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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

ÚJ HELYSZÍN: 
GENCSAPÁTI IPARTERÜLET 

EDIL KAMIN KFT. TELEPHELYE  
Gencsapáti Ipar út, 

utolsó csarnoknál jobbra  
A 87-es útról érkezőknek 

első lehetőség balra

Európai Szociális
Alap

Hagyományos fogathajtó versenyünkre invitáljuk  
az érdeklődőket Jakab búcsú napján Gencsapátiba 
(C-kategóriás, pontszerző kettes fogathajtó)   
 

TERVEZETT PROGRAM: 
10.30   Akadályhajtás első forduló 
13.30    Akadályhajtás második forduló (összevetés) 
15.40   „Vadászhajtás”  
17.30   Eredményhirdetés

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

A két versenyszám között PINTÉR TIBOR  

és a NEMZETI LOVAS SZÍNHÁZ 
műsorát tekinthetik meg az érdeklődők!

Fővédnök: Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 
 

Az eredményhirdetést követően tombolasorsolás! 
(Fődíj: 1 póniló, 1 bárány, kecske és sok-sok értékes ajándék)

2021. JÚLIUS 25. (VASÁRNAP)

Ingyenes búcsúi programok gyermekeknek, családoknak 
 – légvár, ugrálóvár, körhinta, pónilovaglás, íjászat… 
A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Újságunk  sorozatot indított, ahol a 
helyi gazdasági fejlesztéseket, vállalko-
zásokat mutatjuk be, hála Istennek van 
kiket! Már adtunk hírt a HunMecH Kft 
bemutatásánál egy új papír raklapgyár-
tó gépfejlesztésről, most a raklap gyár-
tása is elindul Gencsapátiban. A gyártó 
cég üzemvezetőjével beszélgettünk. 

VA: Kérek szépen egy bemutatkozást! 
KG: Kovács Gábor vagyok a Global 

Paper Pallet Zrt. első, Gencsapáti telep-
helyének üzemvezetője. Cégünk papír 
raklapok gyártásával foglalkozik, mely-
hez  a gépet a HunMecH Kft gyártotta. 
Maga a termék az EUR raklapnak megfe-
lelő méretekkel rendelkezik és nagyjából 
ennek megfelelő teherbírással is. Földön 
3600 kg-ig terhelhető, polcon 800 kg-ig 
két ponton alátámasztva.  

VA: Jelenleg ott tart a fejlesztés, hogy 
van egy üzembe helyezett gyártógép és 
készülnek a raklapok? 

KG: A jelenlegi készültségünk kb. 
95%-os. Kell még a gép beállításain fino-
mítani, kell változtatni hogy tökéletes 
legyen, de körülbelül 2–3 héten belül 
100%-os termékeket fogunk üzemszerű-
en gyártani.  

VA: Ez egy világszabadalom, európai 
szabadalom, egy új fejlesztés és Gencsapá-
tiból indul? 

KG: Ez egy európai szabadalom, a CB 
Pallet Technic GmbH. nevezetű osztrák 
érdekeltségű céggel vagyunk kapcsolat-
ban, ők rendelkeznek  a szabadalom 
hasznosítási jogával. A CB Pallet Technic 
GmbH, a HunMecH Kft., a Global Paper 
Pallet Zrt. és a DunaPack Kft. közös 
kooperációjából lesz a raklap. A CB Pallet 
Technic GmbH adja a szabadalmat, a 
HunMecH Kft készítette a gépet, mi fog-
juk gyártani, a Dunapack Kft. pedig az 
alapanyag beszállító és saját termékpa-
lettájára is tervezi bevenni a raklapot.  

VA: Mi a jó, mi a nehéz az indulásban? 
KG: Eleve a nehézség, a technikai 

része, hogy hullámpapírral dolgozunk. A 
papírnak az a tulajdonsága, hogy van egy 
úgynevezett „memory force”-a, ami azt 
jelenti, hogy ha behajtja az ember, akkor 
a papír visszahajlik. Papírja válogatja, de 
ez a nehézsége a megmunkálásának. Az, 
hogy ezt az erőt legyőzzük, minden oda 
és úgy kerüljön, ahova mi akartuk, ez egy 
nagy kihívás. A másik kihívás, hogy indu-
ló vállalkozás vagyunk, és nehéz munka-

társakat találni az induló vállalkozások-
ba. Egyrészt van egy munkaerő piaci 
hiány, másrészt még a bizalom nem 
épült ki a cég iránt, így ez egy nagy kihí-
vás a közeljövőre nézve. 

VA: Jelenleg hányan dolgoztok a vállal-
kozásban? 

KG: jelenleg a cég összlétszáma 4 fő. 
Van a tulajdonos, egy marketinges, egy 
logisztikus és én. Folyamatosan keressük 
az új kollégákat, és ennek köszönhetően, 
ha minden a tervek szerint alakul, akkor 
jövő hét hétfőre már két fővel többen 
leszünk. 

VA: Milyen képesítés kell ahhoz, hogy 
ide valaki jelentkezzen? 

KG: Operátor pozícióba 8 általános 
végzettséget kérjük, a termelési koordi-
nátor munkakörbe egy érettségit várunk 
el, de ha van technikusi végzettség, az 
előnyt jelent. 

VA: Tud-e versenyképes piaci béreket 
fizetni a cég? 

KG: Annak ellenére, hogy 4 műsza-
kot akarunk, egy családbarát munkahe-
lyet kívánunk létrehozni. A fizetésekben 
is egy olyan bért állapítottunk meg, ami-
vel meg tudjuk szerezni és reményeink 
szerint meg is tudjuk tartani a dolgozókat. 

VA: Milyen humán erőforrás kapacitást 
terveztek? 

KG: Első körben egy műszakban ter-
vezzük az indulást, ehhez az egy műszak-
hoz kell nekünk 3 fő, ebből 1 fő – a ter-
melési koordinátor – gyakorlatilag kar-
bantartó, de picit csoportvezető is. Mivel 
egy gép van, még nem gazdaságos külön 
karbantartó csapatot fenntartani, ezért 
egy ilyen hibrid munkakört kellett létre-
hoznunk. Illetve 2 fő operátor. A 9–12 
hónapos terv, hogy 4 műszakos gyártásra 
álljunk be, így körülbelül 12–15 fős lét-
számmal leszünk jelen. Ezen felül terv-
ben van, hogy a jövő év végére további 
gyártóbázisokat telepítünk a környékre, 
így erre az időpontra nagy valószínűség-
gel egy 45–50 fős csapat fogja alkotni a 
vállalatot.  

Elindult a papírraklap gyártás Gencsapátiban

2021juni g.qxp_2010jan  2021. 06. 28.  10:05  Page 2



hírmondó 2021 .  június3

VA: Hol jelentkezhetnek az érdeklődők? 
KG: A profession.hu oldalon hirdet-

tük meg az állást, de önéletrajzokat küld-
hetik közvetlenül a karrier@globalpaper-
pallett.com  e-mail címre is  illetve, ha 
valaki személyesen akarja behozni, akkor 
itt az Ipar úton folyamatosan megtalál 
minket. 

VA: Az értékesítéséről kérdeznék, van 
már elő megrendelés a termékre? 

KG: Első körben a Dunapack Kft.-n 
keresztül történik az értékesítés. Sok 
olyan visszajelzés érkezett nagyobb vál-
lalatoktól, hogy amennyiben gépesített 
formában stabilan tudjuk gyártani ezt a 
terméket akkor lenne igényük rá. A gyógy-

szeriparban is van érdeklődés, mivel eb -
ben a szektorban nem lehet fa raklapot 
használni, ugyanis azon megülnek a bak-
tériumok. Ezen felül megemlíthetném 
az FMCG piacot, a gyors fogyású árucik-
kek piacát, hol szintén nagy kereslet van 
a termékre.  

VA: Van még ilyen Magyarországon? 
KG: Nincs, a világon sincs. Papír rak-

lap van, de nincs olyan papír raklap, ami 
teljesen gépiesített, teljesen automatizált 
gyártósoron készül, tömeggyártásban. 
Olyan van, hogy gép és emberi munka 
együtteséből készül, tehát, hogy a gép elké-
szíti az adott termék egy alkatrészét, és egy 
ember továbbítja, vagy egy ember készíti el, 

és a gép továbbítja. De nincs olyan, hogy a 
gép elkészíti az alkatrészt, továbbítja és 
abból egy kész raklapot gyárt.  

VA: Minden esetben újrahasznosított 
papírból dolgoztok? 

KG: Igen. Mindenhol újrahasznosí-
tott papírt használunk, és az elkészült 
raklap, illetve az ahhoz felhasznált papír 
alapanyag 18-szor újrahasznosítható.  

VA: Egy méretben készül? 
KG: Egyelőre igen. Hosszú távú terv 

az, hogy a különféle piacokat megcélozva, 
ilyen pl. az angol piac, ahol más a raklap 
méret, különféle méretben gyártsunk.  

VA: Tudtatok-e ebbe a fejlesztésbe 
pályázati forrásokat bevonni? 

KG: Folyamatban van egy Európai 
uniós pályázat, amire októberben neve-
zünk. Jelenleg is zajlik a pályázati anyag 
összeállítása.  

Kiemelném, hogy a HunMecH-es 
fejlesztő csapat nagyon jó munkát vég-
zett. Az ő specialitásuk nem a teljes ter-
melő egység összerakása volt, hanem 
csak részegységek összerakásával foglal-
koztak eddig, de most egy komplett ter-
melő sort fejlesztettek, ráadásul ilyen 
bonyolultat, ez hatalmas dolog.  

VA: Én is azt gondolom, hogy ha a 
tömeggyártás beindul, akkor minden cég 
profitál, amelyik a fejlesztésben részt vál-
lalt, másrészt pedig az a hozzáadott érték, 
amit kutatás-fejlesztésben megvalósított a 
csapat óriási jövőképpel bír.  Ehhez a mun-
kához kívánok jó egészséget mindnyájuk-
nak, köszönöm a beszélgetést. 

KG: Én köszönöm. 

Véradás Gencsapátiban! 
 

2021. július 20-án 16.30–19.00 óra között  
várjuk a véradókat! 

 
Helyszín: Gencsapáti  

Művelődési Ház és Könyvtár 
Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Dr. Székely János megyéspüspök, Gombos Bálint plébános és Tóthné Horváth Gyöngyi hitoktató a Gencsapáti Szentkúton.  
A bérmálkozók névsora: Bálint Szabolcs, Bokor Boglárka, Böndicz Mátyás János, Hittaller Bence, Horváth Fanni Bianka, Imre Máté, 

Komálovics Jázmin, Kovács Kitti, Kovács Levente Péter, Molnár Mercédesz Dorina, Mucza János, Németh Ilona, Papp Rebeka,  
Szabó Botond Márton, Szabó Tamara Anna, Varga Kata Csenge, Vitéz Rebeka Dorina, Vitéz Renáta, Oláh Emese, Babócsi Lilien,  

Őry Orsolya, Vitéz Krisztofer, Reményi Kornél, Sztanics Regina, Németh Borbála, Novák László, Reményi Máté  

Gombos Bálint plébános és Tóthné Horváth Gyöngyi  hitoktató a Plébániatemplomban 
Elsőáldozók névsora: Benkő Tamás László, Böndicz Balassa István, Egerszegi Ramóna, Egervölgyi Bálint, Farkas Levente, Gáspár Virág, 

Horváth Amira, Kiss Henrietta Leila, Lukács-Farkas Balázs, Magyarics Ábel, Major Virág, Németh Kristóf László, Paska Pál Rudolf, 
Schreiner Dóra, Sipos Noel, Stieber Bence Ferenc, Szalai Jázmin, Varga Bálint, Vincze-Kiss Olivér István, Hittaller Kristóf 
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2021. június 13-án mindenkit szeretettel 
hívtak a szombathelyi és gencsapáti hívek 
közös zarándoklatra szerzetesi és papi 
hivatásokért felajánlva.  17 órakor ünnepi 

szentmisén vehettek részt a za rán dokok 
és a szentmisére érkezők, amelyet Gom-
bos Bálint gencsapáti plébános mutatott 
be a Gencsapáti Szentkútnál.

Ünnepi szentmise a Szentkúton

Magyarország Kormánya által, a 
27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elren-
delt veszélyhelyzetben, a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján a települési önkormányzat kép-
viselő-testületének feladat- és hatáskö-
rét a polgármester gyakorolja. 
      Bodorkós Ferenc polgármester ápri-
lis és május hónapok során az alábbi 
szükséges és halaszthatatlan önkor-
mányzati döntéseket hozta meg: 
 
Átruházott hatáskörben elfogadott 
önkormányzati rendeletek: 
•     az önkormányzat és intézményei 
2021. évi költségvetéséről az önkor-
mányzat és intézményei 2020. évi költ-
ségvetéséről, és a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek 2020. évi illetmény-
alapjáról szóló 2/2020. (II.14.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szóló 
5/2021. (V.27.) önkormányzati rendeletet  
•     az Önkormányzat 2020. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. 
(V.31.) önkormányzati rendelet 
 

A polgármester május és június hónap-
ban az alábbi szükséges és halaszthatatlan 
önkormányzati döntéseket hozta meg: 
•     döntött a Gencsapáti székhelyű civil 
szervezetek 2021. évi támogatási kérel-
meiről,  
•     támogatást biztosított a rászoruló 
gencsapáti gyermekek nyári táborozá-
sához, 
 
•     elfogadta   
–     a Gyöngyös-kert Óvoda 2020. évi szak-
mai tevékenységéről szóló beszámolót, 
–    a Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 
2020. évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolót, 
–    a Művelődési Ház és Községi Iskolai 
Könyvtár 2020. évi szakmai tevékenysé-
géről szóló beszámolót, 
 
•     a bölcsődei ellátás helyben történő 
ellátása, és az épület elhelyezése érdeké-
ben döntött a Gencsapáti 917 hrsz.-ú 
ingatlanból egy 1500 m² nagyságú terü-
letrész megvásárlásáról. 
 

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Lakótársaink! 
A 2021. évben még mindig jelen lévő 

pandémiás veszély nem könnyítette meg 
a polgárőrség tagjainak helyzetét. Az 
alapfeladatunk, hogy részt vegyünk tele-
püléseink közbiztonságának ellenőrzé-
sében, hogy vigyázzuk a közlekedés 
rendjét, hogy biztosítsuk néhány köz-
ponti rendezvény forgalmát továbbra is 
fontos feladatunk maradt, igaz sajátos 
körülmények között. 

 Az OPSZ ajánlása alapján járőr szol-
gálatban a családban is együtt élők me -
hettek, a polgárőr gépjárművet is az el -
nök családtagjaival használhatja. Gyalo-
gos járőreink ennek ellenére pl: decem-
berben, januárban a délutáni órákban 
többször jelen voltak a Hunyadi úton, és 
érzékelhető volt a gépjárművek sebesség 
csökkenése. A hírmondóban megjelent 
programokhoz igyekszünk csatlakozni, 
(hulladék gyűjtés, szemétszedés, iskola 
óvoda környékén forgalom csökkentés). 
Jeleztük és jelezzük a rendőrség felé a 
felépítményes zárt autók megjelenését 
(hulladékgyűjtők). A feladat sok, tagjaink 
létszáma az elköltözések miatt csökkent. 
Szükségünk van mindazokra, akik leg-
alább havi négy óra társadalmi munkát 
vállalnak településeink közbiztonságá-
nak erősítése érdekében.  

Ezeken a településeinken élünk. Ké -
rem jelezzék, a gyanús jelenségeket, 
figyelő autókat, házalók megjelenését, 
közlekedést zavaró helyzeteket a „Mi 
rendőrünk” felé, vagy a polgárőrség felé. 
0670/3879621 

 Legyen továbbra is Gencsapáti és 
Perenye biztonságos település az Önök 
segítségével. 

Benkő János, elnök 
Csabai János, tiszteletbeli elnök

A polgárőrség 
hírei

(Gyorsjelentés a versenyről, képes beszá-
molónkat újságunk következő számában 
tekinthetik meg) 
      46 borral neveztek a gazdák a 2021. 
évi Gencsapáti borversenyre (20 fehér, 8 
rosé, 18 vörösbor). A szakmai, gazda és a 
női bírálók értékelése alapján a követke-
ző eredmények születtek. 
      Fehér borok: A szakmai zsűri bírálata 
alapján (4 arany, 7 ezüst, 9 bronz minősí-
tést értek el a versenyzők) a fehérboroknál 
az első helyezett Petrovics István olaszriz-
ling bora, 2. Kovács Gábor Olaszrizling 3. 
Mihalcsi István olaszrizling bora lett. 

      Vörös borok: A szakmai zsűri bírála-
ta alapján (6 arany, 7 ezüst, 5 bronzminő-
sítést adott ki) a vörösboroknál első 
helyen Haramia István Zweigelt, 2. Lu -
kácsháza Község Önkormányzata Zwei-
gelt barrique, 3. Lukácsháza Község Ön -
kormányzata Zweigelt bora lett. 
      Rosé borok: A szakmai bírálók (3 
ezüst, 4 bronz és 1 oklevél minősítést 
adott ki a szakmai zsűri) Kovács Gábor 
Medina-kékfrankos rosé borát értékel-
ték a legjobbra.  
      A gazda zsűri fehérboroknál Bolfán 
Imre Chardonnay, a vörösboroknál 

Borverseny Gencsapáti 2021 Albert Családi Pincészet kékfrankos 
borát, a rosé boroknál Kovács Gábor 
Medina-kékfrankos rosé borát értékelte 
a legjobbra. 
      A lukácsházi és a gencsapáti Borbarát 
Hölgyekből álló női bírálók a fehérborok-
nál Haramia István Nemes olaszrizling, a 
vörösboroknál Lukácsháza Község 
Önkormányzata Zweigelt bora lett, a rosé 
boroknál Kovács Gábor Medina-kékfran-
kos rosé borát értékelte a legjobbra. 
      Gratulálunk a gazdáknak az elért 
minősítéshez, találkozunk Lukácsházán 
2022-ben a térség 40. Borversenyén! 
      A részletes eredményeket a gencsa-
pati.hu oldalon mellékletben megtekint-
hetik az érdeklődők.  
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A vonatpótló autóbuszon a kerékpár szállítása 

nem biztosított, a kézipoggyász továbbítása 

a rendelkezésre álló tárolóhely 

figyelembevételével biztosítható. 

A vágányzár miatti kellemetlenségekért  

Utasaink szíves türelmét és megértését kérjük! 

GYSEV Zrt.

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Szombathely – Kőszeg vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt 

2021. július 2-től (péntek) 2021. szeptember 29-ig (szerda) 
a hirdetményen szereplő vonatok helyett a fejlécükben megjelölt napokon 

Szombathely – Kőszeg állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik a szürke alapon megjelölt menetrend szerint.

MANIKŰR SZALON GENCSAPÁTIBAN! 

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

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

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

Gumiszerelés, centírozás, defektjavítás,  
új gumiabroncs forgalmazás,  

gumitárolás.  
Gencsapáti, Ipari u. 12.  

+36 30 9367885    
+36 30 2376152
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Köszönjük, hogy a rendeléseikkel 
segítenek a működésben. 
 Legyen Ön a következő  

törzsvendégünk! 
Folyamatosan változó 
 kínálatunkkal várjuk. 

 Kövesse Facebook oldalunkat: 
Az502-es

•     Matematika korrepetálást, felvételi 
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!  
Tel.: +36/30/630-6388 
•     ANGOL – felnőtteknek is! Sok év 
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra, 
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal! 
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni: 
06/30/4734-519 
•     50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861 
•     Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó! 
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911 
•     Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928 
•     Étkezési burgonya eladó! 06/70/2020-
619, 06/20/9530-619 
•     Sertések eladók! Tel: 30/194-5260  
•     Eladó: 2 db 50 l-es üvegballon beköt-
ve, 50 l szőlődaráló, 50 l prés. Érdeklőd-
ni: 06/30/365-5525 
•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián 
téren 29 m²-es helyiség: 06/20/957-5731 

Apróhirdetések

Nyitva: hétfőtől-péntekig  
7.00 – 15.30 

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

Újra megnyitott  
a Lajos Kocsma 

Új személyzet, régi hangulat… 
 

Gencsapáti, Savaria u. 15. 
 

Nyitva:  
hétfő – péntek; 14.00 – 22.00 

szombat: 9.00 – 22.00 
vasárnap: 8.00 – 21.00 

Sütemény- és tortarendelést felveszünk! 
+36-70/638-2957 
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A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei 
Levéltára, Gencsapáti Község Önkor-
mányzata, a Kezdőkör Egyesület és a 
Gencsapáti Művelődési Ház és Könyv-
tár tisztelettel meghívja Önt és barátait 
a Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények Gencsapáti témájú szá-
mának bemutatására. 

2021. június 30-án, szerdán 18 órai 
kezdettel a Gencsapáti Művelődési Ház 
és Könyvtárba – Gencsapáti, Szentegy-
ház u. 5. 
Köszöntőt mond: 

– Dr. Melega Miklós levéltár-igazgató,  
– Bodorkós Ferenc, Gencsapáti pol-

gármestere 
– Kevy Albert, a Vas Megyei Értéktár 

Bizottság elnöke. 
 
A kiadványt – kerekasztal beszélgetés 
keretében – bemutatják a szerkesztők és 
a szerzők.  

Moderátor: Merklin Tímea újságíró 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!  

Meghívó könyvbemutatóra

Június utolsó szombatján a Kópic csoport fiú csapata Maráz 
István „Hangolatok Palatkáról” című koreográfiájával vett 
részt a II. Sokorópátkai Kamara Néptáncfesztiválon.  
      A fesztivál egy igazi közösségi élmény volt, az elmúlt időszak 
után örömünnepet ültek a részt vevő együttesek. A fesztivál fő 
célja a találkozás, az együttlét volt.  
      A szakmai zsűri támogató értékelést adott a résztvevő együt-
teseknek, és okleveleket is osztott. A Kópic csoport legényei 
nagyon szép teljesítményt nyújtottak! A „technikai tudás szívből 
jövő, élvezetes előadásáért” oklevelet vehették át, illetve a csapat 
egy tagja, Iker Balázs különdíjban is részesült a palatkai férfitán-
cok autentikus előadásáért. 
      A nap végén a szervező Regős táncegyüttes minden résztve-
vő csoportot egy tál gulyással vendégelt meg. Ennyi szünet után 
jó volt újra barátok között lenni! Büszkék vagyunk rátok fiúk! 
Hajrá Kópic, hajrá Gencs apáti!

A II. Sokorópátkai Kamara Néptáncfesztiválon 
járt a Kópic Néptáncegyüttes fiú csapata

HIR DE TÉS, RE KLÁM 
LE HE TŐSÉG! 

1/16-od old. 1200 Ft 

1/8-ad old. 2000 Ft  

1/4-ed old. 2.400 Ft  

Apró hir de tés 40 Ft/szó 

La kos sá gi apró hir de tés in gye nes!
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Gyermeknaphoz kapcsolódva több ren-
dezvényre is sor került az óvodánkban. 
„Így tedd rá!” mondókás, zenés-táncos 
foglalkozást tartott Kassai Anita, foglal-
kozásvezető. A Capito Gitárklub, tagjai 
között egy volt óvodásunkkal, Simon 
Barnabással fergeteges koncertet adott 
az udvaron. Együtt énekeltünk velük és 
bizony táncra is perdültünk. A Szülők 
Közösségének anyagi támogatásával 
fagyiztunk is. Köszönjük! 

Az óvónők egy kisebb továbbképzé-
sére is sor került, a műfüves pálya hasz-
nálatáról, lehetőségeiről, eszközeiről 
kaptunk elméleti és gyakorlati ismerte-
tőt Orbán Dániel, az Ovi-Sport Közhasz-
nú Alapítvány képviselőjétől.  

 
Intézményen kívüli programok: 

A csodálatosan meleg, napsütéses 
június lehetővé tette, hogy elfogadjuk a 
meghívásokat, és a délelőttöket csalá-
doknál töltsük.  

A Cseperedő csoport a gencsi hegyen 
piknikezett. A Pöttöm-Pöttyök, Tökma-
gok az árnyas udvarokban megnézhették 
a konyhakerteket, gyümölcsöt szedhet-
tek, sok szabadtéri játékeszközt kipró-
bálhattak és bizony házi finomságokat 
kóstolhattak. 

Köszönjük a szíves invitálást: Gás-
párné Miholics Évanak, Koczka Gabriel-
lának, Takácsné Rimóczi Andreának, 
Benczikné Fábián Évának! 

A Pöttöm-Pötty csoport gyermekei-
nek a lovas-fogatos kirándulás Gyön-
gyösfaluba felejthetetlen élményt jelen-
tett. Köszönjük a meghívást, vendéglá-
tást Bokorné Bolfán Líviának, és az utaz -
tatást Geröly Tibornak. 

A Tudorka csoport búcsúzó nagyjai 
számára az óvónők több kisebb, de annál 
eseménydúsabb (lerobbant a motorvo-
nat) kirándulást is szerveztek. Jártak 
Guttmann Józsefné, Éva néninél, az 
Abért-tónál és Geröly Tibor fogatával a 
lukácsházi kilátóhoz is eljutottak.  

Óvodás életük zárásaként az évsza-
kokon végigvonuló dalos, táncos, verse-
lős összeállítással búcsúztak el a kiseb-
bektől és az intézménytől. 

 
 „Három egész napon át 
Bújtam erdő vadonát, 
Gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam. 
Három egész napon át 
Faragtam egy furulyát, 
Vadrózsából tündérsípot csináltam. 

… AZ SMA BETEG GYERMEKEKNEK 
ÉS VÉDJÜK A TERMÉSZETET! 

Kupakgyűjtő szívet helyeztek ki 
önkéntes felajánlásból Gencsapátiban az 
Apáti részen a Szent István út bevezető 
útjánál a Szigeten 2021. június 1-je reg-
gelén. Az összegyűlt, majd beváltott 
kupakokból befolyt összeg jótékony célt 
fog szolgálni, első alkalommal Noel, 
Pusztacsói kisfiú gyógykezelését szeret-
nék támogatni. Ha megtelik, reméljük 
na gyon gyorsan, akkor a kupakgyűjtés 
folytatódik, hiszen folyamatosan szük-
ség lesz rá a beteg gyerekek gyógyításá-
hoz, mindig lesz olyan nemes ügy, ami 
mellé oda lehet állni! Sok kicsi sokra 
megy! 

Ha jól csináljuk, akár havonta meg 
lehetne tölteni a kupakgyűjtő szívet. 

SEGÍTSÜNK…

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: Balaton Bende-
gúz, Balogh Nóra, Bánfi Alex, Bánfi Lau-
ra, Bárdics Mirkó János, Bencsics Domi-
nik, Egyed Laura, Horváth Áron, Hor-
váth Bertalan, Horváth Kíra, Hughes 
Lili, Hujber Nóra, Jóna Eliza Zoé, Kál-
mán Gergő, Katona Bálint, Kovács Jan-
ka, Major Luca, Móricz Luca, Simon 
Fanni, Soós Bálint László, Takács Patrik, 
Taródi Nóra, Tóth-Szatmári Zoárd, 
Tömő Vendel, Zsombori Diána  
      Iskolás éveikhez kívánunk derűt, 
lábuk alá utat, biztosan járhatót! 

Milyen kupakok kerülhetnek bele? 
– üdítős palackok kupakjai 
– fogkrémes tubus teteje 
– tejes doboz csavaros teteje, 
– flakonos mosószerek kupakjai, 
– instant kávé, a kakaópor vagy épp a krémsajt 

dobozának műanyag fedele is, 
– samponos, testápolós dobozok kupakjai, egy-

szóval, minden, ami kupak! 
Ha lehet, figyelj oda arra is, hogy a kupakok 

tiszták, szennyeződésektől mentesek legyenek, és 
lehetőleg ne maradjon rajtuk papír vagy árcímke. 
Mit ne?  

Minden, ami nem műanyag, pl. parafadugó vagy fémből készült kupakok, fedelek. 
A kupakgyűjtő szív kezdeményezés annak idején Dániából indult el hódító útjára, 

ma már számos magyarországi településen is megtalálható.  
Szóval ne dobd ki, inkább gyűjtsd, és ha arra jársz, töltsd bele a szívecskébe!  
E nemes ügyet támogatta Gencsapáti Önkormányzat elhelyezési engedélyével: 

Ferrum Kft., Festő Tibi és egyéni adományozók. Istennek legyen hála a támogatókért, 
akik első megkeresésre igent mondtak! 
      SEGÍTSÜNK, HOGY ÉLHETŐ ÉLETÜK LEGYEN A BETEG GYERMEKEKNEK! 

Fotó: Horváth Attila  
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Első alkalommal rendezte meg a 
Hagyományok Háza „a Verbunk Nap-
ját” a Kárpát-medencében: Kapuvártól 
Székelyudvarhelyig, Felvidéktől – Nyír-
egyházáig és Budapestig szinte egy idő-
ben táncolta több száz táncos a külön-
böző tájegységek verbunk táncait júni-
us 12-én. 

A nyugat-magyarországi körverbun-
kokat Kapuvár főterén láthatták az 
érdeklődők, ahol a gencsiek rábaközi 
együttesekkel (Csorna, Kapuvár, Kóny, 
Szany, Szil, Vitnyéd) mutatták be táncos 
örökségüket. A közös kapuvári verbun-
kot – aminek dallamát a templom 
harangja is játszotta – több mint 150-en 
táncolták együtt. 

Vas megye és Gencsapáti nemzeti 
értéke a „gencsi verbunk”, amelyet a 
Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes, az ELTE SEK Szökős Néptánc-
együttes és a Kópic Néptánccsoport férfi 
táncosai jártak el.  

Molnár Péter szerkesztésében a részt 
vevő együttesek 15 perces közös produk-
cióval mutatkoztak be a rendezvényen, 
minden egész órakor. A programról élő 
bejelentkezést láthattak az érdeklődők a 
Hagyományok Háza közösségi oldalán, 
valamint mind az öt helyszínen film is 
készül. 

A hagyományőrző nap keretében 
Gencsapáti értéktárát, megyei értékeit, 
gasztronómiáját – egyebek között a ka -
lin kót, gencsi hímestojást, helyi borokat 
– is bemutatták Kapuváron.  

Minden együttes bemutatta saját 
körverbunkját, bevonva a közönséget is. 
A táncokhoz a talpalávalót Cseh Tamás 

és zenekara, Greznár Zoltán és zenekara, 
valamint a Sárarany zenekar szolgáltatta.

Május 29-én egyesületünk szemétszedést szerve-
zett a faluban.  
      4 csapatra bontva jártuk be a falut, és közvet-
len környékét. Összességében nem találtunk sok 
szemetet, viszont vannak területek, ahonnan saj-
nos napi szinten lehetne összeszedni és bár szom-
baton összeszedtük, hétfő reggel már a Szentegy-
ház úton újra volt mit szedni.  
      Köszönjük a szemétszedőknek a részvételt és 
a Műszaki Csoport segítségét a szemét elszállítá-
sában. Kérünk Mindenkit vigyázzunk falunk tisz-
taságára!  

Szemetet szedtünk

A Verbunk napja – a gencsi verbunk Kapuváron 
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Június 16-án egyesületünk dottós 
kirándulást szervezett, ahova első sor-
ban kisgyerekes családokat vártunk.  
      Gyorsan megtelt a dottó, így „telt-
házzal” vághattunk neki a közel ötórás 
kirándulásnak. Csoportosan utaztunk 

vonattal Kőszegre, ott várt minket a dot-
tó az állomáson. Bejártuk a kőszegi kis-
vonat szokásos körét a Kőszegi-hegység-
ben, voltunk a Borha-forrásnál, a Gyer-
tyános-kútnál, a Szent Vid felé sétálva a 
gyerekek minden sziklát megmásztak. Jó 

Dottóval kirándultunk

BOGNÁR SZILVIA SEXTET koncertje 
2021. 08. 15-én 19.30 kezdettel a 
Gencsapáti Szentkúton 
      A Bognár Szilvia Sextet zeneiségében 
három zenei világ találkozik, fonódik 
egymásba. A hazai jazz- és világzenei 
színtér kiváló előadói egyéni stílusaikat 
is kidomborítva ötvözik harmonikus 
egésszé a különböző nemzetiségű nép-
dalokat a jazz és az indiai klasszikus zene 
jellegzetes motívumaival, hangulataival. 
A csapat repertoárjában a magyar népda-
lok mellett ugyanis magyar cigány, bol-
gár, görög dalok feldolgozásai szerepel-

nek. Az akusztikus hangzást és a hagyo-
mányos előadásmód természetességét 
megőrizve, biztonsággal eveznek az 
eltérő zenei stílusok és a hagyományos 
dallamok bábelien sokszínű folyamán. 
–    Bognár Szilvia – ének 
–    Bede Péter – szaxofon 
–    Csókás Zsolt – gitár  
–    Kovács Zoltán – nagybőgő  
–    Szalai Péter  – tabla, kalimba, ütőhang-

szerek  
–    Gyulai Csaba – ütőhangszerek, gadulka 
–    Mandula József – hangmérnök  

Fotó: Falus Kriszta 

SZENTKÚTI ESTÉK

hangulatban telt a kirándulás. A nagy 
meleget az erdőben nem éreztük elvisel-
hetetlennek.  
      Hazafelé Cákon keresztül érkeztünk 
Kőszegre, ahol a Fő téren egy finom fagyi 
mellett jutott idő még egy csoportképre 
is. A visszajelzések alapján mindenki jól 
érezte magát, igyekszünk a jövőben is 
hasonló programokat szervezni.

Tervezni kell, mert sok-sok digitális 
program egyike sem pótolhatja a közös-
séget. Várható kulturális programjainkat 
tesszük közzé természetesen a járvány-
helyzet és az aktuális szabályok figye-
lembevételével. Minden változásról újsá-
gunk következő számában és a település 
honlapján, facebook oldalán is tájékoz-
tatjuk Önöket! (va) 
 
Július 25. – Jakab búcsú –XV. Búcsúi 
Fogathajtó Verseny (1. oldal) 
Augusztus 15. – Szentkúti esték – Kon-
cert a Szentkúton (11. oldal) 
Augusztus 20. – Apáti búcsú és megem-
lékezés  
Szeptember 4. – Érték és Közösség – 
Falunap Gencsapátiban 

Szeptember 17. – Vincze Ferenc szóló-
táncverseny 
Szeptember 18. – Gencsi Söprű Nép-
táncfesztivál

Rendezvény- 
naptár 2021
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Tisztelettel hívtuk a gencsapáti csalá-
dokat, gyermekeket, akik bizony éltek 
a lehetőséggel és 2021. június 6-án, ellá-
togattak a Művelődési Ház és Könyvtár 
udvarára és a játszótérre.  
      Bár nem indult jól a nap, hiszen bi -
zonytalankodtunk, hogy vajon esik, vagy 

nem esik, de a sátrakba és az udvarra 
hamar  „beköltözött az élet”. Légvár, csúsz-
da, játszóház, arcfestés, csillámtetkó, fagyi, 
és pónilovaglás is várta az érdeklődőket.  
      Hát még az a több száz palacsinta 
amit a Mozdulj Gencsapátiért Egyesület 
asszonyainak, tagjainak jóvoltából 
fogyaszthattak kicsik és nagyok a „szörp-
sátorban”!   
      A Zsivány zenekar muzsikájára a 
Gencsapáti Legénycéh tagjai és „igazlá-
tói” kitáncolták a májusfát!  
      Köszönet mindenkinek, aki segítette, 
támogatta a program megvalósítását. A 
„már nagyon kivagyunk éhezve a talál-
kozásra” mondat nagyon sokszor 
elhangzott a gyermeknapon, ahol kicsik 
és nagyok tényleg együtt örültek, legin-
kább egymásnak! 
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HÍR MON DÓ 
Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta 

Ki ad ja: Kez dô kör Egye sü let 9721 Gen csa pá ti, Szent egy ház u. 5. 
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencs muv haz@gpi net.hu 

Fe le lős szer kesz tő: Var ga Al bin 
Nyom dai elő ké szí tés: 30/288-99-18 

 
A kö vet ke ző lap zár ta: 2021. július 11.

Európai Szociális
Alap

Találkozás a családokkal a Gencsapáti Gyermeknapon!

Családi/gyerekkon-
cert az Emberi Erő-
forrás Támogatáske-
zelő támogatásával  
      2021. július 9-én 16 órai kezdettel a Gencsapáti Szentkú-
ton a Gencsapáti Kincskereső Tábor első heti programjának 
zárásaként. Hívjuk, várjuk természetesen a gencsapáti családo-
kat, gyermekeket! 
      (Rossz idő esetén az előadás a Művelődési Ház és Könyvtárban 
kerül megrendezésre, ebben az esetben védettségi igazolvány szük-
séges a belépéshez.) 

Bognár Szilvia:  
Csintekerintő
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