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KÖZÖSSÉG
Elgondolkodott-e már valaki azon,
hogy mit jelent a szó: ,,közösség”. Bennem megfogalmazódott ez a kérdés, de
nehezen találtam a szavakat, pedig ez
csupán egyetlen szó, 8 betű. Mégis a
jelentése meghatározó, különösen akkor,
amikor a legnagyobb szükség van rá. Az
én meggyőződésem szerint, a közösség
egy forrás. Mikor lecsukom a szemem, és
felteszem magamban a kérdést, hogy mi a
jelentése ennek a szónak, nem szavak jutnak eszembe, hanem képek, emlékképek.
Emberekről, akik fontosak, akik képesek
adni, s akik által mi is képesek leszünk
adni. Meghatározó pillanatok jutnak az
eszembe, olyan emlékek, amiket – azt
gondoltam, hogy már rég elfelejtettem.
Emlékszem arra a pillanatra, mikor először húzódott szét a függöny, és először
léptem rá arra a kis színpadra, aminek
deszkái nyikorogtak, és a függönyök között más szereplők arcai tűntek elő, csak
azért mert ők is látni szerették volna
azt az előadást, amit éppen a „közösség”
elé tártunk. A kis színpad a magyarlaki
kultúrház öreg falai között helyezkedett

el, és én bár remegő lábbal és kezekkel,
de a zene hallatára, elindítottam mozgásom. Hogy milyen volt az előadás? Oh…
nem jellemezném, bár a tánc lépéseire
nem emlékszem, arra viszont nagyon
is, hogy milyen érzés volt. Büszkeség
töltött el abban a pár percben, és a taps,

a taps az hatalmas volt. Nekünk szólt,
a közösségtől. Emlékszem az arcokra, a
büszke pillantásokra a családtól, nem is
kellettek hozzá szavak, tudtam én ,,a
gyerek színpadra lépett, folytatja a hagyományt”. Azóta számtalanszor léptem
arra a színpadra, de akkor nem számított
az, hogy éppen mivel járultam hozzá
egy-egy férfinap, falunap, vagy idősek
napjához. Akkor már nem érdekelt az
sem, hogy folytassam a hagyományt, hanem képessé váltam adni, mert kaptam.
A közösség adott számomra: elismerést,
szeretetet, odafordulást, így én is azáltal,
hogy egykor mindezeket megkaptam,
képessé váltam továbbadni magamból
azt, amivel kicsit vagy nagyot, de adhatok, és ezzel tartoztam. A közösség egy
mélyről jövő forrás, aminek nem kell
kutatnunk, hogy hol vannak a gyökerei, hogy mennyire mélyről tör fel, de
mindenki tudja, hogy ihat belőle, mert
csillapítja a szomjunkat. A víz csak tőr
elő belőle, mindegy hogy hol van az
a forrás, mindegy hogy mi veszi körül,
de mindig megpihenhetünk mellette,
mindig új erőre kapunk, és segít a megfáradtnak, folytatni az útját.
Kukor Hajnalka
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Vendégkönyv az interneten

Képgalériánk

Az új Fórum elérhető az alábbi címen:
http://groups.google.com/group/magyarlak9962?hl=hu
illetve
regisztrált tagok számára lehetőség van közvetlen e-mail küldésére is
az alábbi e-mail címre: magyarlak9962@googlegroups.com
Mindez – ismételten – előzetes regisztrációhoz kötött, továbbá
a fórumozás etikai kódex-ének betartása mindenkire nézve kötelező, ebbe beleértve a moderálás, kitiltás lehetőségét (mint
szankciót) is. magyarlak.hu szerkesztősége nevében: Frigy József

Községünk Google Picasaweb-es képgalériája az
interneten sajnos a 2011-es év képeinek feltöltése után
betelt. A tárhely-bővítésen már dolgozunk, amint sikerül
kialakítani az új helyet elkezdjük a 2012-es képek feltöltését is. Türelmüket, megértésüket köszönönjük!
A 2009 óta feltöltött 56 album továbbra is elérhető az alábbi címen: http://picasaweb.google.com/
magyarlak9962

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról
Nagyon is aktuális témát boncolgatunk
- Hajni gondolatait papírra vetvén aktuális számunk címoldalán. Napjaink egyik
kulcskérdése, jövőnk egyik záloga lehet,
hogy milyen közösségnek vagyunk tagjai.
Építkezik-e a közösségünk vagy széthúzást
szül tevékenysége. A nagyobb közösségen
belüli egy-egy kisebb közösségben egészségesnek érezzük-e részvételünket, jól
érezzük-e magunkat, miközben egy-egy
tevékenységet végzünk? Tagjai vagyunk
„csak” ezen közösségeknek, vagy aktívan
részt is veszünk munkájukban?
Láthatóan és érezhetően községünkben
is hasonló gondolatok foglalkoztatnak sokakat, legyen az adott “kis-közösség” önkormányzati, egyesületi, egyházi, kulturális
vagy sporttevékenységet végző.
Ezen a téren a tét Magyarlakon sem
csekély. A magyar nagyvárosokhoz képest
élhető környezetben élhetünk, gyermekeinket egészségesen, természetközelben
nevelhetjük fel. Ehhez az alaphoz kell
hozzáadnunk a Hajni által „mélyről jövő
forrásként” említett közösségi szemléletet. Azt megállapíthatjuk, hogy könnyebb

helyzetben vagyunk, mint az élhetetlen
városokban összezsúfolt polgártársaink;
számunkra nem ismeretlen fogalmak –
még nem azok – az egymásra odafigyelés,
a bajban való segítségnyújtás, az egymásnak örömet szerzés igénye. Nem éljük le
az életünket lépcsőházakban, ahol 10 év
után köszön először a szomszéd, 20 év után
megtudjuk a nevét is, a két szinttel feljebb
vagy lejjebb lakók megismerésére már magunk sem fecsérelünk energiát.
Ehhez képest a 800 lelkes kis faluban
mindenkit ismerünk, személyét is, gondjait, bajait, örömeit is. Ez az egészséges
létforma, tiszta forrás, amit őriznünk kell,
amiben magunk is jól érezzük magunkat,
amilyet utódainknak is szeretnénk átadni,
hogy ők is őrizhessék.
Nem megy minden zökkenőmentesen:
nem mindig az kerül a képviselő-testületbe,
akit mi szeretnénk; nem könnyű szeretett
kulturális egyesületünket fenntartani, vagy
szükség esetén megújítani; ellenállásba
botlunk egy új egyesület létrejöttekor; nehézségekbe ütközik sportkörünket életben
tartani; időnként itt is, ott is kevés a segítő
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kéz, a közös tenniakarás sem izzik mindig
1000 fokon.
Mégis: őrizzük, amink van; tartsuk életben, még nagyobb akarással, még komolyabb odafigyeléssel, még gyúlékonyabb
parázzsal. Ehhez sok munka és energia
szükséges, de hogy újra Hajni írásához
kanyarodjak vissza: adunk is és kapunk
is ezáltal.
Ezekkel a gondolatokkal egybekötve
köszönjük az egyesületi vezetők, iskola- és
óvodavezetők írásait, melyekkel gazdagították aktuális számunk tartalmát és a
fenti közösségépítéshez, értékteremtéshez
ezúton is hozzájárultak. Külön köszönet
Bettinának, aki szinte az összes tavaszi, kora
nyári rendezvény beszámolóját megírta és
a cikkeket képanyaggal látta el. Továbbra
is bátorítunk mindenkit, aki gondolatait,
észrevételeit szeretné községünk lakosaival
megosztani; szívesen fogadunk bárkitől
közlésre szánt beszámolót, bármilyen írást,
amivel még színesebbé tehetjük községünk
közéleti újságát.
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Iskolai élmények a 2011-12-es tanévben
Iskolánkban az elmúlt hónapok sem teltek eseménytelenül.
Tanulóink és pedagógusaink
számos programot szerveztek
és feledhetetlen élményekkel
gazdagodtak. Ezek közül szeretnénk néhányat Önökkel is
megosztani.
A nagy sikerre való tekintettel az idén is megrendeztük
a felső tagozatosok számára irodalmi versenyünket. Egy általuk szabadon választott versből
kellett idézni és illusztrációt
készíteni. Külön értékeltük az
5-6. és a 7-8. osztályos tanulók
kis műveit. Mindenki nagyon
izgult és reménykedett abban,
hogy az első öt hely valamelyikét megszerzi. A versenynek
köszönhetően a diákok felfedezhették, milyen sokat tud
nyújtani számukra egy-egy vers,
szebbé, színesebbé tudja tenni
hétköznapjaikat.
A szentgotthárdi Móra Ferenc Könyvtár pályázata lehetővé tette felső tagozatosainknak, hogy kis könyvtárunk
mellett egy nagyobb könyvtár
kölcsönzési szokásaival, működésével, részlegeivel is megismerkedhessenek. Az osztályok
a tantervi követelményeknek
megfelelő témakörökkel foglalkoztak. Többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy a könyvtár ifjú
olvasói legyenek. „Játékosan
az Európai unióról” szakkört is
tartott tagintézményünkben a
szentgotthárdi könyvtár egyik
könyvtárosa. Záró foglalkozás
keretében egy vetélkedőn is
összemérhették tudásukat a
csapatok, immár SZOI szinten, melyen 3. helyezést ért
el a magyarlaki-csörötneki
diákcsapat.
Az őriszentpéteri kistérségi
matematika és magyar nyelvi
versenyen szépen szerepeltek
diákjaink. Jandrasics Eszter
lett az 1. helyezett magyar
nyelvből.
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Hagyományainkat ápolva
iskolánk idén is megszervezte
a mesemondó versenyt a térség alsós tanulóinak. A zsűri
évfolyamonként értékelte a
produkciókat. 1. helyezést ért
el az első osztályos Horváth
Tamara, a másodikos Horváth Natália. A negyedik osztályos Hanzsek Fatima pedig
2. helyen végzett. Gratulálunk
mindannyiuknak!
A 7-8. osztályosok a Munkaügyi Központ pályázata segítségével térítésmentesen,
busszal utazhattak el a Pályaválasztási Kiállításra, Szombathelyre. Részt vehettek
gyárlátogatáson, a középiskolák nyújtotta lehetőségekkel,
követelményekkel ismerkedhettek „élőben”. Szakember
segítségével fedezhették fel
erősségeiket, képességeiket.
Ezek ismeretében könnyebben
választhatnak az egyéniségüknek megfelelő szakmát. Sok

hasznos ismerettel, tanáccsal,
élménnyel tértek haza.
Tantestületünk minden tagja
részt vett újabb két akkreditált
továbbképzésen, „A tehetség
felismerése, gondozása”, „A
multikulturális nevelés a közoktatási intézményekben” címmel, hogy munkájukat ezen e
téren is még hatékonyabban,
sikeresebben tudják ellátni.
A két település művelődésszervezői, Magyarics Bettina és
Kiss Edina néptánccsoportunk
támogatására jótékonysági estet
rendeztek. Színvonalas műsort
tekinthettek meg a nézők a két
faluban. Ezúton is köszönjük
a szervezők és szereplők munkáját, segítségét, köszönjük a
jegyek árából befolyt összeget,
támogatást, amelyből bővíteni
és felújítani tudtuk táncosaink
ruhatárát.
Kedves és örömteli meghívást kaptak iskolánk tanulói a
Szentgotthárdon működő Életfa

Baráti Körtől. Szent Mártonra
emlékezve vidám délutánt szerveztek, melyre a kistérségből
várták a játékos kedvű gyerekeket, családokat. Először kis
jeleneteket láthattunk, melyek
Szent Márton életéről, a szegények iránti könyörületességéről
szóltak. Ezt követte egy népdalos mese-koncert, majd ki - ki
választhatott a lámpás készítés,
vagy a játékos feladatok megoldása között. A napot a hagyománynak megfelelően lampionos felvonulás zárta a város
főterén. A szervezők a valóban
tartalmas és értékes program
mellett a vendéglátásról és az
ingyenes utazásról is gondoskodtak, felejthetetlen élménynyel ajándékozva meg iskolánk
25 tanulóját. Köszönjük!
Rendezvényeink, ünnepeink
nagyon jól sikerültek. Diákjaink az alkalomhoz illően méltó
körülmények között emlékeztek meg történelmünk eseményeiről (október 6., október
23., március 15.) valamint
november 13.-án a magyar
nyelv fontosságáról, ápolásáról,
június 4.-én pedig a nemzeti
összetartozásról.
Délutáni szabadidős foglalkozásaink a gyermekek számára
nagyon népszerűek voltak, jól
szolgálták az ismeretek bővítését, készségek, képességek
fejlesztését – kézműves, tánc,
kémia, olvasókör, énekkar, informatika, angol, sport…
Jól sikerültek a tavaszi osztálykirándulások. Részt vettünk májusban Magyarlakon
a Kihívás napján.
Június 13.-án akadályversenyt szerveztünk a Madarak
és fák napja alkalmából. Másnap gyermeknapi programon
szórakoztak diákjaink. A tanév
utolsó napján elköszöntek iskolánktól a végzős tanulóink.
Tóthné Köncz Valéria
tagintézmény-vezető
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SZEOB Micimackó Tagóvoda 2011/12-es
nevelési év hírei
2011/ 12-es nevelési évben 25 fő óvodás gyermeket neveltünk óvodánkban.
Vegyes összetételű csoportot szervezünk
minden évben a helyi sajátosságoknak
megfelelően.
2011. szeptemberében a szentgotthárdi
óvoda nagycsoportosait láttuk vendégül.
Közösen kirándultunk a szőlőhegyre, a
forráshoz, megpihentünk a turista házban.
Nagy élmény volt számukra ez a kirándulás,
melynek során megismerkedhettek a szép
falusi környezetünkkel, együtt játszottak
óvodásainkkal.
Novemberben a szülők is aktívan
részt vettek a papírgyűjtésben, a környezetvédelemre nevelés mellett egy
kis pénzt is szerezhettünk, melyet színházlátogatásra fordítottunk. A nevelési
év során négyszer voltunk színházban
Szentgotthárdon. Minden alkalommal
biztonságosan, az önkormányzati kisbusszal utazhattunk.
Szolgáltatásként zeneovi volt a nagycsoportosok számára, valamint játékos hittan
foglalkozásokon vehettek részt. Logopédus
segítette az anyanyelvi fejlesztést egész
évben.
A polgárőrség és az önkormányzat segítségével riasztóval szerelhettük fel intézményünket, ezáltal biztonságosabb lett az
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épület. Ezúton is köszönjük a felajánlást.
Hagyományos ünnepeinket a szülők
részvételével szerveztük. Anyák napján
a kultúrotthonban köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat.
2012. május 18.-án Szentgotthárdon
„OVILIMPIÁN” vettünk részt a középső
és nagycsoportosokkal. Eredményesen szerepeltek gyermekeink, nagyon sok érmet

hoztunk haza. Nagy készülődés előzte meg
ezt a rendezvényt, hiszen a kistérség minden óvodája benevezett.
A kihívás napján túráztunk a hegyre, mozogtunk a focipályán, az óvoda
udvarán.
Május 31.-én gyermeknapot tartottunk
óvodánkban. Nagy sikere volt az ugráló
várnak, melyet egy helyi vállalkozó biztosított számunkra.
Udvari mászó házunkat újjáépítettük
Mihályfi János szülő segítségével. Köszönjük munkáját!
Június 1.-én szerepeltünk a kistérségi
forgatag rendezvényén Szentgotthárdon,
ahol Magyarlak mutatkozott be.
Június 8.-án elbúcsúztattuk nagycsoportosainkat.
A nyár folyamán karbantartási munkálatokat végzünk, felkészülünk a következő
nevelési évre.
„Az óvodai nevelés páratlan eszköze a
játék és a mese, a mozgás. Nem az egyik
foglalkoztatási lehetőség, hanem az egyetlen közlésforma, amelynek segítségével a
gyermekkel szót válthatunk arról, ami a
kézzelfoghatón túl a legjobban foglalkoztatja őt. A teljes világ kerek tükörképe.”
Rojkó Gáborné
tagóvoda-vezető
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Férfinapi lányok, asszonyok
Május 19.-én férfinapot tartottak a falu lányai és asszonyai.
Joggal mondhatjuk, hogy az este
a meglepetések estéje volt, hiszen a meghívott férfiak ajándékot kaptak a hölgyektől. Miután
mindenki elfoglalta a helyét, a
színfalak mögött a fellépő sereg
még egy nagy lélegzetet vett, és
megkezdődött az előadás.
Demeterné Mihály Ágnes
verssel köszöntötte a férfiakat,
melyben felvázolta, milyennek
is kéne lenniük a teremtés koronáinak valójában. Ezután
a kislányok táncát láthatta a
közönség, melynek koreográfiáját Herczeg Adél készítette,
és óriási sikert aratott. Persze
a magyarlaki lányok hangszeren is tudnak játszani, így
az este folyamán hallhattuk
Jandrasics Esztert, Soós Katát
és Nagy Nórát is a hangszereiken játszani.
A magyarlaki Asszonykórus
is megmutatta, hogy mi minden
van még a tarsolyában. Előadásuk szórakoztatóan és üdítően
hatott az ünneplő tömegre, a
„mama majorett” pedig hatá-
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rozottan megdolgoztatta a
rekeszizmokat.
A magyarlaki lányoknak sikerült rámutatniuk egy igencsak kínos témára, hiszen a
focicsapatot parodizálták ki az
este folyamán, a műsor zárásaként pedig egy igencsak pikáns
táncot láthattunk tőlük minden férfi nagy örömére.
Az este másik meglepetése
Doncseczné Petrovics Magdolna volt, aki nem csak lehengerlő énekhangjával örvendeztetett meg minket, de
még egy paródia szereplőjeként
is láthattuk, melyet Dancsecs
Judit és Magyarics Bettina társaságában adott elő.
A finálé után nem maradt
más hátra, mint a vacsora, melyet a Makk Hetes vendéglő
készített a vendégeknek. A
talpalávalót ismét Boross Gábor húzta, így a megszokott jó
hangulat garantált volt.
Köszönjük az estét minden szereplőnek, és minden
megjelentnek!
Jövőre, veletek, ugyanitt!
Magyarics Bettina
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Gyermeknapi nagy durranás
Június 9.-én Gyermeknapot tartottunk a Kultúrházban. Bár
az időjárás nem kedvezett a programnak, mégis sikeres napot
zárt a szervező csapat. A gyermekeket számos programmal sikerült megörvendeztetni. Meglepetésként a „TiRuGa muzsika”
csapata hozta el 40 perces gyermek műsorát kis falunkba, akik
gyermekdalokkal szórakoztatták az érdeklődőket. A nap folyamán
volt arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás és légvár.
A gyermekek majszolhattak nagyon finom palacsintát és jégkrémet. Az általános iskola tanárai szokásukhoz híven igazán
izgalmas és változatos sorversenyt állítottak össze, amit a rossz
idő miatt, egy kis átrendezést követően a nagyteremben tartottak
meg. A napot a „lufi dobálás” koronázta meg, így a nap „nagy
durranással” végződött. :-)
Magyarics Bettina

Kihívás napi erdményeink
Május 23.-án a Kihívás napjára ébredt a falu.
A MIKE szervezésében ismét színes programok várták a sportolni vágyókat a nap folyamán. A napot
00:00-kor kezdtük a magyarlaki Kultúrházban. Bár
az idő most sem kegyelmezett, mi mégis kitartottunk
és a kultúrházban ping-pongoztunk, tollasoztunk és
passzolgattuk a labdákat, amíg el nem fáradtunk.
A hajnali órákban az Önkéntes Tűzoltók
ébresztették a falut, szirénájukra garantáltan felébredt a nép. A napot az óvodában kezdtük, hiszen
a kisebbek a legfürgébbek és legkifáraszthatatlanabbak kis településünkön. Miután az óvoda udvarán
bemutatták, hogy milyen jó akrobaták, elindultunk
a lurkókkal a hegyre, majd a séta után a focipályán
játszottunk tovább. Ezután átmentünk az iskolába,
ahol a tanárok tömegsportot szerveztek, a gyerekek fociztak, kézilabdáztak, tollasoztak és kerékpároztak. Az ebédet követően folytatódott a sport
a Kutúrháznál. Tóka Ferenc megmutatta a gyerekeknek, hogyan is kell íjászkodni, amit mindenki
nagyon élvezett. Bár az idő ismét közbeszólt, a jól
megszokott sorversenyek mégsem maradhattak el,
így a nagyteremben került sor erre a programra.
Háromnegyed 6-tól Küzmics József „Jojó” izzasztott
meg mindenkit latin táncos aerobic órájával, majd
mindezt Tóth Mártonné Gabi izmokat nem kímélő
levezető tornájával koronáztuk meg.
A nap végén „még ami belefér” jeligére tollazostunk,
kidobóztunk, ping-pongoztunk és pókfoci is volt.
Amikor már mindenki kellően elfáradt, tábortűznél és
szalonnasütés mellett pihentettünk fájó végtagjainkat.
20:45 perckor bediktáltuk a végeredményt. Idén 645
fő sportolt kitartóan a faluban, ami szép teljesítmény.
Magyarics Bettina
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Kistérségi forgatag – Magyarlakkal
Idén június 2.-án került sor
Szentgotthárdon a „Kistérségi
forgatag” elnevezésű rendezvényre. A rendezvény célja a
májusfa kitáncolásával egybekötve, hogy Szentgotthárd
kistérségei bemutatkozzanak.
Ez évben Magyarlak volt a soros, és hosszas megbeszéléseket
követően össze is állt a műsor,
mellyel kicsiny falunk ismét
bezsebelhetett pár elismerő
szót.
Délután 3 órától a szentgotthárdi városkapunál kezdtük a
programot. Itt a magyarlaki aszszonykórus énekét követően a
májusfát ledöntötték és indultunk is, hogy felvonuljunk a
város főterén.
Ezt követően a színházban
folytatódott a műsor, ahol
Monek Gyula polgármester
megnyitotta Magyarlak bemutatkozó műsorát. Ezt követően
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az óvodások következtek, helyes kis műsorukat óriási tapssal
díjazta a közönség. Majd láthattuk az általános iskola néptánc
csoportjának műsorát, amelyet
idén már a jótékonysági rendezvényen összegyűjtött pénzből
készített ruhákban adtak elő a
növendékek.
A műsort a magyarlaki aszszonykórus folytatta. Előadták a
már a magyarlaki férfinapon be-

melegített mama mazsorettet és
persze az ének sem hiányozhatott, ami ezúttal is átütő sikert
aratott. Bemutatkozott a MIKE
is: a piros biciklis „Grease” tánc
megnevettette a nézőket, majd
Doncseczné Petrovics Magdolna énekének és felejthetetlen
előadásmódjának tapsolhatott
a közönség.
A délután egy kis beszélgetéssel zárult, hiszen a színház

aulájában megvendégelték a
fellépőket.
A műsort követően rengeteg
dicséretet kaptak az előadók.
Bízunk benne, hogy a pozitív visszajelzések továbbra is
arra ösztönzik a fellépőket és
a falu lakosságát, hogy folytassák a hagyományt, hogy
bármikor tudjunk valami újat
mutatni.
Magyarics Bettina
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Legyen hozzá KÖZÖD!
Idén is megrendezésre került
az önkéntes fiatalok napja,
azaz a KÖZÖD! nap. A magyarlaki fiatalok ismét nagy
lendülettel vágtak neki az erre
a napra jutott feladatoknak.
Reggel 9 órakor gyülekeztünk
a Kultúrházban, megbeszéltük
a teendőket és már indult is
a nap. Délelőtt a gyermekek
virágot ültettek, lefestették a
focipálya kapuit és szemetet
szedtek. Rövid ebédszünetet
követően folytatódott a délután. 13 órát a szombathelyi
MMIK Logo Ifjúsági szolgálata
látogatott el hozzánk, és Logo
Mobiljukkal rengeteg játékot
és sport eszközt hoztak a gyermekeknek, ami bátran mondhatom, óriási sikert aratott.
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Kipróbálhatták milyen egykerekű biciklit tekerni, és az
ügyességi játékok sem voltak
mindennapiak.
Délután 4-től kezdetét vette
a vetélkedő, amely alkalmával
idén közlekedési és egészségügyi
feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak. Mondanom
sem kell, hogy ismét sikerült
kreatívan venniük az akadályokat. A zsűri személyében ezúttal
Németh Lászlót, Könye Imrét,
Glóbits Jenőnét és Mihály
Ágnest kellett meggyőzniük
a gyermekeknek rátermettségükről. A napot a vetélkedő
eredményhirdetésével zártuk.
Köszönjük, hogy ismét volt
hozzá KÖZÖD!
Magyarics Bettina
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A magyarlaki rőzsegát
Egészen a közelmúltig a Rábának meghatározó szerepe
volt Magyarlak életében. A
község szántóinak és rétjeinek
zöme a folyó északi oldalán
terült el, így aztán a paraszti
időkben a lakiak amikor a földjeikre jártak dolgozni, szinte
naponta találkoztak a folyóval.
A felnőtt nemzedékek szinte
minden tagjának nosztalgikus
élményei vannak a Rábával
kapcsolatosan. Nyaranta a
fürdőző gyerekek és a fiatalok
vidámságától volt hangos a
Rába környéke. (Akkoriban
még nem jártak messziföldi
élményfürdőkbe a népek.) Tavasszal és nyár elején gyakran
a megáradt és kiöntött folyó
volt a legfőbb látványosság.
A gátra különösen büszkék
voltak a lakiak. A gáton átbukó víz látványa, a lezúduló,

majd szélesen elterülő hullámok minden magyarlaki szeme
előtt ott vannak ma is.
A Rábára telepített malmok
mindig is ki voltak téve a folyó szeszélyeinek, az áradások
rombolásának. A csörötneki
malmot a Rába 1813-évi nagy
árvize annyira megrongálta,
hogy az uradalom nem is építette újjá. Helyette új műszaki megoldást alkalmazva,
Felső-szerrel szemközt, a Rábán túl, a falu legelőjén épült
fel a malom. Az északi falába
illesztett, latin feliratú tábla
hirdeti: „A közjó előmozdítására, Isten dicső segedelmével
épült e malom Kasche Miklós
apát, Prindlmayer András perjel és jószágkormányzó idején
Schuller József műszaki vezetésével. 1814!” Schuller József
szentgotthárdi ács volt, öt le-

Gátépítés 1937-ben. Cölöpverés
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Gátasok az 50-es évek végén
génnyel dolgozott. Az árvizektől való félelem, valamint az
egyenletes vízjárás biztosítása
érdekében az új malmot nem
a Rába mellé építették, hanem Magyarlak határában egy
csatornát ágaztattak ki a folyóból, és ennek a csatornának
az állandó szinten tartott vize
működtette a malmot.
A kivitelezést meglepően
gyorsan végezték el. 1814-ben
már üzemelt a malom. A csatorna kiágazásánál egy rőzsegát
duzzasztotta fel a Rába vízét,
így telt fel a csatorna.
A malmot és tartozékait
1895 decemberében vásárolták
meg Bekes József és fia, Bekes
Jenő háromházi molnárok. A
Bekes család tagjai tevékenyen
vettek részt a két falu életében is. 1925-ben a magyarlaki
tűzoltó egylet elnökévé Bekes
Jenő csörötneki malomtulajdonost választották meg. A
háromházi tűzoltók 1937-ben
felszentelt zászlójának zászlószalagján „Bekes Jenőné szül.
Soós Irén” felirat olvasható.
Feltehetőleg ő volt a zászlóanya. A molnárok mindig is
érdeklődtek a technikai újítások iránt. Bekes Jenő 1910

novemberében Detroitba
utazott, hogy a villamosenergia-termelés legkorszerűbb
módszereit tanulmányozhassa.
Fiát már villamosmérnöknek
taníttatta. A fiatalembert,
Bekes Józsefet így jellemezte
egyik egykori beosztottja: „A
mérnök úr nagyszerű ember
volt. Odaadta volna a szívét
is a malomért, a villanytelepért, amit ő tervezett.” Bekes
Jenő 1935-ben megpályázta
Szentgotthárd villamos árammal történő ellátását. Mivel az
erőműtől induló vezeték több
településen is végighaladt volna, Bekes vállalta a közbeeső
falvak, így Magyarlak villamosítását is. A malom egészen az államosításig a Bekes
család tulajdonában maradt.
Tulajdonosainak sorsa, a malomhoz hasonlóan, tragikus
véget ért. 1953-ban, az úgynevezett farkasfai kémüggyel
kapcsolatban letartóztatták
Bekes Józsefet és feleségét. A
férjet Szombathelyen, az ávón
a vizsgálat folyamán agyonverték. Az asszonyt a bíróság
kémkedés vádjával halálra
ítélte. Az ítéletben teljes vagyonelkobzás is szerepelt.
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A malmot és tartozékait
1948-ban államosították. Fokozatosan vesztett jelentőségéből, az utolsó zsák gabonát
1958. július 1-én öntötték be
a garatba. A malommal egybeépült villanytelep egy darabig
tartotta magát. 1954-ben az
erőmű és a rőzsegát fenntartása
az ÉDÁSZ kezébe került. Ekkor vált el egymástól az amúgy
egybeépült erőmű és a malom
sorsa.
A malom és később az erőmű,
a villanytelep nélkülözhetetlen
része volt a magyarlaki rőzsegát, amely biztosította a folyó
vízének az üzemvízcsatornába
való bejutását. A Rába erősen
ingadozó vízjárása következtében a rőzsegát és a zsilipek karbantartása folyamatos munkát
igényelt. Erre a feladatra a
molnárok külön munkásbrigádot tartottak fenn. Amíg működött a malom, hat embernek
adott munkát az őrlés, másik
hatnak a gát karbantartása. Ez
a munka – mindaddig, amíg
a rőzsegát fennállt, jónéhány
magyarlaki embernek – és rajtuk keresztül a családjuknak
– biztosított megélhetést. Az

Gátasok a 70-es években
erőmű gyenge pontja a magyarlaki rőzsegát volt. A Rába
árvizei szinte minden évben
kárt tettek benne, gyakran el is
vitték az egészet. A gát folyamatos karbantartást igényelt.
A gátasok a szinte állandó
karbantartások, javítgatások
során a folyó partján, a folyó
berkeiben vágott fűzfaágakkal
– amit alkalmasint csónakkal
szállítottak le a vízen –, meszsziről hozott terméskővel, amit
dróthálóval fogattak össze, javítgatták a gátat. Mérhetetlen

mennyiségű terméskövet és
rőzsét építettek bele az idők
folyamán, de a folyót mégsem
tudták megzabolázni. Utoljára
1988-ban szakította át az ár a
gátat. Ekkor más műszaki megoldás lehetősége is felmerült,
de a szilárd beton illetve a
korszerű japán merülőgátak
pénzigényes beruházásnak számítottak, így aztán elvetették
őket, a rőzsegát a régi, hagyományos módon épült újjá. Az
1991 januárjában érkező újabb
árvíz a gát kikerülésével, a gát

mellett a partoldalt szakította
át. Az épségben álló duzzasztómű működésképtelen lett.
Ez a természeti csapás majdhogynem az egész csörötneki
erőmű sorsát megpecsételte. Több mint egy évtizedre
működésképtelenné vált, a
személyzetet is szélnek eresztették. Végül, 2004 elején a
Szombathelyi Vízenergia Kft,
a Széchenyi terv keretében elnyert pénzeket is felhasználva,
vágott bele a csörötneki erőmű
és a hozzá tartozó magyarlaki
duzzasztómű feltámasztásába.
A Rába azonban már nem
tölti be a régi szerepét a magyarlakiak mindennapjaiban,
már nincs olyan bensőséges
kapcsolat a folyó és az emberek között, mint hajdanán.
Manapság a nyári csónaktúrákkal a Rába szerelmeseinek
népes csoportjai csorognak le
a folyón anélkül, hogy Magyarlakból bármit is látnának. Ehhez a vízi túrizmushoz
próbál kapcsolódni a Kalandpark néven ismert, lassacskán épülgető háromházi
létesítmény.
Magyarics István

Közgyűlés
Április 28-án tartotta a Magyarlaki
Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
az éves közgyűlését a Kultúrházban. Az
eseménynek az adott különös jelentőséget, hogy január végén lemondott az
egyesület elnöke, majd nyomában az
elnökség is, így új vezetőséget kellett
választani a szervezet élére. A közgyűlésen az egyesület tagságának – a korábbi
évekhez hasonlóan – csak mintegy egyharmada vett részt. Az egyesület tavaly
ünnepelte 10 éves fennállását. Most a
közgyűlésen értékelték az elmúlt tíz esztendőt, és újrafogalmazták az egyesület
szerepét, alkalmazkodva a megváltozott
körülményekhez. Örvendetesen sok hozzászóló mondott véleményt az egyesület-
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ben végzett munkával kapcsolatosan. A
közgyűlés résztvevői betekintést nyerhettek az egyesület vagyonába, amelyet
zömmel műszaki cikkek és színpadi kellékek alkotnak. A résztvevők tájékoztatást
kaptak az egyesület nagy vállalkozásáról,
a Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán tavaly elnyert pénzből megvalósult
játszótér és kegyeleti park beruházásának
állásáról. A rendkívüli tisztújító választáson az egyesület elnöki tisztére Magyarics
Istvánt, alelnöknek Glóbits Jenőnét,
titkárnak Vass Imrénét választották.
Az elnökség tagjai Dancsecs Imréné,
Kukorné Dancsecs Edit, Herczegné Baki Rozália, Monek Gyuláné, Póczikné
Tóth Marianna lettek. A tisztségviselők

valamennyien az egyesület alapító tagjai. Magyarics István az alapítás óta az
egyesület titkári tisztségét töltötte be,
Glóbits Jenőné az alapítástól 2006-ig
az egyesület elnöke volt, a kezdetektől
fogva vezeti az egyesület „Asszonykórusát”. Vass Imréné – 2002-óta egészen
mostanáig az egyesület alelnöke és pénztárosa volt, Herczegné Baki Rozália és
Monek Gyuláné – 2007 óta voltak tagjai
az egyesület elnökségének. Az egyesület
a továbbiakban is aktív résztvevője kíván
lenni Magyarlak kulturális életének, szoros együttműködést kíván kialakítani a
község önkormányzatával és a többi civil
egyesülettel.
Magyarics István
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Magyarics István: Szentgotthárdi diadal
Mohamed szultán kiadta parancsát
1664 esztendő elején:
Köprülü Ahmed, a nagyvezír
Szerelje fel seregét.

Sátrában járkált,
Bajuszát pödörte,
Míg végtére
A haditervet kieszelte.

Velük szemben
A keresztény hadsorok,
Csillogtak a vértek,
Peregtek a dobok.

Foglalja el
Bécsnek büszke várát,
Verje rabláncra
A magyarok királyát.

Gyors menetben
Megszállta a Rába partját,
Ettől kezdve ott még
A madár sem szállhatott át.

Át is kelt a pogány
A felállított hídon,
De most hogyan tovább?
Allah megsegít vajon?

Lipót volt akkortájt
A németek császára,
Németek császára,
Magyarok királya.

Jött is a török,
Az átjárót kutatva,
Kétszázezer harcos,
Gyilkolva, rabolva.

Megindult feléjük
A sok keresztény lándzsa
Muskéták ropogtak,
Szakadt az ég áldása.

Megrettent a császár
Látva pogány bátorságát,
Ellene küldte
Legjobb tábornokát.

Csörötneknél felmérték
A Rába szélességét,
Magyarlaknál nagynak látták
Az árnak mélységét.

Megbillent a félholdas lófarok,
Letörte egy golyó,
Szemből a franciák,
Mögöttük a megáradt folyó.

Töprengett a tábornok,
Montecuccoli Rajmond,
Hogyan győzhetnek együtt
Németek, franciák, magyarok.

Szentgotthárd mellett
Ütöttek tábort,
Hidat is vertek
Az ott talált fából.

Menekült a rabló pogány,
De most már hiába.
Így győzte le a törököt
A keresztény had, s a Rába.

Nyári kincsvadászat
Magyarlakon töltjük mindennapjainkat, itt élünk. Vajon ismerjük-e saját otthonunkat, szokásainkat, értékeinket?
Ismerjük-e a térségünkre vonatkozó történelmünket?
Nemrég egy réges-régi, több
száz éves iratot találtak a magyarlaki kultúrház felújítása
során. Senki sem tudhatja, ki
és mikor írhatta. Csak az derül ki egyértelműen a sorokból, hogy valahol a faluban
réges-rég valamilyen kincset
rejtettek el. A kincs megtalálására a MIKE háromnapos
nyári tábort szervez a falubeli
gyerekeknek a szőlőhegyi turistaháznál. Ez a nyári kincskereső
akció a magyarság és Magyarlak történetével, mondáival,
költészetével, meséivel, ha-
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gyományaival ismerteti meg
játékos és kalandos módon a
résztvevőket, akikre a rejtélyes
utasítások megfejtése, valamint
a mesés kincs felkutatása vár,
így a vállalkozó kedvűeknek
a továbbhaladáshoz a fejüket
is használniuk kell. Érdekes,
izgalmas csapatjáték, ami különösebb fizikai erőfeszítéssel
nem jár, bár az útmutatók megtalálására annak a csapatnak
van a legtöbb esélye, amelyik
nemcsak a hagyományokat
ismeri, de a lépteit is szaporázza. A kincskeresés izgalma
mellett ezen a nyári hétvégén
rengeteg más programon is részt
vehetünk majd a szőlőhegyen.
Kicsik és nagyok jelentkezését
egyaránt várjuk.
Magyarics Ágnes

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztő úr!
Úgy érzem köszönettel tartozom Önnek, mint az apám, Cséve
Kálmán legfiatalabb lánya, hogy megemlékeztek az apámról a
Magyarlaki Hírmondó márciusi számában.
A fénykép eredetije nálam van, olyan minőségben, mintha
ma készült volna. Vajon a képen látható személyek közül él-e
még valaki?
Ami engem illet, 16 éves koromban elkerültem Pestre. Az
én korosztályom a Mikos Imre és a Molnár Dezső korosztálya.
Manapság már csak évente egyszer, halottak napjára szoktam
hazamenni. De boldog vagyok, ha valaki ismerőssel válthatok egypár szót, és áhítattal hallgatom a magyarlaki templom
harangját, ami drága jó apámnak is nagyon tetszett.
Az Aranycsapat mérkőzésének közvetítését, mivel akkor csak
nekünk volt néprádiónk, a falubeli férfiak az árokparton ülve
hallgatták az ablak alatt. Amikor 1956 őszén a barátnőmmel
átmentünk Ausztriába, és ott töltöttünk 3 hónapot, az egy
csodálatos élmény volt.
Hálás köszönettel:
Németh Lajosné Cséve Ilona
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Rendszeresen jelentkezünk a Hírmondó hasábjain magyarlaki önkormányzati hírekkel.
Forrásként a képviselő-testület ülésein készült jegyzőkönyveket használjuk, melyek teljes részletességgel tartalmazzák az üléseken megtárgyalt témaköröket, az egyes napirendi pontok eredményeképpen megszületett döntéseinket. A jegyzőkönyvek hivatali időben bárki számára hozzáférhetőek a Polgármesteri Hivatalban, e rovatunkban csak egy kivonatot próbálunk nyújtani
a közérdeklődésre számot tartó döntéseinkről, önkormányzati rendeletekről, határozatokról.
Puskás Ferencné Kati és Frigy József

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
TESTÜLETI ÜLÉS 2012. MÁRCIUS 27.
• Első napirendi pont keretében a képviselő-testület meghallgatta Végvári
János r. alezredezesnek a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi
Rendőörs parancsnokának közbiztonsági beszámolóját, mely szerint az
elkövetett bűncselekmények száma 2011-ben sajnos növekedett, az
átutaző bűnelkövetők által okozott esetekre több alkalommal is volt
példa. Ennek ellenére településünk közbiztonsága az egyik legjobb a
térségben. A polgárőr egyesület által térfigyelő kamera rendszer kiépítését
célzó pályázat megvalósulása is segítheti a közbiztonság javítását. Ezen
felül a lakosság tájékoztatása kiemelten fontos, sok esetben az elkövetőkkel szembeni magatartás, elővigyázatlanság a bűnesetek kiváltó oka.
Végezetül bemutatta a csörötneki körzeti megbízottat, Németh Gábor
r. főtörzsőrmestert. Létszámhiányuk miatt nincs mód a körzeti megbízottak állandó jelenlétére a kijelölt körzetükben, munkájukat részben
máshol kell teljesíteniük. Emiatt is fontos a polgárőrséggel való közös
együttmüködés. Magyarlakon szerencsére aktív a polgárőrség, mellyel
az év elejétől a rendőrség jogszabály alapján előírt együttmüködési
megállapodást kötött. A képviselő-testület a település közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadta.
• Polgármester úr beszámolóját a két ülés között végzett munkáról a
testület meghallgatta és elfogadta.
• Szintén elfogadta a testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló polgármesteri beszámolót.
• Rendeletet módosított a képviselő-testület a gyermekvédelem helyi
rendszeréről.
• Az Önkormányzat 2012-es közbeszezési terve ezévben közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozó beszerzést nem tartalmaz – a testület ezen
tartalommal fogadta el az előterjesztést.
• A Vas megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett az önkormányzati törvény által előírt 2011. évi közmeghallgatással kapcsolatban,
mely szerint a közmeghallgatásról szóló jegyzőkönyv késedelemmel
érkezett meg a Kormányhivatalhoz. A törvényességi felhívást a képviselő-testület elfogadta, a szükséges intézkedésekre a körjegyző figyelmét
felhívta a jövőbeni hasonló esetek elkerülése érdekében.
• Meghatározta a magyarlaki civil egyesületeknek 2012-ben nyújtandó
támogatások mértékét a képviselő-testület, mely szerint működésre
átadott támogatásként 50-50 ezer forinttal támogatja a hagyományőrző, az ifjusági egyesületeket, a sportkört, valamint a polgárőrség
egyesületét. Hasonló célra az önkéntes tűzoltók egyesülete 320 ezer
forint támogatást kap. Az ezen felüli támogatásokra vonatkozóan: az
egyes rendezvényekre az egyesületek által benyújtott igények alapján
fog a képviselő-testület döntést hozni.

12

• A következő pontokban a Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet: az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat
válaszolt az Önkormányzatnak a patakmeder lecsövezésének
munkálataival érintett Mátyás utca burkolatának helyreállításával kapcsolatos megkeresésére. Az ügyben helyszíni szemlét
tart a két fél, majd azt követően kell megállapodni az útburkolat
kijavításának. A válaszlevél alapján egyelőre van különbség
az álláspontok között.
• A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal tartja meg
hagyományos országos szemétgyűjtő akcióját április 23-án. A
Föld Napja alkalmából. Magyarlakot több éve az iskolás tanulók
képviselik az akcióban, ezért e helyeslendő gyakorlat folytatása
érdekében Polgármester úr meg fogja keresni a tagintézményvezetőt.
• Tájékoztatást kapott a képviselő-testület a polgárőrség által
benyújtott pályázat befogadásáról, így a közbiztonsági beszámoló
tárgyalása közben említett beruházás remélhetőleg megvalósul.
• Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szennyvízcsatornahálózattal érintett kilenc település polgármestere és jegyzője
részvételével március 7-én megtartották az éves konzorciumi
ülést. Kiemeli, hogy a talajterhelési díj jövő év februárjától
történő tízszeresére emelkedése hirtelen megindította a rákötési
hullámot. Ezért várhatóan Magyarlakon is többen lesznek, akik
csatlakoznak a rendszerhez, és amennyiben a 140 ezer forintos
közműhozzájárulást korábban nem fizették be, az a költségvetés
bevételi oldalán jelentkezik.
• A képviselő-testület az IKSZT-munkatárs tevékenységével elégedett, ezért munkájának elismerését egy havi munkabérének
megfelelő jutalommal értékelte. A jutalom az IKSZT pályázat
elszámolható kiadásai között szerepel, fedezete tehát biztosított.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Magyarics
Bettina számára a jutalom kifizetésére.
• Zárt ülés keretében a képviselő-testület meghallgatta és elfogadta
a polgármester jelentését a zárt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
• Szintén zárt ülés keretében a képviselő-testület kettő átmeneti
segélykérelmet bírált el.
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS 2012. ÁPRILIS 2.
• Első napirendi pontként tárgyalta a testület Csörötnek község polgármesterének megkeresését, hogy alakítsuk ki álláspontunkat a
fogászati alapellátás és az iskolafogászati ellátás tárgyában dr. Nagy
Rudolf fogszakorvossal kötött szerződés felmondásával kapcsolatban.
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A polgármester úr elmondása szerint több alkalommal volt probléma a
rendelés elmaradásával, a rendelési idő be nem tartásával kapcsolatban,
a helyettesítés sem volt megoldott. Emellett a csörötneki önkormányzat felé is tartozása van. Emlékezteti a képviselőket, hogy a fogászati
ellátást a Csörötnek-Magyarlak-Rábagyarmat Községek Fogászati
Ellátást Fenntartó Társulás keretében biztosítja az önkormányzat.
Elmondja, hogy személy szerint nem hallott panaszt a magyarlaki
lakosság részéről a fogorvossal kapcsolatban. A rábagyarmati testület
sem volt elégedett a szakellátással. A magyarlaki képviselőtestület a
fenti indokok alapján szintén javasolja a szerződés felbontását.
• A 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás lakosság által fizetendő
díjának mérséklésére pályázat benyújtása lehetséges. A képviselő-testület
meghatalmazza Csörötnek Község Önkormányzatát – mint gesztort – a
pályázat benyújtására.
2012. ÁPRILIS 23. – EGYÜTTES ÜLÉS
• A Körjegyzőséget alkotó községek – Csörötnek, Kondorfa és Magyarlak – együttes ülésén javaslat hangzott el a Körjegyzőség 2012. évi
költségvetésének módosítására. A módosításra, amely előirányzatok
átcsoportosítását jelenti, tehát plusz forrást nem igényel, egy korábbi
döntés – fénymásoló beszerzése – miatt került sor.
• Szintén módosítást igényelt a költségvetés a köztisztviselők kereset-kiegészítése miatt, az előirányzatok növelése saját forrást
nem igényel, finanszírozása központilag történik.
• Ismertetésre került a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolója. A bevételi és kiadási előirányzatok sarokszámai: 35.9
millió forint bevétel, 34.1 millió forint kiadás, 1.8 millió forint
pénzmaradvány.
• Szakmai körülmények és törvényi változások miatt szükségessé vált a Körjegyzőség alapító okiratának módosítására. Az új
egységes szerkezetű okiratot a képviselő-testületek egyenkénti
szavazással elfogadták.

TESTÜLETI ÜLÉS 2012. ÁPRILIS 26.
• Módosításra került az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete – egy tételes listán felsorolt indokok alapján, majd a költségvetési
beszámolót a képviselő-testület a főbb bevételi és kiadási összegekkel
elfogadta. Bevételi teljesítés 2011-ben 172,3 millió forint, kiadási oldal
148.5 millió forint.
• Sor került az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
módosítására, melyre a szakfeladatrend idei változása adott okot. A
szakfeladatrend tételesen felsorolja az önkormányzatok által ellátandó
kötelező elvégzendő feladatokat.
• Módosításra kerültek a 2012. évi szilárd hulladékszállítási díjak. Eszerint a
80, 120 és 240 literes edények ürítéséért május 1.-től 11%-kal többet kell
a Müllex felé fizetnünk, tételesen 268, 372 és 712 forintot, a műanyagzsák
költsége viszont jelentősebben emelkedik, 215 forintról 310 forintra.
• Elfogadásra került a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező
közszolgáltatásáról szóló rendelet, erról a körjegyző tájékoztatójában
külön is olvashatunk.
• Szintén rendeletalkotási kötelezettség terheli a települési önkormányzatokat egyes egészségügyi szolgáltatások körzeteinek meghatározása
tárgyában. Az egészségügyi alapellátások biztosítása többségében társulási
formában megoldott, a körzetek székhelye Csörötnek. Az erről szóló
rendeletet a testület elfogadta.
• A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést.
• Szintén megtárgyalta és elfogadta a testület a gyermekvédelem éves
átfogó értékelését.
• Beszámolót hallgatott meg a testület a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi gazdálkodásáról.
A szakmai beszámolót a képviselő-testület elfogadta.
• Hozzájárult a képviselő-testület egy budapesti lakosnak a magyarlaki
Szőlőhegy területén önkormányzati tulajdonban lévő területrész vásárlásához, 60 Ft/m2 áron.

Lakossági tájékoztató
A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján településünkön 2012. április
1-től a folyékony hulladék elszállítását
közszolgáltatási szerződés keretében kizárólagos joggal a LENTI HULLADÉKKEZELŐ Kft. jogosult végezni.
Mindezt konkrétan azt jelenti, hogy
Magyarlak község közigazgatási területén
a szennyvízcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanok esetében a keletkező
szennyvíz szippantását és elszállítását kizárólag ettől a cégtől rendelhetik meg az
ingatlan tulajdonosok.
Más szolgáltató tevékenységét tilos
igénybe venni!
A folyékony hulladék elszállításának
költsége: bruttó 4.380,- Ft/m³.
A szolgáltató elérhetősége, melyen a
szolgáltatás megrendelhető:

2012. június

Lenti Hulladékkezelő Kft.
8960 Lenti, Petőfi út 4.
Tel: 06-92/551-387, Fax: 06-92/551-012
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy akik még nem csatlakoztak a
szennyvízcsatorna hálózatra, és a jövőben
szeretnének rákötést létesíteni, akkor az
alábbi a teendőjük:
a) Amennyiben az adott ingatlanra a közműfejlesztési hozzájárulás már megfizetésre került az Önkormányzat felé,
akkor a szolgáltatást végző RÁBA-VÍZ
Kft. ügyfélszolgálatát kell felkeresni
Csörötnek Petőfi út 1. szám alatt (régi
orvosi rendelő), és jelezni kell a rákötési
szándékot.
b) Abban az esetben, ha a közműfejlesztési hozzájárulás még nem került befizetésre, akkor az Önkormányzatnál

kell annak befizetését kezdeményezni.
A közműfejlesztési hozzájárulás összege
140.000,- Ft.
A befizetést követően az Önkormányzat
kiadja a hozzájárulást a rákötésre és ezt
követően ugyancsak a RÁBA-VÍZ Kft-t
kell felkeresni és jelezni a csatlakozási
szándékot.
A RÁBA-VÍZ Kft. elérhetősége:
Ügyfélszolgálat: Csörötnek, Petőfi út 1.
Ügyfélfogadás:
kedd: 9:00 – 12:00
csütörtök: 13:00 – 15:00
Tel: 94/445-052

Markó László sk. körjegyző
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Egyházközségünk hírei
Április 1.-én vasárnap este 6 órakor tartotta a Magyarlaki Egyházközség az immáron hagyománnyá váló fáklyás Nagyböjti
Keresztútat. Az Önkormányzat segítségével
és a civil szervezetek bevonásával megszervezett rendezvényen estébe nyúlóan jártuk
a keresztútat községünk Brenner Jánosról
és Mindszenty Józsefről elnevezett szabadtéri keresztútján.
Gyula atya vezetésével imádkoztunk az
egyes stációképeknél, gondolatainkban
nemcsak Krisztus urunk szenvedéstörténetét idézhettük fel, hanem saját élő
és meghalt hozzátartozóinkért, rokonainkért, betegeinkért, nem utolsósorban
saját magunk lelki békéjéért, tisztaságáért
is fohászkodtunk.

TEMPLOM DÍSZÍTÉS,
TAKARÍTÁS

A korábbi évekhez hasonlóan a nyári
(iskolaszüneti) hónapokban – a szeptember
közepi magyarlaki búcsúval bezárólag – a
templom takarítását, díszítését Frigyné
Molnár Magdi vállalta. Ehhez kéri a
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magyarlaki hívek, lakosok segítségét is.
Pénteken 17-19 óráig, illetve szombaton
délelőtt 8-10-ig a sekrestye-bejárat előtti
lépcsőre kihelyezett vizes-vödörbe lehet
elhelyezni a templom vasárnapi díszítésére
szánt virágokat. Előre is köszönjük!

TEMPLOM FELÚJÍTÁS

A korábbi években elvégzett külső és
belső felújítások sorába illeszkedve 2012ben az esővíz-elvezető rendszer felújítását
tűzte zászlajára a Magyarlaki Egyházközség.
A tetőről lefolyó nagy mennyiségű esővíz
évről-évre nagyobb mennyiségben folyt
be a templom aljzat és a falazat alá, telente egyre nagyobb repedések, hézagok
keletkeztek közvetlen a lábazat melletti
betonjárdákban. Emiatt szükségessé vált
a csapadék épülettől való elvezetésének
megoldása.
A szükséges munkálatokat Kardos Tibor helyi vállalkozó végezte el. Ennek
keretében a tetőről lefolyó csapadékvíz
műanyagcsöveken keresztül közvetlenül
az utcai árokba lett kivezetve a templom

mindkét oldalától indulva. A templom
teljes kerületében a lábazat szigetelő-lemezes burkolattal lett ellátva, fél méteres
kavicságyba drén-csövek lettek lefektetve,
amelyek szintén kétoldalt az utcai árokba
kerültek kivezetésre. A kavicságy mellett
szegélykövek lettek körben beépítve, valamint a sekrestye bejárat előtti rész szintén
betonozásra került. Az esővízet elvezető
csövek fektetésével együtt a szennyvíz elvezető csövek is lerakásra kerültek egyazon
árokban.
A munkálatok költségvetését jelentősen
csökkentette a kivitelezés során községünk lakosai által elvégzett segédmunka, amelyet hálásan köszönünk minden
részvevőnek.
Szintén köszönetet mondunk azoknak
a híveknek, akik pénzbeni felajánlással
segítették az elvégzendő munkák költségét
kigazdálkodni. Isten fizesse meg mindnyájuk jóakaratát!
Magyarlak
Egyházközségi Képviselő-testülete
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Sportkör – labdarúgás
Csapnivalóan zárult focicsapatunk számára a 2011-12-es idény,
az egész bajnokságot tekintve az
alapszakasz és a rájátszás 28 fordulójában mindössze 4 győzelmet arattunk és egy döntetlent
értünk el. Nem is lehetett más a
végeredmény, mint a 11 csapatos III. osztályú bajnokság utolsó
helyezése. Ha pozitivumot keresnék ebben a helyezési számban,
akkor mindenképpen – és őszintén – ki kell azt emelni, hogy
Magyarlaknak még mindig van
focicsapata, hiszen a bajnokság
12 csapat számára lett kiírva, de
1 csapat már az indulás pillanatában visszalépett.
Sajnos a jövőt tekintve még
ennyire sem rózsás a helyzet. A
2008-ban megválasztott Sportköri elnökség 9 tagja közül már
évekkel korábban is többen jelezték, hogy nem tudnak részt
vállalni a csapat ügyeinek inté-

zésében, különböző munkahelyi
vagy lakhelyi változások miatt. A
történeti hűség kedvéért a 2008.
november 16.-án megválasztott
elnökség névsora: Demeter Sybilla
elnök, Csrenkó István, Demeter
Róbert, Frigy József, Herczeg Zoltán, Hurtik Péter, Kozó Gyula,
Mesics László, Závecz Ödön elnökségi tagok.
A Sportkör életbentartásához
először is új vezetőség megválasztására lesz szükség. Ezt követően
az új elnökség feladata lesz a további teendők meghatározása, az
elvégzendő munkák sorrendjének
felállítása, a csapat szakmai munkájának biztosítása, benevezése a
bajnokságba.
A fentebb felsorolt elnökségi
tagok közül 2 kivétellel azt is
jelezték, hogy a jövőben nem
tudnak szerepet vállalni a leendő
új elnökségben, ezért kimondhatjuk, hogy teljes újjáépítésre

Ezúton is megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden elnökségi tagnak, minden sportbarátnak, aki
bármilyen kisebb vagy nagyobb munkával segítette a csapat
ügyét. A munka oroszlánrészét Mesics Laci és családja (fiai és
édesapja) vette a vállára az elmúlt időszakban, Laci valójában
és ténylegesen csak Demeter Robi és Kozó Gyuszi segítségére
támaszkodhatott. E 3 embernek külön köszönet jár, hiszen
amellett, hogy játékosként is szerepeltek, a háttérmunkából
is önzetlenül kivették részüket.
Községünk nevében: KÖSZÖNJÜK!
vár az egyesület. Az említett közgyűlés lebonyolítására várhatóan
július hónap folyamán sor kerül, a községünk hirdetőtábláin
elhelyezett meghívóval fogjuk
tudatni a pontos időpontot és
helyszínt. Szükséges mihamarább
“rendezni közös dolgainkat”, hiszen az új bajnokságra időben le
kell adni a nevezéseket, intézni kell a csapattal, edzésekkel,
mérkőzésekkel kapcsolatos napi
ügyeket.

Ahogy korábbi számunkban
is kértem, ezúton szó szerint
megismétlem: kérünk minden
magyarlakit, sportbarátokat, régebbi vagy jelenlegi játékosokat,
vállakozókat, akik felelősséget
éreznek a magyarlaki foci megmaradása iránt, hogy jelezzék
szerepvállalási szándékukat a
jelenlegi vezetés felé, hogy a Közgyűlés előkészítését megfelelően
és időben el tudjuk kezdeni.
a Sportkör nevében: Frigy József

Ministráns-kupa
Május 11.-én Iváncon 8 csapat részvételével került megrendezésre az Őrségi
Esperesi Kerület kispályás ministráns-foci
bajnoksága. Egyházközségünket Gyula atya
támogató hozzájárulásával magyarlaki fiatalok képviselték ezen a megmérettetésen.
Mesicsné Lődi Brigi lelkes szervező munkájának köszönhetően 7 hittanos fiú vette fel
a küzdelmet – sokszor korban és kilókban
is jobban álló ellenfelekkel szemben.
Kis csapatunk mégsem okozott csalódást,
sőt mondhatom, hogy az egész torna üde
színfoltja voltunk alacsony életkorunkkal,
ennek ellentmondó lenyűgöző futball-tudásunkkal. A csoportküzdelmek során 2
nagyarányú győzelmet arattunk, a csoport
első helyét eldöntő csatában pedig szoros
– tipikus 1 gólos – mérkőzésen vesztettünk
a szentgotthárdi (rábatótfalusi) fiatalokkal
szemben. Itt is megmutatkozott az életkorbeli különbség, idősebbek, erősebbek
voltak a gotthárdiak, bár futtballtudásban
nem kerekedtek fölénk, helyzeteink így is
megvoltak, a szebb játékot mi játszottuk, ez
volt a helyszínen lévők véleménye.

2012. június

A bronzéremért lejátszott mérkőzésen
Ivánc csapata ellen szintén az erő és a
korkülönbség dominált, úgyhogy végül 4.
helyen végzett minden dícséretet megérdemlő csapatunk. Álljon itt a Magyarlakot
képviselő csapat játékosainak névsora:
Dolgos Bálint, Frigy József, Horváth Róbert, Mesics Nándor, Nagy Viktor, Papp
Milán, Soós Bálint.
Szép volt fiúk!

A szép helyezés mellé a gólkirályi cím
is Magyarlakot illette, Soós Bálint 9
góllal lett gólkirály, a második legtöbb
gólt – szám szerint 6-ot – pedig szintén a
mi csapatunkból Mesics Nándi szerezte.
A többiek is igazán kitettek magukért:
Dolgos Bálint nagy bravúrokat is bemutatott a kapuban, sőt az egyik mérkőzésen
csatárként is villogott és 2 gólt is szerzett,
Robi és Milán ellentmondást nem tűrően
sepregetett, Viktor és Józsika pedig szorgalmasan küzdött a náluk kétszer akkora
ellenfelekkel szemben is.
Gratulálunk nekik, és várjuk a
folytatást!
Elsősorban köszönjük Brigi szervezőmunkáját, akinek köszönhető ez a fiúk számára örökre emlékezetes nap. Köszönjük az
Önkormányzat támogatását: Varga Misi
bácsi sofőrködésével rendelkezésünkre
bocsátotta a kisbuszt, amivel el tudtunk
utazni Iváncra.
És hogy a lelkes szurkolók se maradjanak
ki: Rebeka és Józsi megállás nélkül buzdították csapatukat :-).
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Zugoly-part
Előző kiadásunkban ígértük, hogy a júniusi lapszámban
tudósítunk az élménypark megnyitása utáni működtetésről
és jövőbeni tervekről.
Bár sokan várják már – úgy községünkben, mint a kistérségben, - hogy birtokukba vehessék az elkészült és átadott
élményparkot, amely – továbbra is fenntartjuk – nagy értéke
lehet a rábai turizmusnak és községünknek is, sajnos a Rábaholtágon épülő-készülő (?) létesítmény jelenlegi állapotáról
bíztató képekkel ezúttal nem tudunk beszámolni.
A korábbi ígéretek, tervezett céldátumok nem váltak valóra,
ezért az elkövetkező kiadásainkban már csak konkrét tényekről,
megvalósult elképzelésekről, már megtörtént eseményekről
szeretnénk tudósítani.

Alapítvány Magyarlakért

Polgárőr elismerés
A Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2012. június
9.-én Táplánszentkereszten tartotta a megyei polgárőr napi
ünnepségét.
Az ünnepség keretein belül került sor a huzamosabb
időn át lelkiismeretes polgárőr munkát végző tagjainak
megjutalmazására.
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy KORÁNDI GÁBORT a Magyarlaki Polgárőr
Egyesület elnökét lelkiismeretes munkájáért elismerésben
részesíti.
Gábornak ezúton is gratulálunk és további eredményes
munkát kívánunk!

Asszonytorna-lánytorna
Köszönöm az ősztől tavaszig tartott tornán résztvevők lelkes és
kitartó hozzáállását, valamint mindannyiunk nevében köszönetemet fejezem ki az Önkormányzat irányába, hogy a Kultúrház
kistermét a gyakorlásokhoz rendelkezésünkre bocsátotta.
Tóth Mártonné Gabi

Magyarlaki anyakönyvi hírek
Halálozás: Magyarics Ferencné
Nyugodjék békében!

Magyarlaki civil szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek jelentkezését várjuk községünk további felvirágoztatását
zászlajára tűző – jelenleg szervezés alatt álló – alapítványunk
elindítására, támogatására.
Alapító tagként számolunk azzal a jelentkezővel, aki egy bizonyos összegű anyagi támogatást vállal az alapítvány elindításakor.
Azonban nem csak anyagi hozzájárulásra számítunk, hanem az
alapítvány müködtetésében szerepet vállaló jelentkezőket is
várunk Kuratóriumi és a Felügyelő Bizottsági tagoknak.
Érdeklődni és jelentkezni Frigy Józsefnél lehet a 06 20 959
2356-os mobil telefon számon.

Írj mesét, novellát, verset
A Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Egyesület azzal a
felhívással fordul magyarlaki gyerekekhez, felnőttekhez, aktív
és nyugdíjas lakosokhoz, hogy a Hírmondó szerkesztőségébe
juttassák el közlésre szánt, saját maguk által írt meséjüket,
versüket, valós vagy kitalált érdekes történetüket, elbeszélésüket. Az Egyesület elnöksége által átolvasott és elbírált legjobb
alkotásokat a Magyarlaki Hírmondó következő számaiban
folyamatosan megjelentetjük. Köszönjük!

Futás-kocogás
9 évvel ezelőtt kezdtük Futás-kocogás sorozatunkat, amely
májustól augusztus végéig kínál lehetőséget a közös mozgásra,
sportolásra.
Sajnos egyre csökkenő érdeklődés mellett – de továbbra is
rendíthetetlenül rójuk a köröket a focipályán minden kedden
és csütörtökön este fél 8-tól.
Ezúton is buzdítok mindenkit a részvételre, szánjon kétszer fél
órát egy héten egészsége megőrzésére ílymódon is, vagy egyszerűen
csak élvezze velünk együtt az együtt-futás az együtt-lét örömét.
TÉGED IS VÁRUNK!

KÖVETKEZŐ SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:
2012. augusztus 13. hétfő este 7 órakor a magyarlaki Kultúrházban.

