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Az év végének közeledtével az emberek,
a családok számot vetnek a mögöttük
hagyott év jelentősebb eseményeiről.

A Hírmondó újság év végi számában
tájékoztatom a település lakóit a hama-
rosan mögöttünk hagyott év jelentősebb
történéseiről, melyek befolyásolják a
település lakóinak életkörülményeit.

Bizonyára mindenki számára a koro-
navírus járvány okozta nehézségek, meg-
próbáltatások teszik emlékezetessé az
idei esztendőt.

Az önkormányzat és intézményei a
szükséges szolgáltatásokat a település
lakói részére biztosították, úgy érzem
minden szolgáltatáshoz a településen
élők hozzáférhettek.

Külön kiemelném a szociális szolgálta-
tó központ munkáját, akik az alapellátáson
kívül biztosították az igénylők részére a
napi bevásárlást, gyógyszeríratást és kivál-
tást, valamint a település lakóinak igényei
alapján oltópontra szállították az érintette-
ket, ha kellett szabadnapon is. A házi segít-
ségnyújtási feladatokat az intézmény dol-
gozói a járvány ideje alatt is ellátták.

A törvény által lehetővé tett óvodai szol-
gáltatásokat maradéktalanul biztosítottuk.

A gyermekétkeztetést a jogszabályok
betartásával biztosítottuk. Az iskolai tálaló
konyha részére nagykapacitású ipari
mosogatógépet vásároltunk, hogy a
magas hőfokú mosogatással a fertőzésve-
szélyt minimumra csökkentsük. Az elhú-
zódó étkezési idő miatt, melegen tartó
pultot vásároltunk, hogy a gyermekek
mindig megfelelő ételhez jussanak. Az
iskola vezetése kérésére az ebédlő elavult
székeit lecseréltük. Támogattuk az iskola
vezetés programját, hogy gyerekeinket a
környezettudatos szemlélet szerint kíván-
ják oktatni. Minden osztályterembe sze-
lektív hulladékgyűjtőket vásároltunk. 

A Szentkút felújítási munkái befejeződ-
tek, amit püspöki szentmisével avattunk. 

Vállalkozók segítségével ovi sportpá-
lya épült az óvoda udvarán.

Sajnos rendezvényeink nagy részét a
járvány karanténba kényszerítette, de
együtt örülhettünk a főzőközösségekkel és
a családokkal a falunapon, a gyermekna-
pon, Bognár Szilvia szentkúti koncertjén,
a Gencsapáti szüreten, a Gencsi Söprű
Nép  táncfesztiválon. Bízom benne, hogy a
Betlehemes találkozót is sikerül megvaló-
sítanunk. Tudom, már két alkalommal el -
maradt a „Szépkorúak’’ köszöntése, amely-
re nagy igény van, de sajnos a mai helyzet
nem teszi lehetővé a közös ünneplést, de
remélem, hogy már tavasszal pótoljuk.

Figyelembe véve Gencsapáti lakóinak
igényeit 1500 m² területet vásároltunk a
Dózsa utcában egy leendő bölcsőde meg-
építésére. A terület rendezése befejeződött.

A magunkkal szemben megfogalma-
zott elvárások továbbra is jellemezték a
munkánkat, miszerint minden lehetsé-
ges pályázat benyújtásra kerüljön.  
Az elnyert önkormányzati pályázatok:
–     Hunyadi út járda anyagtámogatás 
–     Alkotmányút burkolat felújítás
–     Zárt kerti utak és csapadékelveze-

tés. (Apáti zártkertek, Gencsi volt
szeméttelep melletti domb)

–    Szociális tűzifa pályázat
A következő Uniós ciklus pályázatai, az

úgynevezett TOP plusz, a napokban kerül-
tek kiírásra, a beadási határideje nagyon
rövid, de mindent megteszünk, hogy 2022.
január 14-re a pályázatokat beadjuk.  

Önkormányzatunk a következő pá -
lyá zatokat készíti elő és nyújtja be:
–     Kétcsoportos bölcsőde megépítésére

–     Művelődési Ház és Könyvtár bőví-
tésére

–     Művelődési Ház és Könyvtár energe-
tikai felújítására

–     Apponyi utca csapadékvíz elvezeté-
sére, valamint útfelújításra
Bízok a döntéshozókban, hogy fej-

lesztési elképzeléseinket támogatják. 

Tisztelt Gencsapátiak!
Most egy olyan évet hagyunk ma -

gunk mögött, amire talán egyikünk sem
számított. Bízok benne, hogy az elkövet-
kező 2022. év nem hoz ránk ennyi bajt és
nehézséget. Remélem, hogy az életünk
visszaáll a megszokott kerékvágásba,
hogy gyerekink szabadon járhatnak óvo-
dába, az iskolásaink és tanáraink elfelejt-
hetik a digitális oktatás nehézségeit. Bí -
zok ben ne, hogy rendezvényeink szaba-
don megtarthatók lesznek.

A gencsapáti önkormányzat nevében
kívánunk mindenkinek meghitt, szeretet-
teljes karácsonyt, békés, boldog újeszten-
dőt. Kívánom, hogy a kellemes érzésből
jusson a hétköznapokra is. Ahogy Ady End-
re írja a Karácsony című versének végén:

„…Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…”.
Bodorkós Ferenc, polgármester

Tisztelt Faluközösség! Kedves Gencsapátiak!
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Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

Az iskolában az elvárásoknak napi szin-
ten történő megfelelés, a jó tanulmányi
teljesítmény elérése nagyon sok gyerek
számára szorongással és bizonytalanság-
gal jár. Mi, akik a diákjainkat az értelmes
élet céljainak megtalálására, tevékenysé-
geinek felfedezésére ösztönözzük, tud-
juk, hogy a nehézségek legyőzése, az aka-
ratot, kitartást és szorgalmat igénylő
tanulás, a testi és szellemi erőpróba és a
kemény küzdelem ugyanúgy hozzájárul
a gyermeki személyiség fejlődéséhez,
mint a boldog pillanatok átélése. A gye-
rekeknek szükségük van az érzelmek tel-
jes skálájának a megtapasztalására. 

Ugyanakkor egyet értünk abban

Vekerdy Tamással, hogy „a mai iskolából
hiányzik az öröm és az élmény”. Ezért
rendeztük meg intézményünkben a „Jó
hangulat napját”. A mosoly erejét és a
közösen átélhető vidám pillanatokat elő-
térbe helyező napon a gyerekek együtt
indulhattak kalandokra a tudás birodal-
mába, miközben mesés, humoros felada-
tokat, rejtvényeket oldottak meg és
összemérték az ügyességüket. 

A hangulatos maszkok, ruhák, arc-
festések, sapkák, kiegészítők feloldották
a feszültséget, s a játékos tanulás közben
volt idő egy kis falatozásra is.
      Alig várjuk az ismétlést!

Bejczi Mónika intézményvezető

A „mosoly ereje” 
avagy vidám nap a suliban 

A karácsony nem az ész, hanem a szív,
a szeretet ünnepe. Wass Albert így ír
róla: „Küszöbön áll a nap, az az egyet-
len egy nap az évben, mely hivatalosan
is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap
közül háromszázhatvannégy a gondja-
idé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté
csupán egyetlen egy, s annak is az estéje
egyedül.” 

Az ünnep közeledtével köszönetün-
ket szeretnénk kifejezni Bodorkós
Ferenc polgármester úrnak, Geröly
Tibor alpolgármester úrnak, dr. Görög
István jegyző úrnak és a gencsapáti kép-
viselőtestület tagjainak az intézményben
folyó pedagógiai munka minőségének
javításához és a diákok környezettuda-
tos neveléséhez nyújtott segítségéért.

Hálásak vagyunk az intézményi mun-
ka támogatásáért: Abért Lajosnak, Abért
Valentinnak, Balaton Andrásnak, Bodor-
kós Andrásnak, Bolfánné Zöhrer Móni-
kának, Kiss Tibornak és ifj Kiss Tibornak,
László Balázsnak, az Ostyola házaspár-
nak, dr. Őry Ferencnek, Schmalzel Antal-
nak, Tolnay Ákosnak és Tömő Ferencnek.

Emellett köszönjük a szülőknek, hogy
a felnövekvő generáció érdekét ennyire
szem előtt tartva vállalnak felelősséget a
jövő zálogát képező gyerekekért és hozzá-
járulnak munkánk sikeréhez.

Az intézmény dolgozói és tanulói
nevében: Áldott karácsonyt és boldog
újévet kívánunk!

Bejczi Mónika
és Koltainé Németh Kornélia

Karácsony
közeledtével

Megérkeztem Télországból,
iskolások: Jó napot!
Tudom, nagyon vártátok már,
hogy múljanak a napok.
Siettem is tihozzátok
egy fogaton szaporán.
Szikrát szórt a lovak talpa,
úgy suhant az út porán.
Feneketlen zsákom mélyén
egy kis csoki is akad,
osszátok szét darabonként,
veszekedni nem szabad!
Kedvetekért jövőre is
telitömöm zsákomat,
ezer évig megtartom még
ezt a jó szokásomat.

Járt nálunk is a Mikulás
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2021. november 26-án rendhagyó
élménypedagógiai történelem órán vet-
tek részt az 5. és a 6. osztályos tanulók.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által támogatott sorozat részeként a
Mesebolt Bábszínház – a hagyomá-
nyokkal szakítva – nem kisgyermekek-
nek szóló bábelőadással készült. 
      A bábozás eszközeit felhasználva, álta-
lános iskolásoknak szóló műsort hoztak
hozzánk osztálytermi keretek között „Tör-
ténetek a Honfoglalásról” címmel. Szálin-
ger Balázs forgatókönyve alapján készült
Királyok Könyve – Történetek az Árpád-

házi királyainkról sorozat részeként a gye-
rekek a történeteket komolyságuk meg-
tartása mellett hu morral átszőtt előadás
részeként élhették át. Az előadásukat
követően tesztek kitöltésével a diákok újra
felidézhették a látottakat. A tanulók ezt
követően ku lisszatitkokat tudhattak meg
a bábelőadásról. Kipróbálhatták a bábokat,
az interaktív játszóasztalt.
      A komolyság és a humor kettőssége
tette emlékezetessé az órát, melynek
segítségével könnyebben válhat belőlük
történelmet szerető-olvasó ember.

Koltainé Németh Kornélia

Királyok Könyve – rendhagyó
történelemóra az Apponyiban

„Legyen az ünnep csendes, mint a szívünk
dobbanása! És vidám, mint a gyerekek
kacagása!”

Az Apponyi Albert Általános Iskola
szeptemberben csatlakozott a PontVelem
Okos Programhoz. Ennek a programnak
a keretében indult el a MosolyManók
akció, amelybe szintén bekapcsolódtunk.
2021. december 1-ig gyűjtöttük össze az
intézményben a használt, de jó állapotú
játékokat, hogy azokat a Máltai Szeretet-
szolgálat el tudja juttatni karácsonyra a
rászoruló gyermekek részére.

Köszönetemet szeretném kifejezni
azoknak a családoknak, akik átérezve a
közelgő ünnep gyermeki várakozását,

összeállítottak és eljuttattak játékokkal
teli csomagokat az iskolába, ahonnan
2021. december 3-án megtörtént az aján-
dékok elszállítása. 

Az Önök együttérzésének és példaér-
tékű segíteni akarásának köszönhetően
110 csomagot küldtünk el a GLS futár-
szolgálattal! Ennyi kisgyereknek szerezhe-
tünk együtt örömet az idei karácsonyon. 

Külön köszönet a játékaikról lemondó
diákjainknak! Szívszorító érzés, hogy a
szeretetükkel valami még fontosabbnak,
magasztosabbnak adták át a helyet önma-
gukban: az önzetlenségnek és a segíteni
akarásnak. Hála mindannyiuknak érte!

Bejczi Mónika intézményvezető

Köszönet a családoknak! 
Köszönet a gyerekeknek!

Tisztelt Vállalkozók! 
Kedves Szülők!

Kedves Kollégák!

A Gencsapáti, Perenye
Általános Iskoláskorú Gyermekeiért 

Alapítvány 

köszönetét fejezi ki
minden támogatójának, 

aki a 2020. évi adójának 1%-át 
részünkre ajánlotta fel.

A befolyt 157.809 Ft-ot 
a gyermekek oktatási-nevelési

feltételeinek gyarapítására,
szabadidős tevékenységük

megvalósítására, tehetséggondozásra,
jutalmazásra fordítjuk.
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Csejtey Gábor kick-box világbajnok az
Ady utcából… 
      Jesolo, 2021. 10. 16–24., 65 ország,
1364 versenyző, 63 kg-os súlycsoport,
Master class (point fighting) kategória
világbajnoka, vele beszélgettem.

VA: Nem is nagyon tudjuk, hogy Gencsen
lakik (még) egy világbajnok, ez hogy lehet?

CSG: 5 éve költöztünk ide Szombat-
helyről, nem élünk olyan nagy társasági
életet.  Az Ady utcában lakunk. 

VA: Akkor ez egy bajnokok utcája lett,
mert – két világbajnokot ismerek az utcá-
ból. (Tóth Árpád erőemelő világbajnokról
előző számunkban olvashattak). Milyen
sportágban lettél világbajnok, és mióta fog-
lalkozol ezzel a sporttal?

CSG: Kick-box a sportág, 13 éves
koromban voltam először edzésen, és
azóta a szerelmese lettem. Ez most már

30 éve.  Kisebb szünetek voltak munka-
hely miatt, de azóta foglalkozom ezzel a
sporttal,  edzéseket tartok, és most már
a Master Class-ban versenyzek, ez a 41 év
feletti korosztály. 

VA: Milyen kategóriák vannak?
CSG: Junior, felnőtt, ahova 41 éves

korig lehet beférni, utána pedig az előbb
említett master class.

VA: Ez mit jelent, ha egy világbajnok-
ságot nézünk? Arra nem egyszerű kijutni,
felkészülni? Nem kevés anyagi teher és nem
sorolom…

CSG:  Ebben a mostani helyzetben
sok versenyt eltöröltek, másfél éve nem
volt nemzetközi verseny, de az idei év
úgy alakult, hogy szeptemberben megin-
dultunk… Ahhoz hogy valaki válogatott
legyen, a magyar bajnokságot meg kell
nyernie. Szeptemberben voltak a magyar

Remélem, hogy minél több gyereket 
lehet a sport irányába terelgetni…

Nagy örömömre szolgál, hogy az idén
több új könyv kerülhet a könyvespolca-
inkra, mert az érdekeltségnövelő tá -
mogatásunk megemelkedett. 
      A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
ahonnan kedvezménnyel vásárolhatunk
egész évben, az idén „Könyvet a könyv-
táraknak „ címmel két alkalommal adott
lehetőséget arra, hogy a könyvtárosok
ingyenesen válogassanak olvasóiknak
szép és értékes könyveket. 
      Beiratkozott olvasóink nagy öröm-
mel válogatnak ezekből, mert a történe-
tekben finom varázslat rejtőzik. 
      A gyermekkönyvekből felolvasó
nagyi és unoka között életre szóló szere-
tetszövetség alakul. Olvassunk együtt
szeretteinkkel a szünetben is. 
      Olvasni tanulók és gyakorlók részére
külön polcon kínálunk kedves, rövidebb
történeteket a sikerélmény elérésére.
Várjuk községünk kicsi, nagyobb és fel-
nőtt érdeklődőit böngészésre, beszélge-
tésre, társasozásra, folyóirat olvasásra. 
      Áldott ünnepeket kívánva ajánlom
Károlyi Amy versét szeretettel: 

Tanai Erzsébet, könyvtáros

Könyvespolc
Ő a dolgok esszenciája,
apád, anyád után szülőd,
pártfogód, tanítód, kik meg nem halnak.
Valami láthatatlan Úr állította szobádba
falnak, ablaknak, vigasznak.

Könyvek 
minden időben
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bajnokság mérkőzései (Budapest, Szom-
bathely) több szabályrendszerben. Aki
megnyerte, ő válogatott lett. Utána még
volt a Budapesti Világkupa, majd a ma -
gyar válogatottal mentünk edzőtáborba,
és még azon a héten elindultunk Olasz-
országba, Jesoloba a VB-re. 

VA: El tudtak jönni a versenyzők?
CSG: Nem számítottunk ekkora lét-

számra. Mindenki arra tippelt, hogy nyil-
ván a világ másik feléről nem fognak jön-
ni, hát jöttek. Jemenből, Amerikából,
Mexikóból, Argentínából és még sorol-
hatnánk, tényleg a világ minden pontjá-
ról jöttek. Nagyon meglepődtünk, min-
denki ki volt már éhezve a versenyzésre.
Október 16-24-ig volt a VB. 

VA: Végig ott voltatok?
CSG: Igen
VA: Mint versenyző, vagy mint edző is?
CSG: Én most csak mint versenyző.
VA: Van külön edződ?
CSG: Van külön edzőm, Szombathe-

lyen az Agro Bio Classic Sportegyesület-
ben edzek, ott Májer Gábor a vezetőed-
ző, vele készültünk, bár megmondom
őszintén, hogy sok időt nem tudtam az
edzésekre szánni, ami a csapattal történt,
javarészt én saját magam készültem,
mert egyszerűen a munka mellett nem
volt elég idő erre. 

VA: Mivel foglalkozol?
CSG: Masszőr vagyok, a Haladás

nagy csapatánál vagyok masszőr, úgy-
hogy jövünk-megyünk, utazunk mindig
a meccsekre, hétköznap is csak megy a
munka, mellette nekem van magán pra-
xisom és ott is masszőrködök és még itt
van a két lány (gyermekei), nyilván velük
is kell időt tölteni. Úgyhogy nehéz volt,
loptam az időt mindig az edzésekre. Két
szabályrendszerben voltam válogatott, és
az egyik nem sikerült, a másiknál viszont
összejött minden. 

VA: Akkor azt mondd el, hogy melyik-
ben lettél világbajnok?

CSG: Két szabályrendszerben voltam
válogatott: light kontakt – ez egy folya-
matos küzdelem, amikor csak a szabály-
talanságoknál állítják meg a küzdelmet.
A másik a point fighting – ott pedig
hasonló, mint a vívás, hogy minden talá-
latnál megállítják a küzdelmet és kihir-
detik, hogy hol volt találat, és újra mehet
tovább a küzdelem. Light kontaktban
egy osztrák fiúval kezdtem, nagyon kel-
lemetlen stílusa volt, igazán nem volt
technikás, de jött, nagyon nyomult,
nehéz meccs volt, végig vezettem, aztán
voltak olyan bírói döntések, amikkel
nem értettünk egyet, ettől függetlenül
nem a bírókat hibáztatom, egy picit
lehet, hogy többet kellett volna beleten-
ni, és akkor meglett volna, sajnos 1 pont-
tal kikaptam az osztrák fiútól, aki végül
is világbajnok lett. Azon a napon magam
alá kerültem, meg is sérült a nyakam,

elég nehéz délután volt, de aztán össze-
raktam magamat, kezeltem magam. Éj -
szakára jól be is lázasodtam. Aztán reggel
úgy keltem, hogy győzni jöttünk, egy
következő nap egy másik szabályrend-
szerben. Annyira akartam, hogy esélyt
sem adtam. Egy dán fiúval kezdtem, az
első menet közepén, technikai KO-val
véget ért a meccs. 

VA: Az hány találat? 
CSG: 10 pont különbség, voltak fej-

rúgások, is, szegényt sajnáltam, idén már
találkoztam vele a világkupán, ott szoro-
sabb volt.  A döntőben egy angol fiúval
küzdöttem, vele már olyan szempontból
nehezebb volt, hogy nagyon zártan küz-
dött, nehéz volt rajta találatokat elérni,
viszont így is elég magabiztosan 5-2-re
megvertem, végig ment mind a két
menet.  Kiemelt voltam a súlycsopor-
tomban, azt nézték, hogy az elmúlt
évben ki milyen helyezéseket ért el,
mivel 7-en voltunk, így szerencsés vol-
tam, mert én kiemelt voltam és eggyel
beljebbről kezdhettem. 

VA: Szívből gratulálunk, örülünk, hogy
világbajnokot köszönthetünk Gencsapáti-
ban. Mi a jövőkép? A sportággal tovább
foglalkozni?

CSG: Igen, a sportággal tovább sze-
retnék foglalkozni, szerintem ezt nem
lehet abbahagyni, aki 30 éve foglalkozik
vele, ez az egyik része a testünknek, a lel-
künknek. Nyilván öregszik az ember,
másképp mennek a dolgok. Versenyzés-
ről nem akarok beszélni, az a jövő, kér-
dés, hogy mennyi időt tudok edzeni, fel-
készületlenül én nem szeretnék menni,
versenyezni, mert az nem én vagyok.  Jó
lenne megvédeni egyszer, kétszer. Jövőre
EB, nem tervezek, edzek tovább és meg-
látjuk. Edzéseket szeretnék tartani, jó
lenne itt a faluban is, nekem azért feltett
szándékom, hogy itt helyben is akár egy
gyerek csoporttal kezdeni. Egyrészt a
mozgás, másrészt egy kis önvédelmet,
tartást, fegyelmet ad, ami a mai gyere-
keknek nagyon kell. A lényeg, hogy a
gyerek mozogjon, sportoljon, szinte
mindegy, hogy milyen sportág, én nem
vagyok ilyen szemellenzős, a lányaimmal
is úgy vagyok, hogy sportoljanak, amit
szeretnének, aztán majd meglátjuk, én
azt sem erőltetem, hogy versenyezzenek. 

VA: Én azt kívánom, hogy maradj a
sportnál, tudd átadni a fiataloknak ezt a
lendületet, és lelkületet, hiszen átörökíteni
mindig a legnehezebb, ha te ezt át tudod
adni, akkor már győztünk. 

CSG: Nagyon nehéz a mai fiatalokat
megfogni. A sportban küzdeni, szenved-
ni kell, áldozatokkal jár, és ezért nehéz.
A mi időnkben nem sok sportág volt, kb.
10-ből lehetett választani, most meg
határtalan a választás. Remélem, hogy
minél több gyereket lehet a sport irányá-
ba terelgetni. 

Köszönjük
Gencsapáti Község Önkormányzata és a
település lakói nevében köszönjük az
adventre kihelyezett karácsonyfák fel-
ajánlását Tömő Gellértnének és család-
jának.

Elhunyt…
… CSIZY ISTVÁNNÉ tojásdíszítő népi
iparművész
      Szomorú szívvel hallottuk a hírt,
hogy elhunyt Csizy Istvánné (sz: Horváth
Erzsébet) tojásdíszítő népi iparművész, a
gencsapáti „tojáskarcolás” avatott meste-
re. 1943-ban Gencsapátiban született,
majd Balatongyörökre került. A tojáskar-
colás művészetét és szeretetét édesanyjá-
tól, Horváth Józsefnétől tanulta („Tamás
Bözsi”néni), és tovább gazdagította, taní-
totta táborokban, bemutatókon, népmű-
vészeti rendezvényeken. Alkotásai 230
kiállításon szerepeltek az ország és a világ
számos pontján megtalálhatók. 
Elismerései: 
–    Népi Iparművész 1997
–    XIV. Élő Népművészeti Országos
Kiállításon Ezüstminősítést kapott 2005. 
–    Országos Tojáskonferencián Külön-
díjas 
–    Pro Civitate, Balatongyörök 2012.
      Őszinte részvéttel osztozunk a csa-
lád fájdalmában. Nyugodjék békében!
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Gondolatok Urunk születésének ünnepére

Karácsony a csodák és a szeretet ünne-
pe, az Úr Jézus születésének napja, ami-
kor felragyogott a Fény és közénk szállt
a mennyből az isteni Békesség. A világ
Világossága egyre nagyobb fénnyel ragyog-
ja be a történelmet, és minden embert ösz-
tönöz e világosság, vagyis a megváltás
befogadására. Az egész teremtett világ erre
a fordulópontra készült, de mégis milyen
kevesen ismerték fel az isteni örök Ige
látogatásának idejét. A mennyei seregek
örömhírrel melegítették fel a pásztorok
alázatos szívét: „Ma megszületett a Meg-
váltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid váro-
sában” (Lk 2,11). 

A jászolban fekvő Gyermekben,
miként az Isten képére teremtett látható
emberben is, megmutatkozik a láthatat-
lan Isten. Vajon mi volt az, ami arra kész-
tette az Istent, hogy ezt tegye, mi volt az,
ami miatt a megváltásnak ezt a módját
választotta? A Teremtő másképp is meg-
válthatta volna a világot, hiszen Ő min-
denható. A kérdésre az egyelten lehetsé-
ges magyarázat: a szeretet. Isten azért
adta nekünk és értünk Fiát, mert sze-
rette a világot. A Fiúisten, Jézus pedig
legnagyobb parancsaként a szeretet tör-
vényét hagyta ránk, amelynek mintája az
ő szeretete. Jézus Krisztus által mindany-
nyian lehetőséget, „hatalmat” kaptunk,
hogy szeretetünk olyan legyen, mint
amilyen Isten egyszülött Fiáé. Ettől
vagyunk keresztények, vagyis az ő tanít-
ványai. Ennek az isteni szeretetnek az
ünnepe a karácsony, amely évről-évre
alkalmat kínál nekünk arra, hogy átgon-
dolhassuk: hogyan teljesítjük az ember-
eket szerető megváltónknak ezt a legna-
gyobb parancsát. 

Isten mindig önmagát ajándékozza a
szeretetben. Az önmagát nekünk ajándé-
kozó Krisztus a Szentlélekkel, mint Isten
ajándékával teszi teljessé a Teremtő irán-
tunk való szeretetét.

Isten szeretete türelmes, megbocsátó,
önmagát feláldozó és üdvösséget adó sze-
retet. Ő a bűneinkkel, a gyengeségeink-
kel, a tehetetlenségünkkel, a rosszra hajló
természetünkkel együtt úgy szeret min-
ket, hogy gyógyító jósága által mi is job-
bak legyünk. Az emberi szeretet is csak
akkor lesz értékes, ha a türelem, a megér-
tés, a megbocsátás erejével párosul. Ha
tud vigasztalni és gyógyítani és kész arra,
hogy másokért áldozatokat hozzon.

Karácsonykor, amikor Isten legna-
gyobb ajándékának örömében egymást

is megajándékozzuk, segítsen mindnyá-
junkat az Úr, hogy megújuljunk a szeretet
gyakorlásában és a szeretetközösségben. 

Szívből kívánom mindannyiunk-
nak, hogy az idei karácsony, Jézus szü-
letésének öröme segítsen hozzá ben-
nünket a tisztább és hitelesebb szeretet
gyakorlásához!

Áldott, békés ünnepet, boldog,
szent karácsonyt kívánok minden ked-
ves olvasónak!

Szeretettel: Bálint atya

Siessünk Betlehembe,
szeretetnek szárnya szállj,

hogy a szép Újszülöttre
mihamarabb rátalálj!

Kit már századok óta,
buzgó szívvel áhítozunk,
hogy meghozza ez az éjjel

imádott Jézusunk.

A teremtés királya,
Úr télen és időn,

a sáros földre szálla,
sorsunk testvére lőn.

Hozzá hív most a hála,
hisz emberi nemünk

Megváltást kapott nála,
s benne jobbak leszünk.

Mit adhatok azért én
édes Jézus neked?

A szeretetnek éjjelén
Örök szeretetet.

Magamat istállónak,
alomnak testemet 

és a szívem jászolnak
engedem át neked.

Fogadjuk Jézust az életünkbe

DECEMBER 24. PÉNTEK

16.00:  Karácsonyi pásztorjáték („Jézus-
ka-várás”) a Plébániatemplomban

22.00:  Urunk születésének szentmiséje
a Plébániatemplomban 

DECEMBER 25. SZOMBAT
KARÁCSONY: URUNK SZÜLETÉSE

8.00:    Karácsonyi ünnepi szentmise az
Apáti templomban

9.30:    Karácsonyi ünnepi szentmise a
Plébániatemplomban

11.00:   Karácsonyi ünnepi szentmise
Perenyében

DECEMBER 26. VASÁRNAP
SZENT CSALÁD ÜNNEPE:

8.00:    Szentmise az Apáti templomban 
9.30:    Szentmise a Plébániatemplomban
11.00:   Szentmise Perenyében

DECEMBER 31. PÉNTEK

16.00:  Év végi hálaadó szentmise a Plé-
bániatemplomban 

2022. JANUÁR 1. SZOMBAT:  

10.00:  Ünnepi szentmise az Apáti temp -
lomban

18.00:  Ünnepi szentmise a Plébánia-
templomban

2022. JANUÁR 2. VASÁRNAP

8.00 és 9.30: 
             Szentmise a Plébániatemplomban

2022. JANUÁR 6. HÉTFŐ
VÍZKERESZT ÜNNEPE

18.00:  Ünnepi szentmise a Plébánia-
templomban

NB.:     Az egyházi törvények előírása
szerint Karácsony ünnepén, Újév
napján és Vízkeresztkor (január
6-án), a szentmisén való részvétel
minden katolikus hívő számára
kötelező! A szentmisékre és az
ünnepi alkalmakra mindenkit
szeretettel várok! 

Gombos Bálint, plébános

Ünnepi
szentmisék
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Köszönjük, hogy 
rendeléseikkel segítenek

a működésben.
Legyen Ön a következő 

törzsvendégünk!
Folyamatosan változó
kínálatunkkal várjuk.

Kövesse Facebook 
oldalunkat: Az502-es

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. 800 Ft 

La kos sá gi apró hir de tés in gye nes!
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•     Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
•     ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok  nyelv-
vizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár uta-
zásra. 30 600 3389. Hívjon bizalommal!
•     Nagy kovács satu eladó! Érdeklődni:
06/30/4734-519
•     50 literes szőlőprés, 200 kg-os mér-
leg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
•     Fürdőkád, régi konyhaszekrény, író-
asztalok (2 gyermek, 1 felnőtt) eladó!
Tel: 06/30/491-0540, 06/20/498-6911
•     Régi motorkerékpárokat és alkatré-
szeket vásárolnék! Te.: +36/30/210-2928
•     Sertések eladók! Tel: 30/194-5260 
•     Eladó: 2 db 50 l-es üvegballon beköt-
ve, 50 l szőlődaráló, 50 l prés. Érdeklőd-
ni: 06/30/365-5525
•     Eladó Gencsapáti Szent Flórián té -
ren 29 m²-es helyiség: 06/20/957-5731
•     Hordó, gázpalack, illetve 35 db gipsz
falidísz eladó! Érdeklődni munkaidő-
ben-94/322-922
•      6 m³ száraz kályhakész akác tűzifa
eladó! Te.: 06/70/371-1042
•      2 db F8-as konvektor, 1 db kémény-
bekötéses konvektor és 1 db fürdőszo-
bai hősugárzó eladó! Elérhetőség:
06/30/5576438. 
•      Karácsonyra fenyőfák Perenyében
eladók! Lucfenyő 2500 Ft/db. Ezüstfenyő
5000 Ft/db áron.  Tel.: 06/20/967-4816

Apróhirdetések

Újra megnyitott 
a 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

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
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Nagy örömmel osztjuk meg Veletek,
hogy a Hagyományok Háza „Mikulásjá-
rás” karácsonyi rajzpályázatán az első
korcsoportban emléklapot kapott rajzá-
ért Benczik Zsófia, Hujber Gréta, Hug-
hes Rosie, Polyák Olga, Aszódi Ádám,
Pathy Ákos Cseperedő csoportos gyer-
mekek, Bősze Bende, Gáspár Előd,
Halász Anna, Kovács Álmos Tudorka
csoportos. 
      1. helyzést ért el Mairits Lili, 2. helye-
zést ért el Fehér Dominika  a Cseperedő
csoportból. 
      Gratulálunk, örülünk, hogy öregbí-
tették a Gyöngyös-kert Óvoda és
Gencsapáti hírnevét!
      A Gyöngyös-kert Óvoda pedig el -
nyerte az intézményi különdíjat a nem-
zetközti megmérettetésen! 
      Szívből gratulálunk a nevezőknek, a
díjazottaknak és a felkészítő pedagógu-
soknak!
      A kiállítás megtekinthető január 9-ig
Budapesten a Hagyományok Házában.

A Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda sikere 
a Hagyományok Háza „Mikulásjárás” rajzpályázatán 
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A gyöngyösapáti uradalom a 18. századi
tuladjonos, a Bertha család anyagi hely-
zetének megroppanása, majd később
Bertha Teréz és férjének, Péchy Pálnak
viszálykodása következtében eladóvá
vált. Az uradalmat a Nemzeti Múzeum
megalapításáról ismert főúr, gróf Szé-
chenyi Ferenc szerezte meg. Széchenyi
ismerte a környék birtokviszonyait, hisz
számos tisztsége megszerzése előtt, isko-
lai tanulmányait befejezve 1776-ban a
Dunántúli Kerületi Táblához, Kőszegre
került bírónak. Gyöngyösapáti megszer-
zése előtt, 1808-ban vette meg Oladot,
Nagy- és Kis-Sét Nemeskéri Kiss Rozáli-
ától. Apáti birtokát 1810-ben vásárolta
meg Péchy Máriától. Széchenyi Ferenc
azonban úgy tűnik nem a saját kezelésé-
ben tartotta, hanem kiadta azokat fia-
inak. Így jutott Apáti Széchenyi István
bátyjának, Széchenyi Pálnak kezeibe.
       Széchenyi Pálban úgy tűnik megvolt,
azaz innovációra való hajlandóság, amely-

lyel a kortársak mind apját, mind pedig
bátyját, a legnagyobb magyart jellemezték.

Széchenyi Pál miután kézhez kapta a
birtokot rögtön hozzáfogott annak mo -
dernizációjához. Komoly gazdasági
reformokat vezett be: 1818-ban az addig
Seregélyházán élő jobbágyait az urada-
lom központjába, Apátiba telepítette át
úgy, hogy azok az addig használt terüle-
tüket kapták meg új helyükön is.

Az addigi juhállományt nagy valószű-
séggel lecserélhette. Ezzel egyébként a
kor gazdálkodási tendenciáit követhette,
ugyanis a XVIII. század végén, a Dunán-
túlon már több uradalomban megjelent
az addigi racka juhokat felváltó merino
juhok. (Egyes vélekedések szerint a két
eltérő faj megkülönböztetésére jött létre
a birka szavunk.) Széchenyi Pál juhállo-
mányát a kor neves statisztikusa, Fényes
Elek is hosszan dícsérte munkájában.

Nagy gondot fordított a szarvasmar-
ha állomány fejlesztésére is. 1815 környé-

kén a svájci Sankt Gallen-ből hozatott
tenyészbikákat, igazi nemesítő közpon-
tot hozva létre birtokán. Mindezek mel-
lett a gróf odafigyelt a kastély, s az azt
körülvevő park gondozására is. Az ő ideje
alatt nyerte el az épület a mai formáját, s
a kert is ekkor alakult át igazi angolkert-
té. Amellett, hogy a gróf külföldről hoza-
tott különféle egzotikus növényfajtákat,
a keletkező takarmányt feletette állataival.

A nagy létszámú állatállomány miatt
egyre több legelőre volt szüksége az ura-
dalomnak. Ezt pedig Széchenyi hol
ügyességgel, hol erővel szerezte meg. Az
Apátitól északra fekvő Besenyő birtoko-
sai közül a gróf jogi furfangjai miatt bíró-
sághoz is fordultak. Ezek a perek azon-
ban nem jártak eredménnyel. Nagy való-
színűséggel kijelenthetjük, hogy Besenyő
falu főként Széchenyi Pál vagyongyara-
podásának áldozataként tűnt el a 19. szá-
zad közepén a térképről. 

dr. Pál Ferenc
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A Széchenyiek gazdálkodása Apátiban

Köszönjük szépen Mindenkinek, aki részt vett az adventi kalendárium megvalósítá-
sában! Voltak, akik a hideg napok ellenére a nyíló ablakuknál teával, sütivel, szalon-
cukorral várták az érkezőket. Nekik is nagyon köszönjük a kedvességüket! 

Élő adventi kalendárium 2021 Mikulás, Mikulás
kedves Mikulás…
Gencsapátiban is járt a Mikulás! Sok-
sok gyermek és család örömére a tele-
pülés mindegyik utcáját bejárta (ami
tudjuk nem rövid út) lovas-rénszarvas
fogatával. 
      Köszönet Geröly Tibor alpolgármes-
ter úrnak, Seper Mira krampusznak és a
gyermekeknek a versekért, dalokért...
Jövőre is eljövök hozzátok!

1. Geröly család Hunyadi út 259.
2. Csabai család Deák Ferenc utca 60.

Idősek Klubja Hunyadi út 225.
3. Gróf Apponyi Albert Általános Iskola Dózsa utca 2/A.
4. Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár Szentegyház út 5.
5. Tömő család Hunyadi út 182.
6. Stumpfel Lajos és családja Bem utca 2.
7. Koczka család Savaria út 20.
8. Taródi család Hunyadi út 264.
9. Tömő család Deák Ferenc utca 51.

10.
Geröly Szilvia Hunyadi út 174. (virágbolt kirakat)
Tóthné Gyöngyi és családja Kőszegi utca 20.

11. Jáger család Arany János utca 11.
12. Geröly Csaba és családja Hunyadi út 359.
13. Nagyné Burkon Andrea és családja Kőszegi utca 7. 

Szedmák család Hunyadi út 111.
14. Beszterczi család Hunyadi út 364.
15. Papp család Hunyadi u. 171.
16. Bárdosi Jánosné Hunyadi út 45.
17. Bodorkós család Hunyadi út 268. 
18. Böndicz család Dózsa utca 18.
19. Mucza család Dr. Szerdahelyi E. u. 9.
20. Bősze-család Alkotmány u. 1.

21.
Ernuszt Kelemen Gyermekotthon Hunyadi út406.
Novák Erzsike Hunyadi út 298/A.

22. Kiss Rita és családja Hunyadi út 69. 
23. Szanyi Viki és családja Apponyi A. u. 22/A.

24.
Tóth Tamás és családja Hunyadi út 228.
Benczik család Savaria út 8.

Nagy örömünkre sokan gyűjtitek szor-
galmasan a pecséteket az adventi ka -
lendárium ablakainál. 
      Akiknek sikerült minden pecsétet
megszerezni, dobja be a füzetet decem-
ber 31-ig a művelődési ház postaládájá-
ba. A pecsétgyűjtő füzeten szerepeljen
név, óvodai csoport/iskolai osztály, cím.
Január első hetében juttatjuk el az apró
jutalmakat a gyerekeknek!

Pecsétgyűjtő játék
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Ismét nagy népszerűségnek örvendett a rajz-és jelképkészítő
pályázatunk!

A Művelődési Ház a karácsonyi készülődés, és az adventi
időszak jegyében hirdette meg idén is karácsonyi jelképkészítő
és rajzpályázatát. Alkotásokból idén sem volt hiány, nagyon
sokan jelentkeztek a pályázatra, csodaszép rajzok és jelképek
készültek. Sokan nem is csak egy, hanem több rajzot is készítet-
tek, mely szintén jelzi, hogy a gyerekek milyen szívesen rajzol-
nak, és mi ezt a lelkesedést szerettük volna egy kis ajándékkal
jutalmazni, melynek átadására a Nemzetközi Betlehemes Talál-
kozó keretében került sor.  A rajzokat a Művelődési Házban a
földszinten kiállítottuk, a jelképpályázatra érkezett műveket
pedig a könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők, ahol egy
kézműves vásár is várja azokat, akik szép, kézműves ajándékot
választanának. 

Rajzpályázaton részt vett:  Apponyi Albert Általános Iskola
2. osztály, Aszódi Anna, Banga Donát, Bede Boglárka, Benczik
Zsófia, Biczó Barnabás, Bodorkós Milán, Bognár Barnabás,
Bokor Márk, Bolfán Viola,Borsodi Áron, Bozzay Laura, Csabai
Janka, Csabai Réka, Egyed Laura, Engi Mia, Erdődi Gergely,
Erdődi Liza,Fehér Aliz, Fuchs Hanna, Gáspár Virág, Herczeg
Ádám, Horváth Dávid Tibor, Horváth Dorka Anna, Horváth
Emma, Horváth Hanna, Horváth Janka, Hughes Rosie, Jáger
Johanna, Jóna Ármin, Káldi Lilla, Kálmán Gergő, Katavics Dóra,
Kovács Álmos, Laga Laura, Németh Rebeka, Major Luca, Pathy
Ákos, Polyák Olga, Preisz Ada, Óra Jázmin, Seper Mira, Simon

Fanni, Simon-Rumi Emma,  Soós Liza, Szedmák Boglárka, Sze-
keres Krisztián, Szén Ágnes, Szijártó Luca, Takács Gergely,
Taródi Nóra, Terjéki Vanessza, Toki Lara Nikoletta, Tolnai Diá-
na, Tóth Nikolett, Tóth Tamás, Tömő Adél, Vörösvári Gréta
Julianna, Varga Ingrid, Veres Márton, Zsombori Diána 

Jelképkészítő pályázat résztvevői: Balaton András, Balaton
Bendegúz, Balaton-Szanyi Viktória, Gyöngyös-kert Óvoda Cse-
peredő csoport, Gyöngyös-kert Óvoda Pöttöm-pötty csoport,
Idősek Klubja, Taródi család, Apponyi Albert Általános Iskola 2.
osztály.

Köszönjük a részvételt, tekintsék meg Önök is a szebbnél
szebb rajzokat a Művelődési Házban!

Karácsonyi rajz- és „jelkép”-készítő pályázat

Erdődi Gergely: Jézuska születése Pathy Ákos

Taródi család
Fehér Aliz
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Rólunk írták…
Tizennyolcadik alkalommal rendez-

ték meg a betlehemes találkozót Gencsa-
pátiban, amit ezúttal nem a templom-
ban, hanem a templom előtti Miszori
Zoltán téren tartottak meg. Köszönjük
mindenkinek, aki személyesen megtisz-
telte rendezvényünket (szerk.). A hideg
ellen jó ellenszernek bizonyult a jó szív-
vel kínált forró tea és sütemény, na meg
persze az, hogy a kis Jézus születésének
történetét nyolc csoport is felelevenítet-
te egymás után, akik közül többen a
vasárnap tartott büki Regös találkozón is
részt vettek.

A járványhelyzet miatt a felvidéki és
erdélyi betlehemesek személyesen nem
tudtak eljönni, de lélekben, velünk van-
nak – mondta Meskó Krisztián, az est
műsorvezetője, majd arra kérte a jelenlé-
vőket, hogy egyperces néma főhajtással
emlékezzenek a pénteken elhunyt Dvo-
rákné Kővári Anikóra, a kőszegi Hajnal-
csillag Néptáncegyüttes örökös művésze-
ti vezetőjére. Az emlékezés megható pil-
lanatai után, Bodorkós Ferenc polgár-
mester köszöntötte a találkozón résztve-
vő hagyományőrzőket, és felidézte, hogy

az első betlehemi jászolt, 1223-ban Assisi
Szent Ferenc állította fel az itáliai Grec-
cio városában. A nagykorúvá lett találko-
zót aztán dr. Kondora Bálint, a Vas
megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg,
aki kislányával együtt érkezett a betlehe-
mezők seregszemléjére. Az alelnök üdvö-
zölte az új helyszínt, amelynek hátteré-
ben a templom, előterében egy betlehem
és az adventi koszorú állt. Utalt arra is,
hogy a rendezvény bizony vastagon van
szedve a programnaptárban, hiszen min-
den évben nagy érdeklődés övezi.

Így volt ez idén is, a fesztivált, a har-
minckét éve működő népi énekes
műhely, a Vasi Népdalstúdió Csicsergő és
Boróka együtteseinek előadása nyitotta,
akik adventi és karácsonyi énekükkel ala-
pozták meg az ünnepváró hangulatot. Ezt
csak fokozta Gombos Bálint plébános, aki
emlékeztetett, hogy advent harmadik
vasárnapjának előestéjén gyűltünk össze,
márpedig a harmadik vasárnap az öröm
és az örvendezés napja, ahhoz azonban,
hogy ezt embertársainkkal is megoszthas-
suk, bennünk kell az igazi örömnek meg-
jelennie. Abban, hogy az öröm megjelen-
jen, a fellépők is sokat segítettek.

Ezt követte a csoportok bemutatko-
zása és közben a karácsonyi rajz és jel-
képkészítő verseny díjait is átadta
Bodorkós Ferenc polgármester és Varga
Albin főszervező.

A fesztiválon bemutatkoztak: a Zanati
betlehemesek, Platán Néptánccsoport
Mihályi, Holládi Bábtáncoltató betlehe-
mes, Bagi Muharay Népi Együttes,
Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes, Énekes Lenke Hagyományőrző
Néptáncegyüttes-Vitnyéd, Gencsapáti
„Félnótás” Férfi Népdalkör megörvendez-
tették a jelenlévő és a folklor.hu oldalon az
eseményt élőben követő nézőket. Köszön-
jük az élményt az előadóknak és támoga-
tó, együttműködő partnereinknek!

Támogatóink, együttműködő partne-
reink: Gencsapáti Község Önkormányza-
ta, Nemzeti Kulturális Alap, Muharay Ele-
mér Népművészeti Szövetség, Gencsapáti
Plébánia, Hagyományok Háza Hálózata
Zsuska Cukrászda, Gencsapáti Szociális
Központ–Idősek Klubja, Gencsapáti Ön -
kormányzat Műszaki csoportja, Nyugat
Produkció Kft., Büki Művelődési és Sport-
központ, könyvtár, Kezdőkör Egyesület.

fotó: Kéri András – vaskarika.hu
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