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16. Gencsapáti Nemzetközi
Betlehemes Találkozó
A művelődési ház idén tizenhatodik
alkalommal szervezte meg a Nemzetközi Betlehemes Találkozót. Szombat
este 13 fellépő mutatta be a Kárpátmedence adventi, karácsonyi folklórkincsének legszebb példáit.
Elsőként Gombos T. Bálint plébános és
Bodorkós Ferenc polgármester köszöntötte
a jelenlévőket és a betlehemes közösségeket.
dr. Kondora Bálint a Vas Megyei közgyűlés
alelnöke kiemelte megnyitójában a helyivasi értékeket, a Felszállott a Pávába döntőbe jutott Vasi Kislegényczéht, akik december 20-án Gencsi verbunkot is táncolnak a döntőben, szurkoljunk szavazzuk
értük! Megköszönve minden csoportnak,
hogy ellátogattak Gencsapátiba, jó szórakozást kívánt a jelenlévőknek. (va)
Tizenhatodik éve fontos része Gencsapáti és a környék életének a betlehemes
találkozó. Ilyenkor a Szent Jakab-templom
ajtaja szinte időkapuvá válik. Amikor belépünk, mintha 80-100 évet visszaugrottunk
volna. Bent subás, bundás, kucsmás férfiak, szoknyás, nagykendős asszonyok,
copfos lánykák töltik meg a templom
tereit. A férfiak kezében csengős botok,
kolompok. A megszokott illatok mellé
befurakszik a bundák gyapjúszaga.
Gencsapáti fontos bázisa a hagyományok életben tartásának. A betlehemes
találkozón fellépett az idén 30 éves Vasi
Népdalstúdió két csoportja, a Boróka és
a Csicsergők, a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Zsivány
zenekar és Tanai Erzsébet népdalénekes.
Rendszeres résztvevője a találkozónak a
Rábaközből, Mihályiból érkező csoport,
és idén is jól szólt a Kapuvár Néptáncegyüttes fiataljainak harsány éneke. Ők
a szentcsalád-járás hagyományát elevenítették meg. Érdekes volt a Csallóközből érkezett Békei-Sárosfai Cimbora
Daloskör betlehemes műsora is. A kucsmás pásztorok betlehemes rigmusaiból
a vidám kiszólások sem hiányoztak. Itt
voltak a zanati betlehemesek, Vitnyédről

pedig az Énekes Lenke Hagyományőrző
Néptáncegyüttes műsorát is fiatalok
adták elő.
Markáns résztvevője a találkozónak a
Somogyból érkező Holládi Bábtáncoltatók ősi betlehemese. Fontos szereplők a
pásztorok, a „dadók”, akik a fejükön furcsa kukoricacímerekkel csúcsosra díszített fejfedőt, arcuk előtt pedig színes szalagokat viselnek. Az öreg dadót megszemélyesítő Üst Gyulától megtudtuk, a
kukoricacímer a bőség jelképe, a szalagok
pedig az ártó szellemek ellen szolgáltak.
Mindig különleges színfoltja a találkozónak a felvidéki csoportok műsora.
Idén is itt voltak a bódvavendégi hagyományőrzők, az Ilosvai Selymes Péter

Néptáncegyüttes tagjai Nagyidáról és a
tornaújfalusi hagyományőrzők. Az ő
„betlehemük” nem istálló, hanem kis
kápolna formájú. A pásztorok színes szalagokkal díszített fehér ruhát és csúcsos,
díszes süveget viselnek. Fontos szereplők a félelmetes maszkot és fejükön tollas vagy fenyőágas fejfedőt viselő, ördögszerű alakok: a világosabb öltözékű a
„kecskés”, a fekete a „berdó”. Ők afféle
istentelen figurák, akik aztán a végére
megtérnek.
(Forrás: vaol.hu Gyöngyössy Péter:
Megelevenedett folklórkincsünk)
Fotó: Ohr Tibor

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, egészségben és sikerekben gazdag Újesztendőt
kívánok Gencsapáti valamennyi lakójának.
Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei nevében:
Bodorkós Ferenc, polgármester
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Karácsonyváró adventi ünnepség Gencsapátiban
A 60 év feletti lakóit várta Gencsapáti Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően Adventban, hiszen az a szokásrend
a településen, hogy a karácsonyi ünnepkörben köszöntik a „szépkorúakat”.
Zsúfolásig megtelt az Apponyi Albert
Általános Iskola emeleti aulája, ahol a

Gyöngyös-kert Óvoda nagycsoportosai
és az iskola tanuló ünnepi műsorral köszöntötték nagyszüleiket.
Bodorkós F erenc polgármester a
karácsony üzenetéről, a közösség erejéről és a szeretetről osztotta meg gondolatait az ünnepeltekkel. A műsor után

„Karácsonyváró Ünnepség”
Gencsapáti Község Önkormányzata
2019. november 29-én ismét megtartotta immár hagyományos rendezvényét a
„Karácsonyváró Ünnepséget”, a Gencsapátiban élő és az idén 60. életévüket
betöltött lakói számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan a „szépkorúak” az idén is
nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták
a vállalkozók által felajánlott tombolatárgyakat. A bőséges felajánlásnak
köszönhetően, sok-sok ajándék került
kisorsolásra, így minden kedves résztvevőnek sikerült kisebb – nagyobb ajándékkal meglepetést okozni az est folyamán. A szép adventi ünnepséggel és a
kellemes hangulatban telt, finom vacsorával remélem maradandó élményeket
szereztünk minden kedves résztvevőnek.

A felajánlóknak ezúton is szeretném
ismételten megköszönni mindazt a
segítséget, amellyel rendezvényünk sikeréhez hozzájárultak.
Felajánlók: Ludwig 2000. Bt.-Végh
András, Véghné Pogány Éva, BREZON
TRANS KFT. – Döbör József és felesége,
Döbör Éva, Juhász Sándor, Borostyán
Gyógyszertár Bt., dr. Sámson Zoltán,
Marosi Áron, Mészáros Mérnöki Iroda,
Kedvenc Kisáruház, Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gencsapáti Község Önkormányzata, Gájer
Lászlóné képviselő, Gergácz István képviselő, Jáger József, Pék Tibor, Nardai
Gábor-Giadran Kft., Varga Attiláné Eszti,
Kiss Kertészet, Geröly Szilvia, „Gyöngyöskert” Óvoda, Apponyi Albert Általános

közös vacsora és tombolasorsolás tette
még emlékezetesebbé az estét, de talán
még ennél is fontosabb, hogy találkoztak
és egy jót beszélgethettek a falu bölcsei.
Isten éltesse őket erőben, egészségben,
hogy azt a tudást, amit „felhalmoztak” át is
adhassák a következő nemzedéknek.

Iskola, Gencsapáti Művelődési Ház és
Könyvtár, Savaria-Agrár Kft.-Schmalzel
Antal, Doroszlai Tamás és családja, Orbán
Imréné Gyöngyi, Ferrum Kft., Stumpfel
Lajosné, Horváth Jánosné Ildikó, Lukács
Gyöngyi Katalin-Lukács Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Török Árpádné Mari,
Novák Lajos, Csiszár Ferenc és felesége,
dr. Jánk Ottó és családja, Bánovits Zoltán,
Bárdics János, Dengi Lászlóné Brigi,
Németh Zoltán, Takács Zsoltné Rita, Vasi
Patak Kft., Andorka Miklós, Kiss Rita,
Mező-Gép Agro Kft. és köszönjük azoknak is, akik névtelenek kívánnak maradni.
Köszönöm továbbá mindazon szereplők, fellépők, felkészítők, közreműködők
részvételét, segítségét, akik valamilyen
formában hozzájárultak az est sikeréhez.
A szervezők nevében:
Palatin Vivien,
Szociális Szolgáltató Központ vezető
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A Vasi Népdalstúdió 30 éves
A népi éneklés oktatásának 3 évtizedes
jubileumát kitartó, folyamatos munkálkodással, fellépésekkel ünnepeltük egész
évben. A Csicsergő Együttes két karácsonyi dallal került fel a Zsivány Zenekar Paradicsom közepébe c. CD-jére,
melynek stúdiófelvételei még márciusban zajlottak. Az ünnepélyes adventi
lemezbemutató nemrég a Szent Jakab
templomban volt, e csodálatos helyen
lélekemelő élmény volt a zenekarral
énekelni, s őket hallgatni.
2019. október 19-én Vépen a Reneszánsz
Napokon lépett fel először együtt a
három népdalénekes csoportunk, ahol
fél órás műsorunk után Varga Albin vasi
táncházat tartott.
2019. november 24-én a szülőfalumba,
Káldra kaptunk meghívást Napraforgó
Egyesülettől a Magyar népdal és népköltészet hete alkalmából rendezett ünneplésre. Igazi évfordulós hangulat volt,
hisz régi énekesünket: Szilágyi-Varga
Diánát, a Népművészet Ifjú Mesterét is

hallhattuk énekelni. A Csicsergő és Boróka Együttessel utazott a Félnótás Dalkör és a Zsivány Zenekar is, így a CD-ről
elhangzott a szászcsávási muzsika, majd
a Csicsergősök dalai is (Hej, víg juhászok, Jó hírt pajtás). A Boróka Együttes
rábaközi népdalokat, a Félnótás Dalkör
vasi és zalai katonadalokat, és bordalokat énekelt. A Kumánovich testvérek
gyönyörű horvát népdalokat adtak elő.
A Csicsergő Együttes bemutatta a nagydíjas bakonyi népdalcsokrát és a kedvenc tavaszi moldvai dalokat. Végezetül
zenekari kísérettel káldi gyűjtésű újév
köszöntővel búcsúzott az összes énekes
a vendéglátó káldiaktól. Varga Albin a
GHN vezetője táncházat tartott a Zsivány Zenekar közreműködésével. Különleges és megható volt otthon énekelni a tanítványimmal, ahonnan a szüleimtől megkaptam a „gyökereket és szárnyakat”, Goethe szerint ezt a két dolgot
kell adni útravalóul a gyerekeinknek.
A Kumánovich testvéreket (Kata, Kinga, Kristóf) láthattuk a Duna TV tehet-
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ségkutató programjában is, ahol gyönyörű, tiszta énekükkel varázsolták el a
közönséget és a zsűrit. Gratulálunk
színpadra érett, proﬁ előadásukhoz,
ezért hívta meg őket Eredics Gábor
népzenész – a zsűri tagja – a verseny
előtti héten egy szlovéniai koncertjükön való közreműködésre.
A Csicsergő és a Boróka Együttes természetesen az idén is bemutatja adventi énekeit a Nemzetközi Betlehemes
Találkozón december 14-én.
2019. december 21-én, Vasváron a templomban lesz a Zsivány Zenekar következő lemezbemutató koncertje, ahol a
Csicsergő Együttes is közreműködik.
Több szólistánkat hívták meg iskolájának, zeneiskolájának karácsonyi ünnepségére.
„Gyökereket és szárnyakat” hát valóban
ezt kapott Tanai Erzsébet Káldon és tovább is adta már több nemzedéknek, akik
maguk is közvetítik csodálatos örökségünket. Isten éltesse a Vasi Népdalstúdiót, és
fáradhatatlan művészeti vezetőjüket! (va)
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Gencsapáti Borbarát Hölgyek
Egy éve alakult a Gencsapáti Borbarát
Hölgyek Köre. Azt gondolom mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött.
Tavaly januárban bormustrát tartottunk, ahol első ízben hívtuk össze a helyi
boros gazdákat egy közös délutánra, kóstolgatásra.
Szintén januárban Mándli Tibor
borosgazda mesélt nekünk a Soproni
borvidékről és saját borászatáról, akit

Gencsapáti
Borbarát
Hölgyek

aztán meg is látogattunk Cákon egy borkóstoló alkalmával, ahova a falu lakóit is
invitáltuk.
Sikerrel vettünk részt a kőszegi borkorcsolya versenyen, újoncként igyekeztünk kivenni részünket a falu rendezvényeiben, úgy mint a borverseny, falunap,
szüret.
Az elmúlt hónapban Jagodics Attila
kőszegi borász borkóstolójára hívtuk a
falu népét, ahova szép számmal gyűltünk
ismét össze. A borkóstoló estébe nyúló
beszélgetéssel zárult, aminek külön örülünk, mert közösségépítő jelleggel is
gondolunk ezekre a rendezvényekre. Jó
hallani a pozitív visszajelzéseket, ami
arra bíztat minket, hogy tovább folytassuk a sort a környékbeli gazdák borkóstolóival Csepreg és Kőszeg irányába. Sőt,
tavasszal terveink között szerepel Tömő
Szabolcs helyi gazda borkóstolója is, akinek pincéjében szintén pár hete jártunk,
és sok érdekes dolgot hallottunk tőle a
szőlészet és a borászat terén is. A jö vő
évben is szeretnénk folytatni hasonló
vagy még sikeresebb módon a közös
tevékenységet.
Tervekben nincs hiány. Januárban
ismét bormustrával kezdenénk az évet,
ahova szeretettel várjuk a helyi borosgazdákat. Ez az alkalom nem verseny, csak

egy kötetlen beszélgetés, ezért bátran
hívunk minden bortermelőt, akinek kedve van egy jó beszélgetéshez, eszmecseréhez! Az érdeklődő Hölgyeket is várjuk,
akik kedvet éreznek csatlakozni hozzánk. Keressenek minket bátran!
A bormustra pontos időpontja:
2020. január 4. szombat 17:00. Helye:
Gencsapáti Művelődési Ház
Benczikné Fábián Éva

5

hírmondó

Képviselő-testületi tájékoztató
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. november 21én 16.30 órakor munkaterv szerinti,
nyilvános ülést tartott a Szociális Szolgáltató Központban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
Meghívottként: Jáger József külsős
bizottsági tagjelölt.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, BognárVarga Szilvia vezető-tanácsos

ra, a bizottsági elnök a képviselői tiszteletdíjon túl 7000 Ft tiszteletdíjra jogosultak havonta.

A Képviselő-testület napirend előtt megtárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolókat.

2.1. az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az intézményi költségvetési
előirányzatok közötti átcsoportosításról

A Képviselő-testület az ülés során:
1. elfogadta
1.1. az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 7/2013.
(III.22.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló rendeletet – a rendelet
felülvizsgálati kötelezettségét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény írja elő,
1.2. az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát,
1.3. a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 9/2010. (XII.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletet
– a képviselői és bizottsági tiszteletdíj
összege 2010. óta nem változott, a testület jelen módosítással a testület a nem
képviselő bizottsági tag bizottsági tagságért járó tiszteletdíját emelte a képviselői
tiszteletdíjjal megegyező 25.000 Ft-ra. A
képviselő bizottsági tagok bizottsági
munkájukért a képviselői tiszteletdíjon
túl bizottságonként 5000 Ft tiszteletdíj-

1.4. a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójára benyújtott kérelmekről és a megállapított támogatásokról szóló polgármesteri tájékoztatót – az
Önkormányzat 11 hátrányos helyzetű
gencsapáti fiatal felsőfokú tanulmányaihoz nyújt 2 x 5 hónapon keresztül
4.000,- Ft/hó támogatást
2.

döntött (arról, hogy)

2.2. a Gencsapáti 0117/12 és a 0117/13
hrsz.-ú külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról – a belterületbe vonás célja
a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtése, a helyi vállalkozások megerősítése a
foglalkoztatás bővítése
3. megválasztotta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság és a Kulturális
és Településfejlesztési Bizottság elnökeit
és tagjait – a Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság elnöke: Dr. Őry
Ferenc, tagjai: Abért Valentin és Jáger
József, a Kulturális és Településfejlesztési
Bizottság elnöke: Kiss Tibor, tagjai:
Gájer Lászlóné és Gergácz István
4. hozzájárult a Polgármesteri Hivatalban meglévő határozott időtartamú
pénzügyi ügyintézői munkakör határozatlan időtartamúvá történő változtatásához,
5. felhatalmazza a polgármestert a
Polgármesteri Hivatal irattári helyiségének polcbeszerzési munkálatainak elvégzésére.
Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Önkormányzati évzáró rendezvényen
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In memoriam
Dr. Keszte Imre
Megfontolt, kevés beszédű, komoly férfi
volt, s ha megszólalt, mindenki nagyon
odafigyelt helyénvaló, bölcs szavaira.
Hegyhátszentjakabon született 1926.
október 21-én. Négyen voltak testvérek.
Iskoláit céltudatosan, nagy kitartással
végezte. Már családos ember volt, amikor jogi diplomát is szerzett. A szövetkezeti mozgalom elismert, köztiszteletben
álló személyiségeként tartotta számon.
Értékteremtő, gazdaságfejlesztő tevékenységét az állami szervek a Munka
Érdemrend Ezüst Fokozatával ismerték
el. A Szombathelyi ÁFÉSZ elnökeként
ment nyugdíjba. Munkatársai ezt követően is tisztelettel és szeretettel emlékeztek rá.
Nyugdíjas évei örökös tevékenységgel, szorgalmas munkával teltek. Megadatott neki, hogy életének utolsó időszakában is örömöt okozott számára a
ház körüli és a kerti munka.
Az 1954-ben, Török Margittal kötött
házassága – 65 éven keresztül – boldogságot és kiegyensúlyozott biztonságot
jelentett számára.
Gyermekeiket: Imrét, Margitot es
Gábort szerető következetességgel
nevelték. Családja egész életében őszinte
szeretettel és tisztelettel vette körül.
Gyermekeiken kívül azok házastársai: Jolán, Péter, Éva, valamint 6 unokája
és 3 dédunokája is éltető erőt adott számára. Legutóbb alig 1 hónapja ünnepelte
közösen a család az egyik unokájával egy
napra eső születésnapját. Felesége és
gyermekei, unokái, valamint azok családtagjai az utolsó 5, kórházban töltött
nehéz nap során is mellette álltak, hogy
könnyítsenek szenvedésein.
Az elfáradt test azonban – a gondos
korházi kezelés ellenére is – november
19-én jobblétre szenderült, azt követően,
hogy legközelebbi hozzátartozói elköszöntek tőle és ő felvette az utolsó szentséget....
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Az ünnepi szentmisék időpontjai és helyszínei
DECEMBER 24. KEDD:
16.00: Karácsonyi pásztorjáték („Jézuska-várás”) a Plébániatemplomban
24.00: Karácsonyi éjféli szentmise a Plébániatemplomban
DECEMBER 25. SZERDA – KARÁCSONY: URUNK SZÜLETÉSE
8.00: Karácsonyi ünnepi szentmise az Apáti templomban
9.30: Karácsonyi ünnepi szentmise a Plébániatemplomban
11.00: Karácsonyi ünnepi szentmise Perenyében
DECEMBER 26. CSÜTÖRTÖK – KARÁCSONY MÁSNAPJA:
8.00: Szentmise és bormegáldás az Apáti templomban
9.30: Szentmise és bormegáldás a Plébániatemplomban
11.00: Szentmise Perenyében
DECEMBER 27-ÉN, PÉNTEKEN, DECEMBER 28-ÁN, SZOMBATON, VALAMINT
30-ÁN, HÉTFŐN NINCSENEK SZENTMISÉK TEMPLOMAINKBAN!!!
DECEMBER 29. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA:
8.00: Szentmise a Plébániatemplomban
9.30: Szentmise a Plébániatemplomban

DECEMBER 31.KEDD:
16.00: Év végi hálaadás a Plébániatemplomban
2020. JANUÁR 1. SZERDA:
10.00: Ünnepi szentmise az Apáti
templomban
18.00: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban
2020. JANUÁR 6. HÉTFŐ: VÍZKERESZT ÜNNEPE
18.00: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban
Az egyházi törvények előírása szerint Karácsony ünnepén, Újév napján és Vízkeresztkor (január 6-án), a szentmisén való részvétel minden katolikus hívő számára kötelező! A szentmisékre és az ünnepi alkalmakra mindenkit szeretettel várok!
Gombos Bálint, plébános

Találkozni a közénk jött Szeretettel
Urunk, Jézus születésének évenként
visszatérő ünnepe gyönyörű történet.
Csodálatos jelenetek sora, telve gyöngédséggel és hősiességgel. De a karácsonyi esemény a maga egészében Örömhír, Isten szava, amely tanít és felszólít.
Az Úr Jézus születésének történetét a
legrészletesebben Szent Lukács evangélista írja le, aki először tényszerűen felidézi a történelmi helyzetet. Augusztus,
az akkori római császár népszámlálási
rendeletet adott ki, ezért József és Mária
Betlehembe indulnak. Itt születik meg
Mária elsőszülött és egyetlen gyermeke,
Jézus, mégpedig egy állatok szálláshelyéül szolgáló barlangistállóban. Ezt a
történetet ismerjük valószínűleg mi is a
legjobban: Mária és József útját Názáretből Betlehembe, a Kisdedet pólyában, a szegényes istálló jászlában. A
többi, amit ezt követően megtudunk az
újszülött Gyermekről, nem emberi híradás, hanem az angyaltól, Isten küldöttétől elhangzó üzenet. Az éjszaka közepén az Úr angyala megjelenik a pásztoroknak, akik a nagy fényesség láttán
igencsak megijednek. De az angyal így
szól: „Ne féljetek!” (Lk 2,11) Majd örömhírt közöl velük. Olyan hírt, amely nem
csak nekik, hanem az egész emberiségnek szól: „Ma megszületett a Megváltó
nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.”
(uo.) Az angyal Megváltónak nevezi az
Újszülöttet és pontosan megnevezi a

születés helyét is, Dávid városát, Betlehemet. Végül azt is közli az álmukból
ébredő pásztorokkal, hogy milyen jel
alapján ismerhetik fel a Megváltót: egy
jászolban fekvő, pólyába takart gyermeket keressenek! Aztán egész angyali
sereg jelenik meg Isten dicsőségét hirdetve és békességet kívánva a jóakaratú
embereknek.
Az angyal így szólt a pásztoroknak:
„Ne féljetek!” S ők nem féltek. Elindultak
és megtalálták Jézust. Az ő örömük így
lett teljes.
Karácsony ünnepén ez az angyali
szózat nekünk is szól: „Ne féljetek!” De
miért fontos erre az üzenetre odaﬁgyelnünk? Azért, mert amióta ember él a
földön, azóta félnie kell. Félnie kell saját
magától, a saját rosszaságától, félnie kell
a másik embertől, félnie kell a világ
gonoszságaitól és nem kellene, de fél a
haláltól. A Mindenható és Gondviselő
Isten meg akarja változtatni ezt, mert ő
nem a félelemre építette a világot,
hanem a szeretetre, a bizalomra, a
békességre, s az ezekből fakadó jólétre
és örömre.
Isten, angyala által nekünk is üzeni:
Ne féljetek, mert ez az újszülött Gyermek minden félelmetek legyőzője! Általa, Vele és Benne adok erőt nektek, hogy
le tudjátok győzni a félelmeiteket! Ezért
ne féljünk hinni a szeretetben, a szeretet végső győzelmében! Ne féljünk bízni

abban, hogy szeretettel és csakis a szeretet erejével lehet megváltoztatni ezt a
világot és az embereket! Ne féljünk hát
mindattól, ami körülvesz minket, mert
a betlehemi Gyermek a mennyei Atya
szeretetét és békéjét hozta el közénk.
Ezért jó tudatosítanunk magunkban
karácsony ünnepén, hogy ha kitartóak
vagyunk a hitünkben és az embertársaink iránti jócselekedetek végzésében,
akkor semmi és senki el nem szakíthat
bennünket az Isten szeretetétől. Ne féljünk, mert az ünnep fénye, az újszülött
Gyermek öröme, és az ajándékozás boldogsága meggyőznek minket arról,
hogy erősek, magabiztosak és előretekintők is lehetünk.
A pásztorokat egykor útnak indító
angyali jelenés az idei karácsonyon újra
útnak indít bennünket is azzal a reménynyel, hogy mi is találkozhatunk a Megváltóval. A karácsony számunkra azzal
lesz teljessé, ha az ünnep örömében megtaláljuk a jászolt és a benne fekvő érünk
emberré lett isteni Gyermeket.
Induljunk, hogy mi is közel kerüljünk a megváltás titkához, s láthassuk a
csodát, az emberré lett Istent!
Kívánok minden jóakaratú, kedves
olvasónak Istentől megáldott, békés,
boldog és örvendező szent karácsonyi
ünnepet!
Imádsággal és szeretettel:
Bálint atya
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Apróhirdetések
•

Matematika korrepetálást, felvételi

felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
•

Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán

700 m² 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!
•

Eladó új, nem használt Hunor VR9

vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz
oldalon 6,61 teljesítmény, méret:
48x82x42 cm, 35 m² helyiség fűtéséhez
javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/5492552
•

Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:

06/30/4734-519
•

50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-

leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
•

Katlan, 50 és 70 literes üst eladó.

Tel.: 06/70/371-1042
•

Építőipari és kerti munkákat válla-

lok. +36307324545
•

400 L-es tölgyfa kád kitűnő állapot-

ban eladó. Sokoldalúan hasznosítható!
Tel. 06 20 445 1299.
•

Használt, palackos bekötésű gáztűz-

ÚJ MANIKŰR SZALON
GENCSAPÁTIBAN!
Januárban nyíló
Napsugár szalonomban
várom kedves vendégeimet
személyre szabott kezelésekkel,
bizalmas légkörben
a következő szolgáltatásokkal:
manikűr
műköröm – géllakozás
pedikűr-gyógypedikűr
paraffinos kézápolás
A munkáimra garanciát vállalok,
és magas minőségű USA Crystal Nails
termékekkel dolgozom!
Előzetes bejelentkezés szükséges!
NAPSUGÁR STÚDIÓ
9721 Gencsapáti, Béke u. 11/C
Hüse Anita
+3620/928-6146

Nem szeretnél műkörmöt, de mégis
igényes ápolt körmökre vágysz?
SHELLAC A MEGOLDÁS!
Válaszd a Cnd tartós hibrid lakkját!
– Erős, mégis rugalmas
– Leoldható, tehát nincs reszelés, ami
károsítaná a természetes körömlemezt
– Tartós, mint a zselé
– Rengeteg gyönyörű szín és díszítés,
amikből kedvedre válogathatsz!
A munkáimat megnézheted Facebookon Dengi Ivett Shellac Pro néven!
Telefon: 06-30/4284288

helyt keresek! (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
•

Keményfa szék párnázott üléssel 5000

Ft/db, Teatűzhely 6000 Ft Érdeklődni:
0630/413-4729
•

Árvácska, krizantém, évelő virágok

nagy választékban eladók. Cím: Apáti
kertészet, Gencsapáti, Bem utca 2. Tel.:
+36-30-2167981. Nyitva: hétfőtől–szombatig 14 órától 18 óráig
•

Normand fenyő eladó Gencsapáti-

ban! Érdeklődni a 06/30/5336-134
•

Gipszstukkó díszek és készítéshez

eszközök egyben eladók! Érdeklődni
munkaidőben: 94/322-922 Hordó, gázpalack, gipszstukkó fali díszek eladók!
Érdeklődni munkaidőben: 94/322-922

TV, VIDEÓ, HIFI, MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP

KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA
Pintér István
elektroműszerész

9721 Gencsapáti, Kőszegi u. 21. Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053
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Tömő Attila a „százados”
A jubiláló sportmenedzserrel beszélgettünk, aki ha teheti, hazalátogat Gencsapátiba…
VA: Kedves Attila, szeretettel gratulálok neked a jubileumhoz, hiszen100.
alkalommal ültél, mint csapatmenedzser
a magyar válogatott kispadján.
Tömő Attila: Így van, köszönöm
szépen.
VA: Az első kérdés, hogy is volt ez onnantól, amikor elkerültél Gencsapátiból?
TA: Úgy volt, hogy én fociztam is a
Haladásban, 18 éves voltam, akkor je lentkeztem a Kandóra, ahova felvettek
műszaki menedzser szakra. Ez édesapám
után adódott (Tömő Ferenc Ferrum Kft.),
és a Vasashoz kerültem, mint ifi játékos
a Haladásból. Évekig fociztam, nem lettem élvonalbeli labdarúgó, ami esetleg
szerettem volna lenni, de mellette már
tanultam. Amikor a harmad évet kezdtem a főiskolán, akkor jelentkeztem a
TF-re sportmenedzseri szakra is. Azért
kevertem bele a focit, mert amikor már
kijártam a sportmenedzseri szakot, és
befejeztem a Kandót, akkor fociztam a
Gázművekbe, ahol Kisteleki István volt
az edzőm, aki később MLSZ elnök lett. Ő
ismert engem, hívott és egy pályaépítési
projektben kezdtem dolgozni fél évig,
majd fél évre a Bicskei Bertalan vezette
szakmai igazgatósághoz kerültem, mint
csapatmenedzser. Utánpótlás csapatoknál dolgoztam akkor.
VA: Hányat írunk ilyenkor?
TA: 2007. január 1-én kerültem ide.
Most lesz 13 éve január 1-én. Az akkori
U16-os csapattal kezdtem, az 1992-es
születésűek, mint Kovács István „kisKokó”, vagy Baráth Botond. 2008 év végén,
mikor még Erwin Koeman volt a szövetségi kapitány, Szekeres Tamás volt a technikai igazgató, az ő felkérésére kerültem
először a felnőtt csapathoz. 2011 óta teljesen egyedül csinálom az egészet. 2008.
november 19-én volt az első meccsem a
felnőtt válogatott mellett Észak-Ír or szágban Belfastban, és nem messze Walesben, Cardiffban volt a 100. november 19-én,
csak 11 évvel később.
VA: Ez nagyon kerek évforduló. Hozzál képbe bennünket légy oly kedves,
hogy egy csapatmenedzsernek mi a
munkája?
TA: Hát elég összetett. Ha egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor az,
hogy minden zökkenőmentesen menjen,
összetartás, edzőtábor, mérkőzések alatt.
Onnantól kezdve, hogy a játékosok klubjainak a kikérőt kiküldöm, a játékosok
ügyeit intézem, előre kimegyek külföldre, megnézek 4-5 hotelt, kiválasztom,
hogy melyikben legyen a csapat. Megnézek edzőpályákat, repülőgépet intézem,

amivel a csapat utazik, gyakorlatilag a
háttérben mindent. Onnantól kezdve,
hogy egy játékos bejön az edzőtáborba,
intézem a repülőt, a szállást, az étkezést,
a dokival közösen állítjuk össze a menüt,
tehát mindent.
VA: Ez nagyon 24 órának tűnik nekem!
TA: Hát igen, de ez ilyen hullámokban megy. Most nyilván karácsony környékén nyugisabb, meg még a nyár, de a
tavasz-ősz, főleg az ősz, mikor 3 hetente
dupla meccseket játszunk, azért akkor
nem sokat vagyok otthon. És mivel egyedül csinálom, ezért mindig elérhetőnek
kell lennem.
VA: Ez lett volna a kérdés, hogy ezt
egyedül csinálod?
TA: Igen egyedül. Nyilván már megvannak a bejáratott dolgok, az adminisztrációban vannak akik segítenek, de
ők nem csak nekem, hanem más embereknek segítenek.
VA: A munkádban mi volt a legnagyobb kihívás, és mi volt a legnagyobb
élményed?
TA: A legnagyobb kihívás egyértelműen a 2016-os EB volt, mivel 44 évig
nem voltunk EB-n tanácsot nem tudtunk kérni senkitől, hanem magamnak
kellett kijárni az utat, mindent úgy
összehozni, hogy a végén mindenkinek
jó legyen, az EB előtti 3 hónap az
kemény volt. Akkor jó az én munkám, ha
semmi nem történik, nincsenek váratlan
események. Nekem az edzőtáborig kell
mindent leszervezni, onnantól kezdve
már csak követni kell, kicsit előre gondolkodni. Az EB előtti edzőtábortól, ami
Ausztriában volt, egészen az utolsó
napig, amíg tartott nekünk az EB, kb. 30
nap alatt, 7 szállodában aludt a csapat,
rengeteg utazás volt, és minden zökkenőmentesen ment, és nekem ez volt a
legnagyobb kihívás, és a legnagyobb
szakmai sikerem.
VA: A válogatott számára is egy óriási
siker volt, egy ország megmozdult.
TA: Hát erre nincsenek szavak. Most
megint elérhető közelségbe került, egy
meccsre voltunk, és feljöttek az emlékek,
hogy milyen jó is volt megélni. Szenzációs volt. Mi csak kaptuk a képeket, videó
anyagokat, mikor kint voltunk. Itt is lettünk volna Magyarországon, hogy lássuk
azt, hogy mi történik, de ott kint Franciaországban is 30 ezren voltak a magyarok, és az az összefogás nagyon jó érzés
volt, nem is találok rá szavakat.
VA: Az ország eufórikus hangulatban
égett.
TA: Szerintem ezt csak a futball tudja
kiváltani az emberekből.
VA: Ki vagyunk éhezve a magyar foci
sikereire, mert valahol ez a zsigereinkben

benne van. Édesapáddal nagyon jóban
vagyunk, köztiszteletben áll a család
Gencsapátiban, és amikor átküldte azt a
fotót, ahol a magyar zászlóval Gencsapáti felirattal áll a csapat az öltözőben, gondolom ezt neked köszönhetjük.
TA: Hát igen, ez egy spontán ötlet
volt, mert az pont a marseilles-i mérkőzés volt, és az utolsó pillanatban egyenlítettünk, az első meccsen megvertük Ausztriát, ezzel a döntetlennel 99% volt, hogy
függetlenül a harmadik mérkőzéstől
tovább fogunk jutni a csoportból. Óriási
eufória volt az öltözőben, édesapám és
édesanyám is kint volt a meccsen a feleségemmel együtt, és ott két-három sorral a kispad fölött ültek. A meccs után
odamentem hozzájuk, és láttam apunál
ezt a gencsapáti feliratú zászlót, és kérdeztem tőle, hogy aláírassam a srácokkal,
és mondta, hogy persze. Bevittem az öltözőkbe, és összeállt a csapat egy képre,
de sokan alsónadrágban voltak, és odaadtam a zászlót, hogy fogjátok magatok
elé. És én bele sem gondoltam, hogy ez a
fotó bejárja majd az internetet, és kitette
a fél válogatott. Nagyon nagy sikere lett.
Nekem, azóta is ez a kedvenc képem.
Nagyon személyes nekem, mert Gencsapátiból származom, az egész gyerekkoromat ott töltöttem, a családom is ott él, és
ez egy fontos pillanatot örökített meg.
VA: Mennyire van időd a családodra,
eme sok minden és kihívások mellett?
TA: Amint mondtam már elég hullámzó a munka. Ha edzőtáborban
vagyunk, akkor nem sokat tudok otthon
lenni, de azért a többi napokon próbálom úgy alakítani, hogy a kisfiamért én
megyek az óvodába, meg nyáron több
szabadidőm van, így több időt tudunk
együtt tölteni. Sokat együtt vagyunk,
csak hullámzóan. Van, amikor kicsit
kevesebbet, de akkor utána próbálom
pótolni. Sok utazással jár a munkám,
sokat kell külföldön lenni, de próbálom
a maradék időmet úgy beosztani, hogy
velük tudjak lenni, hisz nekem is éppúgy
szükségem van rájuk, mint nekik rám.
VA: Hazafele Gencsapáti irányába
azért tudtok jönni néha?
TA: Ugye anya sajnos elment tavaly,
de azért igyekszünk hazamenni apuhoz
is, inkább apu jár hozzánk, de azért ha

hírmondó

tehetjük, pl. most jönnek az ünnepek,
akkor azért megyünk haza. Ugye nem
csak az én beosztásom kiszámíthatatlan,
de a feleségemé is a munkahelyéből kifolyólag, sokszor hétvégén dolgozik, tehát
nehéz összehozni. Ő sportriporterként
dolgozik, műsorvezető (Takács Rita a
Sport TV riportere, műsorvezetőjeszerk.), a bajnoki mérkőzések többsége
hétvégén van, a két gyerek mellett
amennyire lehet ő is dolgozik, tehát terveznünk kell mindent, spontán dolgokat
nem tudunk csinálni, hogy most szombaton megyünk valahova, mert vagy ő,
vagy én dolgozunk biztosan.
VA: Mi a következő „nagy falat”, nagy
kihívás?
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TA: Hát most lesz egy tétmeccsünk
az Eb-re való kijutás miatt, Bulgáriában
fogunk játszani március végén, ha ott
nyerünk, akkor van még egy meccs az
Izland-Románia győztesével itthon,
most ez a legnagyobb kihívás. Ha ott is
nyernénk, akkor jutnánk ki az EB-re. 20
hely már ki lett adva a 24-ből, ezért a 4
helyért megy a küzdelem. De az UEFA
már tőlünk is kéri az információkat,
mintha már kijutottunk volna, hogy ne
az utolsó pillanatban kelljen kapkodni,
előre előkészítsünk mindent. Ezt a
három hónapot, amíg még nem dől el,
hogy kijutunk-e vagy sem, ez a kettősség
jellemzi. Szervezni már kell, készülünk
az EB-re, de nem biztos, hogy kijutunk.
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VA: Jó lenne, ha itthon is játszanánk
egy EB meccset?!
TA: Hát, ha hazai pályán játszanánk,
akkor az biztos, hogy fantasztikus él mény lenne!
VA: Olvastam egy cikket, Tömő Attila a százados címmel, és abban a Dzsudzsák Balázs fenomenális módon nyilatkozott rólad, meg gondolom az egész
csapat így éli meg, hogy te milyen professzionális munkát végzel. Ehhez a
munkához kívánok én neked nagyon jó
egészséget, és ugyanilyen boldog családi
légkört. Meg hát nagyon remélem, hogy
a következő 100. alkalommal egy VB-n
mondod azt, hogy de jó volt fiúk.
TA: Köszönöm szépen, legyen igazad!

Karácsonyi rajz- és jelképkészítő pályázat 2019
A karácsonyi készülődés, és az adventi
időszak jegyében rendeztük meg a Betlehemes Találkozó keretében először
karácsonyfa-díszítő, majd betlehemkészítő, aztán mézeskalács készítő,
idén pedig ismét karácsonyi figura,
illetve jelképkészítő versenyünket.

Nem is igazán verseny ez, hanem inkább bemutató, hisz nagyon nehéz lenne
helyezéseket szétosztani a sok gyönyörű alkotás között. Nevezzük kiállításnak, ahol a
résztvevők bemutathatták kreativitásukat, ötleteiket a falu közönségének. Tavaly először hirdettük meg karácsonyi rajzpályázatunkat, és olyan népszerűségnek örvendett,
hogy ebből is szeretnénk hagyományt teremteni, és lehetőséget adni a sok ügyes kis
művésznek, hogy megörvendeztessenek minket alkotásaikkal. Nagyon örülünk neki,
hogy ilyen sokan részt vettek a pályázatban, és ennyi szép munka született. Az alkotásokat megtekinthetik a Művelődési Ház és Könyvtárban, illetve a település honlapján, és a Művelődési Ház
és Könyvtár FB oldalán.
A jelkép és rajzpályázaton örvendeztettek minket
gyönyörű alkotásaikkal: Gyöngyös-kert Óvoda Cseperedő csoport, Tudorka csoport, Pöttöm-Pötty csoport,
Gencsapáti Idősek Klubja, 7. osztályos hittanos csoport ,
Pass Júlia, Passné Anikó, Balaton család, Papp Lili, Zámbó Luca Hanna, Csabai Réka, Csabai Janka, Lengyel Zoé,
Pálfi Lilien, Soós Liza, Major Emília, Preisz Ada, Andor
Zsófia, Gulyás Panna Ilona, Fehér Alíz, Eredics Bálint,
Vörösvári Gréta, Takács Gergely, Tömő Tádé, Fuchs
Hanna, Mucza Rozina, Mucza Lídia, Horváth Jázmin,
Tömő Blanka, Bodorkós Boglárka, Frikk Veronika, Benczik Lilla, Benczik Dániel, Strohéber Alexa, Király Hunor,
Réti Fruzsina, Takács Réka, Szabó Lara Fanni, Trischberger Arlett, Burkali Marcell, Burkali Áron, Krauser
Róbert, Király Virág, Rádli Dorina, Nagy Noémi Virág,
Hegedűs Boldizsár, Szabó Monok Kirill, Szűcs Iringó,
Biczó Máté, Krámli Anna Karolina.
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Adventi ovis kézműves termék és süti vásár
Generációk adventi készülődése
Remélve, hogy a tavalyi sikeres sütivásárt
meg tudjuk ismételni, szeretettel vártuk
az érdeklődőket 2019. december 8-án a
Gencsapáti Művelődési Házba karácsonyi programokkal egybekötött óvodai
jótékonysági kézműves termék és sütivásárra. Idén is szép termékekkel és finomabbnál finomabb süteményekkel
készültek az ovis anyukák. Szerencsére
érdeklődő is akadt, így a sütik nagy része
gazdára is talált, ezzel is támogatva az
ovis gyerekek évközi programjainak
finanszírozását. A sütivásár kísérő programjaként a nagyteremben először a
Tudorka csoport műsorát láthattuk. A
kicsik műsora után Tóth Tamás és Varga
Albin a gencsi Betlehemest adták elő ifjú
pásztorok és angyalkák közreműködésével. Ezután Spiegel-Szabó Viktória táncháza következett. A táncház után kézműves foglalkozások következtek, ahol különféle festett, varrott, és pompom-os kará-

csonyi díszeket készíthettek a gyerekek és
szüleik. Jó hangulatban telt a délután!
Köszönjük Mindenkinek, aki valami-

lyen formában hozzájárult a programok
lebonyolításához és a vásár sikeréhez!
Óvodai Szülői Közösség

Gencsi Verbunk a
Fölszállott a páva
döntőjében!

Hulladékgyűjtési naptár 2020. Gencsapáti

Kedves Gencsapátiak!
Szavazzunk újra a Vasi Kislegényczéhre, akik vasi táncokkal –köztük a
gencsi verbunkkal –mutatkoznak be a
döntőben 2019. december 20-án, pénteken 19.30 órai kezdettel a Duna Televízióban!
Hajrá Vasi Kislegnyczéh! Hajrá Vas
megye!

Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
3. a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
A változtatás jogát fenntartjuk.
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata
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2019. december

XI. Országos Ifjúsági
Szólótáncverseny

Magyar Falu
Program

2019. december 7-én, szombaton rendezték meg a XI. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny budapesti elődöntőjét,
melyen Gencsapátit három produkcióval
képviselték a Kópic Néptánccsoport tagjai. Molnár Gabriella, Lajtai Johanna,
Ferenczy Gergő és Móritz Gergely indultak két korcsoportban. Elsőként a kötelező táncanyagot felcsíki illetve györgyfalvi táncokat kellett bemutatni, majd a
szabadon választott táncaikat: széki sűrű
és ritka tempót táncolt Gergő, Gabi,
Johanna és Gergely pedig rimóci lassú és
friss csárdást mutatott be a zsűrinek és a
közönségnek.
Nagyon jól sikerültek a produkciók,
büszkék vagyunk a táncosainkra. Hajrá
Kópic, hajrá Gencsapáti!

Az Önkormányzat Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” alprogram keretében – a fogorvosi és belgyógyász szakorvosi ellátás minőségi feltételeinek
javítása érdekében – benyújtott támogatási kérelmét kedvezően bírálták el
és 4 998 717 forint vissza nem térítendő
támogatásban részesítették.
Támogatási összeg segítségével
Dr. Szolomayer Anikó fogorvos számára 3 010 951 forint, Dr. Jánk Ottó
felnőtt háziorvos számára 1 885 990
forint összegben szereztünk be orvosi
eszközöket, műszereket.
Az eszközöket használatra 2019. december 5-én átadtuk az orvosok számára.

Évzáró rendezvényt tartott
az önkormányzat
Évzáró rendezvényre invitálta Gencsapáti Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények (Iskola, Óvoda,
Szociális Központ, Művelődési Ház és
Könyvtár, Műszaki csoport) valamennyi
dolgozóját.

Bodorkós Ferenc polgármester
köszönte meg a Képviselő-testület nevében az egész éves munkájukat, áldott
ünnepeket, békés boldog újesztendőt és
jó egészséget kívánt a jelenlévőknek
2020 kihívásaihoz

Megújult
műszerpark
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Bo dorkós Ferenc
polgármester úrnak, aki támogató
közreműködésével lehetővé tette,
hogy a Magyar Falu Program keretén
belül megújuljon a fogorvosi rendelő
műszerparkja, ezzel is hozzájárulva a
betegellátás színvonalának további
növeléséhez.
Dr. Szolomayer Anikó, fogszakorvos
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Zsivány 20-as (és nem a Star Wars folytatódik)

Lemezbemutató koncertet adott Gencsapátiban a húszéves Zsivány zenekar.
A népzenei együttes karácsonyi dalokból jelentetett meg CD-t.
A Kárpát-medence karácsonyi dallamaiból állított össze egy CD-re valót a
Gencsapátiban működő Zsivány zenekar. A népzenei együttes húsz éve alakult, akkor három fővel. Ma öten van-

nak. A zenekar vezetője Mucza Béla prímás, a brácsás szekciót Papp Róbert és
Fehér Csaba alkotja, Farkas Anikó
bőgőzik és énekel, Frigy Nikoletta énekel. A lemezen közreműködik a Csicsergők együttes, akik a 30 éves Vasi Népdalstúdió növendékei és a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes a betlehemes előadásával.

A zenekar alapító tagjai 1999 óta foglalkoznak autentikus népzenével. Tanulmányaikat együtt kezdték a Boglya
Együttes irányításával. Többször vettek
részt népzenei táborokban, ahol több
ízben is Halmos Bélától kaphattak útmutatást.
Talán kicsit furcsán hangzik a mulatságokból a templomba hozni a „bandát”,
de az előadás helyszín-, és időpont kijelölése nem volt véletlen. hiszen az album
az adventről a karácsonyvárásról szól!
Repertoárjuk a Dunántúltól az Alföldi táj muzsikáin keresztül az erdélyi népzene különböző dialektusaiból kerül ki.
A magyar népzene mellett régi és
újabb (kb. 1700–1900-as évek ) katolikus
népénekeket, egyházi népdalokat is feldolgoztak népi hangszereken. A templomi énekelt és orgonával kísért változattól
stílusában kicsit eltérve 'népiesítve' adják
elő őket. Rendszeresen játszanak a
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Legénycéh és kisebb csoportok
műsoraiban, karácsonyi ünnepkörbeli
szokások előadása mellé is nyújtanak
hangszeres kíséretet.
A Gencsapáti Farsang és szüret szinte
már elképzelhetetlen a muzsikájuk nélkül…
A CD-n tizenkét dal hallható, szövegkönyv is van hozzá. A kiadást a gencsapáti Művelődési Ház és a Kezdőkör Egyesület hátterével a Csoóri Sándor-program tette lehetővé. A Szent Jakab-templomban a lemezen található karácsonyi
népzenén és népi énekeken kívül szászcsávási, szilágysági és kalotaszegi dallamok is elhangzottak. (A CD megvásárolható a Művelődési Ház és Könyvtárban)
Forrás: vaol.hu
Gyöngyössy Péter írása alapján (va)

HÍRMONDÓ
Megjelenik 1000 példányban havonta
Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
Felelős szerkesztő: Varga Albin
Nyomdai előkészítés: 30/288-99-18
A következő lapzárta: 2020. január 11.
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