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Gen csa pá ti pol gá ra inak in gye nes, kö zé le ti, in for má ci ós lap ja

Gyalogos zarándoklat indult a szom-
bathelyi székesegyház elől Gencsapáti-
ba, a szentkúthoz Miszori Zoltán atyá-
ra emlékezve október 23-án, vasárnap. 

A zarándoklatot Székely János me -
gyéspüspök vezette. Énekelve, imádkozva 
érkeztek meg a gyalogosok a Szűzanya 
gencsi kegyhelyére, ahol már sokan várták 
őket, akik szintén gyalogosan, de köze-
lebbről vagy autóval érkeztek a hálaadó 
szentmisére. A vasárnap délutáni napsü-
tésben együtt emlékeztek az összegyűltek 
Zoltán atyára, aki sokak lelki atyja volt. 

 A püspök köszöntőjében felvillan-
totta Zoltán atya szikár, kiböjtölt alakját, 
mindenkit arra az alázatra és önmegta-
gadásra buzdította ami a lelkipásztort 
jellemezte. 

Szentbeszédében Székely János a 
farizeus és a vámos történetét idézte fel, 
példákkal rámutatva az alázatos életre, 
ami a jó Isten előtt is kedves. 

 A szentmisét a helyiek vendégszere-
tete koronázta meg agapéval, sok finom 
falat mellett találkozásokra, beszélgetés-
re is adódott lehetőség. Kegyelemben 
bőséges délutánt töltöttek együtt az 
emlékezők, hálát adók Gencsapátiban a 
Szűzanya közelében. 
Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Zarándoklat 
a Szentkúton

„Betlehemnek városa  
tündöklik, mint a tűz”

2022. december 10–11.

2022. december 10-én, szombaton 17 
órai kezdettel 19. alkalommal kerül 
megrendezésre a Nemzetközi Betlehe-
mes Találkozó gálaműsora a Gencsapá-
ti templom előtti Miszori Zoltán téren. 
 
A program keretében kerül sor a kará-
csonyi rajz és jelképkészítő verseny 
eredményhirdetésére.  
 
A találkozót megnyitja: Ágh Péter 
országgyűlési képviselő, köszöntőt 
mond Bodorkós Ferenc polgármester 
és Gombos Bálint plébános

Információ: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár 9721 Gencsapáti Szentegyház u. 5. 
E-mail: gencsmuvhaz@gmail.com, +36/30/560-5099

A találkozón hagyományőrző közösségek mutatkoznak be  
a karácsonyi ünnepkör talán legszebb dramatikus szokásával: 

Béri Balog Ádám Néptáncegyüttes � Bódvavendégi hagyományőrzők (Felvidék) 
Cimbora Daloskör Béke-Sárosfa (Felvidék) � „Félnótás” Népdalkör – Gencsapáti 

Énekes Lenke Hagyományőrző Néptáncegyüttes – Vitnyéd 
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes � Kapuvár Néptáncegyüttes 

Györgyfalvi Hagyományőrző Néptáncegyüttes (Erdély) 
Holládi bábtáncoltató betlehemes csoport � Platán Néptánccsoport – Mihályi 
Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület � Szanyi Bokréta Néptánc Egyesület 
Vasi Népdalstúdió – Csicsergő és Boróka együttesek � Zanati betlehemesek 

A Miszori Zoltán téren forralt borral, teával és süteménnyel várjuk az érdeklődőket!  
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

December 11-én, a csoportok előadását megtekinthetik 15 órától Bükön, a Regős Találkozón. 
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A VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI 
CENTRUMBAN JÁRTUNK 
 
2022. októberében iskolánk 3-8. osztá-
lyos diákjai, osztályonként, külön cso-
portokban vettek részt a Vas Megyei 
Szakképzési Centrumban egy pályaori-
entációs workshopon, melynek alapvető 
célja a tanulók szakképzés iránti érdek-
lődésének a felkeltése és digitális kultú -
rájának tovább fejlesztése volt.  

Az iskolánkba jelenleg járó gyermekek 
a Z generáció tagjai, melyet számos elne-
vezéssel illetnek. Hívják őket „digitális 
benszülöttek”-nek, „zappers”-nek, azaz 
kapcsolgatóknak, „Instant online” korosz-
tálynak, „dotcom” gyerekeknek, valamint  
„netgenerációnak” és „iGeneráció”-nak is. 
Számos kutatás hangsúlyozza, hogy ők a 
világ első egyetemleges nemzedéke 
(Homo Globalis), melynek tagjaként min-
den eddiginél inkább átlépik az univerzá-

lis kulturális és gazdasági határokat. Min-
dennapi életük valamennyi szegmensét – 
legyen az tanulás vagy szórakozás – digi-
tális eszközök segítségével élik meg. Ott-
honos felhasználói az infokommunikáci-
ós technológiának, s mivel rendkívül sok 
információnak vannak kitéve, pillanatok 
alatt képesek az értelmezésre, a feldolgo-
zásra és a gyors reagálásra is. 

A Fülöp Zoltán DKA laborvezetővel 
közösen megvalósított projekt során a 
tanulók az elektronika és programozás, 
a robotika, valamint a 3D nyomtatás és 
CNC technika témakörében vehettek 
részt egy-egy interaktív foglalkozáson. 

Nagyon élvezetes programsorozatot 
bonyolíthattunk így le, melyért szeret-
nénk köszönetet mondani Fülöp Zoltán 
laborvezetőnek és Eredicsné Ávár Krisz-
tina szülőnek. Hálásak vagyunk Kriszti-
nának a szervező munkájáért, s azért az 
elkötelezettségéért, mellyel évek óta 
igyekszik a gyerekek számára a munkae-
rőpiaci lehetőségeket bemutatni. 

 Bejczi Mónika, intézményvezető

Pályaorientációs tevékenységünk

Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

2022. november 9-én az Apponyi Albert 
Általános Iskolába is ellátogatott Dr. 
Székely János Megyéspüspök Úr.  
      A megye főpásztorát az intézmény 
vezetése fogadta, majd a gyerekek kala-
uzolták végig az épület különböző helyi-
ségeiben, bemutatva számára a Gencsa-
páti szívében található „alma materben” 
folyó munkát. 2022. november 11-én az 
iskolánkban Szent Márton témanapot 
tartottunk, melyhez kapcsolódóan raj-
zokat készítettünk és kiállítást állítot-
tunk össze a szenthez kötődő néphagyo-
mányokról, valamint élettörténetének 
főbb motívumait is felelevenítettük a 
bejárati tárlatunkban. Az egyes helyszí-
neken a gyerekek köszöntötték a Főtisz-
telendő Megyéspüspök Urat. Látogatása 
során szeretettel fogadták Őt a kis első-
sök, azt követően pedig bepillantást 
nyerhetett az iskolában zajló fejlesztő 
munka rejtelmeibe, a nyelvi laborban 
folyó nyelvoktatás interaktivitásába, a 
mindennapos testnevelés egészségme-
gőrző és mozgást megszerettető szerepé-
be, a kézművesfoglalkozás Márton napi 
lámpás-készítő folyamatába, a technika 
konyhában történő almasütés és süte-
ménykészítés (Szent Márton kifli, rétes, 
kókuszgolyó) örömteli perceibe. A művé-
szeti szaktanteremben iskolánk furulya-
triója rögtönzött számára egy zenei 
bemutatót, végül egy kis iskolai jelképpel 
köszöntük meg a nálunk tett látogatást. 

Bejczi Mónika, intézményvezető

Püspöki 
látogatás
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A Mesterprogramom részeként ebben a 
tanévben „Filmklub” formájában ismer-
kedtünk meg a hatodik osztályos diákok-
kal a Jégvadász című természetfilmmel.  

A Oscar-díjra jelölt dokumentumfilm 
készítője: James Balog egykor szkeptikus 
volt a klímaváltozással kapcsolatban, 
mára azonban a jelenség megismerteté-
sének egyik élharcosává vált. Kalandos 

pályafutása során a figyelemfelkeltés egy 
rendkívül látványos és újszerű módját 
dolgozta ki: munkatár sai val a Föld leg-
szebb gleccserei mellett fényképezőgépe-
ket helyezett el, s az azok által az olvadó 
gleccserekről automatikusan készített, 
drámai hatású felvételeket mozgófilmmé 
alakítva tárta az emberiség elé ezt a 
mindannyiunkat érintő és égetően fon-
tos környezeti problémát. 

Az elismert természetfotós a film-
kockákat nézve bennünket is elvitt egy 
hatalmas utazásra. Lélegzetelállítóan 
gyönyörű felvételei éveket tömörítettek 
másodpercekbe, és filmen tárták elénk, 
ahogy ősi gleccserek tűnnek el a boly-
gónk felszínéről félelmetes gyorsasággal.  

A gyerekek a film feldolgozása során 
feladatokat oldottak meg és a témában 
plakáttervet készítettek. 

Bejczi Mónika, szaktanár 

Természet filmklub a suliban

„A szeretet csak a gyerekeken keresztül 
terjedhet tovább…” 

Az Apponyi Albert Általános Iskola 
immár második alkalommal szeretne 
csatlakozni a MosolyManók akcióhoz, 
melynek lényege, hogy az intézményben 
össze lehet gyűjteni a használt, de jó álla-
potú játékokat, hogy azokat a Máltai 
Szeretetszolgálat eljuttassa karácsonyra 
a rászoruló gyermekek részére.  

Az adománygyűjtés a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal közös szervezésben, 
a Belügyminisztérium Köznevelésért 
Felelős Államtitkársága és a GLS Hun-
gary csomaglogisztikai szolgáltató támo-
gatásával valósul meg.  

Természetesen mindenféle jó állapo-
tú játék felajánlható. Az ajándéknak 
szánt játékszereket kérjük, hogy tegyék 
bele egy kartondobozba és írják rá, 

hogy milyen nemű és korú gyereknek 
szánnák!  

Fontos, hogy ne tegyenek a dobozra 
masnit vagy szalagot! Szeretnék felhívni 
a figyelmüket, hogy csak a postai feldol-
gozásra alkalmas, maximum 50×50×50 
cm-es, ragasztószalaggal lezárt-leragasz-
tott, sérülésmentes karton doboz ban 
tud ják az ajándéknak szánt csomagokat 
elszállítani az intézményből.  

A felajánlások gyűjtése az iskolánk-
ban 2022. november 18. és december 1. 
között zajlik.  

Kérjük szépen Önöket, hogyha fel 
szeretnének ajánlani játékot, legyenek szí-
vesek azt az iskola bármelyik pedagógusa 
felé jelezni vagy az iskolába beküldeni.  

Felajánlásukat előre is nagyon szé-
pen köszönjük!  

Bejczi Mónika, intézményvezető

MOSOLYMANÓK  FELHÍVÁS

Karácsonyi 
rajzpályázat 

kicsit másképp
Várjuk idén is a tetszőleges technikával 
készült, karácsonyi témájú rajzokat az 
általános iskolás és óvodás korú gyer-
mekektől.  

Ebben az évben a Művelődési Házat 
egy különleges élő adventi kalendárium 
díszíti, melynek ablakában minden nap 
új rajz nyílik meg december 1–24 között. 

A rajzok a rajzpályázatra beérkezett 
alkotásokból szakmai zsűri által kerül-
nek kiválasztásra! Ezért a pályázat felté-
tele, hogy A/4-es méretben és FEKVŐ 
formátumban kerüljenek beküldésre a 
rajzok! Csak az így beküldött rajzok ke -
rülhetnek az adventi ablakba! Egy pályá-
zó egy rajzzal pályázhat!  

A másik meglepetés ebben az évben, 
hogy a zsűri által kiválasztott első három 
helyezett rajzból képeslap készül, mely a 
decemberi Hírmondóval minden család-
hoz eljut ajándékba. 

Természetesen minden beküldött 
alkotást az eddigiekhez hűen a Művelő-
dési Házban kiállítjuk, így egész decem-
berben megtekinthetőek lesznek! Min-
den pályázó kis ajándékban részesül!  

A rajzokat borítékban, névvel és elér-
hetőséggel ellátva a Művelődési Ház 
postaládájába kérjük bedobni! 

Beérkezési határidő: 2022. novem-
ber 25.  A határidő után beérkezett raj-
zokat nem tudjuk fogadni! 
 
KARÁCSONYI JELKÉPPÁLYÁZAT 
      Idén is várjuk családok, baráti társa-
ságok, osztályok, óvodai csoportok alko-
tásait a karácsonyi jelképpályázatunkra. 
A műveket a Gencsapáti Művelődési 
Ház és Könyvtárban lehet megtekinteni 
egész decemberben.  
      Minden pályázó kis ajándékban 
részesül. 
      Beérkezési határidő: 2022. novem-
ber 25.  
      Az alkotásokat személyesen a 
Gencsapáti Művelődési Házban lehet 
leadni nyitvatartási időben.  
      További információ: gencsmuvhaz 
@gmail.com 0630/468-4020
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Dr. Székely János megyés püspök atya 
november 9-én tartott vizitációt a 
Gencsapáti Plébánián. A látogatás reg-
gel 8 órakor püspöki szentmisével kez-
dődött a Plébániatemplomban. A hívek 
a templom főhajóját teljesen megtöl-
tötték.  

A szentmise után Püspök úr Bálint 
atya kíséretében először a Szociális Szol-
gáltató Központ Idősek Napközi Ottho-
nában beszélgetett a jelenlévőkkel, akik 
finom reggelivel várták a vendégeket. 

A Gyöngyös-kert Óvodában püspök 
atya minden csoportban tett egy rövid 
látogatást és szentképpel ajándékozta 
meg a gyermekeket. A nagycsoportosok 
Szent Márton püspök közelgő ünnepe 
alkalmából a Györgyi és Nóri óvó nénik 
segítségével készített lampionjaikkal, 
Márton-kiflivel és a szentről szóló szép 
énekkel idézték fel Egyházmegyénk 
védőszentjének életét.  

A püspöki látogatás a Polgármesteri 
Hivatalban kötetlen beszélgetés formá-

jában folytatódott, polgármester úrral, 
valamint településünk intézményvezető-
ivel. Mindannyian röviden bemutatták 
az általuk vezetett intézményt, beszél-
gettek helyzetükről és terveikről is.  

A Gólyafészek Csecsemőotthonban 
tett rövid látogatás után a következő 
helyszín az Apponyi Albert Általános 
Iskolában folytatódott. Itt Püspök atya 
az iskola diákjainak kalauzolásával állo-
másról állomásra haladva tekinthetett 
bele az iskolások mindennapjaiba. 

A plébánossal és az Egyházközségi 
Képviselőtestület tagjaival folytatott 
beszélgetés után a püspöki látogatás az 
Ernust Kelemen Gyermekvédelmi Intéz-
ményben zárult, ahol Püspök atya az 
intézmény több lakójával is találkozha-
tott és beszélgetett. 

Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani polgármester úrnak, az intéz-
mények vezetőinek, a kedves híveknek a 
püspöki látogatás előkészítésében és 
megvalósításában nyújtott segítségü-

kért, köszönöm a mindenütt megta-
pasztalható szívélyes és szeretetteljes 
vendéglátást! 

Gombos Bálint, plébános

Püspöki vizitáció Gencsapátiban
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Egyházközségi 
eseményeink 
2022. adventjén
•     A karácsony ünnepére felkészítő ad -
venti időszak november 27-én kezdődik. 
 
•     Az adventi vasárnapokon reggel 8 
órakor és délelőtt fél 10-kor lesznek 
szentmisék a Plébániatemplomban. 
 
•     Az adventi idő hétköznapjain Gencs -
apátiban a keddi, a csütörtöki és a pén-
teki napokon reggel 6 órától tartunk 
hajnali (rorate) szentmiséket a Plébá -
nia templomban.  
 
•     December 10-én, szombaton dél-
után 17 órakor lesz a Betlehemes talál-
kozó. Ezen a napon az apáti templom-
ban nem lesz előesti szentmise.  
 
•     December 14-én, szerdán az este 18 
órakor kezdődő szentmise után a szom-
bathelyi Oladi Szentháromság Vegyes-
kar adventi hangversenye lesz a Plébá-
niatemplomban. 
 
•     Adventben két alkalommal, decem-
ber 10-én, szombaton és december 17-
én, szombaton délután 14 és 16 óra 
között egyházközségi hozzájárulás gyűj-
tése lesz a közösségi házban. A kedves 
hívek ezeken a szombatokon írathatnak 
szentmiséket a jövő év első félévére.  
      Egyházi hozzájárulásunkkal helyi 
templomaink (a Plébániatemplom, az 
Apáti templom, a Szentkúti kápolna) 
valamint egyházi létesítményeink és 
épületeink (Szentkút, Közösségi ház, 
Plébánia) fenntartását, működését segít-
jük. Támogatásukat hálásan megkö-
szönjük, adományaikat a jó Isten fizesse 
meg bőkezűen!    
 
•     Szentgyónási lehetőségek advent-
ben: a hajnali szentmisék előtt ¾ 6-tól, 
a vasárnapi szentmisék előtt negyed órá-
val és december 17-én, szombaton dél-
után 16 és 17.30 között a Plébániatemp-
lomban.  
 
Egyházi eseményeinkre mindenkit sze-
retettel várunk, kegyelemteljes adventi 
készülődést kívánunk! 
 
Bálint atya és a Gencsapáti Egyházközség

Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. október 20-
án 16.00 órakor a Gencsapáti Polgár-
mesteri Hivatalban rendkívüli, nyilvá-
nos testületi ülést tartott. 

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Gájer Lászlóné, Gergácz István, Kiss 
Tibor és Dr. Őry Ferenc önkormányzati 
képviselők (6 fő).  

Abért Valentin önkormányzati kép-
viselő egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a Képvise-
lő-testület munkájában. 

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Mészárosné Baán Ildikó, óvodave-
zető, Gyöngyös-kert Óvoda; Palatin 
Vivien intézményvezető, Szociális Szol-
gáltató Központ; Varga Albin igazgató, 
Művelődési Ház és Községi-Iskolai 
Könyvtár; Dr. Görög István jegyző  

 
A Képviselő-testület a testületi ülés 
során  
 
1.      a Művelődési Ház és Községi-Isko-
lai Könyvtárra vonatkozó rendelkezések-
kel kiegészítette a 2022. október 6-án 
elfogadott energiatakarékossági intézke-
dési tervet   
 
2.      elfogadta 
 
2.1.   az időskorú lakosok 2022. évi egy-
szeri támogatásáról szóló 14/2022. (X.21.) 
önkormányzati rendeletet 

2.2.   az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 
(III.22.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról szóló 15/2022. (X.21.) önkor-
mányzati rendeletet 
 
2.3.   a BURSA HUNGARICA Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat 
módosítását  
 
2.4.   a „Gyöngyszem Bölcsőde létesítése 
Gencsapátiban” közbeszerzési eljárás 
keretében megtett intézkedésekről szóló 
polgármesteri beszámolót 
 
2.5.   a Művelődési Ház és Községi-Iskolai 
Könyvtár alapító okiratának módosítását 
 
2.6.  az Önkormányzat 2022. évi közbe-
szerzési tervének módosítását 
 
3.      meghívásos beszerzési eljárást írt ki 
a község településtervének elkészítésére 
 
4.      a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagjának Gergácz István 
önkormányzati képviselőt megválasztot-
ta – a bizottság kiegészítése Jáger József 
külső bizottsági szakértő tag lemondása 
miatt vált szükségessé   
 
5.      belterületbe vonás iránti kérelem-
ről határozott  

                       
Összeállította: Dr. Görög István jegyző   

Képviselő-testületi ülés

Nyitvatartási változások
Tisztelt Látogató! Kedves Gencsapáti-
ak! A Gencsapáti Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményünk szolgáltatásai, 
nyitvatartása a fűtési szezonban meg-
változnak!  
      Az energiaárak robbanásszerű válto-
zása miatt az önkormányzattal közösen 
gondoltuk végig és alakítottuk ki a 
fenntarthatóságot szolgáló intézkedé-
seket. Ennek értelmében szabályozva 
fűtési rendszerünket a tetőtér zárva 
lesz, a könyvtári szolgáltatásunkat heti 
két nap tudják igénybe venni a haszná-
lók, kedden és szerdán 14–19 óra 
között. A szolgáltatás a következőkép-
pen biztosítjuk:  Kérjük, telefonon 
egyeztessenek Tanai Erzsébet könyvtá-

rosunkkal (06/30/651-9536) a szükséges 
könyv, vagy könyvtárközi szolgáltatásról. 
A könyveket a rászorulóknak házhoz 
visszük! 
      Közösségeink, csoportjaink – hozzá-
járulva az energiaköltségekhez – átala-
kítva a működést igénybe tudják venni a 
földszinti előadótermet, amelyben a ter-
vezett programokat is megvalósítjuk. 
Kérjük, figyeljék intézményünk híreit a 
közösségi oldalunkon, honlapjainkon, az 
estleges változásokat közzétesszük.  
      További információ: gencsmuv-
haz@gmail.com, +36/30/560-5099, 
06/94/508-522 
      Köszönjük megértésüket! 

Varga Albin, igazgató 

Friss hírek, infók: www.gencsapati.hu
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Hatalmas meglepetést, nemzetközi és 
országos sajtóvisszhangot váltott ki, ami-
kor 1925-ben a győri mezőgazdasági 
kamara delegáltjaként az Országos Me -
zőgazdasági Kamara beválasztott egy Vas 
megyei törpebirtokost a magyar ország-
gyűlés felsőházába. Nem csoda, hisz az 
1883-ban született Mészáros István, egy-
szerű parasztemberként élte minden-
napjait a nagygencsi 192-es számú házá-
ban, majd 1926-tól a kötényes, kackiás 
bajszú fiatalembernek kijárt a méltósá-
gos úr megszólítás, s időről időre elin-
dult, hogy elfoglalja helyét – gróf Mikes 
János megyéspüspök vagy gróf Apponyi 
Albert társaságában – a parlamentben. 

 Mészáros Istvánt egyébként társa-
dalmi megbecsülés és köztisztelet övez-
te. Már tízéves korában napszámba járt, 
majd mint munkás dolgozott Szombat-
helyen különböző földmunkáknál és az 
így befolyt kis pénzekből támogatta szü-

leit. Húszévesen egyik alapítója lett a 
gencsi katolikus ifjúsági egyesületnek, 
amely 1907-ben ügyvezető elnökévé 
választotta. Csakhamar létrehozta az 
ifjúsági könyvtárat és azt gazdasági, tör-
ténelmi és szépirodalmi művekkel 500 
kötetesre növelte. Egyik fő szorgalmazó-
ja volt annak, hogy Nagygencsen elké-
szüljön a templom előtt a hősi emlékmű. 
1921-ben megalakította, a Nagygencsi 
Gazdaszövetséget, amelynek elnöke lett 
és ennek az egyesületnek is létrehozta 
280 kötetes könyvtárát, amelynek egy 
részét maga adományozta. 1922-ben Vas 
vármegye Mezőgazdasági Bizottsága kül-
dötte a Felsődunántúli Mezőgazdasági 
Kamarába, ahol különböző bizottságok-
ban és szakosztályokban működött és az 
igazgató-tanácsnak is tagja lett. A kama-
ra a munkásosztályt vezeti és mint ennek 
elnöke, az Országos Mezőgazdasági Ka -
marában megalakított munkás-osztály-
nak is elnöke lett. Sok fontos kérdés tár-
gyalásánál tűnt ki hozzászólásaival és 
igen sok javaslatát terjesztette a kamara, 
megvalósítás érdekében a minisztérium 
elé. Sokat tett azért, hogy a községében 
1933-ban megépüljön a gencsi Népház, 
majd 1934-ben a községi tejszövetkezet 
alapítói közt találjuk, ez utóbbinak elnö-
ke is lett. A felsőháznak, annak létrejöt-
tétől megszűnéséig, vagyis 1926-tól 1945-
ig tagja maradt. Sokszor szólalt fel, min-
dig a mezőgazdasági munkásság, a törpe-
gazdák és a kisgazdák érdekében, a hadi-
rokkantak és árvák segélyezéséért. A vi -
lágháborút követően is igyekezett aktív 
maradni, a közéletben azonban az új 
politikai éra már mint a régi rend ellen-
ségére tekintett. 1946-ban alapítója lett a 

Gencsapáti és Környéke Állattenyésztő 
Gazdák Szövetkezetének, amit még 
abban az évben meg is szüntettek. 1949-
ben kulákként kitették az általa alapított 
szövetkezetből is, hogy valóban az lett-e, 
arról nincs információnk. Az 1950-es 
években eltűnt a helyi sajtóból. 

Gencsapátiból kis szerencsével, ha 
valaki kellő rátermettséggel rendelke-
zett, kiemelkedhetett társai közül, s el -
jut hatott akár a legmagasabb szintre is. 
Az 1945 utáni világ legnagyobb bűne az 
volt, hogy erre egy parasztembernek esé-
lye sem lehetett.  

dr. Pál Ferenc

Egy nagygencsi napszámos a magyar felsőházban

Gencsapáti Község Önkormányzata a 
Mindenszentek ünnepére felújíttatta 
Dr. Dubiniak Bronislaw lengyel kato-
natiszt sírját az apáti temetőben.  
      Andrzej R. Kalinowski lengyel kon-
zul múlt évi gencsapáti látogatása kap-
csán (alsó kép) egyeztetett Bodorkós 
Ferenc polgármesterrel és kérte a telepü-
lés segítségét, együttműködését. 

Lengyel őrnagy sírjának felújítása

(2021. november)
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MANIKŰR SZALON GENCSAPÁTIBAN! 
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  

Bokor-Hüse Anita   +3620/928-6146 

Gumiszerelés, centírozás,  
defektjavítás,  

új gumiabroncs forgalmazás,  
gumitárolás.  

Gencsapáti, Ipari u. 12.  
+36 30 9367885    
+36 30 2376152

Már 2 évesek  
lettünk!  

Köszönjük, 
Gencsapáti!

Nyitva:  
hétfőtől-péntekig  

7.00 – 15.30  
Telefon: 06 94 568 185 

9721 Gencsapáti, Ipari u. 1.

HIR DE TÉS, RE KLÁM 
LE HE TŐSÉG! 

1/16-od old. 2000 Ft 

1/8-ad old. 4000 Ft  

1/4-ed old. 8000 Ft  

La kos sá gi apró hir de tés in gye nes!
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•     Matematika korrepetálást, felvételi 
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!  
Tel.: +36-30/630-6388 

•     Nagy kovács satu, 1 db gázpalack 
eladó! Érdeklődni: 06-30/4734-519 

•     Gencsapátiban, a beépülő Alkot-
mány utcában két tulajdonostól kb. 

Harmónia Beauty by Judit 
„Az angyali érintés” 

 
Ha szeretnél kilépni a sűrű hétköznapokból, 

szeretnél feltöltődni és magadnak ÉN IDŐ-t ajándékozni,  
akkor szeretettel várlak újonnan nyílt kozmetikámban  

professzionális relaxációs kezelésekkel. 
 

Anti-ageing rituálék, ultrahangos kezelések, mélytisztító kezelések, 
masszázs, szempilla-, szemöldökfestés, kozmetikai szolgáltatások 

széles választékával várlak.  
A kezelések egyénre szabottak,  

a Bielenda Professzionális termékek támogatásával.  
A kezelési rituálék mellé ajándékom Neked  

a paraffinos kézápolás, kéz,-és karmasszázzsal 2022. december 31-ig. 
 

Harmónia Beauty by Judit: 9721, Gencsapáti, Béke utca 11/B. 
Szirmay Judit, okl. kozmetikus 

Bejelentkezés: +36-20-426-5939 

BABA ÉS GYERMEK MOND(M)ÓKA FOGLALKOZÁSOK 
 

Baba Mond(m)óka foglalkozás 0–3 éves gyermekeknek 
szerdánként 9.30–10.00 

 
Mond(m)óka foglalkozás 3–5 éves gyermekeknek 

szerdánként 16.30–17.00 
 

Gyermek néptánc foglalkozás 6–8 éves gyermekeknek 
hétfőnként 16.30–17.30 

 
Foglalkozás vezető: Spiegel-Szabó Viktória 

Helyszín: Gencsapáti Művelődési Ház 
További információ: spiegelszaboviktoria@gmail.com 

0630/468-4020

6500 nm-es építési telek eladó. Irá-
nyár: 29,9 millió Ft. Érd.: 06-
30/927-3521 

•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té ren 
29 m²-es helyiség: 06-20/957-5731 

•     Felújítandó családi házat vennék 
Gencsapátiban 06/30/951-7179 

•     Kisméretű, blokk 30-as nagyméretű 
tégla, cáki terméskő-kispala eladó! 
Te.: 06703711042 

•     Karácsonyfának lucenyő 2500 Ft, 
ezüstfenyő 5000 Ft áron mérettől 
függően eladó! Tel.:  06/20/967-4816 

•     Kék ezüstfenyő 1-1,5  m-es kará-
csonyfának eladó!  Tel.: 06/30/330-
1309  

•     Dióbél eladó! Tel.: 06/30/522-5166 

Apróhirdetések
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2022 év elejétől zajlanak országszerte 
azok a rendezvények, melyek „Hagyo-
mányos régiók, régiók hagyománya” 
címen összegyűjtik a népzenével foglal-
kozó gyermek, ifjúsági és felnőtt cso-
portokat, szólistákat. Bemutatkozási 
lehetőséget biztosítanak, és segítséget 
adnak a továbblépéshez neves szakem-
berek közreműködésével.  

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 
szervezésében az immár XIV.VASS 

LAJOS NÉPZENEI TALÁLKOZÓ és 
VERSENY elődöntője legutóbb Bükön 
zajlott 2022.11.05.-én 10.00 órától, mely-
re a Gencsapátiban működő Félnótás 
Férfi népdalkör is jelentkezett, versenybe 
indult fennállása óta első alkalommal. 
Vasi és zalai katonadalokat és vasi nép-
dalcsokrot vittek Tanai Erzsébet művé-
szeti vezető összeállításait. A rangos ese-
ményen rajtuk kívül még 15 fellépő volt, 
csoportok és szólisták, mindenki 2 pro-

dukcióval mutatkozott 
be. Színes és színvonalas 
összeállításokat hallhat-
tunk a magyar népzene egész területéről. 

Neves szakmai zsűri segítette a felké-
szítők munkáját: Széles András népzene-
tanár, népzenész, a Népművészet Ifjú 
Mestere, a Vass Lajos Népzenei Szövet-
ség elnökségi tagja, Koczka Andrea nép-
zenetanár, népzenész, a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség elnökségi tagja, ifj. Hor-
váth Károly népzenetanár, népzenész, a 
Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökségi 
tagja. E parádés zsűri a Félnótás Férfi 
Népdalkörnek arany minősítést adott 
egységes, erőteljes előadására, így to -
vább jutottak a tavasszal folytatódó ver-
senybe a Dunántúli Középdöntőbe, 
melyet Sümegen rendez meg a szövetség 
2023 tavaszán. 

Sümegre indul így, a már továbbju-
tott Csicsergő és Boróka Együttesek mel-
lett a Félnótás Férfi Népdalkör is, nagy 
örömünkre, a Vasi Népdalstúdió szakmai 
munkája eredményeként. Gratulálunk a 
bátor és sikeres megmérettetéshez.  

Versenyben a Félnótás Férfi Népdalkör

A Nemzeti Művelődési Intézet és a 
Hagyományok Háza közös szervezésé-
ben tudott megvalósulni az „A szakkör” 
program, látszott is az elkészült alkotá-
sokon, hogy ez nem online, hanem 
jelenléti kurzus volt.  
      Biztos, hogy a hallgatók többsége ezt 
tovább fogja vinni, hiszen volt, aki már 
úgy jött ide, hogy ezt oktatja is.  Gencsa-
pátiban tavasszal a kosárfonó szakkör 
valósult meg, november 14-én a hímzők 
és a népi ékszerkészítők vizsgázhattak. 
A Nemzeti Művelődési Intézet vasi igaz-
gatóság képviseletében ifj. Földesi János-
tól megtudtuk: nagyon sikeres a most 
már második évadát élő A szakkör prog-

ram, több ezer ember vesz részt benne, 
rengeteg visszajelzés érkezik hozzájuk, 
hogy szükség van szakkörvezetőkre; a 
képzés azt az ajtót nyitotta meg, hogy  
elmozduljanak a minőségi fejlődés irá-
nyába. A Hagyományok Háza képvisele-
tében Orbán Judit vezette a vizsgát, ame-
lyet azzal indított, hogy olyan gyönyörű 
kézimunkák születtek, hogy ránézésre is 
mindenki megugrotta a szintet. Köszö-
netet mondott az oktatóknak: Beszp-
rémy Katalinnak, aki a hímzőket és 
Neczné Vajna Zsuzsannának, aki a 
gyöngyfűzőket tanította.   
      A vizsgázók tárlatát kiegészítette a 
ma már legendás Beszprémy Józsefné 

Babi néni emlékkiállítása. Nyul Lászlóné 
Sebestyén Erzsébet, a Sárvári Népi Díszí-
tő Művészeti Szakkör tagja elmondta: 
Babi néni hímzéseit a 60. jubileumi kiál-
lításukon is bemutatták, és abból adnak 
itt ízelítőt, hogy a Népművészet Mestere 
és Vas megyei nagyasszonya példaadó 
munkásságát ezen az eseményen is meg-
jelenítsék. 
      Gratulálunk a végzett szakkörveze-
tőknek, akik közül többen dicséretet is 
kaptak a zsűritől a jeles vizsga mellé! 
Bizunk benne, hogy tovább is adják az itt 
megszerzett tudást, most már a Hagyo-
mányok Háza által kiállított tanúsítvány 
birtokában!

Kézműves szakkörvezetői képzések vizsgája 
és kiállítása Gencsapátiban
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„Ha nem is lesznek erőemelők, de mo -
zogjanak, sportoljanak a fiatalok!” 
      Tóth Árpád erőemelő világbajnok-
kal beszélgettünk 

VA: Kérek egy bemutatkozást, hátha 
van még valaki, aki nem ismer Gencsa-
pátiban. 

TÁ: Tóth Árpád vagyok, erőemelő 
sportágban jeleskedtem a mai napig. VA: 
Ez azt jelenti, hogy abbahagyod? 

TÁ: Igen, 2014 óta foglalkozok ezzel 
a sportággal, 2017-ben kezdődött a profi 
pályafutásom, ekkortól versenyzek, elő-
ször pehely súlycsoportban képviseltem 
Magyarországot, 105 kg voltam akkor.  
Mészáros Tibor, többszörös világbajnok, 
Guiness rekorder fedezett fel az edzőte-
remben, 2015 óta foglalkozott velem, és 
eljutottunk szépen apránként arra a 
szintre, hogy versenyeken el tudtam 
indulni, akár nemzetközi szinten is.  

Ausztriában volt az első nemzetközi 
nagy versenyem, ahol 110 kg-ban első 
helyezett lettem egy nagyon erős me -
zőnyben, az egy hatalmas eredmény volt, 
így elsőre. Ezzel az eredménnyel kvalifi-
káltam magamat a következő évi verse-
nyekre. Elindultam Horvátországban a 
Balkán kupán, ahol szintén első helye-
zést értem el, a mínusz 125 kg-os súlyka-
tegóriában. Ez volt 2019-ben.  A legna-
gyobb eredményem, amit elértem és 
kevesen mondhatják el magukról, 2021-
ben Lengyelországban volt a JBC világ-

bajnokság, ami már majdnem a legmaga-
sabb szövetség versenyszervezése volt.  

Nem nehezítette semmi betegség, 
sérülés a versenyfelkészülést. 125 kg-ban 
és 690 kg összetett eredménnyel el tud-
tam hozni az aranyérmet. Idén több ver-
senyen voltam, helyezéseket értem el, 
dobogón voltam mindegyiken. Voltam 
Szlovákiában, Magyar Liga kupán, világ-
bajnokságra készültem, megvédeni a 
címet. Szlovákiában volt a VB, és majd-
nem kilóra pontosan ugyanannyi össze-
tett eredménnyel a negyedik lettem. Saj-
nos az edzőm nem tudott betegség miatt 
velem jönni, ez egy kicsit az eredménye-
met megpecsételte, és nagyon nagy 
nevek előztek meg, Azerbajdzsánból, 
Csehországból, Angliából. 

Egyedül képviseltem Magyarorszá-
got ebben a kategóriában, így ez nagyon 
szép eredmény.  Az edzőm nélkül, mert 
még mindig beteg, és valószínűleg már 

Búcsú a versenysporttól 100%-ban nem fog felépülni, eljött a pil-
lanat, hogy elfáradtam, nem fizikailag 
hanem inkább mentálisan, mert hatal-
mas energiákat emészt fel ez a sport fel-
készülésben, anyagiakban, Most már a 
családomra szeretnék koncentrálni, akik 
szurkoltak, drukkoltak nekem, hatalmas 
köszönet mindenkinek. És én most itt 
szeretném bejelenteni, hogy a pályafutá-
somat be is fejezném, mint versenyző. 
Természetesen a sportot nem fogom ab -
ba hagyni, járok edzeni, formában tar-
tom magam. A falu életében továbbra is 
szeretnék részt venni, ha bármiben tu -
dok segíteni, bemutatót tartani, ezeket 
meg tudjuk oldani. Örülök, hogy felkér-
tetek, te is és az önkormányzat is, hiszen 
ők is támogattak a pályafutásom alatt 
végig. Öröm volt részt venni a falunapon, 
itt voltak a fiatalok, a gyerekek, a kicsik-
től a felnőttekig, öröm volt látni, hogy 
van érdeklődés a sport felé. Mivel egyéni 
sportág, nehezebb a figyelmet fenntarta-
ni, hogy kíváncsiak legyenek rá az em -
berek. Szeretném a tudásomat átadni a 
fiataloknak és el fogok kezdeni a jövő 
évtől egy kurzust, az erőemelés szakág-
nak az edzői munkásságát szeretném 
kitanulni, és gyerekekkel szeretnék fog-
lalkozni. Már hála Istennek most is van-
nak jelentkezők, mert hallották, hogy 
mik a terveim a jövővel kapcsolatban, és 
én nagyon örültem neki és büszke va -
gyok rá, hogy ezek a fiatalok tizenévesen, 
huszonévesen kipróbálnák magukat és 
szeretnék velük foglalkozni. Én úgy gon-
dolom, hogy amiket megtanultam, kül-
detésem továbbadni, mert ezt a sport-
ágat szeretném népszerűsíteni, még 
olyat is hallottam, hogy valamikor egy-
szer, (ezt már lehet én nem fogom meg-
élni) olimpiai sportág lesz belőle. Szeret-
ném én is elősegíteni ezt a menetet.  

VA: Utánpótlásról beszélsz. Az egye-
sületek tudnak – e segíteni a fiataloknak 
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Kassai Anita Papírszínházában a „Szóló 
szőlő, mosolygó alma és csengő barack” 
című mesét hallgathatták meg, játszhat-
ták el együtt a gyerekek, majd a történet 
zárásaként vidáman táncoltak a lakoda-
lomban.  

A Tudorka és a Pöttöm-Pötty csoport 
nagycsoportosai a Savaria Múzeumban 
kezdték meg idén a múzeumpedagógiai 
programsorozatot, „Elefont vagy tele-
font? – beszéljük meg!” címmel. Régi 
korokban „barangoltak”, az őskortól az 
újkorig. A foglalkozás, amelynek során 
megcsördült egy-egy régi telefon is, a 
kapcsolattartás történetéről, szabályairól 
szólt, rávilágított arra, hogy annyi, de 
annyi mondanivalónk van! Beszélünk 
ülve, állva, séta, evés és játék közben, sőt 
néha még álmunkban is. Korunk nagy 
vívmányán, az okos telefonon, számító-
gépen társalgunk távollévő rokonaink-
kal, barátainkkal, ismerőseinkkel. 

Szent Mártonról szóló legendák megis-
merésére építettük a Márton-hét esemé-
nyeit.  

A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
A nagyobb gyermekek már értik, érzik, 
átélik, gyakorolják az egymással való 
megosztás élményét, az együttműkö-
dést, a segítőkészséget, a kisebbeket még 
a meseibb elemek – az elbújás, a libák 
árulása, gágogása ragadta meg. Játéko-
san tornászva utánozták a madarak 
mozgását. Mondókáztak, daloltak és 
táncoltak is. Színeztek Angelico kifestő-
könyvéből (Szent Márton élete). Alkot-
tak mécseseket, lampionos felvonulással 
emlékeztek Savaria szülöttjére. 

A népi időjárási jóslásokat, és az étkezés-
sel kapcsolatos szokásokat is figyelem-
mel kísérték. Ezért aztán libamájas falat-
kákat készítettek, sütöttek linzer-libá-
kat. A szomszédos csoportok vendégül 
látták egymást. 
      A Tudorka csoportban izgatott sür-
gés-forgás előzte meg a Márton napot. 
Márton kekszet sütöttek, verseket, gitáros 
énekeket tanultak és szeretettel várták 
Püspök Urat, aki ellátogatott óvodánkba. 
Együtt beszélgettek egyházmegyénk 
védőszentjéről, imádkoztak, énekeltek.  

Néhány édesanya támogatásával gyer-
mekeik sütikkel kínálhatták társaikat a 
hét folyamán, és voltak, akik felajánlása-
ikkal járultak hozzá libás napjainkhoz. 
Köszönjük szépen! 
 
Az Egészséghéten a Tudorka csoportban 
Czenki Kata, Kovács Zalán nagymamája 
a száj és fogápolás fontosságáról mesélt 
a gyerekeknek. Interaktív foglalkozás 
során nyújtott ismereteket a gyermekek-
nek a helyes fogmosásról, fogápolásról, 
a fogorvosi látogatásról! 
      Hálásan köszönik Neki, hogy eljött 
hozzájuk és kedves, szeretettel teli volt 
minden kisgyerekhez!

felkészülésben. Vannak-e utánpótlásko-
rú versenyek egyáltalán? 

TÁ: Biztos, hogy vannak, de én azt 
veszem észre, hogy inkább egyéni indu-
lók vannak, nem egyesületeken keresz-
tül vesznek részt a versenyeken.  Én is 
úgy indultam el, a pályafutásom elején 
egyéni versenyzőként, mert itt Szombat-
helyen nem volt akkor még egyesület. 
Amikor megalakult a Szombathelyi Gla-
diátorok Egyesülete, akkor én kaptam az 
alkalmon, felkerestem őket, és akkor 
hozzájuk tudtam elmenni közös edzés-
re, ami nagy segítség volt, A tagdíjakból 
és a Magyarországi Szövetség támogatá-
sából lehetett finanszírozni valamennyi-
re a felkészülést, versenyzést. Ebből gaz-
dálkodtunk, nyilván nem hatalmas pén-
zekről beszélünk, hiszen még így is bele 
kellett tenni az embernek a saját pénzét, 
illetve támogatókat kellett gyűjteni. 
Hála Isten nekem voltak, itt szeretném 
megköszönni a Gencsapáti Önkormány-
zat, a Perintkert Kft., (Kovács Zoltán 
nagyon sokat segített), a Szombathelyi 
Imre Húsbolt, a Balogh Ács-Állványozó 
Kft., illetve az Öntöde Sportcentrum 
nagyban hozzájárult, hogy fel tudtam 
készülni, hogy súly közelébe tudtam 
menni. Köszönöm Csitinek, ahogy min-
denki ismeri Csitkovics Gábort. Mészá-
ros Tibor edzőmnek és még egyszer a 
Szombathelyi Gladiátor Sport Egyesü-
letnek, illetve a gencsapáti lakosoknak 
kicsiknek, nagyoknak, hogy szurkolta-
tok, drukkoltatok. 

VA: Gratulálok a pályafutásodhoz, 
egészséged legyen az új kihívásokhoz. 
Kívánom, hogy sikerüljön az utánpótlást 
is elindítani, és egyszer talán már, mint 
olimpikonok szerepelhetnek ebben a 
sportágban, mely azt gondolom, hogy 
sok embernek okoz örömet, nem csak 
akkor, hogyha nézi, hanem főleg akkor 
is, ha csinálja.  

TÁ: Én is így gondolom.  Nagyon 
bízom benne, hogy népszerűsíteni 
tudom a sportot és szeretném, ha nem is 
erőemelők lesznek, de mozogjanak, 
sportoljanak a fiatalok.  

VA: Szép végszó, köszönöm a beszél-
getést.
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Az élő adventi kalendárium kapcsán 
idén is játékra hívjuk a gyerekeket.  
      Minden megnyíló adventi ablaknál 
elérhető lesz 3 napig egy-egy puzzle rész-
let. Aki a kirakó minden darabját össze-
gyűjti, és felragasztja egy lapra, azt apró 
ajándékban részesítjük. A kirakott puzz-
le-t névvel ellátva december 31-ig a 

művelődési ház postaládájába kérjük 
bedobni. A kirakón szerepeljen név, óvo-
dai cso port/is kolai osztály, cím.  
      Január első hetében juttatjuk el az 
apró jutalmakat a gyerekeknek! Gyertek, 
játszatok idén is velünk! 
  

Mozdulj Gencsapátiért Egyesület

Adventi kirakós játék

Kedves Gyerekek!  
      2022. december 4-én, vasárnap 
Gencsapátiban sok szeretettel vár a 
Mikulás! Hangos csengőszóval (zené-
vel), hintón érkezik, hogy biztosan 
meghallja mindenki!  
      A Mikulás útvonala: 13.30-kor indul 
a Művelődési Háztól, majd Dózsa utca – 
Deák utca – Hunyadi utca – Gyöngyös 
utca – Vízköz utca – Ady utca – Hunyadi 
utca – Béke utca – Hunyadi utca – Appo-
nyi utca – Hunyadi utca – Széchenyi 
utca – Berzsenyi utca – Hunyadi utca – 
Dr. Szerdahelyi E. utca – Kőszegi utca- 
Savaria utca –  Alkotmány utca – Arany 
J. utca. 

      Ha már hallod a csengőszót, közel jár 
a te utcádhoz, gyorsan menj a kapuba, 
hogy találkozhass vele!  
Várjuk együtt a Mikulást Gencsapátiban!  

„Szívünk rég ide vár…”

Köszönjük szépen minden jelentkező-
nek a részvételt! 
1.    Geröly család, Hunyadi út 259. 
1.    Óvoda – Cseperedő csoport, Hu -

nya di út 231. 
2.   Csabai család, Deák Ferenc utca 60. 
3.    Egyed család, Hunyadi út 330. 
4.   Idősek Klubja, Hunyadi út 225. 
5.    Nagyné Burkon Andrea és családja

Kőszegi utca 7.  
6.   Stumpfel Lajos és családja, Bem 

utca 2. 
7.    Bárdosi Jánosné, Hunyadi út 45. 
8.   Gencsapáti Művelődési Ház és 

Könyvtár, Szentegyház út 5. 
9.   Mucza család, Dr. Szerdahelyi Elek 

u. 9. 
10. Geröly Szilvia, Hunyadi út 174. 

(virágbolt kirakat) 
11.  Jáger család, Arany János utca 11. 
12.  Horváth család, Kőszegi út 52. 
13.  Horváth család, Hunyadi út 201. 
14.  Papp család, Hunyadi u. 171. 
15.  Hende család, Savaria út 30. 
16.  Vincze-Kiss család, Hunyadi út 69.  
17.  Bodorkós család, Hunyadi út 268.  
18.  Taródi család, Hunyadi út 264. 
19.  Tömő család, Deák Ferenc utca 51. 
20, Varga család, Deák Ferenc utca 10. 
21.  Novák Erzsike, Hunyadi út 298/A. 
22. Virág család, Hunyadi 398. 
23. Szanyi Viki és családja, Apponyi A. 

u. 22/A. 
24. Horváth család, Savaria út 41.

Élő adventi 
kalendárium 
2022.

2022nov g.qxp_2010jan  2022. 11. 24.  19:18  Page 12


