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Megkezdődött a Miszori Zoltánról elne-
vezett templom előtti tér felújítása. Első
szakaszban a veszélyes fa kivágása, a fák
gyógy metszése, és a tájba nem illő
fenyőfasor kivágása valósult meg a
napokban, Németh György fasebész
szakszerű kivitelezésével a műszaki cso-
port közreműködésével. Érdemes meg-
nézni a gyógy metszésről készült fotókat
és azt a vadgesztenye tuskót, amely lát-
ványosan jelzi, hogy a fát már nem lehe-
tett megmenteni.

A tervek alapján a hiányzó fák pótlá-
sa, a térburkolat hibáinak javítása, tisztí-
tása, és a teljes burkolat felújítása várha-
tó. A tér ünnepélyes avatására 2017.
augusztus 31-én várjuk az érdeklődőket!

„Ha lelőttük az utolsó szarvast
és kivágtuk az utolsó fát,
akkor fogjuk megérteni,
hogy a pénzt nem lehet megenni.” 

(Németh György fasebészet jelmondata)

Miszori Zoltán
tér felújítása Regionális Néptáncfesztivál várja az érdeklődőket a Gencsa-

páti Sportpályán 2017. június 4-én 14.00 órai kezdettel 
A néptánctalálkozóból 1997 óta a „Gencsi Söprű” névre

keresztelt Vas Megyei Néptáncfesztivál született, amit azóta
is megrendezünk minden évben. 2000-től nyitottunk a
tágabb értelemben vett régió irányába, így regionális fesztivál-
lá, nemzetközi együttműködések alkalmazásával fejleszthettük
programunkat. A fesztivál szervezésében együttműködünk a
Muharay Elemér Népművészeti Szövetséggel, a Burgenlandi
Magyar Kulturális Egyesülettel (Oberwart, Ausztria), a Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézettel (Lendva, Szlovénia), és a
Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetséggel. A néptáncfeszti-
válon Vas megye minden együttese, a néprajzilag szomszédos
Rábaközi csoportok, és az Ausztriai (Őrvidék), illetve a Szlové-
niai (Muravidék) magyar együttesek kapnak meghívást. 

Program: 
14.00 órától ünnepélyes megnyitó a fesztiválsátorban, a fesztivált megnyitja Ágh

Péter Országgyűlési képviselő, köszöntőt mond Bodorkós Ferenc polgármester
A fesztivál résztvevői: Ungaresca Táncegyüttes • ELTE-SEK Szökős Néptánc-

együttes • Béri Balog Ádám Néptáncegyüttes (Körmend) • Fergeteg Néptáncegyüt-
tes (Nick) • Gradisce Horvát Kulturális Egyesület (Szentpéterfa) • Muravidék Nép-
táncegyüttes (Lendva) • Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes Ispiláng Nép-
táncegyüttes (Gencsapáti) • Kópic Együttes (Gencsapáti) • Kiskópic együttes (Gencsa-
páti)  • Gezemice Együttes (Gencsapáti) • Német Nemzetiségi Tánccsoport (Vaske-
resztes) • Cakavci tánccsoport és a Zidanci tamburazenekar (Horvátzsidány) •
Reményik Evangélikus Általános és Művészeti Iskola Bariska, Berbécs és Jerke cso-
portja • Szili Hagyományőrző Egyesület • Énekes Lenke Hagyományőrző Néptánc-
együttes (Vitnyéd) • Bokréta Néptáncegyüttes (Szany) • Vasi Népdalstúdió Csicser-
gő, Boróka és Kökörcsin csoportja • Biseri Együttes (Und) • Perenyei Hagyományőr-
ző Egyesület Férfi Népdalköre • Četarci Horvát Kulturális Egyesület (Felsőcsatár)

A fesztivál zenekara: Boglya Népzenei Együttes 
19.00 MaGyaRPalatkaI baNda koncertje a lEZMON színpadon

Támogató partnereink: Gencsapáti Község Önkormányzata, Nemzeti Kulturális
Alap, BPW-Hungária Kft., OTP Bank, Vasi Full-Táv Kft., Perintkert Kft., Gpinet Kft.
Ferrum Kft. Falak Könnyűszerkezet kft., Zsuska Cukrászda, Kiss Kertészet, Nyugat
Produkció Kft., Hunmech Kft., Savaria Agrár Kft., Nyugat-Magyaroszági Néptánc-
szövetség,  Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Péter P. Bútoripari Kft. 

Programunkra a belépés díjtalan!

XXI. Gencsi Söprű 
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Gencsapáti község Önkormányzata
képviselő-testülete 2017. április 20-án
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános kép-
viselő-testületi ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor képviselők (6 fő).

Tolnay Ákos képviselő munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tudott részt ven-
ni a testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

a képviselő-testület a rendkívüli testü-
leti ülés során

1. jóváhagyta az önkormányzati utak
burkolatának felújítására kiírt közbe-
szerzési eljárás eljárást megindító felhí-
vását – a közbeszerzési dokumentáció,
a műszaki dokumentáció, valamint eljá-
rást megindító felhívás 6 gazdasági tár-
saság számára megküldésre került;

2. módosította az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázat keretében a Dózsa
utca járdafelújítására vonatkozó 44/2017.
(III.14.) számú határozatot – az újabb
műszaki felmérés alapján nőtt a beruhá-
zás összköltsége, ezért a Képviselő-tes-
tület megemelte az igényelt pályázati
támogatás és a vállalt önkormányzati
önerő összegét.

Gencsapáti község Önkormányzata
képviselő-testülete 2017. április 27-én
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyil-
vános képviselő-testületi ülést tartott a
Polgármesteri Hivatalban.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor képviselők (6 fő).

Tolnay Ákos képviselő munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tudott részt ven-
ni a testület munkájában.

Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvo-
da, Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja, Varga Albin
igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Kissné Ság-
hi Rita igazgatási előadó, Szép Istvánné
pénzügyi előadó

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseménye-
iről szóló, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat.

a képviselő-testület a testületi ülés
során

1. Elfogadta
1.1. az Önkormányzat és intézményei

2016. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló önkormányzati rendeletet – a
Képviselő-testület megállapította, hogy
az Önkormányzat 2016. évben eredmé-
nyes évet zárt, a községben jelentős fel-
újítások, fejlesztések valósultak meg, és
biztonságot nyújtó mértékű tartalék
garantálja a jó színvonalú önkormányza-
ti feladatellátást és nyugodt gazdálko-
dást;

1.2. a 2016. évben végzett belső ellen-
őrzéséről szóló éves ellenőrzési jelen-
tést – a belső ellenőrzés jelentősebb
hiányosságot, mulasztást nem tárt fel;

2. Döntött arról, hogy az önkor-
mányzati útfelújítás közbeszerzési eljá-
rása keretében az útfelújítás megvalósí-
tásához biztosított önkormányzati öne-
rő mértékét – az Önkormányzat üzleti
érdekeinek védelmében – zárt ülésen
tárgyalja;

Önkormányzati hírek 3. kezdeményezte a SZOMHULL
Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (Kft.) meg-
kötött hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését – az Önkormányzat a
Kft. által nyújtott szolgáltatással elége-
dett, de a Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Kft.
részére kiadott megfelelőségi véleményt
azonnali hatállyal visszavonta, így a Kft.
nem jogosult a feladat ellátására. A remé-
nyeink szerint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató személyében bekövetkező
változást a lakosság nem fogja érzékelni;

4. támogatta
4.1. a Gencsapáti Községi Sportegye-

sület kérelmét, mely szerint a látvány-
csapatsportok támogatásának adóked-
vezménye ingatlan felújítási program
(TAO program) keretében a Sportpálya
területén sportfejlesztési felújítást való-
sítson meg;

4.2. a Gencsapáti 0117/8 hrsz.-ú,
6231 m2 alapterületű, „szántó” művelési
ágú ingatlan (volt pedagógus földek) bel-
területbe vonását – a Képviselő-testület
a kérelmező számára szigorú feltételeket
határozott meg;

5. Személyi javaslatot tett a Gyöngyös-
kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulá-
si számára, a Gyöngyös-kert Óvoda óvo-
davezetői pályázatainak véleményezésé-
re létrehozandó Pályázati Bíráló Bizott-
ság elnökének és tagjainak személyére;

Gencsapáti község Önkormányzata
képviselő-testülete 2016. április 27-én –
a nyilvános ülést követően – zárt ülést
tartott a Polgármesteri Hivatalban

A Képviselő-testület a zárt ülés kereté-
ben döntött az önkormányzati utak bur-
kolat-felújítási munkálataihoz biztosí-
tott önkormányzati forrás összegéről.

Összeállította: Dr. Görög István jegyző

a SZOMHUll Nonprofit kft. Gencsa-
páti község Önkormányzatával együtt-
működve a településen 2017. június 10-
én lomtalanítást végez.

A lomtalanítás során elszállítják a ház-
tartásokban, normál háztartási mennyi-
ségben keletkező, olyan nagy darabos hul-
ladékot, mely nem fér bele a gyűjtőedény-
be pl.: ágybetét, bútordarab, játék, kerék-
pár, szőnyeg, szánkó, babakocsi, szabad-
idős és sportfelszerelések stb.

A fent felsorolt lomokat, kérjük reg-
gel 7.00 óráig szállító járművel jól meg-
közelíthető közterületre helyezzék ki. 

Lomtalanítás Kérjük, hogy a lim-lom szelektált kirakásával (külön rakva pl.: fém, fa, karton stb.), és
a papírból készült termékek (újság, kartondoboz stb.) kötegelésével segítsék munkánkat!

Mi az, amit a SZOMHUll kft. nem szállít el?
– kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék),
– állati tetem, 
– trágya, 
– bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
– építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.), 
– lapátos hulladék,
– gumiabroncs,
– veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer maradék, permetezőszeres göngyöleg, fes-

ték, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj,
olajos-üzemanyagos göngyöleg stb.),

– elektronikai hulladék (pl.: hűtőszekrény, televízió, háztartási gép).
Köszönöm a közreműködésüket a rendezettebb, tisztább környezetért!

Bodorkós Ferenc, polgármester



Május 14-én, Húsvét ötödik vasárnap-
ján 19 harmadik osztályos hittanos
gencsapáti gyermek járult először
szentáldozáshoz a Szent Jakab Plébáni-
atemplomban:

Andor László, Barát Viktória, Berki
Dalma Virág, Dallos Gréta, Egervölgyi
Máté, Farkas Viktória, Horváth Letícia,

Horváth Petra, Kosztolánczi Máté,
Kovács Kincső, Kovács Virág, Lénárd
Jakab, Perger Léna Krisztina, Sámson
Péter, Spanyó Kevin Kadosa, Szirmai
Luca, Takács Arnold Attila, Péteri
Károly, Tolnai Márton.

Kísérjük őket imádságainkkal, hogy e
szép kezdetet buzgó folytatás kövesse! 

Kívánom, hogy a szentségi Jézussal
való vasárnaponkénti találkozásuk segít-
se Istennel való kapcsolatuk további
elmélyítését és erősödését!

Köszönet mindazoknak, akik e szép
nap megünneplését bármilyen módon
segítették!

Bálint atya

2017 .  május hírmondó

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

JÚNIUS 4. VASÁRNAP: 
PÜNkÖSd – a Szentlélek eljövetelének
ünnepe

8.00: Szentmise a Szent Jakab plé-
bániatemplomban

9.30: Szentmise a Szent Jakab plébá-
niatemplomban

Június 11. VASÁRNAP: 
a Szentháromság ünnepe

8.00: Szentmise a Szent Jakab plé-
bániatemplomban

9.30: Szentmise a Szent Jakab plébá-
niatemplomban

17.00: „Szent Jakab-futás” a megszo-
kott útvonalon.

Indulás a kőszegi Jézus Szíve temp-
lom előtti térről Gencsapátiba, tetszés
szerint futva, gyalogolva, kerékpárral,
görkorcsolyával, vagy rollerrel. 

Szeretettel hívunk minden sportol-
ni szerető embert: a gyermekeket, csa-
ládokat, fiatalokat  és idősebbeket egya-
ránt!

Események egyházközségünkben – 2017. június 

Elsőáldozás Gencsapátiban

Futás után szeretettel várjuk a résztve-
vőket egy kis frissítőre a Közösségi Házba!

JÚNIUS 18. VASÁRNAP: 
Úrnapja
8.00: Szentmise a Szent Jakab plébá-

niatemplomban és úrnapi körmenet
15.00–17.00: Egyházközségi hozzájá-

rulás gyűjtése és szentmise-szándék
íratás a 2017. év második félévére a
Közösségi Házban.

Bálint atya 
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a Szombathelyi Egyházmegye min-
tegy háromezer fős zarándokcsoportja
Császár István egyházmegyei kor-
mányzó vezetésével Esztergomba láto-
gatott május 1-jén. 

A 3000 zarándok zsúfolásig megtöl-
tötte a bazilikát. Az idei 11. egyházme-
gyei zarándoklat egy rendhagyó zarán-

Esztergomi zarándoklat
doklat volt, hiszen nem kísért minket
megyéspüspök és nem egy Mária-kegy-
helyre látogattunk el, ahogy ez az eddigi
években jellemző volt. Esztergomi utunk
aktualitását Mindszenty József bíboros
úr születésének 125. évfordulója adta. 

Az egyházmegye színvonalas zarán-
dokfüzetet állított össze, amely énekek,
imádságok mellett Esztergom történe-
tét, látnivalóit is ismertette, továbbá
Szent Adalbert, Mindszenty József, Bren-
ner János életrajzát és Mindszenty bíbo-
ros néhány szentbeszédét is tartalmazta.

A hajnali órákban egyházközségünk-
ből is indult egy  gencsapáti és perenyei
hívekkel teli 50 fős busz a Bazilikához.
Imádságos és énekes lelkülettel érkez-

tünk meg Esztergomba, ahol részt vet-
tünk a szentmisén, melynek főceleb-
ránsa Erdő Péter bíboros, prímás
volt. Külön öröm volt számunkra, hogy a
gencsapáti származású Gájer László érse-
ki titkár is részt vett a szentmisén.

A szentmise után lehetőségünk
nyílt a Bazilika kincstárának, altemplo-
mának megtekintésére, és gyönyör-
ködhettünk a kupolából a csodálatos
panorámában.

Bálint Atya vezetésével egy emléke-
zetes, élményekben gazdag úton vettünk
részt, és lelkiekben feltöltődve, a testvé-
ri közösség örömét megtapasztalva
érkeztünk haza az esti órákban.

Ávár József 
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Gencsapáti, 2017. április 24.

XII. Vass Lajos Népzenei Találkozó és
Verseny Gencsapáti elődöntőjét és a
Vas megyei gyermek és ifjúsági csopor-
tos Népdaléneklési Versenyt rendezték
meg 2017. április 24-én a gencsapáti
Művelődési Ház é Könyvtárban, szintén
a hagyományoknak megfelelően. Az
intézményvezető köszöntőjében az
évfordulós Kodály Zoltánt idézte: 

„A zene az életnek olyan szükséglete,
mint a levegő. Sokan csak akkor veszik
észre, ha már nagyon hiányzik.” Majd
átadta a szót és a verseny szakmai leve-
zetését Tanai Erzsébetnek (a Vasi Nép-
dalstúdió művészeti vezetője), aki több
évtizede szervezi és bonyolítja a megyei
népdalversenyt Gencsapátiban.

Szóló, duó, trió, csoport is megmére-
tette magát a kettős minősítésen. 12 pro-
dukciót láthattunk, amit a zsűri értékelt.
Ilyen még nem volt, mondta a szakmai
zsűri: Horváthné Bakos Ilona a Vass
Lajos Népzenei Szövetség elnökhelyet-

tese és ifj. Horváth Károly népzenész,
hogy a látott produkciók mindegyike
arany minősítést ért el. Nagyon dicsérték
a felkészítő tanárok munkáját, a csokrok
összeállítását, a gyermekek életkorának
megfelelő dalválasztást. Az éneklést
követően Jáger Imréné fonott karkötő-
ket, Németh Anikó papír és filc ajándé-
kokat, Varga Erika nemezkarkötőket
készített az érdeklődőkkel. Köszönet
érte!  Az eredményhirdetés előtt ifj. Hor-
váth Károly előadásában zalai gyermek-
dalokat tanított a versenyzőknek, fel-
nőtteknek egyaránt. Jó élmény volt a
közös éneklés!

Jöjjenek az arany minősítést elért
énekesek az előadás sorrendjében. 

GYÖNYGYSZEMEK, GYÖNYGYÖS -
FALU Vasi gyermekdalok (M arany),
KUMÁNOVICH KRISTÓF, HORVÁT-
ZSIDÁNY: Horvát népdalok (V arany),
KAPOSI FANNI-NÉMETH CSABA,
GYÖNGYÖSFALU: Zalai népdalok (M
arany) KUMÁNOVICH KATA, HOR-
VÁTZSIDÁNY: Horvát népdalok (V

Aranyeső a népdalosoknak

A résztvevôk és a zsûri A Boróka együttes Gencsapátiból

arany) BORÓKA EGYÜTTES, GENCSA-
PÁTI: Moldvai népdalok,Sárközi népda-
lok (MV arany), CSICSERGŐ EGYÜT-
TES, GENCSAPÁTI: Bakonyi népdalok,
Somogyi népdalok (MV arany), HOR-
VÁTH BENCE, SZOMBATHELY: Gyi-
mesi népzene, Széki népzene (V arany),
MARGARÉTA CSOPORT, GYÖNYGÖ-
FALU: Rábaközi népdalok (M arany),
BOLYAI TRIÓ, SZOMBATHELY: So -
mogyi karikázók (M arany), GERLICE
NÉPDALKÖR, SZOMBATHELY: Kü -
küllő-menti népdalok (M arany), SZA-
BÓ-LEGÉNYEK, SZOMBATHELY: Szé-
ki népdalok Lajtha László gyűjtéséből
(M arany) HANGYABOLY NÉPZENEI
EGYÜTTES, SZOMBATHELY: Szilágy-
sági népzene (M arany).                                                                             

(Rövidítések: M arany-megyei arany
minősítés; V arany – Vass Lajos elődöntő
arany minősítés; VM arany – megyei és
Vass Lajos elődöntő arany minősítés).

A Vass Lajos versenyben aranyminő-
sítést elért, szólisták csoportok tovább-
jutottak a Dunántúli középdöntőbe.
Gra tulálunk a versenyzőknek és a taná-
roknak, köszönjük az élményt!

Varga Albin

Kedvezményes belépőjegy a Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválra – csak Gencsapáti lako-
soknak, lakcímkártya felmutatásával váltható elővételben a Művelődési Ház és Könyv-
tárban (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.) Jegyárusítás: 2017. május 9. – június 1. között
nyitvatartási időben!

A koncerthelyszínekre a belépés csak az elővételben, vagy a helyszínen megváltott
belépőjegyekkel lehetséges! A fesztivál egyéb területeire a belépés díjtalan.
Június 2. péntek Napijegy: 2990Ft 

Maszkura és a Tücsökraj, Zaporozsec, Ocho Macho, Hooligans, DJ Radnai, Kis
Grófo, Black Monkeyz

Június 3. szombat: Napijegy 2990Ft 
Trabarna, Rekop György, Majka & Curtis, Kowalsky meg a Vega, Tankcsapda, Uni-
kum buli, DJ Dominique

Június 4. vasárnap Napijegy 2490Ft Republic, Soulwave, Halott Pénz, Hősök, Bárány
Attila, Voksán Virág, Katapult DJ, Purebeat (a XXI. Genci Söprű Regionális Nép-
táncfesztiválra ingyenes)

Június 5. hétfő Napijegy: 1990Ft 
Dr. Rock, Ismerős Arcok, Lord

a négynapos belépő (bérlet ára) gencsapáti lakosoknak: 8490 Ft
Részletes teljes program és napi bontás: www.gencsapatipunkosd.hu 
facebook.com/gencsapatipunkosd 

Pünkösdi kedvezményes belépők Nagy Attila
Központi fűtés

és csőhálózat szerelő
Nyilvántartási szám: 42654484

Radiátorok cseréje

Vízvezeték- és lefolyórendszer kiépítése,

vizes szerelvények cseréje

9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 29/A.

Tel.: 06/30/6760-263
e-mail: nnagyattila@indamail.hu
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kós Boglárka (Tudorka csoport). Gra tu -
lá lunk! Rajtuk kívül Horváth Mercédes,
Csabai Janka, Janzsó Fruzsina és Rózsa
Nóra munkái kerültek kiállításra.

Utoljára vettünk részt a Zenemanó és a
Múzeumnyitogató foglalkozássoroza-
ton. Prokofjev Péter és a farkas című
mű vét ismerhettük meg hangszeres
me sélés közben. 

A skanzenben pedig megismerked-
tünk az ott élő állatokkal, a régi korok
há zaival, eszközeivel, kézműveskedtünk.
Örömmel vettünk részt a foglalkozáson.

Anyák napján reggel, mikor a nap felkel…
minden kis óvodás csinosan, szívét ün -
neplőbe öltöztetve érkezett az óvodába. 

Már egy-két héttel ezelőtt izgatott
készülődésbe kezdtek a csoportok. Szé -
pítették a termet, ajándékokat készítettek,
sütöttek a legkedvesebb vendég számára.
A Pöttöm-Pötty és a Tökmag csoport kö -
zösen, a Cseperedő és Tudorka csoporto-
sok egyenként köszöntötték az Édesanyá-
kat. Minden anyuka boldogan, meghatot-
tan ölelte magához kis „lurkóját”.

Ha tavasz, akkor Herényi virágút. Az
idén is részt vettünk a óvodák kertépítő
versenyén.  A „Mesél a kert” című pályá-
zaton III. helyezést ért el óvodánk.
Köszönjük Kiss Tibor képviselő úrnak a
kertészetéből adott növényeket a sike-
res szerepléshez. 

A Vasszécsenyi tündérország Óvo -
da és körzeti bölcsőde, tanakajd kö -
zség Önkormányzata és a Petőfi Sán -
dor Művelődési Ház közös szervezésé-
ben megvalósuló ambrózy vers mon dó -
ver se nyen a Cseperedő csoportból Né -
meth Kíra, Anderkó Zalán a Tudorka
cso portból Katona Dániel és Hittaller
Kristóf képviselte közösségünket. 

A Művelődési Ház nagy színpadán a
középsős korosztályban Németh Kíra
bá tor kiállása, mókás, színes előadása
meggyőzte a zsűrit, első helyezett lett.
A nagycsoportosok közül Katona Dá ni -
el a különdíjat érdemelte ki. Helyt állá -
sukat köszönjük és gratulálunk nekik!

A verseny mellett egyidejűleg kiírt
rajzpályázaton első helyezést ért el a
„Gon doltam egyet” témakörben Bo dor -

Gyöngyös-kert Óvoda hírei

Dániel és Kristóf

Kíra és Zalán

Apró
• ANGOL – SIKER – ÉLMÉNY 14 éves kortól minden szinten, érettségire, nyelvvizsgára, munkavállaláshoz. 30 600 3389
• Matematika korrepetálást, felvételi felkészítést, felzárkóztatást vállalok!  Tel.: +36/30/630-6388
• Autóklímák ózonos tisztását vállalom! Érdeklődni: 30/994-5711
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán 700 m2 termőföld diófákkal eladó! Érdeklődni: 06/70/275-1703
• Angol-magyar szakos egyetemista lány angol tanítást, korrepetálást vállal kedvező áron. Általános és középiskolás diákok jelent-

kezését várom. Érd.:0630/4088-800 
• Idős hölgy német nyelvtudással gyermekfelügyeletet vállalna, illetve idős embernek szívesen segítene. Érd.: 70/537-5533
• Művelésre kiadom a Malom és a Deák Ferenc kereszteződésében lévő 1504 m2 területet. Érdeklődni: 83/346-155
• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 telken kétszintes épület alpesi tetővel, pincével, szőlővel, teljes felszereléssel, valamint 785 m2-es

szántó eladó. Érdeklődni a 94/321-373, vagy 06/20/511-5359 telefonon. Villany van, víz megoldható.
• Eladó építési telek – 1.568 m2 – Gyöngyösfaluban, a Hunyadi utcában. Érd: +36/30/541-6908
• Ülő kanapé 2 m széles kék huzattal, fenyőfadíszítéssel és ívelt háttámlával megkímélt állapotban eladó. Tel:06 20 445 1299
• Eladó új, nem használt Hunor VR9 vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz oldalon 6,61

teljesítmény, méret: 48×82×42 cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• Keresek jó állapotú magyar háti permetezőt ! Tel.:0620 445 1299
• 60 db befőttes üveg (720 ml) 25 Ft/db áron vagy egy üveg mézért elvihető. 70/777-4118
• Bontott hőszigetelő kőzetgyapot 1 m × 0,5 m-es táblákban eladó! Kb 80 m2 és 10 cm vastag. Tel.: 0620 4451299
• Diákok jelentkezését várom nyári munkára! Érdeklődni: 06/30/595-2654
• Automata mosógép (BECO) új, 300 l-es fagyasztóláda (Lehel) szieszta gázkályha (palackkal vagy nélkül), 1500 db falcos cserép

eladó! Érdeklődni: 06/30/4734-519
• Eladó 1300 m2 építési telek Gencsapátiban a Hunyadi utcában! 06/20/263-4350
• 120, 300–400 l-es boroshordók, 300 l-es műanyag kád, 60 l-es szőlőprés, SOLO motoros permetezőgép, 1 db 20 l-es, 2 db 50 l-

es üvegballon eladó! Tel.: 30/225-5552
• Újszerű állapotban (Peg-perego típusú) babakocsi olcsón eladó! Érd: Gencsapáti, Hunyadi u. 329. Tel: 94/330-352
• 200 literes fagyasztóláda, régi fateknők, TV készülék eladó! Érdeklődni: 06/30/813-3490



2017 .  május hírmondó

TV,  VI  DEÓ,  HI  FI ,  
MO NI  TOR,  

SZÁ MÍ TÓ GÉP 
K É  S Z Ü  L É  K E K

J A  V Í  T Á  S A

Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész

9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053

TOP-on
vagyunk! 
Gencsapáti Község Önkormányzata 3
intézmény felújításának, energiakorsze-
rűsítésének megvalósítására nyújtott be
pályázatot a Területi Operatív Program-
ban (Gyöngyös kert Óvoda, Apponyi
Albert Általános Iskola, Idősek Klubja). 

A 3 pályázat – az Irányító Hatóság
döntése értelmében – mindegyike támo-
gatásban részesült. Ennek köszönhető-
en 270 millió Ft(!) támogatás várható a
projektek lebonyolítására, kivitelezésé-
re. A programok szerződéskötés előké-
szítése fázisban vannak, majd a közbe-
szerzést követően várható a kivitelezési
munkák indítása. 
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Környezetvédelmi program
Használt autógumi leadás Gencsapáti lakosoknak! 2017. június 16-án, pénteken
12–16 óra között, 2017. június 17-én, szombaton 8-12 óra között a Kisiskola udvarán
(Hunyadi 227.) gencsapáti magánszemélyek leadhatják a használt autógumikat, az
önkormányzat környezetvédelmi programjának megfelelően.

a főzőklub foglalkozásán résztvevők a
változatosság kedvéért csapatokban dol-
goztak és a feladat különféle, fajta pogá-
csa elkészítése volt. Készült: káposztás,
hagymás, töpörtyűs, burgonyás és sajtos
pogácsa is és természetesen mindegyik
nagyon finom lett. 

a kézműves klub ügyes kezű hölgyei
új fali dekorációt készítettek az étkező-
be. Az eredmény a képen látható.

az egészségklub tagjait a gyógytor-
nán kívül is megmozgattuk egy kicsit,
több kisebb sétát is tettünk a faluban.

A klub programjainak következő idő-
pontjai a Gencsapáti Rendezvénynaptár-
ban megtalálhatóak. A különböző klu-
bok adott havi aktuális témáiról pedig az
Idősek Klubjában, illetve az adott klub
vezetőitől, tagjaitól bátran lehet érdek-
lődni. Mindegyik klub továbbra is sze-
retettel várja az érdeklődőket!

Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető

táJékOZtatÓ 
a HáZI SEGítSéGNyÚJtáSRÓl

Az Idősek Klubja Gencsapáti község
területén élő elsősorban időskorú, illet-
ve egészségi állapota miatt segítségre
szoruló részére házi segítségnyújtást biz-
tosít. A há zi segítségnyújtás keretén
belül egészségi állapottól függően (Érté-
kelő adatlap alapján meghatározott) sze-
mélyi gondozás és szociális segítés nyújt-
ható. 

A szociális segítés keretében ellátható
feladatok:

– A lakókörnyezeti higiénia megtar-
tásában való közreműködés körében:
takarítás a lakás életvitelszerűen hasz-
nált helyiségeiben (hálószobában, fürdő-
szobában, konyhában és illemhelyiség-
ben), mosás, vasalás.

– A háztartási tevékenységben való
közreműködés körében: bevásárlás (sze-
mélyes szükséglet mértékében), gyógy-
szer kiváltása, segítségnyújtás ételkészí-
tésben és az étkezés előkészítésében,
mosogatás, ruhajavítás, közkútról, fúrt-
kútról vízhordás, tüzelő behordása kály-
hához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha
ez a tevékenység egyéb szakmai kompe-
tenciát igényel), télen hóeltakarítás és
síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt,
kísérés.

– Segítségnyújtás veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében és a kiala-
kult veszélyhelyzet elhárításában.

– Szükség esetén a bentlakásos szoci-
ális intézménybe történő beköltözés
segítése.

A személyi gondozás keretében ellátható
feladatok:

– A szociális segítés keretében ellá-
tandó feladatok.

– Az ellátást igénybe vevővel segítő
kapcsolat kialakítása és fenntartása köré-
ben: információnyújtás, tanácsadás és
mentális támogatás, családdal, ismerő-
sökkel való kapcsolattartás segítése, az
egészség megőrzésére irányuló aktív sza-
badidős tevékenységben való közremű-
ködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek
védelmében.

– Gondozási és ápolási feladatok
körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés,
ágyazás, ágyneműcsere, inkontinens
beteg ellátása, testfelület tisztítása, keze-
lése, haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és
protézis ápolása, körömápolás, bőrápo-
lás, folyadékpótlás, étkeztetés (segédesz-
köz nélkül), mozgatás ágyban, decubitus
megelőzés, felületi sebkezelés, sztóma-
zsák cseréje, gyógyszer adagolása, gyógy-
szerelés monitorozása, vérnyomás és
vércukor mérése, hely- és helyzetváltoz-
tatás segítése lakáson belül és kívül,
kényelmi és gyógyászati segédeszközök
beszerzésében való közreműködés,
kényelmi és gyógyászati segédeszközök
használatának betanítása, karbantartá-
sában való segítségnyújtás, a háziorvos
írásos rendelésén alapuló terápia követé-
se (a tevékenység elvégzéséhez való kom-
petencia határáig).

A házi segítségnyújtás az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselője önkéntes
kérelmére indul. A kérelem beszerezhe-
tő, illetve az ellátás iránti igényt az Idő-
sek Klubjában lehet bejelenteni. A házi
segítségnyújtás térítési díj ellenében
igénybe vehető szolgáltatás.

Az ellátásról bővebb tájékoztató kérhető:
Palatin Vivien intézményvezetőtől.
Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Tel.: 94/510-835, 30/549-2552

Az Idősek Klubja áprilisi programjairól

Tölgy bükk gyertyán akác
tűzifa méter hasítottan

vagy kályhakészen 
házhoz szállítva eladó!

Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63

www.tuzifaszombathely.hu



2017 .  május hírmondó

de, hogy is készült a hősök emlékosz-
lopa Nagygencsen?

A nagygencsi Katolikus Ifjúsági Egye-
sület jegyzőkönyvéből (1920)

„A nagygencsi Ifj. Egyesület kebléből
a haza számos tagot fegyverben szólított,
akik közül sokan dicső halált haltak a
harcok mezején. Hogy ezen hősök emlé-
ke a múltban is felejthetetlen maradjon
az ifjúsági egyesület elhatározta, hogy
tiszteletükre emlékoszlopot emeltet. Az
emlékoszlop készítését Kondor József
szombathelyi kőfaragó vállalta el. Az
emlékoszlop az összes költségekkel
15000 koronába került. Az emlékoszlop
leleplezése 1920. május 9-én történt szép
ünnepség keretében. A leleplezést Dr.
Tóth József kanonok végezt. A leleplezés
napján az ifjúsági tagok az iskolában
gyülekeztek. és zászló alatt vonultak fel
templomtérre, ahol a leleplezés történt,
A leleplezésen részt vett Lingauer Albin
országgyűlési képviselő, Ciráky kor-

mánybiztos, gróf Széchenyi Rezső..
stb. A leleplezést megelőzőleg lelkes
beszédet mondott Dr. Tóth József
kanonok úr, a leleplezés után pedig
Kopcsándi Sándor esperes… Majd este
az egyesület mulatságot tartott Király
János vendéglőjében” (részlet a Nagy-
gencsi Katolikus Ifjúsági Egyesület jegy-
zőkönyvéből 1920) 

Az esemény fotója az avatáson ké szült
1920. május 9-én (Perlaki Judit családi
archívumából származik – Köszönjük!)

Hősök napi megemlékezés
A bádogkereszt (Pléh Krisztus) helytörté-
neti jelentősége: 1927-ben „A nagygencsi
ellenforradalom nyolcadik évfordulóján”
ide zarándokolt körmenettel a falu és a
környék népe. Megemlékezve a gencsiek
hősiességéről. „Méreteiben impozáns,
hatásában pedig felejthetetlenül bensősé-
ges ünnepet ült 1927-ben Áldozócsütür-
tök napján Nagygencs közönsége.” 1919.
Áldozócsütörtökén verték le a vörösök a
nagygencsi ellenforradalmat, ez az Áldo-
zócsütörtök nehéz napja volt a falunak.”
1919. május 28-án a gencsiek ellenálltak és
kikergették a faluból a Tanácsköztársaság
csapatait, majd jött a megtorlás (Kopcsán-
di Sándor kanonokot, a falu plébánosát
börtönbe zárták, a kommün végéig ott
sínylődött) és ide terelték ki a falu népét
a kereszt mellett elterülő rétre. „Ezeknek
a szomorú eseményeknek a tanúja volt a
négy hársfa átívelése alatt álló faluvégi
fakereszt”. (Forrás: Vasvármegye, 1927.
május 28. 3. p. A nagygencsi ellenforrada-
lom nyolcadik évfordulója, Dr. Széll Kál-
mán: „Mi történt Nemesbődön és Nagy-
gencsen 1919. május 28–29-én” Vasi
Szemle különkiadása)

Pléh Krisztus

Hatos Gyula az MtVa munkatársa a
duna csatornaigazgatóság szerkesztő-
je–apáti származású- járt a Gencsapáti
Plébániatemplomban és a sekrestye falán
található képről kérdezett és készített
rádiófelvételt, amelyet május 28-án,
Hősök napján hallgathattunk meg a
kossuth rádió vasárnapi újság című
műsorában. köszönet érte. (az adás link-
jét közzétesszük Gencsapáti honlapján)

A Gencsapáti Plébániatemplom sek-
restyéjének déli falán több mint 60 évig
láthatatlan falfestmény restaurálására
került sor 2006-ban. Gyarmati András
festőrestaurátor művész végezte a mun-
kálatokat ő írta le a Hírmondó 2006.
márciusi számában a következőket:

„A sekrestye déli falán, a bejárati ajtó
feletti íves záródású boltmezőben az idő-
sebbek emléke szerint egykor falfest-
mény volt, melyet a II. világháború utol-
só évében szándékosan fedtek el egysze-
rű meszeléssel. Valóban, a szürkés,
szennyeződött festés a falmező teljes fel-
ső felületét borító képet rejtett. Az ábrá-
zolás egy, az akkori Nagygencsen, 1919.
május 28-án történt eseményt mutat be.
A falu lakossága az 1915-től itt plébános-
ként működő Kopcsándy Sándor vezeté-
sével állt ellen a faluba érkező tanács-
köztársaságiak fosztogatásának. A jele-
net a templomi előtti fás térségen ját-
szódik, jobb oldalt látható a reverendát
viselő plébános alakja, aki bal kezében
feszületet tartva, jobbjával a kép közepén
megfestett vasútállomás, és az előtte álló

apró figurák irányába mutat. A kompo-
zíció előterében számos felfegyverkezett
alak mozog, vagy áll, ki lőfegyverrel, ki
pedig csak kaszával, villával, bottal.
Néhányan már, a középen csoportosulók
közül, épp az állomásépület felé lőnek. A
háttérben a templom tornya magasodik,
a torony ablakában a magyar lobogó. Az
égen két repülőgép is feltűnik. A falfest-
mény keretének felső részén felirat hir-
deti az történések helyét, évszámát:
Nagygencs, 1919. május hó 28-án. Az
alkotás mestere valószínűleg az a szom-
bathelyi Steffek Albin volt, aki 1939-ben
a templomhajót is kifestette.”

Varga Albin

60 évig láthatatlan volt…



aZ ISPIláNG NéPtáNCEGyÜttES
ÖNállÓ MűSORa VENdéGEkkEl

Május 20-án az MMIK-ban mutatta be
"Mikor mentem a faluból kifelé" című
műsorát a gencsapáti Ispiláng Néptánc-
együttes. A műsorban közreműködött
Kalász Máté és Zenekara, Takács Dániel,
Lehőcz Zsuzsa, Maronics Ferenc, Kovács
Anna, Tanai Erzsébet és a Kópic Nép-
tánccsoport.

A műsor létrejötte Spiegel Zoltán és
Spiegel Szabó Viktória táncoktatók (az
Ispiláng és a Kópic együttesek vezetői
Gencsapátiban) megszállott szakmai
munkájának és a közösségek hozzáállá-
sának, lelkesedésének volt köszönhető.
Gerlecz László és Gerlecz Edit a műsor-
ban több koreográfia alkotói, szintén
több éve dolgozik az Ispiláng együttessel
segédkezett az est szerkesztésében is.

Láthatott a közönség vasi, somogyi,
rábaközi, tyukodi, keménytelki, palatkai,

györgyfalvi, mezőmadarasi, bukovinai
táncokat színvonalas előadásban és
olyan sugárzó életörömmel, amely a
közönségre is átragadt.

Varga Albin és Gerlecz László népha-
gyományokat felelevenítő anekdotázása
vezette fel a műsort. Mintha csak egy
kocsma- vagy konyhaasztal mellett be -
szél getnének, s ebből a dis kurzusból, él -
ménybeszámolóból egyszer csak élővé
válik mindaz, ami elhangzott. 

A táncok közti szünetekben Tanai
Erzsébet népdalénekes szatmári katona-
dalokat, a Mesebolt Bábszínház művé-
szei, Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel
cso dálatos árnyjátékkal, valamint Kovács
Anna mesemondó bukovinai népmesé-
vel zökkentette ki a közönséget a visele-
tek és táncok színes forgatagából, és ho -
zott új impulzusokat a műsorba.

A néptáncos repertoárt keretbe fog-
lalták a vasi táncok, ezek nyitották a
közel kétórás kavalkádot, és az elma-
radhatatlan Gencsi verbunkkal zárt az

Ispiláng, ami a műsorban többször is
elhangzott, hogy mikor táncolhatjuk el
azt a verbunkot? Csak úgy, mint régen a
gencsi mulatságok, az est – 1 óra 45 perc
műsort követően – most is a verbunk-
kal zárult. 

(A műsort követően tudtuk meg a hírt,
hogy az Ispiláng együttes bejutott a Fel-
szállott a Páva Regionális elődöntőjébe,
szurkoljunk nekik!)

hírmondó 2017 .  május

Még egy hét a Gencsi Söprű Néptánc-
fesztiválig, de már nagy kihívások és
sikerek a gencsapáti néptáncos közös-
ségeknél.

Május 13-án, Bükön rendezték meg a
XV. Szivárvány Regionális Gyermek és
ifjúsági Néptáncfesztivált, ahol a Kópic
és Kiskópic csoportok ezüst a Gezemice

együttes bronzminősítést kapott a szak-
mai zsűri értékelése alapján.

Május 20-án az Ispiláng Néptáncegyüt-
tes műsorát láthattuk az MMIK-ban a
Kiskópic és a Gezemice együtteseink
Székesfehérváron a „Húzd keresztül”
Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon

mutatkoztak be nagy sikerrel. A Kiskópic
csoport Takács Ádám vasi tánckoreográ-
fiájával aranyminősítést a Gezemice
pedig bronzminősítést és különdíjat
kapott, fesztiválon nyújtott teljesítmé-
nyéért. Nagy gratuláció a csoportoknak
és Takács Ádámnak a csoportok művé-
szeti vezetőjének.

Sikeres május a gencsapáti néptáncos berkekben

Gezemice Kiskópic Kópic
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HIR dE téS, RE kláM
lE HE tŐSéG!

1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 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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Látta már bankjegyeken a gencsapáti
értékeket? Vagy épp térképszelvényen
egy mesekönyv inspirációjaként? Esetleg
a regrutaszalagot és öltözetet a gencsi
verbunk tánclépéseivel ékített fotókkal?
Kifestőt Ördögkővel, Szentkúttal, pos-
tással és nordic walkingosokkal? Egyál-
talán tudjuk, milyen helyi értékei vannak
ennek a Szombathelytől pár kilométerre
eső településnek? Már csak ezért is érde-
mes megtekinteni azt a kiállítást, ami
ezeket dolgozza fel kreatív, sok esetben
humoros megközelítéssel!

Gencsapáti Értéktár Bizottsága pá -
lyázati felhívást tett közzé a helyi érték-
tár feldolgozására, ami megkötés nélkül,
bármilyen művészeti formában létrejövő
alkotás lehetett. Egyetlen iránymutatója
az volt, hogy az értéktár elemeit dolgoz-
za fel. Ebből a feldolgozásból, átértelme-
zésből született egy nagyon izgalmas,
sokszínű világ, ami a művelődési ház
emeleti pihenőjének falain kacérkodik
a szemmel. Láthatóan és élvezhetően, a
helyi értékek meglepően sokféle megkö-
zelítésével példázva a fantázia és a krea-
tivitás kimeríthetetlenségét.

Megyei értékeket, gencsapáti értéke-
ket mutat be a kiállítás. Megtalálható
benne a szakrális Szentkút, az Ördögkő
nevű római oszloptöredék, a gencsapáti
tojásfestés hagyománya és a gencsi nép-
tánc és Legénycéh hagyománya – ezek a
megyei értéktár részei Gencsapátiból.

Bodorkós Ferenc polgármester kö -
szöntőjében méltatta az alkotókat, külö-
nösen azt az átörökítő munkát, amelyet

óvoda, a település művészeti közösségei
végeznek. Megköszönte a felnőttek alko-
tó tevékenységét 

Van egy bölcs mondás, miszerint min-
den igazi közösség egyszeri és megismé-
telhetetlen. Ezért is nagy öröm és meg-
tiszteltetés számomra, hogy egy ilyen egy-
szeri és megismételhetetlen közösségnek
lehetek a vendégeként itt” – mondta
köszöntőjében Tausz István, a Vas Megyei
Értéktár Bizottság elnöke. „Gencsapáti
erjesztő kovásza ennek a tevékenységnek,
mert az ő jó példájukon keresztül indult
el Vas megyében is a többi település részé-
ről az a folyamat, hogy a Vas Megyei
Értéktárba javaslatot tegyenek. Ez a kiál-
lítás abban különbözik a korábbiaktól,
hogy kreatív, ötletes megoldásokat lát-
hatunk az alkotók részéről.”  

„Ez egy olyan folyamat, aminek nin-
csen vége, mert mindig előkerül valami.
Hogy mi a tudás, mi a hagyomány ebből?
Többek közt az, hogy tudunk kalinkót
készíteni, tudunk seprűt táncoltatni,
tudunk verbunkot táncolni. Tehát a tudás
az a hagyomány, amit nekünk tovább kell
vinni. Azt gondolom, nagy szépség
nekünk és mindenkinek, aki idelátogat,
hogy lássa: az itt élők ilyen kreatív világban
próbálják megközelíteni saját értékeiket” –
összegezte a kiállítás tapasztalatait Varga
Albin, a művelődési ház igazgatója.

Fotókat találhat kiállításunk meg-
nyitójáról az alábbi linken: http://vaska-
rika.hu/hirek/reszletek/13380/ertekek-
rol_kreativan_gencsapati_ertekeit_fel-
dolgozo_tarlat_nyilt/

Gencsapáti az értékek mentén A díjakat Bodorkós Ferenc polgár-
mester, Tausz István a Vas Megyei
Értéktár Bizottság elnöke és Varga Albin
a Helyi ÉB vezetője adták át.

Jöjjenek az alkotók, akik elismerő
oklevelet és ajándékot vehettek át a
megnyitón

Gyermekek: Balaton Viola, Bodorkós
Boglárka, Sámson Zoltán, Csabai Janka,
Tóth Gyöngyi, Tóth Tamás, Pék Berta-
lan, Pék Viktor

Felnőttek: Tóth család, Ávár József,
Tömőné Darázs Tünde, Flórián Zoltán

Gyöngyös-kert Óvoda – Pöttöm-
pötty csoport-tojásminták (Bogdán
Zsolt, Czóbel Diána, Lénárt Berta Pan-
na, Marozsán Mirtill, Ódor Anna, Ódor
Kristóf, Tömő Anna) 

Gyöngyös-kert Óvoda – Gencsapáti
népszokások az Óvodában (Gájer Lász-
lóné, Geröly Csabáné, Horváth Gáborné,
Nagyné Burkon Andrea)

különdíjat kaptak a zsűri döntése alapján:
– Gyöngyös-kert Óvoda Nagy csoport-
Gájer Lászlóné és Horváth Gáborné Csi-
teri-csütöri történet-komplex mesefel-
dolgozás munkájáért
– Pék Krisztina- Szentkúti böngésző
színező alkotásáért
– Milos Dávid–Nagy Fanni–Varga
Kata – Gencsi Verbunk alkotásáért
– Gyöngyös-kert Óvoda „Kre-aktív”
díjat kapott a zsűritől

A fődíjat (fényképezőgépet) balaton-
Szanyi Viktória és balaton andrás
vehette át (Gencsapáti értéktára térké-
pen, „Gyöngyöző értéktár fa”, Gencsa-
páti értékei bankjegyeken alkotásaikért)

Írás és fotó: Büki László

Tausz István és Bodorkós Ferenc adja át a fôdíjat 
Balaton–Szanyi Viktóriának Böndicz Mátyás gencsi és sitkei söprût táncol a megnyitón


