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Meghívó megemlékezésre
Gencsapáti Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és
Barátait az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére
megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésére.
Időpont: 2022. március 11-én, pénteken, 17 órai kezdettel
Helyszín: Miszori Zoltán tér, Hősi emlékmű
(Rossz idő esetén Művelődési Ház és Könyvtár)
Közreműködnek:
Apponyi Albert Általános Iskola tanulói
Gencsapáti művészeti csoportjai
Ünnepi beszédet mond:
Ágh Péter országgyűlési képviselő
A megemlékezés keretében kerül sor a „Gencsapátiért végzett kiemelkedő munkáért” elismerések átadására.
Az ünnep zárásaként koszorúzást tartunk a Hősi Emlékműnél. Kérjük a szervezeteket, jelezzék szándékukat a Művelődési
Ház és Könyvtárban, vagy a 30/560-5099-es telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Civil a pályán
Tisztelt Lakótársaim!
Ismét közeledik az adó bevallások
időszaka. A cégek, magánszemélyek által
adható személyi jövedelemadó 1% civil
szervezeteink működtetéseit sokat segítette. Kérem, ne feledjék ebben az évben
is adományukkal segíteni a GencsapátiPerenye Polgárőrség működését.
Adószámunk: 18888283-1-18
Tisztelettel és köszönettel:
Benkő János, elnök
Köszönjük!
Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör
Egyesület nevében, ezúton is köszönjük az SZJA 1 %-os felajánlásaikat, amelyet az egyesület szakmai programjaira,
működési költségeire – többek között a
Hírmondó újság kiadására, települési
rendezvényekre, művészeti csoportok
szakmai munkájára- fordítottunk 2021ben is.
Kérjük, idén is válasszon bennünket!
Adószámunk: 18883680-1-18
Köszönettel:
Tanai Erzsébet, elnök

A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekeiért
Alapítvány köszönti Önt, aki már korábban is nekünk juttatta jövedelemadója 1%át, és Önt, aki reményeink szerint ezután
is alapítványunkat szeretné támogatni.
Az így elnyert összeg segít bennünket
abban, hogy a gyermekek óvodai éle tének tárgyi feltételei folyamatosan korszerűsödjenek. Az óvodaudvar természetbarát anyagokból álló, biztonságos,
játékokkal gazdagodhasson.
Adószám: 18887653-1-18
Kérjük és Köszönjük további támogatásukat!
Köszönet
A Gencsapáti KSE köszönetét fejezi
ki mindenkinek, aki az adója 1%-ának
felajánlásával segítette munkánkat.
Egyben kérjük, hogy idén is támogassa egyesületünk tevékenységét.
Köszönettel: Gencsapáti Községi
Sportegyesület
Adószám: 19892636-1-18
Tisztelt adózó állampolgár, kedves
gencsapátiak!
Ezúton is köszönjük eddigi felajánlásait, amellyel a Gencsapáti Hagyomá-

nyőrző Néptáncegyüttes, illetve a Vasi
Népdalstúdió és utánpótlás csoportjainak szakmai munkáját támogatta. Ön
idén ismét dönthet, hogy melyik szervezetnek ajánlja fel az SZJA 1%-át. Kérjük,
tiszteljen meg minket bizalmával.
Célunk a helyi és vasi és a Kárpát-medence néptánc, népzenei hagyományának megőrzése, hiteles feldolgozása és
színpadra állítása, a helyi szokások életben tartása, átörökítése.
Köszönjük segítségét!
Adószámunk: 16867006-1-18
Tisztelt Gencsapáti Lakosok!
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az
Apponyi Albert Általános Iskola alapítványát.
Az alapítvány neve: Gencsapáti, Perenye
Általános Iskoláskorú Gyermekeiért
Alapítvány
Adószáma: 18883147-1-18
Támogatásukkal segítik a gyermekek
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítását, a szabadidős tevékenységük megvalósítását, tehetséggondozását, jutalmazását.
Felajánlásukat előre is köszönjük!
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Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei
Iskolába hívogató
Ajánlom intézményünket mindazoknak
a szülőknek, akik azonosulni tudnak egy
olyan intézmény szellemiségével, ahol a
gyökerek biztosak és a gyermeki kötődések mélyek. Azoknak a családoknak, akik
képesek együttműködni egy olyan iskola
nevelő munkájával, amelynek egyetlen
célja: emberré tenni. S végül azoknak a
gyerekeknek, akik szívesen lennének
első osztályosok egy olyan alapfokú
intézményben, ahol van lehetőség a
játékra, ahol a tanulás alapja a tudásvágy
és a szorgalom, s ahol a közösség ereje az
érzelmi biztonságot adó szeretet, az elfogadás és a kölcsönös tisztelet.
Kedves Szülők!
Szeretném a figyelmükbe ajánlani
intézményünk honlapját, ahol folyamatosan tájékozódhatnak majd a 2022.
április 21-re és április 22-re kiírt általános
iskolai beiratkozást megelőző folyamat-

ról: az iskolai szülői nyílt napokról, a
leendő elsősöknek szervezett Csibecsalogató foglalkozásról és a beiratkozás
rendjéről a BEIRATKOZÓKNAK menüpont alatt.
Weboldalunk: https://www.gencsisuli.hu/

A nyílt napokkal, a foglalkozással és
a beiratkozással kapcsolatban információt kérhetnek Bejczi Mónika intézményvezetőtől a gencsiskola@gmail.com
email címen, vagy a 94/313-524-es telefonszámon. Kérem, hogy keressenek
bennünket bizalommal!

Nevelési elveink az Apponyi iskolában
Ha meg kellene fogalmazni azt az alapelvet, mely eszenciába sűrítve fejezi ki a
Gencsapáti Iskolában folyó nevelő
munka célját, akkor az intézményi
zászlóra hímzett rövid mondat jut
eszembe, mely így hangzik: „Egyetlen
célunk: emberré tenni”.
Hiszek ennek a mondatnak az erejében. Hiszek ennek a mondatnak az igazában. Pedagógusként vallom, hogy
sohasem volt és sohasem lesz nemesebb
feladat, mint a gyermekből embert faragni. Az emberi élet útjának több mint
a felét bejárva pedig tudom, hogy semmi
sem nehezebb, mint az élet minden pillanatában, minden körülmény között
embernek megmaradni.
„Egyetlen célunk: emberré tenni”.
Ennél jobb vezérelvet az Apponyi Albert
Általános Iskola pedagógiai munkájához
most sem tudok meghatározni. A gencsapáti tantestület munkáját éppen ezért iránytűnek szánom, amely segítséget nyújt a
nálunk tanuló diákoknak a lelki egyensúly
és az értékes élet irányának a betájolásához.
Mi felnőttek már tudjuk, hogy a kiegyensúlyozott, tartalmas élet útjának
számos nehézséget tartalmaznak a koordinátái, és mindannyiunknak meg kell
küzdeni azért, hogy a jó tájolást követően ne térjünk le a helyes útról. Ehhez
biztos gyökerekkel erős kapaszkodókat
tud nyújtani az iskola.

A felnövekvő nemzedék nevelése
terén az irányunk, törekvési elveink a
következők:
1. EMBERSÉG
Fontos számunkra az emberi méltóság tiszteletben tartása.
2. SZABADSÁG
Tudjuk, hogy személyes szabadságunk csak addig terjed, amíg senki másét
nem korlátozzuk. A szabályok és a szabadság összefüggnek egymással.
3. SZÜLEINK SZERETETE,
TISZTELETE
A szüleink szeretete feltétel nélküli.
Amit tőlük kaptunk, meg kell őriznünk,
hogy többszörösen tovább adhassuk
majd a saját gyermekeinknek.
4. ÖNISMERET, ÖNELFOGADÁS
Ha önmagunkat megismertük, megszerettük és elfogadtuk, akkor leszünk
csak képesek a többi embert megismerni, megszeretni és elfogadni.
5. HIT AZ ÉLETBEN
Hiszünk a szavak hatalmában,
embert jobbító erejében. Hiszünk abban,
hogy minden nap tartogat számunkra
valamit, amiért érdemes élni.
6. AZ EGÉSZSÉG KINCS
Valljuk, hogy az élet egyik legnagyobb kincse az egészség, melynek megőrzése a lelkünk ápolásával, karbantartásával kezdődik.

7. A BARÁTSÁG FELELŐSSÉG
A barátság az életben az első komoly
választásunk, s onnantól örökre felelősek vagyunk azért, akit a barátunkká
megszelídítettünk.
8. A TANULÁS ÉS A MUNKA ÖRÖM
Nem félünk attól, ha tanulni, tevékenykedni, dolgozni, alkotni kell. A tanulás is meg tudja hozni számunkra az
örömet, ha a tőlünk telhető legjobbat
nyújtjuk.
9. AZ ERKÖLCS IRÁNYTŰ
Erkölcs nélkül nincs szabadság, szeretet, hit, barátság, hivatás, hűség. Döntéseinkben ezért mindig a belső hangra
hallgatunk, a jóra törekszünk. Lelkünkben őrizzük, és méltóképpen képviseljük
hazánkat és a magyarságot.
Tamási Áron szerint: „Azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”. A fenti értékek mentén történő
neveléssel szeretnénk elősegíteni, hogy
Apponyi Albert Általános Iskolában tanuló gyerekek itt Gencsapátiban az emberségüket megőrizve, a szabályokat betartva, a szabadságukkal élve, az erkölcs
iránytűje segítségével találják meg a tanulás örömét és higgyenek az élet értelmében. Ehhez kérem az intézmény tantestülete nevében az együttműködésüket, a
támogatásukat, a segítségüket!
Bejczi Mónika intézményvezető
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Ismét Királyok Könyve az Apponyiban

Folytatódott az Árpád-házi királyainkról szóló osztályterem-színházi előadássorozat az iskolában.
Ezúttal Szent László királyunkról
tekinthettek meg történelmi előadást a
2. osztályos tanulók a Mesebolt Bábszínház tagjainak köszönhetően. Az öt részből álló sorozat létrejöttét a Nemzeti
Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Magyar Művészeti
Akadémia támogatta.

Magyar történelmünk varázslatos
korszaka volt az Árpád-házi királyok
uralkodásának ideje. A frissen letelepedett magyarság ekkor már keresztény
országot épített városokkal, várakkal, ám
a vándorlás „varázsvilágát” sem hagyta
még maga mögött teljesen. A hősies
háborúk mellett árulások és kegyetlen
testvérharcok dúltak.
A Mesebolt Bábszínház arra vállalkozott, hogy a gyerekek számára érthetően,

humorral és szeretettel mesélje el a honfoglalást, ismertesse meg Szent István és
Szent László életét, s adjon történelmi
tablót III. Béláról és IV. (Kun) Lászlóról.
A sorozat második részeként a kis
másodikos diákjaink Szent László életével,
tetteivel, történelmi jelentőségével ismerkedtek meg. László királyunkkal, aki a
magyarság történetének idővonalán talán
pont az utolsó pillanatban, ám a legjobbkor érkezett, hiszen akkoriban István halála óta szinte csak pártviszályok dúltak. Személyében egy újabb nagy király került a
trónra ahhoz, hogy megmaradjunk, megmaradhassunk a német világ legszélén.
A gyerekek az előadáson megtapasztalhatták Szent László királyunk legendáriumának sokszínűségét. Megismerkedhettek
a „színházi játék” középpontjában álló
Szent László legendákkal, melyek a király
életútját számos csodás és hithez kapcsolódó elemmel szőtték át, s még a halála
után is születtek róla. Az előadást egy kézműves foglalkozás is követte, ahol diákjaink ügyes alkotásokat készíthettek.
Bejczi Mónika intézményvezető

A netgeneráció kikapcsolódása
– AVAGY ÚJ JÁTÉKOK ÉS MOZGÁSFORMÁK HÓDÍTANAK A SULIBAN
Az iskolánkba járó serdülő generáció
körében is kedveltté vált a kijutós játékok új generációja: a szabaduló szoba. Ez
a fajta különleges élményt nyújtó és
garantált szórakozást kínáló játék a szabadulás határtalan élményét hozza el a
diákoknak. Februárban a felső tagozatos
osztályaink is próbára tették magukat
egy szabadulós játszmában. Mivel az
ilyen típusú játékok alsó korhatára 14 év,
s ez alatt csak felnőtt felügyelettel játszhatók, tanulóink a játékban az osztályfőnökükkel közösen, tanári felügyelettel
vettek részt. A biztonságot a felső szinti
aulában a helyszínre vigyázó pedagógusokkal teremtettük meg. Az osztályfőnö-

kök Játékmesterekké léptek elő és instrukciókkal segítették a gyerekek számára
a feladatok rejtekhelyének megtalálását.
Ösztönözték diákjaikat a gyors megoldásra, s amikor elakadtak, tippekkel segítették őket a tovább haladásban. Számunkra
öröm volt látni, hogy minden tanuló hajlandó volt megdolgoztatni az agyát, s az
osztályok közötti időverseny csak tovább
fokozta mindannyiunk izgalmát.
A játékot a Némethné Balics Ildikó
osztályfőnök (mint játékmester) vezette
hatodikos tanulócsoport nyerte! Gratulálunk a kiváló teljesítményhez!
A mozgásformák közül a Just Dance
hódított ezen a délelőttön. A diákok a
tornaszobában interaktív panelen, illetve
az ének szaktanteremben interaktív táblán kivetített zenés mozgáskoreográfiá-

kat követték nagy lelkesedéssel, miközben jól szórakoztak.
Valamennyiünknek élményekben
gazdag volt ez a nap!
Bejczi Mónika intézményvezető
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
„Csinos jelmezt vegyetek,
mulassunk ma, gyerekek!”
Farsang idején intézményünkben
egy hétig „állt a bál”. Fergeteges hangu-

latban, ötletes jelmezekben, kedves vagy
éppen félelmetes álarcok mögé bújva
riogattuk, „kergettük a telet”.
Versengtünk, zenéltünk, vigadtunk,

Kassai Anita, „Így Tedd Rá! – foglalkozásvezető” papírszínházas előadásában
„Holle anyó” csodálatos világába juthattunk el. Az interaktív előadáson együtt
„dolgoztunk” a szorgos és áldozatkész

lánnyal, aki elnyerte erőfeszítései jutalmát, a lusta testvér pedig megbűnhődött.
Jó hír a népi játékot, néptáncot szerető, éltető közösségnek, hogy Anita táncházai igazán kedvelt foglalkozásai, változatos élményt nyújtó
alkalmai intézményünknek.

hírmondó

daloltunk, mókáztunk egész héten ke resztül.
Az édesanyáknak, nagymamáknak
köszönhetően finomabbnál finomabb
házi sütikkel, szalagos, farsangi fánkkal,
gyümölcsökkel kínálták egymást a gyermekek. Köszönjük!

Korcsolyaoktatás Kőszegen
Véget ért a Gyermek Korisuli, KDSE
Szombathely és az óvoda közös szervezésében lebonyolított korcsolyaoktatás.
Gyermekeink két csoportban sajátították
el az alapokat – megállást a jégen, helyes
testtartást siklás-, és elesés közben, felállást, alapállást és a fékezést. Vidám, néha
vicces órákat töltöttek a jégen.
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. január 20-án
16.00 órakor a Gencsapáti Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézményben munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülést tartott.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyző, BognárVarga Szilvia vezető-főtanácsos
A Képviselő-testület napirend előtt megtárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló, valamint a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolókat.
A Képviselő-testület az ülés során megtárgyalta és elfogadta
1. a szociális ellátásokról szóló 13/2021.
(IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet,

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. február 15-én
16.00 órakor a Gencsapáti Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézményben munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülést tartott.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz
István, Kiss Tibor és Dr. Őry Ferenc
önkormányzati képviselők (7 fő).
Meghívottként: Varga Albin igazgató, Művelődési Ház és Községi-Iskolai
Könyvtár.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Varga Albin igazgató, Dr. Görög István jegyző, Bognár-Varga Szilvia vezetőfőtanácsos.
A Képviselő-testület napirend előtt megtárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló, valamint a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolókat.
A Képviselő-testület az ülés során

2022. február

2. beszerzési eljárás kiírásáról határozott
2.1. a Hunyadi út keleti oldali járda 500
méteres járdaszakaszának felújítási
munkálatainak elvégzésére,
2.2. a zártkerti földutak felújítási és tereprendezési munkálatainak elvégzésére.
3. az elkészült felmérés és költségvetés
alapján módosította az Alkotmány utca
járdafelújítására benyújtandó önkormányzati pályázati dokumentációt.
4. megválasztotta a 2022. április 3-i
általános országgyűlési választáson és
országos népszavazáson közreműködő
szavazatszámláló bizottságok tagjait és
póttagjait.
5. pályázat kiírásáról határozott a
gencsapáti székhelyű civil szervezetek
2022. évi működésének támogatására.
6. tájékoztatót hallgatott meg az ön kormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről.
7. döntött az Őrségi Vízrendezési és
Talajvédelmi Társulat támogatási kérelméről.

1. megtárgyalta és elfogadta
2. a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022.
évi illetményalapjáról, és 2022. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet,
3. a Képviselő-testület 2022. évi munkatervét.
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 20-án – a
nyilvános ülést követően – zárt ülést tartott a Szociális Szolgáltató Központban.
A Képviselő-testület a zárt testületi ülés
során a Vas Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető címre történő személyi
javaslatokról döntött.

1.1. az Önkormányzat és intézményei
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
(II.16.) önkormányzati rendeletet,
1.2.az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.
(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletet,
1.3.az Önkormányzat 2022. évi rendezvénynaptárát,

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2022. február 15-én
– a nyilvános ülést követően – zárt
ülést tartott a Szociális Szolgáltató
Központban.

1.4.a Művelődési Ház és Községi-Iskolai
Könyvtár 2022. évi munkatervét,

A Képviselő-testület a zárt testületi ülés
során az Önkormányzat által alapított
kitüntető címekre történő személyi javaslatokról döntött.

1.5. a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét és cafetéria juttatását

Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Vonatpótló autóbusz közlekedés
A GYSEV Zrt. hirdetménye alapján a
Szombathely–Kőszeg vasútvonalon végzett pálya karbantartási munkák miatt
2022. február 16-tól (szerda) 2022.
március 7-ig (hétfő) között a hirdetményen szereplő vonatok helyett Szom bat hely–Kő szeg állomások között vo natpótló autóbusz közlekedik menetrend szerint.

8. Véleményezte a Szombathelyi Tankerületi Központ által összeállított, a
2022/2023. tanév általános iskolai körzeteinek kijelölésére vonatkozó tervezetét.

Kizárólag az alábbi vonatok menetrendje módosul, a fel nem tüntetett vonatok menetrend szerint közlekednek!
Szombathely–Kőszeg: – a Vasútállomástól induló vonatpótló buszok –
18:06, 19:06, 21:09, 22:57
Kőszeg–Szombathely: – a kőszegi
vasútállomástól induló vonatpótló
buszok időpontja – 18:25, 20:25, 21:58
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Egyházközségünk nagyböjti eseményei
A NAGYBÖJTI SZENT IDŐRE EGYHÁZUNK ELŐÍRÁSAI A KÖVETKEZŐK:
• Hamvazószerdán és nagypénteken
hústilalom és szigorú böjt van!
(Ez azt jelenti, hogy ezen a két napon a
18 és 60 év közöttiek háromszor ét kezhetnek és csak egyszer lakhatnak jól!)
• A nagyböjti péntekeken is hústilalom
van, 14 éves kortól kezdve!
• Azoknak, akik nem a saját asztaluknál étkeznek és a betegeknek minden
esetben felmentésük van a böjti kötelezettség alól!
LITURGIKUS ESEMÉNYEINK:
• Hamvazószerdán az este 6 órakor

•

•

kezdődő szentmisében ünnepélyes
hamuszentelést és hamvazást végzünk a bűnbánat és a megtérés jeleként a Plébániatemplomban. A szentmise után csendes imádságos virrasztást tartunk, ezzel is segítve ráhangolódásunkat a szent negyven napra.
A nagyböjti időben minden pénteken
este negyed 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk a plébániatemplomban, amelyre külön szeretettel hívjuk
a hittanos gyermekeket és szüleiket.
Buzdítom a kedves híveket, hogy
szentgyónásaik elvégzésével, lelkiekben is készüljenek a húsvéti ünnepekre. Szentgyónási lehetőségek: az esti

Nagyböjti gondolatok 2022.
Március 2-án, hamvazószerdával minden igazi keresztény számára véget ér a
farsangi mulatságok ideje és megkezdődik lelki tavaszunk: a nagyböjt. A
húsvéti előkészület szent negyven napja
idején hitünk legnagyobb eseményének, Jézus Krisztus értünk vállalt megváltó kínszenvedésének, kereszthalálának és dicsőséges feltámadásának a
megünneplésére készülünk.
A böjti időszak kezdetén az Egyház a
mulandóság jelképével, szentelt hamuval
hinti meg homlokunkat, hogy emlékeztessen minket a földi dolgok tiszavirág
életére, valamint azért is, hogy böjtölésre, önmegtagadásra, engesztelésre, és
megszentelődésre hívjon. Ahogyan egy
nagyböjti feliraton olvasható: „Vonuljatok vissza a lármás világból és térjetek haza
szívetek otthonába! Ott keressétek, mert ott
találhatjátok meg igazán lelketek nyugalmát. S így készülhettek hitünk nagy titkának, Urunk Jézus Krisztus feltámadásának
méltó megünneplésére.” Mindezeket
olvasva tévedés lenne úgy értékelnünk a
nagyböjti időt, mint csupán a lemondások időszakát. Amikor az Egyház arra

biztat, hogy kevesebbet igényeljünk a
testi javakból, ugyanakkor azt szeretné,
ha többet igényelnénk a lelkiekből. Jézus
mondja: „Nemcsak kenyérrel él az ember!”
Egy másik helyen pedig: „Mit használ, ha
az egész világot is megnyeri, de lelkének
kárát vallja?”
Sajnos a legtöbbször észre sem veszszük, hogy egész esztendőben, olykor
egész életünkben éheztetjük lelkünket.
S történik mindez azért, mert ez az éhség nem lép fel olyan követelő erővel,
mint a testi éhség és szomjúság. Ezért
hajlamosak vagyunk arra, hogy megvonjuk a lelkünktől azokat a táplálékokat,
amelyeket oly bőségesen terít elénk így
nagyböjt idején az egyház. „Egész évben
éheztettétek lelketeket, legalább most gondoskodjatok arról, hogy jóllakhasson.”
Hogyan tegyük ezt? Olvassátok a Szentírást, hallgassátok Isten igéjét, többet
imádkozzatok, elmélkedjetek Isten gondolatairól, végezzétek a felebaráti szeretet cselekedeteit! Emellett, ahhoz, hogy
valóban gyümölcsöző lehessen az idei
készületünk, érdemes megfogadni azt is,
amit egy ismeretlen lelki író ajánl: „Keve-

Egyházi hozzájárulás
A kedves hívek számára az idei, 2022-es
évben továbbra is minden hónap harmadik vasárnapján biztosítunk lehetőséget
az egyházi hozzájárulás befizetésére.
Márciusban 20-án, vasárnap, délután 2
és 4 óra között lesz adószedés a közösségi házban.

A hozzájárulás a személyes befizetés
mellett banki átutalással is megtehető a
Gencsapáti Plébánia bankszámla számára: 72100330-10042140.
Az egyházi hozzájárulás mértékét a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
országosan állapította meg: az éves nettó

•

szentmisék előtt negyed órával, illetve
vasárnap reggelenként 7.40-től.
MÁRCIUS 25-ÉN, pénteken, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
FŐÜNNEPÉN az este 6 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a lelki
adoptálást a Plébániatemplomban.
Szeretettel hívjuk azokat a kedves
híveket, akik vállalják, hogy 9 hónapon át naponta imádkoznak egy ismeretlen, veszélyben lévő magzatért!

A Nagyhét további szertartásainak és a
húsvéti szentmiséknek a kezdési időpontjáról a Hírmondó következő lapszámában adunk hírt.
sebbet a gyűlölködésből és többet a szeretetből. Kevesebbet a civódásból és többet a
békességből. Kevesebbet a hazugságból és
többet az igazlelkűségből. Kevesebbet a test
örömeiből, és többet Krisztusnak testéből.
Kevesebbet az élvezeti cikkekből – kávé,
alkohol, dohányzás – és többet az akaratot
edző önmegtagadásból. Kevesebbet a bűnből és többet a bánatból.”
A Szent Negyven nap idején Egyházunk azt is kéri tőlünk, hogy tartsunk
bűnbánatot és végezzük el a szentgyónásunkat. Vajon megállunk-e, hogy ne csupán megszokásból gyónjunk, hanem
komolyan felkészüljünk, s felébresszük
magunkban az őszinte bűnbánatot? A
bűnbánat által kiürítjük lelkünket, hogy
a bűn helyett megtölthessük azt az isteni
élet, a kegyelem kincseivel. S ha ezt teszszük, akkor máris méltóképpen készülünk hitünk nagy titkának, Urunk Jézus
Krisztus feltámadásának az ünneplésére.
Találjunk vissza örömmel a minket szerető és a boldogságunkat akaró, gondviselő Istenhez!
Kegyelmekben bővelkedő, gyümölcsöző nagyböjtöt kívánok minden kedves olvasónak!
Gombos Bálint, plébános
jövedelem (nyugdíjasok esetében az éves
nyugdíj) 0,5%-ában! A befizetéskor tisztelettel kérjük ennek figyelembe vételét!
Hozzájárulásukkal templomaink (Plébániatemplom, Apáti templom, Szentkúti
kápolna) valamint egyházi létesítményeink
és épületeink (Szentkút, Közösségi ház,
Plébánia) fenntartását, működését segíthetik. Adományaikat hálásan köszönjük!
Bálint atya

2022febr g.qxp_2010jan 2022. 02. 27. 21:08 Page 7

7

hírmondó

Köszönjük, hogy
rendeléseikkel segítenek
a működésben.
Legyen Ön a következő
törzsvendégünk!
Folyamatosan változó

Nyitva:
hétfőtől-péntekig
7.00 – 15.30

Telefon: 06 94 568 185
9721 Gencsapáti,
Ipari u. 1.

kínálatunkkal várjuk.

HIRDETÉS, REKLÁM
LEHETŐSÉG!

Kövesse Facebook

1/8-ad old. 4000 Ft

oldalunkat: Az502-es

Lakossági apróhirdetés ingyenes!

1/16-od old. 2000 Ft
1/4-ed old. 8000 Ft

2022. február
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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

hírmondó

Apróhirdetések
• 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! Te.: +36-30/210-2928
• Eladó Gencsapáti Szent Flórián téren 29 m²-es helyiség: 06-20/957-5731
• Cseresznyefa rönk eladó! Tel: 0670/371-1042
• 1 db fürdőszobai hősugárzó eladó!
Tel: 06-30/557-6438
• Gencsapátiban, a beépülő Alkotmány utcában két tulajdonostól kb.
6500 nm-es építési telek eladó. Irányár:
29,9 millió Ft. Érd.: 06-30/927-3521
Több mint 30 éve közmegelégedésre,
előnevelt csibe rendelhető TSL tojóhibrid 750 Ft/db, hús-hibrid 650 Ft/db,
kakas 650 Ft/ db, a vegyes 650 Ft/db.
20 kg-os csirketáp rendelhető
4600 Ft/20 kg áron. Szállítás: 2022.
március közepe, második szállítás
április vége-május közepe.
Rendelést lehet leadni személyesen Gencsapáti Hunyadi u. 228. Telefonon: 06/30/309-3284.

Gumiszerelés, centírozás,
defektjavítás,
új gumiabroncs forgalmazás,
gumitárolás.

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

LAJOS KOCSMA
Új személyzet, régi hangulat.

Gencsapáti, Savaria u. 15.
Nyitva:
hétfő – péntek; 14.00 – 22.00
szombat: 9.00 – 22.00
vasárnap: 8.00 – 21.00
Sütemény- és tortarendelést felveszünk!

+36-70/638-2957
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Népzenei versenyek Gencsapátiban
2022. április 11-én 10.00-tól rendezzük
meg a Vas megyei Gyermek és Ifjúsági
Csoportos Népzenei versenyt. A Vas
megyei versenyre népdalt éneklő és
népzenész fiatalokat, duókat és csoportokat várunk egy szabadon választott
népdalcsokorral, melyre arany, ezüst és
bronz minősítést kapnak.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség, a
hagyományokhoz hűen, a 2022 – 2023as esztendőben is megrendezi az immár
XIV. Vass Lajos Népzenei Találkozót és
Versenyt, a Kárpát-medencében élő valamennyi magyar, s a határon belül élő
nemzetiségi népdalkörök, zenei csoportok, szóló énekesek, hangszeres szólisták
számára „Hagyományos régiók, régiók
hagyománya” címmel, melynek gyermek

és ifjúsági regionális elődöntője is ebben
az időpontban lesz a Gencsapáti Művelődési Ház és könyvtárban.
A találkozó és verseny célja: Bemutatkozási lehetőség biztosítása a versenyen és a versenyen kívül is.
Vass Lajos szellemének adózva bizonyíthatjuk, hogy a népzene napjainkban is
összetartó érték.
Zenei anyanyelvünk lélekben összekapcsol emberi közösségeket határokon
innen és túl. Az egész népünk gazdagodik, ha mindenki saját zenei hagyományát műveli, ápolja, mind magasabb és
magasabb fokon. A találkozó és verseny
a szakemberek véleményezése alapján
rajzol ki összefoglaló képet, hogy a

hagyományőrzők és ápolók milyen
tudással és lelkesedéssel őrzik zenei hagyományainkat a Kárpát-medencében.
Gyermek és ifjúsági kategória: éneklő
csoport, hangszeres csoport, hangszerszóló, szólóének (részletes tudnivaló a
szövetség honlapján található). A résztvevőket szakmai zsűri hallgatja meg és
minősíti.
Jelentkezési határidő:
2022. március 30-ig
erzsebet.tanai@gmail.com
Információ:
Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár
Tanai Erzsébet
+36/30/651-9536

Saját kivitelezésben
A Gyöngyös-kert óvoda sportpályája
köré - Geröly Tibor alpolgármester irá-

nyításával - a Gencsapáti Önkormányzat
műszaki csoportja kivitelezésében térkő

burkolat került. Kicsik és nagyok örömére a februári napsütésben.
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Bormustra
A Gencsapáti Borbarát Hölgyek 2022.
február 5-én délután kóstolós, beszélgetős estét tartottak a helyi borosgazdákkal.
Köszönjük a gazdáknak, hogy idén is
szívesen jöttek erre az összejövetelre.
Családias volt a hangulat, finom borokat

kóstoltunk, jókat beszélgettünk. Köszönjük szépen Mindenkinek (Ávár József,
Bodorkós Gábor, Gergácz István, Gergácz
László, Jáger Imre, Kovács Zoltán, Mucza
Béla, Varga Albin), aki velünk tartott, akik
pedig idén sajnos nem tudtak eljönni,
jövőre remélem találkozunk velük is!

Hangszeres zenetanítás indul
Egyéni és csoportos órákra lesz lehetőség
jelentkezni, számos hangszeren.
A képzés az ifjúságnak és felnőtteknek egyaránt szól!
Bemutatkozó óra: március 8. kedd,
17.00!
Ha szeretnél megtanulni gitározni,
hegedűlni, zongorázni, ukulelézni, vagy
már meglévő tudásodat csiszolnád; ha
felvételire készülsz és az elméleti részek-

ben akadtál el, vagy csak egyszerűen kell
a zene az életedbe, a jókedvedhez; ha
szeretnél egy új hobbit: Gyere el! Várunk
szeretettel!
További információ: Tel: 06 70/420-6481
Email: decressendo590@gmail.com
Az esemény a facebookon:
https://www.facebook.com/events/327
503815988775

2022. február

Mézeskalács
tanfolyam
Mézeskalács-készítő tanfolyam indul
2022. március 21-én 17.30-kor a Művelődési Ház és Könyvtár kézműves termében.
A résztvevők megismerhetik a kü lönféle mézeskalácsok készítésének
technikáját, formavilágát. A mézeskalács
helyét, szerepét az ünnepkörökben.
A tanfolyamot tartja: a Gencsapátiban élő Vértes Ildikó, a Népművészet
Ifjú Mestere, Népi Iparművész, mézeskalács-készítő mester.
A program a Nemzeti Művelődési
Intézet és az Aszakkör.hu támogatásával
valósul meg.
Jelentkezés és további információ:
06 30/468-4020, 06 30/560-5099 illetve
spiegelszaboviktoria@gmail.com
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Disznótoros mulatság a farsang farkán
2020 után újra sikerült megrendezni a
disznóvágást és mulatságot a Művelődési Ház és Könyvtár udvarán…
Február 26-án a reggeli órákban a
Gencsapáti Kanászok csapata – a „disznóölő brigád” – Mészáros László „Doki”,
Károly Attila és Jáger András böllérek
irányításával felkészülten jelent meg,
hogy a nap kezdetét vegye a disznóvágással. Bodorkós Ferenc polgármester is
fogópálinkával köszöntötte, a csapatot.
A sertést speciális taligán toltuk át a Művelődési Ház udvarára. Jó hangulatban
indult és végződött is a nap, köszönet
érte mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult és segítette programunk
megvalósítását. Hagyományos disznótoros ételek böllérmáj, sült húsok, hurka,
kolbász, káposzta mellett körömpörkölttel, orjalevessel, lacipecsenyével és rétessel is vártuk az érdeklődőket, akik közül
nagyon sokan italokat, étkeket, pogácsát, süteményt és még sorolhatnánk a
sok-sok finomságot hoztak magukkal a
közös mulatságra. A már említett három
profi böllérünk mellett Udvarhelyi Zsolt

ISSN 2786-264X (Nyomtatott)
ISSN 2786-2658 (Online)

séfünk irányította a már összeszokott
csapatot.
A disznótoron a Zsivány zenekar egész
nap népzenével, nótákkal szórakoztatta a
nagyérdeműt, majd DJ Szunyog hívta
táncba a hideg időben még kitartókat!
Találkozzunk jövőre ismét egy jó
hangulatú „disznótoros farsang farkán”!

Külön köszönet a Nyugat-Produkció
Kft-nek, a Ludwig Bt-nek, a Gencsapáti
Önkormányzat Műszaki csoportjának, a
Gencsapáti Kan-Ász csapatnak, Idősek
Klubja tagjainak és minden kedves felajánlónak, aki segítette a program előkészítését, lebonyolítását (és vasárnap
pakolt, takarított, mosogatott…)

HÍRMONDÓ

Megjelenik 1000 példányban havonta
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