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Levél gyermekeimnek
Van egy csodálatos világ, azon a világon
kívül, amelyet a mostani világban tapasztalunk, amit ma a felszínen élünk. Ezt az egy
örömhírt szeretném nektek elmondani. Ennek
az örömhírnek a megismeréséhez csupán nyitott fülre és szemre van szükség. Ha ez nincs
meg bennetek, akkor ennek az írásnak az olvasása itt befejeződik, gondolom. De oly sok
minden érdekel benneteket ebből a világból,
annyi mindent kipróbáltok magatok is, bízom
benne, ez az út is érdekelhet benneteket. Bár
olykor jól sikerülnek, máskor nem igazán ezek
a próbálkozásaitok, most a nyitottságotok
elég lesz. A megismeréshez. Az elfogadáshoz
kell azonban nyitott elme és szív is. De ez
már gondolataink mélységének és a szabad
akaratunknak a kérdése.
Még bevezetőként el szeretném mondani,
hogy miért is szeretném ezt átadni nektek,
miért szeretném ezt írásba foglalni nektek?
Szülői kötelességem, emberbaráti késztetésem,
az örömöm megosztásának vágya minden szeretett fiatal barátommal, testvéremmel. Veletek elsősorban gyermekeim. Egyfajta belülről
fakadó bölcsességem, felnőtt gondolkodásom
30 éve tapasztalatának továbbadása az, ami
erre ösztökél. Ez egy érzelmes levél, apai szavakkal, emberi érzelmekkel. Vállalom!
Gyermekeim és minden érdeklődő fiatal
testvérem, aki az olvasásban idáig jutottál,
térjünk a tárgyra, röviden mindössze 6 pont
örömem oka, melyet ugyanezen örömmel
megosztok veletek:
1. Isten szeret Téged! Személyesen, név szerint.
Nem csak úgy általában.
2. A bűn elválaszt ettől a szeretettől! A te szabad döntésed, ha ezt a szeretetet a bűnöddel
visszautasítod.
3. Jézus már megváltott! Minden bűnödet, eddig
és ezután elkövetetteket is, az ő szeretetével
fölvitte a keresztfára.
4. Térj meg! Bánd meg bűneidet! Ember vagy,
bánd meg emberi gyarlóságodból elkövetett
bűneidet minden nap, ha kell! Isten megbocsát,
hisz bűnösként szeret téged, emberként szeret
téged.
5. Megkapod a Szentlelket! Örök ígéret, Isten
örök szövetsége. A benned kiirthatatlan jó,
az maga a Szentlélek.

6. Dicsőítsd Istent barátaid, testvéreid közösségében! Ne rejtsd el az örömödet, add tovább
másoknak is, és viszont, mások örömének te
is légy részese!
Mindössze ennyi az örömöm oka. Ez a csodálatos világ egy karnyújtásnyira van tőletek. El
lehet utasítani, szabad akaratból. De ha annyi
minden örömforrást kipróbálsz a mai trendek
sugalmazásából, a televízió, internet által bemutatkozó celebek látszólagos örömeit hajszolva, utánozva, én akkor a te bátor útkereső
hajlamodra hivatkozva ezt az utat is szeretném
figyelmedbe ajánlani. Nem kipróbálásra, mert
én biztos vagyok abban, hogy örömed elérését
csak egyedül ez az út biztosítja, hanem tartós
használatra. Ha könnyen el tudod fogadni egy
olcsó reklámfogásban azt, hogy az neked életed
végéig tartó örömet fog szerezni, nyitott szíved
segít majd abban, hogy erre az ingyenesen
választható útra lépj.
Ami még fokozhatja örömödet, ez a csodálatos világ lehetőséget kínál az újrakezdésre. Bármely időpillanatban, akármilyen mélységből,
bármilyen másik útról rálépve erre az igazra,
bármilyen zsákutcából visszafordulva.
Ne gondold, hogy ez a csodálatos világ majd
a másvilágon jön el. Ez nem a túlvilág, nem
egy majdan bekövetkező jövőbeni lehetőség.
Érdemeket sem kell gyűjteni, hogy ráléphess.
Itt van előtted, most, ma. A te szívednek a
döntésére vár, vagy talán már nem is vár,
mert lángra gyullasztott, érzelmeidet szabadjára engedte, mint amikor szerelmes vagy,
és legszívesebben sírnál örömödben. Én leg-

alábbis ebben bízok, ezért is osztom meg veled.
Ez az örömhír, ami nem okoz csalódást. Talán
néha elbizonytalanodsz majd, hogy valóban
ez adja-e a tartós örömet és boldogságot. Keress tovább bátran! De! Megint 30 év felnőtt
tapasztalatából mondom – vagy elfogadod,
vagy mosolyogsz rajta, de gondold végig – ez
az a tiszta forrás, amelyből bármikor bátran
ihatsz, ez az a sziklaperem, amire bármikor
bátran kiállhatsz, nem inog meg soha. Ezt
az örömhírt nem ember alkotta, én csak arra
kaptam feladatot, hogy továbbadjam. Sőt a
feladatom ennél is egyszerűbb: ha felismertem és magam elfogadtam, csak akkor adjam
tovább. Jelentem, megtettem: felismertem,
elfogadtam, továbbadtam.
Ha ez nem így volna, akkor csak hamis
moralizálás, erkölcsi intelmek jogtalanul rátok
hintett zápora lenne e szavak egymásutánja,
amihez nem lenne jogom. Jogom van viszont
bűnös emberként is, akár nálatok bűnösebbként is, sőt kötelességem is ezt gyermekeimnek,
fiatal útkereső testvéreimnek továbbadni.
Ezzel e kötelességemet persze nem tudtam
le, nincs szó elégedett hátradőlésről. Napról napra feladatom a megtérés, de van egy
vezérfonalam – ez a 6 pont, ami mentén ha
néha imbolyogva is, de kitartok. Vagy éppen
magam is visszatérek. Ezt ajánlom nektek
is, szívemből kívánom, hogy elméteket és
szíveteket nyissátok meg ennek elfogadására,
Isten személyesen számotokra készített - egyedül üdvözítő - tervének befogadására, átadni
kívánt örömöm okára!
Frigy József
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Húsvét üzenete, 2020 – Dr. Takács Gyula
Húsvét hajnalán néhány asszony Jézus sírjához
ment. Azonban nem találták Jézus testét. Üres
sírt találtak. Szavukra a tanítványok is a sírhoz
futottak, de ők is üresen találták a sírt.
Vajon a mi húsvétunk milyen lesz most? Üres
lesz a húsvét? Ünnep nélkül, felemelő szertartások nélkül, üres szívvel? Hisz nem tudunk a
templomban ünnepelni.
Amikor a tanítványok látták Jézus üres sírját,
az összehajtogatott gyolcsleplet és a kendőt – akkor hittek. Megértették, hogy a szörnyű szenvedéseknek, amik az előző napokban történtek, így
kellett történniük. Hittek Jézus szavának, és megértették a szeretetet, amellyel Jézus szerette őket,
és föláldozta magát értük. Nagypéntek sötétjét
eloszlatta szívükben a Húsvét hajnalának fénye.
Ez a Fény a feltámadt Krisztus volt. A feltámadt
Krisztus egyszerre ott állt a szívük közepén, és így
köszöntötte őket: „Békesség nektek!”. Ők pedig

leborultak előtte, és a boldog hívők imádásával
vallották: „Én Uram, én Istenem!” Ha el is tűnt
előlük Jézus újra, ők nem érezték magukat árván,
elhagyottan, hanem buzgón imádkozták: „Jöjj el,
Uram Jézus!” És szívükben meghallották Jézus
válaszát: „Igen, hamar eljövök!”
Legyen a mi Húsvétunk is a boldog hívők
ünnepe. Ünnepeljük a feltámadást hittel – a hit
megérteti velünk, hogy a Húsvét nem üres akkor
sem, ha testi jelenlétünkkel nem tudunk részt

venni a feltámadási szertartásokon. Otthonainkban a szentmise időpontjában elcsendesülve,
lélekben kapcsolódjunk be a Szent Áldozatba.
Használjuk fel a rádióban és a TV-ben közvetített szentmiséket is, hogy átélhessük Krisztus
kereszthalálának titkát: Azt, hogy így szeretett
bennünket az Isten – és Krisztus feltámadásának örömét: ugyan szemmel nem láthatjuk, de
Krisztus velünk van minden nap. Fogadjuk be
szívünkbe Krisztus békéjét – a békét, amit csak
Ő adhat meg. Adja is meg mindnyájunknak –
ezt kívánom mindenkinek – a Húsvét örömét
és békéjét, a Húsvét áldott ünnepét!
A húsvéti ételáldást ebben az évben úgy
végezzük, hogy otthonainkban készítsük elő a
megáldásra szánt ételeket, és nagyszombaton,
2020. április 11-én 17 órakor az egész plébánia területére érvényesen megáldom a húsvéti
ételeket.
Gyula atya

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról

TARTALOM:

Számít a dátum is. Vezércikkünk a nagyböjti felkészülés jegyében
íródott még február végén. Akkor még a mi környezetünkben nem
igazán volt érezhető a világjárványnak bármilyen hatása. Életünkre
csak annyi hatással bírt, hogy minden televíziós, internetes vagy
nyomtatott híradás ezzel kezdődött. Azóta nagyot fordult velünk is
a világ. Akár a mi újságunk is a COVID-19 (Coronavirus Disease
2019 – koronavírus betegség, amely 2019-ben jelent meg Kínában)
címlappal kezdődhetett volna. Hiszen mostanság ezzel kelünk, ezzel
fekszünk. Nem vesszük félvállról, hiszen jócskán betolakodott békés
mindennapjainkba. Újságunkban is több ezirányú felhívást, összefogásra buzdítást közlünk. Ami miatt a címlapot illetően mégsem
változtattunk eredeti szándékunkon, az egyfajta reménykedés, egy
olyan belénk oltott természetes hit, amely soha nem hagyhat el
embert, semmilyen veszélyben, betegségben nem csorbul.
Hiszen van a húsvéti várakozásnak minden évben, nem csak
az ideiben – egy elmélyülésre lehetőséget adó szakasza. Ez pedig a
Nagyböjt, egyfajta tisztulásra, lelki megújulásra való felhívás. Ehhez
a felhíváshoz pedig igencsak szervesen kapcsolódik a címlapon
található írásunk gondolatmenete is. Kapcsolódik Nagyböjthöz,
Húsvéthoz, de a koronavírus vészhelyzet után vágyott megtisztuláshoz is. Újrakezdés lesz, már semmi nem lesz olyan, mint annak

Levél gyermekeimnek ................................................... 1
Aktuális számunkról...................................................... 2
Zsuzsa néni búcsúzik...................................................... 3
Iskolai hírek .................................................................. 4
Magyarlak aranylapjairól .............................................. 6

előtte. Mi kisemberek abban bízunk, hogy a világ döntéshozói is
átértékelik a saját területükön célkitűzéseik fontossági sorrendjét,
talán egy olyan irányváltást fogalmaznak meg ebből a helyzetből
következtetésként levonva, amely egy békésebb, egyenlőbb világ
kialakulásához vezet el bennünket.
Gondolhatnánk persze, hogy a minket körülvevő világ gondjait
nem mi fogjuk megoldani. Ha így is van, a magunk részét azért
hozzátehetjük! Mi most csak kicsiben gondolkodunk, csak a saját
kis portánkon próbálunk jobbá válni. Ez elég is! Ahogy Teréz anya
megfogalmazta: „Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket,
nagy szeretettel.” Majd ez a sok kicsi összeadódik, és máris nagyot
alkottunk. Mindannyian, közösen.
Húsvéti Hírmondónk megjelenésével kapcsolatban is vannak
még aggályaink, vajon a nyomda dolgozik-e még? Ha igen, akkor
miként tudjuk elhozni onnan a kinyomtatott példányokat? Lesz-e
aki minden házhoz elviszi? Most hasonló kétségek napról napra
megtalálnak minket, mondhatnók, ez egy „törpe-gond”. De bizakodunk, kicsiben is nagyban is, ebben töretlenek vagyunk. Leginkább
abban bízunk, hogy mindannyian egészségben olvashatjuk majd itt
átadott sorainkat. Most ez a legfontosabb! Egymásra vigyázni.
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Nyugdíjba vonult óvodánk vezetője
2020. január elsejével nyugdíjba vonult
a Magyarlaki Micimackó Óvoda vezetője,
Rojkó Gáborné, a gyerekek Zsuzsa nénije.
A főiskolai tanulmányait követően először
Csörötneken szolgált óvónőként, majd ezt
követően 1991. augusztus 17-től, óvodánk
megnyitásától fogva folyamatosan segítette a
gyermekek nevelését, gondozását, irányította
az intézményt Magyarlakon. Munkája során
rendszeresen törekedett szakmai tudásának
gyarapítására, számos tanfolyamot sikeresen
elvégzett. Megszámlálhatatlan gyermek, több
generáció is felcseperedett Zsuzsa néni gondos,

óvó és szerető kezei között, többek között
jómagam is. Szakmai tudásán felül, mindig
számíthattak rá a szülők, az Önkormányzat,
akár munkaidőn túl is. Jelentősen hozzájárult
településünk formálásához, tartást, illemet és
tudást adott minden felnövő gyermek számára.
Köszönet érte! Huszonkilenc év nem kis idő,
de talán visszagondolva csak egy pillanatnak
tűnik, és hirtelen itt a búcsúzás ideje. Mindig szeretettel gondolunk Önre, egészségben
eltöltött, tartalmas nyugdíjas éveket kívánok
Magyarlak község lakossága nevében!
Monek Dávid, polgármester

„Örökségünk” hálózat építése tananyagfejlesztéssel
Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája 2019 decemberében bázisintézményi szerepet vállalt az „Örökségünk” hálózat építése a Nyugat-Dunántúlon c. Leader-projektben. A pályázati lehetőséget Kocsis
Zsolt, Csörötnek polgármestere ajánlotta a tagintézmény figyelmébe,
aki nyomban a kezdeményezés élére is állt. A program gesztora az
Alpokalja¬-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület Páliné Keller Csilla irányításával, partnerek: Csörötnek Község Önkormányzata és a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület. A projekt megvalósulását Wellner Andrea,
a Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája,
Kollégiuma és ÁMK-ja igazgatónője mint szakmai mentor segíti. A
A Rába-völgye írócsoport megbeszélése (Fotó: Pap Eszter)

A szakmai munka irányítói: Kovács Zsuzsanna, Mezeiné Kiss Katalin,
Wellner Andrea (Fotó: Pap Eszter)

Műhelymunka Őriszentpéteren (Fotó: Wellner Andrea)

2020. április

projektmenedzseri feladatot iskolánk egykori diákja, Pap Eszter látja
el, a szakmai munkáért Mezeiné Kiss Katalin tanárnő felel. A helyi
írócsoportot Kovács Zsuzsanna tagintézményvezető koordinálja.
A projekt elsődleges feladata olyan speciális interaktív tananyag
fejlesztése a hetedik évfolyamos tanulók számára, amely felöleli a
négy mikrotérség (Őrség, Vendvidék, Rába-völgye, Szentgotthárd)
történelmét, földrajzát, építészeti értékeit, hagyományait, gasztronómiáját, híres szülötteit, turisztikai attrakcióit és egyéb sajátosságait.
Az írócsoportok által összegyűjtött anyagokból témahét-munkafüzetet
adunk ki, amely öt tanítási nap alatt, illetve projekthét keretében
abszolválható. A kísérleti és az éles témahét közös záró alkalommal
(fórum, fesztivál, kirándulás) zárul. A projekt keretében sor kerül
pedagógus-továbbképzésre, valamint szakmai útra Hejőkeresztúrra
a KIP-program (csoportmunka-szervezésen alapuló tanítási módszer,
amely eredményesen alkalmazható a tanulók motiválásához, tudásszintjük emeléséhez) megismerése céljából.
A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola mint ökoiskola célja a
programban való aktív közreműködéssel: az általános iskolás korosztályú
gyermekek körében a helyi identitás erősítése; szélesebb körű tudás
átadása rendhagyó pedagógiai módszerekkel, személyes találkozások és
tapasztalások által. A munkafüzet nemcsak a tanulóknak szól, hanem
a családok és a helyi közösségek is lapozhatják, és útra kelhetnek
együtt felfedezni értékeinket. A szakmai műhelytalálkozók hozzájárulnak továbbá a térségen belüli és térségek közötti pedagógushálózat
erősödéséhez is.
Mezeiné Kiss Katalin
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Alsó tagozatos tanulók farsangja
2020. február 21-én került megrendezésre
iskolánk alsó tagozatos farsangja. A rövid
jelmezes bemutatkozás után „székfoglaló”
nevű játékkal és „seprűtánccal” kezdtük a
farsangi mulatságot. Örömmel láttuk, hogy
kézzel készített jelmezek is megjelentek idén
a rendezvényen. Köszönjük a lelkes anyukáknak, apukáknak, hogy időt nem sajnálva,
segítettek gyermekeiknek ötletes jelmezbe
bújni! Ezután közös tánccal folytatódott a
rendezvény. Nád a házam teteje és Kacsatánc
c. ismert dalocska melegítette be a kicsi, de

annál lelkesebb gyerekeket. Idén is tréfás
játékokkal színesítettük a rendezvényt, volt
lufifújó verseny, csokievés kéz segítsége nélkül, pudingetetés csukott szemmel, lufitánc,
puszedlievő verseny és újságpapírtánc. Ez
utóbbi aratott idén osztatlan sikert. A disco
előtt közös vonatozással alapoztuk meg a
hangulatot. A szünetben „büfé” gondoskodott az éhes kis gyomrokról.
Fáradt, de mosolygós arcok árulkodtak a
nap végén, hogy idén is sikerült elűznünk a
hó nélküli, enyhe telet.

(További képekért kérjük, látogasson el iskolánk
facebook oldalára is, melynek neve: MagyarlakCsörötnek Általános Iskolája. Köszönjük!)
Stepics Zsanett

Környezeti nevelés digitálisan
Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájában 2020. március 16tól a koronavírus-járvány okozta kormányzati intézkedések miatt
megüresedtek a tantermek, és digitális munkarend lépett életbe.
Pedagógusaink nyitottak és tettre készek az új helyzet megoldására.
Eddig is alkalmaztunk IKT-eszközöket nevelő-oktató munkánk
során, csak nem olyan mélységben és mennyiségben, mint ahogy a
mostani állapot megköveteli.
Ökoiskola lévén a továbbiakban, a digitális tanításban is nagy
hangsúlyt helyezünk a környezeti nevelésre. Ennek ékes bizonyítéka
Tarjányi Lászlóné, Márta néni kiváló munkamódszere. A tanító
néni rajz és vizuális kultúra tantárgyat tanít 1-3. osztályban. Kisdiákjai számára elektronikusan küld olyan képsorozatokat, amelyek
lépésről-lépésre, sémák segítségével tanítják az állatok lerajzolását.
Ezzel a technikával a kevésbé jó kézügyességű tanuló is csodaszép
alkotást tud létrehozni, és sikerélményhez jut. Márta néninek van
néhány kikötése: szigorúan csak a rossz idő beálltával gyakoroljon a
gyermek, valamint a legszebb egyéni alkotásokat kéri megküldeni. A
tanítónak már megvan az új ötlete a következő feladatra is: erdő/mező
állatokkal történő benépesítése vagy állatkert rajzolása, amelynél
a tanuló elő tudja hívni a környezetismeret órán tanultakat, jelen
esetben az állatok élőhelyeit.
Nagyon szép alkotások érkeznek elektronikus formában, büszkék
vagyunk gyerekeinkre és tanítójukra egyaránt, hogy ilyen kiválóan
oldják meg a feladatot, és példásan összefognak a megváltozott
körülményben. A tanórán a tantárgyi integráció (rajz-környezetis-
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meret), valamint több kompetencia (művészeti, környezeti, digitális)
együttes fejlesztése egyaránt megvalósul.
Mezeiné Kiss Katalin
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Örökös Ökoiskola címre pályáztunk
Mivel tagintézményünk az elmúlt hét év során kétszer is elnyerte
az Ökoiskola címet, és a környezeti és fenntarthatóságra nevelés
rendszerszerűen jelen van a napi gyakorlatban, így az ökoiskolai
munkaközösség pályázatot nyújthatott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához az „Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére. A pályázat
célja azon intézmények elismerése, melyek egészintézményes módon
foglalkoznak a fenntarthatósággal, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a
fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok
részévé váljanak.
Iskolánk pedagógiai programja és helyi tanterve tartalmazza a
környezet- és egészségtudatosság alapelveit és az azokat célzó pedagógiai tevékenységeket. Munkatervünk meghatározza az adott tanév
ökoiskolai feladatait, a felelősöket és a határidőket.
Az elmúlt években számos vállalást sikerült megvalósítanunk és fenntartanunk. Életre hívtuk a már hagyományossá vált kistérségi természetismereti versenyt, melyre a környék iskoláit hívjuk meg. Kibővítettük
a szemléletformáló programok körét az „Európai Hulladékcsökkentési
Hét”-tel. Csatlakozunk a Fenntarthatósági témahéthez, megemlékezünk
a környezetvédelmi jeles napokról, a témához kapcsolódóan projekt
napot tartunk. Évek óta önkéntes munkát végzünk a Te szedd! országos szemétszedési akcióban. Értékőrző tevékenységet is folytatunk:
bázisintézményi szerepet vállaltunk az „Örökségünk” hálózat nyugatdunántúli kiszélesítésében. Pedagógusaink a Rába-völgye írócsoport
tagjaként speciális, helyi értékeket bemutató tananyagot fejlesztenek
ki négy mikrotérség tanulói számára. A tananyag tesztelésébe bevonjuk
iskolánk hetedik osztályos tanulóit. Helyismereti túrákat rendszeresen
szervezünk tanulóink számára (Hársas-tó, Őrség, Szőlőhegy). Tanulóink
részt vesznek természetismereti-, környezeti-, egészségvédelmi- és sportversenyeken. Minden évben szervezünk papírgyűjtést, hogy felhívjuk
tanulóink figyelmét az újrahasznosítás fontosságára. Szelektíven gyűjtjük
a hulladékot.
Arculatunkat úgy alakítjuk, hogy vendégeink lássák ökoiskolai hitvallásunkat. Iskolakertet művelünk biogazdálkodással, a konyhakertben
a térségre jellemző zöldségféléket termelünk. A zöld hulladékot komposztáljuk. A legaktívabb osztályközösségeknek a tanév végén Zöld
osztály címet adományozunk. Az órákon, foglalkozásokon előnyben

részesítjük a természetes anyagokat,
törekszünk a takarékos felhasználásra
és újrahasznosításra.
Önkéntes munkát vállalunk a faluszépítő napokon és a települések rendezvényein. A beszerzéseknél
előnyben részesítjük a helyi beszállítókat. Madár- és természetvédelmi
berendezéseket készítünk, gondoskodunk a madarakról. A zöldfelület
kialakítása során őshonos és a tájegységnek megfelelő növényfajokat
telepítünk. A könyvtárban megtalálhatók a környezetvédelmi témájú
kiadványok. Együttműködünk a térség környezetvédelmi egyesületeivel
és szerveivel. Támogatjuk más köznevelési intézmények ökoóvodává és
ökoiskolává válási törekvését. A tagintézmény honlapján, az Ökoiskola
link alatt, valamint az iskola közösségi oldalán rendszeresen tudósítunk
környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységeinkről. A helyi médiák
segítségével gyakorlatunkat a kistérség körében is ismertté tesszük.
A jövőt illetően három vállalást fogalmaztunk meg az egészintézményes
fenntarthatóságra nevelés területén: 1.) Tematikus túrák szervezése: adott
téma (éledő természet, vadnyomtúra, gyógynövénytúra, helyi épített
értékek, pincetúra, különleges állatok tartása, gasztrotúra, gombaszedés,
szemétszedés) iránt érdeklődő tanulók, pedagógusok, szülők számára
túrákat szervezünk és dokumentálunk. 2.) Örökségünk témahét tartása,
ahol megismertetjük a környező hat iskola diákjait a négy mikrotérség
(Őrség, Vendvidék, Szentgotthárd, Rába-völgye) értékeivel: történelmével, földrajzával, természeti- és építészeti értékeivel, gasztronómiájával, híres szülötteivel és egyéb sajátosságaival. A témahét célja az
élményszerű ismeretszerzésen túl a helyi és térségi közösségformálás. 3.)
Bionövény-termesztés eredményességének növelése érdekében magaságyi
növénytermesztési módszer bevezetése. A napjainkban terjedő művelési
mód megismertetése a gyerekekkel, szülőkkel és a kistérség lakóival. A
tervezéstől kezdve a kivitelezésen át a gondozásig mindent önerőből
szeretnénk megvalósítani. Vannak céljaink, vannak feladataink, de
készen állunk a közös munka folytatására.
Az „Örökös Ökoiskola” címre benyújtott pályázatunkkal is tudatosítani és megerősíteni szeretnénk környezet iránti elkötelezettségünket,
valamint hozzá kívánunk járulni az ökoiskolai szemlélet és hálózat
minél szélesebb körű elterjesztéséhez.
Mezeiné Kiss Katalin

Örökbe adott palánták
Iskolánkban már több éve felélesztettünk
egy szép régi hagyományt: az iskolakert művelését. Kezdetben az osztályközösségek, az
utóbbi években pedig minden tanuló számára
kis parcellákat alakítunk ki, amelyben egyénileg gazdálkodnak. A „kisgazdák” maguk
tervezik meg, hogy miként hasznosítják földjeiket, és maguk végzik az egyes talajművelési
tevékenységeket (ásás, kapálás, gyomirtás,
bio-növényvédelem, termések szedése) tanári felügyelet és szaktanácsadás mellett.
Az idei év is így kezdődött. Február végén
hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink
technikaórán elkezdték a tavaszi előkészületeket. A télen összegyűjtött, kitisztított
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joghurtosdobozokba – az újrahasznosítást is szem előtt
tartva – fehérözön- és almapaprika magokat vetettek. A
gondos ápolásnak és az ideális
környezeti feltételeknek köszönhetően a magok hamar kikeltek és szép
palántákká fejlődtek. Sajnos a koronavírusjárvány miatt bevezetett új tanrend elővigyázatossági szempontból nem teszi lehetővé,
hogy a gyerekek bejárjanak a palántákat
gondozni, így Kovács Zsuzsanna technika
szakos tanárnő, tagintézmény-vezető – számos teendője mellett – „örökbe fogadta” a
növényeket, és vállalta további nevelésüket.

Köszönjük szépen Zsuzsa néninek az önzetlen segítségét és fáradozását. Tudjuk, hogy
ugyanolyan szeretettel és odaadással fogja a
palántákat nevelni, mint ahogy saját „palántáit”, a tanítványait is neveli.
Reméljük, mielőbb visszatérhetnek az iskolába a kis gazdák, és már maguk ültethetik
ki a növényeket a szabadföldbe, illetve a már
tervezés alatt álló magaságyásokba.
Mezeiné Kiss Katalin
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Visszapillantó – Rönkhúzás
A nyugat-magyarországi vidékek leglátványosabb néprajzi hagyománya a farsang végén tartott
rönkhúzás. Eredetileg az itt lakó
németek népszokása volt, de már
réges-régen átvették a vendek, a
magyarok és a horvátok is. Hogy
Magyarlakon mióta ismerik ezt

a hagyományt, azt nem tudjuk,
de Csörötneken a legrégebbi dokumentált rönkhúzást 1932-ben
tartották, amelyről Illyés Károly
erdőmérnök fényképeket is készített. Az esemény megihlette
Vakarcs Kálmán szentgotthárdi
tanárt, néprajzi szakembert, aki

aztán a következő évben a fényképeket is felhasználva részletes
tanulmányt írt az Ethnográphia
című szaklapba.
Magyarlakon 1960-ból származik a legrégebbi tudósításunk
rönkhúzásról, de ez nem jelenti
azt, hogy korábban nem lehetett.

Az elmúlt farsangi időszakban a
közösségi médiában rönkhúzási
nosztalgia lobbant fel, számos
fényképet tettek közzé az 1980as években tartott emlékezetes
rendezvényekről. Szalóky József
kultúrigazgatósága idején két
egymást követő esztendőben is
felélesztették a hagyományt. Az
1984. február 24-én, a két falu
részvételével lebonyolított rendezvény elismerésre méltó módon
lett megszervezve. A maskarás
menet a magyarlaki kultúrháztól indult, végigvonult a falun,
a csörötneki kocsma előtti téren
is tartottak jeleneteket, majd a
csörötneki kultúrháznál ért véget, ahol a résztvevők számára
lakodalmat (bált) rendeztek. A
rengeteg szereplőt, maskarást,
résztvevőt és még több nézelődőt
megmozgató esemény máig tartó
emlékeket hagyott mindenkiben.
Magyarics István

KEDVES
MAGYARLAKIAK!
Maskarások a menetben Magyarlakon

Templomunk felszentelésének 60. évfordulójára összeállítandó
kiadványhoz az egyházközség megbízásából keresek a templom
építésével, a templom
azóta eltelt történetével,
illetve Boldog Brenner
János vértanú káplánnal kapcsolatos fotókat,
dokumentumokat. Ha
valaki tudna ebben a
munkában segíteni, van
fotója, dokumentuma,
amit megosztana a közösséggel, kérem, hogy
valamilyen formában
vegye fel velem a kapcsolatot. Köszönöm!
Magyarics István

Maskarások a menetben Csörötneken
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Karácsonyváró rendezvény Magyarlakon
Még az elmúlt év krónikájához tartozik, december hónapjában
ismételten megrendezésre került a Magyarlaki Ifjúsági Kulturális
Egyesület által szervezett Karácsonyváró rendezvény. A karácsonyvárót ebben az évben az Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárdi
Rendelőintézet támogatásával valósítottuk meg.
A gyermekeknek egy rövid karácsonyi műsorral kedveskedtünk.
Mesicsné Magdi verse után Jandrasics Eszter és Dzsida Anna hangszerjátékát hallhattuk, majd a MIKE karácsonyi táncát tekinthették
meg a jelenlévők. A műsort Labritz András gitárelőadása zárta. Az
előadást követően minden gyermeket kis ajándék várta a karácsonyfa
alatt, majd megkezdődött a mézeskalácssütés, amit már népszerű
hagyománynak tekinthetünk.

Ebben az évben a legkisebbekre is gondoltunk. Ringató foglalkozásra invitáltuk a kicsiket és szüleiket. A foglalkozást Reibling
Ewa tartotta. (Magyarlakon pénteki napokon 9 órakor továbbra is
lehetőség van a Ringató foglalkozás részvételére.) A foglalkozások
mellett játszóház várta a gyermekeket.
A rendezvényen a Magyarlaki Ifjúsági Kulturális Egyesület gyűjtést
szervezett, süteményvásár formájában. Egyesületünk légvárra és
trambulinra gyűjt, hogy a jövőbeli rendezvényeiket eme eszközökkel
is színesebbé, élménydúsabbá tehessük a gyermekek számára. Ezúton
szeretnénk megköszönni a lelkes adományokat, reményeink szerint
még az idei évben megvalósíthatjuk célunkat a játszóeszközök megvásárlásával.
Labritz Hajni

2020. április
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Tervezett rendezvények 2020-ban
Tervezett dátum
Március 7.
Március 15.
Április 4.
Április vége
Május 3.
Május 16.
Június 4.
Június 7.
Június 14.
Július

Rendezvény
Nőnap
Magyarlak 12 – gyalogos teljesítménytúra
Nagyböjti fáklyás keresztút
Körmendi Kastélyszínház Társulat
Anyák napja
Férfinap
Trianoni megemlékezés
– 100 éves évforduló
Szőlőhegyi szentmise
Gyermeknap
Kispályás labdarúgó torna

Tervezett rendezvényeink közül – újságunk megjelenésének időpontjában – már volt, ami elmaradt, és sajnos további változásokkal, vagy
akár a fenti programok közül néhánynak az elmaradásával is kell
számolnunk. Gyermekeink elsőáldozásának illetve bérmálkozásának

Tervezett dátum
Augusztus 15.
Szeptember 13.
Október 4.
Október 10.
November eleje
November 28.
December 5.
December 20.
December 24.

Rendezvény
Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Fesztivál – Falunap
Búcsú
Idősek napja
Tökfaragó délután
Vízvári Sándor borász, sommelier előadása
Adventi koszorúkészítés
Mikulás-járás
Karácsonyváró ünnep
Forraltborozás

December 31.

Szilveszteri bál

az időpontjai is a koronavírus-járvány alatti hatósági és egyházi
intézkedések függvényében változhatnak. Ezen új információkról
szórólapokon, elektronikus felületeken (internet közösségi oldalakon) adunk majd tájékoztatást.
A szerkesztők

Nőnapi rendezvény a Móra Könyvtárban
2020. március 5-én nőnapi
zenés délutánra hívta az érdeklődőket a szentgotthárdi Móra
Könyvtár. Erre a programra magyarlaki közönség is érkezett.
Fergeteges hangulatot teremtett Somogyi Miklós (Sutyi),
aki nem csak harmonikájával
és éneklésével szerzett vidám
perceket, hanem fantasztikus
humorával is színesítette előadását. A közönség együtt énekelt
vele, sőt volt, aki táncra is per-
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dült. Emellett Horváth Tiborné,
Ágota nőkről szóló történetekkel
szórakoztatta a nagyérdeműt.
Köszönet Monek Dávid polgármester úrnak a fuvarozásért és Tóth Mártonné, Sanyi
Marika néninek, aki segített a
szervezésben.
Láthatóan jól érezték magukat,
úgyhogy remélhetőleg még sok
könyvtári rendezvényen fognak
magyarlakiak részt venni.
Horváth Ágota
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Nőnap – A hölgyeket ünnepeltük
Március 7-én, szombaton hagyományainkhoz híven községünk
hölgy tagjait ünnepeltük a Magyarlaki Művelődési házban. Polgármester úr és a képviselő-testület férfi tagjai virággal köszöntötték
az érkező lányokat, asszonyokat.
Az Önkormányzat által szervezett rendezvény nyitányaként szórakoztató műsort láthattak a jelenlévő hölgyek és urak. Az ünnepi
műsor Szukics Máté konferálásával kezdődött. Ezt követően Monek
Dávid polgármester úr köszöntötte meleg szavakkal a jelenlévő
hölgyeket. A köszöntő után Tóth Béla előadásában egy szép verset
hallgattak meg a jelenlévők, majd következett a két huszonéves
cimborából álló, 2019-ben alakult Greenin’ zenekar előadása. A
kulturális műsort a Szombathelyi ISIS Táncklub műsora zárta.
Az ízletes vacsora után kezdődött az éjszakába nyúló mulatság,
s közben a tombolasorsolás izgalmait élhettük át. Itt szeretnénk
megköszönni a sok értékes felajánlást, önzetlen támogatást.
A jó hangulatot, a talpalávalót a LAZA Duó zenésze szolgáltatta,
kiváló hangulatot teremtve mindannyiunk számára.
Monek Gyula

Boldog Húsvéti Ünnepeket!
Magyarlak Község Önkormányzata nevében Boldog Húsvéti Ünnepeket
kívánunk községünk összes lakosának! E nehéz időkben is legyen időnk a
Húsvét örömének megélésére, egymás szeretetteljes köszöntésére családjainkban, ha személyesen nem is, de telefonon, interneten keresztül egy
jó szó erejéig bátorítsuk egymást!
Monek Dávid polgármester és az Önkormányzat Képviselő-testülete
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Karácsonyi templomi műsor

Karácsonyi áhítat – Szenteste a magyarlaki templomban
Ahogy minden év Karácsonyán, 2019-ben is ünnepi díszbe öltözött
templomunk Jézus születésének emlékére. A feldíszített, fényárban
úszó karácsonyfák, a friss fenyőillat, a szépen elrendezett betlehem
a jászolban fekvő Kisjézussal, mind-mind az ünnep fényét emelte,
a Karácsonyt készítette elő szívünkben.
Ehhez az előkészülethez járult hozzá a Magyarlaki Római Katolikus
Egyházközség tagjaiból álló népes csapat az éjféli szentmise előtt előadott szép műsorával, karácsonyi versekkel, rég nem hallott egyházi
énekekkel. Rozi és Ági jóvoltából hangszeres kíséretet is kapott a
több generáción átívelő kis csapat, amelynek tagjai örömmel és nagy
lelkesedéssel vettek részt a próbákon és az egyszeri – ám felejthetetlen
– előadáson is. Szeretettel átadott műsoruk mint első ajándék került
az egész falu, minden magyarlaki lakos karácsonyfája alá.
Frigy József

Éjféli szentmise a legszentebb és
legszebb oltár előtt
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Betlehem a Kisjézussal

Vidám forraltborozás megújúlt környezetben

Tűzoltói vendégszeretet

2020. április

HITÉLET

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Templomkert rendezése
A Magyarlaki Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete
február 9-i ülésén többek között átbeszélte a szükséges teendőket a
templomkert rendbetételére vonatkozóan. Szükségessé vált néhány
elburjánzott, elvadult bokor kiirtása, a beteg tuják és fenyőfák kivágása. A kisebb teendőket az Egyházközség képviselő-testületének
tagjai maguk elvégezték, a hátsó kertben lévő nagyobb fenyőfák
kivágásához pedig igénybe vették a magyarlaki tűzoltók segítségét. A beteg, veszélyes magasságúra nőtt fák kivágása több napot
vett igénybe, de Doncsecz Zsolt vezérletével az ÖTE tagjai szépen
megbirkóztak a feladattal, feldarabolták a rönköket, és a fakivágás
során elhullott ágakkal borított területet is rendbetették az Önkormányzat dolgozói és az egyházközségi képviselő-testület tagjainak
segítségével. A méretre feldarabolt farönkök értékesítésre kerülnek,
a befolyt összeg az Egyházközség és az ÖTE pénztárába kerül majd.
Szintén ide kerül az ágak ledarálása után fizetett ellenérték is. Köszönjük az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját, nemkülönben az
Önkormányzat és Monek Dávid polgármester segítségét a munkák
szervezésében és lebonyolításában.
A templom környezetének rendbetétele folytatódik, terveink
szerint sor kerül az elhasználódott régi kerítés oszlopainak és dróthálójának a cseréjére, az utcafront oldali fémkerítés és kapu megtisztítására és újrafestésére is. Ezekkel a munkálatokkal igyekszünk elvégezni az ősszel esedékes nagy ünnepre, templomunk felszentelésnek
60. évfordulójára.
Frigy József
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Karácsonyi adományok
Már-már hagyománnyá vált, hogy községünk Önkormányzata
Karácsony közeledtével adománygyűjtést hirdet a faluban élő rászorulók javára.
Nem történt ez másként a 2019-es év Karácsonyára készülve sem,
szép számban érkeztek adományok, többek között tartós élelmiszerek,
üdítők, édességek, tisztítószerek.
A Karácsonyt megelőző héten kilenc család részesült az adományokból, olykor könnyeket csalva az emberek szemébe. Köszönet
illeti Önöket, amiért kilenc jókora csomagot tudtunk eljuttatni
oda, ahol igazán szükség van rá.
„Jónak lenni jó!”
Magyarlak Község Önkormányzata

Szakácskönyv bemutató magyarlakiak részvételével
2020. január 30-án kóstolóval egybekötött szakácskönyv bemutatóra invitálták a
magyarlakiakat Szentgotthárdra, a Móra
Ferenc Városi Könyvtárba.
Prikryl József Venesz-díjas mesterszakács „Zalai, vasi paraszti ételek – A búbos túrótól a fumuig” című kötete került
bemutatásra.
A szekszárdi születésű mesterszakács,
Prikryl József huszonegy éve érkezett Nagykanizsára. Egyszer beült egy kisvendéglőbe
és dödöllét rendelt, amit még sohasem kóstolt. Az első falat után az egyszerű és ízletes
egytálétel elkötelezett pártolója lett. Jóval
később a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület elnökeként bábáskodott a
dödöllefesztivál megszületése körül, s majdnem 10 éven át a szakmai felelőse is volt a
fesztivál gasztronómiai részének.
Részben ennek és az ehhez kapcsolódó
kutatómunkának a gyümölcse lett „A dö-
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dölle” című könyve, amely 2013-ban jelent
meg. Már akkor megfogalmazódott benne a
gondolat, hogy írni fog egy könyvet, amely
Zala és Vas megye paraszti konyhájának
ételeit (több mint százat), valamint a tájegység gasztro-néprajzi vonatkozásait is
megmutatja az utókornak.
„Négyévnyi szünet után, 2017 októberében elegendő erőt éreztem magamban
ahhoz, hogy folytassam, majd kiadjam új
könyvemet. Minden egyes ételt legalább
kétszer el kellett készíteni, de akadtak olyanok is, amelyek csak a 4-5. alkalom után
váltak véglegessé. A receptek véglegesítését
követően a könyv néprajzi vonatkozású
anyagát állítottam össze, mely során temérdek ismeretanyaggal gyarapodtam magam
is. A zalai és vasi népi táplálkozásról szóló
fejezetrészekben bepillantást nyerhetünk
a paraszti konyha alapanyagaiba, ételtípusaiba, valamint az ünnepek és a társas
munkák ételeibe, szokásaiba. Úgy vélem,
könyvem egy letűnt csodálatos világot idéz
meg számunkra, „falatnyi” múltat, emlékeket, érzéseket, értékeket. Hitelességét és
értékét növeli, hogy számos esetben egy-egy
település helyben élő lakója is a rendelkezésemre bocsájtotta anyukától, nagymamától
örökölt, féltve őrzött receptjét, sőt, többen
el is készítették az ételt a fotózáshoz. Így
Zalaszombatfától Sandig számos faluban
jártunk.” – jelezte a mesterszakács.
A receptek nem tartalmaznak extra alapanyagot, adalékanyagokat, mesterséges
ízfokozókat, csak az eredetileg megtermelt
és felhasznált hozzávalókat. A szerző ezek
mennyiségeit is napjaink igényeihez igazította. Ugyanis míg a régmúltban kiadott
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szakácskönyvekben a receptek anyaghányadai bögrével, marékkal,
kanállal, diónyi, kisebb, nagyobb számhatározókkal szerepeltek,
Prikryl József ezeket dekagrammra, kilogrammra, deciliterre, literre
alakította át.
A teltházas előadáson a könyvbemutatót követően lehetőség
nyílt kérdések feltevésére is, így többek között megtudhatták az
érdeklődők, hogy mi is az a pörkölt torta, mi a Venesz-díj, hogyan
süssünk hurkát úgy, hogy az ne durranjon szét.
Lehetőség volt dedikáltatni is a könyvet, illetve Steffel Csaba
„Ciró” jóvoltából különböző krémekből kóstolhattunk falatkákat,
többek között zöld-túrósat, babpüréset, körözöttest, kolbászosat és
hajdinasalátával elkészítettet.
Köszönetet szeretnék mondani Horváth Tiborné Áginak a meghívásért és a nagyszerű lebonyolításért. Egy jó hangulatú, hasznos
és érdekes előadáson vehettünk részt.
Monek Dávid, polgármester

Megújult két – közösségeinket szolgáló – terem
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2019 év közepén írt ki pályázatot „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás”
címen. Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elkötelezte magát, hogy benyújtja e támogatásra
pályázatát.
Pozitív elbírálásban részesült a beadványunk, bár az eredeti összeghez képest szeré-
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nyebb, 143 ezer forint vissza nem térítendő
támogatásban részesültünk. Mivel a kiírásnak megfelelően festésre lehetett fordítani
az összeget, ezért az árajánlatok beérkezését
követően, a legkedvezőbb mellett döntve,
Önkormányzatunk megduplázta az elnyert
támogatást.
Így 300 ezer forintnyi összegből megvalósulhatott a Művelődési Ház nagyterme,

illetve a Hivatal épületében található Közösségi Terem festése is.
Év elejétől már megújult, szebb környezetben tarthatjuk rendezvényeinket, és a
heti tornáink is kulturáltabb körülmények
között zajlanak.
Magyarlak Község Önkormányzata

13

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

ÖNKORMÁNYZAT

VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA!
MARADJ OTTHON!
Halljuk mindenütt úton-útfélen a médiák híradásaiban. Mert
féltenek minket, idősebbeket, elsősorban azok, akiket felneveltünk,
óvtunk a betegségektől, a világ emberre káros minden hatásától. Az
ösztöneink ennek ellenére azt sugallják, hogy nem ránk kellene óvó
tekinteteiket szegezniük, nem minket kellene félteniük, hanem önmagukat, testvéreiket, a nálunk jóval fiatalabb családtagokat, rokonokat,
barátokat, ismerősöket. Mi, akik már megettük kenyerünk javát, elég
élettapasztalattal bírunk, úgy érezzük, hogy itt-ott egy kis segítséggel
ugyan, elég óvatosak tudunk lenni, hallgatunk a nehéz időkben a
figyelmeztető intő szóra, hiszen mi vagyunk a legveszélyeztetettebb
korosztály a meggyengült immunrendszerük révén.
Jólesik az a törődés, féltés, amivel szembesülünk mi idősebbek.
Talán a fiatalabb családtagjaink most döbbennek rá arra, hogy milyen
törékeny az emberi élet. Milyen könnyen elbúcsúzhatunk szeretteinktől, nagyszüleinktől, édesanyáktól, édesapáktól, akár gyermektől is.
Éppen ezért most a szeretet köteléke mindennél erősebben fonódik
körénk, annak ellenére, hogy néha repedések keletkeznek ezen az erős
falon. Mégis minden alkalommal eltűnnek ezek, a gondviselésnek
köszönhetően. A történelem ismétli önmagát. Időről időre felüti fejét
természeti katasztrófa, földrengés, árvíz, vagy mint napjainkban is,
világrengető járvány. Hogy mennyi áldozatot követel, és mikor lesz
vége, csak a mindenható tudja.
Addig is – az egymásra figyelés mellett – fogadjuk meg Ferenc pápa
felhívását a világ keresztényei számára, melyben világszintű imára hív
mindannyiunkat!
Monek Gyula

Szájmaszkok időseinknek
A pénteki nap (április 3.) folyamán önkormányzatunk minden
65 év feletti magyarlaki lakos számára – összesen 160 embernek
– mosható, többször használható szájmaszkot juttatott el. A maszkokat a helyi Véda Kft. készítette, igény esetén náluk a mellékelt
elérhetőségen bárki számára rendelhető.
Monek Dávid, polgármester

MOSHATÓ, TÖBBSZÖR
HASZNÁLHATÓ,

TEXTIL ARCMASZK
VARRÁSA
300 Ft/db

VÉDA KFT. – MAGYARLAK
VÉGES NIKOLETT, divattervező
Tel.: 06 20/941-31-41
e-mail: nikolett.veges@gmail.com
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Helyzetjelentés a településen zajló
vízelvezetési munkálatokról
Az enyhe télnek köszönhetően a terveknek megfelelően zajlik
Magyarlakon a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat
községek területén” elnevezésű TOP pályázat eredményeként
létrejött projekt.
A nagyrészt földmunka során a kivitelező dolgozói csapadékvíz
elvezetését segítő árkokat építenek ki és újítanak fel a község
belterületén és külterületén, átereszeket újítanak meg és újakat
építenek be. Mindezen tevékenységek elvégzésével a belvízveszélynek, áradásoknak kitett területek biztonságának fokozását
érhetjük el.
Magyarlakon az elvégzett munka összköltsége közel 105 millió
forintot tesz ki. Február végére elérte a projekt a 75 %-os készültségi

szintet, így már elkészültek a Kölcsey Ferenc út, a Hegyalja út, a
Boldog Brenner János út menti árkok, részben mederlapokkal
burkolva. A Kossuth Lajos út egy szakaszán mélyítve lett az árok,
itt öt darab bejárat is újraépítésre került. Elkészült a főúttól a bolt
mellett egészen a Rábáig futó árok is. Az Erdő út és a futballpálya déli oldala közötti árok kivitelezése is megtörtént, illetve a
Háromházi-patak mederkorrekciója is megvalósult. A hátralévő 25
%-ot az Erdő út és a Háromházi-patak közti új árok építése, valamint
a tereprendezések, füvesítések, utak helyreállítása teszi ki.
Várhatóan a nyár elején kerülhet sor a kivitelező vállalt munkájának befejezésére. Továbbra is a munkálatok végeztéig mindenki
türelmét és megértését kérem.
Monek Dávid, polgármester
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Fejlesztések a szőlőhegyen
Mint arról már korábban beszámoltunk, közel 10 millió forintot nyert Önkormányzatunk szőlőhegyi és azzal kapcsolatos
fejlesztésekre.
Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a tavaszra tervezett munkakezdés ütemezetten halad. 1.2 hektár akácos terület került letermelésre, és a tuskók bemarása is megtörténik a napokban. Ezt követően
április második felében megépül a közel 500 méter hosszúságú kerítés
a Brenner János Turistapihenő, illetve a fölötte található volt
akácos terület körül is. A Turistaház külsőleg tisztasági festést kap
a faszerkezettel együtt, a ház és a kiülő között térköves járda épül.
Fontos elmondani, hogy a bekerített területek a lakosság számára
elérhetőek maradnak, a kapuk nem lesznek bezárva. A szőlőhegyi
munkák befejezését követően – tervink szerint május második felében – a hegyre vezető út is aszfaltozásra kerül, a temetőtől indulva
240 méter hosszan.
A jövővel kapcsolatban számos más fejlesztési elképzelésünk is
van, melyeket lehetőség szerint újabb pályázatok kapcsán kívánunk
megvalósítani, természetesen a szőlőhegy eredeti funkcióját, annak
jellegét szem előtt tartva.
A munkálatokkal járó estleges kellemetlenségekért megértésüket
kérjük.
Monek Dávid, polgármester

Születésnapi köszöntő
Magyarlakon március 29-én ünnepelte 90. születésnapját Horváth Ilona.
Monek Dávid polgármester és dr. Markó László jegyző, sajnos a
rendkívüli helyzetre való tekintettel nem tudta személyesen, otthonában köszönteni az idős nénit, így a Miniszterelnöki Emléklap mellett a jókívánságaikat is postai úton juttatták el az ünnepeltnek.
„Nagy öröm számomra, hogy születésének 90. évfordulója alkalmából köszönthetem Önt, mint településünk tisztelt lakóját. Az
öröm mellett megtiszteltetés, hogy egy olyan embert köszönthetek,
aki végigélte csaknem az egész 20.
századot, és példát
adott számunkra kitartásból, hitből és
türelemből” – áll a
köszöntőben.
Az Önkormányzat
és a település lakói
nevében kívánok
Önnek születésnapján boldogságban,
nyugalomban és
egészségben eltöltött további éveket!
Köszönjük, hogy
élete példájával gazdagítja településünk
mindennapjait!
Monek Dávid,
polgármester

16

2020. április

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztató – közút melletti ingatlanok használatáról
A közúti közlekedéssel összefüggő magatartási szabályokat megállapító jogszabályok a közúttal határos ingatlanok használatára
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak. Ezek közül – gyakoriságuk okán – a következők érdemelnek kiemelt figyelmet. Minden
esetben a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása szükséges:
1. útcsatlakozás (kapubejáró / gépkocsi behajtó) létesítéséhez;
2. a közút területén kívüli területekről származó (csapadék)víznek
a közút árkába történő bevezetéséhez;
3. külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren belül
építmény elhelyezéséhez / bővítéséhez / rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez /
bővítéséhez, valamint a közút területének határától számított
10 méter távolságon belül fa ültetéséhez / kivágásához;
4. belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez /
bővítéséhez / rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a
közút területének határától számított 2 méter távolságon belül
fa ültetéséhez / kivágásához.
Természetesnek vesszük, hogy ezeket a munkákat minden további
engedély nélkül, értelemszerűen, józan belátásunk szerint végezzük
el – bár kétségtelenül elsősorban a saját igényeinknek megfelelően.
Kijelenthető, hogy az esetek többségében az elképzelések a közérdekkel is összeegyeztethetők, és a megvalósítás akadályba nem
ütközik, az önkormányzat a hozzájárulást megadja.
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A közút kezelőjének azonban számos szempontot kell figyelembe
vennie a közút, a közúti közlekedés és a forgalombiztonság védelme
érdekében. Könnyű belátni, hogy az ingatlan közúti kapcsolatának
megteremtése, a csapadékvíz kezelése, illetve a közút melletti ingatlanon végzett egyéb tevékenységek hatással lehetnek a közlekedési infrastruktúrára, aminek fenntartása és fejlesztése közútkezelői feladat.
A vízelvezetés kérdését vizsgálva például, kiindulópontunk, hogy
az út műtárgyának minősülő árok az út víztelenítését szolgálja, vagyis
a közút árka a közútról származó csapadékvizek elvezetésének biztosítására lett tervezve és kialakítva. Ehhez képest a közút melletti
ingatlanról a víznek a közút árkába történő bevezetése többletet
eredményez. Különösen jelentős hatása lehet annak, ha a telken korábban nagyrészt elszivárgott a víz, majd beépítést követően a fedett,
burkolt felületeken összegyűlt vízmennyiség közvetlenül az árokba
kerül kivezetésre. Szintén problémát okozhat, ha az útcsatlakozás
létesítése során nem, vagy nem megfelelően kerül az áteresz elhelyezésre. Nem is beszélve arról a nemkívánatos gyakorlatról, amikor az
árkot önkényesen betemetik.
Ha tehát e tevékenységeket a közútkezelő tudomása (hozzájárulása)
nélkül végezzük, akkor – a jogsértésen túl – azt is kockáztatjuk, hogy
az önkormányzat közútkezelői feladatait nem fogja tudni megfelelően
ellátni, s végső soron a helyi közszolgáltatás minősége romlik, továbbá
a közútban vagy akár mások tulajdonában is kárt okozunk.
Fentiekkel összefüggésben szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét
a következőkre. Az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás
fenntartásáról annak az ingatlannak a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útcsatlakozás a járművek számára a
közútról való ráhajtást lehetővé teszi. Az útcsatlakozás létesítésével
összefüggésben okozott kárért az útcsatlakozás létesítője felelős. A
közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról,
hogy az ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne
kerülhessen; saját költségén elvégezni az ingatlanán lévő fákon és
növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága
érdekében szükséges gondozási munkákat. Közút mellett nem szabad
olyan tevékenységet végezni, amely a közlekedés biztonságát vagy a
közút állagát veszélyezteti.
Magyarlak községben a közút kezelőjének jogkörébe tartozó döntést
a polgármester hozza, kivéve a Kossuth Lajos utcát és a 0220 hrsz.-ú
helyi közutat (az Árpád út / belterület határától a háromházi temetőig
vezető útszakasz) érintő kérelmeket, amiket a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Vas Megyei Igazgatósága (címe: 9700 Szombathely, Március 15.
tér 2.; elérhetősége: 94/819-510) bírál el. A közút kezelője a kezelői
hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a kérelem benyújtásától
számított 21 napon belül nyilatkozik. A közútkezelői hozzájárulás
nélkül végzett tevékenységekkel szemben az önkormányzat szükséges
esetben fel fog lépni.
Kérjük, hogy az ismertetett szabályok megtartására fokozott figyelmet fordítsanak!
Alkalmazott jogszabályok:
1988. évi I. törvény – a közúti közlekedésről 39-40. §, 42-42/A. §
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény végrehajtásáról 30-30/A. §, 33. §
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet - a közutak igazgatásáról 7-7/A. §
14/2007. (XI. 26.) önkormányzati rendelet - a helyi környezet védelméről
4. §, 15. §, 18. §
Magyarlak Község Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZAT

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Építésügyi tájékoztató
A Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2020.
március 1-től az építésfelügyeleti hatóságokról szóló kormányrendelet értemében az eddig a jegyzők hatáskörébe tartozó építésügyi
feladatokat a továbbiakban a kormányhivatalok végzik. Ezen
időponttól kezdődően megyénkben a Vas Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya rendelkezik az építésügyi
feladatok ellátása tekintetében hatáskörrel.
E feladatokat a Szentgotthárdi Járás területén a főosztály alá tartozó
Építésügyi Osztály látja el Körmenden a Szabadság tér 7. alatt.

A körmendi Építésügyi Osztály kihelyezett ügyfélfogadást tart
a Szentgotthárdi Járási Hivatal épületében a Kossuth Lajos utca
7. alatt.
A kihelyezett ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 12:00

Tájékoztató – építési tevékenységet érintő
helyi településkép-védelmi előírásokról
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy településünkön minden építési, átalakítási, felújítási (a továbbiakban együtt:
építési) munka megkezdését megelőzően
településkép-védelmi szakmai konzultáció
lefolytatása kötelező.
A településkép védelméről szóló 1/2018.
(I. 15.) önkormányzati rendelet 17. § (2)
bekezdésében meghatározott esetekben
(pl. közterület felé eső kerítés; az építmény közterületről látható felületén lévő
klímaberendezés; az épület homlokzatához

illesztett előtető, védőtető,
ernyőszerkezet; homlokzat
felületképzésének megváltoztatása; homlokzati
nyílászáró cseréje stb.)
településképi bejelentési
eljáráshoz kötött.
Az építési munka csak önkormányzati
hozzájárulás birtokában végezhető el, ezért
javasolt a szakember által végzett munka és
az építőanyag (berendezés) megrendelése
előtt a bejelentést megtenni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településkép-védelemmel összefüggő fenti kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha az
építési tevékenység egyébként építésügyi
hatósági engedély vagy bejelentés nélkül
végezhető.
Kérjük, hogy az önkormányzati rendeletnek való megfelelés érdekében építész
tervezőjüket is tájékoztassák.
Együttműködésüket köszönjük!
Magyarlak Község Önkormányzata

Hódok munkában – képzelt riport április 1-én
A magyarlaki templomkert rendbetételére állítólag a Rábán tanyázó
népes hódbrigád is pályázatot nyújtott be. Vezetőjük Hódy Castor, aki
egyébként Szibériából hazatelepülő igazi magyar hódnak tartja magát
(rossz nyelvek szerint azonban a Nemzetközi Állatvédő Liga telepítette
haza sok társával egyetemben, hogy fajukat megőrizzék), nehezményezte, hogy végül a fák kivágásával nem őket, hanem a náluk sokkal
kevésbé szervezett magyarlaki tűzoltókat bízták meg. Fényképekkel
bizonyította, hogy az ő fakitermelésük egyrészt kevésbé balesetveszélyes, másrészt egészen tőből tudják elrágni a fákat, tuskózásra nincs
is emiatt szükség, nem utolsósorban
pedig kevesebb forgács keletkezik a
fadöntés során. Sajnos e két utóbbi
állítását a mellékelt fényképek nem
igazolták, és egyéb követelésekkel is
előállt a Hód-szakszervezet, úgymint
vizes élőhely kialakítása a templomkertben a munkálatok idejére, vagy
rendszeres munkás-buszjárat szervezése a Rábától a falu központjáig.
Emiatt hozta meg döntését az
egyházközség képviselő-testülete a
kétlábúak mellett, bár jelentősen hozzájárult e döntéshez a Vízügy azon
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álláspontja, hogy a Rába mellől nem szabad elvonni más munkákra a
hódokat, mert a jelenleg alkalmazott közmunkások napi teljesítménye
a hódok kiegészítő tevékenysége nélkül igen csak leromlana.
A döntést a hódok – bár duzzogva – de tudomásul vették. Jelezték,
hogy a jövőben mellőznek minden nyilvános szerepvállalást, Rábaparti tevékenységüket viszont folytatják, akár tetszik, akár nem.
Az utolsó fotó, amit magukról készíteni megengedtek, a szakirányú
felvételek melletti fényképen Hódy Castort ábrázolja a Rábán – igaz,
mély-merülés közben.
Frigy József (Fotó: Mesics László)

2020. április

KÖRNYEZETÜNK

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Épül az új M8-as gyorsforgalmi út – 6. rész
Ahogy korábbi Hírmondóinkban ígértük, igyekszünk a 2018-ban
elkezdett M8-as gyorsforgalmi út építéséről ifj. Tóth Mártonnal közösen
folyamatosan tájékoztatást nyújtani olvasóinknak, lehetőleg minél
több fotóval kiegészítve az éppen aktuális beszámolót.
Ezúttal is az időjárással kezdjük, amely a maga változatosságával
nagy befolyással bír az út építésének, a földmunkáknak, a szerelési
munkálatoknak, a betonozási és majdan az aszfaltozási munkáknak
az ütemére, úgy összességében az építkezés előrehaladására. Enyhe tél
van mögöttünk, kevés csapadékkal, az elmúlt néhány hétben pedig a
napsütéses szakaszok között csak néhány esőnappal kellett számolni
az építőknek. A viszonylag kedvező időjárás tehát nem akadályozta a
folyamatos munkavégzést, jól nyomon követhető volt, hogy megállás
nélkül dolgoztak a gépek és munkások az elmúlt „téli” hónapokban
is, ezáltal több helyszínen is látványos előrelépést értek el. A hidak
pilléreire felkerültek az áthidaló elemek, több helyütt ideiglenes elkerülő
utak épültek, amelyek már aszfaltréteget is kaptak.
Azt nem tudhatjuk, hogy az éppen dúló koronavírus-járvány hatósági
intézkedései, vagy éppen az ennek következtében egyelőre kiszámíthatatlan gazdasági folyamatok mennyire hátráltatják ma, és mennyire
akadályozzák a következő hetekben az építkezés menetét. Remélhetően
nem kell majd számottevő csúszással számolni a tervezett 2021. első
negyedévi befejezéshez képest. Mivel azonban az országban máshol is
zajlanak építkezések, és ott is hasonló akadályokkal kell megküzdeniük
az útépítésben résztvevőknek, ezért jelen pillanatban még értelmes
jóslásba nem bocsátkozhatunk a csúszást illetően.
Képeinken az előrehaladás jól látható, bízzunk abban, hogy ez az ütem
tartható, akár fokozható is lesz 2020-ban. Adja Isten, hogy így legyen,
és mihamarabb közlekedhessünk térségünk meghatározó főútján.
Frigy József, Tóth Márton

Körmenden gigantikus méretű aszfaltkeverő épül

Felüljáró épül Szentgotthárdon a Füzesi úton

2020. április

Erdészeti átjáró Vasszentmihálynál az épülő völgyhídtól Körmend felé

300 méter hosszú felüljáró Körmend előtt a Csencsi-patak felett

Csörötnek és Rönök közötti átjáró és kerülőút építése

Az ideiglenes elkerülő út Rönöknél
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SMARAGD és GÖMB TUJÁK
ELADÓK!
Érdeklődni: Mesics László • Tel.: 06 30 387 7627

Magyarlak, Kossuth Lajos út 35.
Tisztelt Lakosság!
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az Önök településen a
hulladékszállítást.
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy társaságunk továbbra is ellátja elsődleges közszolgáltatási
feladatát a kommunális hulladékgyűjtést.
A kihirdetett egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel kidolgoztuk pandémiás tervünket, és minden erőforrásunkat az alapvető
hulladékszállítási kötelezettségeink ellátására csoportosítunk.
A hulladékszállítási tevékenységet a megszokott rend szerint, a hulladéknaptárban feltüntetett napokon végezzük. Járataink időpontja
azonban a körülményektől függően folyamatosan változhat. Az utólagos
kellemetlenségek elkerülése érdekében most kiemelten kérjük az ide
vonatkozó szabályzatunk betartását, miszerint:

A kukákat mindig a gyűjtési napon,
reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni!

Működésünkkel kapcsolatos információkat a honlapunkon folyamatosan frissítjük. Ügyfélszolgálatunk telefonon és e-mailen
továbbra is elérhető.
Együttműködésüket köszönjük!
Sopron, 2020. március 30.
Üdvözlettel: STKH Nonprofit Kft.

Magyarlaki anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Rózsás Ervin és Schuster Adrienn fia: Dávid,
Keszte Zoltán Gergely és Véges Nikolett lányai: Ében és Heidi,
Papp Krisztián és Kálmán Mária fia: Milán,
Tóth Kristóf és Molnár Katrin lánya: Aisa,
Sarang Norbert és Racker Éva fia: Benett,
Hompasz Péter és Roman Viktória fia: Márk,
Markó László és Magyarics Bettina fia: Ádám,
Sipos Attila és Monek Erzsébet lánya: Flóra.
GRATULÁLUNK!
HALÁLOZÁS:
Horváth József Ferenc,
Marczali Lászlóné (szül.: Labricz Julianna),
Vass Emilné (szül.: Mesics Irén).
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

CSAK EGY GONDOLAT
Ha örömben akarsz élni, szerezz örömöt másoknak. (Franz Gypkens)

Lakossági hirdetés

ÁPOLT SZŐLŐSKERT

árammal ellátott pincével, nyugodt helyen
ELADÓ.
Jól és gazdagon termő szőlő.
Könnyen megközelíthető, 998 négyzetméter.
Magyarlak, zártkert. Hrsz. 1107.
Irányár: 1,4 M Ft.
Tel.: 06 30/9377-770

A Magyarlaki Hírmondó
felhívásai
• Újságunkban szívesen jelentetnénk meg olyan recepteket, amelyek alapján már valaki elkészített ízletes ételt, süteményt.
• Lehetőséget szeretnénk nyújtani családi üdvözletek megjelentetésére, legyen az akár születés, házasság, évforduló.
• Továbbra is várunk saját verset, mesét, glosszát, bármilyen
eseményről, utazásról, kirándulásról készült beszámolót.
• Magyarlaki vonatkozású régi és újonnan készített fényképeket
is szívesen közölnénk.
• Vállalkozók, cégek rövid bemutatkozását is lehetővé tesszük.
Közlésre szánt írásaikat, fényképeket a jfrigy@gmail.com email
címre szíveskedjenek elküldeni, vagy személyesen juttassák el
Frigy Józsefhez.

Internet
Községünk honlapja: http://www.magyarlak.hu
Facebook: http://www.facebook.com/magyarlak

