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Ünnepi megemlékezés

Ünnepi műsorral, koszorúzással és kitüntetések átadásával március 11-én
emlékeztünk az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharcra.
Március 15-e a magyar nemzet szabadságünnepe. Ezt a napot mi magyarok tettük ünneppé. Nem örököltük,
nem kaptuk, hanem teremtettük.
Március 15-e szellemisége azt üzeni
nekünk, hogy minden helyzetben fogjunk össze, tartsunk ki, fogalmazzuk
meg a magunk aktuális 12 pontját, s
higgyünk a változás lehetőségében! A
forradalmi ifjak elszántsága, hite, lendülete legyen velünk mindennapi „csatáink” során, adjon erőt nekünk, ösztönözzön bennünket.
A Himnusz éneklése után az Apponyi Albert Általános Iskola diákjai,

amelyben a Csicsergő és Boróka együttesek közreműködtek, színvonalas előadással örvendeztették meg a közönséget az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharcra emlékező műsorban.

Ágh Péter országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet kiemelve a
forradalom hőseit (külön a vasiakat), a
bátorságukat, családjaikat és a magyar
nép szinte állandó függetlenségre törekvését. „Ők vérrel és fegyverrel, mi a nemzet építésével, településeink felvirágoztatásával tesszük a dolgunkat.”
Az ünnepi beszédet követően a
Gencsapáti Félnótás Férfi Népdalkör
Kossuth nótákat énekelt, tárogatón közreműködött Avas Bendegúz.
Hagyomány Gencsapátiban, hogy
március 15. alkalmából elismeréssel jutalmazzák azokat, akik sokat tettek a
közösségért, idén is így történt.
A jubiláló és nyugdíjba vonuló munkatársait köszöntötte Gencsapáti Község
Önkormányzata Benkő János Gyulánét,
Gájer Lászlónét és Varga Albint. Ezt
követően az önkormányzat kitüntetéseit
adták át.
A település legrangosabb elismerését
Gájer Lászlóné óvodapedagógus, Palatin
Vivien a Gencsapáti Szociális Szolgáltató
Központ vezetője és Tolnay Ákos vállalkozó a „Gencsapátiért végzett kiemelkedő munkájáért” kitüntetést vehetett át
Bodorkós Ferenc polgármester és Geröly
Tibor alpolgármestertől.

Kitüntetett és a jubiláló csapat
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A kitüntettek méltatása (laudációja):
Gájer Lászlóné

A Gyöngyös-kert Óvoda friss nyugdíjas
óvodapedagógusa.
Munkáját 4 évtizeden keresztül
végezte töretlen lendülettel a Gencsapáti
óvodában. A pályát bejárva mindvégig
kitartást, emberséget, szeretetet, példás
munkamorált tanúsított.
Elkötelezett pedagógusként tapintatosan, egyéni bánásmóddal, türelemmel,
odafigyeléssel fordult a gyermekek felé.
Több generációt nevelt fel, akik a mai
napig örömmel térnek vissza egykori
óvodájukba.
Szerény egyénisége, nagyfokú morális érzékenységgel és a csapatmunka
iránti elkötelezettséggel rendelkezik.
Nagy empátiával fordul az elesettek, a
gyengébbek, a rászorultak felé. Nemes
egyszerűséggel, kellő alázattal nyújt
támogatást.
Karitatív személyiségére az óvoda és
a falu vezetése is biztosan számíthatott,
s a jövőben is számít.
Gratulálunk az eddig eltelt életúthoz! Ez a negyven év olyan állomás, amikor megköszönhetjük a munkáját az
önkormányzat, a kollégák és a szülők
nevében, hiszen gyerekeink közül sokan
az ő gondoskodásában cseperedtek fel.
Palatin Vivien

Palatin Vivien, a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán megszerzett diplomáját követően került
Gencsapátiba, és 2001. május 1-jétől a
Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetője.
Szakmai alázattal sajátította el a szociális segítő szakma fortélyait, segítőkészsége, humánuma hamar a közösség
szeretett tagjává tette.
A hozzáértésen és lelkiismeretességen túl sokkal többet nyújt a település
idős embereinek: Figyelmet, Tiszteletet,
Szeretetet!
Munkatársai körében is tiszteletet és
elismerést vívott ki tudásával, munkabírásával.
A koronavírus-járvány kitörése óta az
intézmény Palatin Vivien irányításával és
vezetésével gondoskodik a rászoruló személyek étkezéséről, bolti és gyógyszertári bevásárlásáról, és oltóhelyre történő
szállításáról.
Az orosz-ukrán háború kitörése óta
szervezi és koordinálja az Önkormányzat
humanitárius adománygyűjtő akcióját.
Elismerésre való érdemességét –
szakmai életútján túl – különösen indokolttá teszi közösségteremtő, segítőkész
és empatikus személyisége.
Tolnay Ákos

hírmondó

években a pandémia nem tette lehetővé
a megrendezését).
Több ciklusban képviselőként is
Gencsapátiért dolgozott. Hitvallása szerint: a település érdekeinek képviselete
lelkiismereti kérdés számára. Rendezvényeink állandó támogatója, a vállalkozása
eszközparkjával, szakmai kapcsolataival
A „Szentkúti esték” programsorozatunk
megvalósításának egyik ötletgazdája.
Gencsapáti Község Önkormányzata
2022-ben a „Gencsapátiért végzett kiemelkedő Munkájáért“ kitüntetést adományozta Gájer Lászlóné, Palatin Vivien
és Tolnay Ákos részére!
Az ünnep koszorúzással zárult, ahol Ágh
Péter országgyűlési képviselő, Gencsapáti Község Önkormányzata, a település
intézményei és civil szervezetei helyezték el koszorúikat a Hősi emlékműnél.
Közreműködött Avas Bendegúz és a
Gencsapáti Félnótás Férfi Népdalkör,
majd a Szózat éneklésével zárult a program, amely két év után kerülhetett nyilvános megrendezésre.
Köszönjük Bejczi Mónika igazgatónő, Koltainé Németh Kornélia igazgató
helyettes, Tóthné Siska Mariann tanárnő
és Tanai Erzsébet művészeti vezető felkészítő munkáját.
Gratulálunk a kitüntetetteknek,
köszönjük miden jelenlévőnek, hogy
együtt ünnepelt velünk!
(Az eseményről még több fotót láthatnak
a gencsapati.hu és a település facebook
oldalán.)

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk Gencsapáti valamennyi lakójának és minden kedves olvasónknak!

Születésétől fogva Gencsapátiban élő,
ahogy itt mondják „tőzsgyökeres gencsi”
fiatalember. Szakmáját, a vendéglátást
hivatásként éli meg. Családi éttermükben dolgozik, nem volt kérdés számára,
hogy a szülei nyomdokaiba lépjen.
Már több mint, egy évtizede Nyugat
Produkció Kft névvel, rendezvényszervező vállalkozást indított, mely sikerrel
koordinál számos magán-, és céges rendezvényt szerte az országban.
Saját elmondása szerint a legnagyobb büszkesége a Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál, amely mára a régió
egyik meghatározó zenei fesztiváljává
nőtte ki magát, benne a Gencsi Söprű
Néptáncfesztivállal. (sajnos az elmúlt
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
A Cseperedő csoport gyerekei a farsang
utolsó napján színes maskarába öltöztek.
A kormozást, mint érdekes szokást is
kipróbálták. A lányok arcát kenték be,
hogy minél szebbek legyenek. Hangszerekkel, rigmusok hangos kiáltásával
búcsúztatták el a telet, melyet kisze
bábuval szimbolizáltak.

Díjazott: Zsombori Léna alkotása
(Cseperedő csoport).
Kiállított: Hughes Rosie (Cseperedő
csoport), Schreiner András (Tudorka
csoport) rajza.
Munkájukhoz szeretettel gratulálunk, köszönjük, hogy intézményünket
sikeresen képviselték.

Március idusa a Gyöngyös-kert Óvodában

A Cseperedő csoport március 15-e alkalmából elutazott Szombathelyre a Petőfi
szoborhoz. Nemzeti színű virággal, pillangóval és verssel köszöntötték a „márciusi ifjat”.

A megemlékezés előtti napokban ha zánkról, lakóhelyünkről, hőseinkről szóltak a beszélgetések, történetek. A nagyok
örömmel emlékeztek vissza az előző évek
hasonló időszakának történéseire, ebben
segítségükre voltak régi fényképeik.
A kicsik megismerkedtek „nemzeti
színeinkkel”, így együtt mondókázhattunk: „Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!”
A gyermekek huszárokról szóló kiadványokkal, sok-sok színezővel, dobokkal,
„fegyverekkel” érkeztek az óvodába. Kivételes pillanatok ezek, „harcolhattak” is.
A hét folyamán hazánkat, nemzeti
jelképeinket, zászlókat, kokárdákat,
huszárokat rajzoltunk, színeztünk, festettünk.

Az ünnepnapon kokárdával a szívünk
felett, nem együtt (hagyományainktól
eltérően), hanem a Cseperedő csoport a
Pöttöm-Pötty csoport gyermekeit és
óvónőit meghívva, a Tudorka csoport
pedig a Tökmag csoporttal együtt menetelt, mondókázott, énekelt és táncolt.
Saját készítésű, nemzeti színű virágainkkal, madárkáinkkal elsétáltunk a hősi
emlékműhöz is.
Itt számolhatunk be újabb rajzpályázati
sikerről és fogalmazhatjuk meg a gratuláció szavait, buzdíthatunk további próbálkozásokra.
A Szülőföld könyvkiadó, a Klapka
György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület, valamint a Reményik
Sándor Evangélikus Általános Iskola 314 éves diákok részére rajz, vers, mese és
novellaíró pályázatot hirdetett „A Magyar Huszár” címmel.
Korcsoportunkból adódóan rajzolni
tudunk fantáziadúsan, színesen.
A rajzpályázat kiírói a beérkezett
munkákból nagyszabású kiállítást hoztak létre március 14-én, a Falumúzeumban megrendezett HUSZÁRTOBORZÓ
rendezvényen.

Kassai Anita – Így tedd rá! foglalkozásvezető és a Cseperedős óvodások együtt
hangolódtak nemzeti ünnepünkre.
„Hangos volt a mondókától, daltól,
játéktól a terem! Útra keltek Bercivel,
hogy megkeressék a katonákat. Sok
hegyet megmásztak, még több völgyet
megjártak, nagyon elfáradtak a sok gyaloglásban, ezért kerestek paripákat, hogy
jobb legyen a dolguk! Talált is mindenki
egy pompás jószágot és azzal folytatták
az útjukat. Volt, hogy megsántultak,
megbokrosodtak, vagy megijedtek a
lovak és szaladtak, de csak célba értek.
Végül a gyermekek megpatkolták, megetették őket! Közösen kidíszítették szép
országunk zászlaját!” (Forrás: Facebook,
Szombathelyi Így tedd rá)
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Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei
Téli sporteredmények

Az őszi szép eredményeket követően a
télen kevesebben, viszont annál sikeresebben vettek részt az Apponyi Albert
Általános Iskola tanulói a diákolimpiai
küzdelmeken. Két egyéni sportágban
mérették meg magukat tanulóink, ahol
sokszor komoly küzdelemben múlták
felül versenytársaikat. A versenyek sora
a tollaslabda diákolimpia versengéseivel
kezdődött, ahol I.-IV. korcsoportig, minden korosztályba delegáltunk versenyző-

ket. Diákjaink javarészt testnevelés órákon, illetve egyesületi keretek között
készültek a megmérettetésre.
Iskolánk 10 tanulója szerepelt valamilyen formában a versenyen melyből
többen az I. helyezést szerezték meg. A
megyei döntő küzdelmein I. korcsoportban a lányok között, Szűcs Iringó (2. osztály) 1. helyezést, II. korcsoportban fiúk
között, Nagy László Kevin (5. osztályos)
1. helyezést, III. korcsoportban lányok

között, Szűcs Illangó (6. osztály) 1. helyezést, fiúk között, Szabó Marcell (7. osztály) 1. helyezést ért el. A IV. Korcsoport
versenyein a fiúk között, Sámson Péter
(8. osztály) 1. helyezés, Nagy Gábor (8.
osztály) 3. helyezés, Andor László (8. osztály) 4. helyezés, Szabó Zaránd Levente
(7. osztály) 5. helyezés. Lányok között a
IV. korcsoportban Viszked Jázmin (7.
osztály) 3. helyezést, Koltai Gréta (7. osztály) 4. helyezést ért el.
A téli versenyek közül tanulóink az
úszás diákolimpia megmérettetésein is
részt vettek. A Megyei Döntőben Csabai
Janka (5.osztály) képviselte iskolánkat,
ahol kiváló 37,54 mp-es eredményével
gyorsúszásban és mellúszásban 47,62
mp-es eredményével, mind a két versenyszámban 1. helyezéssel gazdagodott
és kvalifikálta magát, a debreceni Országos Döntőre.
Rédecsi Bence testnevelő

Alternatív, tevékenykedtető pedagógiai módszerek
az Apponyi Albert Általános Iskolában
„Ha mindig ugyanazt csinálod, mint eddig,
akkor annyit is érsz el, mint eddig.
De ha valami újat, mást, izgalmasat szeretnél, gondolj csak arra, mi állhat még előtted.” (Ismeretlen szerző)
A tanulói generáció igényeinek változása,
az alternatív pedagógiai áramlatok terjedése és a pedagógusszerep átalakulása
miatt intézményünkben is előtérbe kerültek az alternatív módszerek, a tevékenykedtető munkaformák (differenciált csoportmunka, kooperatív tanulás, projektek). Ezekben a hangsúly a szociális tanulásra, a gyerekek közti összefogásra, a csapatmunkára helyeződik, míg a tanítási
folyamatban a pedagógus inkább facilitátor, háttérből irányító, segítő szerepű.

A projektmódszer alapjait a XIX. század utolsó éveiben John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói
Egyetem tanára teremtette meg kísérleti
iskolájában. Rajta kívül meg kell említeni
William Heard Kilkpatrick nevét is, aki
szintén a módszer „atyjának” tekinthető,
mert sokat tett a tanulók érdeklődését
előtérbe állító oktatási módszer kidolgozásáért, leírásáért.
A projektmódszer egy tanulási-tanítási stratégia, melynek segítségével egy,
a tanulók által kiválasztott probléma,
vagy elfogadott téma feldolgozása történik egyénileg vagy csoportos formában.
A megvalósítás során feloldódnak a
hagyományos tanórai keretek, s a végeredmény minden esetben egy bemutat-

ható szellemi alkotás vagy anyagi produktum.
Pedagógiai értelemben tehát a projekt egy sajátos tanulási egység, egyszeri,
komplex, szisztematikus, a hagyományos osztálystruktúrán túllépő programterv, amely a tanár és tanítványai közti
bensőséges partneri együttműködésen
alapul. Tulajdonképpen a kitűzött célt
megvalósító lépések gondosan megtervezett sorozata.
Intézményi projektjeink során mindig valamilyen kihívásra építő, a cél által
vezérelt, eredményes együttes munkát
lehetővé tevő tanulók közti tevékenységekre törekszünk, mely életközeli témát
dolgoz fel és az iskolai közösségnek bemutatható terméket hoz létre.
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Meghatározó számunkra, hogy a
tanulási folyamatában minden diák jól
érezze magát. A kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a cselekedtetés, a felfedezés és a játék biztosítja
számukra ezt az érzést. A megvalósítás
folyamatában a tanulóknak lehetősége
van a különféle forrásokból történő
önálló ismeretszerzésre, tanulásra.
Emellett a tevékenység-központú tanulás során a gyerekek személyes érdekeltsége és felelőssége is kiemelt szerepűvé
válik. Ta pasztalataink szerint a közös
munka, a kooperálás lehetősége a tanulók szociális kompetenciáiban jelentős
fejlődést eredményez, miközben a projektek során megélhetik a gyerekek az
alkotás és a siker örömét.
Ebben a hónapban az alsó tagozatos
osztályaink több projektet is megvalósítottak. A negyedikesek a Méz Világnapjához, a második és a harmadik osztályosok pedig a Víz napjához kapcsolódóan
próbálták ki magukat egy-egy projekt
megvalósításával. Ez a tevékenység-sorozat nemcsak a tanulási tevékenységüket

formálta tudatosabbá, hanem erősítette
az önismeretüket, önbizalmukat és társas kapcsolataikat. A gyerekek örömteli
alkotótevékenységének köszönhetően
nagyon szép produktumok készültek,
melyeket kiállítás formájában a tanulótársaiknak is bemutattak.
Gratulálok a remek ötletekhez és a
színvonalas megvalósításhoz kedves
kollégáimnak: Jagodics Ottóné második
osztályos, Tolnai-Székely Ágnes harmadik osztályos és Pungor Enikő negyedik
osztályos osztályfőnöknek, osztálytanítónak!
Bejczi Mónika intézményvezető
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Mitől értékes
egy ember?
Mi határozza meg egy ember értékét?
Tanulói vélemények…

Az iskola belső világa
„Az iskola egy külön univerzum. Bemész, és
az a világ. A gyereknek, addig, amíg ki nem
jön az iskolából, az a fontos, hogy ott mi
történik, és ott ő kicsoda.”
(Wéber Anikó)
Az értékrendszer az ember egyik leglényegesebb meghatározója. Az, hogy egy
diák milyen értékeket preferál, mely
értékek mentén éli gyermekkorát, alapvetően a nevelés során átadott és elvárt
értékrendszer határozza meg. Ettől függ,
hogy számára mit jelent a jó és a rossz, a
helyes és a helytelen, s mi az, ami fontos,
és mi az, ami nem.
Az iskolában nap mint nap megtapasztaljuk, hogy mennyire eltérő lehet a
gyerekek értékítélete. Másképp alakítja
tevékenységét ugyanis az, akinek fontos
értéket jelent a tanulás, a zene, a képzőművészet vagy a sport szeretete. Az iskola természetesen a kor, a társadalom és a helyi
közösség (faluközösség, szülők) célkitűzéseihez és lehetőségeihez igazodva egy szervezett hatásrendszer kiépítésével (tantervek, általános, valamint helyi pedagógiai
érték- és normarendszerek) alakítja a felnövekvő nemzedékek értékválasztását.
A pozitív értékek mentén történő
terelés, a helyes útirány meghatározása,
a nézeteltérések egymás közti megnyugtató és mindkét fél számára elfogadható
megoldásának megmutatása a serdülőkorban jelentkező viták, nézeteltérések
esetén különösen fontos. Ebben az életkorban ugyanis a családi, iskolai értéke-

ket akár felül is írhatják a kortárscsoport
hatásai. Ilyenkor a gyerekek között felerősödhetnek a konfliktusok, melyek
megoldásához fontos az osztályfőnök
segítsége. Az iskola önmagába záruló,
különálló világában ugyanis meghatározó jelentőséggel bír, hogy a sok kötelezettség és feladat között ne maradjanak
magukra a gondjaikkal a gyerekek.
Ezzel a pedagógiai célzattal kezdtük
el 7. osztályos diákjaimmal az emberi
értékrendszer feltérképezését, és Wéber
Anikó: Az osztály vesztese című könyvének a feldolgozását. A könyv szereplőinek
eltérő személyiségének és nézőpontjának
megismerését követően az egymással
való empatikus viselkedés formáinak
elsajátítása történik majd helyzetgyakorlatok során, olyan szituációkba helyezve
a gyerekeket, hogy megtapasztalhassák a
„másik” oldalt, a társuk nézőpontját.
Célom, hogy megmutassam a ka maszkor nehézségeivel is küzdő gyerekeknek, hogyan tudják feldolgozni az
életszakaszukra jellemző hevességgel feltörő érzelmeiket, hogyan rendezhetik
mindegyikük számára elfogadható
módon a vitáikat, nézeteltéréseiket,
hogyan tudják magukat mások helyébe
képzelni, hiszen csak így válhatnak később társaik elfogadó és segítőkész barátaivá, hogy aztán majd felnőttként
önmaguk és az egész közösség iránt felelősségteljesen viselkedő, a valódi értékekért kiálló ember váljék belőlük.
Bejczi Mónika intézményvezető

„Minden ember értékes. Egyedülálló és
megismételhetetlen.”
Viszked Jázmin 7. osztály
„Mitől értékes egy ember? Talán a kedvességétől, vagy az értelmétől? Nos, szerintem
egy ember értékét az határozza meg, hogy
mennyit tett le az asztalra, vagyis mennyire
hasznos a környezete számára. Tehát
nemcsak a tudósok, feltalálók lehetnek
értékesek, hanem körülöttünk is élnek,
közöttünk is fellelhetők ilyen emberek.”
Őry Bulcsú 7. osztály
„A válasz mindig attól függ, hogy kinek
teszi fel az ember. Vannak emberek, akik
számára a küllem, a szépség a legfontosabb. Akadnak, akik az intelligenciát, az
iskolázottságot, a műveltséget látják meghatározónak. S olyanok is vannak, akik az
emberek belső tulajdonságai alapján
határozzák meg egy ember értékét, emberi nagyságát. Nekik a jóság, a kedvesség, a
becsület, a tisztesség, a segítőkészség és a
bátorság számít a legtöbbet. Olyanok is
vannak, akiknek a család a legfontosabb.
Tehát sokféle mérce létezhet egy ember
értékének a meghatározására.”
Kovács Milán 7. osztály
„Szerintem minden ember értékes, már
attól, hogy ember: vannak gondolatai,
érzései. Számomra a legfontosabb emberi értékek: a szeretet, a humor, az őszinteség, a jószívűség, a közvetlenség, a lelkiismeretesség, az igazságosság és a tudás.
Minden emberben van valami kincs.”
Koltai Gréta 7. osztály
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
A nagyheti szertartások és a húsvéti
szentmisék időpontjai és helyszínei
Április 5-étől a hétköznap esti szentmisék egy órával később, 19 órától kezdődnek a Plébániatemplomban! A vasárnapi
szentmisék kezdési időpontja nem változik!
ÁPRILIS 10. VIRÁGVASÁRNAP:
• 9.00: Szentmise a Plébániatemplomban barka-szenteléssel, körmenettel és
Jézus szenvedéstörténetével, a Passióval. (Ezen a vasárnapon délelőtt ez az
egyetlen szentmise van Gencsapátiban!)
• 15.00: IFJÚSÁGI KERESZTÚT a
Szentkútnál.
ÁPRILIS 14. NAGYCSÜTÖRTÖK:
• 19.00: Az Utolsó Vacsora emlékezetének szentmiséje a Plébániatemplomban.

•

A szentmise után: imádságos virrasztás Jézus Olajfák-hegyi virrasztásának emlékére.

ÁPRILIS 15. NAGYPÉNTEK:
• 9.30: Nagypénteki keresztút a plébániatemplomban és a Szent Sír megnyitása.
• 19.00: Nagypénteki szertartás Jézus
szenvedésének és kereszthalálának
emlékére a Plébániatemplomban.
ÁPRILIS 16. NAGYSZOMBAT:
• 9-12 óráig: lehetőség a csendes imádságra, és a Szent Sír meglátogatására.
• 19.00: HÚSVÉTESTI (vigília) SZENTMISE a Plébániatemplomban, a húsvéti ételek megáldása és feltámadási
körmenet a Hunyadi úton.

A feltámadt Krisztussal a hit útján
A Nagyhét utolsó napjaiban megelevenedik számunkra az Úr Jézus életének utolsó
szakasza. Nagycsütörtök este mi is az
apostolok közé ülünk az utolsó vacsora
termében, hogy láthassuk szeretetének
jeleit: a lábmosást és az Oltáriszentséget.
Ezt követően együtt virrasztunk vele szenvedésének kezdetén az Olajfák hegyén,
majd Nagypénteken elkísérjük őt a keresztúton. A szívünkben megrendülten szemléljük, amint kileheli lelkét, s visszaadja azt
a teremtő Atyának. Miután Jézus testét a
sírba helyezik, számunkra is a csend, a
csendes virrasztás ideje következik. Húsvétvasárnap azonban az egész keresztény
világgal együtt mi is örvendezve halljuk az
örömhírt: Krisztus feltámadt!
A húsvéti napok evangéliumai nem a
feltámadás konkrét eseményét kívánják
leírni, hiszen ez több szempontból is
nehézségbe ütközik. Egyrészt azért, mert
az eseményeknek nem volt szemtanúja,
másfelől pedig azért, mert emberi szavak kal csak körülírni tudjuk, hogy mi
történhetett akkor, amikor Jézus feltámadt, megdicsőült. Így az első húsvéti
beszámolók még nem a feltámadt Krisztusról, nem a vele való találkozásról,
nem az ő látásáról vagy felismeréséről,
hanem csak az üres sírról szólnak. Először
Mária Magdolna, majd Péter apostol és a
„szeretett tanítványként” megnevezett
János apostol érkeznek a sírhoz. Mindhárman látják, hogy a sír, ahová az Urat

temették, üres. Az üres sírhoz való viszonyulásukat és cselekedetüket a „látta” ige
írja le. Mária Magdolna „látta, hogy a
követ elmozdították a sírtól.” A sírhoz
előbb érkező János „látta az otthagyott
gyolcsleplet.”Aztán megérkezik Péter, aki
szintén „látta az otthagyott lepleket és a
kendőt, amely Jézus fejét takarta.” (Jn 20,6)
Végül az esemény leírását János
apostol visszaemlékezése és hitvallása
zárja: „Látta mindezt és hitt.” (Jn 20,8) Bár
mindhárman ugyanazt látják, a látásuk
és látásmódjuk mégis különbözik egymástól, s ez egyértelműen ki is derül az
evangéliumból. Mária Magdolna látása
kissé felületes. Megelégszik a külső
tények látványával. Éppen hogy csak egy
gyors pillantást vet az elmozdított kőre
és az üres sírra, és azonnal elsiet onnan,
indul Péterhez és a többi apostolhoz,
hogy megvigye a hírt. Sok mindenről
nem tud beszámolni, mert nem nézett
alaposabban körül, ezért csak annyit
mond, amit a néhány pillanat alatt
látott. Benne inkább kérdéseket ébresztett mindaz, amit látott. Péter apostol
már többet látott. Ő már bemegy a sírbarlangba és jobban körülnéz. Ő nem
siet, hanem elidőzik a helyen. Szemügyre
veszi a tárgyakat. Látja a leplet, amibe
Jézus holttestét takarták és azt a másik
kendőt, ami a fejét fedte. Megállapítja,
hogy ez utóbbi külön volt a másik lepeltől és össze volt hajtva. Ezekből az apró

ÁPRILIS 17. HÚSVÉTVASÁRNAP,
KRISZTUS FELTÁMADÁSA:
• 8.00: Ünnepi szentmise az Apáti
templomban
• 9.30: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban.
ÁPRILIS 18. HÚSVÉTHÉTFŐ:
• 8.00: Ünnepi szentmise Apátiban
• 9.30: Ünnepi szentmise a Plébániatemplomban.
Az egyházközségi hozzájárulás gyűjtése
áprilisban a húsvét ünnepe miatt, kivételesen a hónap negyedik vasárnapján,
április 24-én, délután 3 és 5 óra között
lesz a közösségi házban!
Bálint atya és a Gencsapáti Egyházközség
dolgokból egyértelműen kitűnik, hogy
gondosan körülnézett. Péter látása
szemlélődő, a látványra megoldást kereső. Ő eltűnődik, elgondolkodik a látottakon. János látásmódja különbözik
Mária Magdolnáétól és Péterétől. Amikor évtizedekkel később leírja evangéliumát és visszaemlékezik a húsvéti eseményekre, akkor már nem a tárgyak,
nem a külső körülmények a lényegesek
számára, és nem a látható dolgokat idézi
fel részletesen, hanem azt a hit-élményt,
amit egykor kiváltott benne az üres sír
látása. Ezt foglalja így össze: „Látta
mindezt és hitt.” (Jn 20,8)
Ez a hit látásmódja. A külső jelenségek mögé néző látásmód. A jeleket felismerő látás. Az isteni szándékot felismerő látás. A titokra, a feltámadás titkára
következtető látás.
E háromféle látásmód a hit útján való előrehaladást is szemlélteti. Mária
Magdolna, a többi asszony, az apostolok
és Jézus más tanítványai mind ezt az
utat járják. Fokozatosan jutnak előre a
hit útján. Idővel kezdik megérteni, hogy
miként értelmezzék a jeleket, lassan
összeáll fejükben a teljes kép. Idővel
megtanulják a hit látásmódját, melynek
segítségével képesek felismerni a Feltámadottat. A későbbi húsvéti beszámolókból kiderül, milyen nagy az örömük,
amikor találkoznak Jézussal és látják, felismerik őt.
Mi is a hit útján járunk, mi is tanuljuk a hit látásmódját. Nem csak Jánostól,
hanem Mária Magdolnától és Pétertől is
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tanulni szeretnénk. És tanulunk az emmauszi tanítványoktól is, akiknek a kenyértörés nyitotta fel a szemét. Tanuljunk
meg másként, új módon látni és adjunk
hálát örvendező szívvel Istennek az Úr
Jézus halálon aratott győzelméért, dicsőséges feltámadásáért. Húsvét titka, a feltámadás titka és öröme megosztható! Feladatunk, hogy a hitünkből fakadó tanúságtételünk által átjárja az egész emberiség
gondolkodását a feltámadás örömhíre.
Feltámadt Urunk! Te húsvéti jelenéseid során megnyitottad az apostolok lel-

ki szemét, hogy megértsék az Írásokat, és
küldetést adtál nekik, hogy hirdessék a
bűnbocsánatot. E megvilágosodás, valamint a tanúi küldetés volt számukra az a
jel, amely bizonyítja, hogy valóban veled,
feltámadt Mesterükkel találkoztak. Nekünk is azt a küldetést adod, hogy a feltámadásod hirdetői legyünk a világban.
Segíts minket, hogy higgyük és hirdessük: Krisztus legyőzte a halált! Krisztus
él! A megdicsőült Krisztus az irgalmas
Atyához vezet minket! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt, alleluja!

Óvodai beiratkozás
Közlemény a 2022/2023-as nevelési
évre vonatkozó óvodai beiratkozás
rendjéről
A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.)
EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdéseire
figyelemmel az óvoda felvételi körzetében, Gencsapáti Község Közigazgatási
területén az óvodai beiratkozás idejéről,
az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi Közleményt teszi közzé.
A Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvodába a gyermekeket a 2022/2023-as
nevelési évre 2022. április 25–26–27-én,
9.00–16.00 óra között lehet beíratni.
A beiratkozás helye: Gyöngyös-kert
Óvoda 9721 Gencsapáti, Hunyadi út.
231.; Tel.: +36 30 690 40 54; E-mail:
gencsapati@gyongyoskertovoda.hu
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda
a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a
gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ezek alapján, a
2022/2023-as nevelési évre kötelező
azon gyermekek beíratása, akik 2022.
augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.
A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni az
Oktatási Hivatalt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig
benyújtott – kérelme alapján a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben
a gyermek a negyedik életévét betölti, a
megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha azt családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az
eljárásban szakértőt kell meghallgatni,
csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek óvodai
beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők személyesen kérhetik
az óvodában. A várakozás elkerülése
érdekében a +36 30 690 40 54 telefonszámon egyeztessenek beiratkozási
időpontot. Időpontfoglalás munkanapokon: 9.30–11.30 között.
Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
– a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási igazolványát,
– a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
– nem magyar állampolgár kiskorú
óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia
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Áldott, örvendező Ünnepet kívánok
minden kedves olvasónak:
Gombos Bálint, plébános

kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
– a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezéséhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, vagy ha a felvételi
körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis
azon gyermekek, akik 2022. szeptember
1. és 2023. augusztus 31. között töltik a 3.
életévüket, óvodai felvételi szándékukat
jelezhetik az intézményben és férőhely
függvényében előfelvételt nyerhetnek.
Az intézmény Alapító okirata alapján
fogadja az integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek közül az enyhe értelmi és beszédfogyatékos gyermekeket is.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi,
átvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli
a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.
A felvételi kérelem elutasítása esetén
hozott határozat ellen a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő/törvényes képviselő az Intézményfenntartó
Társuláshoz, mint fenntartóhoz, fellebbezési kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. §
(1-3), és a 38. § alapján a fenntartó jár el,
és hoz másodfokú döntést.
Kérjük Önöket, hogy a fentiekben
meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő
beíratásáról!
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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! Tel.: +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

Régi motorkerékpárokat
és alkatrészeket vásárolnék
állapottól függetlenül!
Érdeklődni: 06/30/1949-593 Hívjon bizalommal!
Komáromi Kázmér, helyi lakos

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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Köszönjük, hogy
rendeléseikkel segítenek
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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
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Tisztelt gencsapátiak!
Az országgyűlési ciklus végéhez közeledve hálás vagyok azért, hogy immár 8
éve a településért dolgozhatok. Az itt
élőkkel és a települése vezetőivel összefogva közös feladatunk volt Gencsapáti
fejlesztése. Képviselői munkám során
célom volt, hogy jómagam is elősegítsem a település fejlődését. A Kormány
által indított Magyar Falu Program és
más támogatások révén számos területen sikerült előrelépni. (x)
Gencsapáti jelentős kormányzati
támogatást kapott többek között az óvoda és az iskola felújítására, orvosieszközvásárlásra, út- és járdafelújításra és az
önkormányzati temető rendbetételére.
A helyi civil szervezeteknek és egyházi
célokra is jutott forrás. Gencsapáti sike-

resen szerepelt a zártkerti pályázaton, és
még számos területet érintően született
pozitív döntés.
Köszönöm a partnerséget minden
Gencsapátiért tenni akaró gencsapátinak!
Köszönöm a bizalmat, amellyel eddig
Önöket szolgálhattam. Ne engedjük, hogy
visszatérjen a múlt, visszatérjenek azok,
akik egyszer már tönkretették az országot.
Magyarországnak és benne Gencsapátinak
is előre kell mennie, nem hátra!
Emiatt a jövőben is az a célom, hogy
mindenkivel összefogva jót és maradandó dolgokat alkothassunk a település
érdekében! Sok még a feladat, építsük
együtt tovább Gencsapátit!
Ezen a tavaszon, ebben a veszélyes
világban még egy fontos feladatunk van:

meg kell őriznünk Hazánk békéjét és
biztonságát. A tét óriási.
Mindebben számítok Önökre!
Ágh Péter

Átörökítés – a gencsi tojáskarcolás tudománya

A gencsapáti tojásfestés (kaparás-karcolás)
elsajátítására képzést, továbbképzést szerveztünk a Gencsapáti Művelődési Ház és
Könyvtárban A tanító mesterünk Csordás
Csabáné Tojásfestő Népi Iparművész
volt. Hát számunkra is meglepetés volt,
hogy milyen szép számmal (több, mint 20-

an) érdeklődtek, hát még az, hogy milyen
tehetségesek. Hétről-hétre szebbnélszebb tojások készültek megörvendeztetve
egymást és az oktatót, szervezőt.
Gratulálunk a csodálatos munkákhoz, alkotásokhoz minden résztvevőnek,
ígérjük, folytatni fogjuk jövőre!
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Táncos siker

kezdő, újrakezdő

néptánc

tanfyam

GENCSAPÁTIBAN, a művelődési házban
péntekenként, 18.30 órakor.
A tanfolyam célja, hogy megismerkedjünk a magyar néptánccal.
Ha eddig nem volt lehetőség arra, hogy kipróbáld,
vagy abba kellett hagynod, de újrakezdenéd,
akkor KÖZTÜNK A HELYED!
Ha szeretnél egy remek közösséghez tartozni,
megtanulni a néptánc alapjait akkor JELENTKEZZ!
Elérhetőségek, további információk:
Spiegel Zoltán +36 30 574 1799
zoltanspiegel@gmail.com

Házitészta (csigatészta) készítő
foglalkozás
A falusi disznóvágás alkalmával megkóstolhattuk Mucza Béláné Piroska néni
csigatésztáját.
Piroska néni felajánlotta, hogy szívesen megmutatja, hogy készíti, így egy
közös csigatészta készítésre invitáljuk az
érdeklődőket. A tésztakészítő eszköz
korlátozott számú, így egyszerre 8 fő tud
részt venni a foglalkozáson. Az első foglalkozást 2022. március 24-én megtartottuk. Mivel voltak még érdeklődök,
ezért még egy alkalmat hirdetünk.

Időpont: 2022. április 21. csütörtök
17.30. Időtartam: kb. 2 óra
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár
Igény esetén további időpontot is kijelölünk.
A részvétel ingyenes, de jelentkezés
szükséges!
Jelentkezni üzenetben a Mozdulj
Gencsapátiért Egyesület facebook oldalán lehet, vagy a 06302649699-es telefonszámon.

Húsvéti tojáskeresés
a Szentkúton!
Húsvéthétfő délután 15.00–17.00-ig
várjuk szeretettel a családokat a Szentkúton megrendezésre kerülő tojáskeresésre!
Továbbá buzdítjuk a kislegényeket,
no meg a kicsit nagyobbakat is, hogy szavaljanak el egy-egy locsolóverset, örvendeztessék meg a lányokat, hogy el ne
hervadjanak és biztos egy-két szép piros
tojás lesz a jutalmuk!
Reméljük, az időjárás is velünk lesz,
és egy igazán szép, tavaszi napsütéses
délutánt tudunk együtt eltölteni! (Természetesen a program időjárás függő,
így kérjük Önöket, figyeljék a Gencsapáti

2022. március

Művelődési Ház facebook oldalát, itt
közlünk aktuális információkat).
Ne felejtsétek otthon a kiskosarakat,
tojásvadászatra fel!

A SOPRONI ORSZÁGOS SZÓLÓ
NÉPTÁNCVERSENYEN!
A Kópic Csoport tagja Vigh Zsolt a IX.
Soproni Országos Szóló Néptáncversenyen vett részt 2022. március 9-én. Gencsi kanásztáncát és györgyfalvi legényesét a zsűri különdíjjal jutalmazta! Gratulálunk Zsolti, büszkék vagyunk Rád!
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Az Idősek Klubja hírei
Az Idősek Klubja fejlesztésének részeként kerti tároló és járda épült az intéz-

mény udvarán, az önkormányzat műszaki csoportjának közreműködésével.

Tájékoztatás „Gondosóra” programról
Magyarország Kormánya elindította a
„Gondosóra” programot, mely megoldással a 65 év feletti, otthonukban élő,
magyar állampolgárok biztonságát, a
róluk való gondoskodást kívánja elősegíteni.
A „Gondosóra” program olyan digitális megoldást kínál, amelynek segítségével biztonságban tudhatjuk idős szeretteinket.
Feladata, hogy az idős emberek biztonságérzetét erősítse, és igény szerint
a szükséges intézkedést biztosítsa a nap
24 órájában egy diszpécserszolgálat
segítségével.
A „Gondosóra” program keretében
megvalósuló jóléti szolgáltatással elősegíthető a felhasználók életminőségének
javítása.
A programról bővebb tájékoztatás
elérhető a www.gondosora.hu weboldalon.

Adománygyűjtés a magyar-ukrajnai
menekültek részére
Köszönjük szépen a község lakóinak a
sok-sok felajánlást!
Pénteken már a harmadik adag
adományt szállítottuk el a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászhoz.

Áprilisi programajánló

Április 21. (csütörtök) 13.00 óra: Sisi
kiállítás megtekintése Szombathelyen

Április 6. (szerda) 13.00 óra: Kis
kirándulás Lukácsháza és környékén
(kilátó, víztározó)
Április 13. (szerda) 13.00 óra: Húsvéti
összejövetel
ISSN 2786-264X (Nyomtatott)
ISSN 2786-2658 (Online)

Továbbra is várjuk önzetlen segítségüket a klubban hétfőtől – péntekig
8.00–16.00 óráig!
Köszönjük szépen a pakolásban
nyújtott segítségét az önkormányzat
műszaki csoportjának!

Továbbra is várjuk az érdeklődőket a
klubba – április hónapban is – minden
héten kedden 9.00-10.00 óráig vérnyomás-, vércukor-, és testsúlymérésre.

A programokra jelentkezni, és további
információt kérni személyesen vagy
telefonon a Gencsapáti Szociális Szolgáltató Központban lehet.
Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Tel.: 94/510-835, 30/549-2552

HÍRMONDÓ

Megjelenik 1000 példányban havonta
Kiadja: Kezdőkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. • Felelős kiadó: Tanai Erzsébet
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencsmuvhaz@gmail.com
Felelős szerkesztő: Varga Albin
A következő lapzárta:
2022. április 10.

Európai Szociális
Alap

