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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

Július 2–3-án lesz Gencsapátiban a BMX
Országos bajnokság. Szombaton időmé-
rő, vasárnap pedig mezőny verseny lesz.
Utoljára 2019-ben rendezhettünk orszá-
gos bajnokságot. 

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt.
Időrend: szombat délután, vasárnap dél-
előtt
Infók: Gencsapáti BMX pálya Facebook
Hajrá Gencsapáti  KSE!

BMX OB
Gencsapátiban

GENCSAPÁTI IPARTERÜLET EDIL KAMIN KFT. TELEPHELYE 
Gencsapáti Ipar út, utolsó csarnoknál jobbra. A 87-es útról érkezőknek első lehetőség balra

Hagyományos fogathajtó versenyünkre
invitáljuk az érdeklődőket Jakab búcsú
napján Gencsapátiba
(C-kategóriás, pontszerző kettes fogathajtó)  

TERVEZETT PROGRAM:
11.00     Akadályhajtás 
              első forduló
13.30      Akadályhajtás 
               második forduló (összevetés)
15.40     „Vadászhajtás” 
17.30     Eredményhirdetés

Információ: Geröly Tibor +36/30/9271-013, 
e-mail: geroly.tibor@icloud.com 
Művelődési Ház és Könyvtár Gencsapáti
+36/30/560-5099, gencsmuvhaz@gpinet.hu

A két versenyszám között az 
AEQUITAS LOVAS KASZKADŐR SHOW
műsorát tekinthetik meg az érdeklődők!

A verseny fővédnöke: Majthényi László, 
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke

2022. JÚLIUS 31. (VASÁRNAP)

Ingyenes búcsúi programok gyermekeknek, családoknak
– légvár, ugrálóvár, körhinta, pónilovaglás…

A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Gyöngyös-kert Óvoda hírei
„Három egész napon át
Bújtam erdő vadonát,
Gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam.
Három egész napon át
Faragtam egy furulyát,
Vadrózsából tündérsípot csináltam.
Búcsúzóul szaporán
Megfújom a furulyám,
Elmegyek én árkon-bokron, sövényen.
Árkon át és bokron át
Elhagyom az óvodát,
Tanulok az iskolában serényen.”

(Weöres Sándor)

Búcsúznak az Óvodától:
a Tudorka csoportból:
Bodnár Noel, Bősze Bende, Gáspár Előd,
Halász Anna Olívia, Kokas Bálint Barna-
bás, Kolumbán Mira Hanna, Koroknai
Anna, Kovács Álmos, Kovács Dániel,
Kovássy Olivér, Lakatos Dzsínó Marcsel-
ló, Lengyel Zoé, Major Emília, Nagy
Ádám, Óra Jázmin, Pálfi Lilien, Pásztor
Izabella, Pék Ambrus, Rózsa Dániel,
Schreiner András, Soós Liza, Subits Ben-
ce, Szűcs István Vajk, Virág Alex,

a Cseperedő csoportból: 
Kiszela Zétény Imre

Iskolás éveikhez kívánunk derűt, lábuk
alá utat, biztosan járhatót!

A rajz kész csoda – Pannon Élmény
Rajzpályázat eredményhirdetése Vaske-
resztesen

Június 23-án került megrendezésre a
Pannon Élmény rajzpályázat ünnepi
eredményhirdetése Vaskeresztesen, az
Alpesi Fogadó és Borház éttermében. A
díjazottak izgatottan léphették át a hely-
szín küszöbét, hiszen a szervezők meg-
hívták őket a díjátadásra, de azt nem
árulták el, hogy hányadik helyre sorolta
a zsűri az alkotásukat.
      A köszöntő szavak után következett
az eredményhirdetés, a díjakat Bíró Etel-
ka, a Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetségének gazdasági vezető-
je, Laki László alelnök, Pántya Erika pro-
jektmenedzser, és Puskás Norbert
ügyvezető elnök adták át.

Intézményünk díjazottjai:
      A 2016-2019 évben születettek kate-
góriájában 2. helyezést ért el Hende
Réka, az első díjat Zsombori Léna kapta. 
      2012–2015 évben születettek kategó-
riájában a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára Óra Jázmin, a másodikra Pék
Ambrus léphetett.
      Különdíjnak Pásztor Izabella örülhe-
tett. 
      A díjátadó kitűnő nyárindító ese-
mény volt, hiszen a gyerekek csillogó
szemmel, ajándékokkal térhettek haza,
kellő inspirációt kapva ahhoz, hogy az
alkotást, rajzolás folytassák, hiszen a rajz
kész csoda: egy szál ceruzával, vízfesték-
kel egy új világot varázsolhatnak maguk-
nak egy fehér papírra. (forrás: Pannon
Élmény Nonprofit Szervezet)

Friss hírek, infók: www.gencsapati.hu
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Egyházközségi eseményeink
•     Változás a vasárnapi  szentmisék hely-
színében július 3-tól  augusztus 28-ig
vasárnaponként: 
8.00 Szentmise a Szent Jakab Plébáni-

atemplomban
9.30     Szentmise a Szentkúton*
             * Abban az esetben, ha az időjárás

esős, viharos és szeles, akkor a fél
10-es szentmise is a Plébániatemp-
lomban lesz megtartva!

•     Július 17-én, vasárnap délután 15 és
17 óra között egyházközségi hozzájárulás

gyűjtése lesz a közösségi házban. Az egy-
házi hozzájárulás mértéke a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia által
országosan megállapított éves nettó
jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves
nyugdíj) 0,5%-a. A befizetéskor tisztelet-
tel kérjük ennek figyelembe vételét!
Támogatásukat hálásan megköszönjük,
adományaikat a jó Isten fizesse meg
bőkezűen! 

•     Július 25-én, hétfőn, Szent Jakab apos-
tol ünnepén van Plébániatemplomunk

nyári szentségimádási napja. A napköz-
beni szentségimádásra imádkozók je -
lentkezhetnek a sekrestyében. A szent-
ségimádási nap pontos programját a
templomi hirdetésekben ismertetjük!

•     Plébániatemplomunk búcsú ünnepét
az idei évben július 31-én, vasárnap, a
délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisében
tartjuk meg! (Ezen a vasárnapon csak ez
az egy szentmise van Gencsapátiban!)

A Gencsapáti Egyházközség

Az idei évben Urunk mennybemenetelének ünnepén, 16 harmadik osztályos hittanos gyermek járult először a szentáldozáshoz Plébánia-
templomunkban: Benczik Dániel, Bozsodi Anna, Horváth Hanna, Káldi Lilla, Kiss Dávid, Kövesdi Zsófia, Mészáros Ádám, Pass Bertalan,

Pauer Barnabás, Péter Panna, Preisz Ada, Ragola Milán István, Szén Áron, Takács Gergely, Tömő Tádé, Virág Albert.
(Fotó: Tóth Ákos – Tóth Fotó Szombathely)

Egyiptom kincsei…
Egyiptom kincsei címmel Pék Tibor vetí-
tett képes élmény beszámolóját láthatták
az érdeklődők május 26-án a Gencsapáti
Művelődési Ház és Könyvtárban.
      A nagyterembe rendeztük a progra-
mot, hogy elférjünk, hála Istennek sokan

voltak kíváncsiak Tibor előadására! Nem
csalódtunk! Nagyon érdekes történelmi,
mitológiai információkat hallhattunk a
fáraók koráról. De a mai Egyiptomról is! 
      Köszönjük a nagyon alapos és izgal-
mas előadást! Élmény volt! (va)
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Mottónk: „Mi értelme azon töprenge-
ni, hogy a használatban levő százféle
tehetségdefiníció közül melyiket fogad-
juk el, vagy esetleg fabrikáljunk egy szá-
zegyediket… Biztos, hogy nincs egyetlen
és tökéletes, legfeljebb csak az optimá-
lisat megközelítő megoldás. Csinálni
kell a dolgot. Becsületesen, tőlünk tel-
hetően a legjobban.” (Harsányi)

Az Apponyi Albert Általános Iskola
tantestületének tagjai választott mottó-
juknak, útmutatásuknak megfelelve be -
csületesen, a tőlük tehető legjobban
igye keztek az intézményben felismert
tehetséges tanulókat segíteni, támogatni
a kimagasló teljesítmények elérésének
rögös, akadályokkal teli útján.

Munkájuknak eredményeként szá-
mos sikert tudhatnak magukénak tanít-
ványaink ebben az iskolaévben. A továb-
biakban közzé tesszük a Hírmondó újság
hasábjain eddig még nem közölt tanulói
eredményeinket, melyeket az intézmény-
ben dolgozó, illetve a Szombathelyi Bar-
tók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozatán
tanító pedagógusok tehetséggondozó
tevékenységének köszönhetően érhettek
el diákjaink a 2021/2022. tanévben.

A Sistrum Regionális Furulyaverse-
nyen számos tanulónk ért el kiváló ered-
ményt. A „Nevető Furulyák” kamaracso-
port (Andor László, Bozzay Adrianna,

Koltai Gréta, Mucza Lídia) ezüst minősí-
tést kapott. Ugyancsak ezüst minősítés-
ben részesült egyéni versenyzőként Bol-
fán Viola és Mucza Lídia, míg a zsűri
Koltai Gréta és Tóth Tamás Atilla telje-
sítményét bronz minősítésben részesí-
tette. Felkészítőjük: Kalmárné Asbóth
Zsuzsanna.

A Titok Német Nyelvi Tanulmányi
Versenyen remekeltek a diákok. Mes-
tyán Márton és Seper Mira 1. helyezett
lett, míg Balogh Bella a dobogó 3. fokán
végzett. Csapataink is ügyeskedtek. A
Banga Márton és Simon Barnabás tagok-
ból álló csapat a 2. helyet szerezte meg.
Szintén 2. helyezést ért el az Imre Jáz-
min, Marozsán Mirtill és Ódor Anna
alkotta csoport. Kis negyedikeseink:
Egerszegi Ramóna és Kiss Henrietta Lei-
la a 7. helyen végeztek. Felkészítő taná-
ruk: Némethné Balics Ildikó.

Az idei tanévben a „Kincsünk,
Magyarország” elnevezésű versenyen
környezetismeret tárgyból is szépen sze-
repelt a 3. és 4. osztályos tanítványaink-
ból álló vegyes csapatunk (Eredics Bálint
Koppány, Takács Gergely, Gáspár Virág,
Lajos Vince Valér) a 4. helyet megszerez-
ve. Felkészítőik: Pungor Enikő és Tolnai-
Székely Ágnes.

A Tudásbajnokság tantárgyi verse-
nyeken több kimagasló sikert tudhatunk

2022 .  június hírmondó4

magunkénak. A legkiemelkedőbb közü-
lük Lajos Vince Valér teljesítménye, aki
olvasás – szövegértés, valamint magyar
nyelv tantárgyból is országos 1 helyezést
ért el. Felkészítője: Pungor Enikő.

A Tudásbajnokságon a megyei 1. he -
lyezést érte el két tanulónk: olvasás – szö-
vegértés tantárgyból Takács Gergely, kör-
nyezetismeret tantárgyból pedig Horváth
Emma. Matematika tantárgyból a megyei
6. helyen végzett Mészáros Ádám, a
megyei 9. helyen pedig Benczik Dániel.
Eredics Bálint Koppány környezetismeret
tárgyból arany minősítést kapott. Felké-
szítőjük: Tolnai-Székely Ágnes.

Két rajzos sikerről is beszámolha-
tunk. A Vas Megyei Rendőrfőkapitány-
ság által meghirdetett „Behálózva avagy
az internet veszélyei” rajzpályázaton 1.
helyezést ért el Horváth Szíra. Egervölgyi
Máté tanuló pedig az Országos „Mezei
gyík” rajzversenyen részesült díjazásban.
Szaktanáruk: Takács Gábor Attila.

Minden kedves diákunknak és az
őket támogató pedagógusoknak is szív-
ből gratulálunk!

„Csillagaink”, azaz a tehetséges diák-
jaink által elért eredményeket egy ablak-
tárlat formájában a szülőknek is bemu-
tattuk.

Bejczi Mónika intézményvezető

„Mint csillagok ragyognak boldogan” – Tehetséges diákjaink

Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

Az információs társadalom és a big data
egyik velejárója, hogy az ember min-
dent meg szeretne mérni, mindent
számszerűsíteni akar. De vajon egy
ilyen megfoghatatlan és összetett dol-
got, mint a boldogság… azt is? Igen!

Bhutánnak köszönhető, hogy a világ
megismerkedett a Bruttó Nemzeti Boldog-
ság (BNB) fogalmával és így a boldogságnak
mértékegysége lett. Ebben az országban
ugyanis ötévente megmérik a boldogság
kilenc kulcsfontosságú összetevőjét: a pszi-
chológiai jólét, az egészség, az oktatás, a jó
kormányzás, az ökológia, az időfelhaszná-
lás, a közösségi élet, a kultúra és az életszín-
vonal területét. Bhutánban hisznek abban,
hogy egy ország fejlettségét az határozza
meg, hogy a népesség mennyire elégedett
az életével, mennyire boldog. 

De mi is az a boldogság? A tanulók
esetében hogyan mérhető? Mi itt, az
Apponyi Albert Általános Iskolában
hogyan járulhatunk hozzá a boldog gyer-

mekkorhoz? Hogyan tehetjük elégedetté
diákjainkat?

Müller Péter szerint „, a szeretet, az
öröm és a boldogság egymástól elválaszt-
hatatlan fogalmak. És mintha ezek hiá-
nyoznának leginkább az életünkből.”
Szeretet nélkül ugyanis nem lehet örül-
ni, míg a boldogság nem más, mint élet-
ünk „apró örömeinek szövete”.

Ha ezen a gondolatmeneten indu-
lunk el, rájövünk, hogy az iskolában
sokat tehetünk a gyerekek boldogságá-
ért. Hiszen, ha tanítványainknak olyan
tevékenységeket tervezünk, olyan prog-
ramokat szervezünk, amelyek számukra
apró örömöket okoznak, hozzájárulha-

tunk elége-
dettségükhöz,
boldogságuk-
hoz. Ugyanak-
kor a személyi-
ségüket is fej-
lesztjük.

A „boldogság mérése” avagy diáknap az Apponyi suliban
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Az 5-7. évfolyamos diákok természettu-
dományos tanulmányaik során a hazai és
a távoli tájak számos természetes életkö-
zösségével ismerkednek meg. Sajnos,
sokszor a hazai társulások jellemzőinek,
fajainak valós élőhelyen történő tanul-
mányozására sincs lehetőség a tanítási
gyakorlatban, az idegen tájak biocönózi-
sairól nem is beszélve. 

A tananyagban szereplő természetes
életközösségek (cipős)doboz méretű dio-
rámáinak tanulók által történő létreho-
zása és prezentálása ezért egy olyan lehe-
tőséget ad a kezünkbe a tanítási-tanulási
folyamatban, amelyet sikerrel kiaknázha-
tunk, miközben megvalósítjuk a követke-
ző pedagógiai (oktatási-nevelési), mód-
szertani és tanulásszervezési célokat.

Oktatási intenciók: A természetes
életközösségeket alkotó legfontosabb
fajok megismerése és jellemzése. Az
egyes társulások szerkezetének, térbeli
elrendeződésnek, változatosságának
bemutatása, összehasonlítása a már
megismert életközösségekkel.

Nevelési-fejlesztési célok: A rend-
szerszemlélet fejlesztése a társulások
szerkezetének elemzésével. Az életkö-
zösségek belső kapcsolatainak megértése
(a fajok közötti kölcsönhatások típusain
keresztül). Az élőlények alkalmazkodásá-
nak bizonyítása a testfelépítés és az élő-
hely kapcsolatának elemzésével. 

Módszertani törekvés: A cipősdobo-
zok („diorámák”) elkészítésének, vala-
mint a természettudomány és a biológia
órákon történő bemutatásának eredmé-
nyes szemléltetési módszerként való
alkalmazása a természetes életközössé-
gek felépítésének megismerésére, jellem-
zőinek megértésére, illetve jellegzetes
élőlényeinek bemutatására.

A módszertani célok sikeres elérésé-
hez fontos, hogy a 3D makettek a követ-
kező ismérvekkel rendelkezzenek:

– haszonelvűség – egy társulás bemu-
tatására (konkrét céllal) készüljenek

– érvényesség – hűen tükrözzék az
adott életközösséget (pl. a térbeli elren-
deződést, a jellemző élőlényeket)

– lényegre törés – a valóság lényeges
elemeinek kicsinyített bemutatásához a
makett bonyolultsága feleljen meg az
adott korosztály és a tananyag igényeinek

– láthatóság és átláthatóság – tegyék
lehetővé a lényegkiemelést, a kapcsola-
tok, összefüggések megértését

– nyitottság – esetleg tovább alakítha-
tók, bővíthetők legyenek pl. újabb élőlé-
nyekkel, élőlények cseréjével 

A feladat kiadásakor a gyerekek szá má ra
ezek az ismérvek ismertetésre ke rülnek,
szükség esetén részletes magyarázattal,
útmutatással kiegészítve.

A jó gyakorlat a tanulók önálló tanu-
lásának támogatására (a saját tudás meg-
teremtésére) készült. Emellett a gyerekek
egyéni fejlődésének elősegítésére, vala-
mint a tanulói csoportok és közösségek
fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A gyere-
kektől sokféle képesség, készség mozgó-
sítását igényli az alkotó munka során: fel-
adatértelmezés, önálló ismeretszerzés,

elemzés, rendszerezés, rendszerszintű
gondolkodás, ötletek, tervek megfogal-
mazása (esetleg vázlatokkal való rögzíté-
se), a legjobbnak ítélt terv kiválasztása
(döntés), a lehetséges technikai megoldá-
sok mérlegelése, a feladathoz legalkalma-
sabb technikai eszközök és anyagok meg-
választása, a munkafolyamat részekre
bontása, megszervezése, a tervezői-alko-
tói elképzelések kreatív megvalósítása. 

A tanulói csoportok, közösségek
szintjén fokozza a toleranciát, az elfoga-
dást, az együttműködést, a segítségadást,
az elismerést, valamint gyorssá – tömör-
ré – kifejezővé teszi a kommunikációt,
gördülékennyé a kompromisszumok
megkötését.

A „kreatív cipősdoboz jó gyakorlatá-
nak” tanítási gyakorlatban megtapasztalt
hatásai a következők: lerakja az újszerű
tanulási formák, a tevékenységközpontú
tanítási-tanulási folyamat alapjait. Meg-
teremti az együttműködésre alapozott,
horizontális tanulás lehetőségét.
Élményszerűsége miatt maradandóbb
hatást gyakorol a tanulókra, mint a
„hagyományos ismeretközvetítés”, s álta-
la javul a gyermekek tanulás iránti moti-
váltsága. A tanulók az életkoruknak
megfelelő, komplex ismereteket szerez-
nek az életközösségekről, a faji sokféle-
ségről, a természet értékeiről, miközben
szélesedik a látókörük, fokozódik a
problémaérzékenységük, elkötelezetteb-
bé válnak az élőhelyek és a természet
védelme iránt. Előmozdítja a gyermeki
személyiség, illetve a tanulói közösségek
fejlődését.  Egyértelműen színesíti a tan-
anyagfeldolgozást, garantált sikerél-
ményt nyújt a tanulóknak.

Bejczi Mónika szaktanár

„Kreatív cipősdoboz” avagy a dioráma-készítés
módszerének alkalmazása. Jó gyakorlat.

Az apró örömök által ugyanis gyerekek
önbizalma erősödik, melynek hatására tud-
nak pozitívan gondolkodni, lélekben egész-
ségessé válnak, hisznek magukban, mernek
a felnőttektől segítséget kérni, kreativitá-
suk fokozódik és így képesek lesznek kiutat
találni az őket megérintő problémákból.

Az idei tanévben mindenképpen sze-
rettük volna a gyerekekben az örömteli
érzést fokozni, s minél többször átéltetni
velük a boldog, önfeledt pillanatokat. A
két év után végre ismét megvalósításra
került diáknapon ezért egy „boldogság-
csokrot” nyújtottunk át nekik sok-sok
programmal és meglepetéssel. A külön-
böző helyszíneken mindenki megtalál-
hatta a maga kis „apró örömét”. 

A kicsiknek volt álarcos fotósarok,
arcfestés, nyaklánckészítés, Just Dance,
míg a nagyobbakat focimérkőzések, cso-
csó bajnokság és ping-pong meccsek is
várták. Mindkét korosztálynak megren-
dezésre került a játékos vetélkedő, ahol
lekváros kenyér evésben, lufifújásban,
múmiakészítésben, ugrókötelezésben,
lufi borotválásban, hullahopp karikázás-
ban, kisautó versenyeztetésben, doboz
dobálásban és gyorsasági labdaátadásban
mérhették össze az osztályok tanulói az
ügyességüket. A rendezvényt rock and
roll bemutatóval színesítettük.

Ezután kö vetkeztek a meglepetések: a
Titanic csúszda és az élő csocsó, mely ter-
mészetesen min den gyerek tetszését

elnyerte. A sok-sok csúszást és labdaáta-
dást követően a program jégkrémevéssel
és tombolahúzással zárult. 

Ezen a napon mi is megpróbáltuk
megmérni a boldogságot. Ám nem a bhu-
táni mintát követtük és nem a Bruttó
Nemzeti Boldogságot használtuk mér-
tékegységként. Az iskolánkba járó gyere-
kek boldogságának mérésére a nevetést,
a jókedvet, az önfeledt játékot, a csillogó
szempárokat, a vidámságot és az örömteli
pillanatokat alkalmaztuk. S jelentem, a
mi mérőeszközünkön a boldogság mért
értéke elérte a skála legmagasabb pontját
ezen a napon. Ennél többet nem is kí -
vánhatunk…

Bejczi Mónika intézményvezető
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. május 19-én
7.30 órakor a Gencsapáti Polgármesteri
Hivatalban rendkívüli, nyilvános testü-
leti ülést tartott.
         Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
         A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző
         A Képviselő-testület az ülés során
elfogadta a község Helyi Építési Sza-
bályzatáról és Szabályozási Tervéről
szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 6/2022.
(V.20.) önkormányzati rendeletet – a
Képviselő-testület a településrendezési
eszközök módosítási eljárását 2021.
szeptemberében indította meg, a módo-
sítás célja – a település hagyományos
arculatának megőrzése érdekében – a
spontán magánutak kialakulásának
megakadályozása volt.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. május 26-án
16.00 órakor a Gencsapáti Polgármes-
teri Hivatalban rendkívüli, nyilvános
testületi ülést tartott.
         Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
         A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző
         A Képviselő-testület az ülés során
elfogadta a Gyöngyös-kert Óvoda alapí-
tó okiratának módosítását – a közneve-
lési intézmény módosítása azért vált
szükségessé, mert a Gyöngyös-kert Óvo-
da Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa
a 2021. október 7-i ülésén – a Társulás

működtetésével kapcsolatos igazgatási,
adminisztrációs és pénzügyi feladatok
ellátása jelentős munkateher miatt –
elfogadta a Társulás megszűnését.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. május 31-én
16.00 órakor a Gencsapáti Szociális
Szolgáltató Központban munkaterv
szerinti, nyilvános testületi ülést tar-
tott.
         Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
         Meghívottként: Mészárosné Baán
Ildikó óvodavezető, Gyöngyös-kert Óvo-
da; Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény;  Varga Albin igaz-
gató, Gencsapáti Művelődési Ház és
Községi-Iskolai Könyvtár.
         A Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében: Dr. Görög István jegyző, Perint-
falvi Barbara pénzügyi előadó
         A Képviselő-testület napirend előtt
megtárgyalta és elfogadta a két testületi
ülés közötti időszak legfontosabb esemé-
nyeiről szóló, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület a testületi ülés során 

1.       elfogadta 

1.1.   Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 7/2022. (V.31.) önkormány-
zati rendeletet, 

1.2.   az Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetésének végrehajtásá-

Kick-boksz világkupa győztes Csejtey Gábor
Június 2–5 között Budapesten rendez-
ték meg a 27. Magyar Kick-box világku-
pát, ahol 39 ország sportolói indultak.
Több szabályrendszerben összesen 3156
nevezést adtak le.

Masters –63 kg Pointfighting és Light-
contact szabályrendszerben in dultam és
sikerült mindkettőt megnyernem.

Nagy öröm ez számomra, hiszen így
már hétszeres világkupa győztes vagyok.
Most jön egy kis pihenés, majd szeptem-

berben a Magyar bajnokság döntőivel
folytatjuk, aminek a tétje a válogatottság,
az idei EB-re.

A Művelődési Házban már zajlanak
az edzések. 6 éves kortól mindenkit sze-
retettel várok, minden hétfőn és szer-
dán 16.15–17.15 között. Az edzéseken
erősítő, nyújtó gyakorlatok mellett töb-
bek közt megtanulják a gyerekek a Kick-
box alaptechnikákat, eséseket, önvédel-
mi fogásokat.

ról szóló 8/2022. (V.31.) önkormányzati
rendeletet, 

1.3.   a Gyöngyös-kert Óvodafenntartó
Társulás 2021. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló beszámolót,

1.4.   a Gyöngyös-kert Óvoda, a Gencsa-
páti Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény, a Gencsapáti Művelődési
Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 2021.
évi szakmai tevékenységéről szóló szak-
mai beszámolókat,

1.5.   a Magyar Államkincstár Vas Megyei
Igazgatósága által, az Önkormányzat és
az Önkormányzat költségvetési szervei-
nél folytatott kincstári ellenőrzése során
tett észrevételek és javaslatok alapján
összeállított ellenőrzési terveket.

2.      elbírálta 

2.1.   az Apponyi Albert utca csapadékvíz-
elvezetés, burkolat-felújítás és közterület-
fejlesztés közbeszerzési szaktanácsadói
feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárás
keretében benyújtott árajánlatokat,

2.2.   a Gencsapáti 917/2 hrsz.-ú ingatla-
non tervezett bölcsődeépítés közbeszer-
zési szaktanácsadói feladatainak ellátá-
sára kiírt beszerzési eljárás keretében
benyújtott árajánlatokat.

3.      döntött 

3.1.   a Gencsapáti 1055/1 hrsz.-ú és az
1055/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok
megvételére benyújtott vételi szándék-
nyilatkozatról – az önkormányzati ingat-
lanok az Alkotmány utcában vannak,

3.2.   a Gencsapáti 1257 hrsz.-ú, „kivett
árok” megnevezésű, 660 m² nagysági
ingatlan megvételére benyújtott vételi
szándéknyilatkozatokról.

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  
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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

Nyáron is válassza az 502-est,
az üzlet légkondicionált!

Jó ételek
Jó italok

Jó emberek

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!

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

•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni: 06-30/4734-519
•     Régi motorkerékpárokat és alkatrészeket vásárolnék! Tel.: +36/30/210-2928
•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té ren 29 m²-es helyiség: 06-20/957-5731
•     Cseresznyefa rönk eladó! Tel: 06-70/371-1042
•     Gencsapátiban, a beépülő Alkotmány utcában két tulajdonostól kb. 6500 nm-es

építési telek eladó. Irányár: 29,9 millió Ft. Érd.: 06-30/927-3521
•     Tolókapát (kézi) vennék! Érdeklődni: Horváth Lajosné Gencsapáti Hunyadi u. 329.

Tel.: 06/94/330-352, 06/30/9363-296
•     Eladó 55×37×33 cm-es, műanyag, kék színű, hibátlan állapotú Savic kisállat hor-

dozó. Érd.: +36/30 518-8617
•     Keresek eladó üvegházat és üvegház vázat. +36/30 518-8617
•     Gencsapáti irodába heti 8 órás munkavégzésre, takarítónőt keresünk. Érdeklődni:

20/572-3596
•     Kétéves kisgyermek mellé alkalmankénti gyerekfelügyeletre keresek lehetőleg

helyi segítséget! 06/70/533-8440

Apróhirdetések
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Helyi érték és közösség – kulturális
programsorozat Gencsapátiban. 

A tavalyihoz hasonlóan helyi értéke-
ink bemutatására és egy közös együttlét-
re invitáljuk Önöket!

13.00„Gencsapáti ízei” címmel főző-
versenyt hirdetünk idén is, amelyre, csa-
ládok, közösségek, baráti társaságok,
civil szervezetek jelentkezését várjuk! A
verseny lebonyolítása kb. 13–17 óra
között. (Információ: Varga Albin
30/560-5099)

Programok:
Egészségsátor a Gencsapáti Szociális

Szolgáltató Központ és a Védőnői szol-
gálat közreműködésével. Népi játszóház,
arcfestés és játékok kisgyermekeknek,
családoknak! Körhinta, póni lovaglás a
helyszínen! Borterasz a Gencsapáti Bor-
barát Hölgyek közreműködésével.

15.00–21.00 Színpadi műsor a ren-
dezvénysátorban – közreműködnek: –
Gencsapáti művészeti csoportjai, közös-
ségei és meghívott vendégeink, közös
estebéd, amelyre szeretettel várjuk
Gencsapáti lakóit! 

Vendégünk lesz (többek között) a Big
Mouse Band, Batyi Árpád és zenekara,
Dózis.

Rendezvényünk a hagyományokhoz
híven mulatsággal zárul

A belépés díjtalan, minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk! 

Érték és Közösség
GENCSAPÁTI FALUNAP 
2022. SZEPTEMBER 10.

Nagy falu Gencsapáti. Minden megta-
lálható itt, ami a helyiek szórakozását,
érdeklődését kiszolgálhatja.
      Minden generációnak nyújt egy
közösséget és annak megfelelően igyek-
szik a programjait is kialakítani, legyen
csak szó az Idősek Klubjáról a Borbarát-
hölgyekről vagy a Hagyományőrző Nép-
táncegyüttesről. 
       Idén márciusban éppen ezért indult
egy kezdeményezés Varga Albin Művelő-
dési Ház és Könyvtár igazgatója részéről,
hogy mi páran fiatalok próbáljunk meg egy
helyi közösséget létrehozni, amely a 15-25
éves korosztálynak nyújt lehetőséget. 
      A feladatot Beszterczi Rebeka, Varga
Csenge és én Tóth Adrián vállaltuk.

Eddig két sikeres programot szerveztünk
amin különböző játékokkal ismerked-
tünk meg egymással és egy harmadikkal,
egy közös gulyás főzéssel koronáztuk
meg. Kivétel nélkül szép számmal jelen-
tünk meg mind a három összejövetelen.
Célunk, hogy egyre többen legyünk és
arra törekszünk, hogy minél színesebb
programokkal gazdagítsuk a fiatalokat és
megismerjék egymást. 

Minden fiatalt (15–25 korosztály) várunk
sok szeretettel csapatunkban a GERAP-
PA GISZ-ben. 
      Jó egy közösséghez tartozni. 

Tóth Adrián

GERAPPA

„Népzene, a klasszikus zene és a jazz
találkozásának csodálatos műve! Igazi
ethnojazz csemege!”
      2022. 08. 14-én, 19.30 kezdettel a
Gencsapáti Szentkúton

A Cimbaliband közel 15 éves múltja
alatt minden esetben a népzene, az élő
zene, és hungarikum hangszerünk, a
cimbalom népszerűsítése, közönséggel
való megismertetése állt a középpont-
ban. A banda minden tagjának erős sze-
mélyes kötődése van az autentikus
magyar népzenéhez, többen a mai napig
is művelik, oktatják ezt a műfajt is, a
világzene mellett. Unger Balázst saját
gyűjtései, a népzenével való napi szintű
kapcsolat vezette rá, hogy mennyire fon-
tos ebben a műfajban az improvizáció.
Hagyományőrző mestereink sajátos stí-
lusaiban nagyon fontos szerepet játszik

a zenei rögtönzési készség. 1998-ban egy
csángó táncházban ismerkedett meg
Dresch Mihállyal, a magyar ethno-jazz
élet legnagyobb szaxofonosával. Mihály
zenekarába invitálta, és két éven keresz-
tül együtt muzsikáltak a Dresch Quartet-
ben, ahol nagyon megszerette az általa
játszott ethno-jazz műfajt. 
      Tavaly a Cimbaliband hegedűse,
Solymosi Máté, megnyerte a I. Nemzet-
közi Roby Lakatos Hegedű Improvizációs
verseny különdíját, a legjobb népzenei
improvizációért, ami szintén nagy lökést
adott Szabadon című koncert-műsorunk
megalkotásához. 
      A koncert tizenegy dalának felépítése
alapjául a magyar népzene dielaektusai,
a Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély,
Moldva ötösfogat adta a kiindulópontot.
Minden nagy tájegységből legalább két,
lehetőleg régi stílusú népdal adja az alap-

Szentkúti esték sorozatban bemutatjuk:
Cimbaliband - Szabadon című koncertjét
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Az ovis néptáncosok és a Berkenye csoport is megtartotta
év végi bemutatóját! 
      Az ovisok legkedvesebb játékaikból és táncaikból
mutattak be egy csokrot, nagyon bátran, ügyesen álltak a
közönség elé életük első színpadi bemutatkozása alkalmá-
val. Pörögtek a szoknyák, lebegtek a gatyaszárak, dobogtak
az apró talpacskák! A siker sem maradt el, nagy taps köze-
pette zártuk ezt a tanévet! 
      A csoport vezetője Spiegel-Szabó Viktória.  

Néptáncos utánpótlás 
csoportjaink évzárói

(a Gencsapáti hagyományőrző Néptánc-
együttes szervezőként is közreműködött
a program megvalósításában)

A Csoóri Sándor Népművészeti Fesz-
tivál eddig sohasem látott, a Kárpát-
medence harminc helyszínén egyidőben,
azonos programpontokkal megvalósuló

nagyszabású rendezvény volt június 11-
én. A fesztivál célja, hogy a nagy nyilvá-
nosság előtt megmutassa az öt évvel
ezelőtt elindult Csoóri Sándor Program
eredményeit, a népművészeti mozgalom
kiemelkedően magas színvonalát, részt-
vevőinek sokaságát. 

Kárpát-medencei Csoóri Sándor
Népművészeti Fesztiválon

Vas megyében Körmend ad otthont a
Csoóri Fesztivál eseményeinek. 15 órától
Ökumenikus istentiszteleten  vettünk
részt az Árpádházi Szent Erzsébet temp-
lomban,  majd felvonulás után a Fő té -
ren  Szép Dániel előadásában elhangzott
Csoóri Sándor: Virágvasárnap c. verse,
Tanai Erzsébet és Pintér Anikó énekelték
el a Magyarország az én hazám… kezdetű
népdalt,  majd az erre az alkalomra ké -
szült táncot láthattuk a vasi együttesek
előadásában. Ezután Tömő József bekérte
a gencsi verbunkot, amelybe minden férfi
táncos beállt, a lányok asszonyok sem
maradtak ki, hiszen friss csárdással zárult
az „össznépi örömtánc” Vas megyéből.
A „Boldogasszony anyánk” közös elének-
lésével zárult a főtéri program.

17.30-tól Batthyány Örökségközpont
(kastélyudvar) szabadtéri színpadán
mutatkoztak megyénk népművészeti
közösségei. Gencsapátiból a Csicsergő,
Boróka, Félnótás Férfi Népdalkör éne-
kes csoportok mutatkoztak be. 

A jó hangulatú fesztivál a
Gencsapáti hagyományőrző Néptánc-
együttes „Megettük a vacsorát, kisöpör-
jük a szobát” című lakodalmas koreográ-
fiájával zárult.  

ját a műsorban elhangzó szerzemények-
nek, melyek izgalmas köntösbe öltözte-
tik az eredeti dallamokat. Különös figyel-

met szentelve a cimbalomnak és az
improvizatív hegedűjátéknak. A Cimba-
liband esetében ez a műsor talán annyi-

ban hitelesebb más világzenét játszó
zenekaroknál, akik a modernebb műfa-
jok felől közelítenek a népzene felé, hogy
esetükben minden tag mélyrehatóan
ismeri az autentikus népzenei alapokat,
és ezek felől közelítenek a modernebb
stílusok felé.

A Cimbaliband zenekar tagjai:

Unger Balázs – cimbalom, ének (zene-
szerző)
Solymosi Máté – hegedű
Babos Lőrinc – ütőhangszerek 
Tóth Gergely – nagybőgő
Varga Kornél – gitár

Vendégek:
Bede Péter – szaxofon, fúvós hangszerek
Agatics Krunoszláv – harmonika
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Az Idősek Klubja májusi programjairól…
Május a kirándulások hónapja volt a
klubban. Kihasználva a jó időt május 4-
én a Jeli Arborétumban töltöttünk egy
szép, kellemes délutánt, a gyönyörűen
virágzó növények között, ahol a csapat
egy része megmászta a lombkoronasé-

tány magaslatait is. Hazafelé természe-
tesen nem maradhatott el a rumi fagyi-
zás sem. 

Gencsapáti „szépkorúi” május 14-én
Tatán – Tatabányán kirándultak. A
program szerint először dottóval város-
nézésre indultunk, majd megtekintettük
a tatai várat és az Esterházy – kastély
gyönyörű termeit, berendezéseit. Kirán-
duló csapatunk egy pár falat elfogyasztá-
sa után Tatabányára indult, ahol ígére-
temhez híven megnéztük a Turul mada-
rat és a legkitartóbbak fel-lemászhattak
a Szelim barlangba. A kora esti órákban
végül vidáman, új élményekkel telve,
hangos énekléssel szerencsésen hazaér-
keztünk. A nap mozgalmas volt, de a jó
társaságnak, a ragyogó időnek köszön-
hetően a kirándulás remekül sikerült.
Köszönet érte mindenkinek.

A kirándulásról további képek az intéz-
mény (Gencsapáti Idősek Klubja) facebo-
ok oldalán találhatóak.

Továbbra is várjuk az érdeklődőket a
klubba minden héten kedden 9.00-10.00
óráig vérnyomás,-vércukor,- és testsúly-
mérésre.
      A programokra jelentkezni, és továb-
bi információt kérni személyesen vagy
telefonon a Gencsapáti Szociális Szolgál-
tató Központban lehet.
      9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
      Tel.: 94/510-835, 30/549-2552
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2022. június 5-én 25. alkalommal ren-
deztük meg a Gencsi Söprű Néptánc-
fesztivált! 

A sportpályán felállított rendezvény-
sátorban tekinthették meg az érdeklő-
dők a színpadi műsort. Bodorkós Ferenc,
Gencsapáti polgármestere köszöntőjé-
ben így fogalmazott: – Huszonöt éve is
itt voltam, amikor Varga Albin vezetésé-
vel néhányan elindították ezt a rendez-
vényt. Akkor nem gondoltam, hogy a
Gencsi Söprű ilyen hosszú életet él meg.
Szerencsére tévedtem. A hagyományőr-
ző program évről évre nagyobb lett, ezért
köszönet mindazoknak, akik szervezik,
és akik részt vesznek rajta szereplőként,
nézőként. Dr. Kondora Bálint, a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke is méltatta a
jubiláló eseményt.(Forrás: vaol.hu) Idén

14 csoport mutatkozott be a szépszámú
közönség és a szakmai zsűri előtt. 

Bemutatkozott a Bagi Muharay Népi
Együttes, a Béri Balogh Ádám Néptánc-
együttes, az ELTE SEK Szökős Néptánc-
együttes, Gradišće Horvát Kulturális
Egyesület, Reményik Sándor Evangélikus
Általános és Művészeti Iskola Berbécs,
Bariska-Möndölecske és Berke csoport-
jai, a Szanyi Bokréta Néptánc Egyesület,
az Ungaresca Táncegyüttes, az Ungaresca
Senior Tánccsoport, a Vadhajtás Nép-
táncegyüttes, a Vasi Népdalstúdió Csi-
csergő csoportja. A talpalávalót a Boglya
Népzenei Együttes, a Fajkusz Banda,
Horváth Attila és zenekara valamint ifj.
Greznár Zoltán és zenekara biztosította. 

A zsűri elnöke Sztanó Hédi, zsűritár-
sai pedig Majoros Róbert, Farkas Lilla és

Kádár Ignác voltak. Mindnyájan neves
szakemberek, akik szakértelmükkel,
barátságukkal fogalmazták meg észrevé-
teleiket, jó tanácsaikat a csoportvezetők
felé. Idén a Muharay Elemér Népművé-
szeti Szövetség különdíjat ajánlott fel,
amit a zsűri döntése alapján a Reményik
Sándor Evangélikus Általános és Művé-
szeti Iskola csoportjai kaptak meg.  A
fesztivál legfontosabb célja továbbra is a
találkozás, az együttlét, az örömtánc.
Nagy örömünkre külföldi résztvevője is
volt a fesztiválnak, Szlovéniából érkezett
tánccsoport mutatta be saját tánchagyo-
mányát a gencsapáti közönségnek. A csa-
ládok örömére kísérőprogramként népi
játszóház és póni lovaglás várta a gyere-
keket. Az együttesek bemutatkozása
után Ferenczi György és az 1ső pesti rac-
kák koncertjével zárult a nap. 

Támogatók, együttműködő partne-
reink: Csoóri Sándor Alap, Magyarorszá-
gi Folklórfesztiválok Szövetsége, Muha-
ray Elemér Népművészeti Szövetség,
Nyugat-Magyarországi Néptáncszövet-
ség, Nyugat Produkció Kft., Hagyomá-
nyok Háza Hálózat, Nemzeti Kulturális
Alap, Gencsapáti Község Önkormányza-
ta, Gencsapáti KSE, Apponyi Albert Álta-
lános Iskola.

Köszönet minden segítőnek, önkén-
tesnek, táncosnak és kollégának a feszti-
vál megvalósításában nyújtott segítségért!

Pünkösdvasárnap jubilált a Gencsi Söprű

Gradišće HKE, Szentpéterfa

Gencsapáti HNE

Vadhajtás, Gencsapáti

Reményik AMI Berbécs csoportja

A szlovén vendégcsoport
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A Herényi virágúton 2022. április 24-én
vasárnap délután nagyszámú közönség
előtt mutatkozott be a Vasi népdalstúdió
három együttese, a Csicsergő, a Boróka,
és a Félnótás Férfi Népdalkör. Félórás
vidám programjuk nagy sikert aratott a
nagyszínpadon.
      Megtisztelő meghívást kapott a Fél-
nótás Férfi Népdalkör a Répcementi Fér-
fikar 25 éves ünnepi hangversenyére
2022. május 22-ére. A Büki Művelődési
és Sportcentrum színháztermében kato-
nadalokkal és vasi népdalokkal köszön-
tötte az jubilálókat és a szépszámú
közönséget.
      Gencsapátiban 2022. május 29-én
tartottuk a Hősök napi megemlékezést,
me lyen az ünnephez méltó katonabú-
csúztatókat, katonadalokat adott elő a
Boróka, Csicsergő, és a Félnótás Férfi
Népdalkör.
      Szombathely város június 4-én 10
órakor rendezett megemlékezést a nem-
zeti összetartozás napján, mely a triano-
ni békediktátum aláírásának a napja. Ez
alkalomból a Szent István parkban tar-
tott városi ünnepen műsort adott a Vasi

Népdalstúdió Boróka Együttese: Vajda-
sági népdalokat énekeltünk.
      2022. június 5-én a Gencsi Söprű
Nemzetközi Néptánc fesztivál alkalmából
a Csicsergő Együttes nyitotta meg a ren-
dezvényt moldvai népdalokkal, melyekért
a zsűritől nagy dicséretet kapott.
      A következő nagy program a Kör-
menden megrendezett Csoóri Sándor
Népművészeti  Fesztivál volt 2022. júni-
us 11-én, melyből minden helyszínen
kivettük a részünket. Az Árpádházi Szent
Erzsébet templomban tartott Ökumeni-

kus istentiszteleten a Félnótás Férfi
Népdalkör énekelte a Magyarok Istene
című népéneket Pintér Anikó, Pintér
Judit és Tanai Erzsébet népdaléneke-
sekkel. Utána a Főtéren Pintér Anikó, és
Tanai Erzsébet előadták a Magyaror-
szág az én hazám című csodálatos gyi-
mesi népdalt. A Batthyány Örökségköz-
pont nagyszínpadán a Csicsergő Együt-
tes moldvai népdalokat, a Boróka vajda-
sági népdalokat, a Félnótások vasi és
katonadalokat adott elő.
      2022. június 12-én Perenyében éne-
keltek a Félnótások egy jótékonysági
eseményen, vasi és bordalokkal kedves-
kedtek az összegyűlt közönségnek.
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Az esős idő ellenére is sokan ellátogat-
tak 2022. 05. 29-én vasárnap délután a
Művelődési Házba.

Bár nagyon bíztunk abban, hogy a
szabadtérre tervezett programokat is
meg tudjuk valósítani, végül mégis

beszorultunk, de a házba így is hamar
beköltözött az élet. Arcfestés, csillámtet-
kó, hajfonás, fagyi várta a gyerekeket. A
Borbarát Hölgyek és a Mozdulj Gencsa-
páti Egyesület jóvoltából idén is több
száz palacsintát osztottunk ki. Az udva-

ron felállított sátorban a Zsivány Zene-
kar muzsikájára a Gencsapáti Legénycéh
legényei és igazlátói a gyerekekkel közö-
sen kitáncolták a májusfát! Köszönet
mindenkinek, aki támogatta és segítette
a rendezvény megvalósítását!

Találkozás a családokkal a Gencsapáti Gyereknapon!

Népi ének együtteseink fellépései
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