapáti 0115/18 hrsz.-ú, 8542
m2 nagyságú, beruházási területet kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította, egyben
döntött a településrendezési eszközök
módosítási eljárásának megindításáról, 

2. döntött arról, hogy a rászoruló
Gencsapáti lakosok fűtési gondjainak
csökkentése érdekében a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészí-
tő támogatására kiírt pályázatra támo-
gatási kérelmet nyújt be.

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  
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Magyarország kormánya az 1364/2018.
(VII.27.) számú határozatában a téli
rezsicsökkentésben nem részesült,
vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot használó háztartások szá-
mára természetbeni támogatás biztosí-
tásáról határozott.

2018. október 15-ig háztartásonként
egy igénybejelentő lapot nyújthatnak
be a vezetékes gáz- vagy távhő-szolgál-
tatási szerződéssel nem rendelkező
háztartások, amelyek a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedésiből (a fogyasz-
tásnövekedés finanszírozását segítő

12.000 Ft-os árkompenzációs jóváírás)
nem részesültek.

A kizárólag elektromos fűtési mód-
dal rendelkező háztartások nem jogosul-
tak az igénybejelentésre.

A hivatkozott kormányhatározat, az
igénybejelentő lap, valamint az adatke-
zelési tájékoztató elérhető a települési
honlapon (www.gencsapati.hu), vala-
mint beszerezhető a polgármesteri hiva-
talban, ügyfélfogadási határidőben.

Az igényléssel kapcsolatban Kissné
Sághi Rita vezető-főtanácsos, vagy Dr.
Görög István jegyző ad tájékoztatást.

Hirdetmény

Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét
és a Gencsapáti Önkormányzat ajándé-
kát adta át Bodorkós Ferenc polgármes-
ter és Dr. Görög István jegyző Csorba

Imrénének 90. születésnapja alkalmából.
Isten éltesse erőben, egészségben az ün -
nepeltet, akit családja körében köszön-
töttek!

Csorba Imre 90 éves
születésnapi köszöntése

Máskép(p) 2018
HELyTÖrTénETI
FOTÓ- éS FILMPÁLyÁZAT

Mutasd be településed változó arcait!
ragadj fényképezőgépet, kamerát vagy
mobilt! Légy kreatív, fedezd fel lakóhe-
lyed és nyerd meg a számos díj egyikét!

A Berzsenyi Dániel Könyvtár, a H+ Média
és Kulturális Egyesület és a Szombathe-
lyi Szépítő Egyesület Vas megyei hely-
történeti fotó- és filmpályázatot hirdet
általános és középiskolás, valamint főis-
kolás és egyetemista diákok részére. 

A megyében járva bizonyára ti is ész-
revettétek, hogy az elmúlt 10 évben a
településeken új utcák, terek, épüle-
tek jöttek létre, pihenőparkok, sportlé-
tesítmények és tanösvények születtek,
emléktáblákat, szobrokat avattak, szá-
mos közintézmény, templom meg-
újult, miközben régi kastélyok, műem-
lékek, egykori lakóházak omladoznak
vagy tűnnek el végleg. Várjuk a pozitív
vagy negatív véleményed közvetlen kör-
nyezetedről, melyet megfogalmazhatsz
filmen, vagy fotón.

Készíthetsz fényképet dokumentálá-
si szándékkal. Egymás mellé állíthatod a
múltat és a jelent, mint a napjainkban
oly népszerű egykor és ma sorozatok a
nyomtatott és elektronikus sajtóban. Ha
a filmezés mellett döntesz, készíthetsz
etűdöt, dokumentumfilmet vagy ripor-
tot.  Rád bízzuk a döntést. 

Egy pályázó mindkét kategóriában
nevezhet. nevezési díj nincs. 

Az elkészült pályamunkákat szakér-
tők bevonásával, kategóriánként és
korosztályonként értékeljük. A zsűri
első, második és harmadik helyért járó
(7000–20.000 Ft értékű) díjakat, vala-
mint különdíjakat oszt ki. Az alkotáso-
kat a könyvtárban, valamint Szombat-
hely és a városkörnyék több iskolájában
és közintézményében vándorkiállítás és
vetítés keretében mutatjuk be. 

Beküldési határidő: 2018. december 7. 
A pályázati feltételek, illetve a neve-

zési lap a www.bdmk.hu/maskep hon-
lapon érhető el.

A pályázattal kapcsolatban tájékoz-
tatás kérhető:

Szalainé Bodor Edittől vagy Boros Fe -
renc től a maskepszombathely@gmail.com 
e-mail címen vagy az 06/94-513-530-as
telefonszámon.



Megrendülve hallottuk a hírt, hogy
2018. augusztus 5-én, vasárnap Csá-
szár Józsefné (Sz: Vincze Margit) a
gencsapáti tojáskarcolás egyik legje-
lentősebb alakja, a „lopott titkok”
őrzője, hiteles képviselője – méltó-
sággal viselt súlyos betegség után –
megtért Teremtőjéhez. 

1957-ben Kőszegen született, tanul-
mányait a Gencsapáti Általános Iskolá-
ban, és a Hevesi Szakközépiskolában
végezte. Dolgozott a Herendi Porcelán-
gyárban, a Vasi Húsipari Vállalatnál,
1988-tól a családi vállalkozásukban. 

Már gyermekkorában édesanyjától
(Vincze Alfonzné Tojásfestő Népi Ipar-
művésztől) megtanulta a tojáskarcolás
művészetét és azóta folyamatosan készí-
tette a szebbnél szebb tojásokat, melye-

ken a helyi, hagyományos motívumok a
nagymamától örökölt minták, ahogyan
ő mondta: az „igazi gencsi” díszítések
voltak láthatók.  2015-től Vas megyei Ér -
ték tárába is bekerült a Gencsapáti Tojás-
festés hagyománya és motívumkincse.

Margit átörökítette a tudását! Mindig
szívesen vállalta Gencsapáti rendezvé-
nyein a tojáskarcolás bemutatását, ta -
nítását. Sőt az elmúlt három esztendőben
már átörökítő tanfolyamokat valósítot-
tunk meg, ahol ő mesterként tanította a
gencsi tojáskarcolás tudományát. A Népi
Iparművész címet 2000-ben zsűrizett
tojásai elismeréseképpen kapta meg. 

Természetesen az alkotás és hagyo-
mányőrzés kiegészítő tevékenység volt
az életében, a család volt a legfontosabb.
Lányai Veronika és Angelika, unokája
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In memoriam Császár Józsefné
tojásfestő népi iparművész 

Vilmos és férje Jóska említése nélkül
nem beszélgettünk…

A Gencsapáti Általános Iskolában és
Művelődési Házban az állandó helytör-
téneti tárlatban is megtalálhatjuk mun-
káit. Az országos és megyei rendezvé-
nyekre mindig meghívást kapott. Állan-
dó kiállításon szerepelnek a karcolt tojá-
sai: a Míves Tojás Gyűjtemény Múzeu-
mában Zengővárkonyon, és a Néprajzi
Múzeumban. Magyarország minden ré -
szébe meghívást kapva elvitte a gencsi
karcolt tojás hagyományának hírét.
Ilyen fontos bemutatkozása volt a Pol-
gárok Háza Kárpát-medencei Magyar
Népművészet rendezvénysorozatának
estje 2010-ben Budapesten, 2012-ben a
Keszthelyi Színházban, 2015-ben a
Magyarság Házában. 2016. március 19-
én szintén a Mátyás templom előtt
mutatta be „gencsi tojásokat”. 2018 már-
ciusában a muravidéki Dobronak hímes
tojás bemutatójára, mint meghívott ven-
dégek édesanyjával képviselték hazán-
kat, és szűkebb pátriánk népművészetét.
Tevékenységéért kiérdemelte a „Gencsa-
pátiért végzett kiemelkedő munkáért”
elismerést.

„..A népi játékokat, szokásokat, táncot,
énekeket, meséket, kézimunkát, hímzést,
szövést, faragást, nemezelést, tojásfestést,
vagyis a szép alkotásának hagyományait
kutató, feljegyző, ápoló, a gyermekeknek
a teremtés örömét tanító hagyományőrzők
a boldogabb élet kovácsai, a mai, szoron-
góvá lett ember orvosai. A jövőt formáló
nemzetépítők.” (Andrásfalvy Bertalan)

Császár Józsefné, Margit (jövőt for-
máló nemzetépítő) hiteles hagyomány -
őrző tevékenysége mindannyiunk szá-
mára példaértékű és kívánjuk, hogy ez az
alkotó munka továbbra is adjon sok örö-
met mindazoknak, akik érdeklődnek a
tojáskarcolás művészete iránt.

kedves Margit, nyugodjál békében,
köszönjük, hogy ismerhettünk!

Varga Albin
Gencsapáti Értéktár Bizottság
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Gencsapáti Község Önkormányzata a
településüzemeltetési feladatokat ellátó
Műszaki Csoportba határozatlan időtar-
tamra, kötött, nappali munkavégzésre
karbantartót vesz fel.

A felvételnél jogosítvány (B,C kate-
gória), nehézgépkezelői, traktorosi vizs-
ga előnyt jelent.

További felvilágosítást Geröly Tibor
alpolgármester ad a (30) 927-1013-as
mobilszámon.

Állás TV,  VI  DEÓ,  HI  FI ,  

MO NI  TOR,  

SZÁ MÍ TÓ GÉP 

K É  S Z Ü  L É  K E K

J A  V Í  T Á  S A

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

KŐKA-TEAM KfT.
Cégünk vállal:
• összetett adminisztratív szolgáltatást (pl. jegyzőkönyvek írása, kísérőlevelek
elkészítése, táblázatok, kimutatások készítése, statisztikák készítése, adatfeldol-
gozás és rögzítés, számlázás, levelezések, fax és szkennelés, megrendelések lebo-
nyolítása stb.)
• PR és kommunikációs tevékenységet, rendezvényszervezést (pl. konferencia-
és esküvőszervezés, tárgyalások egyeztetése, előadások szervezése, meghívók keze-
lése, ajándéktárgyak megrendelése, stb.)

Manapság egyre több vállalkozás, cég él az általunk kínált lehetőséggel, mivel egy-
részt számtalan területen tudjuk segíteni az ügyfelek munkáját, továbbá költségha-
tékonyabb, mint egy állandó alkalmazott foglalkoztatása.

F o R d u l J o n  H o z z á n K  B I z A l o M M A l !
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

+6078 vagy kapcsolat.koka@gmail.com 

• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre
javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz olda-
lon 6,61 teljesítmény, méret: 48×82×42
cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. Irá-
nyár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), új kat-
lan és nagy kovács satu eladók! Érdek-
lődni: 06/30/4734-519
• 300 literes boroshordó, 60 l-es sző-
lőprés, 2 db 50 literes üvegballon tartó-
val, régi típusú Babetta eladó. Tel.:
30/2255-552
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• Megbízható, munkájára igényes
segítséget keresek, családi ház takarítá-
sára. Heti 1 alkalommal, 4 órában. Ér -
dek lődni  a 06 20 421 8790 telefonszá-
mon lehet.
• 20 m-es öntözőslag és vezetékes gáz-
tűzhely eladó! 94/330-327
• 2×3 m-es velúr, dohánybarna színű
szőnyeg újszerű állapotban eladó! Tel:
70/605-8033

Apróhirdetések

Közhírré tétetik
Nem az a paraszt, aki a földet műveli,
hanem az, aki a szép, drága új autójá-
ból, vagy éppen a biciklijéről az útszélé-
re dobja a szemetet. 

(Alkotmány utca lakója).



hírmondó 2018.  júl ius–augusztus7

2018. szeptember 8. 
Gencsapáti Sportpálya

Helyi érték és közösség kulturális prog-
ramsorozat Gencsapátiban. A tavalyi-
hoz hasonlóan helyi értékeink bemuta-
tására és egy közös együttlétre invitál-
juk Önöket!

13.00
„Gencsapáti ízei” címmel főzőversenyt
hirdettünk, amelyre, családok, közössé-
gek, baráti társaságok, civil szervezetek
jelentkezését várjuk! A verseny lebo-
nyolítása kb. 13–17 óra között. (Informá-
ció: Varga Albin 30/560-5099)

Egészségsátor – a Gencsapáti Idősek
Klubja és a Védőnői szolgálat közremű-
ködésével. 

Játszóház, arcfestés és játékok kisgyer-
mekeknek, családoknak! Légvár, ugráló
vár, körhinta a helyszínen!

15.00 – 21.00 
Színpadi műsor a rendezvénysátorban 
Közreműködnek: 
– Apponyi Albert Általános Iskola
– Gyöngyös kert Óvoda
– Vasi népdalstúdió
– Gencsapáti néptánccsoportjai: Kis-

kópic, Kópic, Ispiláng és Hagyomá-
nyőrző együtteseink

– Boglya népzenei Együttes
– Pannon Cigányzenekar szólistái –

magyar cigánymuzsika
– Operett és retró dalok – Hertelendy

Attila és debrei Zsuzsa színművé-
szek előadásában

– LiverPaul (Beatles slágerek) együttes 
– Big Mouse-koncert (operett-sramli)

Közben 17.30 kb. a főzőverseny eredmény-
hirdetése, közös estebéd, amelyre szeretettel
várjuk Gencsapáti lakóit!

22.00
Unikum buli 

A belépés díjtalan, minden érdeklődőt
szeretettel várunk! 

2018. július 15-én kiscsőszön jártak a
gencsapáti táncosok (kópic és Ispiláng
együttesek szólistái) a Pajta Szólótán-
cosa versenyen. 

Ezen megmérettetésen, azok a tán-
cosok vehettek részt, akik az idei eszten-
dőben valamelyik régiós, vagy országos
szólótáncversenyen díjat kaptak. Tóth
Adrienn és Pothárn László mindketten
„Értékőrző” díjban részesültek, Molnár
Gabriella és Lajtai Johanna „lippentő”
táncos díjat kaptak, Varga Zsófia „per-
dülő” díjban részesült, Móritz Gergely
„daliás” táncos, míg Iker Detre „figurá-
zós”, Iker Balázs „értékőrző” díjat nyer-
tek el. Milos Dávid „csűrdöngölő” díjban
részesült. A fentieken kívül Molnár Gab-
riella és Milos Dávid elnyerték a „Pajta
Szólótáncosa” díjat is! Felkészítő peda-
gógusok: Spiegel-Szabó Viktória, Spiegel
Zoltán. Gratulálunk nekik, büszkék va -
gyunk mindenkire! Csak így tovább!
Hajrá Gencsapáti!

Varga Zsófia, Iker Detre, Móritz Gergely, Lajtai Johanna, Pothárn László, Iker Balázs,
Tóth Adrienn, Molnár Gabriella, Milos Dávid

Pajta szólótáncosa verseny Kiscsőszön

Gencsapáti falunap – Érték és közösség
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Július 29. és augusztus 4. között Mon-
tenegróban, Sutomore városában nem-
zetközi folklórfesztiválon képviseltük
hazánkat és szűkebb pátriánkat.

Vasárnap nem sokkal hajnali három
előtt indultunk útnak, s tizenhét óra
múlva érkeztünk meg Dél-Montenegró-
ba. Az első fellépésünkre kedd este
került sor. Az énekszóval kísért felvo-
nulást követően egy román csoport,
valamint a győri Kisalföld Táncegyüttes
társaságában adtunk műsort. Előbb
bukovinai táncokat mutattunk be, majd
pedig a gencsapáti malacbál szokását fel-
dolgozó koreográfiánkat láthatta a lelkes
közönség. 

Szerdai napunkat hajókirándulással
töltöttük. Három várost látogattunk

meg – Plazat, Budvát és Petrovacot. Csü-
törtökön a győriekkel kiegészülve Kotor
óvárosát tekintettük meg.

Pénteken ismét színpadra álltunk a
szomszédos Canj városában. A román
táncegyüttes és a győriek mellett most
helyi társastáncosok, valamint egy szerb
gyermek néptánccsoport is bemutatko-
zott. A nyaralók között több magyar csa-
láddal is találkoztunk, élmény volt látni,
milyen büszkék tánchagyományunkra
külföldön is.

Csodás hetet töltöttünk el Monte-
negróban. Remek élményekkel, kedves
emlékekkel gazdagodtunk. Nagy meg-
tiszteltetés volt számunkra, hogy tánc -
hagyományainkat hazánktól ilyen távol
is megmutathattunk, s magunk is meg-
ismerhettük más nemzetek kultúráját. 

Ezúton szeretnénk megköszönni
Varga Albinnak, együttesvezetőinknek,
Spiegel Zoltánnak és Spiegel-Szabó Vik-
tóriának a rengeteg munkát és szerve-
zést, valamint szüleinknek a támogatást
mely nélkül nem lehetett volna részünk
mindebben!

Kummer Zsófia 

Montenegróban szerepelt az Ispiláng

érték és közösség – Gencsapáti falunap
Időpont: 2018. szeptember 8.
Helyszín: Gencsapáti Sportpálya

„Gencsapáti ízei” címmel főzőver-
senyt hirdetünk, amelyre várjuk csalá-

dok, közösségek, baráti társaságok, civil
szervezetek jelentkezését. 

Feltételek: Nyersanyagot, főzőedényt
a versenyzőknek kell hoznia, tűzifát biz-
tosítunk – a versenyt zsűri értékeli, a

Kedves főző közösségek! győztesek jutalomban részesülnek! A
nevező csapatok költségeihez számla
ellenében hozzájárulunk 5000 Ft/csapat.
Nevezés, egyeztetés 2018. augusztus 27.
Varga Albin 30/560-5099. A verseny
lebonyolítása kb. 13-17 óra között.
A lényeg persze a közös együttlét!

Üdvözlettel: Varga Albin
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kapolcs, 2018. július 27., péntek
Muharay udvar 

koprive tamburazenekar koncertje
A vas megyei zenekar tagjai gyerekko-

ruk óta szoros kapcsolatot ápolnak a nép-
zenével, az anyatejjel szívták magukba őse-
ik örökségét. Időközben többféle zenei
hatás érte őket, így koncertjeiken szívesen
ötvözik az újonnan befogadott stílusokat a
népi dallamokkal. Repertoárjukon a saját
szerzemények és a szentpéterfai dalok mel-
lett a nyugat-magyarországi és az ország
más tájegységein élő horvátság zenéje,
továbbá Horvátország gazdag dallamvilága
egyaránt megtalálható. (www.koprive.hu)

„Ember ilyet nem tud, ehhez maga az
ördög-kő” című  színpadi műsorunkban
– többek között – megismerhették a
gencsapáti regrutázást.

Mezőföldi táncokat láthattak a Kis-
kópic Néptánccsoportunk előadásában.

Vasi bor- és katonadalokat hallhattak
a Bakafánt népdalkör tolmácsolásában.

Bemutatkoztak az idei Vincze Ferenc
szólótáncverseny díjazott gyerekszólis-
tái: Andor László, Böndicz Mátyás és
Molnár Bence személyében.

A Boglya Népzenei Együttes – Földesi
Jánosné vezetésével – népzenei előadását

is meghallgathatta a szép számú érdek-
lődő közönség.

Végül láthatták a „Gencsapáti ördögkő
legendáját” 

A gencsi szőlőhegy, illetve a Szentkút
kápolna felé vezető zarándokúton külö-
nös tárgy állja el a kocsiutat – a „földbe
gyökerezett”, jókora kőoszlop eredete a
múlt homályába vész... Vajon hogy
került oda? Mikor és miért?

A Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes tagjai a Kiskópic gyermek-
seregével összefogtak, és a közönség elé
tárták az igazságot.

… majd a Bognár Szilvia Quartett nagy-
sikerű koncertjét követően vasi táncház-
ba invitáltuk a nagyérdeműt.

Közreműködnek: Gencsapáti Hagyomá-
nyőrző Néptáncegyüttes, Kiskópic Nép-
tánccsoport, Boglya Népzenei Együttes,
Molnár Bence.

Koreográfusok: Gerlecz László, Györ-
ke Eszter, Molnár Péter, Takács Ádám.

Együttes vezetők: Takács Ádám, Var-
ga Albin.

Művészeti vezetők: Györke Eszter és
Molnár Péter.

Gencsapáti Hagyományőrző néptáncegyüttes
és vendégei a Művészetek Völgye programjában

Regrutázás

Táncház

A Kiskópic

Bakafánt
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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: 2018. szeptember 15.

2018. szeptember 9-én vasárnap 19 órai
kezdettel! 

Rossz idő esetén a koncert a Gencsa-
páti Sportpályán a rendezvénysátorban
kerül megrendezésre

A magyar népzenei élet közismert
szereplői. Koncertjeiken megszólalnak
a Kárpát-medence legszebb dallamai.
Fontos küldetésüknek érzik, hogy az
egyre bővülő táboruk örömmel énekelje
velük a néha már feledésbe merülő
magyar népdalokat. Ezzel is megvalósít-
va Kodály Zoltán gondolatait, törekvése-
it. A Zöld erdőben… címet viselő nyírsé-
gi összeállításukat már slágerként ének-
li a koncerteken a közönség. Muzsikájuk
szerte a világon hirdeti a magyar zene
szépségét. 

Legutóbb a decemberben lezajlott,
Fölszállott a Páva televíziós műsor házi -
gazda zenekaraként láthatta őket a
közönség.

A Magyar Állami Népi Együttes
muzsikusaiként Príma Primissima díjjal
tüntették ki őket. 2013-ban megkapták a
Magyar Örökség díjat.

Pál István 2015. évben Liszt Ferenc-
díjas, 2017 évben pedig a Magyar Állami
Népi Együttes művészeti vezetője lett.

Szalonna és zenésztársai minden
népzenei területen otthonosan mozog-
nak, és a hangszerük mesterei. A hege-
dűk mellett egyaránt vezető szerepet ját-
szik a cimbalom és mellette a fúvós
hangszerek, amit egy robosztus kísérő
szekció egészít ki.

A zenekar tagjai:

Pál István „Szalonna” – hegedű, ének;
Pál Eszter – ének; Gombai Tamás –
hegedű; Gera Attila – fúvós hangsze-
rek; karacs Gyula – brácsa; Ürmös
Sándor – cimbalom; doór róbert –
nagybőgő.

A koncert előtt a Gencsapáti Hagyomá-
nyőrző Néptáncegyüttes és a Kiskópic
együttes bemutatja az „Ember ilyet nem
tud – ehhez maga az ördög-kő!” címmel,
a gencsapáti ördögkő legendáját. Koreo -
gráfus: Molnár Péter és Györke Eszter.

A belépés díjtalan minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Pál István „Szalonna” és Bandája a Szentkúton


