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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

Bár a vadászhajtást elmosta az eső, a 
szervezők mégis méltán mondhatják, 
hogy nagyszerűen sikerült a XIV. Jakab-
búcsúi fogathajtóverseny. 
      A Jakab-búcsú napján hagyományo-
san fogathajtóversenyt is rendeznek 
Gencsapátiban. Az idei kicsit más volt, 
mint az eddigiek. Ugyanis meghívásos 
verseny helyett pontszerző viadallá 
lépett elő – ezzel is segítve, hogy korona-
vírus-járvány ide vagy oda, az országos 
bajnokságra történő kvalifikáció igazi 
megyei megmérettetések alapján dőljön 
el. Nemcsak a résztvevők, hanem a né -
zők száma is jelezte, hogy a kényszerű 
elzártság után nagyon ki vannak éhezve 
az emberek a közösségi élményekre. 
Sokan vettek részt a búcsúi programok-
ban, és csodálták meg a gyönyörű lova-
kat megszelídítő hajtók produkcióit a 
rendezvény új helyszínén – amely szin-
tén nagyszerűen vizsgázott. 
      Az akadályhajtásban 31 kettes- és há -
rom egyesfogat állt rajthoz. Utóbbiak 
bemutató jelleggel. A kettesfogatoknál 
viszont nagy volt a küzdelem. A 740 mé -
ter hosszú, színvonalas pályát öten tud-
ták mindkét fordulóban hibátlanul telje-
síteni. Közöttük még egy kör, az összeve-
tés döntött. A végső győzelmet Vas me -
gyei fogatos, a Katafai Lovas SE ver seny -
zője, ifj. Szájer József szerezte meg – az 
összevetésben is hibátlanul teljesített. A 
másik két dobogós helyre zalaiak kerül-
tek, a második Szalár Róbert, a harmadik 
Pózvék István lett (mindkettő Zalalövő 
és Környéke LSE). A 31 fős me zőnyben a 
házigazda Főnix SE képviselője, a gencsi 
fogathajtó verseny mo torja, szervezője, 

Geröly Tibor lett a má sodik legeredmé-
nyesebb Vas megyei versenyző, hetedik-
ként zárt. A harmadik legjobb vasi pedig 
Fülöp Roland (Szeleste és Pósfa Községek 
SE) megelőzve az első, a hegyhátszentja-
kabi fordulóban harmadik Komálovics 
Ottót (Lukácsházi SE). Előbbinek 11., 
utóbbinak 12. lett a végső helyezése a Vas, 
Zala, Somogy, Bács-Kiskun, Veszprém, 
Győr-Moson-Sopron megyéből, sőt Szlo-
vákiából is érkezett kettesfogatok között. 
      Sajnos a második versenyszámot, a 
vadászhajtást már nem sikerült megren-
dezni, mert a pályabejárásnál rákezdett 
az eső, és már nem is állt el. Így elmaradt 
összes fogat látványos felvonulása, de az 
eredményhirdetés nem. A tribünön azt 
is megejtették, a kitartó nézők sátor alól 
követhették az eseményeket. Ahogy a 
tombolasorsolást is, ahol a támogatók-
nak köszönhetően rengeteg ajándék – 
köztük póniló, kecske és bárány is – 
talált új gazdára. 
      A Vas megyei kvalifikációs sorozat 
élmezőnye a gencsapáti program után: 1. 
ifj. Szájer József 28 pont, 2. Geröly Tibor 
20, 3. Komálovics Ottó 18, Fülöp Roland 
14. (Forrás: vaol.hu)  
      Köszönjük valamennyi fogathajtó-
nak, hogy megtisztelte a Gencsapáti 
Búcsúi Fogathajtó versenyt! Gratulálunk 
mindenkinek az elért eredményéhez! 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte 
magát Jakab búcsú napján Gencsapáti-
ban! Köszönjük minden támogatónak és 
segítőnek, hogy ismét lehetővé tették a 
rendezvény megvalósítását – támogató-
inkat a 8. oldalon közöljük! Köszönjük a 
fotókat Büki László!

A színvonalas gencsapáti versenyen 
ifj. Szájer József végzett az élen

Zártkerti utak felújítására nyert 10 
millió forintot Gencsapáti. Több mint 
három kilométeres útszakaszt sikerült 
rendbe tenni ebből az összegből. 
      Bodorkós Ferenc, Gencsapáti polgár-
mestere elmondta, 10 millió forintot 
nyert a település zártkerti utak felújítá-
sára az Agrárminisztérium pályázatán. 
      – 3,3 kilométer útszakaszt sikerült a 
ka pott támogatásból felújítanunk, 10 
centiméteres mart aszfaltburkolatot 
kaptak ezek a szakaszok – hangsúlyozta 
a polgármester. Hozzátette, ezek a ko ráb -
ban kavicsos földutak esőben, nyáron a 
nagy porban nagyon nehezen voltak jár-
hatók. A felújítás több mint 650 zárkerti 
ingatlan – nagy részben szőlőhegy – meg -
közelítését teszi könnyebbé. 

– Nagyon örülnek a gazdák, rendkívül 
sok köszönő üzenetet kaptam – árulta el 
Bodorkós Ferenc, aki arról is beszélt, 
hogy a beruházásnak köszönhetően a 
Szent kutat is jóval könnyebben lehet 
megközelíteni. Ágh Péter országgyűlési 
képviselő emlékeztetett, hogy zártkertek 
fejlesztésére Gór, Kőszeg, Peresznye, 
Répceszentgyörgy és Gencsapáti nyert 
tavaly pályázatot, öszszesen csaknem 55 
millió forint értékben. A Gencsapátiban 
megvalósított beruházás több száz 
ingatlant érint.  

(forrás: vaol.hu)

Zártkerti utak 
felújítása

PROGRAMVÁLTOZÁS! RÉSZLETEK A 6. OLDALON

Ágh Péter képviselő és Bodorkós Ferenc 
polgármester  (Fotó: Ohr Tibor)
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Először rendeztek fogathajtó versenyt 
Pornóapátiban. A debütálás jól sikerült, 
és itt hirdették ki az idei megyei bajnok-
ság végeredményét is. (forrás: vaol.hu) 
      Az időjárás kegyeibe fogadta az első 
pornóapáti fogathajtó verseny lelkes 
szervezőit és a színes program iránt 
érdeklődő nézőket. Augusztus 20-ára az 

egyhetes esőzés után úgy felszáradt a 
falu labdarúgópályája, hogy élvezetes 
csatát vívhattak a megyei fogathajtóver-
seny-sorozat harmadik állomásának 
résztvevői. A benevezett húsz kettesfo-
gatból végül 18 állt rajthoz a kétfordulós 
akadályhajtásban. A technikás pályán a 
második körben már több hibátlan telje-

Geröly Tibor Főnix LE Gencsapáti versenyzője is  
képviseli Vas megyét az országos döntőn

sítmény is akadt, de mivel az elsőben 
nem volt ilyen, nem volt szükség össze-
vetésre – az időeredmények döntöttek 
közöttük. Bár a mezőnyben Zala, Győr-
Mo son-Sopron megyei, sőt szlovákiai 
versenyzők is akadtak, a dobogó mind-
három fokát vasi hajtó foglalhatta el. A 
pornóapáti akadályhajtó viadalt a 
gencsapáti Főnix LE versenyzője, Geröly 
Tibor nyerte Komálovics Ottó (Lukács-
házi SE) és ifj. Szájer József (Katafai LSE) 
előtt. Ezzel az is bizonyossá vált, hogy ők 
képviselhetik majd Vas megyét az orszá-
gos döntőben. A koronavírus-járvány 
miatt idén csupán három versenyből 
(Hegyhátszentjakab, Gencsapáti, Pornó-
apáti) állt a kvalifikációs versenysorozat. 
Két forduló után is ők alkották az élme-
zőnyt. A pontversenyben ifj. Szájer Jó -
zsef lett az első, Geröly Tibor a második 
és Komálovics Ottó a harmadik. 
      A vadászhajtásban 15 fogat verseny-
zett, itt is színvonalas hajtásokat láthat-
tunk. Ebben a versenyszámban első 
helyen Fülöp Zsolt (Győrsági Lovas 
Egyesület) végzett, második Pózvék Ist-
ván (Zalalövő és Környéke LSE), harma-
dik pedig Geröly Tibor lett. A versenyt 
záró ünnepélyes eredményhirdetésen 
dr. Hende Csaba, Szombathely ország-
gyűlési képviselője, az Országgyűlés alel-
nöke köszöntötte az egybegyűlteket és 
adta át a jól megérdemelt díjakat.

Dr. Takács Eszter a Vas megyei Lovas Szövetség elnöke,  
Komálovics Ottó, Ifj. Szájer József, Geröly Tibor, Dr. Hende Csaba

Temetőfelújítás Gencsapátiban! Már javában zajlanak a Dózsa 
utcai temető fejlesztési munkálatai.  

Köszönjük a Magyar Falu Program támogatását! 

Jól sikerült a gyűjtőpontos lomtalanítás Gencsapátiban. Szinte zök-
kenőmentesen valósult meg a település utcáit tehermentesítő  akció, 
a lakosság és az önkormányzat együttműködésének köszönhetőn.
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Gömörben és Nagyidán jártak az elmúlt 
hétvégén az ELTE SEK Szökős és a Gencsa-
páti Hagyományőrző Néptáncegyüttes 
tagjai – akik féléves kényszerszünet után 
folytathatták Trianon századik évforduló-
jára tervezett szerepléssorozatukat. 

Januárban, a muravidéki Lendván 
kezdte meg a külhoni magyar közösségek-
nek ajánlott sorozatát a két vasi folklór-
műhely, mely során a Kárpát-medence 
valamennyi szegletébe el kívánták vinni 
előadásukat a táncosok. A kezdeményezés 
a járványhelyzetben hamar félbemaradt – 
az áprilisra tervezett erdélyi útra nem 
kerülhetett sor, a nemzeti összetartozás 
napjára pedig már az online térben készül-

tek a vasiak, az „#összetartozás100folk” 
akcióban összefogva a Kárpát-medence 
mintegy 300 közösségét. A nyáron aztán 
felcsillant a remény a folytatásra, mely az 
elmúlt hétvégén, a felvidéki Nagyidán tett 
látogatással meg is valósulhatott. 

Az út Gömör vidékén keresztül veze-
tett, ahol az utazócsapat megemlékezett a 
legenda szerint az urakat „megkapáltató” 
Mátyás királyról (Sajógömör), majd Szili-
cére és Borzovára is ellátogatott.  

Másnap, Rozsnyó és Kassa történelmi 
emlékeinek megtekintése után, a nagyidai 
Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes 
székházában fogadták az együtteseket, 
melyek az este folyamán sokszínű műsor-
ral hálálták meg a vendégszeretetet: az 
erdélyi Mezőség, a horvátországi Szlavó-
nia, Nógrád, Zselic és természetesen Vas 
megye táncos és zenei hagyományait 
megelevenítve a helybéli magyar közön-
ség előtt. 

Összetartozás 100 – a Felvidéken folytatódott  
a Szökős és a gencsapáti táncosok sorozata
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

A korábban nagyon elhanyagolt álla-
potban lévő Apáti Szent István temp-
lomban az elmúlt években több mun-
kálat elvégzésére is sor került.  

Először az elavult villanyrendszer teljes 
cseréje és a világítás korszerűsítése valósul-
hatott meg, majd ezt követően megtörtént 
a régi, hibás konvektorok kicserélése is.  

A sekrestye új, hőszigetelt ajtót és 
ablakot kapott, a főbejáratnál pedig 
beépítésre került egy díszes rács, amely 
nemcsak a templom biztonságát növeli, 
de a nyári időszakban a szellőzést is biz-
tosítja. A 2015-ös templombúcsúra pedig 
új terítők készültek a templomba. 

Az idei, 2020-as év júniusában ugyan-
csak egy régi álmunk vált valóra azzal, 
hogy Egyházmegyénk anyagi támogatá-
sával megvalósulhatott az Apáti templom 
sekrestyéje feletti, nagyon rossz állapot-
ban lévő tetőszerkezet teljes felújítása. 
Ezzel egyúttal a korábbi komoly beázáso-
kat is sikerült megszűntetni.  

Hálás köszönet a Spaletta Plus KFT 
munkatársainak a munkálatok szakszerű 
elvégzéséért. Terveink szerint a jövőben 
anyagi lehetőségeinkhez mérten ebben 
a templomunkban is szeretnénk foly-
tatni a felújítást. Szükség lenne ugyanis 
a tető teljes felújítására. Ehhez azonban 

a kedves hívek támogatására is szüksé-
günk van. Az elmúlt évek tapasztalatai 
(például a Szentkút stációinak felújítása, 
a Plébániatemplom oltárképének felújí-
tása és más alkalmak is) bebizonyították, 
hogy összefogással, közös erővel hama-
rabb sikerülhet!  

Ezért az év további részében és a jövő 
évben is az első szombati persely adomá-
nyainkkal az Apáti templom tetőszerke-
zetének felújítását támogathatjuk!  

Hálás köszönet minden kedves ada-
kozónak, a jó Isten fizesse meg bőkezű-
en önzetlen segítségüket! 

Gombos Bálint, plébános

1894. augusztus 12-én szentelte fel a 
kerületi esperes, Major János prépost és 
kőszegi plébános az új Szent Rókus 
kápolnát, mely az előbbinél alkalmasabb 
helyre és megnagyobbítva építtetett a 
német- gencsi hívek által a vasúti megál-
lóhely tőszomszédságából – hol a gőzgép 
telefüstölte –, a községhez közelebb ho -
zatott és déli fekvéssel építtetett a Szent-
egyház út mellé közégi fundusra. Alapí-
tólevelét a község kiállította.  
      Bodorkós (gyura) János érdemes 
templomatya pedig 20 Ft=40 korona ala-
pítvánnyal ellátta, melyet átadott a hely-
beli plébánosnak. (Idézet Limperger Flóra 
boldogult plébános elődöm jegyzeteiből.) 
      Ennek a kápolnának elődje volt a 
Ban ga György által eredetileg Szent 
György tiszteletére 1750-ben „a Gencsi 

A Szent Rókus kápolna

Felújítások az Apáti falurész 
Szent István templomában

A felújítás előtt A felújítás után
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határban napkeletrül mező közt” építte-
tett kápolna. Ezt helyezték át száz évvel 
ezelőtti mostani helyére, ahol az idén is, 
augusztus 16-tól nyolc estén buzgón 
imádkoztak jámbor hívek községünk 

minden lakójának egészségéért, jólété-
ért, nyugalmáért és üdvösségéért. 
           Forrás: Orbán István – 100 éves a 

Szent Rókus Kápolna – Apropó újság 
1994. szeptemberi száma 

•     A HITTANOS GYERMEKEK TANÉVKEZDŐ VENI SANCTE SZENTMISÉJÉT 
SZEPTEMBER 6-ÁN, DÉLELŐTT FÉL 10-KOR TARTJUK A PLÉBÁNIATEMPLOM-
BAN. Szeretettel hívom erre a szentmisére a hittanos gyermekeket szüleikkel együtt, 
hogy közösen énekeljük a Szentlelket hívó imádságot és kérjük segítségét az előttünk 
álló tanévhez.  
 
•     A SZENTKÚT ŐSZI BÚCSÚJÁT SZEPTEMBER 13-ÁN, VASÁRNAP A DÉL-
ELŐTT 10 ÓRAKOR TARTANDÓ SZENTMISÉBEN ÜNNEPELJÜK, a Szentkúton, 
amelyre mindenkit szeretettel várunk! (Esős, viharos és szeles idő esetén a szentmisét 
a Plébániatemplomban tartjuk meg!)

Egyházközségünk fontosabb 
eseményei – 2020 szeptember 

Rókus Isten szolgája, 
Nyavajgók gyógyszertára, 
Lelkünk sebes, óh légy kegyes, 
Hozz mennyből irt reája. 
 
Terád bízzuk ügyünket, 
Védj Istennél bennünket, 
Hogy bün halál, hogy vész halál 
Ne lepjen meg bennünket. 
  
 
Szent Rókus szent hitvalló, csodatévő 
ferences rendi szerzetes. Általánosan a 
pestisből gyógyulók védőszentjeként 
tisztelik. Ünnepe a halála évfordulóján, 
augusztus 16-án van. Gencsapátiban 
külön is imádkoznak Szent Rókushoz a 
hívek, különösen aktuális járvány idején!

Oh Szent Rókus 
köszöntünk 

Rókus Isten 
szolgája

EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS 
 
Az egyházközségi hozzájárulást szep-
tember hónapban 13-án, vasárnap és 
20-án, vasárnap is befizethetik, mind-
két alkalommal délután 3 és 5 óra 
között a közösségi házban. Hozzájá-
rulásukkal helyi templomaink, egyházi 
létesítményeink és épületeink 
(plébánia templom, Apáti templom, 
Szentkút, Kö zösségi ház, Plébánia) 
fenntartását, működését segíthetik. 
Isten fizesse meg bőségesen nagylelkű 
adományaikat! 

Gombos Bálint, plébános

Óh Szent Rókus köszöntünk 
Emlékedre felzengünk, 
Névnapodon szent hangokon 
Védelméért könyörgünk. 
 
Hogy követnéd hivebben 
Megváltónkat tettekben. 
Oda hagyád édes hazád 
Vándorbottal kezedben 
 
Vágyad oda ösztönzött, 
Hol a pestis dühöngött, 
Hol a halál, a vész, halál 
Minden széjjel özönlött. 
 
Mind szél elől a felleg 
Fut a járvány előled, 
Nagy szent valál, 
A vész halál futott félve előled.
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 az STKH csapata 

 
 

 
 

1. Sze 1. Szo 1. K 1. Cs 1. V 1. K

2. Cs 2. V 2. Sze 2. P 2. H 2. Sze

3. P 3. H 3. Cs 3. Szo 3. K 3. Cs

4. Szo 4. K 4. P 4. V 4. Sze 4. P

5. V 5. Sze 5. Szo 5. H 5. Cs 5. Szo

6. H 6. Cs 6. V 6. K 6. P 6. V

7. K 7. P 7. H 7. Sze 7. Szo 7. H

8. Sze 8. Szo 8. K 8. Cs 8. V 8. K

9. Cs 9. V 9. Sze 9. P 9. H 9. Sze

10. P 10. H 10. Cs 10. Szo 10. K 10. Cs

11. Szo 11. K 11. P 11. V 11. Sze 11. P

12. V 12. Sze 12. Szo 12. H 12. Cs 12. Szo

13. H 13. Cs 13. V 13. K 13. P 13. V

14. K 14. P 14. H 14. Sze 14. Szo 14. H

15. Sze 15. Szo 15. K 15. Cs 15. V 15. K

16. Cs 16. V 16. Sze 16. P 16. H 16. Sze

17. P 17. H 17. Cs 17. Szo 17. K 17. Cs

18. Szo 18. K 18. P 18. V 18. Sze 18. P

19. V 19. Sze 19. Szo 19. H 19. Cs 19. Szo

20. H 20. Cs 20. V 20. K 20. P 20. V

21. K 21. P 21. H 21. Sze 21. Szo 21. H

22. Sze 22. Szo 22. K 22. Cs 22. V 22. K

23. Cs 23. V 23. Sze 23. P 23. H 23. Sze

24. P 24. H 24. Cs 24. Szo 24. K 24. Cs

25. Szo 25. K 25. P 25. V 25. Sze 25. P

26. V 26. Sze 26. Szo 26. H 26. Cs 26. Szo

27. H 27. Cs 27. V 27. K 27. P 27. V

28. K 28. P 28. H 28. Sze 28. Szo 28. H

29. Sze 29. Szo 29. K 29. Cs 29. V 29. K

30. Cs 30. V 30. Sze 30. P 30. H 30. Sze

31. P 31. H 31. Szo 31. Cs

DECEMBERAUGUSZTUS SZEPTEMBER NOVEMBER

Tisztelt Gencsapátiak! Kedves Kultúraszerető Barátaink! 
A kialakult járványhelyzetre tekintettel az előre meghirdetett, illetve áthelyezett 

programjaink  
„Érték és közösség – Gencsapáti gasztro-piknik” (09. 05.) 
„Gencsi Söprű” Néptáncfesztivál (09. 12.) 
Szentkúti esték – a Savaria Kamarazenekar koncertje (09. 13.) 

sajnos ELMARADNAK! 

Programváltozás! 2020. 08. 31. – 09. 13. közötti időszak-
ban a Gencsapáti Művelődési Ház és 
Könyvtár programjai, foglalkozásai 
elmaradnak, a könyvtári szolgáltatás 
szünetel. 

A változásokról és a programokról ter-
mészetesen tájékoztatjuk Önöket! Megér-
tésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra! 

Varga Albin, igazgató 
 a programok felelőse 
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•     Matematika korrepetálást, felvételi felkészítést, felzárkóz-
tatást vállalok!  Tel. +36/30/630-6388 
•     ANGOL – felnőtteknek is! Sok év tapasztalattal felkészítést 
vállalok  nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra, üzleti kom-
munikációra vagy akár utazásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal! 
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni: 06/30/4734-519 
•     50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 
06/70/6370-861 
•     Építőipari és kerti munkákat vállalok. +36307324545 
•     Használt, palackos bekötésű gáztűzhelyt keresek!  (amely-
nek a két oldalát le lehet hajtani) Tel: 70/2532490 
•     Fürdőkád, régi konyhaszekrény, íróasztalok (2 gyermek, 1 
felnőtt) eladó! Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911 
•     Mechanikai műszerész végzettséggel karbantartó, vagy por-
tás állást keresek! Tel.: 06/30/694-7588

Apróhirdetések

A Vodafone Magyarország veszi át Szom-
bathelyen és környékén az internet- és 
televízió szolgáltatást nyújtó Greencom 
hálózatát. A szolgáltatóváltás – terüle-
tenként eltérő időzítés szerint – 2020 
nyara és 2021 tavasza között történik. Az 
átállás területi ütemezésének részletei a 
www.green.co.hu/vodafone oldalon találhatók. 
•     A szolgáltatóváltás részleteiről minden Greencom előfi-
zető névre szóló értesítőt fog kapni, ami tartalmazza az átállás 
lépéseit és időpontját is. Egész addig az előfizetőnek semmi 
dolga nincs, amíg az értesítőt meg nem kapta, és a szolgáltatá-
sok is változatlan formában maradnak elérhetők számára.  
•     A Vodafone munkatársai még a Greencom szolgáltatása-
inak megszűnése előtt fel fogják keresni az előfizetőket, hogy 
segítsék a gyors átváltást, és hogy segítsenek kiválasztani a szá-
mukra legmegfelelőbb új csomagot.  
•     A Vodafone, a mobilszolgáltatások mellett, korszerű veze-
tékes internet, televízió és telefonszolgáltatásokat is kínál, 
kedvező árakon. Akinek már most is van a Vodafone-nál mobi-
lelőfizetése, vagy a vezetékes előfizetéssel együtt mobilra is elő-
fizet, további kedvezményekre számíthat a Vodafone-tól.   
      A szolgáltatóváltással és annak ütemezésével kapcsolatban 
bővebb információt a Greencom 06 80 985 302 és a Vodafone 
1270-es ügyfélszolgálati számain tudnak kérni az ügyfelek, a 
Vodafone szolgáltatásai és csomagajánlatai pedig a www.voda-
fone.hu weboldalon már most is elérhetők. 

A Vodafone lép  
a Greencom helyére

MANIKŰR SZALON GENCSAPÁTIBAN! 
Napsugár szalonomban várom kedves vendégeimet személyre szabott 
kezelésekkel, bizalmas légkörbena 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 
Hüse Anita +3620/928-6146 
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Augusztus 1-jén rendezték meg a 38. 
Térségi Borversenyt a lukácsházi Kö -
zösségi Házban. 
       A Lukácsházi Borbarát Hölgyek 
Egyesülete, Lukácsháza Önkormányzata 
és a Közösségi Ház szombaton rendezte 
meg a hagyományos borversenyt. Az 
áprilisra tervezett megmérettetést a jár-
ványhelyzet miatt kellett elhalasztani. 
      24-24 fehér, illetve vörös borral 
neveztek a gazdák, emellett 5 rozé bor is 
érkezett. 
      A vendégeket először Mélykuti Esz-
ter, a Lukácsházi Borbarát Hölgyek 
Egyesületének új elnöke köszöntötte, aki 
ez úton köszönte meg Dr. Jónás Zsig-
mondné sokéves munkáját. 
      Ezután Bodorkós Ferenc, Gencsapáti 
polgármestere szólt a vendégekhez, majd 
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyű-
lés elnöke, végül pedig Virág János pol-
gármester üdvözölte a részvevőket. 

      Geröly József ismertette a lebonyolí-
tás technikai tudnivalóit, majd kezdetét 
vette a borbírálat. 
      A fehér borok szakmai zsűrijét  Stefa-
nics Kornél, a vörös borokét Hatos Ist-
ván vezette. 
       De külön értékelt a gazda zsűri és a női 
zsűri is, amely a legnépesebb volt az idei 
rendezvényen, hiszen a helyi borhölgyek 
mellett a perenyei, a csepregi és a gencsapáti 
borhölgyek is végigkóstolták a borokat. 
      A szakmai munka után a kulturális 
műsor következett, először Tóth Kamilla 
népdalcsokrot énekelt,  a Dr. Tolnay Sán dor 
Általános Iskola zeneiskolásai népdalokat 
adtak elő furulyán és fuvolán Madár Ágnes 
vezetésével. Ezután a Szent Márton kórus 
férfitagjai ivó-és bor dalokat énekeltek, 
végül a Derű nép tánc csoport Moldvai tán-
cok című produkcióját láthatta a közönség.  
      Az ebédet követően Stefanics Kornél 
mutatta be pincészetének borait.  

      A várva várt eredményhirdetés során a 
zsűrielnökök értékelték a borokat, majd 
következett az oklevelek és kupák átadása. 
 
A rozé borok kategóriájában 4 ezüst és 
egy bronz minősítés született. A legjobb 
pontszámot Petrovits István Kék frankos 
rosé bora kapta, a női és a gazda zsűri 
különdíját Kovács Gábor Burgundi-kék -
frankos rosé bora nyerte el. 
 
A 24 fehér bor mezőnyében 1 arany, 18 
ezüst és 5 bronz minősítést adott a 
szakmai zsűri: 
I. helyezett: Gáspár Gellért (Fehér cuvée)   
II. Haramia István (Nemes Olaszrizling),  
III. Gergácz István (Rozália)  
 
A gazda zsűrinél az eredmény: 
I. Gergácz István (Rozália) 
II. Albert Családi Pince (Chardonnay) 
III. Gergácz István (Zöldveltelini) 

Térségi Borverseny Lukácsházán

Abért Lajos – Abért Metál Kft. •
Ablak Pláza Kft. – Geröly Tibor Balázs •
Albert László •
Auxó Via Autókereskedés •
Bárdosi Jánosné •
Bíró Attila •
Bodorkós József „Csömi” •
Bodorkós József „Szántó” •
Bodorkós Józsefné Marietta •
Bodorkós László és családja •
ifj. Bodorkós László •
Bodorkós Ferenc polgármester •
Bokor Zoltán-Uraiújfalu •
Borsfai István •
Czenkoff Miklós •
Cserta-Menti Csatangoló Se – Varga •
Imre 
Csiszár Ferenc •
Dominics István •
Edil Kamin  •
Erős András •
Faragó István •
Fazekas Ferenc •
Ferenczi Endre •
Főnix Lovas Egyesület •
Fülöp Csaba •
Gájer Kata •
Gájer Lászlóné Gabi •
Gál László •
Gáncs János •
Gemeiner József „Sutyi” •
Gencsapáti Dohánybolt •
Gencsapáti Művelődési Ház és Köz-•
ségi-Iskolai Könyvtár 
Gencsapáti Község Önkormányzat •
Gencsapáti Önkormányzat Műszaki •
csoportja 

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal •
Gergácz Alajos •
Gergácz István •
Gergácz László Coop •
Geröly Flórián •
Geröly Lászlóné •
Geröly Szilvia •
Gravitáció Kft. – Lisztes Gergő •
Horváth Kornél és neje •
Hosszú család •
ifj. Katona Zoltán •
Interchair-H Kft. – Kondor János •
Jáger Imre •
Kápolnai István •
Katona László és családja •
Katona Zoltán – Herény •
Kercselics István és családja •
Koltai Csaba és családja •
Kondora Tekéző  •
Kovács Krisztián Perenye •
Kovács Miklós •
Lebics István •
Lócsi Miklós - Veszkény •
Lovasbolt Szombathely •
Lukácsháza község Önkormányzata •
Marosi Lászlóné és családja •
Máté László  •
Molnár János „Létra” •
Molnár Kálmán •
Möbelwerk Kft. •
dr. Nádasi Géza •
Nagy Róbert •
Németh Zsuzsa •
Németh Zsuzsanna •
Nyugat Produkció Kft. •
Orbánné Benkő Gyöngyi •
Ottó József •

A fogathajtó verseny támogatói Urai Rézkakas Söröző •
Péter P. Bútoripari Kft. •
Pintér Endre •
Plajszer család •
Radányi György •
Rézkábel Transz Bt. •
Rigler család Szombathely •
Robert Holz Kft •
Savaria Agrár Kft. Gencsapáti – •
Schmalzel Antal, Schmalzel Roland 
Seper Mira •
Somos Optika •
Somos Péter •
Szabó István •
Szaller Balázs és Roxána •
Szett kft. •
Szijártó család  •
Szöllősi István •
Szülőföld Könyvkiadó – Farkas Csaba •
Tacklebait Horgászáruház •
Tokaji Nagy Sándor •
Tóth Sándor •
Tömő Ákos •
Tömő Ferenc – Ferrum Kft. •
Tömő Róbert •
Török Árpádné Mari •
Vargáné Perger Katalin •
Vas megyei Kereskedelmi és Iparka-•
mara 
Kovács Vince és felesége •
Piri József •
Kopcsándi László  •
Vas Megyei Közgyűlés  •
Vasi Fulltáv kft.  •
Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatorna-•
mű Zrt. 
Viserálek Sándor •
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő •
Zalalövő és környéke Lovas Egyesület•
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A hölgyeknél: 
I. Haramia István (Nemes olaszrizling) 
II. Varga István (Királyleányka) 
III. Tar Péter (Zenit-Rajnai rizling) 
 
A vörös boroknál  5 arany, 14 ezüst és 5 
bronz minősítés született. 
A szakmai zsűri értékelése alapján: 
I. Haramia István (Cuvée) 
II. Albert Családi Pince (Pinot Noir) 
III. Albert Családi Pince (Zweigelt) 
 
A gazda zsűri szerint: 
I. Kovács Gábor (Burgundi-Kékfrankos) 
II. Jáger Imre (Zweigelt-Kékfrankos) 
III. Nagy Kálmán (Kékfrankos) 
 

A női zsűri  dobogós helyezésű vörös borai: 
I. Albert Családi Pince (Blauburger) 
II. Hosszú testvérek (Zweigelt-Kékfrankos) 
III. Gergácz István (Kékfrankos-Zweigelt 
Cuvée) 

Virág János polgármester zárszavában 
reményét fejezte ki, hogy jövőre Gencsa-
pátiban találkozhatnak a borosgazdák, 
majd két év múlva a 40. borversenyen 
ismét Lukácsházán.

Valóban példamutató kezdeményezés 
valósult meg nagy sikerrel augusztus 8-
án az Ady utcában, ahol  Tóthné 
Kovács Judit, mint a nap egyik főszer-
vezője – motorja – izgatottan várta, 
hányan is fogadják el meghívást és tisz-
telik meg egymást az Ady, Vízköz, 
Gyöngyös utcából.  
      A Katona és a Tóth család előtt sör -
asztalok, sátrak várták a szomszédokat, 
hogy élettel töltsék meg a teret. Megér-
keztek a családok, többen most találkoz-
tak először, itt ismerték meg, hogy ki is 
lakik a második szomszédban.  
      Estefelé Bodorkós Ferenc polgár-
mester és Geröly Tibor alpolgármester is 
csatlakozott a közösséghez.  
       Nagy családi rendezvény kerekedett, 
ahol mindenki jól érezte magát! Jókat 
beszélgettek, énekeltek, táncoltak 
EGYÜTT a szomszédok!  
      Gratulálunk a kezdeményezőknek, 
reméljük több településrész, utca is csat-
lakozik a remek kezdeményezéshez, 
közösségépítéshez!  
      (Fotón: A résztvevő fiúk-lányok)

Szomszédtalálkozó az Ady utcában
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2020. július és augusztusban 1-1 hétre 
ismét gyerekzsivajjal telt meg a Műve-
lődési Ház. Ekkor tartottuk immár 
második alkalommal nyári napközis 
táborunkat.  

A kincskereső jelleggel szeretnénk 
hagyományt teremteni, de tekintettel 
arra, hogy a gyermekek akár több éven 
keresztül is visszajáró táborozóink lesz-
nek, szeretnénk minden évben kicsit 
megújulni.  Így tettük ezt idén is, hiszen 
a tavalyi programot már kirándulásokkal 
is bővítettük. Mindkét héten két nap 
kirándulást szerveztünk, a keddi napo-
kon ellátogattunk Felsőcsatárra a Vas-
függöny Múzeumba, ahol az alapító 
Goják Sándor fogadott minket, és egy 
izgalmas, tárlatvezetésen keresztül mu -
tatta be a gyerekeknek, hogy milyen is 
volt az élet a vasfüggöny időszakában. 
Sok érdekes történettel fűszerezte az 
elő adást, így a kisebbek érdeklődését is 
fel tudta kelteni, és még egy aknamezőn 
is sétálhattak a bátor jelentkezők.  Ezt 
követően első héten, mivel az időjárás 
gyönyörű volt a Pinka-szurdokban ki -
rán dultunk, meseszép helyeken jártunk, 
jól el is fáradtunk, de rengeteg élmény-
nyel értünk haza. A második héten saj-

nos az eső nem engedte, hogy ismét meg -
csodáljuk ezt a szép tájat, de helyette Vas -
keresztesen sétáltunk, ismerkedtünk a 
településsel. Majd az Alpesi Horgásztóhoz 
indultunk, ahol épp táborozó gyerekekkel 
találkoztunk, és ők készségesen mutatták 
meg kis csapatunknak, hogy is telik egy 
hét egy horgásztáborban. Ez is nagyon 
érdekes volt, így végül ezen a héten is 
fáradtan, de élményekben gazdagon 
értünk haza. A csütörtöki nap volt még a 
kirándulásé, mindkét héten Kő szegfalvára 
vonatoztunk, hogy aztán pár kilométer 
séta után megérkezzünk az erdőben kiala-
kított kis pihenőhelyre, a Szarvas-kúthoz, 
mely valójában egy forrás. A gyerekek 
élvezték a forrásvíz felett kialakított kis 
hidak adta lehetőséget a játékra, sorver-
senyt is rendeztünk, sokat nevettünk.  

A többi napot a Művelődési Házban 
és a faluban töltöttük el. Kézművesked-
tünk, mely során a gyerekek megismer-
kedtek a decoupage (szalvétatechnika) és 
a batikolás rejtelmeivel, de régi könyvek-
ből sünit is készíthettek.  

Megtanultuk, hogyan is fonták régen 
a híres gencsapáti lakodalmi kalácsot, a 
kalinkót, melyet hagyományos módon 
kemencében sütöttünk ki. Azt hiszem, 

Gencsapáti Kincskereső Tábor ha azt mondom, hogy minden morzsája 
elfogyott, akkor ezzel el is árultam, hogy 
bizony nagyon finom volt.  

Papírszínházi előadást is láthattak a 
gyerekek, Hollós Mátyás története ele-
venedett meg Kassai Anita előadásában, 
majd végül még táncra is perdült a lelkes 
közönség.  De a tánc és zene nem csak 
itt, hanem a táborzáró pénteki napon is 
fontos szerepet játszott. Első héten a 
Boglya Népzenei Együttes, majd a máso-
dik héten a Zsivány Zenekar élő zenéjére 
táncolhatott kicsi és nagy. Énekeket is 
tanultunk, a hangszerekkel is megismer-
kedhettek a gyerekek közelebbről.   

A hagyományos kincskeresésre is 
pénteken került sor. Itt a tavalyi tábor-
hoz hűen végigjártuk a települést, állo-
másokon várták a lelkes segítőink a gye-
rekeket és feladatokon keresztül jutot-
tunk el a Szentkútra, ahol a kincset vé -
gül ki kellett ásni. Nagy volt az öröm!  

Idén is elmondhatjuk, hogy sikeres 
két hét táboron vagyunk túl. Ezúton is 
köszönjük minden segítőnknek,  a lel-
kes, odaadó munkáját, nélkülük nem 
tudtuk volna idén sem megvalósítani a 
tábort, mely sok családnak biztosított 
lehetőséget gyermekeik nyári felügyele-
tének megoldásában.  

Reméljük jövőre ismét együtt keres-
sük a kincset Gencsapátiban!
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Július utolsó napjaiban Visegrádon 
táboroztak a Kiskópicos táncosok.  
      A hosszúra nyúlt kényszerszünet után 
a táborozás célja nem is lehetett más, mint 
a közösségi élmények újbóli átélése. Ennek 
tökéletes alapot adott a festői szépségű 
környezetben elhelyezkedő Madas László 

Erdei Iskola. A visegrádi Fellegvár lábánál, 
a Mogyoróhegyen megbúvó faházak, a 
Makovecz Imre által tervezett kultúrház, a 
minden irányban kanyargó Duna első pil-
lantásra magával ragadta a csoportot.  

Megjártuk a Nagyvillám Kalandpar-
kot, ahol a Fekete-hegy erdeinek lomb-

koronái között található akadály- és 
drótkötélpályákon próbálgattuk ügyes-
ségünket. Túrabakancsot húzva, az erdei 
iskola igazgatónője, Györgyi néni vezeté-
sével erdei ösvényeken, élő történelem 
óra keretében jutottunk fel a vi segrádi 
várba. Út közben megismertük a római 
kori Visegrád históriáját, korrigáltuk 
korábbi ismereteinket a Salamon-torony 
történetéről. Túránk a fellegvárban foly-
tatódott, ahol bejárva az erődítmény 
egyes részeit megismertük annak törté-
netét az 1200-as évektől kezdődően nap-
jainkig. Panoráma élményeink zárása-
ként megcsodáltuk hazánk legnagyobb 
egyházi épületét, az esztergomi Bazilikát 
és környékét. 

Természetesen a táncos cipők sem 
ma radtak ki az utazótáskákból. Az Alföld 
és Erdély közé ékelődött Szilágyság ma -
gyar tánckultúrájával ismerkedtek a tán-
cosok. A páros táncok, nóták tanulása 
mellett, bepillantás nyertünk a Szilágy-
ság tövisháti falvainak történetébe.   

Dunakanyarban járt a Kiskópic tánccsoport

A Kópic Néptáncegyüttes tábora Kiscsőszön
Augusztus második hetében Kiscsőszön 
táborozott a Kópic Néptáncegyüttes.  
      Ismét egy fantasztikus hetet tölthet-
tünk el Cimbiéknél! Két táncanyaggal 
foglalkoztunk, szilágysági és györgyfalvi 
táncokban mélyültünk el.  
       Minden este élő zenés táncház volt a 
Pajtában, de volt sok móka-kacagás, für-
dőzés is! Nagyon elfáradtunk, de ismét 
felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk!  
      Hajrá Kópic, hajrá Gencsapáti!  
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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 
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A kö vet ke ző lap zár ta: 2020. szeptember 15.

Európai Szociális
Alap

Az idei évben Sopronban rendezték az 
Országos bajnokságot, a Gencsi BMX 
klubból 17 versenyző állt rajthoz. 
Eredmények:  
U7:      Gombos Bors 1. hely 
U9:      Kocsis Bendegúz 2. hely 
            Varga Bálint 4. hely 
            Gombos Misa 7. hely 
            Kiss Dávid Csaba 10. hely 
U11:    Vörös Zalán 2. hely 
            Kleé Balázs 4. hely 
U13:    Kiss Barnabás 2. hely 
U15:    Zsoldos Péter 3. hely 
            Kiss Benedek 4. hely 
            Kleé Krisztián 5. hely 

17+:    Vincze Gergely 2. hely 
Amatőr 17+  
            Balogh Péter 1. hely 
            Gombos Zsolt 3. hely 
 
Másnap rendezték a magyar kupa 1. for-
dulóját. 
U7:     Gombos Bors 3. hely  
            Kopcsándi Noel 5. hely 
U9:     Kocsis Bendegúz 1. hely 
            Gombos Misa 6. hely 
            Kiss Dávid Csaba 11. hely 
U11:    Vörös Zalán 4. hely 
            Kleé Balázs 6. hely 
            Nagy Mózes 8. hely 

Országos BMX Bajnokság  U13:    Kiss Barnabás 3. hely 
U15:    Zsoldos Péter 1. hely 
            Kiss Benedek 3. hely 
            Kleé Krisztián 8. hely 
17+:    Vincze Gergely 1. hely 
Amatőr 17+  
            Balogh Péter 1. hely 
            Gombos Zsolt 5. hely 
 
      Szeretnénk megköszönni a Gencsa-
páti Önkormányzat támogatását, a szü-
lők, szponzorok segítségét. Következő 
megmérettetés a csapat számára Veszp-
rémben volt a Magyar kupa 2-3. forduló-
ja. Remekül helyt álltak a versenyzőink. 
Fantasztikus volt látni, hogy ilyen ko -
moly létszámmal indultunk a versenyen. 
Hajrá Gencs BMX, Hajrá Gencsapáti!

Kelecsényi Józsefnét (szül: Horváth 
Anna) 90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte és ad ta át Orbán Viktor 
miniszterelnök em léklapját és az önkor-
mányzat aján dékát Bodorkós Ferenc 
polgármester. Isten éltesse Anna nénit 
erőben, egészségben!

Kelecsényi Józsefné 
születésnapi 
köszöntése

Szeretnék köszönetet monda-
ni mindenkinek, akik augusz-
tus 15-én, – Nagyboldogas-
szony ünnepén – segítettek 
mozgáskorlátozott motorde-
fektem kapcsán. Külön köszö-
nöm Lukács Farkas József, 
Stukics Lajos, Dr. Sámon Zol-
tán, Ávár József és Simon Kál-
mán önzetlen segítségét! 
Hálás köszönettel: Terka néni

Köszönet 


