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Gencsapáti Község Önkormányzata, a 
Művelődési Ház és Könyvtár és a 
Gencsapáti Kan-Ászok böllércsapat tisz-
telettel és szeretettel meghívja a telepü-
lés lakóit, közösségeit hagyományőrző 
disznóölésre és kóstolóra! 

A gyermekek, családok betekinthet-
nek a disznóölés-feldolgozás és gasztro-
nómia folyamatába és minden érdeklő-
dőt várunk díjmentes kóstolásra.(amíg a 
készlet tart) 

Szívesen fogadunk aprósüteményt, 
pogácsát! Büfé 10 órától biztosítva lesz a 
kedves vendégeinknek! 

Helyszín: Művelődési Ház és Könyv-
tár udvara (Gencsapáti, Szentegyház 
u. 5.)  

Időpont: 2023. február 18. (szom-
bat)  7.30 órai kezdettel  

16 órától hagyományos farsangi 
mulatság veszi kezdetét a gyermekek, 
családok részére! 

Kért megjelenés viseletben vagy farsan-
gi jelmezben! Vetélkedő, a jelmezesek felvo-
nulása és a díjazása is része a programnak! 

Zene: Zsivány Zenekar, DJ Szunyog 
A lényeg: Szeretnénk ismét egy kö zös -

ség építő rendezvényt, ahol  újra együtt 
élhetjük meg a disznóölés-feldolgozás, a 
tor és a farsangbúcsúztatás hagyományát! 

Kérem, tiszteljenek meg bennünket 
egy vidám disznóölésre és farsangbú-
csúztatásra! 

Információ: Művelődési Ház és Könyv-
tár 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. 

Tel.: +36/94/508-522,+36/30/560-
5099 E-mail: gencsmuvhaz@gmail.com 

Disznótoros mulatság a farsang farkán

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 2023. február 16-án (csütörtökön) 18.00 
órakor általános közmeghallgatást tart a Művelő-
dési Ház és Könyvtárban. 

A közmeghallgatás során a résztvevők tájékozta-
tást kapnak az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodá-

Közmeghallgatás sáról, a 2022. évben megvalósult fejlesztésekről, fel-
újításokról, és a 2023. évi fejlesztési elképzelésekről. 

A közmeghallgatáson a választópolgárok és a 
helyben érdekelt szervezetek közérdekű ügyekben 
képviselői felvilágosítást kérhetnek és javaslatokat 
fogalmazhatnak meg.   

A közmeghallgatásra tisztelettel várjuk az ér -
dek lődő polgárokat! 

Bodorkós Ferenc, polgármester 
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Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola hírei 

– AVAGY KÖRNYEZETI NEVELÉS 
AZ APPONYI SULIBAN 

„A hit, amely a Földdel való kapcsola-
tunkból ma hiányzó egyensúly visszaállítá-
sához szükséges, nem más, mint hinni 
jövőnk létezésében. Hihetünk ebben a jövő-
ben, dolgozhatunk, hogy elérjük és meg-
őrizzük, vagy vakon sodródhatunk 
tovább… A döntés a miénk....” (Al Gore) 

Mesterprogramom részeként vált 
hangsúlyossá a környezeti nevelés az is -
ko lában. Kollégáim bevonásával és a ve -
ze tőtársammal való szoros együttműkö-
déssel kerülhetett előtérbe ez a fajta pe -
da gógiai munka az intézményben. Neve-
lési folyamatunk nem a hagyományos 
tanulásszervezési formákra koncentrál, 
és nem is a pusztán rutinszerűvé váló 
tevékenységek folyamatos ismétlésére 

épít, amikor a felnövekvő nemzedéket 
elkötelezetté szeretné tenni az élővilág 
megóvása és a környezet védelme iránt.  

Ennek oka abban rejlik, hogy meg-
van bennünk a hit a Földdel való kapcso-
latunkban, a hit a jövőben. Környezeti 
nevelési programunk végrehajtása során 
ezért a környezettel való tudatos együt-
télésre irányítjuk a figyelmet. Tesszük 
ezt azért, mert azt tapasztaljuk, hogy na -
gyon erős fejlesztő-nevelő hatása van a 
gyerekekre a mindennapi iskolai élet 
„fizikai” és „szellemi” környezetének 
egyaránt.  

Az intézmény épületének belső alakí-
tása, az iskola működése és a benntar-
tózkodás idejében zajló pedagógiai mun-
ka alapvetően járul hozzá a diákok kör-
nyezetbarát szemléletmódjának formá-

Enyém, tiéd, miénk a Föld

Kedves Szülők és Gyerekek! 
 
30 éve megalakult a Gencsapáti KSE- 
en belül a BMX szakosztály, ahova vár-
juk a gyerekek jelentkezését.  
Kiknek ajánljuk:  
– szeretnek biciklizni 
– szeretik az extrém sportokat 
– szeretik az egyedi dolgokat 
– szeretnek kitűnni a tömegből  
– ugratás és egykerekezés megszállottjai  
– bátrak 
– nagy a mozgás igényük  
– és nem utolsó sorban vagányak! 

Toborzó

lásához. A közösségi terek, az irodahelyi-
ségek és osztálytermek zöldítése, a növé-
nyek öntözése és gondozása, az előkert 
és a bejárat virágosítása, a madárvédelmi 
tevékenység, az állatvédelmi munkába 
való bekapcsolódás, az állat-örökbefoga-
dás: az élő környezetre fókuszálva végez 
szemléletformálást.  

Míg az egyes helyiségekben elhelye-
zett szelektív tárolókba a hulladékot 
fajtánként különválasztó gyűjtési for-
ma alkalmazása, a papír-, kupak-, alu-
doboz- és elemgyűjtés, a hulladék újra 
hasznosítható értékként való kezelése 
(madáretető készítő verseny, „adventi 
öko mó ka”, kézműves alkotások, hasz-
nálati tárgyak, díszek, ajándékok krea-
tív összeállítása), az ésszerű energia-
használat, az autómentes közlekedés 
gyakorlata (gyalogos, rolleres és kerék-
páros közlekedés, az „autómentes nap” 
programsorozatába való bekapcsoló-
dás), a napelemes autómodell készítése, 
a „zöld” energiaforrások kipróbálása, a 
gyümölcselemek összerakása mind arra 
szolgál, hogy a gye  rekek megismerjék a 
környezetüket és megtanuljanak fele-
lősségteljesen gondolkodni és gondos-
kodni arról. 

Lükő István szerint a környezeti ne -
ve lés a „remény pedagógiája, mely ne -
vez hető reménységnek is, amennyiben a 
belső átalakulás fejlődését tűzi ki célul. 
Meg kell értenünk, hogy ez a pedagógiai 
tevékenység az iskolában a globálisan 
fenyegető környezeti veszélyek miatt 
stratégiai kérdéssé vált.” 

Tantestületünk a remény peda gó -
giá jával élve, a környezet védelme iránti 
elkötelezettséggel szeretné tovább foly-
tatni nevelő munkáját a jövő generációja 
érdekében. Ez a fajta szemléletalakítás 
lehet a mi reménységünk. 

Bejczi Mónika, intézményvezető

 
Információk: 06307324545 – Vincze Gergely edző 
Helyszín: Gencsapáti BMX pálya
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„Januári vigalom – februári tréfa, 
Farsangoljunk gyerekek, kezdődjön a móka!” 
 
A farsang eredetét és szokásait kutatva a 
Sulinet Hírmagazinjában a következő 
leírásra bukkantunk. „A farsang a tél 
befejeződésére utal. Ennyiben a téli 
ünnepkör része, de már előre, a tavaszra 
utaló mozzanatok is megjelennek benne. 
A tél és a tavasz küzdelmét szimbolizáló, 
eredetileg pogány „ünnephez” kötődő 
szokások Magyarországon már a közép-
korban meghonosodtak. Egy ősi hiede-
lem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos 
mulatságokat. Azt hitték az emberek, 
hogy a tél utolsó napjaiban, amikor rövi-
dek a nappalok és hosszúak az éjszakák, 
a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek 
életre kelnek. Vigalommal, jelmezes kar-
neváli felvonulással, boszorkánybábu 
elégetésével akarták elűzni őket. Így lett 
a farsang a telet, hideget, sötétséget 
legyőző örömünnep, mely jóval felszaba-
dultabb a többi ünnepnél. 

A farsang ideje vízkereszt napjától 
(január 6.) hamvazószerdáig tart. Ebben 
az időszakban több jeles nap is felbukkan.  

Január 6. Vízkereszt – a karácsonyi 
tizenketted zárónapja. 

Január 22. Vince napja – termésjósló 
nap: „Ha megcsordul Vince, teli lesz a 
pince”. 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony napja – egyházi ünnep, az em berek 
azonban időjósló napnak is tartották. 

Február 3. Balázs-nap – gyertyát és 
al mát szenteltek, s ezeket a gyermekek 
torokfájásának gyógyítására használták. 
A balázsolás ma is élő hagyomány. 

Március 12. Gergely-nap: az iskola 
téli időszakának befejező napja, amikor 
a tanulók adományokat gyűjtöttek a 
tanítónak és az iskolának.” 

Az iskolában a hétköznapok rendjével 
szemben szintén előtérbe kerül eb ben az 
időszakban a játék, a vígság, elkészülnek 
a jelmezek, s kezdődhet az álarcos felvo-
nulás, a tánc és a kacagás. Az idei farsan-
gon is számos örömteli, vidám pillanat, 
móka várja a gyerekeket iskolánkban. 

Farsangi álarc készítő versennyel, 
arcfestéssel, smink-és jelmezversennyel, 
henna „tetováló szalonnal”, farsangi 
Foci-kupával, tombolával, Just Dance-
szel, limbóval és jóízű falatozással készü-
lünk számukra az örömünnep kapcsán.  
S kezdődhet a „bál, bál, maszkabál”… 

Bejczi Mónika, intézményvezető

Itt a farsang, áll a bál…

„Sokan közületek ismernek engem. Föld-
anya vagyok, az Élet áramlása. A folyók 
az ereim, melyek behálózzák a szárazföl-
deket. Az őserdők, a tengeri algák a 
tüdőm, melyen át lélegzem. A hatalmas 
bányák rajtam ejtett sebek, melyeket 
próbálok begyógyítani. Egyetlen élő sem 
ellenségem, hiszen az életük éltet, s tesz 
ragyogóvá. Az élet pusztítói saját maguk 
ellenségei, mert nem látják meg minden 
élőlény egységét a körforgásban. Ha 
kéred az élet ajándékait, a vizet, a táplá-
lékot, a levegőt; néha kérdezd azt is: 
»hogyan segíthetnék?« Elmondom, 
hogyan. Tisztelheted az élet ajándékait; 
ne törj tisztaságukra. Keresheted az egy-
séget velem és minden élővel szívedben, 
szokásaidban, hálád kimutatásával. S 
átölelhetsz bármikor. Nem adok és nem 
veszek el, csak vagyok. Tested anyaga 
vagyok. Otthonod vagyok. Csak Te 
vehetsz el magadtól. Egységünk egy 
jövőt szab nekünk, egy az utunk.”

Földanya 
üzenete

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész 
és dr. Györke Eszter orvos az Év Vasi 
Embere díjazottjai 2022-ben. 
      A Vas Vármegyei Közgyűlés és a Vas 
Megyéért Egyesület 25. alkalommal hirdet-
te meg Az év vasi embere választást. Az 
idén is volt közönségdíj. A választás első 
körében a Vas Vármegyei Közgyűlés és a 
Vas Megyéért Egyesület által felkért 10 
tagú kuratórium kiválasztott 10 személyt, 
akik közül második körben titkos szava-
zással döntöttek az Év Vasi Embere 2022 
személyéről. Dr. Zágorhidi Czigány Balázs 
az Év Vasi Embere a kuratórium döntése 
alapján, dr. Györke Eszter pedig közönség-
szavazatok alapján nyerte el az elismerést.  
      Dr. Györke Eszter orvosi hivatás mel -
lett, férjével Molnár Péterrel, 2014-től a 
Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes művészeti vezetője. Szívből gra-
tulálunk a díjazottaknak, a jelölteknek, 
és külön is művészeti vezetőnknek az 
elismeréshez! 

Varga Albin, Gencsapáti HNE

Az Év Vasi 
Embere
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Ismét elégedetten zártuk az évet, min-
den programot sikerült megrendez-
nünk, amit elterveztünk. Január hó -
napban bormustrával indult az év, aho-
va a helyi gazdákat invitáljuk már évek 
óta közös beszélgetésre, kóstolásra.  

Tavasszal, több alkalommal tésztaké-
szítő foglalkozást tartottunk a Művelő-
dési Házban, ahol Mucza Béláné Pi roska 
néni mutatta meg nekünk elsősorban a 
csigatészta készítés folyamatát. Lel kes 
kis társaság gyűlt össze, így több alka-
lommal is tartottunk foglalkozást, gya-
korlat teszi a mestert jeligével. Májusban 
Csepregre szerveztünk buszos kirándu-
lást a Néber-Tóth pincéhez. Szintén 
májusban immár második alkalommal 
szerveztünk szemétszedést a faluban.  

Több fiatal is csatlakozott hozzánk, 
aminek nagyon örültünk. Júliusban közös 
sétára hívtuk az érdeklődőket, melyet a 
Szentkútnál zártunk. Útközben vendégül 
látott minket a Jáger és a Mucza család. 
Októberben sportnapot tartottunk, ahol 
a futás mellett idén már darts, csocsó, foci 
és pingpong is várta a sportolni vágyókat.  

Saját programjaink mellett 2022-ben 
is segítettük a falu többi rendezvényét. 
Gyereknapon palacsintával és kézműves 
foglalkozással készültünk. A falunapon 
borterasszal vártuk a szomjazókat. Hús-
vét és karácsony közeledtével díszítettük 
a falut, segítettük a szüreti felvonulás 
dekorálásában. Az adventi időszakban 
ismét élő kalendáriumhoz vártuk a 
jelentkezőket. Idén puzzle járték várta a 
gyerekeket a díszített ablakoknál, amely 
ismét népszerűnek bizonyult. Köszönjük 
szépen a programjainkon való részvételt 
és a támogatást!  

Mozdulj Gencsapátiért Egyesület a 2022-es évről

A változtatás jogát fenntartjuk.  Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Heti kommunális ürítés: Szelektív gyűjtés: Zöld hulladékgyűjtés: Karácsonyfagyűjtés:Sz Z K 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Hulladékgyűjtési naptár 2023. GENCSAPÁTI
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Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. december 15-
én 16.00 órakor a Gencsapáti Polgármes-
teri Hivatalban munkaterv szerinti, nyil-
vános testületi ülést tartott 
      Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester, 
Abért Valentin, Gájer Lászlóné, Gergácz 
István és Dr. Őry Ferenc önkormányzati 
képviselők (6 fő).    
      Abért Valentin önkormányzati kép-
viselő és Gergácz István önkormányzati 
képviselő egyéb halaszthatatlan elfog-
laltsága miatt nem tudott részt venni a 
Képviselő-testület munkájában. 
      Meghívottként: Varga Albin igazga-
tó, Művelődési Ház és Községi-Iskolai 
Könyvtár. 
      A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Perintfalvi 
Barbara vezető-főtanácsos. 

A Képviselő-testület napirend előtt 
megtárgyalta és elfogadta a két testületi 
ülés közötti időszak legfontosabb ese-
ményeiről szóló, valamint a lejárt határ-
idejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri 
beszámolókat. 

A Képviselő-testület a testületi ülés során  

1. elfogadta

1.1.    Gencsapáti Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény (GESZGYI) 
udvarán felállított kerti tárolónak a 

GESZGYI és az Önkormányzat közötti 
történő térítésmentes átadás-átvételét, 

1.2.    Gyöngyös-kert Óvoda (Óvoda) ud -
varán létesült műfüves sportpálya meg-
közelítését biztosító térkövezésnek az 
Óvoda és az Önkormányzat között tör-
ténő térítésmentes átadás-átvételét, 

1.3.    a Gencsapáti Művelődési Ház és 
Községi-Iskolai Könyvtárban 2016-ban 
keletkezett festési munkálatok elvégzé-
séről szóló számlák befejezetlen beruhá-
zások közül történő kivezetését, és egyéb 
ráfordításként történő elszámolását, 

1.4.    az Önkormányzat 2023. évi belső 
ellenőrzési tervét, 

1.5.    a BURSA HUNGARICA Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójára benyújtott kérel-
mekről és a megállapított támogatások-
ról szóló polgármesteri tájékoztatót.   

2. döntött

2.1.    a község településtervének elkészí-
tésére kiírt beszerzési eljárás keretében 
benyújtott árajánlatokról – a Képviselő-
testület az építésügyi jogszabályok vár-
ható átfogó módosítására figyelemmel 
az árajánlatok elbírálását 2023. január 
31-ig elhalasztotta,

2.2.   az „Ördög’Kő” a házassághoz! 
Közösségfejlesztés Gencsapátitól Pere-

Képviselő-testületi ülés

Áramszünet 
időpontja 

(év,hó,nap) 
Óra (tól-ig) Település neve Közterület neve Közterület jellege:

út, utca, tér, köz…stb. Házszámtartomány (páros vagy páratlan) 
A 

lekapcsolás 
oka 

2023.02.08 08-12 Gencsapáti Hunyadi út páros 182-278, páratlan 193-297 Karbantartás 

2023.02.08 08-12 Gencsapáti Szentegyház út teljes (kivéve 8,9,11,13) Karbantartás 

2023.02.08 08-12 Gencsapáti Arany János utca teljes  Karbantartás 

2023.02.08 08-12 Gencsapáti Szent Flórián tér teljes  Karbantartás 

2023.02.08 08-12 Gencsapáti Ady utca páros 50-56, páratlan 65-81 Karbantartás 

2023.02.08 08-12 Gencsapáti Dózsa utca 2/A. (általános iskola) Karbantartás 
Áramszünet 

időpontja 
(év,hó,nap) 

Óra (tól-ig) Település neve Közterület neve  Házszámtartomány (páros vagy páratlan) 
A 

lekapcsolás 
oka 

2023.02.08 11:00 - 15:00 Gencsapáti Hunyadi út   páros 124-180, páratlan 139-191 Karbantartás 

2023.02.08 11:00 - 15:00 Gencsapáti Dózsa utca
teljes utca 

(kivéve iskola, Dózsa u. 2/A)  Karbantartás 

2023.02.08 11:00 - 15:00 Gencsapáti Deák Ferenc utca teljes utca  Karbantartás 

Közterület jellege:
út, utca, tér, köz…stb.

nyéig” projekt keretében a Helyi identi-
tás és közösség összetartozását erősítő 
kiadvány (monográfia) elkészítésére kiírt 
beszerzési eljárás keretében benyújtott 
árajánlatokról, 

2.3.    a Heckenast Ingatlan Kft. belterü-
letbe vonási kéreleméről, 

3. Tudomásul vette a vérszállítás térí-
tési díjának 2023. január 1-jétől történő
megemelését.

4. Az „Élhető települések” pályázat
keretében, az Apponyi A. utca csapadék-
víz-elvezetés, burkolat-felújítás és köz-
terület-fejlesztés jobb színvonalú meg-
valósítása érdekében támogatta az Ap -
ponyi A. utca fedvénytervének elkészíté-
sét, valamint az utca csapadékvíz-elveze-
tés vízjogi engedélyének módosítását.

Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. december 15-
én – a nyilvános ülést követően – zárt 
ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban. 

A Képviselő-testület a zárt testületi ülés 
során döntött a „Gyöngyszem bölcsőde 
építése Gencsapátiban” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás keretében benyúj-
tott árajánlatokról – a Képviselő-testület 
a benyújtott árajánlatok vizsgálatát kö -
vetően a közbeszerzési eljárást ered-
ménytelenné nyilvánította, és – a bölcső -
deépület megvalósítása érdekében – vál-
tozatlan tartalommal – ismételt közbe-
szerzési eljárás megindításáról határozott.  

Összeállította: Dr. Görög István jegyző  

Áramszünet

Gencsapáti Község Önkormányzata a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alap-

Álláshirdetés ján pályázatot írt ki a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda óvodavezetői (magasabb veze-
tői) munkakör betöltésére. 
      A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28. 
      A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Görög István jegyző nyújt 
a (94) 510-225-ös telefonszámon. A pályázati kiírás részletei a www.kozigallas.gov.hu, 
és a www.gencsapati.hu oldalakon olvasható. 
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Gumiszerelés, centírozás,  
defektjavítás,  

új gumiabroncs forgalmazás, 
gumitárolás.  

Gencsapáti, Ipari u. 12. 

+36 30 9367885
+36 30 2376152

• Eladó Gencsapáti Szent Flórián té ren 29 m²-es helyiség: 06-20/957-5731
• Felújítandó családi házat vennék Gencsapátiban 06/30/951-7179
• Kisméretű, blokk 30-as nagyméretű tégla, cáki terméskő-kispala eladó! Te.:

06703711042
• Dióbél eladó! Tel.: 06/30/522-5166
• Padlástér szigetelésére alkalmas 16 cm vastag Austrotherm padlap járható felülettel

(13,5 m²) eladó! Tel: 30/9360-163

Apróhirdetések

Tisztelt partnereink, támogatóink! Hirdetési lehetőségeink változnak újságunk kia-
dása érdekében a következők szerint: 
1/16-od oldal          3000 Ft/alkalom 56×53 mm (fekvő) vagy 87×34 mm (fekvő) 
1/8-ad oldal            5000 Ft/alkalom 56×105 mm (álló) vagy  87×68 mm (fekvő) 
1/4-ed oldal            9000 Ft/alkalom 87×126 mm (álló) vagy 118×92 mm (fekvő) 
1/2-ed oldal          15000 Ft/alkalom 180×126 mm (fekvő) vagy 87×255 mm (álló) 
Lakossági apróhirdetés 10 szóig 1500 Ft lesz. Felette 200 Ft/szó. 
      Ha hirdetését készen küldi, kérjük a fenti méreteket tartsa be! Ha nekünk kell 
elkészíteni, gondolja végig, hogy az Ön által választott hirdetési méretben mennyi 
információt tud közölni! A hidetések fekete-fehérben jelennek meg. 
      Kérjük Ön is támogassa újságunk megjelenését, amely a településünk aktualitásait, 
közéleti információt, intézmények, civil szervezetek programjait teszi közzé minden 
hónapban!  A Kezdőkör Egyesület számlaszáma: 72100220-10037548 

Tisztelettel: Varga Albin 

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG 
a Hírmondó újságban!

Harmónia Beauty by Judit 
„Az angyali érintés”

 

Ha szeretnél kilépni a sűrű hétköznapokból,  
szeretnél feltöltődni és magadnak  

ÉN IDŐ-t ajándékozni,  
akkor szeretettel várlak kozmetikámban  
professzionális relaxációs kezelésekkel. 

Anti-ageing rituálék, ultrahangos kezelések,  
mélytisztító kezelések, masszázs,  

szempilla-, szemöldökfestés,  
kozmetikai szolgáltatások 
széles választékával várlak.  

A kezelések egyénre szabottak,  
a Bielenda Professzionális termékek támogatásával.  

9721, Gencsapáti, Béke utca 11/B. 
Szirmay Judit, okl. kozmetikus 

Bejelentkezés: +36-20-426-5939
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Kedves gencsapátiak, a Kezdőkör Egye-
sület nevében, ezúton is köszönjük az 
SZJA 1%-os felajánlásaikat, amelyet az 
egyesület szakmai programjaira, műkö-
dési költségeire – többek között a Hír-
mondó újság kiadására, települési rendez-
vényekre, művészeti csoportok szakmai 
munkájára – fordítottunk 2022-ben is.  
      Kérjük, idén is válasszon bennünket! 
Adószámunk: 18883680-1-18 

Köszönettel: 
Tanai Erzsébet, elnök 

 
A Gencsapáti KSE köszönetét fejezi ki 
mindenkinek, aki az adója 1% -ának fel-

ajánlásával segítette munkánkat. Egyben 
kérjük, hogy idén is támogassa egyesüle-
tünk tevékenységét! 
Adószám: 19892636-1-18 

Köszönettel:   
Gencsapáti Községi Sportegyesület 

Civil a pályán

„Ördög’Kő” a házassághoz! Közösség-
fejlesztés Gencsapátitól Perenyéig 
 
Támogatási szerződés száma: TOP-
5.3.1-16-VS1-2017-00003 
 
A kedvezményezett neve: Gencsapáti 
Művelődési Ház és Községi-Iskolai 
Könyvtár 
 
A projekt címe: „Ördög’Kő” a házasság-
hoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól 
Perenyéig 
 
A beruházás megvalósításának ideje: 
2018. szeptember 1. – 2023. január 25. 
 
Projekt összköltsége: 44 996 554 Ft 
 
A projekt elszámolható összköltsége:  
44 996 554 Ft 
 
Elnyert, szerződött támogatás összege:  
44 996 554 Ft 
 
Támogatás mértéke: 100 % 
 
„ Ha a falumról kell beszélnem vala-
hol, mindig nagyon büszkén teszem” 
      A támogatási időszak alatt megvaló-
suló projekt Gencsapáti Község Önkor-
mányzata, Perenye Község Önkor-
mányzata és a Gencsapáti Művelődési 
Ház és Községi Iskolai Könyvtár kon-
zorciumában zajlott, melynek célja a két 
településen a helyi értékek és az átörö-
kítés figyelembe vételével a helyi identi-
tás és kohézió erősítése. „Ember ilyet 
nem tud, ehhez ördögKő!”. Már a pro-
jekt címe is rejtett többlet értéket 
sugallt, melyre azért fényt derítettünk a 
megvalósítás alatt, hiszen a Gencsapáti 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes fel-

dolgozta és be is mutatta az Ördögkő-
höz kapcsolódó legendák egyikét a 
Szentkúton és több helyszínen a megyé-
ben, régióban. A tá mogatási időszakban 
bőséges program és a helyi identitást és 
közösségi összetartozást erősítő kiad-
vány került elkészítésre, megvalósításra 
mindkét településen. 
 
A projekt két legfontosabb átfogó célja a 
helyi lakosok megtartása, elvándorlásuk 
esélyének csökkentése illetve a termé-
szeti, építészeti-táji, kulturális- történel-
mi értékek feltárása megóvása, integrá-
lása a mindennapi életbe. Ezen célok 
elérése érdekében bevontuk a már meg-
lévő közösségeket, és új közösségek lét-
rejöttét támogattuk, segítettük. A Gencs -
apáti és Perenyei Borbarát hölgyek és a 
Gencsapáti „Félnótás” Férfi Népdalkör 
is a program során jött létre, a helyi 
aktivitást erősítő és alkotó csoportként.  
Nagy hangsúlyt kapott a projektben a 
helyi természeti, építészeti, kulturális és 
történelmi értékek további erősítése és 
megjelenítése a programokban, melyek 
természetesen mindenki számára nyi-
tott, elérhető formában kerültek meg-
rendezésre.  
 
További információ kérhető: 
Varga Albin  
+36/30/560-5099 

Sajtóközlemény

A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekei-
ért Alapítvány köszönti Önt, aki már 
korábban is nekünk juttatta jövedelema-
dója 1%-át, és Önt, aki reményeink sze-
rint ezután is alapítványunkat szeretné 
támogatni. 
      Az így elnyert összeg segít bennün-
ket abban, hogy a gyermekek óvodai 
életé nek tárgyi feltételei folyamatosan 
korszerűsödjenek. 
      Az óvodaudvar természetbarát anya-
gokból álló, biztonságos, játékokkal gaz-
dagodhasson. 
Az alapítvány adószáma: 18887653-1-18 
      Kérjük és köszönjük további támo-
gatásukat! 
 
Tisztelt Lakótársaim! 
      Ismét közeledik az adó bevallások 
időszaka. A cégek, magánszemélyek által 
adható személyi jövedelemadó 1% civil 
szervezeteink működtetéseit sokat segí-
tette. Kérem, ne feledjék ebben az évben 
is adományukkal segíteni a Gencsapáti-
Perenye Polgárőrség működését! 
Adószámunk: 18888283-1-18 

Tisztelettel és köszönettel:  
Benkő János, elnök 

 
Tisztelt adózó állampolgár, kedves 
gencs apátiak! 
      Ezúton is köszönjük eddigi felajánlá-
sait, amellyel a Gencsapáti Hagyomá-
nyőrző Néptáncegyüttes, illetve a Vasi 
Népdalstúdió és utánpótlás csoportjai-
nak szakmai munkáját támogatta. Ön 
idén ismét dönthet, hogy melyik szerve-
zetnek ajánlja fel az SZJA 1%-át. Kérjük, 
tiszteljen meg minket bizalmával. 
Gencsapátit. Célunk a helyi és vasi és a 
Kárpát-medence néptánc, népzenei 
hagyományának megőrzése, hiteles fel-
dolgozása és színpadra állítása, a helyi 
szokások életben tartása, átörökítése. 
      Gencsapáti Művelődési Ház és 
Könyvtár. Adószámunk: 16867006-1-18  
 
Köszönjük segítségét! 
 
Tisztelt Gencsapáti Lakosok! 
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők! 
 
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával támogassák az 
Apponyi Albert Általános Iskola alapít-
ványát. 
      Az alapítvány neve: Gencsapáti, 
Perenye Általános Iskoláskorú Gyer-
mekeiért Alapítvány 
      Adószáma: 18883147-1-18 
      Támogatásukkal segítik a gyermekek 
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítá-
sát, a szabadidős tevékenységük megvaló-
sítását, tehetséggondozását, jutalmazását. 
      Felajánlásukat előre is köszönjük! 
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Tájékoztató a Gencsapáti Egységes Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intézmény 
(GESZGYI) szolgáltatásairól 
 
Szociális étkeztetés:  
      A szociális étkeztetés keretében 
azoknak a gencsapáti lakóhellyel rendel-
kező, szociálisan rászorultaknak a leg-
alább napi egyszeri meleg étkezéséről 
gondoskodunk, akik azt önmaguk, ill. 
eltartottjaik részére tartósan, vagy átme-
neti jelleggel nem képesek biztosítani, 
különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichikai betegségük, 
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk 
miatt. Az intézmény főétkezésként napi 
egyszeri meleg ételt biztosít. Az étkezte-
tés során lehet igényelni normál és orvo-
si vélemény alapján különböző diétás 
ebédet. Az étkeztetést mindenki számára 
munkanapokon biztosítjuk. Étkezni 
lehet helyben az intézményben, elvitellel 
és házhoz szállítással. 
       
Házi segítségnyújtás:  
      Házi segítségnyújtás keretében gon-
doskodik az intézmény azokról a szemé-
lyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és 
róluk nem gondoskodnak. (Sztv.63.§.) 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási 
forma, amely az igénybevevő önálló élet-
vitelének fenntartását – szükségleteinek 
megfelelően – lakásán, lakókörnyezeté-
ben biztosítja.  
      A házi gondozó feladatai ellátása 
során segítséget nyújt ahhoz, hogy az 
ellátást igénybevevő fizikai, mentális, 
szociális szükséglete: saját környezeté-
ben, életkorának, élethelyzetének és 
egészségi állapotának megfelelően, a 
meglévő képességeinek fenntartásával, 
felhasználásával, fejlesztésével biztosí-

tott legyen. A segítségnyújtás gyakorisá-
gát mindig az egyedi szükséglet határoz-
za meg, mennyisége és formája mindig a 
gondozott igénye szerint alakul.   
       
Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás 
térítési díjfizetési kötelezettség ellené-
ben igénybe vehető szolgáltatás. Az ellá-
tásban részesülők térítési díjához jöve-
delmi helyzettől függően támogatást 
nyújt Gencsapáti Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete.  
 
A szociális étkeztetés igénybevételének 
személyi térítési díja: 

 
A házi segítségnyújtás igénybevételének 
személyi térítési díja: 

 
Az intézmény szabad kapacitás függvé-
nyében a szociálisan nem rászorult sze-
mélyeknek is biztosít házi segítségnyúj-
tást, ennek összege: 1.840 Ft. 

A GESZGYI hírei

Jövedelem- 
kategória (Ft)

Személyi térítési 
díj

0 – 70.000 178 Ft
70.001 – 100.000 422 Ft
100.001 – 130.000 503 Ft
130.001 – 170.000 655 Ft
170.001 – 200.000 704 Ft
200.001 – 740 Ft

Jövedelem- 
kategória (Ft)

Személyi térítési 
díj / óra

0 – 75.000 ingyenes
75.001 – 115.000 459 Ft
115.001 – 175.000 933 Ft
175.001 – 215.000 1266 Ft
215.001 – 1582 Ft

A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei 
Szervezete 2021. január 1-jétől támoga-
tó szolgálatot indított Szombathely, 
Körmend, Sárvár és Kőszeg járások 
területén. 
      A támogató szolgáltatás célja: a fo -
gya tékos személyek lakókörnyezetben 
történő ellátása, elsősorban a lakáson 
kí vüli köz szolgáltatások elérésének 
segítése, va lamint életvitelük önállósá-
gának megőrzése mellett a lakáson 
belüli speciális se gít ségnyújtás biztosí-
tása révén. A fo gya tékosságot minden 
esetben igazolni kell! 
      Pl.: speciális személyi szállítás, szál-
lító szolgálat működtetése akadálymen-
tes kisbusszal, ügyintézés,vásárlás, 
gyógyszer íratás, kiváltás, információ 
nyújtás, meghatalmazással végzett fel-
adatok, gondozás, készségfejlesztési 
tevékenység: torna, tanulás, felolvasás, 
fejlesztő játékok, mobilizáció: mozgatás, 
séta, szabadidős tevékenység: közösségi 
program, hobbi támogatás, gyermekek 
szállítása - iskolába, óvodába, fejlesztés-
re, vizsgálatra, felnőttek szállítása: vizs-
gálatra, ügyintézésre 
      Amennyiben környezetükben van 
olyan személy, aki fogyatékossági támo-
gatásban, vakok személyi járadékában, 
illetve magasabb összegű családi pótlék-
ban részesül, és a szolgáltatás felkeltette 
az érdeklődését, a következő elérhetősé-
geken egyénre szabottan bővebb felvilá-
gosítást lehet kérni: 
 

Tel.:  +36 70 933 8813 
E-mail: zsuzsa.tothne@voroskereszt.hu;  

vasmegye@voroskereszt.hu 
9700 Szombathely,  
Domonkos utca 8. 

Új támogató 
szolgálat indult

Mond(m)óka – tár 
Kedves gyerekek, kedves szülők! Ezen-
túl minden számban találhattok egy 
kedves mondókát, mely az évszakhoz, 
jeles naphoz, ünnephez kapcsolódik!  
      Lesznek lovagoltatók, hintáztatók, 
ölbeli mondókák, és olyanok is, melyek 
a nagyobbacska, óvodás gyermekekhez 
szólnak! Ezzel párhuzamosan a Gencsa-
páti Művelődési Ház facebook oldalán 
találhattok minden hónapban egy vide-
ót, melyben megmutatom, hogyan is 
játszhatjátok el az adott mondókát, 
vagy épp énekelhetitek közösen a da -
locskákat! Sok-sok vidám mondóká-
zást, önfeledt együtt töltött pillanato-
kat kívánok!  

      Most két kis farsangi mondókával 
készültem nektek! A videót keressétek a 
facebookon! 

Farsang van, farsang van,  

Járjuk a táncot gyorsabban,  

Förgeteges ez a bál,  

Még a ház is muzsikál.  

 

Azért varrták a csizmát, 

Hogy táncoljunk benne, 

Ha rongyos is, ha foltos is, 

Illik a tánc benne.
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Nappali ellátás: 
      A nappali ellátás célja, hogy ingyene-
sen, koruknak és egészségi állapotuknak 
megfelelő, hasznos programokat bizto-
sítsunk az idősebb korosztály számára. 
Olyan programokat, témákat keresve, 
amelyek érdeklik őket, illetve hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a mindennapi élet-
üket aktívan, hasznosan és tartalmasan 
töltsék.  

Heti program a klubban: 
Hétfő: Egészségnap (az egészséghez, 

betegségekhez kapcsolódó programok: 
vérnyomás-, vércukor-, testsúlymérés, 
egészségügyi előadások, masszázsülés, 
biopolár gyógylámpa-„fényzuhany”, 
mágnesterápiás készülék) 

Kedd: Videó nap (régi és új filmek 
vetítése kivetítőn, mozi, fényképek néze-
getése, „sztorizgatások”, kerekasztal-
beszélgetések egy adott témához, film-
hez (állatok, kertészkedés, gyógynövé-

nyek, természettudományok, „csináld 
magad”, utazás) kapcsolódóan  

Szerda: Játék nap (agymozgatás - 
népszerű és kedvelt televíziós vetélkedők 
másolása kimondottan az idősebb kor-
osztálynak: Aktiviti, Szerencsekerék, 
Legyen Ön is milliomos!, Ország, város , 
híres ember…, Tudáspróba, Logi story, 
társasjátékok, magyar és francia kártya) 

Csütörtök: Sport nap (testmozgatás: 
futópad, szobabicikli, séta, kirándulás a 
környéken, kültéri sporteszköz haszná-
lata, igény esetén jóga, időstorna, gyógy-
torna szervezése) 

A programok minden nap 13.00 órakor 
kezdődnek, a Hunyadi út 225. szám alatt 
található Szociális Szolgáltató Központban.  
      A klub az adott programok mellett, 
8.00 órától 16.00 óráig várja mindazokat 
a „szépkorúakat”, akik egyedül vannak 
otthon, vagy magányosnak érzik magu-
kat, kis segítséggel szívesen kimozdulná-
nak otthonról, szeretnek emberekkel 

beszélgetni, vagy csak társaságban lenni, 
barátok között és jó hangulatban meg-
ebédelni. Ebéd után egy picit pihenni, 
sütizni, kávézni. Jöjjön el hozzánk, néz-
zen körül bátran minálunk! Családias, 
meleg környezetben, szakképzett gondo-
zókkal várjuk Önöket, családtagjaikat! 
Az ellátások igénylése: 

Az intézmény szolgáltatásainak 
igénybevétele önkéntes, kérelemre indul, 
amit a GESZGYI intézményvezetőjéhez 
kell benyújtani.  

Nyomtatvány, bővebb információ, 
segítség az ellátásokkal kapcsolatban 
Palatin Vivien intézményvezetőnél kér-
hető az intézmény nyitvatartási idejében 
(hétfő–péntek: 8.00–16.00 óra).  

Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225. 
Tel.: 94/510-835, 30/549-2552 
E-mail: gencsik@gmail.com
Messenger: „Aktív szépkorúak”
Facebook: Gencsapáti Idősek Klubja
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Néhány kép a klub decemberi programjaiból:

Érkezik a Mikulás

Készülődés a Betlehemes találkozóra

Karácsonyi összejövetel Zenés évzáró 

Karácsonyi kézműveskedés a klubban Betlehemezők a klubban

A karácsonyi fények nyomában

Ovisok lucázása
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

A Gencsapáti Plébánia 
2022. évi hitéleti statisztikája 
KERESZTELÉS 32 fő 

Gencsapáti 24 fő 
Perenye 8 fő 

HÁZASSÁGKÖTÉS 6 pár 

TEMETÉS/ ELHUNYTAK SZÁMA 28 fő 
   Ebből:        gencsapáti lakos 17 fő    (11 nő, 6 férfi) 

perenyei lakos 11 fő      (6 nő, 5 férfi) 
Szentséggel ellátva 15 fő 
Szentséggel nem ellátva         13 fő 

ELSŐÁLDOZÓ 13 fő 

BÉRMÁLKOZÓ 9 fő 

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldog-
asszony napján ünnepeljük Urunk, 
Jézus templomi bemutatását.  

Arra az eseményre emlékezünk, hogy 
negyven nappal születése után szülei 
elvitték Jézust a jeruzsálemi templomba 
és bemutatták őt Istennek. Mária és 
József azt teszik, amit a törvény előír szá-
mukra. Cselekedetükkel azt fejezik ki, 
hogy a gyermek nem csak az övék, 
hanem valójában és elsősorban Istené. 
Igaz ez minden gyermekre, de legfőkép-
pen Jézusra, aki az Isten Fia. Az áldozat, 
amit Mária és József felajánl, hálaadás és 
a köszönet megnyilvánulása.  

Milyen jó lenne, ha az ő példájukat 
látva minden szülő Isten ajándékának 
tekintené gyermekét! Milyen jó volna, ha 
minden szülő, amikor elhozza gyerme -
két a templomba és megkeresztelését 
kéri, akkor egyúttal Istennek ajánlaná 
gyermekét, és az ő gondoskodását és 
áldását kérné gyermeke számára! 

Ott, a jeruzsálemi templomban a fia-
tal szülők találkoznak két idős, az ószö-
vetségi népet jelképező személlyel, Sime-

onnal és Annával. A gyermek Jézusban ez 
a két idős ember felismeri a Megváltót, 
akinek jövetelét Isten egykor megígérte, 
s akit évszázadokon át várt az ószövetsé-
gi választott nép az isteni ígéret alapján. 
Abban az időben mindenki a Megváltó 
jövetelére várt. Jézus korában a római 
megszállás miatt a köznép gondolatait 
nap, mint nap foglalkoztatta a szabadító 
érkezése. Azt remélték, hogy Isten majd 
küld egy uralkodót, egy hadvezért, aki az 
elnyomóktól megszabadítja a népet és 
kivívja az ország függetlenségét. Ezeket 
az elvárásokat azonban Jézus nem fogja 
teljesíteni, mert ő nem politikai értelem-
ben szabadító, hanem lelki értelemben, 
azaz a bűntől és annak következményé-
től szabadítja meg az emberiséget meg-
váltó szenvedésével és halálával. 

Figyelemre méltó, hogy Simeon is 
ebben az értelemben beszél Jézusról, 
mint Szabadítóról, bár jól ismerte kor-
társainak gondolkodását és elképzelését 
az eljövendő Messiásról. Amikor Simeon 
szeretettel karjába veszi a Gyermeket, 
akkor azt állítja róla, hogy nem csak a 

Krisztus az emberek világossága
zsidóság számára hanem minden nem-
zet számára szabadulást hoz, azaz Jézus 
minden ember Megváltója. Aztán pedig 
arról beszél röviden, hogy a gyermek az 
ellentmondás jele lesz, akivel sokan szem-
beszállnak, és az ő elutasítása Édesanyjá-
nak, Máriának is fájdalmat fog okozni.  

A mai ünnephez kötődik a gyertya-
szentelés szép hagyománya. A gyertya 
egyszerű jel, önmagáért beszélő jelkép. 
Nem lobogó tűz, hanem csak egy kicsiny 
láng. A gyertya arra figyelmeztet, amit az 
Úr Jézus mondott tanítványainak: „Úgy 
világoskodjék a ti világosságtok, hogy az 
emberek lássák jócselekedeteiteket és 
dicsőítsék Atyátokat, ki a mennyekben 
van.” Az ünnepnap üzenete ez: hívő 
emberekként égő gyertyaként, Krisztus 
fényével kell világítanunk a sötétségben 
vergődő embereknek. Ezért menjünk mi 
is bátran Krisztus elé, a Világosság elé az 
Isten házába, ott megtalálhatjuk Őt, a 
szentmise áldozatában, találkozhatunk 
vele az Oltáriszentségben. Köszöntsük 
Őt, mint Urunkat, Üdvözítőnket.  

Gombos Bálint, plébános

December 14-én, szerdán az esti szentmisét követően a szom-
bathelyi Oladi Szentháromság Vegyeskar csodálatos adventi 
hangversenyét láthattuk a Plébániatemplomban Györkéné 
Mölcs Mária vezényletével. Köszönjük az élményt!

Adventi hangverseny
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Petőfi Sándor születésének (1823. 01. 01. 
Kiskőrös) 200. évfordulóját ünnepeljük, és 
ennek kapcsán egész évben programokkal, 
eseményekkel emlékeznek szerte az 
országban a költőre, forradalmárra, nem-
zeti hősünkre. Rövid élete alatt közel ezer 
verset írt, így méltán nevezhetjük a 
magyar költészet egyik legkiemelkedőbb 
alakjának. Ő a magyar romantika kitelje-
sítője, és olyan témákat honosított meg a 
magyar költészetben, melyek odáig isme-
retlenek voltak: a családi líra, a szerelmi 
költészetében a hitvesi, házastársi szere-
lem ábrázolása, tájköltészetében pedig a 
„puszta”, a magyar Alföld méltó rajza. Ő írt 
először verseiben a világszabadságról. Köz-
érthetően, egyszerűen szólt mindenkihez, 
a nép nyelvét beemelte az irodalomba, a 
gondolatokat állította középpontba. A 
„márciusi ifjak” egyik vezetőjeként részt 
vett az 1848. március 15-i forradalomban, 
majd a szabadságharcban is részt vállalt, és 
a történészek jelenlegi álláspontja szerint 
az életét is áldozta a magyar hazáért, 
hiszen 1849. július 31-én esett el a segesvári 
csatát követő menekülés közben. Azonban 
eltűnésének minden körülménye még a 
mai napig sem tisztázott.  

Mi is méltóképpen szeretnénk megemlé-
kezni Petőfi Sándorról, így a helyi prog-
ramokat, és rendezvényeket is átszövi 
ebben az évben Petőfi. A Hírmondóban 
minden lapszámban egy verssel emléke-
zünk, és kövessék híreinket, facebook 
oldalunkat, mert az év során több prog-
rammal készülünk az emlékév kapcsán!
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A Magyar Kultúra Napját 1989 óta min-
den évben január 22-én ünnepeljük meg 
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le egy 
nagyobb kéziratcsomag részeként és 
jelölte meg dátummal Csekén a Him-
nusz kéziratát. Idén a 200. évfordulóval 
kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyökere-
inknek, nemzeti tudatunk erősítésének. 
A jubileum kapcsán összeszedtünk pár 
érdekességet a Himnuszról. 

Mi volt előtte? 
      Kölcsey műve előtt a katolikus ma -
gyarság néphimnusza a Boldogasszony 
Anyánk, és az Ah, hol vagy, magyarok 
tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a re -
formátus magyarságé a Tebenned bíz-
tunk, elejétől fogva (90. zsoltár) volt. 
 A 19. század elején ugyanis hivatalos 
alkalmakkor Magyarországon az osztrák 
császári himnuszt játszották, de mellette, 
mint a magyarság kifejezője gyakran fel-
hangzott a Rákóczi-nóta vagy más néven 
a Rákóczi-induló is. A Himnuszt a ma -
gya rok közmegegyezése tette nemzeti 
imádsággá, és valójában csak 1989-ben 
került be a Magyar Köztársaság alkotmá-
nyába, és vált hivatalossá.  

Külföldön is velünk van… 
      …ugyanis a Himnusz egy részlete 
megtalálható az útlevelünkben. UV-fény 
alatt válik láthatóvá a megzenésített vál-
tozat kottája, a szöveg egy része pedig 
dombornyomással szerepel a lapjain.  

Van szobra is 
Kölcsey Ferenc költeményét, a ma -

gyar nemzeti Himnuszt idéző, 2006 
májusában felavatott alkotást V. Majzik 
Mária Magyar Örökség-díjas képzőmű-
vész készítette. 

Márványból, mészkőből és bronzból 
készült, a szobor közepén egy istenalak 
látható, ezt veszi körül sugaras alakban a 
vers szövege. 

A 4 méter magas és 9 méter széles 
alkotást 21 harang egészíti ki, amin ün -
nepnapokon a Himnusz szólal meg, 
minden vasárnap délben pedig a déli 
harangszó. 

Első hivatalos felcsendülései 
      1844. augusztus 10-én Óbudán a Szé-
chenyi nevű gőzös vízre bocsátása után 
az óbudai hajógyárban szólalt meg elő-
ször nyilvános ünnepségen a Himnusz. 
Majd ezt követően 1844. augusztus 15-én 
Pest, Rákos mezején Nagyboldogasszony 
ünnepén először hangzik el egyházi szer-

tartás keretében, kb. ötvenezer ember 
jelenlétében.  

Terv a lecserélésére 
      1949-ben nem sokkal a nemzeti cí mer 
lecserélése után, Révai József tervbe vette, 
hogy Illyés Gyulával új himnusz szöveget 
írat, melyet Kodály Zoltánnal akart meg-
zenésíttetni. A terv azonban a két művész 
visszautasítása miatt nem valósult meg. 

A Magyar Kultúra Napja – a Himnusz 200. évfordulója

Petőfi 200 PETŐFI SÁNDOR 

TÉL VÉGÉN 
Örültök úgye a kies tavasznak? 
Maholnap eljő, s annyi élvet ad! 
A réteken majd méhek táboroznak, 
Megostromolni a virágokat. 

S amíg elszántan ütközetre mégyen 
A szűz bimbók mézéhes ellene: 
Csicserg a szomszéd lombozat hüsében 
Madárajakról lelkes harczene. – 
  
Elzárkoztában a kihalt kebelnek 
Engem virág, dal, méh nem érdekel... 
Ohajtásim mégis mivégre kelnek? 
Hogy menjen a tél, menjen gyorsan el. 
  
Én a tavaszt csak annyiból kivánom, 
Mert melegebbek lesznek a napok, 
S mint mostan, akkor hűlt rideg tanyámon 
Kopott ruhámban fázni nem fogok. 
  
Debrecen, 1844. február
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December 24-én negyvennégy, kipirult 
arcú kisgyermek várta, hogy előadhassa a 
falu közösségének, ők hogyan készültek 
a Kis Jézus fogadására. Még egy kis mik-
rofonpróba, egy kis bátorítás, és kezdőd-
het az előadás. Minden gyermek átérezve 
az ünnep szépségét, igyekezett, hogy a rá 
kiszabott feladatot hibátlanul teljesítse. 
Nagy volt a tét, hiszen egy hónapig heti 

két délutánjukat áldozták arra, hogy ezen 
az estén elvarázsolják a közönséget. Ren-
geteg idejük, és még több munkájuk fek-
szik benne. Nem akartak hibázni. Kis 
arcukon látszott, hogy mennyire szeret-
nék, ha mindenkinek tetszene az előadás. 
Elhangzanak a kis versek, énekek, és a 
végén a közös éneklés után a megköny-
nyebbült sóhaj. „Idén is sikerült!” A sek-
restyébe már csupa mosolygós, csicsergő 
kisgyermek lépett be.  
       Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni, legelőször a gyerekeknek, akik vállalták 
a pluszmunkát. Köszönöm a csodálatos 
zenekarnak, hogy emelték az est fényét. 
Név szerint: Lénárd Ágotának, Egervölgyi-
né Soós Ildikónak, Vargáné Geider Eszti-
nek, Kovács Virágnak, Kovács Kincsőnek, 
Őry Orsolyának, Tóth Krisztiánnak, Pék 
Attilának és Viktornak, Lénárd Tamásnak. 

Jézuskavárás 2022. december 24.

Az élő adventi kalendáriumhoz kapcso-
lódóan idén is játékok hirdettünk. Kö -
szönjük, hogy idén is közel 80 részvevő 
adta le az összegyűjtött puzzle darabo-
kat. Reméljük a jutalmat mindenkihez 
sikerült eljuttatnunk! 

Mozdulj Gencsapátiért Egyesület

Puzzle gyűjtő 
játékKöszönjük minden jelentkezőnek az abla-

kok díszítését, és a kedves készülődést. A 
teljesség igénye nélkül adunk egy kis ízelí-

tőt az adventi ablakokból. Reméljük ked-
vüket lelték a karácsonyra hangolódásban. 

Mozdulj Gencsapátiért Egyesület

Élő adventi ablakok 2022

Köszönöm Varga Attilának a hangosítást, 
és Borsfai Rihárdnak a világítást. Köszön-
jük Bálint atyának az ajándékokat! 
      A gyerekekkel együtt remélem, hogy 
műsorunkkal mi is hozzá tudtunk járul-
ni az Önök karácsonyi ünnepéhez.  

Gyöngyi néni 
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