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XXIII. Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivál
2019. június 9-én, Pünkösdvasárnap
14.00 órai kezdettel a XXIII. Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivál várja az
érdeklődőket Gencsapátiban a sportpályán felállított rendezvénysátorban.

folcloristico della Comuniti degli ltalirrni di Dignano.
A fesztiválon általában 19–22 néptáncegyüttes, közel 600 táncosa mutatkozik be.

Program:
Ünnepélyes megnyitó. A fesztivált megnyitja dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke. Köszöntőt mond
Bodorkós Ferenc polgármester.
Majd a résztvevő együttesek bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők és a
szakmai zsűri.
Felkért zsűritagok: Sztanó Hédi –
filmrendező; Busai Norbert – „Örökös aranysarkantyús”, néptánc-pedagógus; Kovács Norbert „Cimbi”
– „Örökös aranysarkantyús” táncos, néptáncoktató és Székely
Levente népzenész, a kolozsvári
táncházmozgalom elindítója, a
Kalamajka együttes prímása.
A néptáncfesztiválon Vas megye
minden együttese, a néprajzilag
szomszédos rábaközi csoportok, és
az ausztriai (Őrvidék), illetve a
szlovéniai (Muravidék) magyar
együttesek apnak meghívást, nemzetközi együttműködésünknek
köszönhetően idén Horvátországból
egy olasz nemzetiségi csoport lesz
a vendég együttesünk, Gruppo

Az idei fesztivál résztvevő együttesei:
Vasi Népdalstúdió Boróka és Csicsergő
csoportja, Hagyományőrző Egyesület
Szil, Ungaresca Táncegyüttes Szombathely, Ungaresca Senior Szombathely,
Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület Vitnyéd, Vaskeresztesi Német
Nemzetiségi Tánccsoport, Kemenesalja Néptánccsoport Celldömölk, Ümmögő Néptáncegyüttes
Répcelak, Reményik Sándor
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Művészeti
Iskola csoportjai (Reményikes leányok, Möndölecske, Bariska), Bokréta
Néptánc Egyesület Szany, Fergeteg Közhasznú Néptánc Egyesület Nick, Gradisce Horvát Kulturális Egyesület Szentpéterfa, Béri
Balogh Ádám Táncegyüttes Körmend, Sopron Táncegyüttes,
Kacagány Táncegyüttes Sopron,
Gencsapáti Hagyományőrző
Nép táncegyüttes, Kiskópic,
Kópic és Ispiláng Néptáncegyüttes Gencsapáti.

Előzmények: A néptánc találkozóból 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 fesztivállá, illetve nemzetközi együttműködések által fejleszthettük programunkat.
A fesztivál szervezésében együttműködünk a Magyarországi Folklórfesztiválok
Szövetségével, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetséggel és a Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetséggel.
A fesztiválsátorba a belépés díjtalan!
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PÜNKÖSDI
KIRÁLYSÁG!
PÉNTEK

SZOMBAT

DANCE4EVER • NÁKSI • THOMMX • ERŐS VS. SPIGIBOY
PEAT JR. & FERNANDO FEAT SHEELA • HAPPY GANG
VASÁRNAP

XXIII. GENCSI SÖPRŰ REGIONÁLIS NÉPTÁNCFESZTIVÁL
HÉTFŐ

JÚNIUS 7. PÉNTEK JEGYEK Elővételben: 3990 Ft, Helyszínen: 4990 Ft | JÚNIUS 8. SZOMBAT JEGYEK Elővételben: 3990 Ft, Helyszínen: 4990 Ft | JÚNIUS 9. VASÁRNAP JEGYEK Elővételben: 3990 Ft, Helyszínen: 4990 Ft
JÚNIUS 10. HÉTFŐ JEGYEK Elővételben: 3990 Ft, Helyszínen: 4490 Ft
A GENCSAPÁTI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL HIVATALOS JEGYÉRTÉKESÍTŐ PARTNERE: TIXA.HU • A KONCERTHELYSZÍNEKRE A BELÉPÉS CSAK AZ ELŐVÉTELBEN, VAGY A HELYSZÍNEN MEGVÁLTOTT BELÉPŐJEGYEKKEL LEHETSÉGES.
Jegyelővételi helyek: Szombathely: Május 1 Söröző és Étterem, Szent István Park 9. / Ciao Amico Hotel - Kávézó, Arad u. 2 (11-es Huszár út.) / Cinema Cafe Kőszegi utca 12. / Kőszeg: Kékfény Étterem - Pizzéria Várkör utca 25.
Lukácsháza Tolnay Vendéglő Szombathelyi u. 39. / Vas Népe irodái: Szombathely, Széchenyi út 1., Celldömölk, Kossuth u. 15., Körmend, Szabadság tér 5., Szentgotthárd, Hunyadi u. 3., Sárvár, Árpád u. 7–9., Zalaegerszeg, Kossuth u. 45–49.

Szerencsejáték
Service
Nonproﬁt Kft.

www.nyugatprodukcio.hu
!nyugatprodukcio

INGYENESEN HÍVHATÓ FESZTIVÁL RÁDIÓ TAXI

06 80 620 620

INGYENES BUSZJÁRAT
S ZO M B AT H E LY R Ő L ( A DY T É R R Ő L )
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Képviselő-testületi ülés

1.7. önkormányzati ingatlan vételére vonatkozó kérelemről.

Gencsapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. március 28-án
16.00 órakor munkaterv szerinti, nyilvános ülést tartott a Művelődési Ház és
Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István és Jáger
József önkormányzati képviselő (5 fő).
Kiss Tibor és Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
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. elfogadta az önkormányzati épületek
felújítási, bővítési és energetikai korszerűsítési munkálatairól szóló polgármesteri tájékoztatatót,

2.4. beruházási adómentesség vagy adókedvezmény biztosítása iránti kérelemről,
2.5. önkormányzati ingatlan vételére
vonatkozó kérelemről.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. április 11-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Művelődési Ház és
Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József, Kiss Tibor és Tolnay Ákos önkormányzati képviselő (7 fő).
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, Kissné Sághi Rita igazgatási előadó
A Képviselő-testület a testületi ülés során

A Képviselő-testület a testületi ülés során
1. döntött (arról, hogy)
1. elfogadta
1.1. az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét,
1.2. a KEZDŐKÖR Képzőművészeti és
Népművészeti Baráti Egyesület, a Gencsapáti Községi Sportegyesület, a Gencsapáti-Perenye Polgárőrség, a FŐNIX Lovas Sportegyesület 2018. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló pénzügyi
beszámolókat,

1.1. a nyilvános pályázat keretében meghirdetett Gencsapáti 0100/47 hrsz.-ú,
6970 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére benyújtott árajánlatokról – a testület
a VASI ÁRCSI Kft. vételi ajánlatát érvényesnek nyilvánította, és a gazdasági társaság vételi ajánlatát elfogadta,
1.2. elvégezteti a Polgármesteri Hivatal
aljzat-megerősítési munkálatait, valamint a Hivatal és a volt kisiskola épület
közötti terület térkövezési munkálatait,

3. támogatta a Művelődési Ház és
Könyvtár udvarán 1 db „B” típusú sportpark megvalósítását.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. április 11-én
– a nyilvános ülést követően – zárt
ülést tartott a Művelődési Ház és
Könyvtárban.
A képviselő-testület a testületi ülés
során miniszteri kitüntetésre történő
javaslat támogatásáról határozott.
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. április 29-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános
ülést tartott a Művelődési Ház és
Könyvtárban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Jáger József és Kiss Tibor
önkormányzati képviselők (5 fő). Gergácz István és Tolnay Ákos önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző
A Képviselő-testület a testületi ülés során

1.3. a Szent Jakab Apostol Plébánia számára, a gencsapáti gyerekek nyári hittan
táborozásához biztosított 150.000,- Ft
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót,

1.3. az ivóvíz nyomóvezetéken tapasztalt
vízszivárgás megszüntetése és a szolgáltatás biztonsága érdekében kicserélteti
az Ady utcában lévő nyomóvezeték tolózárját,

1.4. Vincze Gergely és Bodorkós-Horváth
Kata 2018. évi sporttevékenységéhez biztosított önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolókat

1.4. az Apponyi Albert Általános Iskola
udvarán lévő, zavaró, árnyékoló hatású
juharfa, valamint az Apponyi Albert
utcai temető melletti kiszáradt, balesetveszély fenyőfa kivágatásáról,

2. döntött (arról, hogy)
2.1. a civil társadalom erősítése, társadalmi szerepvállalásának segítése érdekében a Gencsapáti székhellyel működő
civil szervezetek 2019. évi támogatására
pályázatot ír ki,
2.2. a Gyöngyös-kert Óvodába ételliftet
építtet be, helyreállíttatja a megbontott
óvodakerítés, elvégezteti óvodaépület
előtti tárolóterület térkövezését,
2.3. építési hely megváltoztatására vonatkozó kérelemről,

1.5. az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat keretében az Alkotmány utca
burkolat-felújítására támogatási kérelmet nyújt be – vállalta, hogy a megvalósításhoz szükséges 40.485.476,- Ft-os
önkormányzati önerőt biztosítja,
1.6. a köznevelési feladatok jobb színvonalú ellátása, valamint a labda-, mozgásés sportkultúra fejlesztése érdekében
támogatási kérelmet nyújt be 1 db OviSport Pálya megvalósítására a Gyöngyöskert Óvoda udvarán,

1. elfogadta
1.1 a Szentkút fejlesztési pályázat aktuális helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót,
1.2 az iparterület fejlesztés aktuális helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót,
2. döntött a Gyöngyös-kert Óvodába tervezett 1 db 50 kg teher-bírású ételfelvonó
létesítésére kiírt beszerzési eljárás keretében benyújtott árajánlatokról – a testület
a beszerzési eljárást eredményessé, a benyújtott pályázatokat érvényessé nyilvánította, és a benyújtott árajánlatok alapján a
Schindler Hungária Kft. ajánlatát, mint
legkedvezőbb árajánlatot fogadta el,
3. megválasztotta az Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló
bizottságok póttagjait
Összeállította: Dr. Görög István jegyző
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Lomtalanítás

Hősök napja Gencsapátiban

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Gencsapáti Község Önkormányzata
2019. július 4–5-én (csütörtökön és
pénteken) lomtalanítást végeztet a
településen.

Közös zarándoklatra és hősök napi megemlékezésre hívtuk gencsapáti lakóit és
az érdeklődőket a Bádog kereszthez
(Pléh Krisztus) 2019. május 26-án, a Hősök napján – hogy emlékezzünk együtt
az 1919. május 28-án történt eseményekre és a hitükért, falujukért 100 éve kiálló
gencsi hősökre. A körmenet a templomtól indult a 9.30 órai szentmisét követően a keresztig. Itt került megrendezésre
a Hősök napi megemlékezésünk! Kö szön jük mindenkinek, akik gyalogos
körmenethez csatlakozva, vagy a helyszínen megtisztelték a hősöket!
De miért is a Bádog kereszthez
indultunk?
A falu korabeli határában állt – ma a
Hunyadi és Zsigra út kereszteződésénél –
fakeresztet (bádog kereszt, pléh Krisztus) a
gencsi közbirtokosság gondozta. Körülötte
fűzes terület volt. (a vesszőt söprűk, kosarak fonására árverezte el a közbirtokosság,)
Az állításáról és annak szándékáról nincs
pontos adatunk, többször felújították, legutóbb 2013-ban az önkormányzat.
Helytörténeti 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 bensőséges ünnepet ült
1927-ben Áldozócsütürtök napján Nagygencs közönsége.” 1919. Áldozócsütörtökén verték le a vörösök a nagygencsi
ellenforradalmat, ez az Áldozócsütörtök
nehéz napja volt a falunak.” 1919. május
28-án a gencsiek ellenálltak és kikergették a faluból a Tanácsköztársaság csapatait, majd jött a megtorlás (Kopcsándi

A közszolgáltató
– 2019. július 4-én a Miszori Zoltán
tértől délre eső területről (Hunyadi út
247., illetve 234. házszámig, Ady Alkotmány, Arany J., Deák, Dózsa, Gyöngyös,
Vízköz utca és a Szent Flórián tér)
– 2019. július 5-én a Miszori Zoltán tértől északra eső területről (Hunyadi út
249., illetve 236. házszámtól, Apponyi A.,
Bem, Béke, Dr. Szerdahelyi E., Berzsenyi,
Ipar, Kossuth, Kőszegi, Petőfi, Posta, Savaria, Szentegyház, Széchenyi és Vasút utca)
szállítja el a házak elé, a közterületekre
kihelyezett lomokat.
Kérjük, hogy a lomokat a lehetőség szerint szelektáltan, a lehetőség szerint
összekötve, zsákolva, továbbá a bútorokat
a hatékonyabb helykihasználás érdekében szétszerelve helyezzék ki a házuk elé.
Kérjük, hogy a lomtalanítás során NE
RAKJANAK KI
– zöldhulladékot (kerti hulladékot,
nyesedéket),
– szelektív hulladékot (sárga zsákban
gyűjthető hulladékot),
– állati tetemet, trágyát,
– autóbontásból származó hulladékot
(pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
– gumiabroncsot,
– építési törmeléket (ablak, mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak,
üveg síküveg, tükör),
– lapátos zsákos hulladékot,
– veszélyes hulladékot (permetetőszer,
göngyöleg, maradék festék, akkumulátor, hullámpala, neoncső, gyógyszer, fáradt olaj, üzemanyagos göngyöleg), valamint
– elektronikai hulladékot,
mert ezen hulladékok a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra.
Kérjük továbbá, hogy – a település gondozottságának megőrzése érdekében – a
lomokat kizárólag a lomtalanítás napján
6.30-ig helyezzék ki.
A lomtalanítás gyors és zavarmentes
lebonyolításához kérem az együttműködésüket!
Bodorkós Ferenc, polgármester

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”. Az eseményről freskó is készült
(Steffek Albin alkotása) a plébániatemplom sekrestyéjében, amely 60 évig láthatatlan volt (lemeszelték), 2006-ban restaurálta Gyarmati András.
(Forrás: Vasvármegye, 1927. május 28. 3. p.
A nagygencsi ellenforradalom nyolcadik
évfordulója, Dr. Széll Kálmán: „Mi történt
Nemesbődön és Nagygencsen 1919. május
28–29-én” Vasi Szemle különkiadása)
A megemlékezésen a nemrég alakult
Gencsapáti Férfikar és a Boróka együttes
énekeltek Tanai Erzsébet vezetésével.
Gombos Bálint plébános úr emlékezett a
hősökre, majd közösen imádkoztunk.
Bodorkós Ferenc Polgármester ünnepi
beszédében kiemelte, hogy a gencsiek 100
éve is kiálltak a hitükért, példát mutatva az
utánuk jövő generációknak. A hagyományőrző néptáncegyüttes táncosai a gencsi
verbunkkal tisztelegtek a hősök emlékének. Majd a jelenlévők a férfikar vezetésével együtt énekelték a Kimegyek a doberdói harctérre c. dalt (nagy élmény volt)
Bodorkós Ferenc ünnepi beszédének
zárógondolata – Garay János verséből –
mindannyiunk számára összefoglalta
miért is jöttünk össze ezen a napon:
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványúl sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!
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Gencsapáti Gyermeknap 2019
Hinta, ugráló-vár, arcfestés, „gencsi
ninja erőpróba” májusfa kitáncolás,
fagyi és palacsinta!
Vasárnap, május 26-án 14 órától
folyamatosan megtöltötték a Művelődési Ház és Könyvtár udvarát a családok.
Népszerű volt az ugráló-vár, csúszda,
ahol szinte folyamatos volt az érdeklődés. A legkisebbek kosaras körhintában
mosolyogtak ránk, arcfestésre, „csillámtetkóra” volt lehetőségük kicsiknek –
nagyoknak, hát éltek is vele! A gencsapáti fagyisnak, mint mindig most is nagy
forgalma volt, hiszen önkormányzatunknak köszönhetően ingyen fogyaszthatták a jelenlévők, amíg a készlet tartott. De fogyaszthattunk palacsintát is
(több százat), amit a helyi lányok-asszonyok, kollégáink készítettek, ezúton is
köszönet érte!

Vincze Gergely vezetésével egy „Gencsi Ninja Warrior” akadálypályát kellett
teljesíteniük a gyerekeknek, akik nagyon
örültek a vidám erőpróbának.
Délután 5 órától a Zsivány Zenekar
muzsikájára Tóth Tamás „Tápi” vezetésével táncház kezdődött a májusfa körül.
Majd a Gencsapáti Legénycéh vezetésével a Májusfa kitáncolása következett. A
gencsi verbunk után a legények nekiláttak a földmunkának, nagy tapssal jutalmazták a jelenlévők májusfa kidöntését.
Jó volt látni a sok boldog gyermekarcot
és családot, akik estig együtt örültek az
udvaron… Jövőre újra várunk mindenkit
szeretettel!
Köszönjük Gencsapáti Község
Önkormányzata, a Vas Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatását,
segítségét!

2019. május
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Egyházi események, programok júniusban
JÚNIUS 9. PÜNKÖSDVASÁRNAP:
A Szentlélek eljövetelének ünnepe.
Szentmisék a plébániatemplomban: 8
órakor és 9.30-kor.
JÚNIUS 16. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA:
Szentmisék a plébániatemplomban:
8 órakor és 9.30-kor.
A fél 10-es szentmisében lesz a hittanos gyermekek tanév végi hálaadása.

17.00: „Szent Jakab-futás”.
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: gyermekeket, családokat, fiatalokat és időseket egyaránt.

JÚNIUS 23. VASÁRNAP: ÚRNAPJA
8.00: Szentmise a Szent Jakab plébániatemplomban, majd úrnapi Körmenet
az elsőáldozók részvételével.
15.00–17.00: Egyházközségi hozzájárulás
gyűjtése és szentmisék íratása a 2019. év
második félévére a Plébánián.
A szentmisékre és az egyházközségi eseményeinkre mindenkit szeretettel várunk!
A Gencsapáti Egyházközség

Elsőáldozás a plébániatemplomban
Május 12-én, a húsvéti idő negyedik
vasárnapján 20 harmadik osztályos hittanos gyermek járult először szentáldozáshoz a Szent Jakab Plébániatemplomban: Biczó Barnabás, Bognár Barnabás,
Bolfán Viola, Boros Márk, Bozzay Laura,
Bozsodi Áron, Herczeg Ádám, Katavics
Dóra, Nagy Dominik, Nagy Milán Áron,

Nagy Zétény, Németh Rebeka, Pék Viktor, Pozsonyi Koppány, Seper Mira,
Somos Álmos, Szekeres Krisztián, Tonai
Diána, Tóth Tamás Attila, Varga Ingrid.
Kísérjük őket imádságainkkal, hogy e
szép kezdetet buzgó folytatás kövesse!
Szívből kívánom, hogy a szentségi
Jézussal való vasárnaponkénti találkozá-

suk segítse őket a jó Istennel való kapcsolatuk további elmélyítésében és erősödésében!
Köszönet mindazoknak, akik e szép
nap megünneplését bármilyen módon
segítették!
Bálint atya
FÉNYKÉP (Baán Zoltán – Tóth Fotó)

hírmondó
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Zsolt különdíjban részesült. Papp Lili az
Óperenciás meseillusztrációs rajzversenyen díjazott lett.

Az iskola hírei
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen
tudásvágya, megismerje a jól végzett
munka örömét, megízlelje az alkotás
izgalmát, és megtalálja a munkát, amit
szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)
Munkánkat a fenti mottó szellemében
végeztük az idei tanévben is. Az iskola
feladata, hogy felkeltse a gyermekek
érdeklődését, és megtanítson rácsodálkozni az élet mélyebb összefüggéseire.
Kiemelkedő feladatunknak tartjuk a
tanulók tehetségének, képességeinek és
adottságainak a kibontakoztatását. Gyermekeink kitartó és szorgalmas munkája
meghozta gyümölcsét, ugyanis szép
eredményeket értek el a tanulmányi, a
művészeti és a spotversenyeken.
Alsó tagozatos tanulóink közül Szijártó
Anna és Bolfán Viola I. helyezést ért el
értő olvasásból a Felsőbüki Nagy Pál
Alsó Tagozatos Tanulmányi Versenyen.
Király Máté Ármin II., Nagy Zétény
pedig III. helyezett lett matematikából.
IV. helyezést ért el Balogh Bella értő
olvasásból és Őry Bulcsú szépírás nyelvtanból. A Tudásbajnokság levelezős versenyen arany fokozatot szerzett Koltai
Gréta (irodalom/szövegértés és környezetismeret), Őry Bulcsú, Sámson Zoltán és Simon Barnabás (anyanyelv),
Végh Márk (kezdő angol). A megyei
hangos olvasási és nyelvhelyességi versenyen Szijártó Anna I., Végh Léna
pedig III. lett. Koltai Gréta az Országos
Honismereti Tanulmányi Versenyen
megyei 4., országos 5. helyezést szerzett.
Simon Barnabás a Bendegúz Tudás-
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bajnokság Nyelvész versenyén 4. helyezést ért el.
Felső tagozatosaink arany fokozatot
szereztek a Tudásbajnokságon (Lajos
Gergely Konrád, Őry Orsolya, Böndicz
Mátyás, Zanati Anna). A Tudásbajnokság megyei döntőjében Őry Orsolya
természetismeretből 2., Lajos Gergely
Konrád 5., helyezést ért el. Zanati Anna
4. lett biológiából. Őry Orsolya az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen, a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen és a Tudásvadász országos Honismereti Tanulmányi Versenyen egyaránt az 5. helyen végzett. A Kálti Márk Történelmi Tesztversenyen részt vett tanulók ragyogóan
szerepeltek, bejutottak az országos döntőbe. A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen is szép eredményeket értek el
tanulóink. Szabó András János volt
közülük a legeredményesebb versenyző.
A művészetek területén is szép sikerek
születtek. A Vass Lajos Kárpát-medencei
Népzenei Versenyen népdaléneklésben
Böndicz Bíbor Anna, Mucza Lídia, Koltai Gréta, Őry Orsolya I. helyezést értek
el, s Vass Lajos Nagydíjban részesültek.
Böndicz Bíbor Anna, Mucza Lídia, Koltai Gréta és Tóth Gyöngyi Mária a XIII.
Vass Lajos Népzenei Versenyen, valamint Böndicz Balassa István a Békeﬁ
Antal Népdaléneklési Versenyen arany
minősítést kapott. A SISTRUM regionális furulyaversenyen Szijártó Anna és
Mucza Lídia bronz, Koltai Gréta pedig
ezüst minősítést szerzett. A Sopronban
megrendezett szólótáncversenyen Vigh

A sportban is szép eredményeket értek
el tanulóink. Takács Arnold Attila a
Diákolimpián kötöttfogású birkózásban országos II. helyen végzett, a II.
Soproni Nemzetközi Jótékonysági Küzdősport Gálán kick-boxban I. lett, a
COMBAT Diáksport Országos Bajnokságon a II. helyet szerezte meg. A városkörnyéki labdarúgó torna őszi fordulóján a IV. korcsoport I. helyezett, a III.
korcsoport pedig III. helyezett lett. A
városkörnyéki teremlabdarúgó tornán a
II. korcsoport II., a IV. korcsoport pedig
III. helyezést ért el. A városkörnyéki
labdarúgó bajnokság tavaszi fordulóján
a csapat II. lett. A kisiskolások sportversenyén labdarúgásban focistáink a körzeti II. helyen végeztek. A Játékos sportvetélkedőn 2-4. osztályos tanulóink a II.
helyet szerezték meg. A Tollaslabda
Diákolimpia Vas Megyei Döntőjében
Szabó András János 3., Szűcs Illangó 4.,
Esztergályos Elizabet 5. helyezést ért el.
Szépen szerepelt a versenyen Sámson
Péter is a korcsoportjában. Dérfai András a Síelj, Szombathely 2019 mini versenyen és a XVII. Szombathelyi Nyílt
Amatőr Síbajnokságon I. helyen végzett, valamint eredményesen szerepelt
az Apró Talpak Síversenyen is.
Büszkék vagyunk tehetséges tanulóinkra, és örülünk sikereiknek. Az iskolavezetés köszönetét fejezi ki a pedagógusoknak a versenyekre való felkészítésért
és köszöni a szülők támogató, segítő
hozzáállását, amelyet tanúsítottak az
egész tanév folyamán. A nyárra mindenkinek jó feltöltődést kívánunk!

Szelektív
Kedvezményes belépőjegy
hulladékgyűjtés
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási NKft. által kiadott tájékoztató alapján
Gencsapáti településen a szelektív hulladék ürítés soron következő időpontjai!

2019. június 17. (hétfő)
2019. július 15. (hétfő)
Részletes tájékoztatás olvasható a
www.stkht.hu, illetve a www.gencsapati.hu honlapokon

Kedvezményes belépőjegy a Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválra – csak Gencsapáti lakosoknak, lakcímkártya felmutatásával váltható elővételben a Művelődési Ház és Könyvtárban (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.) Jegyárusítás: 2019. május 6. – június 7. között
nyitvatartási időben!
A koncerthelyszínekre a belépés csak az elővételben, vagy a helyszínen megváltott
belépőjegyekkel lehetséges!
2019. június 7– 10. a napi belépőjegy ára gencsapáti lakosoknak 3490 Ft.
A négynapos belépő (bérlet ára) gencsapáti lakosoknak: 12000 Ft.
2019. június 9. Pünkösdvasárnap – Fesztiválsátor 14.00 órai kezdettel – a XXIII. Gencsi
Söprű Regionális Néptáncfesztivál várja az érdeklődőket a fesztiválsátorban. Az ünnepélyes megnyitót követően a résztvevő együttesek bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők és a szakmai zsűri (a fesztiválsátorba a belépés díjtalan)
Részletes teljes program és napi bontás: www.gencsapatipunkosd.hu
facebook.com/gencsapatipunkosd

2019. május
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
A Hírmondó előző lapszámában közzétett szívélyes invitálásnak eleget téve a
Tudorka és a Pöttöm-Pötty csoport nagycsoportosai ellátogattak Csordás Csabáné, Marika néni magángyűjteményébe.
Figyelmesen hallgatták a kiállításban
helyet kapott tárgyak történetét, vendéglátójuk minden egyes eszköz bemutatásához hozzáfűzte személyes élményeit. Akadt kislány, aki egy csodálatos
kendő alatt a pünkösdi királykisasszony
szerepét is kipróbálta.
Gratulálunk az értékek megőrzéséhez és bemutatásához!
Köszönjük a szívélyes fogadtatást,
további életéhez erőt, egészséget kívánunk!

Sikereink
A „Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium” által kiírt
„Békeﬁ Antal Népdaléneklési Versenyen”
Varga Réka, Tudorka csoportos kislány
képviselte intézményünket. Rábaközi
népdalok előadásával arany minősítést
érdemelt. Szeretettel gratulálunk!
Ha tavasz, akkor Herényi virágút.
A Tudorka csoport benevezett a Herényi
Virágúton megrendezésre kerülő Óvodás Kertépítő Versenyre. A kiírás szerint
„Álmaim játszótere” című kompozíciót
kellett készíteniük. A természetes anyagokból megalkotott játékeszközöket,

homokozót, pihenő helyet színes egynyári virágokkal körbe ölelő munkájuk
különdíjban részesült. Gratulálunk!
Köszönjük a támogatást a Kiss Kertészetnek!
Programok az intézményen kívül
A „Múzeumnyitogató” program keretében a Vasi Múzeumi Látványtárban a
gyermekek természettudományos, csillagászati ismeretei bővültek. Az ASTRO
sorozaton belül Neil Armstrong (amerikai űrhajós) után elnevezett kisegér
segítségével „repültünk a Holdra”.
A múzeumpedagógus prezentációjába
illesztett eredeti dokumentumﬁlmek igazán lenyűgözték a gyermekeket. Az idei
témaválasztás igazán szerencsésnek bizonyult, a gyermekek érdeklődését hosszan
fenntartotta, aktívan közreműködtek a
foglalkozásokon, az alkalomról alkalomra
ismétlődő tudástartalmak beépültek
ismereteikbe, megjelentek játékukban.
„Zenemanók” – bérlettel rendelkező
gyerekek a gyermeknap köré rendezett
„Tavaszi tündérfuvallat” című előadást
hallgatták és tekintették meg. A Savaria
Szimfonikus Zenekar lélekemelő zenéje,
a szemet gyönyörködtető színpadképben előadott történet elbűvölte őket.

hírmondó

árnyában védett éger-tinóru gomba
tenyészik. Hangjáról messziről felismerhető a fokozattan védett, itt rejtőzködő
madarunk a haris. A bokrosokban karmazsinpirók és tövisszúró gébics is fészkel. A rovarok közül különlegesek a gyönyörű lepkék és a darázspók is.
E rejtett kincsek felfedezésében is
egyedülálló lehetőséget nyújt minden
évben a „MIÉNK ITT A RÉT!” elnevezésű élményösvény. Az „Év ökoturisztikai
élményének” választott ünnepi kalandot
idén is az Őrségi Nemzeti Park, a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont és az Írottkő Natúrpark csapatai és nagyszámú lelkes önkénteseik
szervezték közösen! (forrás: Kőszeg
város Facebook oldala)
Ezt az élményösvényt járták be a
gyerekek, leküzdve az „akadálypályát”.
Az első állomáson cincérjelmezbe bújhattak – hiszen 2019-ben az év rovara, a
havasi cincér. Majd régészkedtek, kis
ecsettel homokból csigaházat, kavicsot,
ma élő állatok csontjait tárták fel. Kártyákra írt tulajdonságokhoz társítottak
tárgyakat, barna, könnyű, szúrós, puha,
kerek és nehéz dolgok után kutattak a
réten. Nagyon jó hangulat volt az óriás
buborékfújó körül is!

A Tudorka csoport gyermekei Kőszegre
utaztak. Miért?
Madarak és Fák napja alkalmából egy
játékos vetélkedő helyszíne évről évre a
Kőszeg határában elterülő Alsó-rét, a
Kőszegi Tájvédelmi Körzet része, a
Natura 2000 hálózat tagja. Védett értékei között kiemelkedik a májusban
virágzó zergeboglár, a szibériai nőszirom, vadon élő orchideáink közül pedig
a széleslevelű ujjaskosbor és az agárkosbor. Magyarországon egyedül itt él a
télutón nyíló fehér sáfrány! Égerfái

Gyere és jógázz velem!
A mozgás szeretete nagyon erős volt bennem mindig is, hiszen a rendszeres mozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben. Célom, hogy minél
többen megismerhessék a jóga jótékony hatását a testre, elmére és a lélekre egyaránt.
A jóga testgyakorlatai az ászanák, melyek lazító, nyújtó, erősítő hatásúak.
Éld meg tested, elméd, légzésed rezdüléseit!
Lehet számodra egy remek torna, egészségmegőrzés, stresszoldás, elcsendesedés.
A jógában kétségkívül minden korosztály megtalálhatja fejlődésének útját!
Gencsapáti Művelődési Ház
Hatha jóga: hétfő: 19.20–20.40, csütörtök: 17.30–18.45
Ashtanga jóga: csütörtök 19.00–20.30
Bejelentkezés: messengeren, telefonon: 06-/20-4136584
Lajtai Krisztina

Információ és jegyrendelés:
Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház
Cím: 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9.
Tel/Fax: 94/360-113
E-mail: info@koszegivarszinhaz.hu
www.koszegivarszinhaz.hu
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A néptánc ünnepe…
A néptánc ünnepe a XVII. Szivárvány
Gyermek Néptáncfesziválon Bükön,
Lajtha László Koreográfiai Verseny
Körmenden, Húzd keresztül – Gyermek Néptáncfesztivál Székesfehérváron.

Az elmúlt hétvégék alkalmával a
Gencsapáti Néptáncközösségek csoportjai
a Kópic és a Kiskópic is nagyon szépen szerepeltek, a Kiskópicos gyerekek ezüst minősítést, a Kópicos fiatalok pedig kiemelt
arany minősítést és különdíjat gyűjtöttek.

2019. május

2019. május 11-én 17. alkalommal
rendezték meg Bükön a régiós néptáncfesztivált, melyen 800 táncos, 27 előadással kápráztatta el az érdeklődőket. 5
tagú szakmai zsűri értékelte a produkciókat. A fesztiválon Gencsapátit a Kópic
Néptánccsoport képviselte, ráadásul
nem is akárhogyan, kiemelt arany minősítéssel jutalmazták a Kánya Réka-Jocha
Balázs által készített Piribék című koreográfiát, mely az erdélyi Felcsík táncos
hagyományát eleveníti fel. Réka és
Balázs ebben a tanévben kezdett dolgozni a csapattal, és már az első próbák
alkalmával is látszott, hogy egy hullámhosszra sikerült kerülniük a fiatalokkal.
A sok-sok munka, szombati különpróbák meghozták az eredményt, és itt
most nem csak a minősítésre gondolunk. A csapat az együtt töltött időben
még jobban összekovácsolódott, a közös
cél elérésére tett erőfeszítések még közelebb hozták egymáshoz a csoport tagjait.
Mértékletesség, alázat a hagyományok
iránt, közösség, érték, ízlés, lelket simogató – csak pár kifejezés, jelző, mellyel a
zsűri a szakmai értékelés során méltatta
a csoportot és a produkciót. Köszönjük
a koreográfusok munkáját, köszönjük a
szülők áldozatos segítségét, köszönjük
Albinnak a támogatást, és köszönjük
nektek Kópicosok ezt a fantasztikus
élményt! Hajrá Kópic, hajrá Gencsapáti!
2019. május 25-én két helyen is szerepeltek közösségeink. Körmenden rendezték meg a Lajtha László Koreográfiai
Versenyt, ahol a Kópic Néptánccsoport
képviselte Gencsapátit. A felnőtt me zőnyben nagyon szépen helyt álltak a
fiatalok. Óriási lendülettel léptek színpadra és a zsűri különdíjjal jutalmazta a
csapatot! Nagyon jó élményekkel tértünk haza! Csak így tovább!
Spiegel-Szabó Viktória és Spiegel Zoltán
a csoport vezetői
Ugyanezen a napon a Kiskópic Székesfehérváron a „Húzd keresztül” – Gyermek
és Ifjúsági Néptáncegyüttesek VII. Fesztiválján lépett színpadra. Az egész napos
rendezvényen sok-sok együttes mutatkozott be, a produkciókat 5 tagú szakmai zsűri értékelte. A gyerekek nagyon
sokat készültek a megmérettetésre,
nagyon lelkesen indultak korán reggel a
busszal. Ez a lelkesedés, jókedv kitartott
az egész nap folyamán, nagyon szép, lendületes, egységes produkciót varázsoltak
a színpadra. Ezt az eredmény is szépen
tükrözi, hiszen a mezőföldi táncokból
készült koreográfiát a zsűri ezüst minősítéssel jutalmazta. Köszönjük a gyerekeknek az élményt, a szülőknek a támogatást, igazán nagyszerű nap volt. Hajrá
Kiskópic, hajrá Gencsapáti!
Takács Ádám a csoport vezetője

2019. május

10

hírmondó

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!
• 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
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), és
nagy kovács satu eladók! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• 20 m-es öntözőslag és vezetékes gáztűzhely eladó! 94/330-327
• Gencsapátiban, az Ady utcában 4424
m2 építési telek, a szőlőhegyen 1514 m2
zárkert eladó! Tel.: 06/20/943-1772
• Katlan, 50 és 70 literes üst eladó.
Tel.: 06/70/371-1042
• Kisméretű téglát és régi bontott
gerendát keresek! Érd: 70/253-2490
• Építőipari és kerti munkákat vállalok. +36307324545
• Gyomláláshoz keresek segítséget 2
hetenkénti alkalomra. Diákokat is szívesen látok! Tel. 06 20 445 1299
• 400 l-es tölgyfa kád kitűnő állapotban eladó. Sokoldalúan hasznosítható!
Tel. 06 20 445 1299.
• Használt, palackos bekötésű gáztűzhelyt keresek! (amelynek a két oldalát le
lehet hajtani) Tel: 70/2532490
• Hintaszék 8000 Ft, keményfa párnázott székek 5000 Ft/db, kerítés-vadháló
fél áron eladó (100 Ft/ m) eladó! Tel:
06/30/413-4729

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

Szenvedélyem az INGATLAN! Küldetésem az OTTHONA!
Számomra mindig is fontos volt, hogy olyan otthonom legyen, ahova mindig szívesen
térek haza. Valószínű ezért is tudom átérezni az ügyfelek ingatlan keresését vagy épp
a régitől való megválását. Ha Ön is eladná ingatlanát, vagy épp új otthonát keresi,
hívjon bizalommal, vagy írjon e-mailt.
Mondja el az elképzeléseit és én segítek a megvalósításban.

GERÖLY SZILVIA • +3670/ 333-96-22 • geroly.szilvia@dh.hu
„Az otthon nemcsak tégla, meg malter, hanem egy érzés is. Az érzés, hogy tartozunk valahová és persze a szereteté, egy jobb jövőjé, a reményé.” Marciano

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP

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

ÉLELMISZERBOLT
Apáti Mini Shop Bt.

(Gencsapáti, Hunyadi u. 393.)
Szeretettel várja régi és új vásárlóit az
alábbi nyitvatartási időben:
H-P.: 6.00–14.00, Szo: 6.00–12.00

e.v.

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 452.
+36-30/176-6107
ivkrisztian@gmail.com
TELJESKÖRŰ
FÉMIPARI SZOLGÁLTATÁS
helyszíni felméréstől
a kivitelezésen át a felszerelésig
Kapuk, úszókapuk, kerítések
lépcsők, korlátok, előtetők,
kerti tárolók, hídrácsok
Kovácsoltvas kapuk,
kerítések, korlátok
A gyártáson túl vállalom meglévő,
illetve általam gyártott kapuk
automatizálását.
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Népzenei versenyek Gencsapátiban
VAS MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
CSOPORTOS NÉPZENEI VERSENY –
VASS LAJOS NÉPZENEI Szövetség Kárpát-medencei versenysorozatának regionális elődöntőjét rendezték meg
május 6-án a Művelődési Ház és Könyvtárban. Arany és ezüst minősítést adtak ki a Vas Megyei Gyermek és Ifjúsági
Csoportos Népzenei Versenyen hétfőn
délelőtt a művelődési házban.
Ez volt a hagyományos vasi népzenei
csoportok minősítője, és egyúttal a Vass
Lajos Népzenei Szövetség által szervezett
Kárpát medencei népzenei találkozó elődöntője is egyben, amelyet Tanai Er zsébet népdalénekes, a Vasi Népdalstúdió
művészetei vezetője, a Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetőségi tagja szer vezett együttműködve a szövetséggel.
A szakmai zsűri tagjai voltak: HORVÁTHNÉ BAKOS ILONA, népdalénekes, népzenész a Vass Lajos Népzenei
Szövetség elnökhelyettese, IFJ. HORVÁTH KÁROLY, népzenész, népzenetanár, a Népművészet Mestere.
Az előadott műsorszámok változatosak voltak, a szólisták, csoportok, zenészek a vasi népdaloktól egészen Moldváig csodálatos népzenei anyagot szólaltat-

tak meg – foglalta össze a programot
Tanai Erzsébet. Hallhattunk horvát,
somogyi, rábaközi, moldvai népdalokat,
és volt bátai ugrós és friss a Szélforgók
együttes előadásában. Idén a moldvai
dalokat választották legtöbben.
Minden fellépő személyre szóló
útmutatást kapott, hogy minél hitelesebben szólaljanak meg dalai majd a
középdöntőben, és az elkövetkezendő
színpadi programokon. A zsűrizés után
szakmai beszélgetés is volt a csoportvezetőkkel.
A versenyen arany minősítést ka pott: Csicsergő Együttes – Gencsapáti,
Boróka Együttes Gencsapáti, Dragovics
Imola – Szombathely, Napvirág Együttes
– Bük, Gerlice Népdalkör – Szombathely, Kumánovich testvérek trió – Horvátzsidány, Szélforgók Népzenei Együttes – Szombathely.
Ezüst minősítést ért el: Kócos
Együttes – Bük, Kőhalmi testvérek –
Szombathely.
Az idei Vass Lajos Népzenei Versenyre pedig a következő csoportok
neveztek, és kaptak arany minősítést:
Csicsergő Együttes – Gencsapáti, Kumánovich testvérek trió – Horvátzsidány,

Kézműveskedés a rendezvényen
Napvirág Együttes – Bük, Dragovics
Imola (Csicsergő együttes)
A versenyt követő szakmai értékelés,
díjkiosztás előtt és után kézműves foglalkozásokban vehettek részt a dalosok
Jáger Imréné, Pajor Andrea és Németh
Tamás vezetésével.

Csicsergő Együttes
Boróka Együttes

Szélforgók Népzenei Együttes

Munkában a népdalverseny zsűrije
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Tojások az egykori istállóban
HELYTÖRTÉNETI, NÉPRAJZI
KIÁLLÍTÁS GENCSAPÁTIBAN
Már előző számunkban is hírt ad tunk Csordás Csabáné tojáskarcoló által
létrehozott kiállításról, vele beszélgetett
Merklin Tímea a Vas Népe újságírója…
Helytörténeti, néprajzi kiállítást rendezett be Gencsapátiban a szülői házhoz
tartozó, renovált istállóban Csordás Csabáné Marika tojáskarcoló. A rusztikus
hatású, újrakövezett helyiségben kézműves tojásgyűjtemény is helyet kapott.
Tojásgyűjtemény
A szép bolthajtások alatt – amelyek
egykor lovak és tehenek fölött íveltek –
egy mini múzeumot hozott létre Csordás Csabáné, helyet kaptak benne a hagyományos földműves gazdaság eszközei, régi lakberendezési és használati tárgyak, vallásos képek, öltözékek, világháborús emlékek. Középen az asztalon karcolt tojásgyűjteményének zsűrizett
részét állította ki, kérésre meg is mutatja
a kézműves technikát.
– Az édesanyámtól tanultam, ő pedig a
nagyanyjától – meséli Marika. – 1890-ben
jött Gencsapátiba egy tanító házaspár,
ők tanították a tojáskarcolást a falubeli
lányoknak. A kőszegi piacra hordták a
kész árut gyalog a vasúti sínek mellett,
tekercs volt a fejükön, azon a kosár. Édesanyám, Horváth Józsefné három éve halt
meg a 100. életévében, 97 évesen még
karcolta a tojásokat. 330 darabos gyűjteménye maradt utána. Eleinte tele tojásokkal dolgoztak, én is úgy kezdtem.
1980 óta karcolok kifújt tojásokra, mert

így higiénikusabb, nehezebben törik, és
időtlen időkig eláll. A hagyományos
minták mellett saját ötleteket is megkarcolok, kedvencem a rózsa motívum, de
vannak virágos, nyulas, bárányos, madaras és vallásos motívumaim is. Szeretek
verseket írni a tojásra. Az alapszínt sokszor természetes anyaggal festem: sáfránnyal, fekete ribizli levével, utólag
gondosan polírozom. A legextrább mintát az ópusztaszeri kiállítás ihlette: egy
tojásra karcolta Árpád fejedelmet és a
hét vezért, lovon, tegezzel.
Régi emlékek
Csordás Csabáné az értékőrzés szellemiségét az édesapjától is örökíti: még
gyerekként látta tőle, hogy mindig hazahozza a mezőről a római téglákat, cserépdarabokat, amiket aztán leadtak a
Savaria Múzeumba. A legtöbbet Kűszeren találták, ahonnan a kavicsot volt szokás hozni a faluba.
– Ragaszkodom a régi emlékekhez.
A kiállítás anyagának nyolcvan százaléka
itt volt a szülői házban, csak össze kellett
rendezgetnem, a húsz százalékot az ismerősök adták – tudjuk meg Marikától,
akinek régi vágya volt a házi tárlat. Tavaly pünkösd után jött a gondolat, hogy
az istállót átalakítják, a két fia nagyon
sokat dolgozott benne. Feltörték a harminc centiméteres betont, újrakövezték,
a kacatokat kidobták, az értékeket megtartották. Lehet látogatni.
Forrás: Merlin Tímea – a Vas Népében megjelent cikke alapján

Nyitvatartás: kedden és szombaton
13.00–17.00. Ettől eltérően is lehet látogatni a kiállítást előzetes egyeztetés
alapján. Csordás Csabáné elérhetősége:
06-30/426-5883 A Kiállítás címe:
Gencsapáti, Hunyadi u. 136.

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: 2019. június 15.

Európai Szociális
Alap

