HÍRMONDÓ
MAGYARL AKI

Magyarlak község közéleti és kulturális lapja

2015. december • XVII. évfolyam 4. szám

Az Ige megszületett – karácsonyi gondolatok
1. Az Ige először akkor született
meg, amikor az Atyaisten egyetlen szóban tökéletesen, „maradék
nélkül” kifejezte önmagát, minden tudását, teremtő akaratát,
atyai szívének minden érzését
belemondva ebbe a Szóba.
Mi néha sokat beszélünk, és
mégis keveset mondunk, sőt, néha szavaink csak arra szolgálnak,
hogy megtévesszünk másokat,
hogy elrejtsük mások elől önmagunkat, lelkünk igazi gondolatait
és szándékait.
De vannak emberi ajkakon
megszületett, „mázsás súlyú”
szavak is.
Amikor egy fiú őszintén megszeret egy lányt, és azt mondja
neki, hogy „szeretlek”, amikor az
esküvőn őszinte szívvel mondják
a hitvesek, hogy: „holtomiglan-

holtodiglan”, akkor ezek valóban
súlyos szavak, amelyek az Egyház
előírásai szerint nem is ismételhetők - vegyes házasság esetén
sem. Az egyszer kimondott szó
örökre szól. Az ilyen szavakra
vonatkoztathatjuk Soltész Rezső
egyik dalszövegét:
„Van olyan szó, mely többet ér – hosszúra nyújtott
könyveknél:
– egyszerű, neked szól, – s tán
a kérdésedre is válaszol.”
A tökéletes, száz százalékos
önkifejezés azonban számunkra
nem lehetséges. Egy valaki volt
csupán, akinek ez sikerült. Őt
úgy hívjuk, hogy: mennyei Atya.
Az egyetlen, mindent kifejező
eleven szót pedig Isten Igéjének
hívjuk, vagy egyszerűen csak:
IGÉNEK.

Az Isteni Igének ez a születése az időn kívül, az „idő kezdete
előtt”, az örökkévalóságban történt. Ez egy számunkra eléggé
fel nem fogható „örökké tartó
pillanat”, örök jelen, ezért talán
helyesebb azt mondanunk, hogy
az Isteni Ige öröktől fogva, ma is
és örökké: születik az Atyától.
2. Az IGE karácsonykor ünnepelt megszületése viszont
már nem az időn kívül, hanem
az időben történt egy földrajzilag és történetileg eléggé jól
behatárolható helyen és időben:
Betlehemben, nagyjából kétezer
évvel ezelőtt.
Számunkra ennek a születésnek a jelentősége is felmérhetetlen. Jézus, az Atya dicsőséges
Egyszülötte (Jn 1,14) átlépte az
előkelő görög filozófusok által
áthidalhatatlannak vélt szakadékot az Isten és az ember, a föld
és az ég, a transzcendens és az
immanens között. Átjárhatóvá
lett a teremtett és teremtetlen
világ közti szakadék.
Érdekes, hogy a platonista filozófiából táplálkozó első eretnekségek nem Jézus istenségét,
hanem emberségét kérdőjelezték
meg. Egy „magára valamit adó
istenség” nem érintkezhet direkt
módon az anyaggal, legfeljebb
demjurgoszok, közvetítők által
– vélték a neoplatonisták.
De ezt gondolták az ún.
doketisták, a manicheusok és
a gnosztikusok is. A doketisták
szerint Jézus csak látszólagos
testben tartózkodott a földön,
eszerint születése, szenvedése és
halála is csak látszólagos volt.
Erre mondta Szent Ágoston: „Ha
Urunk csak látszólagosan szenvedett, akkor csak látszólagosan
vagyunk megváltva is.” Mivel ez

az említett irányzat már az első
század végén létezett, ezért írja
Szent János evangéliuma elején, hogy „az Ige testté lett” (Jn
1,14). Nem egyszerűen emberré, hanem testté, ha úgy tetszik:
„hússá” lett. A mély lelkiségű
apostol ráadásul nem is a költői,
szalonképes „szóma” kifejezést
használja, hanem a szárksz szót,
amely ténylegesen „hússal” is
fordítható. Ezért kezdi így első
levelét is: „Ami kezdettől volt,
amit hallottunk, amit láttunk,
...és amit kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük
nektek” (1 Jn 1,1).
3. Az Isteni Ige megtestesülése
azt is jelenti, hogy Isten elkötelezte magát teremtményei mellett. Nekünk is tudomásul kell
vennünk, hogy az anyagi világ a
jó Isten jó alkotása, nem emberszabású, jó-rossz istenek műve,
még kevésbé Ahrimannak, egy
rossz istenségnek a teremtménye.
Kétségtelen, hogy a teremtett
világ isteni szépségére árnyékot
vet az angyaloknak és a teremtés koronájának, az embernek
a bűne, de ez nem jelenti azt,
hogy világunk véglegesen és
visszafordíthatatlanul megromlott. Jézus, aki isteni természete
szerint tevékeny társa volt az
Atyának a világ teremtésében,
éppen azért jött, hogy megváltsa
és Istenhez visszavezesse a teremtett világot.
Az első ember, Ádám, bűne
által elveszítette az édenkertet,
kiűzetett a paradicsomból; a második Ádám, Jézus éppen azért
jött, hogy az embernek visszaadja ezt a paradicsomot, amint
erre a kereszten a jobb latornak
mondott szavai is utalnak. Ez a
visszanyert édenkert a Jelenések
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könyvében (Jel 21,1), illetve Szent Péter
második levelében (2 Pt 3,13) úgy jelenik
meg, mint „új ég és új föld”. Az új ég és az
új föld kialakulása azonban nem független
az ember üdvösségétől, „Isten fiainak megnyilvánulásától”, ahogy arra Szent Pál utal
(Róm 8,19-23).
Ezeket a gondolatokat hangsúlyozza Szentatyánk, Ferenc pápa is „Áldott légy” kezdetű enciklikájában. Itt szeretném felhívni
a figyelmet a szentmise IV. kánonjára és
annak prefációjára, amely többször is utal a

teremtményeit áldásával elárasztó és a teremtett világot az ember gondjaira bízó Istenre,
továbbá arra, hogy az ember célja „a bűn
és a halál romlandóságából megszabadult
egész teremtett világgal” együtt eljutni Isten
önfeledt magasztalására.
Az, hogy az Ige testté lett, arra is figyelmeztet minket, hogy testünket nem
szabad megvetnünk, hanem gondoznunk
és nevelnünk kell, hogy lelkünkkel együtt
alkalmas legyen Isten dicséretére és méltóvá váljék a dicsőséges feltámadásra.

(Vö. Áldott légy 98, 236 és különösen
155.)
Segítsen mindannyiunkat a megtestesülés
szent ünnepe, hogy testünknek-lelkünknek
és egész anyagi világunknak önzetlen, jó
gazdái legyünk, és osztozva Urunk földi sorsában a jászoltól a keresztig, eljuthassunk
égi trónusáig.
Veszprém, 2015. november
+Márfi Gyula veszprémi érsek
(Érsek atya írása megjelent a Mária Rádió
Magazin 2015. decemberi kiadásában)12

majd irodaigazgató Szombathelyen 1978-tól 1995-ig, amikor
is amanziai címzetes püspöki és egri segédpüspöki kinevezését
kapja 1995. november 11-én, püspöki szentelése Egerben történik 1995. december 2-án. Veszprémi érseki megbízatását 1997.
augusztus 14-én kapja, beiktatására szeptember 6-án került sor.
Papi és püspöki jelmondata: “A szeretet soha el nem múlik”
(1Kor 13,8)
Forrás: http://veszpremiersekseg.hu/

DR. MÁRFI GYULA
A zala megyei Pördeföldén született
1943. december 17-én. Szombathelyen
szentelték pappá 1967. június 18-án.
Káplán Pákán 1 évig, majd tanulmányi
szabadság után teológiai doktorátust szerez Budapesten 1969-ben. Káplán a vas
megyei Nyőgéren és Kőszegen 1976-ig,
majd két éven át Párizsban ökumenikus
tanulmányokat folytat és szerez diplomát 1978-ban. Püspöki szertartó, titkár

72. születésnapján sok szeretettel köszöntjük Érsek atyát,
hordozzuk őt imáinkban!

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról
Ünnepre készülünk. Ismét részesei lehetünk a decemberi csodának, az adventi megújító, megtisztító várakozásnak. Ha
hétköznapi tevékenységeink még nem is
engedik meg az elcsendesedést, lüktető,
zajos, forrongó világunk még egyre-másra
új ingerekkel bombáz bennünket, lelkünk
legmélyén már érezzük a közelgő Karácsony
utánozhatatlan békességét, azt a kellemes
nyugtalanságot, ami a belőlünk kiáradó
szeretet nyugtalansága, izgalma, örömünk
megosztása szeretteinkkel: családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, kisebb-nagyobb
közösségeinkkel. Erre az ünnepre készülnek
Magyarlak közösségei is 2015 telén: óvoda,
iskola, kultúrház, önkormányzat, egyházközség. Ünnepi lapszámunkban mi is ehhez

a készülődéshez szeretnénk hozzájárulni írásainkkal, beszámolóinkkal.
Vezércikkünk érsek atya tanító szavaival
is e célt szolgálja: karácsony ünnepén ismét
döntést kell hoznunk. Elkötelezett döntést
Jézus mellett. Isten akarata szerint szabadon hozhatjuk meg minden döntésünket,
de mennyei atyánk megkönnyíti dolgunkat:
a betlehemi jászolban született istengyermek “tökéletes, száz százalékos” útmutatás
számunkra, életünkre, mindennapjainkra.
Karácsonykor ezt a gyermeki tisztaságot
igyekszünk is magunkénak érezni. Türelmesebbek vagyunk családtagjainkkal, időt
szánunk a segítségre szorulókra, elvégezzük
a gyógyító szentgyónást és szentáldozást,
törekszünk is úrrá lenni megrögzött bűne-
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ink felett, egyszóval szentek vagyunk, azok
akarunk lenni.
Ebből következően nem gondolom, hogy
Karácsony csak egy az év többi ünnepe között.
Hiszem, hogy nem csak emberi hozzájárulás,
emberi akarat kérdése, hogy tudunk jók lenni néhány hideg téli nap erejéig. A szeretet
ilyen mértékű megnyilvánulása ennél több
kell, hogy legyen, Isten üdvözítő tervének
egy csodálatos szelete, ami megérint minket –
amit aztán ezzel a mennyből érkező segítséggel
könnyedén befogad gyermek és felnőtt szív
egyaránt.
Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk e lapszámunkkal is hozzájárulni a szent ünnepre
való lelki készülődéshez, a karácsonyfa alatt
átérzett és megtapasztalt szeretethez.

Szülőknek – gyermekekről.............................................9
Önkormányzati híreink ...............................................10
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Hirdetmények, egyebek ...............................................12

IMPRESSZUM: Magyarlaki Hírmondó – Magyarlak község közéleti és kulturális lapja. Szerkeszti: a Magyarlaki Kulturális és Hagyományôrzô
Egyesület elnöksége. Vezetô szerkesztô: Frigy József. Kiadja: Magyarlaki Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület. Felelôs kiadó: Magyarics István.
Nyomdai elôkészítés: Mesics Róbert. Megjelenik: negyedévente.

2

2015. december

RENDEZVÉNYEK

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Tökfaragó délután
Október 24-én ismételten Tökfaragó délutánra várta a falu aprajátnagyját a Magyarlaki Ifjúsági Kulturális Egyesület a művelődési házba.
Ahogy készültek a „műalkotások”, az izgalom is egyre fokozódott,
hogy vajon idén kiét találja legszebbnek, a legötletesebbnek a zsűri.
A döntés idén sem volt egyszerű, a zsűri döntésében kiemelten vette
figyelembe az ötletességet, és azt, ha valaki egyedül – szülői segítség
nélkül – faragta idén a tököt.
Az első helyezést Náfrádi Ádám érte el, de gazdára talált egy
különdíj is, egy különleges faragási technikával készült alkotásért.
A nagy munkában megéhezők-megszomjazók a boszorkánykonyhában csillapíthatták éhségüket, szomjúságokat, ahol direkt
a halloweenre készült sütemények és italok várták őket.
Az eredményhirdetést követőn a hagyományos fáklyás felvonulás
zárta a jó hangulatú délutánt.
Károly Andrea

Ifjúsági csapatépítés
A szombathelyi LOGO ifjúsági szervezet és
a magyarlaki Művelődési ház közös szervezésében a magyarlaki fiatalok (15-19 évesek)
részére csapatépítő tréninget szerveztünk
november 7-én délelőtt. Itt a résztvevők
játékos formában jobban megismerhették

2015. december

magukat, egymást, és megtanulhatták mit
jelent közösen, csapatban dolgozni.
A program eredményeként egy saját maguk
által kitalált rendezvényt fognak megvalósítani december 21-én délután 15 órától
a művelődési házban MESE-DÉLUTÁN

címmel, ahol minden a meséről szól: lesznek Mesés játékok, Mesefilm nézés, Mese
kézműves sarok.
Fiataljaink szeretettel várnak a rendezvényen minden mesés kedvű érdeklődőt.
Kiss Tímea
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Könyvtári programok a művelődési házban
A Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer a falvak, kistelepülések
lakói számára közvetíti a hazai
könyvtári rendszer egésze által
nyújtott szolgáltatásokat. Ennek
keretében nem csak új könyvek
érkeznek folyamatosan könyvtárunkba, hanem lehetőség nyílt
az év folyamán programok megvalósítására is. Vas megyében a
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár koordinálja a szolgáltatást.
November 9-én Csider Sándor: Varázsóra című programját
szerveztük meg az iskola 7-8. osztályosai számára. Az előadó saját
verseinek segítségével beszélgetett a gyerekekkel a párválasztásról, szerelemről, az egymáshoz
való viszonyulásról, az emberi
kapcsolatokról.
November 17-én Zsolnai Rita tartott előadást „A grafológia
rejtelmei” címmel a művelődési
házban. A grafológia a kéz-írás
elemzésének tudománya, amelyről nagyon sok érdekességet hallhattak a jelenlévők. Ahogy nincs

két egyforma ember, úgy nincs
két egyforma írás sem, különbözik a természetünk és az írásmódunk is. Kézírásunk hűen tükrözi
a lelkünkben, pszichénkben lejátszódott folyamatokat.
November 21-én Pék Tibor
A mitől (vagy kitől) változó
klíma? című könyvét mutatta
be. Pék Tibor Szombathelyen
(Kámonban) született. A Nagy
Lajos Gimnázium matematikafizika tagozatának elvégzése után
a Budapesti Műszaki Egyetemen
1976-ban szerzett okleveles építőmérnöki diplomát.
Mint a természettudomány sok
területe iránt érdeklődő műszaki szakember, hivatali munkái
során gyakran találkozott a
természettel, illetve annak változásaival kapcsolatos anomáliákkal. Ez inspirálta a manapság
“oly népszerű, de ellentmondásos
megítélésű” klímaváltozás okainak eredetét boncolgató könyv
megírására.
Károly Andrea

Családi Nap
November 14-én délután a Vas Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal
közös szervezésben rendeztük meg a Családi
Nap programját a művelődési házban.
A délután a Legszebb családi élményem
rajzpályázat kiállításának megnyitójával
és eredményhirdetésével vette kezdetét.
A pályázatot két korosztálynak hirdettük
meg: óvodásoknak és alsó tagozatos kisiskolásoknak. A beérkezett 30 művet Kovács
Zsuzsanna tanárnő értékelte, mely alapján az
óvodások között Gazdag Ábris, a kisiskolások
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között pedig Schmidt Áron érdemelte ki az
1. helyezést. Valamennyi beérkezett pályaművet kiállítottuk, melyeket két hétig meg
is tekinthettek az érdeklődők.
A megnyitót követően a szülők előadást
hallgathattak meg a család témakörében,
valamint a gyerekrajzok elemzésébe is betekintést nyerhettek család- és rajzterapeuta
szakember segítségével. Mindeközben a gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt,
melynek során készítettek 6-6 ajándékot
(fiúknak és lányoknak), melyeket az ünnepek

előtt eljuttatunk a gencsapáti nevelőotthonban lakó gyerekeknek. Ezt követően,
kicsit beleunva a kézműveskedésbe, Dancsecs
Bálinttal különleges játékokat játszottak
kicsik és nagyok.
A délutánt a Jump for Fun - gersekaráti
kötélugrók bemutatója zárta, mely hatalmas
sikert aratott a közönség körében. A program
végén valamennyi gyermek kipróbálhatta kötélugró ügyességét. A szervezők és résztvevők
egybehangzóan megállapodtak abban, hogy
jövőre folytatása lesz a rendezvénynek.
Károly Andrea
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Adventi koszorúkötés
A karácsonyi ünnepekre való felkészülés első eseménye az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása. November 28-án
a művelődési házban megrendezett adventi koszorúkötés idén is
segítséget nyújtott ahhoz, hogy mindenki elkészíthesse otthonának
díszét, saját adventi koszorúját. Mindehhez a Krisztina Virágüzlet
nyújtott szakmai segítséget. Ők biztosították a koszorú alapokat, a
szebbnél-szebb díszeket, és nem utolsó sorban az ötleteket, valamint
segítséget nyújtottak a megvalósításban is.
Az asztalokra való koszorúkkal együtt elkészült a falu óriáskoszorúja
is, melynek meggyújtott gyertyái a Művelődési Ház előtt hirdetik
az ünnep közeledtét, emlékeztetvén a járó-kelőket arra, hány hét
van még az év legszebb napjáig.
Károly Andrea

HO-HO-HÓÓÓ – Télapó járt Magyarlakon
Az idén is jók voltak a gyerekek, így ismét meglátogatta őket a
Mikulás. Először az Óvodába, majd másnap az otthonaikba is ellátogatott. A gyerekek dalokkal és versekkel fogadták, amit a Télapó
ajándékokkal jutalmazott. A lelkes Krampuszok nagy segítségére
voltak a Télapónak, szerencsére „rossz” gyereket nem találtak, így
idén virgácsot nem kapott senki. Reméljük ez jövőre is így lesz!
Kiss Tímea
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Magyarlak aranylapjai – A háznevek 3.
A háznevek, akárcsak a családnevek a
régmúltból eredő érdekes információkat
hordoznak, amelyek olykor a település
szempontjából is fontosak lehetnek. Előző
számainkban már megvizsgáltuk néhány
háznév kialakulásának körülményeit.
Ilyenek voltak a Bognár, Gyapai, Zicsi, Tasi,
Mesterik, Diákik háznevek. Most három
újabb háznév eredetének járunk utána.
CIGÁNYZENÉSZEK
Az ember élete során több jeles, egy-egy
korszakot lezáró esemény is adódik. Ezeket
általában valamilyen módon igyekeznek
emlékezetessé tenni. Régebben ilyen jeles
fordulópontnak tekintették a katonai
sorozást, amelyet a legények esetében a
gyerekkor lezárásának, a férfivá avatás
kezdőpontjának tartottak. A sorozáson
való megfelelést a rekruták a kocsmában
cigányzenével, mulatozással, rekruta-bállal
ünnepelték meg. (A rekrutákról 2013.
márciusi számunkban olvashattunk.) A
magyarlaki kocsmai rendezvényeken a zenét
emberemlékezet óta a csörötneki zenészek
szolgáltatták.
Horváth Lipót volt az első, akit zenészként
jegyeztek fel az 1880-as években. Az 1890es évek közepén már olyan zenekaruk
volt a csörötneki cigányoknak, amelyik a
szentgotthárdi bálokban is muzsikált. Erről
tudósítanak a Szentgotthárd című újság
korabeli példányai. 1895-ben ugyan még
arról ír az újság, hogy a Szentgotthárdi
Vadásztársaságnak a Korona vendéglőben
tartott bankettjén „kár, hogy csak csörötneki
művészek szolgáltatták a zenét.” Fél év múlva
már arról számol be a sajtó, hogy a március
15-én tartott ünnepséget záró esti banketten, a
Koronában „a csörötneki cigányok pedig húzták
EGY KIS NYELVÉSZKEDÉS
Minden változik, és benne változunk
mi is – mondja a görög bölcs. Valóban
minden változik körülöttünk, változik az
anyanyelv is. Új kifejezések bukkannak fel,
régi szavak kopnak ki a beszédből, másoknak
meg a jelentésük változik meg. A közbeszéd
változása már néhány évtized távlatában is
szembetűnő. Például régebben az életkori
különbséget is más kifejezéssel tüntették
fel, mint manapság. Ha egy családban két,
ugyanazt a nevet viselő személy is él egy
időben, akkor manapság az ifjabb ill. idősebb
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a szebbnél szebb magyar nótákat.” 1948-ban,
egy összeírás keretében a csörötneki cigány
férfiak majdnem kivétel nélkül zenésznek
vallották magukat. A neves prímások köré
csoportosuló bandákat gyakran hívták más
faluba is. A Nagy- és Kispeka zenekara játszott
évtizedekig Csörötnek és a szomszédos falvak
lakodalmaiban, báljaiban, a majálisokon és
egyéb zenés alkalmakkor. A nagykocsmában
szinte állandóan készenlétben állt egy-két
cigányzenész, de szükség esetén perceken belül
akár a komplett banda a helyszínen termett. A
zenei közízlés változásával, az 1970-es évektől
kezdődően másfajta zenét játszó zenekarokat

kezdtek hívni a bálokba, a cigányzene
iránti kereslet egyre fogyatkozott. Ennek
következményeképpen és ezzel párhuzamosan
a muzsikálni tudó cigányok száma is egyre
fogyatkozott. A fiatalok már nem tanultak
meg bánni a hegedűvel. Néhányan ugyan
megpróbálkoztak a modernebb irányzatokkal,
de igazi zenész csak kevesekből lett.
Horváth Lipót legkisebb fia volt az 1904ben született Horváth József /Bóska/,
aki a nevesebb prímások közé tartozott.
A magyarlaki rendezvények népszerű
zenésze volt. Ragadványnevét háznévként
továbbörökölték leszármazottai is.

Rekruta-bál 1954-ben.
Felső sor balról: Horváth József (Bófic); Mesics (Gimpel) Gyula; ifj. Horváth (Bóska)
József (zenész); Krajczár (Pepuci) Ferenc; Horváth József (Bóska) (zenész), Mesics
Imre (Tinta); Háklár (Kovács) Gyula.
Elöl balról: Cséve József (Angol); Herczeg Jenő, Mesics (Manki) Ferenc.

Pihenő a Bácskai-kocsmában.
Jobb oldalon:
Herczeg Imre (Kissebek Imrijek)

előtéttel különböztetik meg. Régebben
ezt másképpen mondták. Egy időben az
iratokban gyakran tűnt fel Öreg Vari Ferenc
illetve Kis Vari Ferkó neve. Tehát akkoriban
az öreg ill. kis szópár mutatta az életkori
különbözőséget. Ennek nyoma a magyarlaki
háznevekben is fellelhető.
A Postaút mentén található 15. számú
jobbágytelek gazdája, Lang József 1829-ben
nősült. Nagyobbik lánya, Anna és veje,
a Kethelyről származó Herczeg János a
tágas udvar nyugati részén új házat épített
magának. Már ekkortól a régi házban maradt
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ARANYLAPOK

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Herczeg Pál és gyermekei (Öregek) az
1910-es évek végén: Herczeg József; az apa,
Herczeg Pál; Herczeg Katalin; Herczeg
Anna (ölében kisgyerekkel); Herczeg Mária.

Tsz gyűlés a kulturházban:
Herczeg Jenő (Kissebek Jenüjök)

Idősek napja a kultúrházban:
Herczeg Ferenc (Kissebek Ferijek)

Lang szülőket Öregek-nek, míg az új házban
lakó fiatalokat Kissebek-nek kezdték hívni.
Tovább színezte a helyzetet, hogy Herczeg
János kisebbik fia, Pál a szomszédba nősült,
az ott lakó unokatestvérét vette feleségül.
Így aztán az otthon maradó idősebb fiú,
Herczeg József családja örökölte a Kissebek,
a nagyszülők házába visszakerülő ifjabb fiú,

Herczeg Pál családja örökölte az Öregek
háznevet. Leszármazottaikat máig ezen a
néven ismerik a faluban.
A háznevek egy része csak csoportnévként
használható, így csak többes számban van
értelme. Ennek a legjobb példája a Kissebek
név. Csak így többes számban használható,
nem lehet azt mondani például, hogy Kisebb

Jóska. A csoportba tartozó, keresztnévvel
azonosított személy teljes neve egy érdekes,
birtokos szerkezettel fejezhető ki: Kissebek
Ferijek. Ez a fajta nyelvtani birtokos szerkezet
csak a nyugat-dunántúli (vasi, zalai)
tájszólásban ismert.
Magyarics István

Micimackó óvoda – búcsúztató
Bár már nyár közepétől megkezdte nyugdíjas életét Mariann néni – Tóthné Peyerl
Mariann, a magyarlaki óvoda óvónője, hivatalosan ezév december 1-től vonult
nyugállományba. 24 évnyi munkáját, szolgálatát, a magyarlaki gyerekek nevelésében
való mindennapi közreműködését ezúton köszönjük neki, kis falunk nevében ugyanúgy,
ahogy a rábízott gyerekek és szüleik nevében.
Kívánunk egészségben eltöltött pihenést, boldog nyugdíjas éveket!
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. december
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OKTATÁS-NEVELÉS

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Őszvégi iskolai híreink
Eseménydús volt iskolánk elmúlt 2 hónapja.
Hagyományaink szerint a nyolcadik osztályos tanulóink ünnepi
műsorának segítségével megelevenedtek számunkra az 1956.
október 23-i események.
A felső tagozatos diákok Halloween diszkóval köszöntötték
az őszi szünetet. A nyolcadikosok feldíszítették az iskola folyosóját, lépcsőjét, igazi Halloween hangulatot teremtettek. Az
osztályok rövid táncbemutatókkal szórakoztatták társaikat. A
hangulatot fokozta, hogy a felsős tanárok Halloween jelmezbe
bújva riogatták a diákokat.
November 6-án a hetedik osztályosok osztályfőnökükkel ellátogattak a Pályaválasztási és Képzési Kiállításra Szombathelyre. A
program keretében megismerkedhettek a vas megyei középiskolák
képzési kínálatával, egy csoportfoglalkozás keretében pedig választ
kaptak arra, hogy képességeik ismeretében mely szakmacsoportokat érdemes a továbbtanuláskor előnyben részesíteni.

Az idei évben is sikeresen szerepeltek tanulóink a Szombathelyen megrendezett Roma Ki Mit Tud?-on, gratulálunk nekik.
Milyen fogyatékkal élni? Hogyan segítsünk a fogyatékkal élőknek? E kérdésekre kaphattak választ egy rendkívüli osztályfőnöki
órán tanulóink. A foglakozásokat négy Szombathelyről érkezett
pedagógus tartotta.
Az idei évben kivételesen az osztálykirándulások egy részét
nem tavaszra, hanem decemberre az Adventi időszakra terveztük. Tanulóinkkal egynapos budapesti kiránduláson vettünk
részt. Vonattal mentünk, Budapesten busszal, idegenvezetőnk
segítségével ismerkedtünk fővárosunk nevezetességeivel. Délelőtt
egy mozielőadáson voltunk, majd a Hadtörténeti Múzeumba
látogattunk. Feledhetetlen élményt jelentett számunkra a karácsonyi fényekben tündöklő Budapest. A kirándulást iskolánk
alapítványa támogatta, köszönjük.
Tóthné Köncz Valéria

Nálunk is járt a Mikulás – meg néhány krampusz

Egy busznyi vidámság

Irodalmi műsor október 23-án

Leendő sztárok

Osztályfőnöki óra

Honfoglaló magyarok a Hősök terén
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MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Kicsit fázósan a Halászbástyán

Budapest by night

Szülőknek – gyermekekről
8. rész: Serdülőkor IV. – serdülőkori devianciák – drogfogyasztó serdülők...
Mint, ahogy korábban írtam,
ebben a szakaszban a serdülőkori drogfogyasztásról szeretnék
néhány jelentősebb gondolatot
leírni. Úgy vélem, nem kell sokat taglalni, hogy miért olyan
fontos is ez a téma, hisz a probléma nagyon sokszor felvetődik
a családok életében.
NEM BESZÉLHETÜNK
RÓLA ELEGET! – és hogy miért írtam csupa nagybetűvel?
Mert igen, ha szükséges, le
kell ülni vagy százszor a gyerekkel, és kell beszélni róla újra
és újra. Mint ahogy bizonyára
az olvasók többsége is tudja,
a drogfogyasztás különösen a
serdülő fiatalokat veszélyezteti. Egyrészt azért, mert a
pszichoaktív szerek rendkívül
rombolóak, visszafordíthatatlan
szervi károsodásokat okoznak,
másrészt szociális értelemben
teljes széthulláshoz vezethet
tartós fogyasztásuk. Nap mint
nap hallhatjuk a médián keresztül, hol és milyen dizájner
drogok, milyen hatást váltottak
ki a fiatalokból. Tény, hogy
évről évre nő a drogfogyasztó
fiatalok száma. A PATS felmérése alapján az elmúlt három
évben a marihuánát és ecstasyt
fogyasztók száma 22%-ról 39%ra növekedett. Azt gondolom,
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hogy ezek beszédes számok.
Nézzük meg most azokat a
károkat, amelyeket a kábítószerrel való fiatalkori visszaélés
idéz elő.
• Torzul a személyiség: Nem
csak magára a személyiségre,
de a kivetítések révén a közvetlen környezetre is hatással
van. Gyakran a fiatalok az
életkorból adódó nehézségek
egyfajta könnyítése céljából
fordulnak a drogokhoz, mivel
úgy érezhetik, hogy egy kis
időre, de megszabadulhatnak
nehézségeiktől.
• Bűncselekmények elkövetése: A szerhasználat számos
okból szoros összefüggést mutat az erőszak és a bűntettek
elkövetésével. Különösen ez

akkor igaz, amikor már egy
bizonyos függőség is kialakult. Általában a szer megszerzése miatt folyamodnak
a fiatalok lopáshoz, zsaroláshoz, testi erőszakhoz, stb…
• Iskolai problémák: A lágy és
kemény drogokat fogyasztó
diákok az átlagosnál jóval
nagyobb valószínűséggel
hagyják abba a középiskolai
tanulmányokat, még akkor
is, ha korábban jól teljesítettek az iskolában.
• Feszültség a családban, baráti kapcsolatokban: Vizsgálatok igazolják, hogy 100
kábítószert fogyasztó fiatal
közül 77%-uk kerül valamelyik rokonával komoly
összetűzésbe, 64%-uk ebből

közvetlen családtaggal és
60%-uk a baráti kapcsolatokkal. A baráti és a szociális kapcsolatok rohamosan
beszűkülnek. A kábítószerrel
élő fiatal előbb-utóbb csak
azokkal fog kapcsolatot tartani, akik maguk is fogyasztók,
vagy azokkal, akik az anyag
megszerzésére biztosítják az
anyagi fedezetet.
A drogfogyasztásról, annak
prevenciójáról, lehetőségekről
érdemes olvasni, beszélgetni
kedves szülők. Fontos, hogy
a gyermekeket felkészítsék a
felmerülő veszélyekre, mivel
sajnos ma már nincs olyan szórakozóhely, ahol valamilyen
formában ne jelenne meg. Nem
lehet eléggé elővigyázatosnak
lenni, mert ha egyszer belekerül a gyermek életébe, onnan
rettentően nehéz vagy nem is
lehet ,,kiölni”. A drog heteken
belül függőséget tud okozni, és
néhány hónap alatt visszafordíthatatlan személyiségrombolást végez.
Ajánlott olvasmányok:
Dr. Ranscgburg Jenő:
A drogfogyasztó szülők gyermekei.
Buda Béla: A drogmegelőzés és
az ártalomcsökkentés
Labritz Hajni
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ÖNKORMÁNYZAT

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Új kisbusz a falu szolgálatában
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokra kiírt
pályázat révén jutott hozzá önkormányzatunk új falubuszhoz. A beadott pályázat
sikeres elbírálását követően, az átadásra
2015. november 2-án került sor. A lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 100 százalékos támogatást
biztosított a pályázat, az autó árának regisztrációs adóval növelt nettó értékéig. Az

előző kisbuszt a Képviselő-testület döntését
követően értékesítettük.
A biztonságos közlekedés minden feltételének megfelelő kisbusz kilenc személyes. Az új autó elsősorban közösségi
célokat szolgál. Az óvodások, iskolások
havi rendszerességgel történő szállításán
túl, a lakosság igényeit is maximálisan
kielégíti.
Monek Gyula, polgármester

Boldog Karácsonyt és Új évet!
Ünnepi Hírmondónk hasábjain keresztül – minden magyarlaki lakosnak, lélekben Magyarlakhoz
kötődő embertársunknak, távolba szakadt magyarlakinak, rokonnak, hozzátartozónak, őslakosnak
és gyüttmentnek, honfitársunknak közelben és
távolban: kívánunk az Úr Jézustól megáldott, kegyelmekben gazdag boldog Karácsonyt!

Kányádi Sándor: Ballag

már

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.
Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

BÚÉK 2016
– búcsúztassuk a régit, köszöntsük az újat pezsgővel,
hangos vidámsággal! Teljesüljenek be várakozásaink – egyéniek és közösségiek! Bizonyára teljesülni
fognak, hisz célkitűzéseinkre 1 egész nappal több
időnk lesz 2016-ban. Fociban 30 éves böjt végére
teszünk pontot 2016-ban (hölgyektől előre is elnézést
kérünk a sportcsatorna júniusi elfoglalásáért). Lesz
még Olimpia is (hölgyektől előre is elnézést kérünk
a sportcsatorna augusztusi elfoglalásáért). Ezen kívül mit hoz még 2016? Ahogy korábban, úgy most
is csak azt kívánhatjuk: a nehézségeket leküzdve,
legyenek erőteljes többségben a jó érzéssel megélt
pillanatok családunk életében, Magyarlak életében,
Magyarország életében!
Akik nevében közelgő ünnepeinkre mindezen
jókat kívánjuk:
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Monek Gyula polgármester,
Magyarlak Község Képviselő-testülete,
Markó László jegyző,
Önkormányzatunk dolgozói,
Takács Gyula plébános atya,
Egyházközségünk Tanácsadó-testülete,

Iskolánk tanárai,
Óvodánk nevelői,
Kultúrházunk munkatársai,
Civil egyesületeink vezetőségi tagjai,
a Magyarlaki Hírmondó
szerkesztői.
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HITÉLET

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Kis liturgikus illemtan – 1. rész
Új sorozatot indítunk Hitélet rovatunkban. A Szombathelyi Egyházmegye honlapjáról részleteiben közöljük egy egészen
gyakorlatias téma tárgyalását: egyfajta Liturgikus illemtan ismertetésére kerül sor.
Olyan általános dolgokat fogunk tárgyalni,
mint a szentmisére való készület, a keresztvetés, a térdhajtás, mit tegyen az, aki nem
tud térdet hajtani, vagy letérdelni, hogyan
járuljunk szentáldozáshoz, stb. Talán azt
gondolhatjuk, ezekről felesleges beszélni,
mégis remélem, előbb-utóbb mindenki
számára fog valami újdonságot hozni a
rovat.
KÉSZÜLET A TEMPLOMBA I.
Elsőként a templomba való készülettel
foglalkozunk. Az Úr házába ugyanis másképpen indulunk, mintha a boltba vagy a
munkahelyre mennénk. A templomban
magával Istennel találkozunk, és ez olyan
találkozás, amely semmilyen más házban
nem lehetséges. Egy egészen különleges
esemény. Ennek megfelelően Isten házának különleges tisztelet jár ki, és ez meg
kell hogy mutatkozzon az öltözetünkön.
Isten házába lépni – különösen is vasárnap
– ünnep. Így tehát az ünnepi öltözet méltó
hozzá. Mára ezt egyre kevesebben tudják,
ünneplő ruhát inkább csak elsőáldozás,
bérmálás, esküvő, temetés alkalmával látni
a templomban, holott minden alkalom,
amikor a templomba lépünk, ünnep. Különösen is visszás az, amikor a családi, állami és egyéb ünnepekre kiöltözünk, de
az egyháziakra, a vasárnapi szentmisére
már nem.

A templomi ruházatunknak el kell térnie a hétköznapi ruházattól. Ez nem pénz
kérdése, hanem hozzáállásé. Istennek a
legjobbat kell adnunk, a külsőségekben is.
Istenen nem illő spórolni. Az ünneplőbe
öltözés egyben a szívemet is felkészítheti az
Istennel való találkozásra. Ebben a tekintetben van mit tanulnunk pl. a Hit Gyülekezetének tagjaitól. Érdemes beletekinteni
egy televíziós közvetítésbe, és megnézni az
ő hozzáállásukat a ruházathoz.
KÉSZÜLET A TEMPLOMBA II.
Otthoni készületünknek másik fontos
szempontja az idő. A templomba időben
való érkezés a készülődés időben való
megkezdésével kezdődik. Mindenkinek
ismernie kell magát annyira, hogy mennyi
idő alatt készül el, mennyi idő kell, mire a
templomba ér. Legalább 10 perccel a szentmise kezdete előtt már illik Isten házába
megérkeznünk, így számoljunk az indulással. 10 perc ugyanis mindenkinek kell
ahhoz, hogy lélekben is összeszedje magát,
felkészüljön az Istentiszteletre. Ha pedig
még szentgyónást is szeretnénk végezni,
akkor jóval a szentmise kezdete előtt a
gyóntatószéknél kell lennünk. Amennyiben a templomban már a szentmise előtt
közösen imádkoznak, dicséretes ezekbe az
alkalmakba elejétől fogva bekapcsolódni,
így időzíteni érkezésünket.
Az idő kapcsán megemlítjük még a szentségi böjtöt, mely a szentáldozás előtti egy
órára vonatkozik. Vagyis aki szentáldozáshoz szeretne járulni, a szentmise kezdete előtt kb. 30 perccel már ne vegyen

magához ételt és italt, legfeljebb vizet,
ill. orvosságot. Az idősek és a betegek a
szentségi böjt alól fel vannak mentve.
Indulás előtt ellenőrizzük, hogy nálunk
van-e imakönyvünk, van-e zsebkendőnk,
ill. akinek szükséges, a szemüvege. A perselybe szánt adományunkat is jó, ha már
ekkor előkészítjük. Imakönyvet akkor is
vigyünk magunkkal, ha a templomban
is van, vagy esetleg az énekek szövegét
kivetítik. Ezek nem helyettesítik a saját
imakönyvet, és nem szabad, hogy leszokjunk a saját imakönyvünk használatáról.
Még a templomon kívül rendezzünk el
minden olyan dolgot, ami bent már kényelmetlen lenne. Úgy lépjünk be Isten
házába, hogy már lehetőleg semmi se vonja
el figyelmünket!
Következik: Érkezés a templomba.
Forrás: http://www.martinus.hu/lelkiseg/
liturgia/5055/
kis-liturgikus-illemtan

Magyarlaki gimisek a
magyarlaki karácsonyfa alatt
Két szintén magyarlaki tanárnővel kiegészülve, mintegy 20
magyarlaki diák tanul a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban. Örömmel álltak össze egy ünnepi fénykép
elkészítésére a gimnázium aulájában a szépen feldíszített
karácsonyfa alatt, előtt. Mi több, a karácsonyfa is magyarlaki földben nevelkedett hosszú évekig, innen került járási
székhelyünk vezető oktatási intézményébe mindannyiunk
nagy-nagy örömére.
Sportnyelven szólva: Minden(ki) Magyarlaki!
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Dobogóközelben csapatunk
Lezárult a 2015/16 évi labdarúgó bajnokság őszi szezonja
a vas megyei harmadik osztály
körmendi csoportjában is. Előző
beszámolónk óta csapatunk folytatta sikerszériáját, az ősz végére
sem lankadtak a srácok, tán még
azt is mondhatjuk, hogy az év
végére kerültek csúcsformájuk
közelébe. Az utolsó négy fordulóban 3 győzelmet arattak, többek között az előttük közvetlenül
– a dobogó 3. fokán – végzett

Őrimagyarósdot verték szoros
mérkőzésen, nagy csatában az
utolsó fordulóban november végén. A 14 forduló után negyedik
helyen telelhetünk, 8 győzelmet
arattunk, statisztikánkban mindössze 3-3 döntetlen és vereség
szerepel még. Igazán szépen
mutat a mellékelt eredménysor,
akárcsak a tabellán elfoglalt helyezés. Sokat mond az a tény is,
hogy az utolsó fordulóban aratott győzelemmel elmondhatjuk,

Internet
Községünk hivatalos honlapja: http://www.magyarlak.hu
(hamarosan megújul).
Google Picasaweb-es képgalériáink az alábbi internet címeken
érhetők el: 2009–2011 közötti albumok (56 album):
http://picasaweb.google.com/magyarlak9962
Az új album 2012-től: http://picasaweb.google.com/magyarlak2

Recept
RECEPT – SNIDLINGES POGÁCSA

Kaptuk a „Magyarlak pogácsája 2015-ben” cím birtokosától
Magyar Miklósné Teri nénitől.
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 25 dkg Ráma margarin, 1 egész tojás, 2,5 dkg élesztő
egy kis tejben felfuttatva, 1 evőkanál só, apróra vágott snidling
ízlés szerint (kb. egy marék).
Elkészítése:
Gyenge tésztát gyúrunk. Ha szükséges, kis tejfölt adunk hozzá.
Fél órát pihentetjük meleg helyen. Ezt követően ujjnyi vastagra nyújtjuk és kiszaggatjuk. A tetejét megkenjük tojássárgájával, közepére egy csipet reszelt sajtot teszünk, és forró sütőben
szép pirosra sütjük.
Jó étvágyat!

hogy az előttünk végzett 3 csapat
közül kettő skalpját is begyűjtöttük az idényben. Sőt, az első 6
csapat közül egyedül az éllovas
Oszkó-Győrvár vert meg minket
– igazán megsüvegelendő teljesítmény ez csapatunk részéről.
Kardos Csaba vezetőedző játékosai mindannyian dicséretet
érdemelnek, végig megbízhatóan
védte kapunkat Zsigovits Máté,
védelmünk magabiztosan állt
a lábán – egy-egy mérkőzéstől
eltekintve, középpályásaink stabil, szervezett játékkal rukkoltak
elő mérkőzésről mérkőzésre. Házi gólkirályunk Laczó Benjamin
lett 8 góllal, őt Racker Tamás

követi 5, majd Demeter Róbert
és Kardos Balázs 4-4 góllal.
Igazán azonban csapatként
léptek nagyot előre sportolóink. A pályán mutatott szervezett játék mellett a csapatszellem
kitűnő minősége a pályán kívül
is megmutatozott, bizonyára ez is
nagyban hozzájárult a szép eredménysor eléréséhez.
Nem is kívánhatunk a fiúknak
– és persze magunknak, szurkolóknak mást a tavaszra, mint
hasonlóan sikeres szezont, eredményes szereplést, szórakoztató,
közönségcsalogató játékot.
Hajrá Magyarlak!
Frigy József

Magyarlaki anyakönyvi hírek
HALÁLOZÁS:
Mikos Józsefné (szül.: Sinka Erzsébet)
NYUGODJON BÉKÉBEN!

Jótanács, jó tanács?
„Kövesd a három T-t! Tiszteld önmagad! Tisztelj másokat!
Tetteidért vállalj felelősséget!”
(Dalai Láma jó tanácsai közül)

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 jozsef.frigy@hpe.com
email címre szíveskedjenek elküldeni, vagy személyesen juttassák
el Frigy Józsefhez.

