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Március 30-án, szombaton került meg-
rendezésre térségünk hagyományos bor-
versenye. 

82 borral neveztek a gazdák a 2019. 
évi Gencsapáti borversenyre (36 fehér, 6 
rosé, 40 vörösbor) 

Bodorkós Ferenc Gencsapáti és Virág 
János Lukácsháza polgármestere kö -
szöntötte elsőként az egybegyűlteket, 
majd Majthényi László a Vas Megyei Köz -
gyűlés elnöke nyitotta meg a hagyomá-
nyos rendezvényünket, amelyet 1991 óta 
felváltva rendez a település a szomszédos 
Lukácsházával. Egyperces néma főhajtás-
sal emlékeztünk a szinte állandó zsűrita-
gokra, barátainkra, akik már nem lehet-
nek közöttünk: Harkai Gusztáv, Bolfán 
Csaba, Jagodics Tamás, Molnár Sándor, 
Cserkúti István. Idén 75 évesek, és minden 
versenyen jelen voltak Gergácz István 
gencsapáti borosgazda a verseny szakmai 
levezetője, és Abért Gyula zsűritag, akiket 
szintén köszöntöttek a szervezők. 

A szakmai, gazda és a női bírálók 
értékelése alapján a következő eredmé-
nyek születtek. 

Fehér borok: A szakmai zsűri bírála-
ta alapján (4 arany, 15 ezüst, 12 bronz, 4 
oklevél minősítést értek el a versenyzők) 
a fehérboroknál az első helyezett Rácz 
Ferenc olaszrizling bora, 2. Varga József 
Zöldveltelini, 3. Gáspár Gellért Fehér 
Cuvée bora lett. 

Vörös borok: A szakmai zsűri bírála-
ta alapján (2 arany, 21 ezüst, 13 bronz, 4 
oklevél minősítést adott ki) a vörösbo-
roknál első helyen Mucza Béla Zweigelt, 
2. Mucza Béla Cabernet Sagvignon, 3. 
Puhr Károly Kékfrankos-Zweigelt 
cuvée bora lett. 

Rosé borok: A szakmai bírálók (4 
ezüst, 2 bronzminősítést adott ki a szak-
mai zsűri) Mucza Béla Zweigelt rosé 
borát értékelték a legjobbra. 

A gazda zsűri fehérboroknál Bolfán 
Imre Chardonnay, a vörösboroknál 
Mucza Béla Cabernet Sagvignon borát, 
a rosé boroknál Jáger József Kékfrankos 
rosé borát értékelte a legjobbra. 

A borbarát Hölgyekből álló női 
bírálók a fehérboroknál Gergácz István 
Rozália, vörösboroknál Mucza Béla 

Cabernet Sagvignon, a rosé boroknál 
Balogh László Kékfrankos-Burgundi 
rosé  borát értékelte a legjobbra. 

A szakmai értékelést követően a Zsi-
vány Zenekar és a Gencsapáti HNE tán-
cosai műsorral kedveskedtek a jelenlé-
vőknek, majd a finom ebéd után Tarsoly 
Róbert – a Dóka Éva Pincészet borásza- 
„Ezerarcú és ezer ízű Zala” című borkós-
tolóval fűszerezett előadását tekinthet-
ték meg az érdeklődők. 

Köszönjük minden zsűritagnak, az 
elő zsűri munkájában résztvevőknek, a 
Lukácsházi, Perenyei és Gencsapáti Bor-
barát hölgyeknek, Gergácz Gábornak a 
munkáját. Bolfán Imre, Gáspár Gellért, 
Katona Zoltán, Gergácz István boros gazd-
áknak, hogy pincéjükben várták és kínál-
ták a „gyepütiprás” csapatát, a Zsivány 
zenekarnak, hogy mindezt zeneileg „alá-
festette”. Külön köszönjük ismét a „gencsi 
stanglit”’ az Ostyola családnak, a jobbnál-
jobb borkorcsolyákat a hölgyeknek! 

Gratulálunk a gazdáknak az elért 
minősítéshez, találkozunk Lukácsházán 
2020-ban!

Gencsapáti Borverseny 2019

2019. március 30-án Gencsapáti Műve-
lődési Háza adott helyet a környékbeli 
2018-as évi újborok versenyének. Höl-
gyek ilyen nagy létszámmal első alka-
lommal vettek részt a borverseny lebo-
nyolításában az előkészületektől kezdve 
a verseny zárásáig. Jáger Imréné Matild 
és Szilasiné Kati, mint gyakorlott segítők 
avattak be minket abba, hogy a verseny 
minden része gördülékenyen menjen. 
Köszönjük szépen nekik az útmutatást! 
A borversenyt megelőző napon, pénte-
ken történő előkóstolásnál volt ránk elő-
ször szükség, ahol a szombati szakmai és 
társadalmi zsűriből voltak jelen gazdák 
és hozzáértők. A feladat a beérkezett 82 
bor végig kóstolása volt, annak érdeké-
ben, hogy a verseny napján a zsűri a 
borokat megfelelő sorrendbe tudja kós-
tolni. A verseny napján a Hölgyek  gon-

doskodtak arról, hogy a verseny szakmai, 
társadalmi és női zsűrijének mindene 
meglegyen a borkóstoláshoz. Érkeztek 

borkorcsolyák, zsíros kenyér, sós stangli 
és finom ebéd. Az ebédet követően 
segédkeztünk a Dóka Éva Pincészet bor-

Gencsapáti Borverseny a Borbarát Hölgyek szemével
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Bár a Vas Népe megírta már, mi azért a 
helyi lapban is szeretnénk hírül vinni 
Muczáné Bárdosi Eszter sikerét.  
      A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesü-
lete március 23-án sokadszorra szervezte 
meg Borkorcsolya versenyét. Nem volt 
kérdés, hogy idén először mi, a Gencsa-
páti Hölgyek is szeretnénk részt venni a 
versenyen. Több mint 40 borkorcsolya 
érkezett a Jurisics várba, ebből három 
utazott Gencsapátiból. Arra jutottunk, 
hogy érdemes lenne legalább egy töltött 
borkorcsolyával indulni a versenyen. 
Eszter amúgy is rendszeresen készít 
háromszöget/hajtoványt a falu esemé-

nyeire vendégváróként, így a bevált kelt 
tésztát vette alapul és egy saját maga 
által kitalált tökmagos túrókrémmel töl-
tötte meg. Az eredményt mind a szak-
mai, mind a közönség zsűri első helye-
zettnek értékelte, ami azért is nagy 
dolog, mert a két zsűri közel 20 év alatt 
még sosem választotta ugyanazt győztes-
nek. Bár a recept megjelent már a Vas 
Népében, Eszter leírta a Hírmondó olva-
sói részére is. Fogadják szeretettel, és 
süssék meg! Aki eddig kóstolta, minden-
kinek nagyon ízlett! A Kőszegi Hölgyek 
borajánlata Eszti sütijéhez a 2018-as 
Olaszrizling.

Borkorcsolya győzelemkóstolójának lebonyolításában. Én úgy 
érzem, igyekeztünk mindent megtenni, 
hogy jól sikerüljön az első borverse-
nyünk. Köszönjük a Lukácsházi és Pere-
nyei Borbarát Hölgyeknek, hogy eljöttek 
és velünk együtt zsűriztek, illetve 
nagyon köszönöm a helyi Hölgyeknek, 
hogy jöttek, és segítettek! Nagyon örül-
tünk, hogy Lukácsházáról, Gyöngyösfa-
luból, Perenyéből és Gencsapátiból is 
szép számmal érkeztek borok a verseny-
re. Köszönjük a borosgazdáknak, akik 
vendégül látták az érdeklődőket pincé-
iknél a versenyt követően. Gratulálunk a 
Gazdáknak az elért eredményekhez! A 
továbbiakban is bátorítunk minden 
eddigi és leendő résztvevőt a következő 
évi részvételre is! 

Hozzávalók: 45 dkg liszt, fél evőkanál só, 
75 ml olaj, 2,5 dl tej, 2,5 dkg élesztő 
      Az élesztőt a tejben felfuttatjuk, a hoz-
závalókból tésztát dagasztunk, egy órát 
kelesztjük. Négy cipót készítünk és kb. fél 
gáztepsi nagyságúra nyújtjuk. („fél gáztepsi”, 
hogy ne legyen túl vastag feltekerés után) 
      Krém: 15 dkg Rama, 250 g túró, 1 
tojás sárgája, 1 evőkanál tökmagolaj, 3 
evőkanál tökmag, só, bors  
      A tökmagot egy kisebb serpenyőben 
középhőmérsékleten 10–15 percig hevít-
jük, időnként megrázogatjuk. Egy részét 
egészben félretesszük a díszítéshez, a 
többit apróra vágjuk. 
      A Rama-t enyhén megolvasztjuk, a 
túrót szitán áttörjük és a többi hozzáva-

lóval összekeverjük. A kinyújtott lapra 
kenjük a krémet, majd feltekerjük, há -
romszögekre vágjuk. Tetejét megkenjük 
tojással, aprított és egész tökmaggal dí -

Tökmagos túró -
krémes háromszögek

szítjük. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesz-
szük és még 20 percet hagyjuk pihenni. 
Végül 180–200 fokon kb. 20–25 percig 
sütjük, míg a teteje megpirul. 

2019.május 6-án 10.00-tól rendezzük 
meg a Vas megyei Gyermek és Ifjúsági 
Csoportos Népzenei versenyt és a XIII. 
Vass Lajos Népzenei Találkozót és Ver-
senyt, melynek gyermek és ifjúsági regi-
onális elődöntője lesz a Művelődési 
Ház és Könyvtárban.  
      A Vas megyei versenyre népdalt 
éneklő és népzenész fiatalokat, duókat és 
csoportokat várunk egy szabadon válasz-
tott népdalcsokorral. 
      A Vass Lajos Népzenei Szövetség, a 
hagyományokhoz hűen, a 2019–2020-as 
esztendőben is megrendezi az immár 
XIII. Vass Lajos Népzenei Találkozót és 
Versenyt, a Kárpát-medencében élő va -

la mennyi magyar, s a határon belül élő 
nemzetiségi népdalkörök, zenei csopor-
tok, szóló énekesek, hangszeres szólisták 
számára, „Hagyományos régiók, régiók 
hagyománya” címmel. 
      A találkozó és verseny célja: Bemu-
tatkozási lehetőség biztosítása a verse-
nyen és a versenyen kívül is. 
      Vass Lajos szellemének adózva bizo-
nyíthatjuk, hogy a népzene napjainkban 
is összetartó érték. 
      Zenei anyanyelvünk lélekben össze-
kapcsol emberi közösségeket határokon 
innen és túl. Az egész népünk gazdagodik, 
ha mindenki saját zenei hagyományát 
műveli, ápolja, mind magasabb és maga-

sabb fokon. A találkozó és verseny a szak-
emberek véleményezése alapján rajzol ki 
összefoglaló képet, hogy a hagyományőr-
zők és ápolók milyen tudással és lelkese-
déssel őrzik zenei hagyományainkat a 
Kárpát-medencében. 
      Gyermek és ifjúsági kategória: éneklő 
csoport, hangszeres csoport, hangszer-
szóló, szólóének (részletes tudnivaló a 
szövetség honlapján található). 
      A résztvevőket szakmai zsűri hallgat-
ja meg és minősíti. 
 
Jelentkezési határidő:  
      2019. április 30. Művelődési Ház és 
Könyvtár, Tanai Erzsébet.

Népzenei versenyek Gencsapátiban
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Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. február 25-én 
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános tes-
tületi ülést tartott a Polgármesteri 
Hivatalban. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Gergácz István, Jáger József és Kiss Tibor 
önkormányzati képviselő (5 fő). Abért 
Valentin és Tolnay Ákos önkormányzati 
képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem 
tudott részt venni a Képviselő-testület 
munkájában. 
      Meghívottként: Varga Albin igazga-
tó, Művelődési Ház és Könyvtár. 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés során 
 
elbírálta a Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztására 
benyújtott pályázatokat, majd – eddig 
áldozatos és elhivatott szakmai munká-
ját megköszönve – Varga Albin igazgató 
urat újabb öt évre megbízta az igazgatói 
feladatok ellátásával. 
 
elfogadta a Gyöngyös-kert Óvoda épü-
let-felújítási, és energetikai korszerűsíté-
si munkálatairól szóló polgármesteri 

tájékoztatót, és – a köznevelési feladatok 
hatékonyabb és jobb színvonalú ellátása 
érdekében – engedélyezte az intézmény 
számára 2 SMART LED televízió és 1 
Panasonic dect telefon beszerzését.  
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. március 14-én 
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános tes-
tületi ülést tartott az Apponyi Albert 
Általános Iskolában. 
      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 elfoglaltsága 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 elbírálta a Hunyadi út 38–212. 
házszámok közötti, 1442 méteres járda-
szakasz-felújítási munkálatok közbe-
szerzési eljárásának teljes körű lebonyo-
lítására benyújtott árajánlatokat, és a 
benyújtott árajánlatok alapján KG Pro-
cure Kft. ajánlatát, mint legkedvezőbb 
ajánlatot fogadta el.  

Képviselő-testületi ülés Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. március 14-
én – a nyilvános ülést követően – zárt 
ülést tartott az Apponyi Albert Általá-
nos Iskolában. 
      A Képviselő-testület a testületi ülés 
során a VASI ÁRCSI Kft. vételi szándék-
nyilatkozatát tudomásul vette, és dön-
tött arról, hogy a kizárólagos tulajdonát 
képező Gencsapáti 0100/47 hrsz.-ú, 
7044 m2 nagyságú, külterületi földrész-
letet – a szükséges hatósági eljárások 
lefolytatását követően – értékesíteni 
kívánja. 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. március 20-
án 16.00 órakor rendkívüli, nyilvános 
ülést tartott a Művelődési Ház és 
Könyvtárban. 
      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 önkormányza-
ti képviselő egyéb elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni a Képviselő-tes-
tület munkájában. 
      Meghívottként: Palatin Vivien intéz-
ményvezető, Gencsapáti Egységes Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézmény. 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző 
 

Gencsapáti településen a szelektív hulladék ürítés időpontjai a 2. negyedévben: 
2019. május 20. (hétfő), 2019. június 17. (hétfő) 

Részletes tájékoztatás olvasható a www.stkht.hu, illetve a www.gencsapati.hu honlapokon. 



Házi segítségnyújtás: 
Egy gondozási órára jutó intézményi térítési díj: 1674 Ft 
Személyi térítési díj (fizetendő): 

 
A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési 
díj összege: 1.840 Ft.  
 
Nappali ellátás (klub): 
Az idősek nappali ellátása továbbra is ingyenesen vehető igénybe. 
 
Az intézmény szolgáltatásairól, azok igénybevételéről bővebb 
információ Palatin Vivien intézményvezetőnél kérhető a nyit-
vatartási időben (hétfő–péntek: 8.00–16.00 óra). 
Cím: 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. (Gencsapáti Művelő-
dési Ház és Könyvtár)  
Tel.: 94/508-522, Mobil: 30/549-2552, E-mail: gencsik@gmail.com

A Képviselő-testület a testületi ülés során 
  
elfogadta  
az étkezési nyersanyagnormáról és az 
intézményi térítési díjakról szóló 21/2013. 
(XI.22.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló önkormányzati rendeletet – 
a nyersanyagárak és béremeléssel össze-
függő költségek emelkedése miatt a 
közétkeztetés és szociális étkeztetés térí-
tési díjai 2019. január 1-jétől 5–21 Ft-al 
emelkedtek. A Képviselő-testület a köz-
ponti költségvetési támogatások ismere-
tében kénytelen volt a költségek egy 
részét a szülőkre, illetve a szolgáltatást 
igénybevevő személyekre hárítani 
 
a „Hunyadi úti járdafelújítás” tárgyú 
ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat jóváhagyta, és döntött 
a közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
döntött arról, hogy a „Pannon Élmény 
Program – Komplex tematikus turiszti-
kai fejlesztések megvalósítása” pályázat 
megvalósítása érdekében, a program 
megvalósításhoz szükséges 6.250.000,- 
Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetés általános tartaléka terhére biz-
tosítja – a pályázat keretében megtörté-
nik a Szentkúton lévő fák fasebész által 
történő gondozása, nyírása, parkosítás, 
fatelepítés, díszkút kialakítása, és a terü-
let vízelvezetésének kialakítása 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. március 20-

án – a nyilvános ülést követően – zárt 
ülést tartott a Művelődési Ház és 
Könyvtárban. 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés során  
 
a Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú ingatlanból 
kialakítandó kb. 30 ha nagyságú külterü-
leti földrészlet értékesítésére vonatkozó 
pályázati eljárást – érvényes árajánlat hiá-
nyában – eredménytelenné nyilvánította. 
 
jóváhagyta a Gencsapáti 0100/47 hrsz.-ú, 
6970 m2 nagyságú földrészlet értékesíté-
sére vonatkozó pályázati felhívást, egy-
ben felkérte a polgármestert, hogy gon-
doskodjon ajánlattételi felhívásnak a tele-
pülés honlapján történő közzétételéről. 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. március 20-
án 16.00 órakor rendkívüli, nyilvános 
ülést tartott a Művelődési Ház és 
Könyvtárban. 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Abért Valentin, Gergácz István és Jáger 
József önkormányzati képviselő (5 fő). 
Kiss Tibor és Tolnay Ákos önkormány-
zati képviselő egyéb elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni a Képviselő-tes-
tület munkájában. 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző 
 
A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés 

közötti időszak legfontosabb eseménye-
iről szóló, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat. 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés során  
 
jóváhagyta az Önkormányzat 2019. évi 
összesített közbeszerzési tervét 
 
elfogadta a Gencsapáti székhelyű civil szer-
vezetek 2018. évi működéséhez, a gencsa-
páti gyermekek nyári hittan táborozásához 
és sportolók versenyzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatások felhasználá-
sáról szóló pénzügyi beszámolókat.   
 
döntött arról, hogy 
 
a Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 
2019. évi támogatására pályázatot ír ki 
 
az óvodai köznevelési feladatok jobb 
színvonalon történő ellátása érdekében 
a Gyöngyös-kert Óvodába ételliftet épít-
tet be, helyreállíttatja a megbontott kerí-
tést, és elvégezteti az épület előtti tároló-
terület térkövezését 
 
az épület aljzatának elkorhadása miatt 
elvégezteti a Polgármesteri Hivatal aljza-
tának felújítását  
 
egyedi lakossági és gazdasági társasági 
kérelmekről döntött.  
 

Összeállította: Dr. Görög István jegyző   
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A Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásainak intézmé-
nyi és személyi térítési díjai 2019. április 01. napjától a követ-
kezőképpen változnak: 
 
Szociális étkeztetés: 
Ebéd (normál, különböző diétás) intézményi térítési díja: 710 Ft 
Személyi térítési díj (fizetendő): 

 
A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési 
díj összege: 780 Ft.  

Tájékoztatás

Jövedelemkategória 
(Ft)

Személyi térítési díj 
(intézményi térítési díj %-a)

0 – 60.000 20%-a 142 Ft
60.001 – 90.000 49%-a 348 Ft
90.001 – 120.000 58%-a 412 Ft
120.001 – 170.000 78%-a 554 Ft
170.001 – 200.000 97%-a 689 Ft

200.001 – 100%-a 710 Ft

Jövedelemkategória 
(Ft)

Személyi térítési díj 
(intézményi térítési díj %-a)

0 – 70.000 0%-a ingyenes
70.001 – 110.000 27%-a 452 Ft
110.001 – 170.000 55%-a 921 Ft
170.001 – 210.000 75%-a 1255 Ft

210.001- 100%-a 1674 Ft
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

A Szentkút tavaszi búcsú ünnepét 
május 5-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartjuk a Szentkútnál. (Viharos, szeles, és 
esős idő esetén a szentmise a Plébánia-
templomban lesz megtartva!) 
 
Az első szentáldozás ünnepe egyház-
községünkben május 12-én, vasárnap a 
délelőtt 9 órai szentmisében lesz a Plé-
bániatemplomban. Ezen a napon a reg-
geli szentmise korábban, fél 8-kor kez-
dődik. 
 
100 éves az 1919-es gencsi hősök csele-
kedete (1919. május 28.) 
Május 26-án, vasárnap a 8 órai szent-
misét követőn  közös körmenetre és 
hősök napi megemlékezésre hívjuk 
gencsapáti lakóit és az érdeklődőket a 
Bádog kereszthez (Pléh Krisztus). A kör-
menet a templomtól indul a keresztig, 
(Hunyadi és Zsigra út kereszteződésé-
nél). Itt kerül megrendezésre a Hősök 
napi megemlékezésünk! Ezen a vasárna-
pon csak 8 órakor lesz szentmise 
Gencsapátiban. 
 
Egyházközségi hozzájárulás gyűjtése 
május 19-én, vasárnap délután 3 és 5 óra 
között lesz a Gencsapáti Plébánián. 
Hozzájárulásunkkal helyi templomaink, 
egyházi létesítményeink és épületeink 
(Szentkút, Közösségi ház, Plébánia) 
fenntartását, működését segítjük.  

      Az egyházi hozzájárulás mértékét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állapí-
totta meg országosan: az éves nettó jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves nyugdíj) 
0,5%-a, amely az alábbi táblázatból kikereshető. 

A keleti és a nyugati egyház egyaránt 
egy-egy hónapot szentel a Boldogságos 
Szent Szűznek. Amíg a keleti egyház 
ünneplése augusztus hónaphoz, a Bol-
dogságos Szűz mennybevételéhez kötő-
dik, addig a nyugati egyház ünneplésé-
nek gyökerei visszanyúlnak az európai 
országok hagyományaihoz és szokásai-
hoz. A legszebb hónapban, májusban 
Máriára, az Úr Jézus Édesanyjára emel-
jük tekintetünket. A május a „virágba 
borulás” időszaka, amit csodálatos virág-
fesztiválokkal tettek ünneppé. A Boldog-
ságos Szűz Isten legcsodálatosabb 
teremtménye és legszebb az asszonyok 
között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, 
és szeretettel forduljanak felé. Az Éne-
kek éneke szentírási könyv vőlegényé-
nek köszöntése méltó alapja a tisztelet-
nek. „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! 

A föld színén immár virágok nyílnak.” (Én 
2,12) Így kapcsolódik egybe a természet 
és a szeretet.  

Először X. Alfonz, Kasztília királya 
kapcsolta össze május hónapját a Bol-
dogságos Szűz személyével, megkoro-
názva és énekkel magasztalva őt. Május, 
a természet megújulása tükrözi mindazt 
az újat, ami Máriában, a Szűzanya által 
megjelent az emberek között. Ezért aztán 
az évszázadok során folyamatosan terjedt 
a hónaphoz kapcsolódó Mária-tisztelet.  

Rómában Néri Szent Fülöp biztatta 
arra fiataljait, hogy ebben a hónapban 
virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna 
képeit, szobrait, zengjenek énekeket a 
köszöntésére, és jótettekkel is bizonyít-
sák ragaszkodásukat. Számos kiadvány 
jelent meg Európa-szerte, hangsúlyozva 
ennek lelki jelentőségét.  

A XIX. században a Szeplőtelen 
Fogantatás hittételének kihirdetése 
nagy impulzust adott a Mária-tisztelet-
nek, amit a pápák is erősítettek tanítása-
ikkal, körleveleikkel. Egyre inkább elter-
jedt és általánossá vált, hogy május 
hónapban a Máriát tisztelő hívek össze-
gyűlnek a litánia elvégzésére, a szerzetesi 
és a plébániatemplomokban is kiegészí-
tik azzal, hogy a litánia megszólításait 
szentbeszédekben értelmezik és magya-
rázzák. Ez a szokás hazánkban is általá-
nos mind a mai napig.  

Május legismertebb és egyik leg-
szebb Szűzanyát köszöntő imádsága a 
loretói litánia. A „litánia” kifejezés a 
görög „litaneuó” = ’könyörgök’ szóból 
származik. Az V. században azt a könyör-
gő imádságot jelentette, amellyel külön-
féle szándékokért imádkoztak. A loretói 

Mária – Május Királynője

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

Havi nettó 
kereset/nyugdíj

0,5% 
havonta

Éves nettó 
kereset/ nyugdíj

1 év=0,5% 
x 12 hónap

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

100.000 500 1.200.000 6.000
110.000 550 1.320.000 6.600
120.000 600 1.440.000 7.200
130.000 650 1.560.000 7.800
140.000 700 1.680.000 8.400
150.000 750 1.800.000 9.000
160.000 800 1.920.000 9.600
170.000 850 2.040.000 10.200
180.000 900 2.160.000 10.800
190.000 950 2. 280.000 11.400
200.000 1000 2. 400.000 12.000
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litánia a mai formájában a XVI. század-
ban tűnik fel először, de már a XII. szá-
zadból is ismerünk hasonló, közös vég-
zésre készült imádságot. Az általunk 
ismert loretói litánia a Loretó városá-
nak bazilikájában lévő Szent Házból 
származik, ahol 1575-től, más források 
szerint már 1400-tól minden szomba-
ton elénekelték azt a Boldogságos Szü-
zet köszöntve. Amikor Canisius Szent 
Péter 1558-ban Loretóban járt és meghal-
lotta ennek éneklését, átvette imaköny-
vébe, és terjesztette. VIII. Orbán pápa 
1691-ben kiadott dekrétumában egye-
temes használatra rendelte el a loretói 
litániát, amit XIII. Leó pápa újított meg 
1886-ban.  

Részletek Szent II. János Pál pápának 
a Szűzanyáról 1979. május 2-án, a római 
általános kihallgatáson elmondott gon-
dolataiból:  

„Május hónapja arra indít minket, 
hogy különösen sokat gondoljunk Máriára 

és beszéljünk róla. Május tulajdonképpen 
az ő hónapja. Ennélfogva a mostani hónap 
arra hívja meg a szívünket, hogy egyedülál-
ló módon nyíljon meg Mária előtt, aki a 
mi Anyánk is (…)  

A katolikus hit Máriában Isten szerete-
tének különleges jelét látja: Isten már most 
barátainak nevez bennünket, a kegyelme 
működik bennünk, legyőzi bennünk a bűnt 
és erőt ad, hogy telve gyengeségekkel Krisz-
tus arcát valamennyire visszatükrözzük (…)  

Saját édesanyánkkal való kapcsolatun-
kat vehetjük mintának Máriához, szeretet-
reméltó Úrnőnkhöz fűződő viszonyunkban. 
Istent ugyanazzal a szívvel kell szeretnünk, 
mint szüleinket, testvéreinket, rokonain-
kat, barátainkat: hiszen csak ez az egy szí-
vünk van, s éppen ezzel a szívvel kell Mári-
ához is járulnunk (…)  

Sokan egy bizonyos napot a hétből 
Máriának szentelnek, hogy kimutassák 
hálájukat azért, hogy ő, aki Isten Anyja, a 
mi Anyánk is. Aki Mária iránti szeretetét 

nem bizonyítja valamilyen formában, 
annak a hitélete nem teljes. Aki idejétmúlt-
nak tartja a Boldogságos Szűz iránti áhí-
tatgyakorlatokat, azt mutatja, hogy szá-
mára elveszett ezek mély keresztény értel-
me, hogy elfelejtette azt a forrást, amelyből 
fakadnak: az Atyaisten üdvözítő akaratá-
ba vetett hitet, a valóban emberré lett és egy 
asszonytól született Fiúisten iránti szerete-
tet és a Szentlélek Isten iránti bizalmat, 
aki kegyelmével megszentel bennünket. 
Isten az, aki Máriát adta nekünk, és nincs 
jogunk őt elutasítani, inkább forduljunk 
hozzá gyermeki szeretettel és örömmel.” 
 
Május hónapban az esti szentmisék 
előtt negyed órával a Szűzanyát kö -
szöntő litániát imádkozzuk a Plébánia-
templomban, szombatonként pedig az 
Apáti templomban.  
      Ezekre az alkalmakra szeretettel hí -
vok mindenkit! 

Bálint atya 

Cserkész dzsembori Amerikában gencsapáti résztvevővel
2019 ismét a Dzsembori éve. Mi is az a 
Dzsembori? Röviden: egy 4 évente meg-
rendezésre kerülő nemzetközi esemény, 
ahol a világ cserkészei találkoznak. 

A cserkészet egy önkéntes, vallásos, 
nem politikai ifjúságnevelő mozgalom. 

Hogy a fiatalok részére mit jelent? 
Kö zösséget, értékrendet, fejlődést, ma -
gyarságot, határokon átívelő nemzetkö-
zi kapcsolatokat, kalandot, természet 
közeliséget, és nem utolsó sorban, több 
mint 50 millió cserkésztestvért az egész 
világon. 

Idén a Dzsembori az USA-beli Nyu-
gat-Virginiában kerül megrendezésre, 
ahol 190 országból 40.000 fiatal találko-
zik, mutatja be hazája kultúráját, ismeri 
meg másokét, és visz haza élményeket, 
híreket a nagyvilágból, melyek személyes 
tapasztalatokon alapulnak. 

Az idei világrendezvényen 280 ma -
gyar cserkészre vár a feladat, hogy a tá -
borban hitelesen képviselje hazánkat és 
bemutassa a magyar kultúra értékeit a 
vi lág minden tájáról érkező cserkésztest-
véreink számára. 

Ők lesznek azok, akik más kultúrák és 
emberek megismerése által, nyitottabbá és 
elfogadóbbakká tudnak válni a világ felé. 
A hazaérkezés után a sok értékes élményt, 
fejlődést és tapasztalatot saját kisközössége-
ikbe, környezetükbe tudják visszaforgatni. 

 
Miért írunk erről a Hírmondóban? 

2011-ben ezen lap hasábjain jelent 
meg, hogy Horváth Márk itt Gencsapáti-
ban megalapította a Vidra őrsöt, 8 helyi, 
akkor még 6–7 éves kiscserkésszel. 

A nyolc év alatt sok minden történt, 
de ezt a kezdő vállalkozást az idő vihara 
nem sodorta el. 

A kis őrs közben megszűnt, de a ta gok 
egy része az itt kapott lelkesedésnek kö -
szönhetően tovább folytatta a cserkészetet. 

Az egyik alapító, lelkes gencsi kis-
cserkész, Fekete Máté, dédapja Iker Já -
nos szellemiségét követve kitartóan dol-
gozott, tanult, hogy jó cserkészként él -
jen. Ebben családján kívül iskolájától, 
keresztény kisközösségétől, csapatától is 
komoly támogatást kapott. 

Sok év kemény munkája eredménye-
képp most több száz jelentkező közül 
beválasztásra került a Magyar Dzsembori 
Csapatba. 

 Mátéé is a megtiszteltetés, és a nagy 
felelősség, hogy hazánkat és szűkebb 
környezetét, így szülőfaluját, iskoláját a 
nagyvilág előtt büszkén képviselje.  

A felkészüléshez kívánunk neki ki -
tartást és jó egészséget, sok sikert a tá -
borhoz, visszatérte után pedig várjuk 
beszámolóját! 
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Sikereink 
 
Óvodánk néhány ügyes kezű gyermeke 
szép sikert ért el az AGORA Szombathe-
lyi Kulturális Központ által kiírt „Ópe-
renciás” című – meseillusztrációs és 
népszokásokat megörökítő – rajzpályá-
zaton.  

A Pöttöm-Pötty csoportból Korok-
nai Bence és Takács Gergely díjazott 
alkotóként vehettek részt a kiállítás 
megnyitóján.  

Kiállításra került a Pöttöm-Pötty 
csoportból Fuchs Hanna, a Tudorka cso-
portból Benczik Dániel és Preisz Ada, a 
Cseperedő csoportból Csabai Réka, 
Lukács-Farkas Bálint és Vörösvári Bene-
dek alkotása. 

 
A Lukácsházi Gyöngyház Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha a „Víz világnapjá-
hoz” kapcsolódóan írta ki immár hagyo-
mányosnak mondható tavaszi rajzpályá-
zatát.  

Alkotóink náluk is öregbítették óvo-
dánk jó hírnevét. 

 A felhívásra nagyon sok pályamunka 
érkezett, Iliás Márta, művésztanárnak a 
zsűrizés során nehéz dolga volt. 

Különdíjjal jutalmazta a Cseperedő 
csoportból Bánfi Laura, Csabai Réka, a 
Tudorka csoportból Preisz Ada, a Pöt-
töm-Pötty csoportból Fuchs Hanna 
munkáját. 

Díjazásban részesült a Cseperedő 
csoportból Bősze Imre és Vörösvári 
Benedek, a Tudorka csoportból Szűcs 
Iringó, Varga Réka, a Pöttöm-Pötty cso-
portból Takács Gergely. 

Gratulálunk!

Megemlékezés 
 
Az 1848–49-es forradalmat és szabadság-
harcot indító nap, március 15. az évtize-
dek múlásával szimbólummá vált. Olyan 
emléknappá, amelynek hőseiről óvo-
dánkban is megemlékezhetünk, a játé-
kosság elvét követve.  

A gyermekek szüleik segítségével tér-
képeket, képeskönyveket hozhattak, 
melyekből megismerhették hazánkat, 
fővárosunkat, címerünket, zászlónkat, a 
nemzeti színeket. A megemlékezés előtti 
napokban hazánkról, lakóhelyünkről, 
hőseinkről szóltak a beszélgetések, tör-
ténetek. 

A nagyobbak örömmel emlékeztek 
vissza az előző évek hasonló időszakának 
történéseire, ebben segítségükre voltak 
régi fényképeik. 

A hét során bepillanthattak a huszá-
rok életébe, ismereteket szereztek ruhá-
zatukról, legendákat hallgathattak ró luk, 
és az őket segítő népről. 

Katonás játékokat játszottak; mene-
teltek, egyensúlyoztak „várfalakon, bás-
tyákon”, átugrottak „várárkokon”, át -
bújtak „alagutakon”, „ágyukkal célba 
lőttek”. 

Címereket, zászlókat, kokárdákat, 
huszárokat színeztek, festettek.  

Maguk készítette virágokat tűztek 
községünkben a Hősök szobra elé. 

A Pöttöm-Pötty csoport nagycsopor-
tosai, a Tudorka és a Cseperedő csoport 
gyermekei a Smidt Múzeum mú -
zeumpedagógiai foglalkozásán is megte-

kinthették a forradalom, a huszárság tár-
gyi emlékeit, kezükbe foghattak fegy -
vereket, korhű viseletekbe öltözhettek.  

A kirándulás zárásaként a Petőfi szo-
bornál helyezték el zászlóikat, virágaikat. 

A megemlékezés napján a szívük 
felett kokárdákkal, lelkükben az együvé 
tartozás érzésével jöttek óvodába. 

Azonban hosszú évek óta először a 
négy csoport nem tudott együtt ünne-
pelni, hiszen azokat a napokat még kü -
lön-külön töltöttük. De a Tudorka és a 
Cseperedő csoport gyermekei profitáltak 
ebből a kényszerhelyzetből, mintegy 
„nyílt napként” betekinthettek az iskolai 
megemlékezések világába. Áhítattal, 
nagy érdeklődéssel, szinte „szájtátva” 
követték végig az első két sorból a na -
gyok emlékműsorát, sőt együtt énekel-
ték az iskola tanulóival, pedagógusaival 
a Himnuszunkat. 

Köszönjük, hogy ott lehettünk! 
 

Intézményen kívüli programok 
 
A Tudorka és a Cseperedő csoport gyer-
mekei a Savaria Múzeum dísztermében 
voltak a „Múzeumnyitogató” program 
keretében.  
      „Astro Planetária – az univerzum 
felfedezése” idő szaki kiállításon belül a 
világegyetem összetettségével, nap-
rendszerünkkel, bolygókkal és csilla-
gokkal ismerkedtek. Kisfilmekkel, 
makett segítségével tanulták meg a 
bolygók neveit, távcsővel kutathattak 
„csillagképeket”. 

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei

Idén nyáron első alkalommal július 
első két hetében (2019. 07. 1–05. illetve 
2019. 07. 8–12.) tervezzük megrendezni 
nyári napközis (hétfőtől péntekig 
7.30–16.30-ig) táborunkat a Művelődési 
Házban.  
      A tábor tematikája kincskereső tábor 
az értékek mentén. A hét folyamán a 
gyermekek játékos formában, izgalmas 
csapatvetélkedők során, a művelődési 
házban, és a falu értékeit felkeresve ku -
tat nak egy „elrejtett kincs után, melyet a 
hét végére meg is találnak”.  Mellette kéz -
műves foglalkozások, játékok, tánc, ének, 
zene, jókedv melyet garantálni tudunk.  
      Táborunkba elsősorban a helyi 6-13 
éves gyermekeket várjuk, segítséget 
nyújtva ezzel a szülőknek a nyári szün-
időben.  
      A kétszer 5 napos táborban 2×50 
gyer meket tudunk fogadni! Mivel a tá -
bor költségeinek nagy részét pályázati 

forrásból tudjuk biztosítani, így nagyon 
kedvező, mindössze 5000 Ft/fő áron 
jöhetnek a gyermekek, mely mindent, a 
napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, 
uzsonna) is tartalmazza. Egy gyermek 
egy héten vehet részt, hogy minél több 
gyermeknek tudjunk helyet biztosítani.  
A helyek feltöltése a jelentkezés sorrend-
jében történik kizárólag a következő e-
mail címen: spiegelszaboviktoria@gma-
il.com. Kérjük, az e-mailben írják meg: a 
gyermek neve, gondviselő neve, cím, elér-
hetőség illetve, hogy melyik hetet szeret-
nék. Jelentkezni a férőhelyek számáig, de 
legkésőbb május 15-ig lehet. A részletek-
ről a jelentkezéskor egyeztetünk az érin-
tettekkel.  
      Ha egy igazán nagy kalandnak sze-
retnél a részese lenni, ha egy felejthetet-
len nyári élményt szeretnél, szerezni, 
akkor tarts velünk, kalandra fel Gencs -
apátiban!

Kalandra fel!
Hagyományos májusfaállítás progra-
munkra várjuk az érdeklődő-segítőket, 
családokat április 30-án, kedden 17 órá-
tól a Művelődési Ház és Könyvtár udva-
rán. Kérjük a gyermekeket, lányokat, 
hogy szalagot hozzanak!

Májusfaállítás
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Kedvezményes belépőjegy a Gencsapáti Pünkösdi Feszti-
válra – csak Gencsapáti lakosoknak, lakcímkártya felmu-
tatásával váltható elővételben a Művelődési Ház és 
Könyvtárban (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.) Jegyárusítás: 
2019. május 6. – június 7. között nyitvatartási időben! 
      A koncerthelyszínekre a belépés csak az elővételben, 
vagy a helyszínen megváltott belépőjegyekkel lehetséges! 
      2019. június 7–10. a napi belépőjegy ára gencsapáti 
lakosoknak 3490 Ft! 
      A négynapos belépő (bérlet ára) gencsapáti lakosok-
nak: 11000 Ft 
      2019. június 9. Pünkösdvasárnap – Fesztiválsátor 
14.00 órai kezdettel a – XXIII. Gencsi Söprű Regionális 
Néptáncfesztivál várja az érdeklődőket a fesztiválsátor-
ban. Az ünnepélyes megnyitót követően a résztvevő 
együttesek bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők és 
a szakmai zsűri (a fesztiválsátorba a belépés díjtalan) 
      Részletes teljes program és napi bontás: www.gencsa-
patipunkosd.hu, facebook.com/gencsapatipunkosd  

Kedvezményes belépőjegy  
a Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválra

2019. 04. 07-én vasárnap hajnalban tán-
cos lábú fiatalok gyülekeztek a Művelő-
dési Ház és Könyvtár előtt, várták a 
buszt, hogy elindulhassanak a Papp 
László Budapest Sport Arénában immár 
38. alkalommal megrendezett Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodó Vásárra.  
      Idén a táncháztalálkozó vasárnapi 
Aprók Bálja elnevezésű programjában a 
nyugat-dunántúli régió néptáncos, nép-
zenész műhelyei mutatkoztak be, köz-
tük Gencsapátit a Kópic Néptánccso-
port képviselte ezen az igen jeles ren-
dezvényen.  

       A délelőtt és délután folyamán a 
műhelyekből érkezett közel 800 gyer-
mek mutatkozott be, egy kis ízelítőt 
adtak a nyugati régió tánc, ének, zenei 
hagyományából. Igazán izgalmas, jó han-
gulatú tanításokon vehetett részt a tán-
colni vágyó közönség, megismerkedhet-
tek többek között a rábaközi, szigetközi, 
zalai, vas megyei csárdásokkal, eszközös 
táncokkal, polgári táncokkal.  
      A kópicos táncosok kicsit fáradtan, de 
csodás élményekkel gazdagodva tértek 
haza. Köszönjük, hogy méltón képviselté-
tek Gencsapátit, büszkék vagyunk rátok! 

Táncháztalálkozón Gencsapátiból…

Kedves Gencsapáti Lakosok! Kedves 
vendégeink és leendő vendégeink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Gencsapáti központjában lévő „Bázis" 
néven ismert presszót, teljesen új arcu-
lattal, kínálattal és kiszolgáló személy-
zettel 2019.04.01-én megnyitottuk. 

A „Bázis" a jövőben nem kocsma-
ként, hanem közösségi helyként szol-
gál, ahol reméljük, mindenki megtalálja 
a számára megfelelő programot, frissí-
tőt stb. 

A sportot kedvelőknek lehetőségük 
van meccset nézni, meccsnapokon csa-
polt- és üveges sör akció várja Önöket, 
illetve hetente megújuló ital akcióval 
szolgálunk a társaságban kártyázni, 
beszélgetni, társasjátékozni, csocsózni 
szerető vendégeinknek. 

Frissen őrölt Lavazza kávéból 
készült kávé különlegességekkel – köz-
tük pl. az édesanyák/ asszonyok ked-
vencével a Baley's-es kávéval – várjuk a 
kávézni vágyó vendégeinket.  

Jégkrém, illetve hétvégenként 
(szombat, vasárnap) frissen készült 
cukrászsütemények is kaphatók, 
melyek esetében elvitelt és a helyben 
fogyasztást is biztosítjuk Önöknek. 

Harapnivalóval is szolgálunk, ilye-
nek pl.: a „Bázis basa” melegszendvi-
cse, lila hagymás falusi zsíros kenyér, 
hamburger stb. 

Nálunk lehetőség van lakossági ap -
ró hirdetések feladására is, melyet térí-
tésmentesen megtehet a Bázisban 
kihelyezett hirdetőtáblán. 

Látogasson el hozzánk, családias, 
kul turált környezetben várjuk kedves 
vendégeinket! 

Tisztelettel: a Bázis munkatársai 
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•     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), és 
nagy kovács satu eladók! Érdeklődni: 
06/30/4734-519 
•     50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861 
•     20 m-es öntözőslag és vezetékes gáz-
tűzhely eladó! 94/330-327 
•     Gencsapátiban, az Ady utcában 4424 
m2 építési telek, a szőlőhegyen 1514 m2 
zárkert eladó! Tel.: 06/20/943-1772 
•     Katlan, 50 és 70 literes üst eladó. 
Tel.: 06/70/371-1042 
•     Kisméretű téglát és régi bontott 
gerendát keresek! Érd: 70/253-2490  
•     Építőipari és kerti munkákat válla-
lok. +36307324545 
•     Gyomláláshoz keresek segítséget 2 
hetenkénti alkalomra. Diákokat is szíve-
sen látok! Tel. 06 20 445 1299 
•     400 l-es tölgyfa kád kitűnő állapot-
ban eladó. Sokoldalúan hasznosítható! 
Tel. 06 20 445 1299. 

Apróhirdetések Gyere és jógázz velem! 
TALÁLD MEG A TESTI–LELKI EGYENSÚLYOD! 

Hatha jógát fogok tartani, teljesen kezdő szintről indulva. A jóga testgyakorlatai az 
ászanák, melyek lazító, nyújtó, erősítő hatásúak. Éld meg a tested, elméd, légzésed rez-
düléseit! Lehet számodra egy remek torna, egészségmegőrzés, stresszoldás, elcsende-
sedés. Nem kell attól tartanod, hogy „kilógsz majd a sorból”, hiszen mindenki kezdő 
lesz és vannak könnyítések, ha nehéznek érzed a gyakorlatokat. Mindenki saját magá-
hoz képest fog fejlődni. Várlak szeretettel! 

Gencsapáti Művelődési Ház   Hétfő: 19.15 – 20.30; Csütörtök: 17.30 – 18.45 
Bejelentkezés: messengeren, telefonon: 06-/20-4136584 

Lajtai Krisztina

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

Előnevelt csibe rendelhető 
Immár 30 éve közmegelégedésre, előne-
velt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid 
620 Ft/db, hús-hibrid 530 Ft/db, kakas 
520 Ft/ db, a vegyes 520 Ft/db. 20 kg-os 
csirketáp rendelhető 3300 Ft-os áron. 
Második szállítás április vége. Rendelést 
lehet leadni személyesen Gencsapáti 
Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047. 

e.v.

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 452. 
+36-30/176-6107 

ivkrisztian@gmail.com 
 

TELJESKÖRŰ 
FÉMIPARI SZOLGÁLTATÁS 

helyszíni felméréstől 
a kivitelezésen át a felszerelésig 

 
Kapuk, úszókapuk, kerítések 
 lépcsők, korlátok, előtetők, 

kerti tárolók, hídrácsok 
 

Kovácsoltvas kapuk, 
kerítések, korlátok  

 
A gyártáson túl vállalom meglévő, 

illetve általam gyártott kapuk 
automatizálását.

ÉLELMISZERBOLT 
Apáti Mini Shop Bt.  

(Gencsapáti, Hunyadi u. 393.)  
Szeretettel várja régi és új vásárlóit az 

alábbi nyitvatartási időben:  
H-P.: 6.00–14.00, Szo: 6.00–12.00

Nem szeretnél műkörmöt, de mégis 
igényes ápolt körmökre vágysz? 

SHELLAC A MEGOLDÁS!  
Válaszd a Cnd tartós hibrid lakkját!  
–    Erős, mégis rugalmas 
–    Leoldható, tehát nincs reszelés, ami 

károsítaná a természetes körömlemezt  
–    Tartós, mint a zselé  
–    Rengeteg gyönyörű szín és díszítés, 

amikből kedvedre válogathatsz! 
A munkáimat megnézheted Facebook-
on Dengi Ivett Shellac Pro néven! 

Telefon: 06-30/4284288 
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Dr. Györke Eszter, Tóth Viktória és Milos 
Dávid elnyerték a Fülöp Ferenc díjat. 
      A március 23-án, Bagon megrende-
zett Fülöp Ferenc Országos Szólótánc 

versenyen a Gencsapáti Hagyományőrző 
Néptáncegyüttest Dr. Györke Eszter és 
Molnár Péter (aki kísérőként vett részt a 
versenyben) az együttes művészeti veze-
tői képviselték.  
      Az Ispiláng Néptáncegyüttesből 
Tóth Viktória és Milos Dávid képvisel-
ték a „gencsi színeket”, Mindhárman 
elnyerték a „ Fülöp Ferenc Díjat”! Szívből 
gratulálunk a hiteles táncokhoz, alázat-
hoz, a gencsi és vasi tánchagyomány 
magas szintű bemutatásához!  
      Nagy élmény volt látni a Muharay Ele-
mér Népművészeti Szövetség rendezvé-
nyén az egymásnak szurkoló, egymást segí-
tő, biztató versenyzőket, szurkoló tagokat, 
barátokat. 144 táncos 71 remek produkció-
ját láthatta a szakmai zsűri, amelyből 29 
szólista nyerte el a Fülöp Ferenc díjat, a 
döntésnél bizony nem irigyeltük őket. Igazi 

A hagyomány él, mert éltetjük…

2019.április 6-án korán reggel, inkább 
hajnalban, kissé álmosan, de nagy vára-
kozással indultunk az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc Dicsőséges 
Tavaszi Hadjáratának 170.évfordulóján 
Isaszegre, e sorozat egyik legkiemelke-
dőbb helyszínére. Idegenvezetőnk Bezák 
János volt, aki e hely szülöttje, ma már 
gencsi lakos és egyben történelmünk 
ezen időszakának jeles ismerője és szívén 
viselője. Nagy örömünkre jó néhány fia-
tal, kisiskolás vállalta a hosszú napot és 
utat, hogy megismerkedjen történel-
münk e fontos időszakával, ha sok min-
dent nem is tud róla még. 
      Isaszeghez közeledve első állomá-
sunk a Képesfa-emlékmű volt, ahol egy 
csata után az erdőben aludt kb. 1000 hu -
szár, s egy őr vigyázott álmukra, de a fá -
radtságtól ő is elaludt. Álmában azonban 
Szűz Mária jelent meg, s a leselkedő ve -
szélyre figyelmeztette (a közeledő la ban -
cokra), s így időben riasztotta a katoná-
kat, mellyel megmenekültek.  
      Következő állomásunk a református 
templom Isaszegen, melyet a magyar 
ágyúállások helyére építettek tisztelet-
ből. Kis kiállítás van az építkezéskor a 
földből előkerült em lékekből. Sajnos a 

templomot most 
zár va találtuk, így 
most kívülről 
gyönyörködhettünk benne. 
      Ezután következett a Szentgyörgy-
pusztai kőkereszt, a csata első összecsa-
pásának helye, ahol 52 sír volt, s ennek 
emlékére állították a kőkeresztet. Majd 
az Öreg templomot tekintettük meg, 
melyet a XIII. században kezdtek építeni, 
többször átépítették gótikus, majd ba -
rokk stílusban. Jelenleg is fazsindelyes 
tető, hatszögletű toronnyal. Majd innen 
indultunk gyalog 800 m-t 40%-os emel-
kedőn a Kálvária hegyre, a szépen kiépí-
tett stációk mellett, s értük el Isaszeg leg-
magasabb pontját a Hármas kereszthez 
érve, ahonnét a teljes környéket és a csa-
tateret be lehetett látni, s János Bátyánk 
tájékoztatásával jobban érthetővé vált a 
csata lefolyása. 
      Majd a csata helyszíne közelében a 
Honvédemlékmű szobrot tekintettük 
meg. A hegyen 1901-ben országos gyűj-
tésből felállított emlékmű messziről is 
mutatja a meglőtt huszárt megjelenítő 
szoborképet. 
      Honvédsírok a Királyerdőben – gya-
log 1500 m oda és ugyanennyi vissza. 

Isaszegi emlékek

„Folk martaton” volt a szombat Bagon, de 
aki láthatta feltöltődött.  
      Nem létezik hagyományőrzés Ma -
gyar országon?! DE igen, a hagyományos 
átörökítés valóban már alig, de a HA -
GYOMÁNY él, mert éltetjük!  

Varga Albin

Ennyi utat gyalog megtéve a borongós, 
majd esős időben értünk harcolók sírja-
ihoz, ahol többek között Makovecz Imre 
emlékművénél, a lengyel katonák 
emlékhelyénél is tiszteletünket tettük. 
      A nap zárásaként Új templom és első 
világháborús emlékműnél a díszfelvonu-
lást itt néztük meg. 
      Majd a nap talán fénypontjaként, 
melyre a nap is kisütött, közel 100 ha -
gyományőrző lovas huszárral a csata be -
mutatása következett a történész folya-
matos tájékoztatásával. Ezen esemény is 
feledhetetlenné tette a napot, s különö-
sen a kisebbek számára még emlékezete-
sebbé. Úgy gondolom senkiben nem 
maradt hiányérzet az úttal kapcsolatban, 
s mi koccintottunk az értünk is harcoló 
huszárok diadalmas küzdelmeire, győzel-
meire, melyből akár erőt is meríthetünk 
a jelen harcaira, melyet most nekünk 
egyelőre szellemi úton kell megvívnunk. 
      Köszönjük még egyszer Bezák János-
nak az út előkészítését, megszervezését, 
és a helyszíneken a folyamatos tájékoz-
tatást, melyre a teljes beszámolóhoz 
több nap is szükség lett volna. 
       Köszönjük a Tiszta Formák Alapítvány 
támogatását, amely lehetővé tette a jubile-
umi szakmai kirándulás megvalósítását! 

Tóth „Tápi” Tamás
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Gencsapáti Szentkút felújítási  
munkálatainak megvalósítása
„A Szentkút környezetének komplex kert-
építészeti felújítási tervét egységes, jövőbe 
mutató koncepció alapján készítettem el. 
Célom volt, hogy olyan szakrális tér és 
ehhez kapcsolódó igényes zöldfelület jöj-
jön létre, mely méltó környezetet nyújt a 
kápolna, a Szentkút és a Lourdes-i  barlang 
szellemiségéhez.”  – Ambrus Mária Zsófia 
táj- és kertépítészmérnök tervező 

Pannon Élmény Program – Komplex 
tematikus turisztikai fejlesztések (LEA-
DER) pályázat keretében elkészült a 
Szentkút környezetének komplex kert-
építészeti felújítási terve egységes, jövő-
be mutató koncepció alapján. Gencsapá-
ti Község Önkormányzata támogatást 
nyert a program egyes elemeinek megva-
lósítására, amely az elmúlt hetekben 
elkezdődött. 

Első ütemben a tájba nem illő fák, 
bokrok eltávolítása, tuskózása, majd a 
meglévő hársfák gyógy-metszése valósul 
meg. Ezt követően kerül sor a növények 
telepítésére (fák, cserjék) 

„A Szentkút mint éltető víz léte, mi -
nő sége alapvető fontosságú.” Második 
ütemben a Szentkút forrás megóvása ér -
dekében-, vízelvezetés, csapadékvíz elve-
zetés felújítása. Új Norton kút elhelyezé-
sét, a víz medencében láthatóvá tételét, 
ehhez félkör alakú lépcső építését való-
sítjuk meg a terv alapján.  

Harmadik ütem: Az önkormányzat Vas 
Megye TOP turisztikai konzorciumi pályá-
zatának köszönhetően egy esőbeálló kiala-
kítását és a Szentkút felé vezető gyalog-út 
felújítását valósíthatja meg 2019-ben. 

Sajnos a teljes koncepció (pl. padok 
felújítása, készítése) megvalósítását nem 
fedezik a pályázati források, de támoga-
tások, felajánlások segítségével együtt 
sikerülhet Gencsapáti legjelentősebb val-
lási-turisztikai emlékhelyének a szelle-
miségéhez illő fejlesztés komplex befeje-
zése. Ehhez kérjük az Önök segítségét, 
támogatását. 

Tisztelettel:  
Bodorkós Ferenc, polgármester 

2019. május 26. (vasárnap) 
 
Közös zarándoklatra és hősök napi meg-
emlékezésre hívjuk gencsapáti lakóit és 
az érdeklődőket a Bádog kereszthez (Pléh 
Krisztus) 2019. május 26-án, a Hősök 
napján – emlékezzünk együtt az 1919. 
május 28-án történt eseményekre és a 
hitükért, falujukért 100 éve kiálló gencsi 
hősökre. A körmenet a templomtól in -
dul a 8 órai szentmisét követően a 
keresztig. Itt kerül megrendezésre a Hő -
sök napi megemlékezésünk! 
 
Tisztelettel hívjuk a gencsapáti családo-
kat, gyermekeket 2019. május 26-án, 14 
órától a Művelődési Ház és Könyvtár 
udvarára és a játszótérre, ahol légvár, lufi 
hajtogatás, játszóház, arcfestés és fagyi is 
várja az érdeklődőket. Az Művelődési Ház 
és Könyvtár udvarán kitáncoljuk a május-
fát! Közreműködik a Zsivány zenekar. 
      Várunk minden kedves érdeklődőt!

Hősök napja 
és Gyermeknap

Új kiállítás
Csordás Csabáné tojásfestő Népi Ipar-
művész a családi házuk istállójából ala-
kított ki egy több mint 500 tárgyat be -
mu tató helytörténeti gyűjteményt, 
amely hamarosan látogatható lesz az 
érdeklődők számára.  
       Csodálatos munka és kivitelezés, a 
bemutatott tárgyak 90%-a a házból való(!). 
Gratulálunk az értékek megőrzéséhez és 
bemutatásához! Köszönjük, Gencsapáti 
büszke lehet új kulturális színterére!  
      Mária vállalja, hogy előzetes egyezte-
tés alapján fogadja a látogatókat elérhe-
tősége: 06/30/426-5883

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: 2019. május 15.

Európai Szociális
Alap


