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

Hagyományos fogathajtó verse-
nyünkre invitáljuk az érdeklődőket 
Jakab búcsú napján Gencsapátiba 
 
Program: 
11.00  Akadályhajtás első forduló 
13.00 Ünnepélyes megnyitó 
13.30  Akadályhajtás második forduló 
           (összevetés) 
15.40  „Vadászhajtás”  
17.30  Eredményhirdetés

2019. JÚLIUS 28. (VASÁRNAP) 
GENCSAPÁTI SPORTPÁLYA

A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Információ: Geröly Tibor +36/30/9271-013, e-mail: geroly.tibor@icloud.com  

Művelődési Ház és Könyvtár Gencsapáti +36/30/560-5099, gencsmuvhaz@gpinet.hu 

Európai Szociális
Alap

A versenyszámok között az Őr-Nyék hagyományőrzők 
lovasíjász és Süli Attila juhterelő bemutatóját tekint-
hetik meg az érdeklődők! 
 
Az eredményhirdetést követően tombolasorsolás! 
(Fődíj: 1 póni ló, 1 bárány és sok-sok értékes ajándék)  
 
Búcsúi programok gyermekeknek, családoknak  
légvár, ugrálóvár, köhinta, pónilovaglás, íjászat!
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Ünnepelt az Apponyi Albert Általános 
Iskola június 8-án szombaton, energeti-
kailag korszerűsítették az épületet: 
összesen több mint százmillió forintot 
fordítottak a felújítási munkákra.  

Feldíszített folyosó, ünneplőbe bújt 
iskolások jelezték az érkező vendégek-
nek: fontos mérföldkő, jelentős beruhá-
zás elérését ünnepli a gencsapáti Appo-
nyi Albert Általános Iskola. A fejlesztés 
közös munka eredménye: Gencsapáti 
önkormányzata és a Vas Megyei Önkor-
mányzati Hivatal konzorciuma valósí-
totta meg több mint százmillió forintból. 

A projekt révén hőszigetelték az 
intézmény homlokzatát, a tetőn víz- és 
hőszigetelési munkák zajlottak, termosz-
tatikus szeleppel látták el a radiátorokat, 
nyílászárókat is cseréltek: az 1981-ben 
épült intézmény ablakainak, udvarra, 
utcára nyíló ajtóinak a nagy részét 2006-
ban már kicserélték, a mostani pályázat-
tal azokat szerezték be, amelyek akkor 

kimaradtak. Napelemet is kapott az 
oktatási intézmény. A munkákat tavaly 
április 17-én kezdték meg.  

Bodorkós Ferenc polgármester kö -
szöntőjében kiemelte, hogy az önkor-
mányzat képviselő-testülete befektetett 
a jövőbe azzal, hogy a pályázati pénzen 
túl forrást biztosított a tervezett munkák 
befejezésére: több mint harmincmillió 
forinttal egészítette ki az elnyert össze-
get. A település első embere hozzátette: 
pénteken megjelent egy újabb pályázati 
lehetőség a kormány honlapján, tornate-
rem építését szeretnék megvalósítani 
következő lépésként. 

Ágh Péter országgyűlési képviselő 
úgy fogalmazott: Gencsapáti olyan hely, 
amely erőt merít a múlt értékeiből, 
ugyanakkor a jövőre koncentrál. Nemrég 
óvodaavatón vettek részt, most pedig az 
iskola korszerűsítését ünneplik: 2014 óta 
összesen több mint 812 millió forintot 
fordítottak fejlesztésekre, a pénzt nem-

csak intézményekre, hanem utakra és 
járdákra is fordították. 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző, a 
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal ve -
ze tője a települési és a megyei önkor-
mányzat közös projektjeit emelte ki, egy 
jelenleg zajló turisztikai beruházást emlí-
tett. Emlékeztetett arra, hogy öt éve in -
dult a megyei Települési Operatív Prog-
ramok tervezése, a jelenleg a megyei 
hivatal által menedzselt beruházások 
száma lassan meghaladja a százat. A jegy-
ző hozzáfűzte: Vas megyében régóta 
nem volt ilyen mértékű fejlesztés. 

Gerencsér Beáta igazgató megkö-
szönte a munkát a falu képviselő-testü-
letének a forrás egy részének rendelke-
zésükre bocsátásáért, a Szombathelyi 
Tankerületi Központnak a közüzemi 
energiaforrások biztosításáért, a kivite-
lezőknek a felújításért. A diákok műsor-
ral készültek. 

(Nemes Judit vaol.hu-n megjelent írása 
alapján Fotó: Ohr Tibor)

Ünnepélyes avatás a korszerűsített  
Apponyi Albert Általános Iskolában 

Elindult a járdafelújítás a Hunyadi úton
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Sikereink 
      A Vasszécsenyi Tündérország Óvoda 
és Körzeti Bölcsőde és Tanakajd Község 
Önkormányzata közösen írt ki rajzpá-
lyázatot „Gondoltam egyet!” és „Tavaszi 
zsongás” címmel. Tehetséges, nagycso-
portos gyermekeink (Tudorka és Pöt-
töm-Pötty csoportok) dobogós helyezé-
seket és különdíjakat nyertek. 
      Szűcs Iringó, Vörösvári Gréta Julian-
na – 2. helyezés  
      Takács Gergely – 3. helyezés 
      Kövesdi Zsófia, Preisz Ada, Fehér 
Aliz – különdíj 
      Gratulálunk! 
 
 
„Három egész napon át 
Bújtam erdő vadonát, 
Gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam. 
Három egész napon át 
Faragtam egy furulyát, 
Vadrózsából tündérsípot csináltam. 
 
Búcsúzóul szaporán 
Megfújom a furulyám, 
Elmegyek én árkon-bokron, sövényen. 
Árkon át és bokron át 
Elhagyom az óvodát, 
Tanulok az iskolában serényen.” 
      (Weöres Sándor) 
 
Búcsúznak az Óvodától: 
a Tudorka csoportból:  
Aszódi Márk, Benczik Dániel, Farkas 
Armandó, Fehér Aliz, Hajas Patrícia, 
Imre Krisztofer Roland, Kiss Dávid Csa-
ba, Kövesdi Zsófia, Lakatos Amanda Lili, 
Németh Kamilla Rozália, Pauer Barna-
bás, Pék Bertalan, Preisz Ada, Retkes 
Ágnes, Szén Áron, Tömő Tádé, Varga 
Réka, Vörösvári Gréta Julianna     
 
a Tökmag csoportból: 
Vajda Szebasztián 
 
a Pöttöm-Pötty csoportból: 
Fuchs Hanna,  Koroknai Bence, Kustos 
Tibor Krisztián, Mészáros Ádám, 
Németh Kíra Tíria, Pass Bertalan, 
Takács Gergely, Virág Albert 
 
Iskolás éveikhez kívánunk derűt, lábuk 
alá utat, biztosan járhatót!

Gyöngyös-kert 
Óvoda hírei
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Gencsapáti község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2019. május 13-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, Kiss 
Tibor és Jáger József önkormányzati 
képviselő (6 fő). Tolnay Ákos önkor-
mányzati képviselő egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a Képvise-
lő-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  
 
1.    döntött (arról, hogy)   

1.1. a „2019. évi Hunyadi úti járda-
felújítás” közbeszerzési eljárása kereté-
ben benyújtott vállalkozói árajánlatokról,   

1.2. a támogatási kérelmet nyújt be 
a Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” 
alprogram keretében meghirdetett 
pályázatára, 

1.3. az óvodaépület előtti zöldterü-
let térburkolására kiírt beszerzési eljárás 
keretében benyújtott árajánlatokról, 
 
2.   felkérte a polgármestert, hogy a bal-
esetveszélyes helyzet megszüntetése 
érdekében gondoskodjon a nevelőinté-
zet környezetében lévő, elkorhadt gesz-
tenyfák kivágásáról 
 
3.    támogató tulajdonosi nyilatkozatot 
adott ki a Gencsapáti Községi Sportegye-
sület sportfejlesztési terveinek megvaló-
sításához 
 
4.   elfogadta az önkormányzati épületek 
felújítási, bővítési és energetikai korsze-
rűsítési munkálatairól, valamint az ipar-
területi fejlesztés aktuális helyzetéről 
szóló polgármesteri tájékoztatót, 
 
5.    a települési rendezvények színvona-
las megrendezése és lebonyolítása érde-
kében támogatta egy aktív hangfalas 
rendszer beszerzését.  
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. május 28-án 
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyil-
vános testületi ülést tartott a Művelő-
dési 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 önkormányzati 

képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem 
tudott részt venni a Képviselő-testület 
munkájában. 
      Meghívottként: Mészárosné Baán 
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvo-
da, Palatin Vivien intézményvezető, 
Gencsapáti Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény, Varga Albin igaz-
gató, Művelődési Ház és Könyvtár. 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Bognár-Var -
ga Szilvia vezető-tanácsos. 
 
A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés 
közötti időszak legfontosabb eseménye-
iről szóló, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat. 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés során  
 
1.    elfogadta 

1.1. az Önkormányzat és intézmé-
nyei 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 6/2019. (V.29.) 
önkormányzati rendeletet, 

1.2. az Önkormányzat és intézmé-
nyei 2018. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló 7/2019. (V.29.) önkormány-
zati rendeletet,  

1.3. a Gyöngyös-kert Óvodafenn-
tartó Társulás 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót, 

1.4. a Gyöngyös-kert Óvoda, az 
Idősek Klubja, a Művelődési Ház és 
Könyvtár, valamint a Polgármesteri 
Hivatal 2018. évi szakmai tevékenységé-
ről szóló szakmai beszámolókat, 

1.5. az Önkormányzat gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatainak 
2018. évi ellátásáról szóló beszámolót, 

1.6. a Pálos Károly Szociális Szolgál-
tató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
2018. évben Gencsapátiban végzett 
munkájáról szóló beszámolót, 

1.7. a 2018-ban végzett belső ellen-
őrzésekről szóló éves ellenőri jelentést, 

1.8. a Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával, a bölcsődei 
feladat-ellátási szerződésben a 2019- 
július 1-től 2020. június 30-ig terjedő 
időszakra fizetendő önkormányzati hoz-
zájárulás összegét, 
 
2.   döntött a gencsapáti székhelyű civil 
szervezetek 2019. évi támogatási kérel-
meiről, 
 
3.    támogatást biztosított  

3.1. a Gencsapáti Római Katolikus 
Plébánia számára, a gencsapáti gyerme -
kek nyári táborozásához, 

Képviselő-testületi ülés 3.2. Fekete Máté számára az Ame-
rikai Egyesület Államokban megrende-
zendő 24. Cserkész Világtalálkozón való 
részvétele érdekében 

3.3. Apponyi Albert Általános Isko-
la felújítását követő átadóünnepség 
megrendezéséhez, valamint az iskola-
épület két helyiségének újrafestéséhez. 
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2019. május 28-án – a 
nyilvános ülést követően – zárt ülést tar-
tott a Művelődési Ház és Könyvtárban. 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés so -
rán – a településfejlesztési céljainak 
megvalósítása érdekében – felhatalmaz-
ta a polgármestert, Gencsapáti 0117/12 
és 0117/13 hrsz.-ú külterületi ingatlanok 
vételével kapcsolatos egyeztetések és 
tárgyalások lefolytatására. 
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. június 6-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, Kiss Tibor önkormányzati képvi-
selők (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 so rán 
döntött a Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú, 
összesen 55 ha 9258 m2 nagyságú külterü-
leti ingatlanból kijelölt 30 ha nagyságú 
földrészlet lőszermentesítési munkálatai-
nak elvégzésére benyújtott árajánlatokról. 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. június 12-én 
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 képviselők (5 fő). 
Kis Tibor és Tolnay Ákos önkormányza-
ti 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 a testületi ülés során  
 
1.    elfogadta az Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2019. (VI.13.) 
önkormányzati rendelet 
 
2.   beszerzési eljárás megindításáról 
határozott  

2.2. a Szentkúton lévő 8 db hársfa 
gyógymetszési munkálatainak elvégzésé-
re, 

2.3. a Szentkút növénytelepítési 
munkálatainak elvégzésére 
 
3.    felhatalmazta a polgármestert  

3.1. Szentkút vízelvezetési és dísz-
kút létesítésével kapcsolatos előkészületi 
munkálatainak elvégzésére, 

3.2. az Idősek Klubja fejlesztése és a 
Polgármesteri Hivatal energetikai kor-
szerűsítése pályázatok megvalósítása 
érdekében az intézményi bútorok, 
berendezések, függönyök beszerzéséről, 

3.3. a Gyöngyös-kert óvoda óvo-
davezetői és foglalkoztatói szobáinak 
rendeltetésszerű használata érdekében 
egy légkondicionáló berendezés be -
szerzéséről 

Gencsapáti Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2019. június 12-én – a 
nyilvános ülést követően – zárt ülést tar-
tott a Művelődési Ház és Könyvtárban. 
 
A Képviselő-testület a testületi ülés 
során – a benyújtott vételi szándéknyi-
latkozat alapján – nyilvános egyfordulós 
pályázat kiírásáról határozott az iparte-
rületen lévő 30 ha nagyságú földrészlet 
értékesítésére  
 

Összeállította: Dr. Görög István jegyző 

Gyere és jógázz velem! 
A mozgás szeretete nagyon erős volt bennem mindig is, hiszen a rendszeres mozgás szá-
mos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben. Célom, hogy minél 
többen megismerhessék a jóga jótékony hatását a testre, elmére és a lélekre egyaránt.  

A jóga testgyakorlatai az ászanák, melyek lazító, nyújtó, erősítő hatásúak. 
Éld meg tested, elméd, légzésed rezdüléseit!  

Lehet számodra egy remek torna, egészségmegőrzés, stresszoldás, elcsendesedés. 
A jógában kétségkívül minden korosztály megtalálhatja fejlődésének útját! 

Gencsapáti Művelődési Ház 
Hatha jóga: hétfő: 19.20–20.40,  csütörtök: 17.30–18.45 

Ashtanga jóga: csütörtök 19.00–20.30 
Bejelentkezés: messengeren, telefonon: 06-/20-4136584  

Lajtai Krisztina

Információ és jegyrendelés: 
Jurisics-vár Művelődési Központ  

és Várszínház 
Cím: 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9.  

Tel/Fax: 94/360-113 
E-mail: info@koszegivarszinhaz.hu 

www.koszegivarszinhaz.hu

Gencsapáti Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves csa-
ládját Szent István király és a magyar 
államalapítás tiszteletére, valamint az 
apáti búcsú alkalmából rendezett 
ünnepi megemlékezésre. 
 
Időpont: 2019. augusztus 20. (kedd) 
 
Helyszín: Apáti templom, templom előt-
ti tér 
 
Program: 
 
10.00 Ünnepi szentmise az Apáti temp-
lomban 
 
11.00 Megemlékezés a templom előtt 
 
Közreműködnek: Gencsapáti népművé-
szeti csoportjai és a Compañía de Danza 
Mexicana QUETZALCOATL Néptánc-
együttes Mexikóból, a Sárvári Nemzet-
közi Néptáncfesztivál vendég együttese 
 
Ünnepi beszédet mond: Bodorkós 
Ferenc polgármester 
 
Vendégünkről: 
      Compañía de Danza Mexicana 
QUETZALCOATL (Mexikó) 

A 2002-ben alapított Compañía de Dan-
za Mexicana QUETZALCOATL Mexikó 
városából érkezik Sárvárra, a 39. Nem-
zetközi Folklórnapokra. Alapításuk óta 
50 táncosukat évente tízezer néző látta, 
30 évadban különböző mexikói színhá-
zakban. 
      Az együttest táncosok és Raquel Bar-
roso Pérez and José Alfredo Soní Perus-
quía koreográfusok alapították, 2006 óta 

a CIOFF tagjai. A CIOFF Mexikó szerve-
zésében 2007-ben a központi régióban 
második helyezést értek el, valamint első 
helyezést a Dances and Dances verseny-
ben mexikói állami szinten. 
      A munkájuk nagyszerű minőségének 
köszönhetően számos nemzetközi fesz-
tiválra hívták meg őket! 
      Színes, dinamikus táncaik közt van a 
Danza Azteca, Calabaceado, Veracruz, 
Jalisco, Nayarit.  

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

Jó idő esetén szombat este 19 órától a 
Szentkútnál tartunk szentmisét az aláb-
bi időpontokban: 
      Július 21, augusztus 3. augusztus 10. 
augusztus 15. (csütörtökön) Nagybol-
dogasszony ünnepe, augusztus 17. 

      Július és augusztus hónapokban- 
Vasárnaponként 8 órakor az Apáti temp-
lomban, 9.30 órakor a Plébániatemp-
lomban tartjuk a szentmiséket. 
      Július 28-án, Szent Jakab apostol 
ünnepén templomunk búcsú ünnepén 

10 órakor tatunk ünnepi szentmisét a 
Plébániatemplomban.  
      A szentmisét követően kerül sor a 
gépjárművek és kerékpárok megáldására 
a templom mögötti parkolóban.

Úrnapi sátor Gencsapátiban Szent Jakab futás, a befutót várva

Szentkúti esték sorozatban bemutatjuk 
– Herczku Ági, Bognár Szilvia közre-
működésével Nikola Parov Syndicate 
koncertjét 2019. szeptember 14-én 19 
órai kezdettel a Gencsapáti Szent-
kútnál. 
      A Nikola Parov Syndicate repertoár-
jában a magyar, a kárpát-medencei, a 
kelet-közép-európai archaikus zene és 
az azt megszólaltató hangszerek illesz-
kednek döccenés nélkül a kortárs, klasz-
szikus neo-tradicionális világzenébe oly 
módon, hogy a csatlakozási pontok 
maguktól értetődők és természetesek. 
      E zenei világ evolúciós állomásainak 
jól felismerhető kapcsolódási pontjain 
viszi keresztül a hallgatót a virtuóz hang-
szertudással és alapos vokális adottsá-
gokkal tökéletesen felvértezett ze nész -
csapat, mely sok éves együtt-játékkal csi-
szolódott össze a Nikola Parov nevével 
jelzett zenei Syndicate-ben. 

Közreműködik: 
Herczku Ágnes – ének 
Bognár Szilvia – ének 
Nikola Parov – duduk, kaval, nickelhar-
pa, gadulka… 

 
Kuczera Barbara – hegedű 
Herédi Zsombor – harmonika 
Molnár Péter – nagybőgő 
Fekete Márton – brácsa 

Szentkúti esték
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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: 48x82x42 
cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. 
Irány ár: 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 
•     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.  
•     Használt, palackos bekötésű gáztűz-
helyt keresek!  (amelynek a két oldalát le 
lehet hajtani) Tel: 70/2532490 
•     Keményfa szék párnázott üléssel 
5000 Ft/db, Hintaszék 8000 Ft/db, Tea-
tűzhely 6000 Ft Érdeklődni: 0630/413-
4729

Apróhirdetések

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

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 

Szenvedélyem az INGATLAN! Küldetésem az OTTHONA! 
Számomra mindig is fontos volt, hogy olyan otthonom legyen, ahova mindig szívesen 
térek haza. Valószínű ezért is tudom átérezni az ügyfelek ingatlan keresését vagy épp 

a régitől való megválását. Ha Ön is eladná ingatlanát, vagy épp új otthonát keresi, 
hívjon bizalommal, vagy írjon e-mailt. 

Mondja el az elképzeléseit és én segítek a megvalósításban. 
GERÖLY SZILVIA • +3670/ 333-96-22 • geroly.szilvia@dh.hu 

„Az otthon nemcsak tégla, meg malter, hanem egy érzés is. Az érzés, hogy tartozunk vala-
hová és persze a szereteté, egy jobb jövőjé, a reményé.” Marciano 



Hagyományőrző Egyesület Szil: 
„Tied leszek kisangyalom szili búcsúkor”, 

Somlai Nikoletta – Jávorics Kriszti-
án: Cigánycsárdás,  

 Kópic Néptáncegyüttes: Piribék,  
Ispiláng Néptáncegyüttes: Rimóci 

táncok 
 

Gratulálunk az együtteseknek, alkotók-
nak a díjhoz (Horváthné Sebestyén 
Mária keramikus alkotásait vehették át), 
köszönjük minden közösségnek, hogy 
megtisztelt bennünket és együtt örül-
hettünk a néptánc ünnepén Gencsapá-
tiban, ahol már valóban huszonharmad-
szor pörögtek a szoknyák. 
      Külön köszönjük minden támoga-
tónknak együttműködő partnerünknek, 
hogy lehetővé tették fesztiválunk meg-
rendezését. 

2019.  június hírmondó8

Fesztivál a fesztiválban: huszonhar-
madszor pörögtek a szoknyák (forrás: 
vaol.hu) 

Idén horvátországi olasz vendég 
együttest hívtak meg a Gencsi Söprű Nép-
táncfesztiválra, amelyen idén 19 táncos 
csapat lépett színpadra és mutatta be pro-
dukcióját a közönségnek és a zsűrinek. 

1997-ben indult a Gencsi Söprű Nép-
táncfesztivál, idén pedig már huszonhar-
madik alkalommal nyitották meg a ren-
dezvényt. Fellépők érkeztek Sopronból, 
Vitnyédről, Szilből, Szanyból valamint 
Horvátországból. A vasiak is képviseltet-
ték magukat a Vasi Népdalstúdióval, az 
Ungarescával, az Ümmögő és a Béri 
Balogh Ádám Néptáncegyüttessel, a Vas-
keresztesi Német Nemzetiségi Tánccso-
porttal, a Gradisce Horvát Kulturális 
Egyesülettel és a Reményik iskolával, a 
Kópic és az Ispiláng Néptáncegyüttessel. 
Vasárnap 14 órától léptek színpadra a 
hagyományőrzők. Fegyelmezetten vár-
tak sorukra a résztvevők, pedig nem volt 
könnyű dolguk: a hőmérők higanyszála 
huszonöt fok felett járt, a viseletek pedig 
hol rétegesek, hol hosszú ujjúak voltak, 
ám nem panaszkodtak, izgalommal, 
mosolyogva várták, hogy megmutathas-
sák tudásukat családjaiknak és a vendé-
geknek. Jó hangulatú rendezvényben 
volt része mindenkinek: a színpad előtti 
nézősereg érdeklődve követte figyelem-
mel a vidám műsorokat, amelyekben 
cigánycsárdásból, verbunkból, rábaközi, 
szigetközi, moldvai, délalföldi, sváb, 
rimóci táncokból, valamint regrutaava-
tásból, sokác lakodalomból kaptak ízelí-

tőt a kilátogatók. A 
színpad mögött a 
készülődés zajlott: 
öltöztek, hajat fon-
tak, lépéseket próbál-
tak a fellépők. 

Neves zenekarok kí -
sérték a műsorokat: a 
Fajkusz Banda, Grez-
nár Zoltán és zenekara 
és a Boglya Népzenei 
Együttes. 

– A néptáncfeszti-
vál nem verseny, arról 
szól, hogy jól érezzük magunkat. Azért, 
hogy mégis legyen egy kontroll, egy visz-
szacsatolás arról, hogy hol tartanak a 
szakmai munkában, ezért ítészek figyelik 
a fellépésüket és adnak tanácsokat az 
együtteseknek – mondta el Varga Albin 
szervező. Miután minden tánccsoport 
bemutatta műsorát, a Művelődési Ház és 
Könyvtárban folytatódott a néptáncfesz-
tivál, ahol meghallgatták az értékelése-
ket és szakmai beszélgetések zajlottak. 
Neves zsűritagok figyelték a mezőnyt: 
Sztanó Hédi filmrendező, etnográfus, 
Székely Levente népzenész és Kovács 
Norbert örökös aranysarkantyús táncos, 
néptáncoktató.  

A szakmai zsűri több produkciót is 
különdíjjal jutalmazott:  

Sopron Táncegyüttes férfikara: Bon-
chidai táncok,  

Reményik ÁMI Bariska csoportja: 
„Tá pai szösszenet”, 

 Reményik ÁMI Möndölecske cso-
portja: Rábaközi táncok,  

Gencsi söprű 2019

CSOÓRI SÁNDOR ALAP
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Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál
Zenéről, szórakozásról és hagyomá-
nyőrzésről szólt Gencsen a pünkösdi 
hétvége. 

Négy napon át szólt a zene a vasi 
településen: ezrek látogattak ki a Pün-
kösdi Fesztivál programjaira.  

Az elmúlt esztendők legszerencsé-
sebbje volt az idei Pünkösdi Fesztivál 
Gencsapátiban: egyetlen esőfelhő nem 
érkezett a környékre sem, esernyő he -
lyett a hűsítőket tartották kezükben a lá -
togatók. Pénteken indult a programfo-
lyam, zúzós rockkal indítottak: egy helyi 
zenekar, a Smoking Frog alapozta meg a 
hangulatot. Napnyugtára megtelt a 
nagy színpad előtti tér: a nyitónap egyik 
legjobban várt fellépője, Majka koncert-
jére „telt ház” lett, ezernél többen tom-
boltak a rapper látványos show-ján. 

Szombaton humorral indítot ták a 
délutánt, a stand up comedy ismert 
hazai előadói: Orosz György és Lórán 
Barnabás „Trabarna” szórakoztatták 
interaktív műsorukkal a látogatókat. 
Közönségkedvencek sora követte egy-
mást a színpadokon: a Bagossy Brothers 
Company, az Ocho Macho, a Road, a 
Kowalsky Meg a Vega, a Thommx, Erős 
vs Spigiboy, a Dance4Ever, Peat Jr. & Fer-
nando ft. Sheela, a Happy Gang és Náksi 
lépett színpadra, mellettük külföldi sztár-
vendégek, Alice DJ és a Brooklyn Bounce 
adták a hangulatot szombat éjjel. 
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Vasárnap délután:  A hagyományok 

ápolásáról idén sem feledkeztek meg: a 
XXIII. Gencsi Söprű Néptáncfesztiválra 
fellépők érkeztek – a vas megyei együtte-
sek mellett – Sopronból, Vitnyédről, Szil-
ből, Szanyból valamint Horvátországból 
is. (Részletek a 8. oldalon). 

 Majd a Tankcsapda is a húrok közé 
csapott, és Rúzsa Magdi is énekelt a vasi 
közönségnek fergeteges hangulatú konc-
ertek voltak! A késő este a dj-ké volt: 
Bárány Attila, Yamina, Katapult DJ, DJ Sze-
csei és DJ Radnai állt a keverőpult mögé.  

Köszönjük minden támogatónak, 
Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, a 
fesztivál fővédnökének, Gencsapáti 
minden lakójának a megértést és a türel-
met, a közel 1500 gencsi fesztivál látoga-
tónak külön, hogy ismét együtt lehet-
tünk a régió egyik meghatározó zenei 
fesztiválján… 

Mindent összevetve, ahogy a zeneka-
rok többsége búcsúzott tőlünk: Köszön-
jük Gencsapáti! Jövőre veletek ugyanitt! 

(Nemes Judit vaol.hu-n megjelent 
írása alapján Fotó: Unger Tamás, Hor-

váth Balázs és Szendi Péter)

Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál

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. július 20.

Európai Szociális
Alap


