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Sportpálya
ovisoknak
Elkészült a Gyöngyös kert Óvoda udva-
rán Gencsapáti Község Önkormányzata
NEMZETI OVI-SPORT PROGRAM
pályázatának köszönhetően az „ovis
sportpálya”, amelyet már birtokba is vet-
tek a legkisebbek. A pályázat önkormány-
zatoknak tette lehetővé a TAO tá -
mogatások felhasználását. Köszönet a
Savaria Ipartechnika Kft, Abért Autó Kft.
és a Savaria Agrár Kft. gencsapáti vállalko -
zásoknak, akik társasági adójukkal hozzá-
járultak a projekt megvalósításához!

„…a víz, amelyet én adok, örök életre szö-
kellő vízforrás lesz bennetek...”

Gencsapáti Község Önkormányzata
és a Gencsapáti Egyházközség tisztelettel
meghívja Önt és barátait

2021. május 9-én 17 órakor kezdődő
ünnepi szentmisére, amelynek kereté-
ben kerül sor a Gencsapáti Szentkúton
megvalósult fejlesztések avatására és
megáldására, a Gencsapáti értékeit be -
mutató kiállítás megnyitására.

Az ünnepi szentmisét bemutatja Dr.
Székely János megyéspüspök.

Közreműködnek Gencsapáti művé-
szeti csoportjai.

Helyszín: Gencsapáti Szentkút

Meghívó

Kérem Önöket, a fennálló járványhely-
zetre tekintettel, hogy a gyógyszer-
recept felírási igényeiket ne telefonon
mondják be, hanem a rendelési időben
kihelyezett dobozba tegyék bele: név,
gyógyszer és TAJ szám megjelölésével!
48 órán belül a recept elektronikusan
„felhőbe” felírásra kerül!
      Köszönöm a megértésüket, együtt-
működésüket!

Dr. Jánk Ottó, háziorvos

Kedves Betegeim!
Gencsapáti Község Önkormányzata a
településüzemeltetési feladatokat ellátó
Műszaki Csoportba határozatlan időtar-
tamra, kötött, nappali munkavégzésre
településkarbantartót vesz fel. 
      A felvételnél jogosítvány (B, C kate-
gória) nehézgépkezelői, traktorosi vizsga
előnyt jelent. 
      További felvilágosítást Geröly Tibor
alpolgármester ad a (30) 927-1013-as
mobilszámon.

Álláshirdetés
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Történet
Keletkezésének voltaképpen tárgyi

tévedés az alapja: a szódavíz készítéséhez
felhasznált szénsavat tévesen azonosí-
tották a sziksóval. Magyarországon a
különlegességnek számító szénsavas szó-
davizet, orvosok bíztatására, mint a bak-
tériumok szaporodását gátló széndioxid-
alapú természetes tartósítószer folyadé-
kot, Jedlik Ányos a magyar természettu-
dós, bencés szerzetes készítette először
1826-ban. „A mesterséges ásványvizek-
nek nem hátrányára, hanem előnyére, a
feltalálóknak pedig nem szégyenére,
hanem dicsőségére válik, ha sikerül a víz-
be az eddig elértnél nagyobb mennyiség-
ben juttatni szabad szénsavat, vagy még
annál is nagyobbat, mint amennyit a ter-
mészetes vizek tartalmaznak” – fejteget-
te egy tanulmányában a „savanyú víz”
készítésének mikéntjével Jedlik Ányos.
Bár sokan hiszik, hogy a szikvizet Jedlik
fedezte fel, valójában Torbern Olof Berg-
man svéd kémikus 1766-ban már kereste
a természetes forrásokból származó
pezsgő vízhez hasonló ital előállításának
módját.

Megállapította, hogy a savanykás ízt
és a pezsgést a szén-dioxid okozza. Joseph
Priestley angol polihisztort pedig a brit
Királyi Természettudományos Akadé-
mia 1773-ban azért (is) méltatta kitünte-
tése átadásakor, mert sikerült olyan eljá-
rást kidolgoznia, amelynek segítségével
mesterségesen is elő tudta állítani a sava-
nyú vizet. A nagyipari gyártás első tervét
nem sokkal később Svájcban készítették
el, de az eljárást annyira titokban tartot-
ták, hogy sokáig arról sem tudott senki,
hogy a szikvizet ott gyártják.

Jedlik érdemeit ez nem homályosítja
el, a bencés szerzetes ugyanis az elődök
eredményeinek ismerete nélkül jött rá a

szódakészítés nyitjára, módszerét ráadá-
sul – más nemzetek feltalálóival ellentét-
ben – egy percig sem habozott több nyel-
ven is közkinccsé tenni. Jedlik a tudo-
mánytörténeti legendárium szerint azért
kezdett savanyúvíz-gyártással foglalkoz-
ni, mert megelégelte, hogy a gyógyvizet
Balatonfüredről kellett Győrbe szállítani.

Kísérletezgetésének köszönhetően
néhány év múlva a győri gimnázium szer-
tárában éjjel-nappal működő – egy győri
bádogos mester segítségével készített –
szódagép szolgáltatta a szikvizet. A szó-
dagép terve többévnyi kísérletezgetés
eredményeként készült el. A Jedlik-féle
szikvízgyártáshoz három edény kellett:
az elsőben zajlott a szénsavgáz kémiai
úton való fejlesztése hígított kénsav, tört
kréta, őrölt márvány és szitált fahamu
segítségével.

A szódagép terve többévnyi kísérletezés
eredményeként készült el.

A szóda iránti óriási keresletnek
nemcsak az a magyarázta, hogy a nedűt
kellemesen hűsítőnek találták, hanem az
is, hogy a szikvíznek sokan gyógyító
hatást tulajdonítottak. Az 1831 és 1832
között dúló, napkeleti járványnak, illetve
epekórságnak is nevezett kolerajárvány
idején ugyanis kevesebben betegedtek
meg a szódát fogyasztók közül. A sava-
nyú kémhatású hűsítő – a tiszta vízzel

ellentétben – nem terjesztette a kórt.
Jedlik Ányos 1841-ben hozta létre az első
szikvízgyártó üzemet Pest-Budán. A pol-
gárosodó társadalom éttermeiben, kocs-
máiban, cukrászataiban hamarosan
elterjedt a szódavíz. A tiszta bor helyett
az üdítő hosszúlépés, a kisfröccs, a nagy-
fröccs, az édes cukrászsütemények mellé
a szódavíz volt a legjobb szomjoltó. A 19.
század végén, még a millenniumi ün -
nepségek pompájában is helyt kapott a
szódavíz, mint a kor újdonsága. A töme-
geket gyorsan meghódító szódavíz a
múlt század fordulóján már a szegények
italának számított, a leleményes kocs-
márosok hamarosan szörpökkel ízesítet-
ték, ami megágyazott a hamarosan óriá-
si iparággá fejlődő üdítőital-gyártásnak.

Források: hungarikum.hu
Kerékgyártó György A szódavízgyártás

története 
http://gyartastrend.hu/hogyan_keszul/

cikk/a_szodavizgyartas_tortenete

Ki ne emlékezne a korabeli szódásra, az
idősebbek biztosan. Lovas kocsival,
csengőszóval ment körbe a települése-
ken és cserélte az üvegeket, ládákat. Így
volt ez Gencsapátiban is. Horváth
Jenőre és Sanyi lovára anekdotákkal
emlékeznek a he lyiek. A téma apropó-
ját a nemrég létrejött gencsapáti szik-
vízüzem adta, Kovács Gáborral a cég
egyik tulajdonosával be szélgettünk.

VA: Gábor, honnan jött az ötlet,
hogy szódagyártásba és forgalmazásá-
ba kezdtek?

KG: Mindkét tulajdonosnak van egy
kis szőlőhegye, az egyikünknek Pösén, a
másikunknak Csömötén. Borozgatás
közben nézegettük a szódavizes palac-
kokat, és azt mondtuk, hogy ez mégsem
az igazi, kellene valami jót hozzárakni,
és tavaly ilyenkor jött elő a teraszon ez
az ötlet, hogy készítsünk szikvizet.
Tulajdonos-ötletgazda társam Vincze
Ferenc, akinek szintén Gencsapátiban
van vállalkozása.

VA: Vezess be minket egy kicsit a
szódagyártás rejtelmeibe? Milyen vízből,
hogy készül a szikvíz a 21. században?

KG: Nem saját vízből dolgozunk,
hanem a Vasi Víz ivóvíz hálózatára
vagyunk rákötve, de ezt a vizet még elő-
kezeljük, tisztítjuk és lágyítjuk, hogy
megfelelő minőségű, kristálytiszta vizet
kapjunk a szikvízünkhöz. Majd ezt a
vizet a megfelelő hőmérsékleten, ami ál -
talában 5–8 fok körül van, elegyítjük a
szénsavval, amit a Messer szombathelyi
telepéről hozunk. Egy szaturáló gépen
keresztül, hogy megfelelő arányban le -

Szódavíz, mint Hungarikum (a Fröccs is Hungarikum)
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gyen a keveredés és minél jobb elegyet
kapjunk, ezt a kevert úgymond CO2-es
vizet, amit szikvíznek nevezünk, letöltő
fejeken keresztül palackokba és ballo-
nokba töltjük. 

VA: Milyen a jó szóda, mi a vállalko-
zás célja?

KG: A szóda buborékos, és frissítő.
Bö kős a jó szóda, erre törekszünk, hiszen
aki az üzemünket megvalósította, az a
szakma nagy öregje, egy elismert 72 éves
szódás szakember Ampovics Zsolt Sze-
gedről, aki már csak tanácsokat ad, nem
mindenkinek tervez-készít üzemet, de
mi szerencsére megkaptuk ezt a kiváltsá-
got. Ő üzemelte be, építette fel és az ő
szakmai tanácsadása alapján készítettük
el a legmodernebb üzemet itt a környé-
ken.  Szeretnénk egy olyan kisvállalko-
zást összehozni, ahol folyamatosan tu -
dunk a családunknak munkát biztosíta-

ni, kisipari jelleggel, nyugdíjas korunkig.
(nevetünk) 

VA: Hallottatok-e a helyi szóda-szó-
dás történetéről?

KG: Hallottuk. Többen bejöttek a
környékről, ajánlottak fel régi szódás
üvegeket, ládákat. Annyit tudok, hogy a
Bolettában volt Jenő néven egy szódás,
akinek Sanyi nevű lova volt. Ő hordta itt
Gencsen a szódát, illetve néha a lova
hordta, ahogy mesélték.

VA: Hova menjen aki szódát szeret-
ne venni, vagy jön a lovas kocsi?

KG: Az Ipari út 1-be a TSZ iroda mel-
lé, illetve az interneten házhoz is lehet
rendelni. „Túrajárataink” vannak, lehet
előre fizetni, és mi kivisszük a szódát a
megfelelő napon, amikor be van regiszt-
rálva. Tehát megmaradt ez a hagyomány,
csak kicsit másképp, modernebb köntös-
ben. Próbálunk egy lendületes, fiatalos

márkát készíteni, a régi szódásüvegekre
hajazó, 1 és2 literes palackokban, ami a
retró stílust hozza vissza. Esküvőre,
ünnepségre, családi rendezvényre vagy
akár a pincébe, a boros palack mellé.

VA: Igen és már el is jutottunk a
fröccshöz, ami szintén hungarikum. Jó
egészséget, sok sikert a munkához és jó
borokat is kívánok a XODA mellé min-
denkinek! 
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Polgármesteri beszámoló
Magyarország Kormánya által, a
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel, illet-
ve a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben, a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének feladat-
és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Bodorkós Ferenc polgármester az aláb-
bi szükséges és halaszthatatlan önkor-
mányzati döntéseket hozta meg:

Önkormányzati rendeletek:

A Szociális Szolgáltató Központ intéz-
ményvezetőjének előterjesztése alapján
elfogadta az étkezési nyersanyagnor-
mákról és az intézményi térítési díjakról
szóló 21/2013. (XI.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 3/2021. (III.
31.) önkormányzati rendeletet – a rende-
let felülvizsgálatát követően a szolgálta-
tást igénybevevő személyek által fizeten-

dő személyi térítési díjak a szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás (sze-
mélyi gondozás, szociális segítés) esetén
nem változnak.  

Elfogadta a hivatali helyiségen, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésé-
nek szabályairól, valamint a hivatali he -
lyiségen, a hivatali munkaidőn kívül tör-
ténő házasságkötés létesítése esetén fize-
tendő díj mértékéről szóló 9/2017.
(V.26.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 4/2021. (IV.8.) önkormány-
zati rendeletet – a módosítás az önkor-
mányzati rendeletnek a magasabb szintű
jogszabályok rendelkezéseivel való össz-
hangjának megteremtése érdekében vált
szükségessé 

Polgármesteri határozatok:

14/2021. (III. 25.) határozatában elfogad-
ta az Önkormányzat 2021. évi közbeszer-
zési tervét – a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekez-

dése alapján az ajánlatkérő legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített köz-
beszerzési tervet köteles készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről 

15/2021. (III. 3.) számú határozatában
kiegészítette az önkormányzati támoga-
tási kérelem benyújtásáról szóló 11/2021.
(III.4.) számú polgármesteri határozatot
– polgármester úr a támogatási kérelem
kedvező elbírálása érdekében nyilatko-
zott, hogy az Alkotmány utca burkolat-
felújítási munkálatokhoz szükséges
34 271 540 forintos saját forrást az
Önkormányzat 2021. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja

16/2021. (IV. 6.) számú határozatában
elfogadta a civil szervezetek 2020. évi
működéséhez biztosított önkormányza-
tok támogatások pénzügyi felhasználá-
sáról szóló pénzügyi beszámolókat –
2020. évben Gencsapáti-Perenye Polgár-
őrség, a Gencsapáti Községi Sportegye-
sület, a FŐNIX Lovas Egyesület és a
KEZDŐKÖR Képzőművészeti és Nép-
művészeti Baráti Egyesület részesült
önkormányzati támogatásban 

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

A tervezett S87-es út csatlakozási pontja.
Gencsapáti a már meglévő körforgalom bekötésével kapcsolódhat az új gyorsforgalmi úthoz.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Gencsapáti Község Önkormányzata
lomtalanítást végeztet a településen.  Az
Önkormányzat – környezetvédelmi,
közlekedés-biztonsági és költséghaté-
konysági okok miatt – gyűjtőpontos
lomtalanítást szervez.A gyűjtőedény
méreteit meghaladó nagydarabos ház-
tartási lomhulladék az Ipari úton lévő
pulyka(csirke) telep utáni bekötőútról
megközelíthető bekerített területen
adható le 

2021. május 
13-án csütörtökön     7.00 – 18.00 óráig 
14-én pénteken          7.00 – 18.00 óráig
15-én szombaton       7.00 – 18.00 óráig
      A terület megközelíthetőségét tájé-
koztató táblák kihelyezésével segítjük.
Kérjük, hogy a házak elé ne helyezzenek
ki hulladékot, illetve a gyűjtőpontra ne
hozzanak ki zöldhulladékot (kerti hulla-
dékot, nyesedéket) szelektív hulladékot
(pl.: kék, vagy sárga zsákban gyűjthető
hulladékok), állati tetemet, gazdálkodói-
vállalkozói tevékenységből származó
hulladékot, autóbontásból származó
autó alkatrészt (kárpit, szélvédő, lökhá-
rító stb.) építési törmeléket (mosdókagy-
ló, csempe, WC csésze, ablak, üveg, sík-
üveg, tü kör), szóródó-, lapátos-, zsákos
hulladékot (inert, kommunális),sze-
mély-, teher-, traktor gumiabroncsot,

Lomtalanítás

A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekei-
ért Alapítvány köszönti Önt, aki már
korábban is nekünk juttatta jövedelema-
dója 1%-át, és Önt, aki reményeink sze-
rint ezután is alapítványunkat szeretné
támogatni.
      Az így elnyert összeg segít bennünket
abban, hogy a gyermekek óvodai életé -
nek tárgyi feltételei folyamatosan kor-
szerűsödjenek.
      Az óvodaudvar természetbarát anya-
gokból álló, biztonságos, játékokkal gaz-
dagodhasson.
Az alapítvány adószáma: 18887653-1-18
      Kérjük és köszönjük további támoga-
tásukat!

Tisztelt Gencsapáti Lakosok!
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők!
      Kérjük, hogy személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának felajánlásával támogassák a
Gróf Apponyi Albert Általános Iskola
alapítványát.
Az alapítvány neve: Gencsapáti, Perenye
Általános Iskoláskorú Gyermekeiért
Alapítvány

Adószáma: 18883147-1-18

Támogatásukkal segítik a gyermekek
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapí-
tását, a szabadidős tevékenységük meg-
valósítását, tehetséggondozását, jutal-
mazását.
      Felajánlásukat előre is köszönjük! 

Tisztelt Lakótársaim!
      Ismét közeledik az adó bevallások
időszaka. A cégek, magánszemélyek által
adható személyi jövedelemadó 1% civil
szervezeteink működtetéseit sokat segí-
tette. Kérem, ne feledjék ebben az évben
is adományukkal segíteni a Gencsapáti-
Perenye Polgárőrség működését. 

Adószámunk: 18888283-1-18
Tisztelettel és köszönettel: 

Benkő János, elnök

A Gencsapáti KSE köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki az adója 1% -ának fel-
ajánlásával segítette munkánkat.
      Egyben kérjük, hogy idén is támogas-
sa egyesületünk tevékenységét.
      Köszönettel:  Gencsapáti Községi
Sport egyesület

Adószám: 19892636-1-18

Civil a pályán Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör Egye-
sület nevében, ezúton is köszönjük az
SZJA 1%-os felajánlásaikat, amelyet az
egyesület szakmai programjaira, műkö-
dési költségeire – többek között a Hír-
mondó újság kiadására – fordítottunk
2020-ban is. 
      Kérjük, idén is válasszon bennünket!

Adószámunk: 18883680-1-18
Köszönettel: 

Tanai Erzsébet, elnök

Tisztelt adózó állampolgár, kedves gencs -
apátiak!
      Ezúton is köszönjük eddigi felajánlá-
sait, amellyel a Gencsapáti Hagyomá-
nyőrző Néptáncegyüttes, a Kópic, Kis-
kópic, Berkenye csoportok, illetve a Vasi
Népdalstúdió és utánpótlás csoportjai-
nak szakmai munkáját támogatta. Ön
idén ismét dönthet, hogy melyik szerve-
zetnek ajánlja fel az SZJA 1%-át. Kérjük,
tiszteljen meg minket bizalmával.
Célunk a helyi és vasi és a Kárpát-me -
dence néptánc, népzenei ha gyo má -
nyának megőrzése, hiteles feldolgozása
és színpadra állítása, a helyi szokások
életben tartása, átörökítése.

Adószámunk: 16867006-1-18 

veszélyes hulladékot (pl.: vegyi anyaggal
szennyezett göngyöleg, permetezőszer,
maradék festék, festékes göngyöleg,
akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógy-
szer, fáradt olaj, stb.) elektronikai hulla-
dékot (pl.: selejtes hűtő, televízió, ház-
tartási gép), fém hulladékot (pl.: hordó,
ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
kézi erővel nem rakodható túlsúlyos,
vagy túlméretes hulladékot,mert ezen
hulladékok a lomtalanítás során nem
kerülnek elszállításra. Az Önkormányzat
a rászoruló, idős, beteg emberek számá-
ra – igény esetén – gondoskodik a lomok
gyűjtőpontra történő szállításáról. Az
igényeket a Polgármesteri Hivatalban
jelezhetik az (94) 510-225-ös telefonszá-
mon 8.00 – 14.00 óra között.  A lomtala-
nítás gyors és zavarmentes lebonyolítá-
sához kérem az együttműködésüket!

Bodorkós Ferenc, polgármester

Tisztelt kutya tulajdonosok!
      Sokan érdeklődtek, miért nem lehet
kutyát bevinni a Szentkúthoz. A tiltó
tábla kihelyezésének több oka is van. 
      Valóban nem szeretne sem az egy-
ház, sem az önkormányzat kutyafuttatót
a szakrális helyen. A kialakított díszkutat
nem itatónak és fürösztő helynek ter-
vezték, (sajnos ez több esetben előfor-
dult és tisztelet a kivételnek), illetve a
forrás vízminőségének visszaállítása-
megőrzése érdekében a hatóságok is ezt
javasolták a fenntartóknak. A Szentkút
felé vezető úton és a külterületen szá-
mos lehetőség van – a szabályok betartá-
sával – a kutyák sétáltatására. Kérjük
Önöket, ezt vegyék igénybe!

Miért nem lehet
kutyát vinni 
a Szentkúthoz
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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 2-án, vasárnap délelőtt 10 órakor
tartjuk a Szentkútnál. Ezen a vasárna-
pon ez az egy szentmise lesz Gencsapáti-
ban! (Viharos, szeles, és esős idő esetén a
szentmise a Plébániatemplomban lesz
megtartva!)
•     Május 9-én, vasárnap, a délután 17
órakor kezdődő szentmisét követően
lesz az elkészült beruházások avatása és
ünnepélyes megáldása a Szentkúton.  
A szentmisét bemutatja és a szertartást
végzi: dr. Székely János megyéspüspök
atya. Az ünnepi alkalomra mindenkit
sok szeretettel hívunk és várunk! Ezen a
vasárnapon a plébániatemplomban csak
reggel 8 órakor tartunk szentmisét!

•     Az egyházközségi hozzájárulás gyűj-
tése a hónap harmadik vasárnapján,
május 16-án, délután 3 és 5 óra között
lesz a Közösségi házban. Hozzájárulá-
sunkkal helyi templomaink, (Plébánia-
templom, Apáti templom, Szentkúti
kápolna) egyházi létesítményeink (Szent-
kút), és épületeink (Közösségi ház, Plébá-
nia) fenntartását, működését segítjük. 
      Az egyházi hozzájárulás mértékét a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
állapította meg országosan: az éves nettó
jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves
nyugdíj) 0,5%-a. Támogatásukat hálásan
köszönjük!
•     Egyházközségünkben az első szentál-
dozás ünnepét május 30-án, vasárnap, a

délelőtt fél 10- kor kezdődő szentmisében
tartjuk meg terveink szerint a Szentkútnál,
rossz idő esetén a Plébániatemplomban. 
•     A bérmálás szentségének kiszolgálta-
tása június 5-én, szombaton, a délután 5
órakor kezdődő püspöki szentmisében
lesz, terveink szerint a Szentkútnál, rossz
idő esetén a Plébániatemplomban. 
      Az első áldozási és a bérmálási szent-
miséket az aktuálisan érvényben lévő
korlátozások és hatósági előírások figye-
lembe vételével fogjuk megszervezni! 
      Mindezekről, valamint a szertartá-
sokkal kapcsolatos egyéb tudnivalókról
és teendőkről az érintett gyermekek szü-
leinek tájékoztató levelet fogunk küldeni! 

Gombos Bálint, plébános

Fontosabb egyházközségi eseményeink

Minden esztendőben, amikor elérkezik május hava, az ember szívét betölti egy érzés,
amely megerősíti őt a mindennapi teendőiben. Elmúlt a tél, a hideg, a bolondos április
is tovaszállt. Május van. A nappalok hosszabbak és melegebbek, az éjjelek pedig hűvösek.
A fák még inkább színesek, mint zöldek, virágaikban pompáznak. A rétekre fényűző, tar-
ka szőnyeget terít a tavasz. Szárba szökkenek a vetések, amelyek megajándékoznak majd
minket a mindennapi kenyérrel. Az ág ringatta fészkekben már új generációt költ a vad-
madár, és dús orgonaillat köszönti reggel a felkelő Napot. A dolgos napok megtelnek
élettel, mint a természet, az ember pedig terveket sző, hogyan is alakítsa életét, mind
egyénileg, mind közösségi szinten: legyen az jövő, család, vagy munka. 

Májusban különös tisztelet övezi a Szűzanyát: Krisztus népe neki ajánlja a legszebb
hónap alkonyát. A teremtő és gondviselő Isten Máriában megszentelte az édesanyai
hivatást, hiszen Urunk, Jézus Krisztus fogantatásával beteljesedett az Isten terve, amelyet
az emberről elgondolt. Ehhez pedig szükség volt a názáreti ifjú leány igenjére, aki ez által
édesanya lett, Istennek Szent Anyja. Az imára hívó májusi harangszó, a Boldogasszonyt
dicsérő énekeink felejthetetlen dallamai, a lorettói litánia fohászai éppen úgy elválaszt-
hatatlanok az egyházi év májusától, mint a Mária-tisztelet a keresztény élettől. A litánia,
amellyel ebben a hónapban a Szűzanyánkat köszöntjük, arra hív, hogy mi is elmélked-
jünk a Szent Szűznek az üdvösség történetében betöltött sze-
repéről. Ez az ősi imádság Isten szűz Anyját, az erények hordo-
zóját, az ószövetségi előképekben jövendölt Boldogasszonyt, az
Oltalmazót, a Királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!” 

Ahogyan Szent II. János Pál pápa megfogalmazta: „Május
hónapja arra indít minket, hogy különösen sokat gondoljunk Mári-
ára és beszéljünk róla. Május tulajdonképpen az ő hónapja. Ennél-
fogva a mostani hónap arra hívja meg szívünket, hogy az egyedülálló
módon nyíljon meg Mária előtt, aki a mi Anyánk is. Isten az, aki
Máriát adta nekünk, és nincs jogunk őt elutasítani, inkább fordul-
junk hozzá gyermeki bizalommal, szeretettel és örömmel.” 

Igen, Mária a mi Anyánk is, akire Jézus nagypénteken,
mindannyiunkat rábízott. „Szűz Máriát nem csak azért válasz-
totta ki Isten, hogy Jézus anyja legyen, hanem azért, hogy a mienk
is” – mondta egykoron Boldog Brenner János atya. Azzal a
bizalommal a szívünkben, mint ahogyan a gyermek kéri az
édesanyját, imáinkban kérjük mi is bátran Máriát, hogy segít-
sen bennünket! Segítsen, hogy mindig a mennyei Atya akarata
szerint alakítsuk életünket! Segítsen, hogy valóban megtegyük
mindazt, amit Szent Fia mond nekünk. A Szűzanya közbenjá-
rása segítsen minket, hogy a Szentlélek naponta elárasszon

„Könyörögj érettünk Anyánk” kegyelmével és Isten országának megje-
lenítői legyünk ebben a világban!

Májusban égi Édesanyánk mellett, a
földi Édesanyákra is szeretettel és hálá-
val tekintünk. Szívünkben ezzel a szere-
tettel és hálával köszöntjük őket, akár
itt, akár az élet túlsó partján vannak
már. Köszöntünk minden Édesanyát,
akiknek Isten adta életük legnagyobb
ajándékát és szolgálatát. Méltó és illő
megköszönni ezért nekik, hogy mint
egykor Mária, ők is igent mondtak, és
elfogadták a gyermekeket, akikkel Isten
megajándékozta őket. Édesanyánk nél-
kül nem lennénk ezen a világon. Gyer-
meket szülni, felnevelni, megtanítani
beszélni, imádkozni, hinni és szeretni:
nincs ennél szebb feladat! Édesanyának
lenni, anyává válni ezért magasztos, szép
hivatás, felemelő küldetés. Hosszan

lehetne méltatni az édes-
anyai hivatás szépségét és
magasztosságát, de min-
den szó kevés ahhoz, hogy
ezt megtegyük. 

Amikor május első
vasárnapján az Édesanyá-
kat köszöntjük és ünne-
peljük, az első gondola-
tunk a hálaadás, a köszö-
net szava legyen! Köszön-
jük meg a jó Istennek
Édesanyánkat, s a szí-
vünkben ugyanilyen sze-
retettel és hálával kö -
szöntsük égi Édesanyán-
kat, Máriát is, minden
nap, a neki szentelt leg-
szebb hónap alkonyán!

Gombos Bálint, plébános

Gerzsenyi László: ANYÁM

Ajándékul adott téged az Isten,
Ahogy földnek adta a napot;
Aranynál is drágább vagy nékem,
Az Úrnak érted hálát adok.

Nyári tűzben vagy a fagyos télben,
Nyomodban mindig virág fakad:
Nyugalmat találok közeledben,
Nyereség nekem minden szavad.

Áldom Istent érted éjjel-nappal,
Áldozatod nem felejtem el;
Átadom most e pár virágszállal,
Átadom, mit szó nem mondhat el.

Messze sodorhat tőled az élet,
Mégis mindig hálával gondolok reád;
Magammal hordom szent örökséged,
Megőrizem arcod mosolyát.
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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. május 3-tól (hétfő) 2021. május 4-ig (kedd)
a hirdetményen szereplő vonatok helyett a fejlécükben megjelölt napokon

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

2021. május 15-én szombaton 9 órai
kezdettel egyesületünk szemétszedést
szervez a faluban és a falu határán. 

      (Esőnap: 2021. május 29. 9.00) Talál-
kozó a Művelődési Ház előtt. Gumikesz-
tyűket, zsákokat, láthatósági mellényt

Szemétszedés tudunk biztosítani korlátozott számban.
Aki szeretne csatlakozni, kérem jelezze
egyesületünk tagjainak, vagy a +3630
264 9699-es telefonszámon. További
részleteket a résztvevőkkel egyeztetünk
majd. 

Mozdulj Gencsapátiért Egyesület
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Köszönjük, hogy a rendeléseik-

kel segítenek a működésben.

Legyen Ön a következő törzs-

vendégünk!

Folyamatosan változó kínála-

tunkkal várjuk. Kövesse Face-

book oldalunkat: Az502-es

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

RamikaNails
Szeretettel várom meglévő és új 

Vendégeimet!

Szolgáltatásaim:
Körömépítés • Tartós géllakk

Manikűr • Japán manikűr
Paraffinos kézápolás 

Bejelentkezés: +3630 4490995
vagy Instagram: @ramikanails

Cím: 9721 Gencsapáti

•     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
•     Használt, palackos bekötésű gáztűz-
helyt keresek!  (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
•     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
•     Malacok (süldők) 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

Apróhirdetések

Több mint 30 éve közmegelégedésre, elő-
nevelt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid
650 Ft/db, hús-hibrid 560 Ft/db, kakas
560 Ft/ db, a vegyes 560 Ft/db. 20 kg-os
csirketáp rendelhető 180 Ft/kg áron. Szál-
lítás: 2021. március közepe, második szál-
lítás április vége-május eleje. Rendelést
lehet leadni személyesen Gencsapáti
Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047. 

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 .
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1996. március 29-én hivatalos bírósági
bejegyzéssel, bankszámlaszámmal, 100
Ft tőkével megkezdte működését az
egyesület.
      Köszönöm az egyesület minden ala-
pító, és még a működésben jelenleg
résztvevő polgárőr társamnak a szolgá-
latban eltöltött éveket. 
      Köszönet a rendőrség körzeti mun-
katársainak az együttműködést, a szak-
mai munka segítését. Köszönet, polgár-
mestereknek, az önkormányzatok tag-
jainak, hogy mindig részt vettek az
egyesület működési feltételeinek bizto-
sításában. Az egyesület folytatja tovább
munkáját.
      Kérjük lakótársaink további aktív
támogatását.

Benkő János, elnök
Csabai János, tiszteletbeli elnök

25 éves a Gencsapáti-Perenye Polgárőrség

BMX Magyar Kupa – Gencsapáti
A Magyar Kupa első két fordulójával
megkezdődött az idei MBX versenysze-
zon – remek szervezés mellett szép
hazai eredmények születtek.

Az öt fordulóból álló BMX Magyar
Kupa első két versenyének Gencsapáti
adott otthon - szombaton 109-en, míg
vasárnap 95-en szálltak nyeregbe. Mind-
két nap komoly versenyt hozott, és a
házigazda Gencsapáti KSE sportolói
mindkét nap nagyszerűen teljesítettek.

-A pályát átépítettük az elmúlt idő-
szakban, így a nemzetközi trendeknek
megfelelően az eddig megszokottnál
sokkal nehezebb, technikásabb pálya
várta a nevezőket – árulta el a Gencsapá-
ti KSE BMX szakosztályának edzője, egy-
ben válogatott versenyzője Vincze Ger-
gely. – A visszajelzések nagyon kedvező-
ek voltak, a versenyzőknek tetszett a
pálya, komoly kihívás elé állította őket.
Nagyon sok munkát tettünk a szervezés-
be és a nagyon elszántan készültünk a
versenyre is – szerencsére az eredménye-
inkre sem lehet panaszom, szépen telje-

sítettek a sportolóink. Érződött, hogy a
hosszú kihagyás után a BMX-esek közös-
sége nagyon ki van éhezve a versenyekre,
mindkét nap népes mezőny gyűlt össze,
és mindkét nap remek versenyt hozott. 

A Gencsapáti KSE dobogós eredmé-
nyei, 1. forduló, U7: 3. Rába Kristóf. U9:
2. Gombos Misa, 3. Leposa Szofi. U11: 2.
Kocsis Bendegúz, 3. Varga Bálint. U13: 2.
Kleé Balázs, 3. Vörös Zoltán. U15: 3. Kiss
Barnabás. U17: 1. Zsoldos Péter, 2. Kleé
Krisztián. 19+: 1. Vincze Gergely. Mas-
ters: 1. Balogh Péter, 2. Szabó Dániel.

2. forduló, U7: 1. Gombos Bors. U9:
3. Gombos Misa. U11: 2. Kocsis Bende-
gúz, 3. Varga Bálint. U13: 1. Kleé Balázs.
U15: 3. Kiss Barnabás. U17: 1. Zsoldos
Péter, 3. Kleé Krisztián. 19+: 1. Vincze
Gergely. Masters: 1. Balogh Péter, 2. Sza-
bó Dániel, 3. Varga Dániel Bálint.

Fotó(k): Rákóczy Ádám
Az eseményről videó is készül, amely

megtekinthető Rákóczy Ádám YouTube
csatornáján.
Forrás: Vas Népe Tóth Gábor írása alapján

A fotó a 20 éves jubileumon készült
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Itt a tavasz, reméljük a szorgos méhek
sok mézet tudnak készíteni, hogy a
Tömő családok nyártól újra tudják
kínálni finom mézeiket nekünk. Az e
havi számban a Tömő mézeket szeret-
nénk bemutatni. Tömő János és fia
Miklós is méhészettel foglalkozik, így a
két családtól külön-külön is tudnak
mézet vásárolni.

Tömő János 40 éve foglalkozik mé -
hekkel, akit apósa „fertőzött” meg a mé -
hek szeretetével. Ő tanította, tőle kapta
az első méhcsaládját is. Mostanra 40
kaptárban tart méheket Gencsapáti
határában. Általában 4–5 fajta méze van.
Helyben gyűjtik a repce-, akác-, facélia-
és erdei vegyes mézet, a gesztenye méz-
hez Cákra vándoroltatja  méheit. Mézeit
fél kg-os és 1 kg-os kiszerelésben háznál
értékesíti, de telefonos megrendelés ese-
tén házhoz is szállítja. Továbbra is szere-
tettel várja régi és új vásárlóit! (Tömő

János – Gencsapáti, Hunyadi u. 182.
Telefonszám: +36 30 531-2881

János fia, Miklós 1984-ben született
Szombathelyen, azóta Gencsapátiban él.
17 éves kora óta méhészkedik települé-
sünk határában. Kezdetben 4 méhcsa-
láddal, amelyeket édesapjától kapott.
Ezután egyre jobban megszerette, és
megismerte a méhek világát, melynek
következtében folyamatosan bővítette a
méhállományát. Jelenleg 56 méhcsalád
van a birtokában. Életforma, hobbi és
hivatás egyben. A természet közelsége, a
méhek bonyolult, ám annál rendezet-
tebb élete vonzó számára. A méz csoda-
szer, ezzel szeretné egy kicsit megismer-
tetni a társadalmat. Fajtánként más és
más tulajdonságúak, mégis mindegyik

fajta tele van vitaminokkal, ásványi
anyagokkal, enzimekkel, vagyis az egész-
ség megőrzéséhez nélkülözhetetlen
anyagokkal, felsorolhatatlanul sok áldá-
sos hatással. Miklósnál is 970 grammos
illetve 500 grammos kiszerelésben kap-
hatók a mézek, de kérés esetén más ki -
szerelés is megoldható. Kínálatában
akácméz, erdei vegyes virágméz, mézon-
tófű méz, gesztenye méz és krémméz
található. 

Tömő Miklós – Gencsapáti, Deák F.
u. 51. Telefonszám: +36 30 318-71-25

A locsolás Gencsapátiban húsvéthétfőn
elmaradhatatlan, a Gencsapáti Legény-
céh legényei és a néptáncos legények is
egészen a mostani pandémiás idősza-
kig, felkeresték a lányos házakat, és
gondoskodtak arról, hogy a gencsapáti
lányok el ne hervadjanak, és a hideg
víznek kö szön hetően még sokáig szé-
pek legyenek! 
      Sajnos már tavaly sem és idén sem
lehetett a hagyományos módon megélni
ezt a szép szokást. Ezért gondoltuk, hogy
ha már mindennel kapcsolatban az onli-
ne térbe szorultunk, akkor a locsolást is
megpróbáljuk valamilyen formában
online közvetíteni a leányoknak. Felhí-
vást tettünk közzé a közösségi oldalun-
kon, miszerint várjuk a locsolóverseket a
kisebb és nagyobb legényektől, igazlá-
tóktól. A közösségi médiának köszönhe-
tően településünk határain, de még az

országunk határain túlról is érkeztek
köszöntők. Ezekből aztán egy kis össze-
állítást készítettünk – Ohr Tibor bará-
tunk segítségével – és közzé tettük
Gencsapáti és a Művelődési Ház facebo-

ok oldalán. Több, mint 2000 megtekin-
tésnél jár a videó, reméljük a lányok örül-
tek a szép köszöntőknek, de azért bízunk
benne, hogy jövő húsvétkor is mét a meg-
szokott módon locsolkodhatunk! 

Szabad-e locsolni, avagy hogyan is locsolkodtak online
Gencsapátiban?

Tömő mézek
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A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel,
a Művelődési Házhoz tervezett tojáskere-
ső programunkat kicsit átgondoltuk, és a
településen szétszórtan, 6 helyszínen
valósítottuk meg. Nagycsütörtökön,
nagypénteken és nagyszombaton a hús-
véti nyuszi a megyei és a helyi értéktárban
is szereplő, a családok által kedvelt hely-
színeken rejtett el csokitojásokat. Minden

nap a Művelődési Ház facebook oldalán
két-két helyszínt lepleztünk le, egy-egy
puzzlet kellett kirakni, hogy kiderüljön,
hova lehet aznap indulni keresgélni. A hat
helyszín: Szentkút, Apáti kereszt, gát és
környéke, Ördögkő, a Szentháromság
szobor, Bádogkereszt és környéke.  A játék
nagyon nagy népszerűségnek örvendett,
olyannyira, hogy minden nap kétszer is

Nagy népszerűségnek örvendett 
a húsvéti tojáskereső játékunk!

kellett utántölteni a tojásokat, hogy min-
den gyermek találjon legalább egy csoma-
got valamelyik helyszínen. Végül több,
mint 200 csomag talált gazdára! Köszön-
jük a fotókat, melyeket megosztottatok a
bejegyzéseknél! 
      Jövőre reméljük már együtt, egy
nagy tojáskereső napot tarthatunk!

Az Önkormányzat a koronavírus-jár-
vány következményeinek elhárítása, a
lakosok egészségének és életének meg-
óvása érdekében – igény esetén – gon-
doskodik a rászoruló személyek oltásra,
vagy oltópontra történő szállításáról.
      A szállítási igényeket Palatin Vivien-
nél, a Szociális Szolgáltató Központ veze-
tőjénél jelezhetik a 06 (30) 549-2552-es
mobilszámon. Tegyünk közösen a jár-
vány mielőbbi megszüntetése érdekében!

Bodorkós Ferenc, polgármester

Oltópontra
szállítás
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Szeptember 4. – Érték és Közösség –
Falunap Gencsapátiban

Szeptember 17. – Vincze Ferenc szóló-
táncverseny

Szeptember 18. – Gencsi Söprű Nép-
táncfesztivál

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

Szeptember 19. – Szentkút búcsú

Október 9. – Szüreti felvonulás és mulatság

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

December 11–12. – XVIII. Nemzetközi
Betlehemes Találkozó 

2021 .  ápril is hírmondó12

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. május 11.

Európai Szociális
Alap

Tisztelt Gencsapátiak, közösségek! 
      Sajnos még mindig a pandémia 3.
hulláma zajlik országunkban és a vilá-
gon. Az oltakozást követően várható a
fokozatos nyitás programja, amelyet már
mindnyájan nagyon várunk. Természe-
tesen mi is biztatjuk Önöket, hogy olta-
kozzanak, hogy minél hamarabb egy
pohár bor mellett beszélgethessünk, tán-
colhassunk, énekelhessünk egymással
közösen!
      Tervezni kell, mert sok-sok digitális
program egyike sem pótolhatja a közös-
séget.  Várható kulturális programjain-
kat tesszük közzé természetesen a jár-
ványhelyzet és az aktuális szabályok
figyelembevételével. Minden változásról
újságunk következő számában és a tele-
pülés honlapján, facebook oldalán is
tájékoztatjuk Önöket! (va)

Május 2. – Szentkút búcsú

Május 9. – Szentkút avatás – ünnepi
szentmise

Május 30. – Gyereknap

Május 30. – Hősök Napi megemlékezés

Július 5–9., illetve július 19–23. Kincske-
reső tábor Gencsapátiban

Július 25. – Jakab búcsú –XV. Búcsúi
Fogathajtó Verseny

Augusztus 15. – Szentkúti esték – Kon-
cert a Szentkúton

Augusztus 20. – Apáti búcsú és megem-
lékezés 

Gencsapáti rendezvénynaptár 2021
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