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Négy nap királyság a Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválon
Parádés hangulat, örömteli muzsika,
hip-hop, funky, nép- és rockzene, ilyen
volt idén az őrületes pünkösdi királyság.
Pénteken kezdődött.
Nyárindító napok kezdődtek múlt
pénteken este a gencsapáti sportpályán:
hatalmas tömeg és tapsvihar fogadta a
csodálatos hangú Rúzsa Magdit, a hangulat az Ocho Macho buliján is kitartott.
Papírhajón Bolyongó, tiszta derű, elragadó akusztikus zene – saját stílusát így jellemzi a Margaret Island, ebből hoztak
nagy adaggal a pünkösdi fesztivál második napjára.
Rengetegen kíváncsiak voltak az öt
éve alakult, magyar népzenei ízzel kevert
folk-popot játszó csapatra, akik néhány
hete azt üzenték vasi rajongóiknak,
vigyék magukkal a hétköznapi problémáikat a koncertre, hogy majd legyen
mit fel- és megoldani a közös énekléssel. Lábas Vikiék örömzenét ígértek, és
nem okoztak csalódást. Az énekes lány
külön megdicsérte a közönséget, a legtöbben kívülről fújták a dalokat. Mészáros Eszter például, akiről kiderült, ünnepelni jött a barátnőivel. A kapuvári lány
15 éve táncol az ottani néptánc-együttesben, néhány órával a koncert előtt a
Vincze Ferenc szólótánc-versenyen
ugrós kategóriában versenyt nyert. A
lányok azt tervezték, megvárják még a
Csík zenekart, belehallgatnak a Punnany
Massifba, csak utána utaznak haza.
Sokszínű fellépő gárda
Hatalmas bulival, igazi nagyszínpados produkcióval érkezett Gencsapátiba
szombaton este az egyedi hangzású „társadalom-funkot” játszó Punnany. Egyet
sem hagytak ki a legnagyobb slágereik

közül, a rajongók hálásan, jó hangosan és
hibátlanul énekelték a Vendéglátós, a
Szabadont, a Hétköznapi hősöket, vagy
éppen az Élvezd dalt. Mészáros Zsoltnak a kedvencei lettek, annak ellenére,
hogy a szombathelyi metálrajongó fiatalember az Edda miatt zarándokolt el a
fesztiválra. Farkas Roland Wolfie-t és
zenekarát végighallgatta az a Sopron
mellől érkezett csapat is, akiktől csupa
jót hallottunk a gencsapáti zenei és
gasztrofesztiválról, dicsérték a családias
közeget, a szervezést, a nyitottságot, és a
soproni viszonylatban baráti étel-, italárakat.
A pécsi bandával párhuzamosan az
egyik sátorban a Csík zenekar játszott:
szívből és szívhez szóló dalaik, felvidéki
összeállításuk, csángó muzsikájuk külön
sziget volt a szombat estében. Az Edda
ismerős dallamaira visszatódult a közönség a nagyszínpad elé – akkorra már elkészült az összes szelfi, szépen fogyott a
csavart krumpli, a lángos, a csülök, a sör,
a rozé-fröccs és a pálinka. Pataki Attila a koncert előtt dedikált, aztán felhangzott az 1990-ből való Győzni fogunk!, a
Minden sarkon álltam már és sorban a
többi kedvenc. Közben az I love the
2000’s blokkban mások mellett Náksi és
a Happy Gang, éjjel pedig külföldi előadók Groove Coverage és a Master Blaster szólt a lemezjátszók mögül.
A vasárnap este a rockereké volt – a
délután a 22. Gencsi Söprű Néptáncfesztivállal a népművészeté (külön beszámolunk róla)
Természetesen más közönséget vonzott a fesztivál vasárnapi programkínálata: a Mátraalja vidékéről származó, „rock
and road”-ot játszó Road korábban turnézott a Tankcsapdával. Most is előttük,
de nem előzenekarként mutatkoztak be.
Este 10-re amerre néztünk, rockereket
láttunk felnőtt és gyerek kiadásban, teljesen megtelt a nézőtér. Lukácsék a kezdetektől napjainkig időrendben haladva
vonultatták fel leghíresebb dalaikat, a
hallgatóság pedig egy emberként indult
be rájuk. Az extra látványvilágú színpadkép, a pirotechnika, a kivetítőkön futó
animációk és a tökéletes hangzás együtt

adták a profi produkciót. A kisebb színpadon a Bagossy Brothersnek tapsoltak
sokan, hajnalig ott a dj-ké volt a terep. Az
utolsó nap nagy durranásai, az Ismerős
Arcok és a Lord zenekar után a Mokka
Tribute Band köszönt el egy évre a
közönségtől.
(forrás: vaol.hu)

Köszönjük Gencsapáti
A fesztiválszervezők nevében köszönjük minden gencsapáti lakos türelmét, megértését. Sajnos idén a helyszűke miatt, csak a vasárnap délutáni
Gencsi Söprűre tudtuk ingyenesen
beengedni közönségünket, hiszen több
helyszínen egy időben is zajlottak a
programok, a terülten pedig nem volt
módunk más beléptető rendszer kialakítására, engedélyeztetésére. Higgyék
el mi sajnáltuk a legjobban. Az esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk.
Köszönjük az ezer fő gencsapátinak,
hogy személyesen is megtisztelte rendezvényünket, és élt a kedvezményes
jegyvásárlás lehetőségével. A jövőben a
fesztivál házirendjét – amely kötelező
elem a nagyrendezvények esetében,
honlapunkon és a helyszínen volt
olvasható – nyomtatott formában is
nyilvánosságra hozzuk időben, hogy
elkerüljük az esetleges félreértéseket.
Köszönjük minden helyi lakosnak,
önkormányzatunknak, támogatóinknak a segítségét, hogy Nyugat-Dunántúl egyik legjelentősebb zenei fesztiválját megvalósíthattuk és végérvényesen Magyarország fesztiváltérképére
helyezhettük Gencsapáti nagyrendezvényét.
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22. Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivál

Több száz fotót találhat rendezvényünkről a vaskarika.hu oldalon:
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/15310/a_hagyomanyorzes_hagyomanya-xxii_gencsi_sopru_regionalis_neptanc/
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19 együttes, 520 táncos, 22 produkcióját láthatta a rendezvénysátrat zsúfolásig megtöltő közönség és a szakmai
zsűri Pünkösdvasárnap Gencsapátiban.
A fesztiválon bemutatkoztak az előző
napi 5. Vincze Ferenc szólótánc-verseny
fellépői (76 versenyző 41 produkcióját láthatták az érdeklődők Pünkösd szombatján a Művelődési Ház és Könyvtárban,
amelyről külön beszámolunk). A közönséget először a Vasi Népdalstúdió Csicsergő csoportja somogyi pünkösdölővel
és moldvai népdalokkal, majd Bodorkós
Ferenc polgármester köszöntötte, dr.
Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés
alelnöke arról beszélt a megnyitójában,
hogy május 12-én, Bükön a Szivárvány
Gyermek Néptánc Fesztivált nyitotta
meg, ahol 800 gyermek mutatkozott be
az ország minden tájáról. Kiemelte: ha
egy hétre egymástól két ilyen nagyszabású, hasonló tematikájú rendezvényt
meg lehet tartanai, akkor a népi kultúra,
néptánc nincs elveszve, és ahhoz hogy a
programot magas színvonalon meg
lehessen rendezni, a feltételek biztosítva
lesznek. Amint mondta, a gencsapáti rendezvény különleges, mert megférnek egymás mellett a különböző stílusok, talán
Magyarország egyetlen olyan rendezvénye, ahol a könnyűzene és a népzene egy
kereten, egy udvaron belül tud megvalósulni. Az alelnök megemlékezett a nemrégiben elhunyt Antal Lászlóról, Tóni
bácsiról, aki a Vas megyei néptáncmozgalom elindítója, művelője és szellemi
alapjainak lerakója volt, sokszor a zsűriből osztotta meg a véleményét. (A Gencsi
Söprűn 20 alkalommal volt a zsűri tagja)
Idén a zsűri tagjai voltak: Sztanó Hédi etnográfus, filmrendező, Kupec Mihály, a fesztivál egyik vendég együttese,
az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes művészeti vezetője, néptánc pedagógus, koreográfus, Székely Levente, a
kolozsvári táncház mozgalom elindítója,
a Kalamajka együttes prímása.
Kérdésünkre Németh Ildikó néptáncművész, néptánc pedagógus, Harangozó díjas táncos, a Magyar Állami Népi
Együttes örökös tagja, a zsűri elnöke úgy


értékelte a Vincze Ferenc szólótánc-versenyt, hogy „Le a kalappal!” – országosan
nincs még egy ilyen verseny, ahol ennyire felkarolják a saját hagyományaikat: a
több mint 76 résztvevő vasi táncanyagot táncolt rendkívül magas színvonalon. A Gencsi Söprűről szólva úgy fogalmazott: minden elismerés megilleti a
négy órás gálát, amelynek műsorát a
régióban élők rakták össze, gyönyörű felhozatal volt, minden nagyobb műhely
szerepelt, köztük az Ungaresca, a Szökős,
a körmendiek, a gencsiek.
Országos zsűrikben is megfordulok,
látom, hogy ez az élvonal. Az idei Gencsi
Söprű a már a 22. volt, nem először zsűriztem itt, nagyon alapos munkát végeznek itt, kiteljesedett az, amit annak idején mi elkezdtünk. A táncház mozgalomnak nagyobb súlya inkább az ország
másik felében van, jó lenne Vas megyét
jobban bevonni, sajnos messze esik a
központtól. A zsűri nagyon meg volt elégedve azzal is, hogy a Söprű nem verseny, hanem egymásra is kíváncsiak a
közösségek, megnézik a másik műsorát.
(forrás: vaol.hu)
A fesztivál színpadi bemutatóit követően
szakmai értékelés kezdődött a Művelődési Ház és Könyvtárban ahol minden
együttes műsorát külön értékelték (hát
már hétfőn lett vége az értékelésnek).
A látottak alapján a zsűri különdíjjal
is jutalmazott produkciókat, a 8 különdíjat kapták:
– Béri Balog Ádám NéptáncegyüttesKörmend. Csollányné Horváth Krisztina–Csollány Csaba: Vág-Garam közi
táncok
– Reményik Evangélikus Általános és
Művészeti Iskola Möndölecske csoportja. Kővári Réka–Molnár Péter: „Bárány
szőrén a leány...”
– Énekes Lenke Hagyományőrző Néptánc Egyesület Zsámboki László „Hadd
nézzem a királynétokat” táncok Vitnyédről
– ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes
és Reményik Evangélikus Általános és
Művészeti Iskola Berke csoportja. Molnár Péter: Gyertek fiúk…
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– Kópic Néptánccsoport Gencsapáti.
Spiegel Szabó Viktória–Spigel Zoltán:
Dél-Alföldi táncok
– Kacagány Táncegyüttes Sopron.
Varjaskéri Anita–Sipos Ferenc: Bukovinai táncok
– Gradisce HKE Szentpéterfa. Jéránt
György: Bunyevác táncok
– Ilosvai Selymes Péter NE Nagyida.
Kupec Mihály–Dobsa Tamás: Csallóközi táncok
Természetesen fesztiválunk nem verseny, szakmai találkozó, ahol mindig jó
együtt lenni a műfaj szereplőivel és a
közönségünkkel. Engedjenek meg egy személyes élményt. Szombaton a Csík Zenekar koncertjére már megérkeztek a györgyfalvi hagyományőrzők, ráadásként az „ő
nótájukat” húzta a zenekar, a „Villás farkú
fecske..” kezdetűt, táncra is perdültek, majd
meginvitálták a zenekart egy jó hazai pálinkára, ők pedig megtisztelték a messziről
érkezett vendégeket. Öröm volt a javából…
A fesztivál résztvevői voltak: Ungaresca
Táncegyüttes • ELTE-SEK Szökős Néptáncegyüttes • Béri Balog Ádám Néptáncegyüttes (Körmend) • Gradisce Horvát Kulturális Egyesület (Szentpéterfa) •
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes- Ispiláng Néptáncegyüttes
Gencsapáti, • Kópic Néptánccsoport
Gencsapáti • Kiskópic Néptánccsoport
Gencsapáti • Reményik Evangélikus Általános és Művészeti Iskola Möndölecske
és Berke csoportja • Sárvári Néptánckör
Egyesület • Német Nemzetiségi Tánccsoport Vaskeresztes • Énekes Lenke Hagyományőrző Néptáncegyüttes Vitnyéd •
Vasi Népdalstúdió Csicsergő csoportja •
Četarci Horvát Kulturális Egyesület Felsőcsatár • Sopron Táncegyüttes • Kacagány Néptáncegyüttes Sopron
Fesztiválunk vendégei voltak: Ilosvai
Selymes Péter Néptáncegyüttes (Nagyida – Felvidék), Györgyfalvi Hagyományőrző Együttes (Erdély)
A fesztivál zenekara: Boglya Népzenei Együttes, Fajkusz Banda
Köszönjük az együtteseknek, zenekaroknak hogy ismét megtiszteltek bennünket, a közönségünk kitartását és biztatását, támogató és együttműködő partnereinknek a segítséget, amely ismét
lehetővé tette a fesztivál megvalósítását.
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-Magyarországi
Néptáncszövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Péter P. Bútoripari
Kft., Martin György Néptáncszövetség
va
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Önkormányzati hírek
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 24-én 16.00
órakor rendkívüli, nyilvános testületi
ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Tolnay Ákos önkormányzati
képviselő (6 fő). Kiss Tibor önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltága miatt
nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés
során döntött arról,
hogy az iparterületen lévő 18 db önkormányzati ingatlan értékesítésével kapcsolatos napirendi pontot – az Önkormányzat üzleti érdekeinek védelme
érdekében – zárt ülésen tárgyalja,
az önkormányzati épület-felújítási, energetikai korszerűsítési pályázatok aktuális helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadta, egyben a Gyöngyöskert Óvoda Gyöngyös-kert Óvoda felújítási, fejlesztési és energetikai korszerűsítési munkálatainak megvalósítása érdekében, egy óvodai mosogatógép beszerzésére és beüzemelésére, valamint az
óvodaépület megközelítését biztosító
bejárati kapu lakatosmunkák elvégzésére 1.000.000,- Ft-ot biztosított.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. április 24-én
– a nyilvános ülést követően – zárt ülést
tartott a Polgármesteri Hivatalban.

A Képviselő-testület a benyújtott vételi
ajánlat alapján
döntött arról, hogy a 18 db, összesen 19
ha 3153 m 2 nagyságú önkormányzati
ingatlan egyben történő értékesítése
érdekében telekalakítási kérelmet nyújt
be a földhivatalba,
jóváhagyta az ingatlanértékesítésre
vonatkozó a pályázati felhívást, és felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak a település
honlapján történő közzétételéről.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. május 7-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati képviselő (6 fő). Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltága miatt nem
tudott részt venni a Képviselő-testület
munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés során elbírálta a Dózsa utca és a Hunyadi
úti járdafelújítás közbeszerzési eljárása
során benyújtott árajánlatokat – a testület közbeszerzési eljárást érvényesnek és
eredményesnek nyilvánította, a benyújtott árajánlatok alapján mindkét járdaszakasz felújítását – mint legkedvezőbb
ajánlattevő – a SZKENDÓ Kft. végzi.
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Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2018. május 17-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Abért Valentin, Geröly Tibor
alpolgármester, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati képviselő (6 fő). Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltága miatt nem
tudott részt venni a Képviselő-testület
munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés
során döntött az iparterületen lévő 18
db, összesen 19 ha 3153 m 2 nagyságú
önkormányzati ingatlan egyben történő
értékesítésére benyújtott árajánlatokról
– a testület a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította, a VASI ÁRCSI
Kft. vételi ajánlatát elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására
Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Lomtalanítás
Az Önkormányzat 2018. május 8-án
megrendelete a közszolgáltatótól a 2018.
évi lomtalanítást és az elektronikai lomtalanítást.
A közszolgáltató az önkormányzati
megkeresésre még nem válaszolt.
Az Önkormányzat a lomtalanítás
időpontjáról a település lakosait tájékoztatni fogja.
Bodorkós Ferenc, polgármester

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
Természet, sport,
művészet – dicsőség, búcsú
A Tudorka csoport benevezett a
Herényi Virágúton megrendezésre kerülő Óvodás Kertépítő Versenyre.
A kiírás szerint „Család udvara”
című kompozíciót kellett készíteniük.
Fűszernövényekkel teli, pihenő hellyel,
száraztaposó ösvénnyel (Kneipp módjára) megalkotott munkájuk díjazásra
került.
Köszönjük a támogatást a Kiss Kertészetnek és Seres Györgyi, szülőnek!
„Miénk volt a rét” május 4-én
A Cseperedő csoport a kőszegi Alsóréten töltött egy vidám délelőttöt.
A fűben önfeledten, szabadon, ugyanakkor a természetvédelem szabályait

betartva futkároztak a gyermekek.
Együtt, csapatban győzték le az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont
és az Írottkő Natúrparkért Egyesület
munkatársai által kiépített „akadályokat”.
Az állomásokon gólyafészket építettek, az
év madarával, a vándorsólyommal kapcsolatban kaptak feladatokat, sólyomjelmezbe bújtak, és a méhek, rovarok világába nyertek betekintést. Elfáradva, de
sok hasznos tudnivalóval, információval
a tarsolyukban érkeztek haza.
Bízunk abban, hogy a gyerekek itt
megszerzett élményeik alapján, a családi kirándulásokon, a réten, felidézik a
játékosan megszerzett tudást, ismeretet,
és örömmel mesélnek az Alsó-réten történtekről!

Köszönjük a Szülők Közösségének az
anyagi támogatást és Kóródi Blankának – az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének – a közreműködést!

rajzosaink1 kép hiányzik
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Sport
A Swietelsky-Haladás VSE futsal csapatának két játékosa – Horváth Péter,
Hajmási Milán – látogatott el a Cseperedő csoporthoz. Az óvodás fiúk bátran,
vidáman játszottak a kupagyőztesekkel.

A Tudorka és a Cseperedő csoportos
gyermekek a „Múzeumnyitogató –
NAP” programsorozat keretében a Képtárba látogattak el. A kiállítótérben játékos, mesés foglalkozás keretében figyelték meg a fény és a színek útját. A foglalkoztatóban pedig zsugorfóliából fényszín amulettet készítettek.
„Zenemanók” – bérlettel rendelkező
gyerekek „A tánc világnapja” alkalmából
készült „Táncoltatók” előadást hallgatták és tekintették meg. A Savaria Szimfonikus Zenekar lélekemelő zenéjét, szemet gyönyörködtető tánc kísérte.

velődési Ház közös szervezésében megvalósuló Ambrózy versmondó-versenyen a Tudorka csoportból Bilics Kiara
Fruzsina és Németh Kíra Tíria képviselte
közösségünket.
A művelődési ház nagy színpadán jó
kiállással, bátran, átéléssel, a zsűrit meggyőzve adták elő verseiket. Korcsoportjukban Kíra első, Kiara második helyezést ért el.
Helytállásukat köszönjük és gratulálunk nekik!
A verseny mellett egyidejűleg a „Gondoltam egyet!” és a „Tavaszi zsongás”
címmel kiírt rajzpályázat minden kategóriájában (középső- és nagycsoport,
Cseperedő és Pöttöm-Pötty csoportok)
gyermekeink dobogós helyezéseket és
különdíjat nyertek.
1. helyezés: Preisz Ada
2. helyezés: Gáspár Virág, Gáspár Réka,
Janzsó Fruzsina
3. helyezés: Vörösvári Gréta
különdíj: Retkes Ágnes
Büszkén gratulálunk a lányoknak!
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„Három egész napon át
Bújtam erdő vadonát,
Gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam.
Három egész napon át
Faragtam egy furulyát,
Vadrózsából tündérsípot csináltam.
Búcsúzóul szaporán
Megfújom a furulyám,
Elmegyek én árkon-bokron, sövényen.
Árkon át és bokron át
Elhagyom az óvodát,
Tanulok az iskolában serényen.”
(Weöres Sándor)
Búcsúznak az Óvodától:
a Tudorka csoportból: Anderkó
Zalán Zétény, Balogh Bella, Bilics Kiara
Fruzsina, Bogdán Ádám Rudolf, Böndicz
Balassa István, Burka Bianka, Egervölgyi
Bálint, Erdősi Zalán Zoárd, Kiss Henrietta Leila, Lukács-Farkas Balázs, Schreiner Dóra, Sipos Noel, Soós Adrienn,
Soós Eszter, Stieber Bence Ferenc, Szalai
Bálint Roland, Szedmák Anna Julianna,
Varga Bálint, Vincze-Kiss Olivér István
a Cseperedő csoportból: Lajos Vince
Valér
a Pöttöm-Pötty csoportból: Egervölgyi Ramóna, Gáspár Virág, Janzsó
Fruzsina
Iskolás éveikhez kívánunk derűt, lábuk
alá utat, biztosan járhatót!

A Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és
Körzeti Bölcsőde, Tanakajd Község
Önkormányzata és a Petőfi Sándor Mű-

A Pöttöm-Pötty csoport búcsúzói

Tudorka csoport

Cseperedő csoport
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Egyházi események, programok
JÚNIUS 3. VASÁRNAP: ÚRNAPJA
8.00: Szentmise a Szent Jakab plébániatemplomban, majd úrnapi Körmenet (az elsőáldozók és a bérmálkozók
részvételével.)
JÚNIUS 10. VASÁRNAP 17.00: „Szent
Jakab-futás” a szokott útvonalon.
A kőszegi Jézus Szíve templom előtti
téren úti áldás, majd indulás Gencsre, tetszés szerint futva, gyalogolva, kerékpárral, görkorcsolyával vagy rollerrel. (Az
útvonalat a korábbi évekhez hasonlóan

a Rendőrség és a Polgárőrség biztosítja.)
A futás után a gencsi Közösségi ház udvarán agapéra (szerény uzsonnára) várjuk a
résztvevőket.
Szeretettel hívunk minden sportolni
szerető embert: a gyermekeket, családokat, fiatalokat és időseket egyaránt.

nincs 1 kép????

Az egyházközségi hozzájárulás gyűjtése
júniusban kivételesen 06.24-én, vasárnap délután 3 és 5 óra között lesz a Plébánián.
Gencsapáti Egyházközség

Elsőáldozás és bérmálás
Szép napra ébredtek május 13-án, azok
a hittanos gyermekek, akik ezen a
napon, Urunk mennybemenetelének
ünnepén, először járulhattak a szentáldozáshoz: huszonketten Gencsapátiban
és öten Perenyében.
Az örömtől és vágyakozástól sugárzó
tekintetű, csillogó szemű gyermekeket
szüleik, testvéreik, nagyszüleik és szerető
hozzátartozóik kísérték az Úr oltárához.

Hálásan megköszönjük plébánosunknak, Bálint atyának a szép, megható ünnepi szentmisét és szívhez szóló
gondolatait, Tóthné Horváth Gyöngyi
hitoktatónak pedig a felkészítést. Köszönet a kedves szülőknek minden segítségnyújtásért, amellyel e szép nap méltó
megünneplését támogatták.
Május 19-én, szombaton délután a 3
órakor kezdődő püspöki szentmisében

Dr. Székely János megyés püspök 24 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Gencsapátiban, a Szent Jakab plébániatemplomban. Szentbeszédében Püspök atya közvetlen hangon szólt a fiatalokhoz: tanulságos történetek segítségével, a Krisztus melletti tanúságtétel fontosságára hívta fel a figyelmet, s ennek
tevékeny gyakorlására bátorította őket és
a jelenlévőket.

A képen a gencsi elsőáldozók: Abért Armand, Bodorkós Márton, Bognár Botond, Bozzay Adrianne, Böndicz Bíbor Anna, Burka Cintia,
Gombás Alexandra, Hittaller Levente, Kalányos Richárd, Kalányos Szilvia, Koltai Gréta, Kovács Milán, Lénárd Vilmos, Mészáros Fanni,
Mucza Lídia, Őry Bulcsú, Németh Dániel, Németh Lőrinc, Pass Júlianna, Rozmán Bálint, Sipos Napsugár, Szabó Marcell, Szabó Zaránd.
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A képen a bérmálás szentségében részesültek: Bálint Nóra, Fatalin Máté, Flór Dániel, Horváth Ádám, Imre Máté, Katavics Balázs, Kiss
Attila Róbert, Kozmor Dániel, Molnár Gabriella, Németh Tímea, Paulovics Mária, Reményi Rebeka, Rózsa Ramóna,Spanyó Martin,
Stumpfel Bence, Szabó Gergő, Takács Ferenc Ferdinánd, Torma Viktória, Tóth Dorina, Tóth Viktória, Varga Bálint László, Varga Benedek,
Varga Laura, Varga Vivien, valamint Dr. Székely János megyés püspök, Harangozó Vilmos kerületi esperes és Gombos Bálint plébános.

Egy óra békesség világszínvonalon –
Igazi harmónia a disszonancia kvartett alatt…

Bozsodi vonósnégyes Bálint atyával
A Bozsodi Quartett koncertjét Pünkösdhétfőn, a 10 órai szentmisét követően láthatták az érdeklődők – akik állva tapsoltak a koncert végén.
Köszönjük a fergeteges élményt a
Bozsodi testvéreknek, akik Haydn és
Mozart muzsikáját (a Disszonancia kvartettet szólaltatták meg kiváló akusztikájú templomunkban.) A Szentkút
búcsúra tervezett koncertet a Pünkösdi
Fesztivál idején mutatta be a zenekar.
Muzsikájukkal olyan békeséget és harmóniát varázsoltak a falak közé, amely
minden jelenlévőt megérintett és felállva tapsoltunk. Gratulálunk a zenekarnak
és köszönjük az élményt!

2018. május
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V. Vincze Ferenc Szólótáncverseny
A Gencsapáti Művelődési Ház és
Könyvtár és Gencsapáti táncos közösségei a Muharay Elemér népművészeti
szövetséggel együttműködve 2018.
május 19-én Gencsapátiban rendezte
meg az V. Vincze Ferenc Szólótáncversenyt. A versenyen 76 versenyző 41 produkcióját láthatta a közönség és a szakmai zsűri.
Díjazott szólisták:
Gyermek kategóriában gyöngy díjban részesült: Molnár Rozália, Badics
Dóra, Pala Renáta, Horváth Viola Karolina és Horváth Bianka Sára. Seprű díjban részesült: Péhm Gellért.
Serdülő kategóriában gyöngy díjat
kapott: Molnár Gabriella, Pozsgai Nóra
és Lajtai Johanna. Seprű díjban részesült:
Andor László, Móritz Gergely és Németh
Bence László.
Ugrálós kategóriában gyöngy díjban
részesült Zöki Réka és seprű díjat kapott
Fehér Levente.
Verbunkos kategóriában gyöngy díjazott lett Csollány Boglárka, Korbacsics
Vera, Marics Viktória, Szabó Veronika és
Molnár Viktória. Seprű díjban részesült
Pálmai Kristóf, Mesterházi Tamás, Milos
Dávid és Czobor László.
A Vincze Ferenc díjak két korcsoportban megosztva kerültek kiosztásra.
Gyermek kategóriában Szabó Csenge – Szőllősi Bence párosa nyerte el,

szóló táncos kategóriában Németh Barnabás és Molnár Bence nyerte el.
Serdülő kategóriában Kovács Noét
illette a díj.
Ugrálós kategóriában Mészáros Eszter – Németh Dávid és Tóth Adrienn –
Pothárn László párosok kapták meg.
Verbunkos kategóriában pedig
Tóth Bianka és Tóth András páros
érdemelte ki a díjat.
A verseny a vasi néptánchagyomány igazi ünnepe volt. A versenyünket Bodorkós
Ferenc polgármester nyitotta meg kiemelve a hagyomány átörökítését. A megnyitó kapcsán megemlékeztünk a nemrég elhunyt Antal László néptáncpedagógus, koreográfusról, aki az előző négy
alkalommal is a szólótáncverseny szakmai bíráló bizottságának tagja volt, a
Gencsi Söprű Néptáncfesztiválon pedig
20 alkalommal ült a zsűriben. Tanai
Erzsébet somogyi népdalt énekelt Tóni
bácsi emlékére.
A táncosok a Boglya Népzenei Együttessel 8.30–10.30 között próbálhattak.
A zenekar az adott tánchoz mindig más
dallamot választott, így az improvizációs
készség még inkább megfigyelhetővé vált
az előadóknál. A verseny 11–13 óra között
41 produkció bemutatásával zajlott.
A versenyt követően közös ebéd,
majd kézműves foglalkozások várták a
gyermekeket, amíg a zsűri értékelt. Az
eredményhirdetést követően külön szak-

mai értékelés következett késő délutánig
a Művelődési Ház és Könyvtárban. Gratulálunk minden indulónak, a díjazottaknak külön, hogy ilyen szép napot varázsoltak Pünkösd szombatján Gencsapátiba! A díjazottak másnap a „Gencsi Söprű” Néptáncfesztiválon is bemutatkoztak
nagy sikerrel!
Varga Albin, Gencsapáti HNE
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XII. Búcsúi Fogathajtó Verseny
Időpont: 2018. július 29. (vasárnap)
Helyszín: Gencsapáti Sportpálya
Hagyományos fogathajtó ver se nyünkre invitáljuk az érdeklődőket Jakab
búcsú napján Gencsapátiba
Program:
11.00 Akadályhajtás-első forduló
13.00 Ünnepélyes megnyitó
13.30 Akadályhajtás második forduló
(összevetés)
15.40 „Vadászhajtás”
17.30 Eredményhirdetés
A versenyszámok között lovas-ügyességi bemutatót tekinthetnek meg az
érdeklődők!

A két szám összetett győztese egy
vándorserleget nyer el, aki három egymást követő alkalommal megnyeri az
összetett versenyt a vándorserleg örökös
tulajdonosa lesz.
Az eredményhirdetést követően tombolasorsolás! (Fődíj: 1 póniló és sok-sok
értékes ajándék)
A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ:
Geröly Tibor 06-30/9271-013
e-mail: geroly.tibor@icloud.com
Művelődési Ház és Könyvtár Gencsapáti
06-30/560-5099, gencsmuvhaz@gpinet.hu

A Hősökre emlékeztünk…
Hősök napi megemlékezést tartottunk
2018. május 27-én a szentmisét követően a Hősi emlékműnél.
A megemlékezésen Gombos Bálint
plébános úr mondott ünnepi beszédet,
közreműködött Tanai Erzsébet népdalénekes. Bálint atya remekül összefoglal-

ta a Hősök napja üzenetét, eredetét. Közös imádsággal zárta gondolatait. Kö szönjük!
A Hősi emlékművet Gencsen és Apátiban is megkoszorúzta Bodorkós Ferenc
polgármester és Jáger József önkormányzati képviselő.
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Apróhirdetések
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m 2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár utazásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
• 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, pin-

cével, szőlővel, teljes felszereléssel, valamint 785 m2-es szántó eladó. Érdeklődni
a 94/321-373, vagy 06/20/511-5359 telefonon. Villany van, víz megoldható.
• Immár 30 éve közmegelégedésre,
előnevelt csibe rendelhető TSL tojó-hibrid 610 Ft/db, hús-hibrid 530 Ft/db,
kakas 520 Ft/ db, a vegyes 500 Ft/db. 20
kg-os csirketáp rendelhető 3300 Ft-os
áron. Szállítás: 2018. március közepe,
második szállítás április vége. Rendelést
lehet leadni személyesen Gencsapáti
Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047.
• 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 m 2 helyiség fűtéséhez javasolt.
Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
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• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), új katlan üsttel és nagy kovács satu eladók!
Érdeklődni: 06/30/4734-519
• 120, 140, 300 literes boroshordó, 60
l-es szőlőprés, 2 db 50 literes üvegballon tartóval 1 db 20 l-es üvegballon
eladó! Tel.: 30/2255-552
• Gencsapátiban CK lapok: 120×80 cm
– 490 Ft/db, 125×120 cm – 690 Ft/db
áron eladók (10 mm vastag), kis és nagy
tételben is! Érdeklődni: 06/20/9817-007
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• Megbízható, munkájára igényes segítséget keresek, családi ház takarítására. Heti 1 alkalommal, 4 órában. Érdeklődni a 06 20 421 8790 telefonszámon
lehet.

KŐKA-TEAM KfT.
Cégünk vállal:
• összetett adminisztratív szolgáltatást (pl. jegyzőkönyvek írása, kísérőlevelek
elkészítése, táblázatok, kimutatások készítése, statisztikák készítése, adatfeldolgozás és rögzítés, számlázás, levelezések, fax és szkennelés, megrendelések lebonyolítása stb.)
• PR és kommunikációs tevékenységet, rendezvényszervezést (pl. konferenciaés esküvőszervezés, tárgyalások egyeztetése, előadások szervezése, meghívók kezelése, ajándéktárgyak megrendelése, stb.)
Manapság egyre több vállalkozás, cég él az általunk kínált lehetőséggel, mivel egyrészt számtalan területen tudjuk segíteni az ügyfelek munkáját, továbbá költséghatékonyabb, mint egy állandó alkalmazott foglalkoztatása.
FoRduljoN HozzáNk BIzAlommAl!
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
+0 vagy kapcsolat.koka@gmail.com

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR,
SZÁ MÍ TÓ GÉP
KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA
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
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Táncos sikerek – májusi fesztiváldömping
Május 5-én a Kópic Együttesünk a
„Húzd keresztül” című országos minősítő fesztiválon szerepelt Székesfehérváron. Az ország táncművészeti műhelyei részvételével megvalósult rendezvényen Spiegel-Szabó Viktória és Spiegel
Zoltán: Dél-alföldi táncok koreográfiájával a nagyon előkelő ezüst minősítést értek el. Ezt a produkciót láthatta a kö zönségünk a Gencsi Söprű Néptáncfesztiválon Pünkösdvasárnap, amelyet a zsűri különdíjjal jutalmazott. Gratulálunk
a táncosoknak és tanáraiknak.

Május 12-én az Ispiláng Néptáncegyüttes a Bakony Fesztiválon bukovinai és
balázstelki táncokkal mutatkozott be. Az
együttes különdíjat kapott és beválogatták előadásukat a fesztivál gálaműsorába.
Gratulálunk az együttesnek a nagy sikerhez! Együttes vezetők, koreográfusok:
Spiegel-Syabó Viktória és Spiegel Zoltán
Kiskópic Néptáncegyüttes május 12-én
a Szivárvány Regionális Néptáncfesztiválon mutatkozott be Takács Ádám
együttes vezető „Mezőföldi táncok” című koreográfiájával, amely bronzminő-

sítést kapott a szakmai zsűri véleménye
alapján, amelyhez gratulálunk.
Május 26-án, Körmenden a Lajtha
László koreográfiai versenyen mutatta
be a Kiskópic csoport a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttessel közösen a „Gencsapáti ördögkő legendát” feldolgozó előadását, amely a versenyen
kiemelt különdíjat kapott. Koreográfusok: Györke Eszter–Molnár Péter. Helyi
és vas megyei értéktárunk elemének
népszerűsítése jól sikerült, természetesen Gencsapátiban is bemutatjuk.
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Gencsapáti Gyermeknap 2018
Hinta, ugráló-vár, arcfestés, nádsípkészítés, hangszersimogató, májusfa
kitáncolás és fagyi!
Vasárnap, május 27-én 14 órától
folyamatosan megtöltötték a Művelődési Ház és Könyvtár előtti játszóteret a csa-

ládok. Népszerű volt az ugráló-vár, ahol
szinte folyamatos volt a sorban állás. A
legkisebbek kosaras körhintában mosolyogtak ránk, arcfestésre, nádsípkészítésre volt lehetőségük kicsiknek – nagyoknak, hát éltek is vele! A gencsapáti fagyis-
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nak, mint mindig most is nagy forgalma
volt, hiszen önkormányzatunknak
köszönhetően ingyen fogyaszthatták a
jelenlévők, amíg a készlet tartott.
Délután 5 órakor a Zsivány Zenekar
előadással és hangszer simogatóval ajándékozta meg az egybegyűlteket, ahol
legkisebbek is kipróbálták a hegedűt,
brácsát, bőgőt. Majd a Gencsapáti
Legénycéh vezetésével a májusfa kitáncolása következett. A céhnóta eléneklése után a legények nekiláttak a földmunkának, addig a gyermekeknek Milos
Dávid táncházat tartott, majd együtt
tapssal jutalmazták a májusfa kidöntését. Jó volt látni a sok boldog gyermekarcot és családot, akik estig együtt örültek az udvaron… Jövőre újra várunk
mindenkit szeretettel!
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HIRDETÉS, REKLÁM
LEHETŐSÉG!
1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 Ft
1/4-ed old. 2.400 Ft
Apróhirdetés 40 Ft/szó
Lakossági apróhirdetés
ingyenes!

