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Magyarlaki Piéta
„BRENNER JÁNOS ATYA emlékére –
Magyarlak hívő közössége 2017”. Ez a felirat
áll a vértanú papunk emlékére emeltetett Piéta
szobor talapzatára elhelyezett márványtáblán.
Magyarlak hívő közössége lerótta tiszteletét a
falunkban káplánként szolgáló, vértanúhalált
halt papja előtt. Törlesztettük évtizedes adósságunkat a mindenki által szeretett tisztelendő
úr felé.
Miből is állt ez az „adósságunk”? Kozma
Ferenc esperes úr készíttetett a papgyilkosság utáni években egy Piéta szobrot, amely
az újonnan épített magyarlaki templomban
került elhelyezésre. Plébánosával együtt Magyarlak község emléket állított az iskolásokat,
fiatalokat nagy barátsággal és szorgalommal
tanítgató hitoktatónak, falunk hívő közösségének lelki üdvén munkálkodva a szentségek
kiszolgáltatásában lekiismeretesen közreműködő lelkipásztornak.
Milyen cél vezérelte az akkori szoborállítókat?
A bennük még élénken élő mélységes fájdalom
egy olyan ember halála után, aki Jézus tanítása
továbbadásának szentelte életét, aki a rábízott
küldetést lelkiismeretesen végezte fájdalmasan
rövid földi élete során. Hirdette Isten örömhírét, a megváltó Jézus által ígért üdvösséget
szerette volna tudatosítani minden embertársában. Isten szeretetét sugározta gyermek és
felnőtt felé, emellett gyermeki örömmel, bol-

dogan viselte a kor által rámért nehézségeket,
megpróbáltatásokat. A szobor felállításával a
pásztorukat vesztett hívek kifejezték, hogy János atya tevékenységét, munkáját, egész életét
tisztelték, szerették őt. Elismerték, mintegy
ígéretet téve, hogy soha nem merül mindez
feledésbe, nem merülhet feledésbe.
Ezt az emlékművet mégsem sikerült megtartanunk Magyarlakon. Az akkor hatalmon lévők
nem engedték, hogy valamiféle nemkívánatos
kultusza alakuljon ki az általuk meggyilkolt fital
lelkipásztornak, netán az ifjúság egy papban
találjon példaképre a központilag előírt bálványok helyett. Azt gondolhatták, hogy ezzel az
emlékezést is megnehezítik, megakadályozzák,
netán az atya iránt érzett szeretetünket, tiszteletünket csorbítják. A szobrot elszállították

községünkből, és a rábakethelyi templom mellett kerülhetett felállításra. Miért állhat Piéta
szobor Rábakethelyen, és miért nem állhat
Magyarlakon, erre nehéz választ találni, talán
egyszerűen az alulról jövő eredeti szándéknak
igyekeztek csak keresztbe tenni ezzel az akadályoztatással, azt sugallva, hogy „azt lehet, csak,
amit mi mondunk”.
Az eredeti szándék helyreállítására a kommunista érában gondolni sem lehetett, a
rendszerváltás után azonban új lendületet
vett Brenner János atya tisztelete, emlékének
ápolása, elindult boldoggá avatási eljárása is.
Magyarlaki oldalról felébredt annak vágya, hogy
plébánosunk elképzelése az eredeti formában
Magyarlakon megvalósuljon. A Magyarlakra
készült Piéta szobor visszahelyezése nem látszott kivitelezhetőnek – bár történt ezirányú
hivatalos próbálkozás, ezért más utat kellett a
magyarlaki híveknek keresni.
Így érkezett el a 2017-es esztendő, amelyben
a Szombathelyi Egyházmegye – vértanú papunk
mennybéli születésnapjának 60. évfordulójára
emlékezvén – meghirdette a Brenner János
Emlékévet. Polgármester úr, plébános atya,
az önkormányzat és a magyarlaki egyházközség képviselő-testületei örömmel álltak azon
kezdeményezés mögé, amely egy Piéta szobor
felállítását tűzte ki célul Magyarlakon, csatlakozva az emlékév programjaihoz.
Ezután „már csak” az elképzelés megvalósítása
maradt feladatul: a konkrét elképzelések megtervezése, ezen elképzeléshez anyagi források
előteremtése, a szobor és a kápolna kivitelezőinek megtalálása és megbízása (mindezeknek
részletes kronológiája külön írásunkban) – aztán
nem mellékesen a feladatok sikeres elvégzéséhez szükségeltetett még sok-sok ima, kérve a
Jóistent ezirányú szándékainkra.
Imádságaink bízvást mondhatjuk, hogy meghallgatásra találtak, hiszen mióta Imakilencedbe
fogtunk 2017. február 23-án kezdődően, és azóta
is minden hónapban az utolsó csütörtöki napon
imádkozunk János atya boldoggá avatásáért – a
Vatikánban is mintha felgyorsultak volna az
események a boldoggáavatást illetően, ami
pedig saját célkitűzésünket illeti: az augusztus
27-i Falunapra elkészült a Magyarlaki Piéta.
Egyházmegyénk július 8-án beiktatott új
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püspöke, Székely János megyéspüspök atya
celebrált szentmisét vasárnap kora délután a
magyarlaki templomban, ahová mi magyarlakiak e jeles napon a szokottnál is nagyobb lelkesedéssel, emelkedett lélekkel készülhettünk.
Szentbeszédében Püspök atya a mai evangéliumból vett példát hozta elénk, amennyiben
Péter választ adott Jézus azon kérdésére, hogy
„Ti kinek tartatok engem?”. Péter apostol igent
mondott Istenre, Jézus Krisztusra, a Messiásra.
Az apostol igenje mellett, mi magunk is igent
mondhatunk Krisztusra, egy házaspár is igent
mondhat egymásnak, egy pap is kimondhatja
Istenre az igent, ahogy Brenner János is ezt
megtette. Ő vérével mondott igent, példát
adott nekünk arra, hogy ilyen lángoló módon szeressük Istent. Piéta szobrot állít most
Magyarlak lelkipásztora emlékére. A Piéta
szobor eredetije Rómában látható a Szent
Péter Bazilikában – Michelangelo alkotása,
amely ábrázolásban a Szűzanya alakja fiatal,

úgy tartja Jézust, mint ahogy egykor Betlehemben tartotta. Mintha azt mondaná, hogy
ez a gyermek soha nem volt teljesen az enyém,
hálát adok, hogy hordozhattam, visszaadom
most az Atyának. Mária igenjét sugározza ez
a szobor. Életünk döntéseinél ne feledkezzünk
el újra és újra felnézni Krisztus Keresztjére, a
Magyarlaki Piéta szoborra, gondoljunk Brenner
János életáldozatára, s merjünk bátran igent
mondani Istenre, igent mondani a harmadik,
negyedik gyermekre, dönteni újra a házastársunk mellett. Isten megáldja azt, aki tud neki
igent mondani. „Kérjük a mai ünnepen Brenner
Jánosnak a lángoló hitét, szeretetét, önátadását;
kérjük a családjainkra, kérjük erre a falura és az
egész világra.”
A szentmise után ünnepi lélekkel vonultunk
ki a Piéta szoborhoz, a templomunk oldalkertjében a szobor elhelyezésére emelt csodaszép kis
kápolnához. Püspök atya áldotta meg a szobrot
és ezt az új szent helyet, majd imádkoztunk

János atya boldoggá avatásáért, a mini-kórus
pedig Magdi vezetésével elénekelte vértanúnk,
a Magyar Tarziciusz tiszteletére Rátkai Ferenc
és Németh István által komponált „Lámpával
kezében” című éneket.
Magyarlak község lerótta évtizedes adósságát
vértanú papja felé, a tisztelet és az emlékezés
mellett kinyilvánítva soha meg nem szűnő
szeretetét is.
Magyarlak igent mondott Istenre.
A szobor-kápolna márványtábláján az is
szerepel, hogy „Az Istent szeretőknek minden
a javukra válik. (Róm 8,28)”. Ahogy egykor
Brenner János atya is feltétel nélkül tette, mi
is bízunk Mennyei Atyánk irántunk tanusított
végtelen szeretetében. Méltán bízunk abban,
hogy a Magyarlaki templomkertben János atya
vértanúságára emlékeztető Piéta szobor felállítása –mellétéve imádságos lelkületünket
– Magyarlak hívő közösségének javára válik.
Frigy József

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról
A közösségek fontosságáról, a magyarlaki közösségek össze- és megtartó erejéről, ezen közösségek által megőrzött értékekről, hűen ápolt
emlékezésekről adunk hírt rendszeresen Hírmondónkban. Ilyen hagyomány- és értékőrzéseink közé tartozik például az évente megrendezésre
kerülő Falunapunk is a maga kulturális sokszínűségével, a magyarlaki
és az országos nemzeti értékeink bemutatásával, felvillantásával. Ez
alkalommal nem csak a már megteremtett értékek ápolásáról számolhatunk be őszinte örömmel, hanem egy új érték létrehozásáról is
Magyarlakon. Nem meglepő talán, hogy ezen új kincsünk létrehozása
is egy kisebb közösség, vagy méginkább közösségeink összefogásáról
tanúskodik. A Magyarlaki Egyházközség és a Magyarlaki Önkormányzat
képviselő-testületeinek tagjai, ezek a kis közösségek gondolták úgy, hogy
plébánosukkal és polgármesterükkel karöltve mögé állnak egy hatvan
évvel ezelőtt elhatározott kezdeményezésnek. Szobrot állítanak egy
papnak, aki Magyarlakot szolgálta, a magyarlakiak életébe igyekezett
lelkiismeretes tevékenységével, vidám természetével örömet, boldogságot hozni. Ezt a tevékenységét egy gonosz kor nem tudta elviselni,
kegyetlen brutalitással kioltották papunk életét. Brenner János vértanú
emlékezetét őrzi mostantól a Magyarlaki Piéta, annak a templomnak a
kertjében, mely templom építésében János atya maga is résztvett. E szobor
jelképezi nekünk és gyermekeinknek, hogy Magyarlak hálás Brenner

Jánosnak, de nem csak szorgalmas hitéleti tevékenységéért, hanem
vértanúságáért is. Talán kissé furcsán hangzik, de életéért és haláláért
is hálásak vagyunk. Ez az emlékezés, és az emlékezést jelképező szobor
tehát az új érték, ami 2017-től most már Magyarlak életéhez tartozik,
köszönhetően az említett közösségek kitartásának, elkötelezettségének,
szorgalmának.
Mai világunkban – ahol az egyéni érdekek kerültek előtérbe – többszörös örömet érzünk egy-egy erős közösség láttán. Nem palástoljuk
egy-egy értékteremtő tevékenység – mint egy szobor emlékül állítása
– felett érzett boldogságunkat sem. Reményt és hitet ad jövőbeni
munkánkhoz. Istenre mondott igent Magyarlak, ahogyan püspök atya
beszédét gondolatainkban továbbfűztük. Ez a fentről jövő segítség pedig
bizakodással tölthet el bennünket a jövőre nézve, hiszen ha magyarlaki
közösségeinken, az ő munkájukon ez az áldás rajta van, akkor joggal
bízhatunk abban, hogy mindig lesznek olyan közösségek, ezekben a
közösségekben pedig olyan jóakaratú emberek, akik gyarapítják falunk
már meglévő értékeit.
Újságunk szerkesztői is ezen értékek közvetítését végzik hónapról-hónapra (negyedévről-negyedévre), hírt adnak kisebb-nagyobb közösségeik
életéről, tevékenységeikről. Ők híradásaikkal buzdítanak másokat is a
közösségi életben való aktív részvételre. Köszönjük ezúttal is nekik!
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EMLÉKÉV

A Magyarlaki Piéta szobor felállításának története
A Magyarlaki Önkormányzat és a Magyarlaki Egyházközség az
elmúlt években megvizsgálta, kezdeményezte az eredeti Piéta szobor
eredetileg szándékozott helyszínen – Magyarlakon – történő felállításának lehetőségét. Levelet küldtünk a Rábakethelyi Egyházközség
felé, személyes látogatást tettünk a Rábakethelyi Plébánián. Hivatalos
választ ugyan nem kaptunk, de a visszajelzések alapján nem látszott
lehetőség e szándékunk megvalósítására.
Érzékelve és értékelve ezt a zsákutcát, Magyarlakon egy saját Piéta
szobor elkészítését, felállítását határozták el az Önkormányzat és az
Egyházközség képviselő-testületei.
A 2017-es évet a Szombathelyi Egyházmegye a vértanúság hatvanadik évfordulója alkalmából Brenner János Emékévnek nyílvánította.
Ehhez kapcsolódva a Magyarlaki Egyházközség Filiális Tanácsadó
Testülete éves programot határozott meg, amelyben szerepeltek: Imaóra
minden hónapban az utolsó csütörtöki napon, Piéta szobor felállítása
és Brenner János Emlékkiállítás megrendezése. E két utóbbi célkitűzésünknek az augusztus végi Falunap idejét tűztük határidőül.
A megvalósításhoz, a szobor elkészítéséhez megoldási javaslatokat
kellett keresnünk, ennek során került látókörünkbe – egy a Zalai
Hírlapban megjelent cikk révén – Manhertz István pilisvörösvári
szoborkészítő mester, aki a zalaegerszegi Ferences templom kertjébe
egy gyönyörű Szent Mihály szobrot készített műkőből.
Felvettük a kapcsolatot a Ferences Rendház főnökével, Grácián
atyával, aki megadta Pista bácsi elérhetőségeit, melegen javasolta az
idős szakembert, aki már több megbízást teljesített lelkiismeretesen,
kiváló minőségben a zalegerszegi Ferences Plébánia területén is. Grácián atya még egy jótanácsot adott; átgondolandó, mielőtt bármilyen
elhatározásra jutunk: imádkozzunk közösségben és redszeresen ügyünk
„győzelemre” vitele érdekében.
Megfogadva ezen tanácsot, február 23-án elindult a magyarlaki
templomban a havi rendszeres imádkozásra szánt közösségi imaalkalmunk, rózsafüzért imádkozunk – azóta is minden hónapban – Brenner
János atya boldoggá avatásáért és új papi hivatások születéséért. Ezen
és egyéni szándékaink mellett kérjük a Jóisten pártfogását a szobor
elkészítésének sikerre viteléhez is.
Március elején Pilisvörösváron megtörtént Pista bácsival az ismerkedés, nagyon kedves embert ismertünk meg az idős szakember
személyében – Pista bácsi az idei
évben töltötte be a 79. életévét,
jelenleg is aktívan dolgozik testvérével és testvére fiával közös szoborkészítői vállalkozásában. Több
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Piéta ábrázolást is megtekintettünk, elmentünk Zuglóba, ahol Vitéz
Máriahegyi (Miereisz) János egyházszobrász szobrai között találtunk
rá egy hagyományos – Michelangeloi – ábrázolású Piéta szoborra,
amely gipszből készült és némi restaurálás után alkalmasnak tűnt egy
műkőből elkészítendő szobor mintájául.
A szobor készítés megrendelése előtt az Egyházközség Tanácsadó
Testülete más elképzeléseket is megvizsgált, köztük egyedi művészi
kivitelezésben készítendő szobor lehetőségét, vagy az Önkormányzat
által begyűjtött ajánlatokat más szobrászoktól.
Egyidejüleg a pénzügyi források megteremtésén is dolgoznia kellett
a Tanácsadó Testületnek. A Szombathelyi Egyházmegye anyagi
támogatását kértük, ezen felül a magyarlaki hívek is hozzájárultak
gyűjtés révén a szükséges költségek fedezetéül szolgáló pénzösszeg
gyarapításához. Az Önkormányzat támogatását is magunk mögött tudhattuk anyagi és egyéb segítség terén, a szállításhoz az Önkormányzat
kisbuszát vehettük igénybe.
Mindeközben megszülettek a szükséges Tanácsadó Testületi döntések is: április 23-án a testület elnöke, Takács Gyula plébános atya
örömmel tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Szombathelyi Egyházmegye Püspöki hivatala elbírálta ezév február 19-i kérelmünket,
miáltal a Brenner János Emlékév magyarlaki programjaira 1 millió
forint támogatást biztosít.
A Tanácsadó Testület az anyagi háttér tudatában, valamint Takács
Gyula plébános atyával közösen tett pilisvörösvári látogatásunk után
május 7-én hozott döntést a szobor megvalósításának mikéntjéről,
az elkészítéssel a pilisvörösvári Stuck-Manhertz Kft.-t bízta meg. A
szobor elhelyezése fedett szoborfülkében valósul meg, a kápolnát és a
szobor talapzatát saját kivitelezésben, helyi vállalkozók bevonásával
kívánja megvalósítani.
Július 2-i döntésével a testület kijelölte a kápolna helyszínéül a
templomkert nyugati részén a sekrestye bejárat és a harangtorony
közötti területet.
A szükséges döntések meghozatala után elkezdődhetett a tényleges
kétkezi munka is. Augusztus elején kiástuk a kápolna és a térburkolat
alapjait, lebetonoztuk a szobor talapzatául és a kápolna falainak alapjául szolgáló mintegy három négyzetméteres, vasalással megerősített
tömböt. Mondhatjuk, hogy nem spóroltunk cementtel, vasalással; szem
előtt tartottuk, hogy építményünk több emberöltőn keresztül hirdesse
majd Isten dicsőségét, Brenner János atya életáldozatát.
Elkészült Pilisvörösváron a Manhertz szobrászműhelyben a szobrunk.
Elszállítására az Önkormányzat rendelkezésre bocsájtotta a kisbuszát,
polgármester úr maga vezette azt augusztus 10-én. Napsütésben és
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negyven fokban indultunk hazafelé, ahol aztán az esti órákban a nyugati
országrészt sújtó hatalmas viharba keveredtünk. Vasszentmihályon például a 8-as főutra dőlt egy hatalmas fa, nem sokkal a kisbuszunk előtt,
lezárva a közlekedést mindkét irányba. Frappáns ötlettel leknyarodtunk
a Vasszentmihályt Csörötnekkel összekötő mellékútra, hogy aztán a
faluból kiérve néhány száz métert megtéve ott is visszaforduljunk,
a melllékúton egy még hatalmasabb kidőlt fa tette lehetetlenné a
továbbhaladást. Némi várakozás után a 8-as főútra dőlt fát a tűzoltók feldarabolták és eltávolították, így értünk haza a hőn vigyázott
szobrunkkal Magyarlakra. A kalandos – és cseppet sem veszélytelen
körülmények között megtett út végén, a kitartó esőzések miatt csak
másnap merészeltük a kisbuszból a szobrot kiemelni.
Elkezdődött a kápolna és a szobrot tartó posztamens (talapzat)
falazása, Kardos Tibor magyarlaki kőművesmester kivitelezésében,
a Tanácsadó Testület tagjainak közreműködésével. A szükséges építőanyagot a magyarlaki Horváth Tüzépről szereztük be, akik készségesen, rugalmasan szállították a helyszínre a kért építőelemeket,
alapanyagokat. Nagy megkönnyebbülésünkre a helyszínen „várakozó”
szobrot is sérülésmentesen el tudtuk helyezni a talapzaton, amikor
a kápolna falai még csak félig álltak, amikor még kényelmesen és
nagy biztonsággal mozgathattuk a törékeny alkotást. Tibor befejezte
a kápolna falainak felépítését, ezután pedig rövid idő alatt, de kiváló
minőségben elvégezte a kápolna közvetlen környékének térkövezését,
a szegélykövek elhelyezését is.
Az avatás hetében sor került az Alsóújlakon készített márványtába
felhelyezésére, a hétvége közeledtével pedig pénteken-szombaton –
mintegy utolsó lépésként – formás tető került a kápolna fölé, Németh
László szentgotthárdi ácsmester és csapatának lelkiismeretes és igényes munkája révén. Az utolsó simításokat is elvégeztük a kápolnán,
szép kereszt került az építmény homlokzatára, rendeztük a kápolna
környékét, feldíszítettük a szobor környezetét virágcsokrokkal és a
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Mesics Lászlótól kapott tujabokrokkal. Szombat estére mondhattuk
ki azt, hogy “végre”; mindannyiunk legnagyobb örömére készen állt
minden a szobor felavatására, megáldására és Püspök atya másnapi
fogadására.
Összességében – talán nem szerénytelenség – csodaszépre sikeredett
a Magyarlaki Piéta és annak kápolnája. Sokszor a helyszínen találtuk
meg a megfelelő megoldást egy-egy kivitelezési lépésre, Kardos Tibi,
Dancsecs Imre és Vari Laci bácsi egymást múlták felül jobbnál-jobb
ötleteikkel, hogy aztán a sok apró javaslatból egy igazán szemrevaló
alkotás kerekedjen ki. Elmondhatjuk – az elkészült mű szépségét látván, hogy minden ötletelésünkön, rögtönzésünkön rajta volt Isten
áldása, vezérelte gondolatainkat, fogta alkotó kezünket, adott erőt a
munka elvégzéséhez.
Az alap kiásásától az elkészült szobor és kápolna környezetének
feldíszítéséig terjedő időszakban szorgalmas segítséget nyújtottak az
egyházközség képviselő-testületének tagjai: Frigy József, Horváth
Ferenc, Könye Imre, Mesics László, Németh Ferenc, valamint az
a két tagunk, akik szinte az összes munkafázisnál jelen voltak: Vari
László és Dancsecs Imre. Imi hozzáállásáról, szorgalmáról és önzetlen
szerepvállalásáról mindent elmond, hogy a megvalósítás egy percéből
sem vonta ki magát, az első kapavágástól (ásónyomtól) kezdődően
az utolsó ecsetnyom elhúzásáig munkájával szívén viselte nemes
ügyünk sorsát.
Vasárnapra került Falunapunk délutánján püspöki szentmisével
ünnepelhettünk, Plébános atya a szentmise végén megköszönte a
szobor elkészítésében jelentős szerepet vállaló résztvevők hozzájárulását. Köszönetet mondott az Egyházmegye – Császár István atya,
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egyházmegyei kormányzó vezetésével meghozott – döntéséért, anyagi
támogatásáért. Megköszönte Monek Gyula polgármester úr kitartó
elkötelezettségét a nemes ügy érdekében, az Önkormányzat segítségét,
Frigy Józsefnek a megvalósítás során nyújtott szorgalmas munkáját.
Megköszönte Kardos Tibor kőműves- és Németh László ács és tetőfedő
szakemberek minőségi munkáját. Külön köszönetet mondott Dancsecs
Imrének, aki fáradságot nem kímélve irányította, szervezte és végezte
a kivitelezés során felmerülő munkálatokat.
A szobor felavatására a szentmise után – jegyezzük fel a történeti
hűség kedvéért: 2017. augusztus 27-én háromnegyed 3-kor – került
sor. Dr. Székely János megyéspüspök áldotta meg a Magyarlaki Piéta
szobrot és a szobor-kápolnát, szenteltvízzel meghintve a Brenner János
atya vértanúságára emlékül állított alkotást. Püspöki áldást kaptunk
jelenlevő magyarlaki hívek a szertartás végén.

EMLÉKÉV
Bár nem közvetlenül a szobor állítás eseményeihez tartozik, de
meg kell említenünk az első hitéleti eseményt is, melyet a Magyarlaki Piéta szobornál végeztünk. A kedvező időjárás lehetővé tette,
hogy a szokásos, havonként – az utolsó csütörtöki napon – végzett
imaóránkat augusztus 31-én nem a templomban, hanem a felavatott
kápolna és szobor előtt végezhettük. Igazi örömünnep volt ez a
jelenlévő magyarlaki hívek számára, és bár nem szándékosan terveztük így, hanem a rózsafüzér imádságok sorrendjében – véletlen
(?) egybeesésként – így következett: az Örvendetes Rózsafüzért
imádkoztuk. Örvendező lélekkel adtunk hálát Istennek, aki erőt
és hitet adott végig a szobor és kápolna megvalósítási munkálatai
során, ezt a kegyelmet a Magyarlaki Piéta előtt végzett imaóránk
során is érezhettük.
Frigy József

Brenner János Emlékkiállítás Magyarlakon
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(Forrás: http://brennerjanos.hu/hirek/85/brenner-janosra-emlekeztek-magyarlakon)

Falunapunk keretében, kapcsolódva a Brenner János Emlékév
Magyarlakon megszervezett programjaihoz emlékkiállítással is tisztelegtünk vértanú papunk emléke
előtt. A kiállítás képanyagával
felidéztük Brenner János életpályáját egészen kisgyermek korától
kezdődően, kispapi, szemináriumi
éveit követő rövid rábakethelyi
(és magyarlaki) papi szolgálatán át
szomorú meggyilkolásáig. Tárgyi
emlékeivel az 50-es évek egyházi
világát elevenítette fel kiállításunk, a rég használt liturgikus eszközökkel, papi öltözetekkel, misekönyv és oltárképekkel Brenner
János korát idéztük meg.
Kiállításunkat Székely János püspök atya nyitotta meg,
méltatva egyházmegyénk – reményeink szerint hamarosan a
boldogok sorában tudott – szeretett vértanúját, az ő elénk hozott
életpéldáját.
Frigy József
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Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Fesztivál
Ezévi Fesztiválunkat, vagy hogy
még egyértelműbben fogalmazzunk Falunapunkat „Nemzeti
értékeink – Magyarlaki értékeink” fókuszba állításával tartottuk meg 2017. augusztus utolsó
vasárnapján.
Már ennek jegyében zajlott a
kora délutáni órákban celebrált
püspöki mise utáni ünnepség is a
szobor megáldásával, hiszen egy
új nemzeti érték „keletkezett”
Magyarlakon a csodálatosan
kivitelezett kápolna és szobor
felállításával, az új spirituális
értékeket hordozó emlékhely
megáldásával. Magasra tettük a
lécet a Piéta szobor felavatásának emelkedett ünnepével, de
megállapíthatjuk, hogy a délutáni
kulturális programok – melyek
egytől-egyig a Nemzeti Értéktárba
már felvett értékek megjelenítéséről, bemutatásáról szóltak – igazán
méltóak voltak az egyházi ünnep
lélekben megélt magasságaihoz.
Hiszen mely magyar szívnek nem
kedves a magyar nóta, a nívós cigányzene, a fiatalok által előadott
néptánc, a tánchoz szolgáltatott
népzene, vagy éppen a hódító útjára Szombathelyről indult ugrókötelezés, mely ötvözi a sportot és
a művészetet, már a világ cirkuszaiban is világszámként tartják
számon a szombathelyi lányok
produkcióját.
Köszönet a szervezőknek, a
korábbi évek kiváló műsorait is
felülmúlták ezen a délutánon az
egyes fellépők, az általuk színpadra hozott színvonalas produkciók.
Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg,
hogy a Falunapi műsorszámaink,
a jövő nemzedékének is örökül
hagyandó értékeink időtállóak,
nem véletlenül kerültek be a
Nemzeti Értéktárba vagy éppen
a Hungarikumok közé.
Monek Gyula polgármester úr
nyitotta meg fesztiválunkat, majd
Tausz István úr, a Vas megyei Értéktár Bizottság elnöke mondott
ünnepi köszöntőt. A szívünknek
igazán kedves Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Egyesü-
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let Asszonykórusa nyitotta meg a
fesztivál kulturális műsorszámainak sorát. Pajkos énekeik után
következett a néptánc vas megyei
fellegvárából, Gencsapátiból érkezett Ispiláng Néptáncegyüttes
fellépése. A Gencsapáti Hagyományőrző Együttes utánpótlását
képező fiatalok fergeteges táncához az országos népművészeti
elismerésekkel felvértezett Boglya
zenekar húzta a talpalávalót.
A nagy sikert aratott néptánc és
népzene után Horváth Tibor prímás és cigányzenekara nem csak
cigány- és magyarnótákat hozott
nekünk, klasszikus zeneszámok
is elhangoztak virtuóz előadásukban. A zeneszámok után újra
tánc következett, a szentgotthárdi
Rozmaring Tánckör tűzről pattant
hölgyei, asszonyai latin és matróz
táncokat jártak a színpadon. A
bevezetőben már említett Szombathelyi Kötélugró Klub fiataljai a
kötélugró tehetségük bemutatása
mellett jeleskedtek poharak akrobatikus ügyességgel történő gúlába
pakolásával is, ötletes kötélugró
produkciójuk pedig gyakran vastapsra ragadtatta a szépszámban
egybegyűlt magyarlakiakat.
Tarnai Kiss László nótaénekes,
a 2017-es magyarlaki Falunap
sztárvendégének előadása zárta
értékeink színpadon történő bemutatását. A kulturális missziót
is teljesítő Dankó Rádió vezető
szerkesztője, aki nem mellesleg
a Magyar Köztársasági Arany
Érdem-keresztjének és több művészeti nívódíjnak is birtokosa,
Budai Béla zongoraművész szintetizátoros kíséretével feledhetetlen órát varázsolt számunkra
műsorával. Közvetlensége, humora, ének- és hangszertudása
előtt kalapot emelünk, de igazán
a szívünket megérintő ember kisugárzása, emberközeli gesztusai
miatt szerettük meg őt. Elég volt
hozzá egy óra, no meg egy kicsit
hosszabb baráti beszélgetés, amit
oldott légkörben folytattunk
fellépése után. Talán elmondhatjuk, hogy sztárvendégként
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érkezett, barátként távozott
Magyarlakról. Bízunk benne,
hogy látjuk még Lászlót és Bélát
körünkben.
Az est végén a fiatalok egyik
könnyűzenei kedvence, a tehetséges szentgotthárdi Zaporozsec
zenekar adott koncertet rajongóik legnagyobb örömére. Kulturális programjaink sora az ő
felléptükkel ért véget.
A nagyszínpadon zajló produkciók ideje alatt a kisgyermekek
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szórakozásáról sem feledkeztek
meg a fesztivál szervezői. A kicsiknek minden alkalommal nagy
örömet jelent az ugrálóvárban eltöltött önfeledt játék, az arcukra,
karjukra, lábukra kapott csillámtetoválás, vagy éppen a tűzoltó
autóval való ismerkedés, játékos
„bevetés”. A Szent Sebestyén
Íjászkör tagjai pedig nem csak
bemutatóval, hanem az íjásztudomány gyakorlati megismertetésével is meglepték az érdek-

lődőket. Az Egészségfejlesztési
Iroda munkatársai a rendezvény
alatt állapotfelmérést végeztek
a magyarlaki lakosok körében,
a kulturális műsorok végeztével
pedig ifj. Tóth Mártonné Gabi
vetítőképes előadással idézte
fel a nyár folyamán – szintén az
EFI támogatásával – Magyarlakon szervezett „botos” csapat
örömteli perceit, izzadságos, de
végig vidám gyalogló-kiránduló
pillanatait.

Összességében ritkán tapasztalt magas színvonalú programok
megtekintésével, csodás élmények
begyűjtésével és elraktározásával
telt el az idei magyarlaki Falunap. Kora délutántól késő estig
jól érezhette magát minden korosztály, részesei lehettünk Magyarlak hagyományai őrzésének,
értékei bemutatásának. Élveztük
minden percét, köszönjük, akik
ezt számunkra elérhetővé tették.
Frigy József
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Kovács Zsuzsanna

Bemutatkozik a Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája tagintézmény új vezetője
1964. július 24-én Zala megyében, Zalaegerszegen születtem. Általános iskolai
tanulmányaim idején a Zalalövői Általános
Iskola diákja voltam, majd 1982-ben Zalaegerszegen, a Zrínyi Miklós Gimnáziumban
érettségiztem. 1982-86-ig a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika, rajz szakos hallgatójaként szereztem az első diplomámat.
1986-ban az iskola akkori igazgatójának,
Huszár Ferencnek a kérésére választottam
első munkahelyemnek a Csörötneki Körzeti
Általános Iskolát. Mivel munkábaállásom
időszakában nem volt technika szakos pedagógus az iskolában, én is tanítottam képesítés nélkül (akkor még ez elfogadott volt)
technika tantárgyat. Szerettem a tantárgyat
tanítani, ezért 1987-ben ismét felvételiztem
a Berzsenyi Dániel Tanárképző főiskolára.
1989-ben levelező tagozaton – a tanítás mellett – technika tanári diplomát szereztem.

A diploma átvétele után mindössze néhány hónapig örülhettem a technika óráknak. A tantárgyfelosztásunk átalakulása
miatt nem kaptam lehetőséget a tantárgy

tanítására. Jöttek helyette újabb feladatok. Osztályfőnök lettem. Leírhatatlan
élményeket, örömöt, boldogságot hozott
nekem az osztályfőnöki munka. Sokszor
érzem úgy, hogy pedagógus pályám során a
tanórákon megtanított ismeretanyag elhalványul az osztályfőnökként átadott, közösen
átélt élmények segítségével nyújtott tudás
mellett.
Aztán újabb kihívások vártak rám: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, ebben
a tanévben pedig egy évre megbízott tagintézmény-vezetője vagyok a MagyarlakCsörötnek Általános Iskolájának. Igyekszem legjobb tudásom szerint képviselni kis
iskolánk, a gyerekeink, a szüleik és kollégáim érdekeit, munkánk zavartalanságának
feltételeit megteremteni. Köszönöm mindenkinek az eddigi támogatását és további
segítségükre számítok!
Kovács Zsuzsanna, tagintézmény-vezető

Általános Iskola 2017-18
A tanévnyitó évről évre
visszatérő ünnepség az iskolák életében. Nekünk az idei
mégis más, több volt, mint
egy tanévnyitó. Nem csak az
új tanévet, az iskolásként először az épületbe lépő hét első
osztályos kis diákot, hanem
a megújult, még friss vakolat
és festék illatú, őszi színekbe
öltözött iskolánkat is köszöntöttük ezen a napon.
A vakáció ideje alatt a szakemberek elvégezték az épület
falainak és a padlásfödémnek
a hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer
korszerűsítését. Ezúton is köszönjük minden közreműködő lelkiismeretes munkáját.
Köszönjük, hogy szeptember
1-jén, birtokba vehettük az
épületet, a tanítás zavarása
nélkül, a munkarendünkhöz
alkalmazkodva végezték el
az utolsó simításokat a fűtési
rendszeren, a bejárati ajtón,
az elektromos hálózaton.
Iskolánk az elmúlt néhány év
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fejlesztéseinek köszönhetően
lassan megfelel a kor követelményeinek, méltó színtere
gyermekeink oktatásának,
nevelésének. Képes felvenni
a versenyt a városi iskolákkal,
nem marad el felszereltsége
azokétól. Büszkék vagyunk
rá!
A látszat ellenére az építkezés még nem fejeződött be.

Hiszen minden épület akkor
készül el igazán, amikor betölti küldetését. A ház akkor,
amikor a család otthonává válik, a tanterem pedig akkor,
amikor az osztály berendezkedik benne. Mindaddig csak
lelketlen, üres épület. A lelket
az itt dolgozóknak és tanulóknak kell belé lehelni, az életet
mi visszük a falak közé. Az új

tanév nagy feladata tehát: otthonná kell varázsolni a még
újszagú termeket.
Az elmúlt két hónapban
megkezdtük tartalommal,
élettel megtölteni az épületet, hogy a 69 diákunk és
16 alkalmazottunk jól érezze
magát második otthonában.
Tartsanak velünk e pillanatok
felidézésében!
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Tanévnyitó
A tanévnyitó ünnepélyen fogadalmat tett 7 első osztályosunk. Megígérték, hogy igyekeznek mindig úgy viselkedni, hogy az iskolánk büszke
lehessen rájuk. Füzeteikre, könyveikre vigyáznak. Nevelőiknek szót fogadnak. Mi pedig életen át tartó tanulásra buzdítjuk őket. Biztosak vagyunk
benne, hogy tanító nénijük, Stepics Zsanett segítségével könnyedén
tanulják meg a betűket, játékosan fedezik fel a számokat és megannyi
örömteli percet fognak átélni iskolánkban. A kezüket egyszerre ketten
fogják majd. Egyik oldalon Zsanett néni, másik oldalon a szüleik. Kívánunk
nekik az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget és
megannyi örömteli pillanatot! Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat
közöttünk, és kérünk benneteket, hogy mindig figyeljetek nevelőitekre,
az iskola dolgozóira! Tudjuk az iskolakezdés megváltoztatja a családok
életét is, különösen akkor, amikor először megy a gyermek, „a család
szeme fénye” iskolába. Minden szülő tele van ilyenkor félelemmel, aggodalommal. Bízzanak bennünk! Mi pedagógusok mindent meg fogunk
tenni azért, hogy a ránk bízott féltett kincseik - gyermekeik - ügyes, okos
és intelligens fiatalokká váljanak. Bízzanak tanítóinkban, tanárainkban,
ugyanakkor szeretnénk megkérni Önöket, hogy segítsék pedagógusaink
munkáját gyermekeik boldogulása érdekében! Mi továbbra is nyitottak,
együttműködőek és felkészült pedagógusok vagyunk, de biztosan nem
tévedhetetlenek. Éppen ezért kérjük Önöket, osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat az iskoláról! Mondják el, ha úgy gondolják,

valamit jól csinálunk, mert nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek, a
pedagógusok is örülnek az elismerésnek. Jelezzék azonban még időben
azt is, ha valamiről más a véleményük! Beszéljük meg a problémákat, és
tegyünk közösen a megoldásért! Valamennyi pedagógushoz bizalommal
fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal. Bízunk benne, hogy a szülők
és az iskola EGYET AKARVA, EGYMÁST SEGÍTVE meg tudja majd
valósítani elképzeléseit ebben a tanévben is. Ezúton is kérjük Önöket,
hogy legyenek legfontosabb partnereink a mindennapi munkában!
Kedves Szülők! Köszönjük a bizalmukat, hogy iskolánkat választották
gyermekeiknek.

Pályaorientációs nap
Az általános iskolákban a tavalyi tanévhez képest eggyel több
lett a tanítás nélküli munkanapok
száma. A plusz egy nap kizárólag
pályaorientációs célra használható fel. Iskolánk munkatervében
szeptember 28-át jelöltük meg
Pályaorientációs napnak. Tanuló
csoportjaink életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodó programokon
vettek részt. Az alsó tagozatosok
megismerkedtek településeink
munkahelyei közül néhánnyal.
Ellátogattak Magyarlakon a Horváth Építőanyag Kereskedelmi
Betéti Társaság telephelyére,
Csörötneken a Szentgotthárd
és Vidéke Áfész üzletébe és a
Tüzesvíz Kft. pálinkafőzdéjé-
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be. Munka közben figyelhették
meg a szakembereket. Ezúton is
köszönjük mindhárom helyszín
dolgozóinak a szíves fogadtatást,
a segítőkész közreműködést.
Az 5. osztályosok Szentgotthárdra utaztak. A Móra Ferenc
Könyvtárban Horváth Tiborné

segítségével betekintést nyertek
a könyvtárosok munkájába, majd
ellátogattak a Vörösmarty Gimnáziumba és a III. Béla Szakképző
Iskolába, hogy ismerkedjenek a
középiskolák tanulóival, osztálytermeivel és képzési kínálatával.
Hatodik, hetedik és nyolcadikos

tanulóink a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével Szombathelyre utaztak, ahol
részt vettek a Pályaválasztási
Show-n. Az Aréna Savariában
megrendezett programon különböző feladatok megoldása
közben szerezhettek ismereteket a szakmákról a látogatók.
Készíthettek könyvjelzőt, hajráfot, táskára díszt, varrhattak
virágokat. A helyesen megoldott feladatokért pedig értékes
jutalmat kaptak a résztvevők.
A bemutatatott szakmák közül
tanulóinknak az autószerelő,
a kárpitos, a fodrász, a pék, a
cukrász és a festő szakma tetszett
leginkább.
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6. osztályosaink kerékpár túrája
A hatodik osztályosok kihasználva a kellemes októberi
napsütést, kerékpárra ültek, és új osztályfőnökükkel Kovács
Attila tanár úrral kirándultak a környék erdei útjain. Kirándulásuk során nem csak fizikai erőnlétüket gyarapították.
Ismerkedtek az erdő növényeivel, állataival is. Útjuk során
megtapasztalták, milyen pusztítást végzett az augusztusi szélvihar az erdőben.

Halloween Disco

Megemlékezés
az Aradi vértanúkról
Október 6-án Horváth Bernadett, Molnár Géza és Racker
Zsaklin nyolcadik osztályos tanulók műsorával emlékeztünk az
1849-ben Aradon kivégzett 13 honvéd tábornokra.

Diákjaink által nagyon kedvelt programunk a disco. Különösen igaz ez a Halloween Disco-ra. A nyolcadikosok által
szervezett programra már hetekkel előbb készülnek az osztályok. A nyolcadikosok feldíszítik a folyosót, zeneszámokat
keresnek. Mindenki táncokat tanul, amit bemutathat a disco
résztvevőinek. Idén sem volt ez másként.
A készülődés nem volt hiábavaló. Jó hangulatú esttel
nyitottuk meg az őszi szünetet.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
Október 20-án az 1956-os eseményekre
rendkívüli módon emlékeztünk.
Kisiskolásaink számára 1956-os atlétikai
emlékversenyt rendeztünk. Az első, második, harmadik és negyedik osztályosok a
következő versenyszámokban mérték össze
tudásukat: 1956 méter futás a Rába töltésén,
gránát hajítás, tömöttlabda dobás. Osztályonként az első három helyezett kisdiák
oklevelet és kitűzőt kapott. A többiek az
élmények mellé gyümölcsöt vehettek át
jutalmul az aktív részvételért.
A felső tagozatosok a nyolcadik osztályosok műsorának megtekintése után, amit
osztályfőnökük Tóthné Takács Hajnalka
állított össze, Némethné Orbán Szilvia tanárnő által válogatott, az 50-es években élő
emberek mindennapjait bemutató korabeli
filmrészleteket nézhettek meg. A vetítés kitért az 1956-ban Amerikában és Európában
zajló fontosabb eseményekre, bemutatta a
kor híres személyiségeit, ízelítőt adott a kor
zenéjéből, divatjáról, táncairól. Részletet
láthattak a tanulók az akkori budapesti és
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sztálinvárosi emberek életéből, de Rákosi
Mátyás születésnapi ünnepségének néhány
pillanatát is megnézhették. A fiúk szeme
felcsillant, mikor az Aranycsapatról szóló
részhez ért a film. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a nagy csapat több tagját is felismerik,
tudják a nevüket, sőt azt is, hogy melyik
csapatban futballoztak.
A vetítés után az Aranycsapatra emlékezve a fiúknak futball bajnokságot rendeztünk. A bajnok 8. osztályos csapat tagjai – Hanzsek Richárd, Horváth Dominik,
Horváth Zsolt, Marcu Dávid, Mezei László,
Molnár Géza – aláírták az „Aranylabda
Vándor Kupát”.
Amíg a fiúk a pályán fociztak, az iskola termeiben is lázas munka folyt. Kozó
Krisztina az 50-es évek frizuráit készítette
el a vállalkozó kedvű lányoknak. S hogy
teljes legyen a korhűség, Kocsisné Molnár

Lívia a sminkjüket is ennek az időszaknak
megfelelően alakotta meg. De ezzel még
nem ért véget a múltidézés. Következett a
ruhapróba. A kor divatját idéző blúzokat,
szoknyákat, kabátokat is magukra ölthették
a modell hölgyek, hogy aztán a meccsekről
visszatérő fiúk, és az atlétikai versenyt befejező kis alsósok sorfala között vonulva, mint
egy igazi divatbemutató modelljei megidézzék az 50-es évek beli nőket.
A nap zárásaként szerettünk volna osztályonként az iskola udvarán piknikezni, de
sajnos az előző napi eső ezt a részét átírta
a programunknak. Maradtunk az épületben. Az osztálytermekben fogyasztottuk
el a lányok által készített szendvicsket, és
közben örömmel hallgattuk a nap élménybeszámolóit. Emlékezetes, élményekben gazdag program részesei lehettünk. Köszönjük
minden közreműködő segítségét!

2017. november

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

RENDEZVÉNY

Az időseket köszöntöttük
Október 1-én vasárnap délután Világnapjukon köszöntöttük a magyarlaki idős embereket a Kultúrházban. Monek Gyula polgármester úr
méltatta a szép korba ért hölgyeket és férfiakat, megköszönve kétkezi
munkájukat, családjaikban és magyarlaki közösségekben végzett odaadó tevékenységüket, bölcs útmutatásaikat, melyekkel életük során
eleddig elláttak bennünket, s mely tanácsokra a jövőben is igényt
tartunk, fontosak számunkra.
Polgármester úr köszöntő beszéde után ajándékkal kedveskedett
a rendezvényen megjelent legidősebb hölgynek és úrnak, majd
Demeterné Mihály Ágnes konferálásával kezdődött az ünnepi műsor.
Jandrasits Eszter egy szép verset adott elő, majd az idősek tiszteletére
aranyos műsort adtak óvodásaink Zsuzsa és Ági néni vezetésével,
modern táncokat láthattunk magyarlaki fiataloktól, valamint falunk
büszkeségétől, az egyre nagyobb sikereket learató Könye Rozitól, aki
táncpartnerével Závecz Rolanddal virtuóz versenytáncokkal szórakoztatta a nagyérdeműt.
Kukorné Edit és a Magyarlaki Asszonykórus tesztelte könnycsatornáinkat; no, nem éppen a szomorúság miatt potyogtak könnyeink, hanem
a fergeteges humorral előadott jeleneteken: a frissen nyugdíjba vonult
férfitársunk megpróbáltatásait átérezvén, majd az Asszonykórus vidám
műsorszámait nézvén-hallván, azokon kacagván, a nevetéstől hasunkat fogván. Igazán életszerű volt, ahogy némi pálinka elfogyasztása
igazi ajzószerként hatott addig kopottas mozgásukra, kampósbotjaikat
eldobva fiatalokat meghazudtoló tvisztelésre váltottak.
A nagysikerű műsor után az Önkormányzat jóvoltából finom falatok
elfogyasztása várt a megjelent idősekre, kellett is az energia az étkezést
követő jóhangulatú bálhoz.
Frigy József
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KÖSZÖNJÜK TIMI!
Magyarlak összes lakosának nevében mondok köszönetet az elmúlt két évben végzett
munkádért, amelyet mindannyiunkért, Magyarlak közösségi életének formálásáért végeztél.
Köszönet a sikeres rendezvények szervezéséért, lebonyolításáért, az IKSZT kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáért.
Jó érzés volt hallani az óvodásoktól a nyugdíjasokig a pozitív visszajelzéseket, amelyeket
kiérdemeltél munkáddal, munkád során mindannyiunk számára nyújtott kreativitásoddal,
kedvességeddel, pozitív kisugárzásoddal.
Tudjuk, hogy a biztos segítő családi háttér is hozzájárult munkád végzéséhez, hiszen a
rendezvények szinte mindegyike hétvégi napok valamelyikére esett, ehhez bizton elkélt az
otthoni segítség számodra is. Ez az összetartó családod most bővült a kis Petikével, akinek
érkeztéhez mindannyian nagy szeretettel gratulálunk!
Községünk minden lakója nevében megköszönöm munkádat, sok boldogságot kívánok
családod körében!
Monek Gyula, polgármester

Tökfaragó délután a MIKE-vel
A hagyományokhoz híven
ezen évben immár hetedik alkalommal rendeztük meg október 7-én a Magyarlaki Ifjúsági
Kulturális Egyesület tökfaragó
délutánját. Hihetetlen érzés
és nagy boldogság számunkra,
hogy ennyi éven át lehetőséget
tudtunk biztosítani a gyerekek
és családjaik részére, hogy ezt
a különleges délutánt velünk
tölthették.
Az idei évben, mint már számtalanszor, a tökök kifaragásával
kezdődött a program. Három
kategóriában hirdettünk versenyt. Mivel több alkalommal
tapasztaltuk, hogy a kisebb
gyermekek is érdeklődnek a
tökfaragás iránt, viszont még
nem elég idősek ahhoz, hogy
egyedül tudjanak faragni, ezért
egy külön csoportot képezett a
gyermek-szülő páros. A másik
két csoport a 6-12 éves korú
gyermekek, illetve a 12 év feletti fiatalok kategóriája. A zsűri
tagjainak – akiknek munkáját
ezúton is köszönjük – ismételten
nehéz volt a választás, mivel ötletesebbnél ötletesebb faragások
születtek.
Az eredményhirdetésre várva a gyermekeket boszorkánykonyha játszósarok és játszóház
várta. Miután a zsűri meghozta
döntését, és a helyezettek át-
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vették megérdemelt díjaikat, a
gyermekeket – és bennünket
felnőtteket is – Nagy Jonatán,
a Csillag születik-ből megismert híres bűvész varázsolta
el illúzió- és bűvész-játékaival.
Ezúton is köszönet az ötletért
ifj. Mesics Lászlónak. A fiatal
bűvész-mester a gyermekek és
felnőttek bevonásával mulatságos és szemkápráztató előadást
varázsolt – szó szerint – elénk.
Egy-egy bűvésztrükkjét a mai

napig – komolyan mondom –
még mindig nem értem, miként
csinálta. Vagy nem is trükk volt,
hanem valódi varázslat? Köszönjük neki, visszavárjuk!!!
Ezúton szeretném a MIKE
tagjai nevében is megköszönni
mindazok segítségét, akik hozzájárultak a rendezvény megrendezéséhez. Jövőre ismét várunk
mindenkit sok szeretettel...
Labritz Hajni
MIKE
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Visszapillantó – Idősek Napja
IDŐSEK NAPJA FÉNYKÉPEKEN RÉGEN ÉS MÉG RÉGEBBEN
Néhány résztvevő az 1967.
szeptember 24-én rendezett
„Öreg szülök találkozóján” a
kultúrházban

Balról:
Kozó Imréné (Csicsa Rozi);
Pintér Györgyné (Gergü Ilka);
Molnár (Huszár) József;
Kovács Józsefné (Bácsi Kati).

Két kép az Öregek napján,
1985. október 10-én a
kultúrházban.

Ahogy az asztal körül ülnek,
balról:
Háklár (Bucsku) Kálmán;
Lang (Gulás) József;
Ambrus Imre;
Lancsák Ferencné;
Monek (Palimihácik) Károly.

Ahogy az asztal körül ülnek, balról:
Mesics (Dorongos) Antalné;
Takács (Postás/Bognár) Józsefné;
Lang (Ciruka) Imréné;
Magyarics (Bognár) Istvánné;
Kovács (Muzsi) Józsefné;
Mesics (Manki) Józsefné;
Báger (Juci) Ferencné.
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ÖNKORMÁNYZAT

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.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
TESTÜLETI ÜLÉS 2017. JÚNIUS 16.
• Első napirendi pontban Magyar Tibor a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. képviselője bemutatja az általa képviselt gazdasági társaságot, annak profilját, eddigi referenciáikat. Ismerteti a közvilágítás
korszerűsítésére vonatkozó ajánlatuk műszaki és finanszírozási
paramétereit. A Zrt. ajánlatával kapcsolatos képviselői kérdések,
felvetések elhangzása után a Zrt.-t új ajánlat elkészítésére kérjük
fel, azt követően térhetünk vissza az ügy újratárgyalására.
• Határoz a képviselő-testület Magyarlak Község Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének elkészítéséről,
mely feladatokkal egy tervezőirodát kell megbíznunk. E területen
az önkormányzati főépítészi feladatok ellátására Kuntner Ferenc
okl. építészmérnök kap megbízást.
• Eredménytelennek nyilvánítja a képviselő-testület a hivatalsegéd
munkakör betöltésére kiírt pályázatát, az új pályázati kiírás némileg
módosított tartalommal és július 9-i beadási határidővel elfogadásra
kerül.
• Döntést hoz a testület a nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Sikeres pályázat esetén az ezévi Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Fesztivál programjainak támogatására tudnánk fordítani
az igényelt majd’ 2 millió forintos összeget.
TESTÜLETI ÜLÉS 2017. JÚLIUS 12.
• Egyetlen napirendi pontot tárgyal sürgősséggel a képviselő-testület. Az előző hónapban meghirdetett közalkalmazotti álláshelyre
benyújtott pályázatok elbírálására kerül ezúttal sor. A pályázatok
megismerése után a képviselő-testület Sömenekné Boldizsár Bernadett pályázatát ítéli támogatandónak, vele a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján a hivatalsegédi feladatok ellátására szerződést kötünk, határozatlan időre, teljes munkaidős
foglalkoztatásra.
TESTÜLETI ÜLÉS 2017. JÚLIUS 21.
• Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Monek Gyula
polgármester beszámolóját hallgatja meg elsőként a 2017. január
1. – július 18. közötti időszakban végzett munkájáról. A beszámolót
a testület elfogadja.
• Megkapta az önkormányzat a közvilágítás-korszerűsítésre vonatkozó
ajánlat új verzióját. Sajnos az új ajánlat nem a testület korábbi
kérése szerint került összeállításra, a jelenlegi energiaköltségek
kiváltása – mint megtakarítás – mellett saját erőként évi mintegy
500 ezer forintos pluszköltséget is kellene községünknek fizetnie
tizenöt éven keresztül. Ezt a plusz terhet nem tudja önkormányzatunk bevállalni, ezért az ajánlat elfogadását nem támogatjuk.
• A Kossuth Lajos út 221. szám alatti ház eladását elősegítendő,
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az Otthon Centrum körmendi irodájának munkatársa ingatlanközvetítési feladat ellátására tett ajánlatot. A képviselő-testület
az ajánlattal nem él, helyette ingyenes internetes apróhirdetési
oldalon történő meghirdetést határoz el.
• Magyarlaki lakossági megkeresés érkezett, amelyben a szabadtéri
tűzgyújtás, növényi hulladékok égetése kapcsán javasolja a tűzgyújtásra kijelölt napok számának csökkentését. A képviselő-testület
2014 év végén módosította – lakossági visszajelzések alapján – a
vonatkozó rendeletét, amellyel a szerda mellett pénteken is lehetővé tette az égetést. E szabályozáson egyelőre nem kívánunk
változtatni.
• Egyéb tájékoztatások hangzanak el Monek Gyula polgármester
úr révén. A Belügyminisztérium az idei évben is meghirdette
a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás
pályázatát. Településünkön nem jelentkezett igény szociális célú
tüzelőanyagra.
• Polgármester úr szintén tájékoztatja a képviselőket a az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatásából megvalósított beruházás, a Hunyadi
János út és a Rákóczi Ferenc út útburkolat és padka felújításának
elvégzéséről. A műszaki átadás-átvétel a tegnapi napon megtörtént,
a vállalkozó határidő előtt teljesített, véleménye szerint nagyon jó
minőségben.
TESTÜLETI ÜLÉS 2017. AUGUSZTUS 28.
• Helyi polgárokok panaszát hallgatta meg a képviselő-testület napirend előtt. A Rákóczi Ferenc út 16. szám alatti üzemelő Salamon
Söröző vendéglátó üzlet üzemeltetésével kapcsolatban emeltek
kifogásokat, a kocsmából – többször záróra után is – kiszűrődő
elviselhetetlenül hangos zene, a vendéglátó egységben és közvetlen
környezetében történő rendbontások, hangoskodások a környéken
lakók pihenését lehetetlenné teszik, a lakókörnyezet nyugalmát
megzavarják. A bálok számának korlátozását, a nyitvatartási idő
betartását és a hangzavar megszüntetését kérik a vállalkozótól.
Markó László jegyző válaszában elmondja, hogy a hivatalhoz érkezett
panaszok alapján a hatósági ellenőrzés folyamatban van. Az eljárás
lezárását követően megállapított zajkibocsátási határértékeket
az üzemeltetőnek be kell tartania. Monek Gyula polgármester
az elhangzottak alapján úgy látja, hogy a képviselő-testületnek
foglalkoznia kell az üggyel, ezért rendkívüli ülésen beszélni fognak
az egység üzemeltetőjével.
• A képviselő-testület a VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető által javasolt – a Szentgotthárdi ivóvíz-ellátási rendszer és a Csörötnek
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2018-2032 közötti tervezési
időszakra vonatkozó – gördülő fejlesztési terveit megismerte, és
azokat elfogadja.
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• Módosítja a testület a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletét, a változás a támogatható költségek néhány elemét
érinti.
• Pályázat benyújtásáról dönt a képviselő-testület. A kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására van
lehetőség pályázni, ennek keretében pedig a település belterületén
út, híd vagy járda építésére illetve felújítására, karbantartására.
Magyarlak – lakosságszáma alapján – 1 millió 250 ezer forint támogatásra jogosult. Határoz a képviselő-testület arról is, hogy sikeres
pályázat esetén az Árpád út felújítására kerüljön sor, a költségek
fedezeteként az említett pályázati összeg mellett közel másfél millió
forint önrész vállalása mellett.
• TOP – nyertes – pályázataink feladatellátási szerződéseinek megkötéséről határoz a következő napirendi pontokban a képviselőtestület. Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Magyarlakon című – az orvosi rendelő felújítását célul kitűző – pályázat tervezési feladatainak elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot
adó gyöngyösfalui székhelyű Oregon Mérnöki Iroda Kft. bízza meg
bruttó 730 ezer forint díjazással.
• Ugyanezen Kft. kap megbízást a Szentgotthárd és Térsége Iskola
Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai korszerűsítése
című pályázat projekt műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére,
bruttó 722 ezer 909 forint díjért.
• A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába
völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén című pályázat projekt tervezési feladatainak elvégzésére
a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó szombathelyi
székhelyű SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és
Kivitelező Kft-vel köt szerződést bruttó 9 millió 323 ezer 70 forint
díjért, amelyből a Magyarlaki Önkormányzatra eső díjtétel bruttó
4 millió 605 ezer 20 forint.

ÖNKORMÁNYZAT
• Ugyanezen pályázatban a projekt közbeszerzési szaktanácsadói
feladatainak elvégzésére a győri HHP Contact Tanácsadó Kft.-vel
kötünk szerződést bruttó 2 millió 32 ezer forint díjért.
• Lezárásra kerül a településrendezési eszközök módosítására irányuló
eljárás véleményezési szakasza. A a képviselő-testület a különböző
hatóságok által tett egyetértő véleményeket elfogadja, az egyes
észrevételeket, pontosításokat is többségében elfogadja, azokat a
tervezetben átvezetésre javasolja.
TESTÜLETI ÜLÉS 2017. AUGUSZTUS 30.
• A rendkívüli testületi ülés első részében a Salamon Söröző működésével kapcsolatos lakossági panaszok megtárgyalására került sor
a vendéglátó egység üzemeltetőjének jelenlétében. Monek Gyula
polgármester a kocsma környékén élők nyugalmát, pihenését szem
előtt tartó intézkedések meghozatalára kéri a vállalkozót, köztük
az órákon át tartó dübörgő zene megszüntetését, a hangerő lejjebb
vételét. Ezen felül zajhatással járó hangos tevékenység kizárólag
nyitvatartási időben végezhető, hivatkozva a helyi környezetvédelmi rendeletünkre, mely tiltja az este 21 és reggel 7 óra közötti
zajos tevékenységeket. A vállalkozó az emelt kifogásokra válaszul
elmondta, hogy a nyitvatartási időt mindig betartja, a bálok megtartását pedig a nyereséges működés egyik zálogának tartja, hiszen
sokat ruházott be az épületbe. A vendégeket igyekszik a hátsó terasz
használatára ösztönözni az utcafront helyett, eddig eredménytelenül.
Zárásként ígéretet tesz arra, hogy a zene hangerejét korlátozza, és
a működésre vonatkozó előírásokat betartja.
• Módosítja a testület a helyi környezet védelméről szóló rendeletét,
mely által az országos szinten még érvényben levő tűzgyújtási tilalom
helyi módosítására nyílik lehetőség. Indokolt e módosítás, hiszen
a növényi eredetű hulladékok eltüzelésének korlátozását már nem
érezzük ésszerűnek.

Varga Mihály

FÖLD ANYÁNK
Föld Anyánk hullajtja fájó könnyeit,
Nagy a baj, siratja romlott gyermekeit.
Keblén hordoza vérző halálos sebeit,
Ébredj ó ember, tedd a jót, tán még segít!
Minden múlandó, változik e szép világ,
Emberi léted rövid, lehull, mint szép virág.
Átöleli a föld, várja egy jobb, más világ,
Térj meg ó testvér, élj, de jól vigyázz!
Gyökérként ölel az anyaföld édesen,
Látod gallya növekszik, tör az ég felé.
Élj, virulj, mint a levél és szép rózsaszál,
Kerüld el a gonoszt, mert rontott e világ!

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Megváltozott könyvtárunk nyitvatartási rendje.
Mostantól hétfői és szerdai napokon 17:00-18:00 óra között
állunk olvasóink rendelkezésére a szokott helyen, a Magyarlaki
Kultúrházban.
Ettől eltérő igény esetén kérjük hívják Monek Dávidot a
06 30-/00-3356-os telefonszámon.
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SZÉKELYFÖLD

Fűszernövények gyógyító hatásai – 1. rész
Napjainkban egyre gyakoribbak a gasztronómiai témájú műsorok,
versenyek, cikkek, különböző kurzusok, internetes naplók (blogok).
A főzés talán sohasem volt ennyire népszerű és divatos dolog, egy-egy
receptre pillanatok alatt akár több tíz találatot kapunk az internetes
keresőkben is, nem beszélve a népszerű séfek szakácskönyveiről. A
konyhaművészet számos fűszert használ, ezek, mint tudjuk, kultúránként, tájegységenként változnak, de minden esetben ízesebbé teszik az
ételt. A köztudatban úgy terjedt el, hogy a fűszerek arra valók, hogy
használatuk által finomabb legyen az étel. És ez igaz is. Azonban a
fűszerek eredendően nem az ételek ízesebbé tételéért voltak felelősek,
hanem azért, hogy bizonyos élelmiszerek emészthetőségét segítsék, vagy
káros mellékhatásukat ellensúlyozzák. Gondoljunk csak az uborkakapor párosára, ahol az uborka puffasztó és emésztést terhelő hatását a
kapor emésztést elősegítő hatása ellensúlyozza. Az, hogy ez a párosítás
még üdítően finom is, csak ráadás.
A petrezselyem talán az egyik legismertebb konyhakerti fűszernövényünk, elképzelni sem lehet jó húslevest petrezselyem nélkül,
de szívesen aprítjuk zöldjét különböző salátákba, gombapaprikás és
csirkepaprikás tetejére. Leginkább a kész ételekhez adjuk, mert főzés
közben elveszítheti értékes hatóanyagait. A petrezselyem különböző
illóolajokat, flavonoidokat, karotint, C-vitamint, E-vitamint és ásványi
sókat tartalmaz. Különösen a téli hónapokban ajánlott a fogyasztása,
de friss szárának rágcsálása igen jó fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő
hatással bír a fogíny számára, emellett leheletfrissítő. Zöldje és gyökere
gyomorerősítő, vesetisztító, étvágygerjesztő hatású. A leveléből készült
gyógytea segít a vese- és hólyagpanaszok megszüntetésében, vízhajtó
hatású, csontritkulás, ízületi gyulladás esetében is alkalmazható. A
növény lábduzzanatokat csillapító teakeverékek és reuma elleni teák
fontos összetevője.
Magas vérnyomás, pangásos szívelégtelenség esetében
is sikerrel alkalmazzuk (orvosi
felügyelet mellett). Amennyiben vizelethajtóként alkalmazzunk, káliumpótlás szükséges,
mert kiüríti a szervezetből a
káliumot. Annak a teakeveréknek is alkotórésze, amelyből
1 litert kell meginni 15-20 perc alatt, ha a vesekövet akarjuk kihajtani
vele. Ez az úgynevezett lökéskúra, amely során nagy mennyiségű erős
vizelethajtó teát fogyaszt el rövid idő alatt a beteg. Előtte feltétlenül
szükséges egy hétig olyan teát is inni, amely tágítja a húgyutakat. Ez a
tea köményből, édesköményből és néha vérehulló fecskefűből áll.
Szeplők elleni hatása is ismert: néhány nyers petrezselyemlevél szárát
2 dl vízzel leforrázunk, 15 percig hagyjuk ázni, majd leszűrjük. Gézt
mártunk a lébe, s ezzel mosogatjuk naponta 15-20 percig a szeplős
bőrt. A petrezselyem gátolja az allergiás tüneteket is, antihisztamin
hatású (ez az az anyag a szervezetben, amely a viszketésért és a bőr
kipirosodásáért felelős), ezért csalánkiütésre, szúnyogcsípésre, méhcsípésre használják bedörzsölőként. Külsőleg rühatka és fejtetű ellen
is hatásos. Terhesség idején és gyomorfekély esetén termésének teája
nem alkalmazható orvosilag hatásos mennyiségben, mert többszörös
hatóanyag tartalma miatt vesevérzést és méhösszehúzódást okozhat!
Petrezselyem tea elkészítése: 3dl vízzel leforrázunk egy evőkanál
összeaprított petrezselyem levelet, majd negyed óra múlva leszűrjük,
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éhgyomorra fogyasztjuk. Gyökeréből főzet készül: egy evőkanál aprított
gyökeret 3dl vízben 5-10 percig főzünk, a szűrletből 3-4 naponta egy
decilitert iszunk.
A természetgyógyászat receptúrájában petrezselyemből készült
gyógybor is szerepel, amelyet a következőképpen lehet elkészíteni: 4-5
szál petrezselymet fél liter fehérbor és egy kanál borecet keverékében
főzzünk öt percig. Adjunk hozzá 50 gramm mézet, főzzük tíz percig,
szűrjük át egy kendőn, öntsük bele egy üvegbe, amelyet előzőleg forró
vízzel jó alaposan kiöblítettünk, majd zárjuk le. A petrezselymes mézbor alkalmas a szív és a keringési rendszer munkájának támogatására.
Naponta fél deciliter elfogyasztása ajánlott.
A kapor szintén nagyon közismert fűszernövényünk, állítólag
még a Bibliában is megemlítették.
Uborkafűnek is nevezik, a fent
már említett, uborkával való kedvező és ízletes társítás miatt. Nélküle elképzelhetetlen a kovászos
uborka, az ordás palacsinta, a tökfőzelék, a különféle savanyúságok.
A Földközi-tenger környékén élő ókori népek általánosan használták
gyógyszerként fejfájás és gyomorpanaszok ellen, mai napig vadon is
előfordul abban a térségben. Feltételezik, hogy római katonák által
került be a vidékeinkre.
Teája vízhajtóként, illetve puffadás, emésztési zavarok, hányinger,
bélpangás, fogínygyulladás, álmatlanság, étvágytalanság esetén jó
hatású. A csuklás gyors és kellemes ellenszere a magjából készített
tea. Levelét, fiatal virágát és termését egyaránt használjuk. Illóolaj és
aromaanyag tartalma akkor a legnagyobb, amikor elvirágzik és fiatal,
zöld termést hoz, de frissen és szárítva is alkalmazható.
Az ókorban égetett magját vízzel keverték és erős fertőtlenítő hatása
miatt sebgyógyításra használták. (Antimikrobás hatása a fokhagymáéval vetekszik.) Ma gyógynövényszakértők előszeretettel ajánlják
csecsemőkori bélfertőzésre, vércukorszint csökkentésére, emésztés
elősegítésére. Magjának rágcsálása javítja a kellemetlen szájszagot,
teája pedig a kismamák tejelválasztását segíti. A nyersen fogyasztott
kapor értékes antioxidáns, C-vitamint, A-vitamint, riboflavint, B1-,
B2-, B3-, B6-, E-vitamint, valamint folsavat, pektint, kalciumot, vasat,
rezet, magnéziumot, káliumot, foszfort, cinket és igen nagy mennyiségű
rostot tartalmaz. Jelentős antimikrobás hatása van, amellyel hozzájárul az immunrendszer fejlődéséhez. Fogyasztása képes csökkenteni
a megnövekedett koleszterinszintet, magas kálium tartalma segít
rendben tartani a vérnyomást, így rendszeres fogyasztása nagy segítség
a szívinfarktus és az agyvérzés megelőzésénél.
A növény illóolajának jellegzetes, semmivel össze nem téveszthető illata van. Ennek egyik összetevője a karvon a tumorellenes és
antioxidáns hatásáról híresült el.
E két jól ismert, fűszernövényként elterjedt növény példáján keresztül láthatjuk, mennyire sokoldalú a természet, ha a gyógyításról van
szó. Ez esetben igaz a mondás, miszerint összeköthetjük a kellemest a
hasznossal. A későbbiekben további fűszernövényeket fogunk megvizsgálni azok gyógyhatása szempontjából. Addig is bátran használjuk
étkezéseinknél a petrezselymet és a kaprot, gyógyhatásukról pedig
érdeklődjünk az egészségügyi szakembereknél. Jó egészséget!
György Emőke – gyógyszerész, Gyergyószentmiklós
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Hitélet rovatunkban indított sorozatunkban a Szombathelyi Egyházmegye honlapjáról részleteiben
közöljük egy egészen gyakorlatias téma tárgyalását: egyfajta Liturgikus illemtan ismertetésére kerül sor. Olyan általános dolgokat tárgyalunk, 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.

Kis liturgikus illemtan – 7. rész
A SZENTMISE VÉGÉN
A Misekönyv előírásai szerint a szentmisének a pap és a
ministránsok kivonulásával van
vége. Szép hagyomány azonban,
hogy ilyenkor még egy befejező
éneket is éneklünk. Illő megvárnunk ennek az éneknek a
végét. Sőt, nem egyszer érdemes
meghallgatnunk a kántor-orgonista befejező orgonajátékát. A
szentmise kapcsán ugyanis ez az a
pillanat, ahol igazán kibontakozhat a hangszerek királynőkének
páratlan szépsége.
Padunkból kilépve térdet hajtunk – keresztvetés nélkül! Kifelé

menet már nem szükséges a szenteltvízzel keresztet vetnünk. Miközben elhagyjuk a templomot,
ügyeljünk arra, hogy a csendet
megőrizzük. Vannak, akik még
imádkozni szeretnének, őket zavarhatja bármilyen beszéd. Természetes, hogy mivel a szentmise
közösségi cselekmény, örülünk a
többieknek, szívesen váltunk velük néhány szót, de ezt elsősorban
a templomon kívül tegyük.
Ha esetleg valami elintézni
valónk van a sekrestyében, a
tabernákulum előtt elhaladva
nem szükséges kifelé is, befelé is
térdet hajtanunk. A térdhajtás:

köszöntés, és ahogyan otthon sem
köszönünk egymásnak újra és újra,
valahányszor elmegyünk egymás
mellett, a templomban is megfelelő csak érkezéskor és távozáskor
köszönteni a szentségi Jézust.
Hazafelé, vagy otthon érdemes
még elgondolkodni: mi maradt
meg bennünk a szentmiséből?
Legalább az evangéliumi szakaszra emlékezzünk, valamint egy, a
szentmiséhez fűződő szóra, gondolatra. Nem kell feltétlenül, hogy
az a prédikációból legyen, lehet
az olvasmányból, a zsoltárból, a
szentleckéből, vagy akár a liturgikus szövegekből. A hit hallásból

van – írja Szent Pál apostol (vö.:
Róm 10,17).
A templomot elhagyva azt se
felejtsük el, hogy az elbocsátó
szavakkal nem csupán befejeződött valami, hanem küldetést is
kaptunk: Jézus tanítását és szerető jóságát vigyük az emberek
közé. Szépen fejezi ki ezt az egyik
elbocsátó formula: „Menjetek
békével, szolgáljátok Istent és
embertársaitokat.”
Vége.
Forrás: http://www.martinus.hu/
lelkiseg/liturgia/5055/kis-liturgikusillemtan

A kethelyi papgyilkosság (3. rész)
A kethelyi hívek a gyilkosság reggelén, vasárnap fél nyolcra gyülekeztek misét hallgatni a
templomba. A templom zárva volt. Azt hitték,
hogy a pap elaludt, ezért a sekrestyés leküldte
a ministránst a plébániára, hogy ébressze fel a
káplánt. A ministráns Tauszer Amáliát, Málcsi
nénit, a házvezetőnőt találta ott, aki reggel
hét órára ment, hogy a mise előtt végezzen a
dolgával. A plébánia ajtaját a saját kulcsával
nyitotta ki. Éppen a reggelit készítette, amikor
beállított a ministráns. „Bizonyára beteghez
hívták, várjanak egy kicsit” mondta a házvezetőnő. Kis idő múlva megint jött a ministráns
keresni a káplánt. Málcsi néni kerékpárra ült,
hogy bemenjen Gotthárdra, az ottani plébánoshoz helyettesítést kérni. A rendőrség előtt
megállította Kosztolánczy Mária, Hantos doktor
asszisztense, aki elmondta, hogy Brenner János
Zsidán, a Stocker-ház telkén, a trágyadomb
mellett fekszik holtan. A kethelyi templomnál
várakozó hívek, meghallva a gyilkosság hírét,
elindultak Zsidára, a gyilkosság helyszínére a
legrövidebb úton, a dombtetőn át. Hamar odaértek. Közelről nem nézhették meg a holttestet,
mert az őrködő rendőr senkit sem engedett
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közel hozzá. A holttestet délután vitték ki a
szentgotthárdi temető ravatalozójába. Ruháit
a rendőrség lefoglalta. „Mindenki azt mondta,
ha most nem mutatják ki, hogy ki a gyilkos,
akkor a kommunisták ölték meg.”
Ezzel egy időben Kozma Ferenc plébános
misét mondott Farkasfán. Mise közben elhívták az oltártól, pár szót váltott az illetővel,
majd folytatta a szertartást. Csak a mise végén
hozta a hívek tudomására a gyilkosság tényét.
Magyarlakon a vasárnap délelőtti misére az
iskolakápolnába összegyűltek a hívek, holott akkor már tudták, hogy meggyilkolták
a papot. Az emberek arra számítottak, hogy
talán Gotthárdról küldenek papot, aki a misét elmondja. Aztán, miután nem jött senki,
maguk között meghányták-vetették a dolgot,
aztán lassan hazamentek.
A gyilkosság híre szájról szájra terjedve hihetetlen gyorsasággal terjedt el az egész országban.
Ebben nagy szerepe volt a vasutasoknak és a
postásoknak. A nyomozás során a hatóságok
kiemelt figyelmet szenteltek az ügy miatt felzaklatott lakosság hangulatának. A környékbeli
rendőrőrsök folyamatosan jelentettek a körze-

tükben tapasztalható közbeszédről. Emellett
a beszervezett besúgók is arra hegyezték ki a
jelentéseiket, hogy mindenfelé azt beszélik a
népek, hogy ha a rendőrség nem találja meg
a gyilkost, akkor biztosan a kommunisták
tette volt, az egész cirkusz csak az ő bújtatásukat szolgálja. Nem csak az egyszerű népek
gondolták így, de a nyomozásra talán jobban
rálátó Kovács Sándor püspök 1958. március
18-án a győri kispapok megemlékező gyűlésén is azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy a
tettesek nagy pártemberek lehetnek. Nem a
párt csinálta, hanem csak sajnálják az embereiket. A kethelyi plébánia házvezetőnőjének
1959. szeptember 20-án elhangzott véleménye
szerint a káplánt nem Tóka gyilkolta meg,
hanem nyolc másik kommunista.
A napok múlásával egyre nagyobb lett a nyomás a rendőrségen, hogy eredményt mutassanak
fel. Nagy kő esett le a hatóság embereinek szívéről, amikor 1959. március 13-án Tóka Ferenc
beismerte a gyilkosságot. Iparkodtak az egész
ügyet egy gyors, látványos bírósági eljárással
lezárni. Az első tárgyalás Szentgotthárdon, a
mostani polgármesteri hivatalban volt. Nagyon
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sokan elmentek rá. Azonban a gyors munka
ezúttal is balul sült el. A laikusok számára
is nyilvánvaló volt, hogy az egész történet
több ponton is sántít, és elítélni sem az igazi
tettest ítélték el.
Később a nyomozásfelügyelet nagy hibának
ítélte a nyilvános tárgyalást, mert így a bűnügy,
illetve annak balul sikeredett felgöngyölítése
csak még nagyobb nyilvánosságot kapott.
A hatóság igyekezett minél hamarabb túlesni
a kínos és kényelmetlen eseményen. A gyors
bírósági ítélet után igyekeztek minél nagyobb
mértékben elfelejtetni az egész históriát. Ezt
szolgálta Brenner János kultuszának elfojtása, az
eseményekre emlékező és az emléket fenntartó
lelkipásztorok elhelyezése, a lakosság felháborodásának lecsillapítása. Ez utóbbira – a mi falunk
hatalmas szerencséjére - a magyarlaki templom
felépítése látszott a legalkalmasabbnak. Úgy
ítélték meg, hogy a templom elkészülte feletti
öröm majd feledteti a lakosságban a tragédiát
és elhomályosítja annak emlékét. A bírósági
ügy további fejleményei (Tóka fellebbezése
utáni felmentése) már nem kaptak olyan nagy
nyilvánosságot. Majd csak nyolc év múlva került elő megint az ügy. „A gyilkos kilenc év
múlva is gyilkos!”, ezzel a címmel adták hírül
az újságok 1966. tavaszán, hogy Kóczán Tibor
személyében megtalálták és elítélték Brenner
János igazi gyilkosát.
Mindkét fél – az egyház és a hatalom
– azonnal felismerte a tragédiában rejlő
lehetőségeket, és rögtön megkezdte azok
kiaknázását. A gyilkosság hírére a kethelyi
templomtól a tetthelyre kivonuló hívek már
akkor azt mondták, hogy a kommunisták
ölték meg a káplánt. Később, a nyomozás
során, miután az idő haladt, a gyilkos pedig
nem akart előkerülni – jórészt a nyomozás stílusa miatt is – ismét csak az volt az
emberek véleménye, hogy ha nem tudják
előkeríteni a gyilkost, akkor csakis a kommunisták lehettek a tettesek.
Hamar megindult az áldozattá vált káplán
mártírrá avatása. Brenner János halála után
már egy hónappal olyan kéréssel fordult Kozma
Ferenc plébános Kovács Sándor püspökhöz,
adjon engedélyt arra, hogy a rábakethelyi plébánián Brenner János szobájában emlékhelyet
alakíthasson ki. A kérelemről – tartva a hatalom
ellenkezésétől – az volt a szombathelyi káptalan
véleménye, hogy ott alakíthatnak ki kápolnát,
de a megboldogult Brenner János személyi kultusza ott semmiképpen se alakulhasson ki. A
kápolna kialakítására végül nem került sor,
ám egy 1958. június havi ügynöki jelentésben
az szerepel, hogy „Betettek Brenner szobájába
egy oltárt. Ott vannak a véres ruhái, azt mindenkinek mutogatják és imákat szerveznek a
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szobájában.” Az épülő magyarlaki templom
képeit Brenner képeivel együtt árulták, hogy
így gyűjtsenek pénzt a templom építésére. Az
ügynök azt írja, hogy a fényképárusítás ellen
most rendőri vonalon fognak fellépni. A jelentést vevő tiszt megjegyzésként hozzáfűzte: a
képárusítást semmiképpen sem szabad megengedni. A püspök levélben figyelmeztette Kozma
Ferenc plébánost, hogy ne terjesszék Brenner
János fényképét. Kozma plébános 1958. július
14-én ugyancsak levélben válaszolt, amelyből
kitűnik, hogy a rendőrség a fényképek ügyében már hónapokkal korábban is vizsgálódott.
A plébános azt írja, hogy a képárusítás tőle
teljesen függetlenül történik, ahhoz neki semmi köze sincs, azokat egy buzgó magyarlaki
asszony terjeszti. A korábbi rendőri vizsgálat
alkalmával a csörötneki rendőrök vizsgálódtak
nála. A képek nem egyházi eredetűek voltak,
hanem a Brenner szülőktől származtak. Kozma
plébános a vértanú káplán emlékére egy Pieta
szobrot faragtatott, amelyet a magyarlaki templom előtt akart felállítani, de a hatóságoktól –
akik Brenner János tiszteletének kialakulását
minden erejükkel igyekeztek megakadályozni
– erre nem kapott engedélyt. Ideiglenesen a
templom belsejében állították fel, de az erélyes
hatósági fellépés eredményeképpen a templomszenteléskor már eltávolították. Ezért a
szobrot a kethelyi templom északi fala mellett,
a temetőben állíttatta fel.

Bal oldalon (alul) a Piéta szobor a magyarlaki
templomban
Brenner János kultuszának kiépítése és
ápolása lehetett az oka annak, hogy Kozma
Ferenc plébánost 1958. júliusa után eltávolították Kethelyről és Oszkóra helyezték.
Habár a hívek véleménye szerint a hatóságok attól tartottak, hogy a plébános gyónás
alkalmából megtudhatja az igazi gyilkosok
nevét, és ezért helyezték át. Helyére az addigi egyházasrádóci plébános, Varga István
került, aki békepap hírében állt. Körülbelül akkoriban helyezték el Sárvárra Szűcs
Dezső plébánost, aki a gyilkosság idején a
szentgotthárdi plébánia élén állt. A kethelyi
plébánia hívei még a püspökre is meghara-

gudtak a plébános elhelyezése miatt, és ezt
éreztették is vele. Az egyházközségi képviselők még az országgyűlési képviselőnél,
Dapsi Károly vezérőrnagynál is lobbiztak
Kozma plébános érdekében.
A hatalom a gyilkosság és az azt követő –
megfélemlítésként elkönyvelt – nyomozás
miatti elégedetlen közhangulat tompítása és
a gyilkossággal kapcsolatos emlékezet háttérbe szorítása érdekében a korábbinál jóval
nagyobb toleranciát tanúsított a magyarlaki
templom építése ügyében. Kozma plébános
Kovács Sándor püspökhöz írt levelében arról beszél, hogy a megyei egyházügyi hivatal
vezetője, Prazsák Mihály – akit következetesen Miniszteri Biztos Úr-ként emleget – járt
közben az Állami Egyházügyi Hivatalnál a
templomépítési engedély gyors lebonyolítása érdekében, és a tetőzethez szükséges
faanyag kitermeléséhez szükséges engedély
megszerzésében is közreműködött. Kozma
plébános azt írja, hogy Prazsák segítségére
számít az építkezéssel kapcsolatos dolgok
(pl. egyházmegyei templomi perselyezés)
előmozdításában. Ez annál is inkább szemet
szúró fordulat, hisz korábban éppen ő volt az
építkezés egyik legfőbb akadályozója. 1958.
március 8-án még azt jelentette, hogy az
évekkel korábban építeni kezdett „behemót
nagy templom” engedélyezési iratait felküldte az ÁEH elnökének, aki templomépítésre
engedélyt adhatott. Egyúttal kéri, hogy az
engedély megadását késleltessék, lehetőleg
csak a következő évben lehessen folytatni az
építkezést, hogy az építeni szándékozott kultúrház előbb elkészülhessen. Tudjuk, hogy
a gotthárdi pártszervezet titokban őriztette
a magyarlaki templom építéséhez összehordott építőanyagot, nehogy annak esetleges
ellopása tovább fokozza a kommunisták
elleni hangulatot. Az így sínre került templomépítéshez már csak egy feltételt kellett
teljesíteniük a magyarlakiaknak, a korábban elhatározott kultúrotthont hamarabb
kellett felavatni, mint ahogy a templom
felszentelése megtörténhetett.
Az emlékezet szunnyadó parazsa a rendszerváltás után éledt fel, sorra jelentek
meg a papgyilkossággal foglalkozó cikkek,
megpróbálva eloszlatni a körülötte lebegő
bizonytalanságot. Brenner János vértanúságának színhelyén 1992. december 13-án
emlékkeresztet állítottak, majd innen nem
messze, 1996. augusztus 25-én egy kápolnát
szenteltek fel. A szombathelyi egyházmegye
1999. október 3-án hivatalosan is elindította Brenner János boldoggá avatásának
ügyét.
Magyarics István
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Zarándokok Magyarlakon
Két országos zarándoklat is érintette majd’
egy héten belül – augusztus végén, szeptember
elején – községünket. A Mária Út Egyesület
2017. augusztus 26-án már negyedik alkalommal rendezte meg az egész Kárpát-medencét
átölelő nagy országos zarándoklatát, az 1Úton
Nemzetközi Zarándoknapot, amely során az
idei évben a “Gyermekre várókért” imádkoztak a résztvevők. A zarándoklat a Mária
út kijelölt útvonalán több szakaszon keresz-

tül vonul végig, és lefedi egész nemzetünket
Csíksomlyótól Máriacellig.
A községünket érintő Mária-út a Halogy
és Szentgotthárd közti szakasz; Magyarlakra
délután fél 4 tájban – a Szőlőhegy felől – érkeztek meg a hajnalban induló zarándoktársak,
köztük magyarlaki résztvevők is. A templom

előtti téren szíves vendéglátásban részesítették
a népes csapat tagjait a magyarlaki hívek. Üdítővel, finom süteményekkel, kávéval kínálta
a kissé már megfáradt vándorokat a lelkes fogadóbizottság. A többségében szentgotthárdi,
körmendi, e városok vonzáskörzetéből érkező
zarándokok megcsodálták az elkészült – még
felavatásra váró – Piéta szobrunkat is, aztán
az Ároni áldás eléneklésével köszönték meg a
minden évben szívélyes magyarlaki vendéglátást, és indultak tovább községünk főutcáján
Máriaújfalu felé.
A másik zarándoklat kisebb csapata szeptember
3-án vasárnap délelőtt érkezett meg falunkba. A
Jerikó zarándoklat egy engesztelő szolgálat, melynek kezdeményezői, kitalálói a holnap Magyarországáért kelnek útra évről évre, minden évben
Nagyboldogasszony napján. A 2017. évi Jerikó
zarándoklat hazánkért, gyermekeink jövőjéért
augusztus 15-én indult Esztergomból. Keleti és
nyugati ágból áll a teljes útvonal, az országhatár
közelében haladva gyakorlatilag körbefogja Magyarországot, hogy aztán a két ág Szegeden találkozzék össze újra, ezévben szeptember 30-án.
Kiss Zoltán és felesége Kissné Rózsa Mária –
a Jerikó zarándoklat kezdeményezői – vállalják

évről évre a zarándoklat vezetését, körbeimádkozzák Magyarországot, a határvidéken
érintett településeket. A hozzájuk csatlakozó
kisebb helyi csoportok egy-egy szakasz teljesítésében vesznek részt.
Magyarlakra Rátótról indulva – és Szentgotthárdra tartva – érkeztek a vasárnapi szentmise kezdete előtt – hitoktatónkkal, Ágnes
nővérrel soraikban. A nyugati zarándokút
vezetőjét, Máriát első alkalommal köszönthettük Magyarlakon, ahol a szentmise után a
sekrestyében elfogyasztották zarándok-ebédjüket, majd az előző héten felavatott Piéta
szobor előtt imádkoztak, úgy indultak tovább.
Magyarlak határában – ahogy minden érintett
települést elhagyva tették – imádkoztak külön
falunkért is.
Frigy József

Éjszakai zarándoklat Brenner János emlékére
Nyolcadik alkalommal szervezi meg 2017-ben az éjszakai zarándoklatot a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd. A
december 16-án szombat este induló zarándoklaton a korábbi évekhez
hasonlóan, Brenner János atya meggyilkolása előtti utolsó útját járjuk
végig az erdőben vezető úton, a rábakethelyi templomtól indulva Zsida
irányába.
A Zsida határában található emlékhelyen, egy erdei tisztáson, a
Brenner János emlékére épült Jó Pásztor Kápolnánál megállunk egy rövid
imádság erejéig, majd ezt követően folytatjuk útunkat a Zsidán felállított emlékkereszthez, amely a papgyilkosság feltételezett helyszínének
közvetlen közelében található. Itt imával és gyertyák meggyújtásával
emlékezünk a történtekre.
Ezévi zarándoklatunkat jelenlétével megtiszteli Székely János püspök
atya is, az éjszakai zarándoklat előtt püspöki szentmisét tart este 6 órakor
a Nagyboldogasszony plébániatemplomban.
A Szombathelyi Egyházmegye Brenner János Emlékév honlapján
található Eseménynaptár felsorolja a december 15-16-i szombathelyi
és szentgotthárdi programokat:
2017. december 15. (péntek) Szombathely, Szalézi templom, altemplom, 18:30 Esti dicséret (vesperás) Isten Szolgája Brenner János
rábakethelyi káplán vértanúságának 60. Évfordulóján.
2017. december 16. (szombat) Szily János Látogatóközpont (Szombathely, Berzsenyi tér 3.), 9:00-17:00 A Brenner János-kiállítás ingyenesen látogatható.
Szombathely, Székesegyház
9:45 Lelki ráhangolódás és gyónási lehetőség.
10:30 Püspöki szentmise Brenner János vértanúságának 60. évfordulója
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alkalmából. A szentmise főcelebránsa és szónoka: Dr. Veres András győri
megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) (Szombathely, Ady
tér 5.). 13:00 és 15:30 Iváncsits Tamás: A jó pásztor. Zenés dráma. In
memoriam Brenner János (1931-1957)
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegyhez kötött!
A 13:00 órai előadásra minden jegy elkelt.
A 15:30 órai előadásra regisztrációs jegyek korlátozott számban
kaphatók november 15-től a Martinus Könyvesboltban (Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 3. Nyitva: hétfő-péntek 8-17, szombat 9-13).
Az előadás helyszínén a szerző által kiadott CD-k és DVD-k megvásárolhatók. Ugyanitt adományokat az előadás költségeire köszönettel
fogadunk.
Szentgotthárd-Színház (Széll Kálmán tér 7.)
16:15 Pogányok idején - dokumentumfilm Brenner Jánosról
Szentgotthárd, Nagyboldogasszony plébániatemplom
18:00 Szentmise Brenner János vértanúságának 60. évfordulója alkalmából . A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Dr. Székely
János megyéspüspök
Szentgotthárd-Rábakethely, Mindszentek-templom
20:00 Éjszakai zarándoklat Brenner János emlékére a szentgotthárdrábakethelyi Mindenszentek-templomtól a szentgotthárd-zsidai
emlékkeresztig.
Bővebb információ: http://www.kemesze.org/zarandoklatok/ejszakaizarandoklat-brenner-janos-emlekere/
(Források: http://kemesze.org és http://brennerjanos.hu/esemenynaptar)
Frigy József, Kemesze
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A Magyarlaki Hírmondó
felhívásai

Terménymegáldás
Október 1-én ünnepi vasárnapi szentmisén adtak hálát az idei év
terményeiért a magyarlaki hívek. Takács Gyula plébános atya áldotta
meg a föld termését és az emberi munka gyümölcsét.
Évről évre Kovács Zsuzsanna tanárnő és tanítványai – ezévben
Jandrasits Eszter és Dzsida Anna – állítják össze az oltár előtt azt a
frissen szüretelt terményekből, zöldségekből, gyümölcsökből, gabonafélékből álló, az ősz hangulatát is sugárzó kompozíciót, mely kiegészül
már feldolgozott termékekkel is, mint lekvárok, befőttek.
A betakarítás végeztével elmondhatjuk, hogy magyarlaki emberek
szorgos munkáján rajta van Isten áldása, hála Őnéki mindezekért.
Frigy József

Zöldudvar Szentgotthárdon
A Zöldudvarok üzemeltetését Vas megyében a Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.
A Vas megye területén megnyitott 6 Zöldudvarba a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz
tartozó 127 település – köztük Magyarlak – lakossága szállíthat be a
háztartásban felhalmozódott, szétválogatott hulladékot.
A lerakás feltételei és a lerakható hulladékok köre, éves maximális mennyisége a http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarokuzemeltetese/ internet oldalon olvasható.
A szentgotthárdi Zöldudvar elérhetőségei és nyitvatartása:
Cím: Szentgotthárd, Nyárfa utca vége
Telefon: 94/200-563 (nyitva tartási időben)
Nyitvatartás:
kedd: 8:00–16:30, csütörtök: 8:00–16:30
minden hó 1. szombat: 8:00–16:30

Magyarlaki anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Tóth Kristóf és Molnár Katrin fia: Botond,
Kiss Attila és Kalmár Tímea fia: Péter.
GRATULÁLUNK!
HÁZASSÁG:
Tóth Kristóf és Molnár Katrin,
Nyári Dávid és Horváth Vanda Regina.
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
HALÁLOZÁS:
Szabó Géza
NYUGODJON BÉKÉBEN!

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

Jótanács,jó tanács?
„Ha nem lehetsz csillag az égen, legyél lámpás a kunyhóban.”
(Balázs József gyergyóalfalvi festőművész hitvallása)

Recept – Sütőtökös zserbó
Hozzávalók 6-8 főre
A TÉSZTÁHOZ:
60 dkg liszt, 30 dkg margarin, 2 tojás, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, 10
dkg cukor, só
A TÖLTELÉKHEZ:
1 kg sütőtök, 20 dkg mascarpone, 30 dkg dió, 20 dkg porcukor,
mézes fűszerkeverék
A TETEJÉRE:
10 dkgétcsoki, fél dl tejszín
ELKÉSZÍTÉS
A tököt megsütjük, összetörjük, belekeverjük a mascarponét
és a mézes fűszerkeveréket.
Az élesztőt belemorzsoljuk a
lisztbe, és a többi hozzávalóval
együtt tésztát gyúrunk. 4-felé
osztjuk, kisodorjuk, lisztes tepsibe tesszük az első lapot, megkenjük krémmel, megszórjuk
a cukros dióval, majd ezt a következő két lappal is megismételjük.
A negyedik lapot is rátesszük, kissé megnyomkodjuk, megszurkáljuk
villával és megsütjük. Az étcsokit gőz felett felolvasztjuk, belekeverjük
a tejszínt, és a kihűlt süteményre öntjük.
Jó étvágyat!
Frigyné Molnár Magdolna
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