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Sorsdöntő tavaszi választás
Április 8-ra írta ki Áder
János, Magyarország köztársasági
elnöke a 2018 évi országgyűlési
választásokat. Mi magyarok
általában szeretünk drámát
gyártani minden egyes politikai
választásból, de talán nem
járunk messze az igazságtól,
amikor a 2018 évi országgyűlési
választást a “tét” nagysága miatt
valóban sorsdöntőnek nevezzük.
A kampányoló pártok politikai,
társadalmi vagy gazdasági
célkitűzéseit, programpontjait
az idei évben felülírja egy
igazán húsbavágó kérdésnek
az eldöntése: akarjuk-e
mi magyarok országunkat,
nemzetünket, keresztény
hitünket, családunk biztonságát
és társadalmunk békéjét feladni
egy más kultúrából érkező
migránstömeg, számtalan
beláthatatlan veszélyt magában
hordozó, Európát gyökereiben
átalakítani szándékozó migrációs
folyamat kedvéért. Mindent
veszélyeztetve akarjuk-e megteremteni az esélyét egy vegyes
társadalomnak országunkban, falunkban. Vagy pedig hatalmazzuk
fel szavazatunkkal azt a politikát képviselő pártot, pártokat, akik
Magyarországot minden nehézség, támadás ellenére meg szeretnék
tartani “magyar laknak”. Ez a tavaszi választás tétje. Számomra ez a
sorsdöntő kérdés ezúttal nem pártszimpátia alapján megválaszolandó
kérdés, hanem nemzetünk egésze számára a fő kérdés ebben a
mai felbolydult világban, Európában. Nem véletlen tehát, hogy
Hírmondónk tavaszi kiadásában a “magyar lak” pártján álló jelenlegi
kormánykoalició képviselőjét kérdezzük ebben a témában, ő miként
éli meg politikusként, térségünk képviselőjeként, magánemberként,
családfőként az elkövetkezendő szavazást, országgyűlési választást.
E témában – és más kérdéseinkkel is – V. Németh Zsoltot a
Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkárát, Vas megye 3-as számú egyéni
választókerületének jelenlegi országgyűlési képviselőjét, egyben a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség képviselőjelöltjét kérdezzük.
– Hírmondó: Zsolt, elöljáróban földiekként, szinte vasvári
telekszomszédokként – minden egymás iránti tiszteletünk fenntartása
mellett – engedtessék meg, hogy évtizedes tegező viszonyunkon
ezúttal se változtassunk. A bevezetőben említett “sorsdöntő” jelzővel
egyetértesz-e?

– V. Németh Zsolt: Ez a
választás sokkal többről szól,
mint a következő négy évről.
Egyetlen napon több évtizedről
dönthetünk. Ha most lépést
vétünk, később már nem tudunk
korrigálni. Ha a víz kiömlött,
a gát átszakadt, az a víz már
nem terelhető vissza a folyóba.
Tehát észnél kell lennünk,
mert egyszer tudunk hibázni.
Szóval most jóval többről van
szó, mint a szokásos belpolitikai
versengésről. Magyarország
sorsáról döntünk.
– H: Magam részéről eléggé
sötét jövőt jósolnék Európa nyugati
felének a kialakulófélben lévő
vegyes társadalmak számára, úgy
tűnik, mintha megtűrt anarchiába
torkollnának eddig békés városok
mindennapjai. Visszafordítható-e
ez a folyamat az ő számukra, illetve
megmaradhat-e Magyarország egy
üde szigetnek ebben sehová sem
vezető sötétségben?
VNZs: A migráció nem most
kezdődött. A volt gyarmattartó országokba már a hatvanas, hetvenes
évektől kezdődően jelentős számú migráns telepedett le. Londonban
már csak 45% a volt őshonos brit népesség aránya. A 2017-es
adatok szerint immár 18,6 millió bevándorló hátterű ember él
Németországban. Ezekben az országokban az őshonosoknak belépésre
nem ajánlott no go zónák és párhuzamos társadalmak alakultak ki. Mi
úgy gondoljuk, hogy a bevándorlás nem lehetőség, hanem veszély. A
betelepítés helyett hatékony határvédelmet kell kiépítenünk, és az
önfeladás helyett meg kell védenünk európai keresztény értékeinket.
Úgy látom minderre van esély, mert egyre több európai polgár és
nép azonosul velünk. Elég, ha csak a legutóbbi olasz és osztrák
választásokra gondolunk.
– H: A migráció kérdése az egyik tétje az április 8-i választásoknak.
Milyen fontos szempontok forognak még kockán, mi az amit meg kell
őriznünk mindenképpen a polgári kormány elért eredményeiből, mi az,
amit az ország jól felfogott érdekében folytatni kell?
– VNZs: Az elmúlt években 4%-os gazdasági növekedést értünk
el, 738 000 új munkahelyet teremtettünk, 88%-al magasabb a
minimálbér, mint kormányzásunk kezdetén. Van mit megvédenünk,
az új családtámogatási rendszer, az otthonteremtési program, az
értékálló nyugdíjak, a rezsicsökkentés, az ingyen tankönyv és ingyen
étkezés mind az elmúlt évek vívmánya.
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– H: Szűkebb pátriánk ügyeire rátérve, keretes
írásunkban felsoroltuk azokat a beruházásokat
községünkben, amelyek az elmúlt néhány évben
gyarapították környezetünket, falunkat, segítették
alakítani egy élhető falu képét közösségeinkben,
családjainkban, a vidéki életet elhagyni nem
tudó de nem is szándékozó polgárainkban.
Várhatóak-e a jövőben hasonló központi vagy
régiós célkitűzések, pályázatok; továbbra is tudsz-e
ezek sikerre vitelében segíteni minket?
– VNZs: Szándékunk szerint a „modern
városok” programja után a „modern falvak”
programját kell beindítani, s így a megkezdett
fejlesztések folytathatóak lesznek.
– H: Mindenkinek vannak igazán a szívéhez
közelálló eredmények, olyan teljesítmények,
amelyre büszkeséggel tekint évek múltán
is. Országgyűlési képviselőként és/vagy
földművelésügyi államtitkárként mi jelenti
számodra a csúcsot, vagy inkább a legkedvesebb
hármat áruld el nekünk, amit maradandó sikerként
éltél meg?
– VNZs: A kormányzatban a környezetügyért, az agrárfejlesztésért és a hungarikumokért felelek. Úgy érzem mindhárom
területen sikerült maradandót alkotni. A
kormány elfogadta az állami génmegőrzési
programot, melynek keretében több mint
12 milliárdot fordítunk őshonos állataink és
növényeink megőrzésére. Ennek keretében
külön program indul a 9 magyar kutyafajta
megőrzésére vonatkozóan.
Javaslatomra a minisztérium a falusi
szőlőhegyek fejlesztését megcélozó programot
indított, melynek révén az országban 70, ebből
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Vas megyében 14 szőlőhegy újúlhat meg.
Örülök annak, hogy a kormány a program
kiterjesztéséről döntött, a jövőben évente
2 milliárdot fordíthatunk erre a területre.
A hungarikumok területén a hagyomány régi,
a stílus új jegyében elindítottuk a folk trend
programot, melynek célja a magyar viseleti
kultúra megújítása.
– H: Szeretnénk a terveidről is érdeklődni,
Milyen célkitűzéseid körvonalazódnak
azokon a területeken, amelyekért leginkább
felelsz a minisztériumban: környezetügyben,
agrárfejlesztésben, a hungarikumok
területén.
– VNZs: Felelek-e és milyen területen az
csak a választások után dől el. Minden esetre
állami támogatással szeretnék elindítani egy
lakossági azbeszt mentesítő programot.

Az elmúlt időszak magyarlaki, vagy Magyarlakot is érintő
beruházásai, nyertes pályázatai, melyek során minden
alkalommal számíthattunk térségünk országgyűlési képviselőjének
támogatására. Köszönetünk igazán kijár V. Németh Zsoltnak,
aki bőven az elvárható támogatáson felül segítette a helyi “erők”
ezirányú munkáját.
• „Az emlékezés napja” című pályázatunk 300 ezer forintos
támogatásban részesült, ennek köszönhetően emléktáblával
tisztelgünk a falunkból a Gulágra hurcoltak előtt.
• Az I. Világháborús emlékmű felújítására 1 millió forint
támogatást nyertünk el. Nem csak az emlékmű maga, hanem
annak környezete is megújult.
• A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola energetikai
korszerűsítésére 72 milliós támogatást jelentett a nyertes
pályázat.
• Az adósságmentes települések támogatása révén kétszer 10 millió
forintból új útburkolatot kapott a Mátyás és az Arany János út,
legutóbb pedig a Hunyadi út és a Rákóczi út egy része.

– H: Ha már az értékeknél tartunk, az elmúlt
időszak egyik legjobb kezdeményezésének tartom a
szépen kigondolt Nemzeti Értékpiramis rendszerét,
amellyel nem csak az országos szinten kiemelkedő
értékeinket vehetjük számba, hanem helyi szinten
is kellő ösztönzést kaptunk arra, hogy a számunkra
becses dolgoknak tartott kulturális, épített vagy
természeti környezeti értékeinket lajstromba vegyük,
ezeket gondozzuk, reklámozzuk. Megmondom
őszintén, önbecsülésünket növeli Magyarlakon egy
ilyen értéklista létrehozása, ápolása, gondozása.
Gondolom – és remélem – számtalan hasonló
visszajelzés fut be hozzád erről a területről, mit
gondolsz midezekről? Ehhez a munkánkhoz eddig
is kaptunk segítséget pályázatok révén, várható-e
további támogatás e téren?
– VNZs: A hungarikum mozgalom
keretében több mint 1000 települési értéktár

• 3 millió 600 ezer forint érkezik a Sportöltöző és Óvoda
tetőfelújítására, ez a munka kora tavasszal kezdődhet el.
• A „Környezetvédelmi Infrastruktúra – fejlesztése a Rába völgyében”
című pályázat a csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésére kapott
támogatást takarja, összegszerűen majd’ 78 millió forintot. E magyarlaki
beruházás kivitelezési munkái is várhatóan tavasszal indulnak,
mégpedig a Kölcsey Ferenc úttól kezdődően az övárok kialakításával
a település déli oldalán, egészen a Háromházi patakig.
• „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének megőrzésének és gondozásának támogatása”
című pályázati felhívásra benyújtott “Értékek minden szinten
a Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Fesztiválon” című
pályázatunkat a földművelésügyi miniszter 1 millió 400 ezer
forint támogatásban részesítette.
• Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Magyarlakon” című pályázat révén elnyert támogatásból újulhat
meg az orvosi rendelőnk. Az elnyert támogatás 18 millió
forint, ezen munkálatok már március folyamán elkezdődtek,
reményeink szerint június végére be is fejeződnek.
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alakult meg, a magyarlakihoz hasonlóan.
Tevékenységüket segítendő, reményeim szerint
néhány hét múlva újabb pályázatot írunk ki.
Az ország legkülönbözőbb részeiből szerzett
tapasztalataim alapján a helyi értéktárak
megsokszorozzák az értékek bemutatására
juttatott forrásokat.
– H: Végezetül, a politika és a szakma kérdései,
válaszai után engedd meg, hogy kérdezzek a
magánemberről is. Életed nagyobb része Vasvártól,
a megyétől távol zajlik, mégis úgy tűnik te sem
tudod feladni vidéki létedet. Budapest után milyen
érzés haza-hazatérni? Népes családoddal mennyi

minőségi időt tudsz együtt tölteni, jut-e időd az
unoká(k)ra? Jut-e időd a Kármentő zenekarra,
aktív vagy passzív pihenésre, hol van az a hely
számodra, ahol leginkább ki tudod pihenni
a hétköznapi, sokszor hétvégekre is áthúzódó
közéleti pörgést?
– VNZs: Nyolc éve ingázom a felségemmel
Budapest és Vasvár között. Rendszerint hétfőn
hajnalban indulunk Budapestre, és csütörtök
este térünk haza. Így egy éjszakával többet
alszunk Vasváron mint Pesten. Péntek,
szombat és vasárnap természetesen járom
választókörzetem 127 települését. A pihenést,

a felüdülést számomra valóban az unokázás és a
zenélés jelenti. Törekszem, hogy mindkettőre
maradjon idő.
– H: Köszönöm, hogy a választási kampány
finisében is szakítottál időt ránk, magyarlakiakra,
gondolom a minisztériumi teendők és a jelöltséggel
járó teendők ilyenkor még feszesebb napirendet
követelnek tőled. Községünk nevében az eddigi
eredményekhez hasonló szereplést kívánok neked
április 8-án, bízom benne, hogy Magyarlak és
Magyarország számára is kedvező eredménnyel
zárul majd ez a sorsdöntő választás!
– VNZs: Köszönöm szépen! Frigy József

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról
A természet – már jól megszokott – éledezése tavasztájt arra sarkall
minket is, hogy kevésbé a visszatekintés legyen a középpontban, inkább
foglalkozzunk többet az előttünk álló teendőkkel, feladatokkal, ránk váró
lehetőségekkel. Aktuális számunk természetesen az elmúlt három hónap
történéseit sem mellőzi teljesen. Mégis ez az az időszak, amikor a zord tél
– már amennyire az idei tél zord volt – más évszakoknál többet kényszerít
minket a szoba négy fala közé. Megvannak persze a tél örömei, elég ha
Karácsony ünnepére vagy Szilveszter lazaságára gondolunk, no és a szlovén,
vagy osztrák hegyek, sípályák közelsége is temérdek izgalmat kínálhat a
havas sportok kedvelőinek. Az igazi tél – a hóval, faggyal – ezévben eléggé
későn köszöntött be, ez a késlekedés sajnos a tavasz közeledtét is jócskán
kitolja időben, késlelteti tavaszi munkálatainkat a kiskertekben, kiüríti
fáskamránkat, lelombozza tavaszváró lelkesedésünket.
No, de ami késik, nem múlik!
Hamarosan nem csak a remélt jó idő köszönhet be, hanem két fametszés,
lemosó permetezés vagy éppen kerti palántázás között az idei tavaszon több
jeles, érdeklődésünkre számot tartó eseménynek is részesei lehetünk.
Időrendi sorrendben haladva az első ilyen feladatunk – elvárás velünk
szemben – akaratunk szavazással történő kinyílvánítása az április 8-i
Országgyűlési Választások során. Véleményt nyílváníthatunk és formálhatunk leadott voksunkkal országunk kormányzását illetően. Támogathatjuk leadott szavazatunkkal azt a jelöltet és pártot, akire/amelyre
leginkább rá szeretnénk bízni nemzetünk következő négy évben történő
vezetését. Az ezévi választás mégis valamiben más lesz. Bár a korábbi
szavazások sem tekinthetők tét nélkülinek, a 2018-as választás hosszú
időre meghatározhatja országunk, családunk és magunk egyéni sorsát.
Ahogy térségünk országgyűlési képviselője is fogalmaz interjúnkban:
“Egyetlen napon több évtizedről dönthetünk. Ha most lépést vétünk,
később már nem tudunk korrigálni.” Biztosra kell mennünk szavazatunk
leadásánál, ha nem akarjuk kockáztatni elért gazdasági eredményeinket,
csökkenő eladósodottságunkat, növekvő életszínvonalunkat. De mindezen
veszteség eltörpül amellett, amit igazán elveszíthetünk. Ami mindezeken jócskán túlmutat, és leginkább nem szeretnénk ha bekövetkezne:
naponta életveszélybe sodorni gyermekeinket, családjainkat. Feladni

ezeréves kultúránkat és vele nemzetünket, vallásunkat. Feladni kivívott
szabadságjogainkat, asszonyaink, lányaink női egyenjogúságát, engedni
veszni hagyni emberöltők során felhalmozott értékeinket. Minden szinten:
nemzeti, régiós és helyi szinten. Letakarni keresztjeinket egy olyan faluban,
ahol templomunk titulusa – Szent Kereszt felmagasztalása – mindennél
szebben nyilatkozik hitünkről, életünk középpontjáról. Mindezeket nem
szeretnénk veszni hagyni. Nem szeretnénk a Nyugat tehetetlenségével
közelről szemlélni bukásunkat, asszisztálni egyre beljebb araszolgatni egy
nyilvánvaló zsákutcába. Nem szeretnénk, nem engedhetjük mindezt! Hát
erről dönthetünk április 8-án a szavazófülkében.
A nyugati világban már bekövetkezett bukást talán még elkerülhetjük, bár
kétséges ezen szabadság-védharcunk hosszú távú kimenetele.
A „jól szavazás” mellett mit tehetünk még?
Imádkozhatunk sorsunk, életünk jóra fordulásáért, kérhetjük imáinkban
a Jóistent, hogy küldjön lánglelkű példaképeket számunkra, akik életükkel
bizonyítják, hogy “ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem”.
A választások után nem egészen egy hónappal – május 1-én, egy ilyen
példakép oltárra emelésének lehetünk szemtanúi. A sötét ötvenes években elhatalmasodott bűn egy fiatal lelkipásztor életét követelte, hatvan
év múlva Isten bőségesen kiárasztja kegyelmét a vértanú boldogok közé
iktatása révén. Brenner János atya boldoggáavatásáért régóta imádkozik
egy egész nemzet, különösen a Szombathelyi Egyházmegye, azon belül
is annak a plébániának a hívő közösségei, amely helyeken János atya
rövid földi szolgálatát végezte. Magyarlakon is havonta imádkoztunk e
cél elérése érdekében – májustól pedig folytatjuk imaóráinkat szentté
avatásáért, kérve hétköznapjainkra az ő mennyei pártfogását.
E két „tavaszindító” esemény, ünnep után aztán nekiláthatunk szűkebb
közösségeink feladatai tervezésének is. Legyen ez faluközösségünk egy-egy
rendezvényének megszervezése, vagy zarándokcsapatunk nyári útjainak
előkészítése, kisebb nagyobb kirándulások tető alá hozása, vagy családunk
nyaralásának megtervezése és e terv végleges formába öntése.
Nem lankadunk, tesszük dolgainkat. Napról napra, hétről hétre. Szem
előtt tartva, hogy mindezt egy közösségért tesszük. Akárcsak újságunk megírását, megszerkesztését. Reményeink szerint faluközösségünk örömére.
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Alsós farsangi mulatság az iskolában
2018. február 9-én, egy havas téli délutánon gyűltünk össze, hogy
elűzzük a telet a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolában.
Az iskola alsó folyosója díszbe öltözött, ahogy az alsó tagozatos
kisdiákok is különféle jelmezekbe bújva múlatták az időt. Idén
is nagy népszerűségnek örvendett a lányok között a hercegnő,
királylány, menyasszony maskara, s persze a fiúk között is sok
pókembert, vadászt, cowboyt, focistát köszönthettünk.
A jelmezesek bevonulása és bemutatkozása után játékos
feladatokkal színesítettük a programot. Porondmesterünk, Povázsay
Katalin tanító szórakoztató feladatokkal készült idén is. Volt élő
múmia körbetekerése wc papírral, krémezett nózival vattapamacs
cipelése, gyurmaösvényen pingpong labda fújása és kapuba
juttatása, szintén pingpong labda vitele kanálon és a minden
évben legjobban várt feladat, a pudingetetés bekötött szemmel.
Az ügyességi feladatok jutalma cukorka volt, a megérdemelt
pihenéskor pedig a gyerekeket „házi büfé” várta.
Köszönjük a szülőknek a házi készítésű süteményeket,
finomságokat, italokat, melyet a fáradt farsangi ünneplők örömmel
fogyasztottak el. Semmilyen mulatságból nem hiányozhat a zene,
így a nap végén suli-diszkó vette kezdetét. A szinte már karneváli
hangulattal reméljük sikeresen elűztük a telet, mert már nagyon
várjuk a meleg tavaszt!
Stepics Zsanett

Kinder+SPORT
A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola alsó tagozatos diákjai
részt vesznek a Kinder+SPORT nevű pályázaton. Ennek feltétele
az volt, hogy három váltóversenyt kellett lebonyolítani. Sorsolás
útján értékes sporteszközöket nyerhet ezzel a pályázattal az
iskola.
Iskolánk sporteszközei évről évre bővülnek, de természetesen
minden újabb sportszernek örülünk, hiszen így változatosabb
testnevelés órákat tudunk tanulóink számára biztosítani.
Bízunk benne, hogy Fortuna velünk lesz, és ránk kacsint a
szerencse!
Stepics Zsanett

4

2018. március

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

OKTATÁS-NEVELÉS

A felújított iskola átadó ünnepsége
Március 10-én ünnepélyes iskolaavató rendezvényre hívtuk
kedves vendégeinket. Az avatóünnepségünket megtisztelte
jelenlétével:
• V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő,
• Lezsák Sándor, Magyarország Országgyűlésének alelnöke,
• Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke,
• Fodor István, tankerületünk, a Szombathelyi Tankerületi
Központ igazgatója,
• Farkas Tiborné, tankerületünk szakmai igazgatóhelyettese,
• Varga Béláné, tankerületünk gazdasági igazgatója,
• Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere,
• Kocsis Zsolt, Csörötnek község polgármestere,
• Monek Gyula, Magyarlak község polgármestere,
• Markó László, Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa községek
jegyzője,
• Viniczay Tibor, a kivitelező TITÁN Beton Kft ügyvezetője,
• Tóth Gyula, az ENFI Kft. ügyvezetője,
• Dr. Takács Gyula plébános úr,
• Balogh Éva, intézményünk a SZOI igazgatója,
• Csörötnek és Magyarlak községek képviselő-testületének tagjai.
Az ünnepségen először településeink polgármesterei, majd V.
Németh Zsolt országgyűlési képviselő szavait hallgathatták meg a
jelenlévők. Lezsák Sándor avató beszéde után került sor a felújított
épület ünnepélyes átadására, a szalag átvágására. Az avatást teljessé
téve Dr. Takács Gyula plébános úr megáldotta az épületet.
Az iskola dolgozói és tanulói az ünnepélyesen átadásra kerülő
iskolaépületet már szeptember elsején, a tanévnyitó ünnepélyen
birtokba vették, az eltelt hónapok alatt pedig már otthonunkká
vált. A friss vakolat illatú falak közé visszatért az élet. Így számunkra
a március 10-ei ünnepség nem a megújult épületről, hanem a
köszönetről szólt. Ünnepélyes iskolaavatónkkal az összetartozást,
a jövőbe vetett hit erejét ünnepeltük, valamint köszönetünket
fejeztük ki településeink polgármestereinek, amiért a számtalan
megoldásra váró gond közül az iskola felújítását tekintették a
legfontosabbnak.

Március 15-i ünnepi műsor
az iskolában
2018. március

Köszönetet mondtunk az iskolaépület felújításában szerepet
vállaló szervezeteknek, testületeknek és személyeknek. A pályázat
elkészítőinek, támogatóinak, a tervezőknek, kőműveseknek,
vízvezeték- és fűtésszerelőknek, villanyszerelőknek, mérnököknek,
szakmunkásoknak és segédmunkásoknak. Köszönetet mondtuk
azoknak, akik szellemi és fizikai munkájuk során azért fáradoztak,
hogy iskolaépületünk energiatakarékossá és településeink
büszkeségévé váljon.
Köszöntöttük azokat, akik megajándékozták gyermekeinket egy
egészséges, szép, tanulásra ösztönző környezettel.
Kis iskolánk pedagógusai, diákjai az érdekünkben tett fáradozásért
– a mosolygós arcú, csillogó szemű, az izgalom miatt kicsit
megszeppent tanulók által előadott – versekkel, dalokkal fejezték
ki köszönetüket, kedveskedtek a külsőleg megújult iskolaépületért.
Kovács Zsuzsanna, tagintézmény-vezető
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A víz világnapja
Március 22-én tanulóinkkal rendhagyó módon ünnepeltük
életünk forrását, a vizet. Horváth Nóra és Horváth Tamara
előadásában meghallgattuk Slezákné Dénes Zsuzsának a víz
világnapja alkalmából írt versét:

A Víz
A víz világnapja arra jó alkalom,
Hogy elmondjam róla néhány gondolatom.
Színtelen, szagtalan, jóízű folyadék,
Közismert formája többféle csapadék.
Esőként folyékony, szilárd mint zúzmara,
De lehet gőz, dér, hó és hódara.
Jégként feljön a víz tetejére,
Plusz négy fokon legnagyobb a sűrűsége.
Celsius-skálánk is a vízhez kötődik,
Nevezetes pontján a víz gőzzé válik.
A jéggé válás helye a nulla-pont lett,
A két pont közti táv ad ki száz egységet.
Testünknek víz a nyolcvan százaléka,
Tömegegységünket is egy köbdeci adja.
A víz az életünknek az egyik alapja,
Magzatvízből jövünk ki a napra.
Víz borítja Földünk kétharmadát,
Mégsem „herdálhatjuk” most tovább!
Édesvíz csak két és fél százalék,
Ennek is kétharmada megfagyott jég.
Öntözés, esővíz kell a növényeknek,
Sokkal több, mint amit végül is felvesznek.
Az állatokat pedig nemcsak itatni kell,
A takarmány-termelés is vizet igényel.
Nem becsüljük meg, amíg van bőven,
Háború is lehet érte a jövőben.
Vannak olyan vidékek már most a világon,
Ahol a tiszta víz nem több, mint álom.
Vízdíjban fizetjük a megtisztítást,
Hagyjuk hát abba a vízpazarlást!
Becsüljük viszonylag bő vízkészletünket,
Hiánya ne rontsa jövő életünket!
A vers után Némethné Orbán Szilvia kémia szakos tanárnő
irányításával a vízzel kapcsolatos érdekes kísérleteket végeztek
tanulóink.
Kovács Zsuzsanna, tagintézmény-vezető
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A víztől még a papírvirágok is életre kelnek és kinyílnak

Az örvény tintával színesítve igazán látványos
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Miért válassza iskolánkat
Kedves Magyarlakiak!
Engedjék meg, hogy a közelgő beiratkozás
kapcsán szóljak a leendő első osztályos
gyerekek szüleihez.
Kedves Szülők!
Minden szülő a legjobbat akarja
gyermekének. Szeretettel veszi körbe,
ápolja, védelmezi, és ezt elvárja mindenkitől,
aki kapcsolatba kerül vele. Ezért nagyon
alaposan átgondolja, kire bízza a nevelését,
tanítását. A döntést tudjuk, nem egyszerű
meghozni. Vannak érvek és ellenérvek. A
végső igen és nem kimondása előtt engedjék
meg, hogy néhány gondolattal segítsem, vagy
nehezítsem a döntést.
Mi az, ami fontos?
– Gyermekeink biztonsága:
Iskolánk Magyarlak és Csörötnek határán
zöldövezetben, mindkét településen élők
számára néhány perc alatt akár kerékpárral,
vagy gyalogosan is biztonságosan
megközelíthető helyen van. Tanulóink
lakóhelyükről ismerős utcákon, ismerős
emberek tekintete által kísérve, néhány
perc alatt az iskolába jutnak.
– Gyermekeinket az életben használható
tudással vértezzük fel:
Iskolánk biztos alapot nyújtó, továbbtanulásra eredményesen felkészítő,
hagyományait hűen ápoló intézmény. Arra
törekszünk, hogy átadjuk tanítványainknak
azt a tudást, azokat az értékeket, amelyek

a mindennapi életben való eligazodást,
helytállást segítik.
– Gyermekeinknek boldog gyermekkort
teremtsünk:
Ha a mi iskolánkat választja, együttműködhet elhívatott pedagógusainkkal,
hogy gyermekeink egy szorongásmentes,
szerető és támogató környezetben,
nyitott gondolkodású, jól kommunikáló,
együttműködésre kész, felelős fiatalokká
váljanak.
– Gyermekeinknek a tanulást támogató
környezetet teremtsünk:
Iskolánk egy barátságos, nyitott intézmény.
Nagyon nem mindegy, hogy a tanulók
milyen miliőben, milyen tárgyi feltételek
mellett juthatnak a szükséges alapfokú
ismeretekhez. Büszkén mondhatjuk, hogy
az elmúlt években számos fejlesztés, újítás
valósult meg iskolánkban. Épületünk az

A beiratkozásról
Kedves Szülők!
Elérkezett az idő, hogy döntsenek, gyermekeiket melyik iskolába íratják be.
Reméljük, találkozunk a közelgő beiratkozás alkalmával.
A beiratkozás időpontja:
2018. április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig.
2018. április 13. (péntek) 8:00-18:00 óráig
Kérjük Önöket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt, vagy ha még nincs
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, azaz a lakcímkártyát,
– az iskolaérettségi igazolást, azaz az óvodai szakvéleményt,
– ha van szakvélemény (Szakértői Bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési
igény megállapítása),
– a gyermek TAJ kártyáját.
Köszönjük, ha mindezeket magával hozza, és ezzel segíti a munkánkat!
Várjuk Önöket!
Kovács Zsuzsanna, tagintézmény-vezető
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ablakcserének, a falak hőszigetelésének,
az új fűtési rendszernek köszönhetően
energiatakarékosan üzemel. Szemet
gyönyörködtető külsejével Magyarlak,
Csörötnek, sőt a környék legszebb épületeinek
egyikévé vált. Igaz a belső megújulás még
nem teljes, de reméljük a közeljövőben ez a
fejlesztés is sikeresen megvalósul.
„Sehol a világon nincs még egy olyan hely,
mint az iskolád, ahol nemcsak a tudományokat
ismered meg, hanem a barátság édes érzését is,
itt hallod a szerelem első szavát, itt tanulsz élni,
és megtanulod megérteni az életet.”
(Ruvin Fajermann)
Van egy hely, ahol 6-16 éves korig a
gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik,
hogy amikor innen kikerülnek, felkészültek
a további tanulásra, és a társadalomba való
majdani beilleszkedésre.
Ez a mi iskolánk.
Van egy hely, ahol fontos a test, a lélek és a
szellem harmonikus fejlesztése, mert nélküle
nem létezhet társadalmi jövőkép: harmonikus
és építő kapcsolat a környezettel.
Ez a mi iskolánk.
Van egy hely, ahol gyermekközpontú a
nevelés, és a pedagógusok hisznek a nevelés
csodájában. Ez a mi iskolánk, MagyarlakCsörötnek Általános Iskolája.
Megkérem Önöket: 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 szeretném
megkérni Önöket, hogy ne szóbeszéd alapján
mondjanak véleményt rólunk! Ismerjenek
meg bennünket! Látogassanak el hozzánk!
Gyűjtsenek minél több információt rólunk,
ismerjék meg mindennapjainkat!
Kovács Zsuzsanna, tagintézmény-vezető
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Visszapillantó – Kápolna
A közelmúltban szépen megújult a
falu közepén álló kápolna, amely az első
világháború hősi halottainak emlékét
őrző táblát is magába foglalja. Maga a kis
épület mindenki számára ismerős, hiszen
nap mint nap látjuk, mégis elmegyünk
mellette anélkül, hogy közelebbi pillantást
vetnénk rá. Mindenki számára olyannyira
megszokott a látványa, hogy nem is
gondolkodunk el rajta, tulajdonképpen
miért is áll itt ez a kis építmény.
A világháborús hősi halottak táblája
miatt mára mint első világháborús
emlékmű maradt meg a köztudatban.
Valójában ez a kápolna sokkal korábbi
magánál az első világháborúnál is, a táblát
csak utólag helyezték el benne, feltehetőleg
1941-ben.
A kápolna eredete a múlt homályába
vész. A legidősebbek is úgy emlékeznek
rá, hogy már az ő gyerekkorukban is
ugyanígy állt a kápolna. Valójában senki
nem tudja, hogy milyen régi ez az épület.
Már a legrégebbi térképek is egy kápolnát
ábrázolnak ezen a helyen. Hogy a térkép
által jelzett építmény és a ma is látható
kápolna ugyanaz-e, vagy időközben
újat emeltek a régi helyén, nem tudjuk.
Mindenesetre úgy tűnik, hogy ez a kis
építmény falunk legrégebbi épülete.

Az 1934 körül készült képeslap tanúsága szerint
a hősi halottak táblája még nem volt meg.
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Az első katonai felmérés térképe (1766-1785)

Kataszteri térkép 1852

A kápolna a 21. század első évtizedében.

Vidám fiatalok a kápolna előtti kis téren
1930 táján. Jobb oldalt Dolgos Mária
(Krajczár Ferencné)

A kápolna napjainkban.
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Tagosítási térkép 1867

A régi öregek úgy mesélték, hogy valaha
itt volt a falu temetője. Állítólag a régebbi
időben a környéken emberi csontok
kerültek elő. 1898-ban Reiszig Ede, Vas
vármegye főispánjának felhívására, a
népszerű Erzsébet királyné tiszteletére,
tragikus halálának emléket állítva a
megye településein emlékfákat ültettek,
így Magyarlakon 2, Háromházban 3
hársfát ültettek. Úgy sejthetjük, hogy
Magyarlakon az iskola melletti kápolna
két oldalán álló hársfákat ültették
ekkor.
Eredetileg falfestmények borították
a belső falát, de az 1980-as években
egy rosszul sikerült felújítás során
helyrehozhatatlanul tönkrementek.

A kápolna oltárán egy Szűz Mária szobor
állt. A szobrot az 1990-es években
ismeretlen kezek ellopták. A szobor
hiányát egy, az önkormányzat tulajdonába
került parasztházból származó szentképpel
próbálták enyhíteni.
Szorgos kezek mindig is gondozták a
kápolnát, gyertyákkal, virágcsokrokkal
díszítették a benne lévő kis oltárt, a
kerítéssel védett kis kertecskébe rózsát,
orgonát ültettek. Idővel az ellopott
Szűz Mária szobrot is pótolták. Sajnos a
kápolna csúcsán álló kereszt a felújítások
során – úgy tűnik – végleg elkallódott.
A kápolna történetét a fényképeken
is jól nyomon követhetjük.
Magyarics István

Magyarlak község tervezett rendezvényei 2018-ban
TERVEZETT DÁTUM

RENDEZVÉNY

Február 10.
Február 25.
Március 10.
Március 24.
Március 25.
Április 15.
Május 6.
Május 19.
Május 27.
Június 3.
Június 24.
Július 19-21.
Augusztus 25.
Szeptember 16.
Október 7.
Október 20.
November 24.
December 5.
December 15.
December 24.

Farsangi bál
Terepfutó verseny és teljesítménytúra
Nőnap
Húsvéti készülődés
Nagyböjti fáklyás körmenet
Rábagyarmati Színjátszók előadása
Anyák napja
Férfinap
Szőlőhegyi szentmise
Trianoni megemlékezés
Gyermeknap
Hegyi tábor a magyarlaki gyermekeknek
Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Fesztivál – Falunap
Búcsú
Idősek napja
Tökfaragó délután
Adventi koszorúkészítés
Mikulás-járás
Karácsonyváró ünnep
Forraltborozás

GYERMEKEINKET ÉRINTŐ KÉT EGYHÁZI ÜNNEP PLÉBÁNIÁNKON:

Május 27. vasárnap 10:00
Június 10. vasárnap 11:00

2018. március

Bérmálás a csörötneki templomban
Elsőáldozás a magyarlaki templomban
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SZÉKELYFÖLD

Fűszernövények gyógyító hatásai – 3. rész
A borsikafű az erdélyi
konyha igen kedvelt, gyakori
fűszernövénye. Ez az a növény,
amelyet talán mindannyian
csombornak nevezünk, de
nevezik még bécsi rozmaringnak,
hurkafűnek, kerti méhfűnek,
pereszlénnek is. Már a 16.
században ismert fűszer-és gyógynövény, borsra emlékeztető kedvelt
aromája miatt nagyon elterjedt. Jól tűri a szárazságot, nem túl igényes
növény, ha ősszel elhull a magja, tavasszal kisarjad, különleges gondozást
nem igényel. Illóolajat (főleg karvakrolt), nyálkát, cseranyagot tartalmaz,
íze, illata a borsra emlékeztet, ezért diétás ételek, saláták fűszerezésére
kiváló.
Az erdélyi konyha egyik disznótoros fogásának, a véres hurkának
elengedhetetlen fűszernövénye, de szívesen használják a tökfőzelék,
uborkás ételek, vadpácok, burgonya, kolbászáruk, majonéz ízesítésére
is. Általában a főzés végén kell az ételbe keverni, mert erős aromája
keserűvé teheti az ételt.
Gyomorerősítő, görcsoldó, étvágygerjesztő, bélféregirtó, felfúvódást
gátló hatása van, ezért például babos ételeket is előszeretettel ízesítenek
vele. A belőle készült tea a kakukkfűhöz hasonló hatású, köhögéscsillapító,
nyálkaoldó hatású. Külsőleges alkalmazás esetén (kenőcs, borogatás)
enyhíti az ízületi fájdalmakat, illóolaját fogfájásra bedörzsölőként is
használják. Aromáját szárítva is kiválóan megőrzi, de tárolására ajánlott
jól záró edényt használni.
A zsálya (orvosi zsálya, kerti
zsálya, Szent János füve) bokros,
illatos, erős aromájú félcserje.
Ezüstös színű, bársonyos levelei
vannak, Európa déli részein
tömegesen terem, nagyon jó
„méhlegelő”.
Az ókori görögök és rómaiak a
bölcsesség és a kifinomult gondolkodás növényeként tartották számon
a Földközi-tenger térségéből származó zsályát. A zsálya jelképezte az
öregek bölcsességét, a hosszú életet, a rómaiak és az arab orvosok hittek
benne, hogy akár halhatatlanná is teheti az embert. Igénytelen növény,
sziklakertekben, köves domboldalon is megél.A zsályát kevésbé használjuk
és ismerjük úgy, mint fűszernövényt. Pedig a zsálya nagyon jól megy a
paradicsomos ételekhez, olaszos, paradicsomos szószokhoz, rizottóhoz,
pizzához, húsos ragukhoz, levesekhez is. Főleg szárnyasok ízesítésére
alkalmas, de más húsokhoz is használják, az almalevesnek pikáns ízt
ad, virágait salátákhoz keverik. Kenyérbe is bele lehet gyúrni, mert
nem csak finom, hanem egészséges is, de vigyázzunk, hogy csak keveset
használjunk belőle, mert nagyon erős, markáns aromája van.
A növény latin neve a salvere (megőrizni) szóból ered, ez arra utal,
hogy a zsálya segít az egészség megőrzésében, vagy másképp fogalmazva:
minden betegséget gyógyít. Az ókori görögök és rómaiak eleinte
tartósításra használták, de később a gyógyászatban is rangos helyet
szerzett magának. A növény vizelethajtó és menstruációt serkentő
hatású, leveleit sebek kezelésére is használták. Ókori római iratok
szerint kígyóharapást, bélférgességet, epilepsziát is kezeltek vele. Az
indiai ajurvédikus orvosok menstruációs panaszokra, a szoptató anyák
emlőgyulladására, valamint kedélybetegség, álmatlanság, aranyér és
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szembetegség gyógyítására rendelték el. A nők régóta alkalmazták
tejelapasztásra is, sőt ösztrogéntartalma miatt a menopauza tünetei is jól
kezelhetőek vele. Szájápolásra, torokbántalmak kezelésére már a múlt
századokban is alkalmazták Európában, levele gyantát, illóolajat, viaszt,
különböző savakat és ösztrogén hatású anyagot is tartalmaz.
A több százéves tapasztalat mellett tudományos vizsgálatok is kimutatták,
hogy a zsálya nagyon hasznos gyógynövény a házi patikánkban. A
levelekből készült főzet baktériumölő, gyulladásgátló, fertőtlenítő hatású,
de izzadás, bélhurut kezelésére is kiváló. Különböző fog-és ínybetegségek
kezelhetőek vele, a meleg zsályateával való öblögetés jelentősen csökkenti
a nyálkahártyák gyulladását. Nátha és szamárköhögés esetén tejben
főzik meg a leveleket. Keserű íze miatt étvágyjavító, gyomorerősítő,
megkönnyíti az emésztést, nyugtató hatása van a gyomor simaizmaira.
Cseranyagtartalma miatt haj-és bőrproblémák kezelésére is alkalmazzák.
Illóolaja muskotály alapú borok adalékául is szolgálhat.
A levendulához hasonlóan a levegő illatosítására is használták.
A zeller szintén kedvelt gyógyés fűszernövényünk, bizonyos
fajokat gumója miatt, másokat a
szára és levele miatt termesztenek.
A növény Dél-Európából terjedt
el, a görögök már a középkorban
használták gyógyító erejéért, a
kínai hagyomány szerint pedig az egyik leghatásosabb fiatalító növény.
Salátákhoz, levesekhez, főzelékekhez, mártásokhoz használják, az őrölt
zellerzöld és só keverékéből készült zellersót grillsültek fűszerezésére
használják. Sok szerves nátriumot, káliumot, kalciumot, vasat, A, B1,
B2, K vitamint, foszfort és nyomelemeket tartalmaz, de inkább ízanyagai
teszik közkedveltté. A szárzeller jelentős mennyiségű C-vitamint is
tartalmaz.
Kiváló idegerősítő és nemihormon-képző hatása van, fogyókúrás
hatása is számottevő, ezért és vércukor csökkentő hatása miatt a
diétás étkeztetés fontos alapanyaga. A benne található rostoknak
köszönhetően segíti a bélrendszer működését, mely nagyban hozzájárul
immunitásunk megőrzéséhez is. A zeller görcs ellen is kiváló, de
használják vizelethajtóként, gyulladás-és vérnyomáscsökkentőként is
(magas nátrium és kálium tartalma miatt). Pusztítja a káros baktériumokat
és gombákat a húgyutakban, a vesében, a belekben és a gyomorban,
támogatja az alhasi vérkeringést, koleszterin csökkentő, tüdőtisztító
hatása van. Reumára és köszvényre is gyógyír, mellékvese serkentő, és
a népi gyógyászat szerint vágyfokozó (afrodiziákum) is.
A rákos megbetegedések megelőzésében és kezelésében is fontos
szerepe lehet, B-vitamin tartalma miatt fokozza a koncentrációt és segít
a stresszoldásban, rendszeresen sportolóknak, testedzőknek energiát és jó
kondíciót biztosít. A zellerből nyert illóolajokat idegrendszeri panaszok,
ízületi gyulladások, köszvény kezelésben használják. A zellermag vízhajtó
hatása mellett elősegíti a kismamák tejtermelését, serkenő és erősítő
hatású, alkalmazásával azonban óvatos kell lenni terhesség és szoptatás
ideje alatt, épp az erős vízhajtó hatása miatt. Mivel alhasi vérbőséget
okoz, így prosztata működését is javítja.
A zeller gyógyhatása akkor érvényesül legjobban, ha nyers állapotában
fogyasztjuk. Egyeseknél azonban allergiás reakciót válthat ki, érdemes
erre odafigyelni. Vesebetegek diétájában a zellert nem szabad használni,
egyébként bátran fogyasszuk!
Jó egészséget!
György Emőke, gyógyszerész (Gyergyószentmiklós)
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Brenner János atya boldoggáavatása
Mint decemberi kiadásunkban már megírtuk,
Ferenc pápa a szenttéavatási ügyekkel foglalkozó
kongregáció előtt lévő ügyekben engedélyezte
újabb dekrétumok közzétételét, köztük a Brenner
János vértanúságát elismerő dekrétumot. A
november 8-án kihirdetett határozat révén
megnyílt az út János atya boldoggáavatása
előtt. A Szombathelyi Egyházmegyében azonnal
lázas munka kezdődött a boldoggáavatási
ünnepséget előkészítendő. A szervezők az
időpontot illetően hamar dűlőre jutottak.
Veres András egyházmegyénk korábbi püspöke
által meghonosított május 1-i egyházmegyei
zarándoklat időpontja a 2018-as évben megfelelő
alkalomnak kínálkozik hőn szeretett papunk
oltárra emelésének nagy ünnepére. A helyszín
is szinte adta magát, hiszen néhány héttel a
dekrétum kihirdetése után adták át a felújított
Berzsenyi teret Szombathelyen, amely a Sarlós
Boldogasszony Székesegyház előtti – szintén
felújított – térrel egy olyan egybefüggő nagy
területet alkot, amely megfelelő, egyben méltó
helyszíne lehet az egyházmegye évtizedek óta
legnagyobbnak ígérkező ünnepének. Sok más
teendőt kellett és kell még a szertartás kezdetéig
elvégezni az Egyházmegye felelős megbízottjainak
– köztük például Brenner János atya földi
maradványainak áthelyezését a Szent Kvirin
templom kriptájából a Székesegyház egyik
oldalkápolnájába - az oltár fölé kerül majd János
atya koporsója.
A boldoggáavatás ünnepe egyben a
Szombathelyi Egyházmegye éves zarándoklata
is, ezért a korábbi évekhez hasonlóan az
egész napos programban a boldoggáavatási
szentmise mellett egyéb lelki programokon is
résztvehetnek az egyházmegye területéről érkező
hívek. Várhatóan az egész országból érkeznek
zarándokok, zarándokcsoportok Szombathelyre e
jeles napon, sőt országhatáron kívűlről is jelezték
részvételi szándékukat csoportok és egyénileg
útrakelők. Nem csak a magyarlakta területekről
érkeznek honfitársaink, hanem például József
atya, János atya testvérének ismeretségei
révén Németországból és más országokból is.
Tájékoztatásul az egyházmegye honlapjáról –
www.martinus.hu, illetve a www.brennerjanos.hu
internetes oldalról közöljük az ünnepség tervezett
programját. Megyéspüspökünk kifejezettt
kérésére az egyházmegyei zarándoklat késő
délutáni programja János atya vértanúságának
helyszínén, Rábakethelyen és Zsidán folytatódik.
A zsidai emlékkápolnában Székely János püspök
atya vezetésével imádkozhatunk immár Boldog
Brenner János atya mennybéli pártfogásáért.
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A MÁJUS 1-I RÉSZLETES PROGRAM:
9.00 – Lelki ráhangolódás (zenés dicsőítés, rózsafüzér imádság, részletek a Lelki naplóból.
Közben folyamatosan gyónási lehetőség.
11.00 – Ünnepi szentmise
Főcelebráns: Mons. Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Ügyek Kongregációja prefektusa.
Szentbeszédet mondja: Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.
14.00 – Tanúságtételek, színes programok gyermekeknek, fiataloknak és időseknek.
19.00 – Vesperás – Szentgotthárd – Zsida, Emlékkápolna
A vesperást vezeti: dr. Székely János megyéspüspök
REGISZTRÁCIÓ: a http://www.brennerjanos.hu internetes oldalon
A Szombathelyi Egyházmegye kérése, hogy a Székesegyház előtti tér korlátozott
befogadóképessége miatt, akik szeretnének a helyszínen részt venni az ünnepségen – papok,
zarándokok - előzetesen regisztráljanak.
Számukra ingyenes zarándokfüzetet küldenek a szervezők majd, aminek felmutatásával
engedik be a híveket a lezárt térre, érkezési sorrendben.
Regisztráció határideje: 2018. április 5.
A zarándokfüzeteket 2018. április 15-ig postázza az egyházmegye.
Frigy József
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Emlékeim a Rábakethelyi Plébániáról –
Brenner János káplánról
1956. júniusában jártam először Szentgotthárdon. Nagy kegyesen
adták meg a határsávot, először, de egyben utoljára is. János jött ki
értem az állomásra kismotorjával. Ekkor még ötödéves kispap voltam.
Itt tekinthettem be először a plébániai munkákba. Délutánonként
jöttek a fiatalok, akikkel János foglalkozott és beszélgetett. Ez nagy
újdonság volt nekem.
János motorjával körülvitt az összes fíliába. Így jártam először
Magyarlakon. Győrből ismertem már Mesics Gyurit, akinek az
édesanyját is megismertem. Mindenki csak leánykori nevén emlegette,
a Györkös Ilonkát. Ő később édesanyámat is meglátogatta.
Kimentünk az épülő templomhoz. Akkoriban cask azok a
templomok épülhettek, amelyekhez az építési engedélyt az ötvenes
évek előtt adták. Körüljártuk a falakat, amelyek kb. másfél méteresek
voltak.
Maradandó élményem volt, hogy egy élő kacsát kaptunk
Magyarlakon. Testvérem motoron vitt haza Szombathelyre. Én
a motor hátsó ülésén, hónom alatt fogtam a ruhába bugyolált
kacsát.1957-ben, halálának évében hiába folyamodtam határsávi
belépőért, megtagadták, pedig nagy szükség lett volna rám. Akkor már
újmisés pap voltam, és az esperes urat kellett volna helyettesítenem,
a nyári szabadság idején. Akkor már létezhetett az a terv, hogy
Jánost elteszik láb alól. Erre utalt az a támadás is, amikor a farkasfai
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úton fahasábokkal akartak balesetet okozni. Erről az eseményről
szüleinknek nem szólt, nem akart nekik aggodalmat okozni.
Mivel nem látogathattam meg, eljött motoron első kápláni helyemre,
Bagodvitenyédre. Ott éppen egy beteghez hívtak. Még sohasem láttam
el beteget szentségekkel. Elvitt motoron a házig. Kértem, jöjjön be,
lássa el a beteget. Azt felelte, ez a te kötelességed. Megvárlak a ház
előtt. Mielőtt hazament még ellátott jótanácsokkal. Jó két hónap
után elhelyeztek a jugoszláv határra Lentibe. Bútorokat küldött
nekem, és a kerékpárját is odaadta, mert hét faluba kellett kijárnom.
1957. december 16-án Lentiben káplántársammal a keresztkutat
takarítottuk a templomban. Egy fiú szaladt be a templomba, hogy
távirat érkezett számomra. Kibontva a táviratot, először édesapám
aláírása ötlött szemembe. Megdöbbenve olvastam: “Jancsi hirtelen
meghalt, gyere haza!”. Fogalmam sem volt, mi történt vele.
A postán tudtam meg, mert a postások között futótűzként terjedt a
hír: meggyilkolták!
László testvéremmel minket is beidéztek a szentgotthárdi rendőrségre.
Engem kétszer. A határsávot ez alkalommal két perc alatt megkaptam.
Azonnal láttam, hogy a nyomozás egy közönséges színjátszás. Azok
nyomoztak, akik gyilkoltak. Azok a hirhedt ávósók forgolódtak a
rendőrségen, akik ‘56 után szadista módon verték a papokat. Jellemző
az a jelentés, amit a szombathelyi főnökségre küldtek Gotthárdról
1958-ban. A pártbizottság véleménye, hogy a nyomozó hatóságok jó
munkát végeztek. – Semmit sem nyomoztak ki! – Nehéz dolguk volt,
mert a lakosság elítélőleg nyilatkozott, és tőlük nem kaptak segítséget.
Azt mondták az emberek, hogy a gyilkosságot a kommunisták csinálták.
A rendőrségről is voltak vélemények, hogy nem akarták kinyomozni
a tettest. Tóka Ferenc lázadó családját is kioktatták, hogy miről ne
beszéljenek. Ez az “elvtársak” jelentése.
Brenner János halála után hatvanegy év telett el. Az akkori
éjszakában tevékenykedő gyilkosokról sok mindent megtudtunk. Ők
mindnyájan már az igazságos Isten ítélőszéke előtt álltak. Titkukat
magukkal vitték sírjukba. Senki nem szólalt meg ebben az ügyben.
Senki sem volt hajlandó nyilatkozni az igazságról. De amint mondják,
a bűnözők mindig ejtenek hibákat, amiből meg lehet találni őket, itt
a rendőrség nem is kevés hibát követett el.
Édesanyám mindig azt mondta, hogy szüleimet nem érdekli,
hogy kik ölték meg János fiukat. Visszaadni úgysem tudják. Most
teljesedett be jelmondata: „Az Isten-szeretőknek minden javukra válik.”
Az Egyház hivatalosan is kihírdette, hogy a rábakethelyi káplánnak
“ég lett a bére”. A kápolna táblájának írását fogadjuk meg mindnyájan,
és imádkozzunk istenszerető keresztény családokért, és olyan buzgó
papi hivatásokért, amilyen boldog Brenner János volt.
Valahányszor megállok a magyarlaki templomban, lelki szemeim
előtt megjelenik János a gumirozott motoros kabátjában, Kozma
esperes úr, aki sokat szenvedett, de nagyon bölcs volt. Édesapám
azzal járult hozzá a templom építéséhez, hogy a gazdáknak engedélyt
szerzett, hogy erdejükből fát termelhessenek ki a tetőzethez. Mind a
mai napig őrzöm a kis Fekete-fehér fényképet, hogy imádkozzunk a
templom felépüléséért.
Emlékezésünkkel együtt, Brenner János pártfogását is kérjük.
Brenner József, Nagyprépost
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Brenner János atya szemináriumi
évfolyamtársának szeretetteljes üzenete
a magyarlaki hívekhez

2018. március

13

HITÉLET

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Ágnes nővér ünnepélyes örökfogadalma
Szép ünnepre gyülekeztek
a Csörötneki Plébánia hívei
december 28-án az Örök
Ige plébániatemplomban. A
plébániához tartozó összes fíliából
érkeztek hívek, Magyarlakról
is szép számban képviseltük
hívő közösségünket ezen a
jeles ünnepen. Megtöltöttük
a csörötneki templomot,
mindannyian szerettünk volna
csatlakozni hitoktatónk, Ágnes
nővér öröméhez, aki ezen a napon
ünnepélyes szertartás keretében,
a hívők nyilvánossága előtt
tette le Istennek szentelt életét
a Szombathelyi Egyházmegye
püspöke kezébe, és vette tőle a
szűzek megszentelését. Székely
János püspök atya – a tőle már
megszokott – túláradó szeretettel
fogadta Ágnes nővér tisztasági
örökfogadalmát.
E jeles ünnep kapcsán kértük
meg Ágnes nővért, hogy beszéljen
magáról, eddigi és új életéről,
hiszen oly keveset tudunk róla;
beszéljen Istenről, emberekről,
mindarról, amit ő fontosnak tart
a saját életében, amit fontosnak
tart életpéldáján keresztül is
eljuttatni az általa tanított,
oktatott, nevelt ifjúsághoz.
A következőkben olvasható
Ágnes
nővér
őszinte
tanúságtétele, melyet nagy
szeretettel köszönünk meg
neki a magyarlaki hívek, az
újságunkat olvasó magyarlaki
lakosok nevében.
A ‘civil’ nevem Viz Mónika.
1964-ben születtem Budapesten,
és négygyermekes, népes családban
nőttem fel. Szüleim mélyen vallásos
életet éltek, és minket is így neveltek.
Legszebb gyermekkori emlékeim
közé tartoznak a karácsony esték
éneklései, a nagyszombati szentsírlátogatások, az évvégi hálaadások.
Hitem kamaszkoromban kezdett
megerősödni, mindig magával
ragadott azoknak az embereknek
az élete, akikben megéreztem
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a személyes Isten-kapcsolatot.
A Veres Pálné Gimnáziumban
érettségiztem, ahol az énekkarban
külön kis baráti társaság alakult
ki a vallásos fiatalok között. Ezen
kívül a Szent Anna templomban
is barátokra találtam az ifjúsági
hittanon. Velük szinte mindennap
találkoztunk, ezek a barátságok
még ma is élő kapcsolatok.
Érettségi után az orvosi egyetem
fogorvosi karát végeztem el, és öt
évet dolgoztam fogorvosként. De

annak ellenére, hogy az életemben
a külső szemlélő számára minden
jó volt, és Istennek tetsző, bennem
egyre fokozódott az érzés, hogy
nem vagyok a helyemen, nem az
én életemet élem.
Ebben az időben, a 90-es évek
elején indultak újra a betiltott
szerzetesrendek Magyarországon.
Megismertem a domonkos
rendet, és egyből éreztem, hogy
megtaláltam azt, amit kerestem. 28
évesen léptem be a rend szemlélődő

ágába, lettem domonkos apáca. A
szemlélődő élet azt jelenti, hogy a
kolostoron belül éltünk, dolgoztunk,
a nap nagy részében teljes csendben,
és csak a legszükségesebb dolgok
miatt mentünk ki a kolostorból. Itt
kaptam az Ágnes szerzetesi nevet,
amelyet azóta is viselek. Az Ágnes
név jelentése: bárány, és ez sokszor
jelentett útmutatást számomra. A
bárány kicsi, erőtlen, védtelen, de
a Pásztorhoz tartozik, aki megvédi,
sőt életét adja a bárányáért.
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A bárány pedig csak Őt követi,
csak Őrá hallgat. Ugyanakkor
a bárány áldozat is. Csodálatos
éveket töltöttem a domonkos
rendben, itt találtam önmagamra és
a hivatásomra. Magyarország egyik
legnagyobb szentje, Árpádházi
Szent Margit is domonkos apáca
volt, és életét teljesen a magyar
népnek a tatárjárásból való
megmeneküléséért ajánlotta
fel. Szent Margit hivatása Magyarországért, a magyar
népért imádkozni, és az életét
erre a célra felajánlani - sok
fiatalt hívott a domonkos
apácák közé. Sajnos azonban
egy szerzetesrend újraindulása
nagyon sok nehézséggel járt, és
különféle okok miatt úgy alakult,
hogy a fiatal nővéreket kivitték egy
lengyelországi kolostorba. Pár hét
ott-tartózkodás után láttam, hogy
nem fognak minket visszaengedni
Magyarországra, és ha domonkosok
akarunk maradni, akkor lengyel,
vagy más külföldi kolostorba kell
belépnünk. Ezért úgy határoztam,
hogy kilépek a rendből, és
visszajövök Magyarországra.
1996. Virágvasárnapján
érkeztem Rábagyarmatra
Gyula atyához, aki akkor már
a teológián tanított engem, és a
gyóntatóm, lelkivezetőm volt.
Miután a domonkos rendből
elengedtek, Gyula atya kezébe
tettem magánfogadalmat, hogy
tisztaságban, szegénységben,
engedelmességben élem tovább az
életemet a világban. Ekkor kezdtem
el a hittan tanítást Csörötneken és
Magyarlakon, később Nádasdon
és Felsőszölnökön. Nagyon nehéz
volt a teljes elvonultságban és
csendben eltöltött évek után a
gyerekekkel való foglalkozás, de
ha azt tekintjük, hogy az életemet
akartam felajánlani, és lemondtam
a saját akaratom szerinti életről,
akkor talán ez volt a legteljesebb
életáldozat számomra.
A magánfogadalom azonban
magánügy, nem az Egyházban
nyilvánosan megélhető életforma.
Így amikor 20 év után hallottam,
hogy Erdő Péter bíboros atya
szentel szűzeket, akik a világban

2018. március

élnek Istennek szentelt életet, azt
gondoltam, hogy ezen keresztül
az Egyház újra elfogadja
életállapotomat, amelyet már
25 éve élek. Székely János
püspök atya rögtön elfogadta
kérésemet, és a legrövidebb időn
belül kiszolgáltatta a szűzek
megszentelését, így révbe érkeztem
véglegesen. A csörötneki templom
ünnepe számomra azt jelentette,
hogy a püspök atya személyén
keresztül az Egyház elfogadta az
életfelajánlásomat. Isten végleg
lefoglalt a maga számára, ennek
jele a kereszttel megjelölt gyűrű.

A zsolozsma imádkozása pedig
immár “munkaköri kötelességem”,
bekapcsol az Egyház szüntelen
imájába, amellyel folyamatosan
könyörög a világért, hogy Isten
akarata megvalósuljon. Hálás
vagyok mindazoknak, akik eljöttek,
és a szeretetükkel körülvettek, így
azok körében álltam Isten előtt,
akik között és akik számára az
életemet élem.
Mit tartok fontosnak az
életemben, amit tapasztalatként
meg tudnék osztani? Talán az
Istenre való ráhagyatkozást, hogy
merjünk lépni egészen új dolgok

felé, ha érezzük Isten hívását.
Az emberi megfontolások, túl
sok okoskodás meggátolhatja
a lendületet, lefékezheti a
merészséget, hogy merjünk
kockáztatni Isten kedvéért. Amire
Isten meghív, abban meg is segít.
Ahogy visszatekintek eddigi
életemre, azt látom, hogy minden
változás közelebb vitt ahhoz az
élethez, amelyre vágytam. Érzem
azt, hogy Isten használ engem, és
ennél boldogabb életet nem tudnék
magam számára elképzelni. Hála
legyen ezért a jó Istennek!
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Vasvári hívek zarándoklata Magyarlakon
Buszos zarándokok népes csapatát fogadta
a Magyarlaki Egyházközség március 15én délután. Vasvárról a Szent Kereszt
Felmagasztalása plébániáról érkezett
zarándokcsoport a magyarlaki Szent Kereszt
Felmagasztalása fíliába, így mindenki igazán
otthon érezhette magát.
Az egész napos zarándoklat során a vasvári
hívek plébánosuk P. Tengan Sebastian
SVD és káplánjuk Fernandes Loyd Pradeep
SVD atyák vezetésével Horvátnádalja és
Velemér templomainak meglátogatása
után végigjárták Brenner János atya papi
szolgálatának és vértanúságának egyes
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állomásait, keresztútat jártak a rábakethelyi
templomtól a zsidai emlékkápolnáig.
Magyarlakon az Egyházközségi Tanácsadó
Testület két tagja, Magyarics István és
Frigy József fogadta és köszöntötte a két
busszal érkező – és az egész nap fáradalmai
ellenére látszólag cseppet sem kimerült
– jókedvű zarándokcsapatot. Magyarics
István helytörténész ismertette röviden a
Piéta szobor, majd a magyarlaki templom
építésének körülményeit, az ötvenes évek
megpróbáltatásait.
Seba atya rövid elmélkedése után Bohárné
Zimits Rita a Vasvári Egyházközségi

Tanácsadó Testület elnöke vezetésével
egy tized rózsafüzért imádkoztunk Brenner
János atya mennybéli pártfogásáért, egyéni
szándékokért. A vasvári hívek magyarlaki
zarándoklata Loyd atya lelki útravalójával
zárult.
Végezetül megköszöntük vasvári
testvéreinknek a látogatást, és szeretettel
invitáltuk őket, szívesen látjuk őket más
alkalommal is, akár egy közös szabadtéri
keresztút járáson a Mindszenty József
és Brenner János emlékére felállított
keresztúton.
Frigy József
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Nagyböjti keresztút
Hagyományosan a Húsvétot megelőző Virágvasárnapon járják
végig a szabdtéri keresztutat a Magyarlaki Egyházközség hívei. A
Szőlőhegyre vezető úton Horváth Zoltán a Magyarlaki Egyházközség
lelkes tagja állította több mint tíz éve a 14 stációt (és a kezdő és
utolsó táblát) magában foglaló keresztutat Mindszenty József bíboros
és Brenner János káplán emlékére.
A délutáni szentmise után – Krisztus urunk jeruzsálemi bevonulására
is emlékezve – virág és barkaágakkal a kezünkben haladva elmélkedtük
végig Megváltónk szenvedésének és kereszthalálának Golgotára
vezető állomásait. Gyula atya magyar nemzetünk és keresztény
értékeink megtartásáról, megvédéséről olvasott fel intelmeket az
egyes stációknál, melyekkel gondolatokat ébresztett imádságban
összefonódó közösségünkben.
A Keresztút utolsó stációjánál Doncseczné Petrovics Magdi
vezetésével elénekeltük – a hegy tetején, a helyhez illően – a “Magasan
áll a Golgota ormán” című csodaszép nagyböjti énekünket, majd –
akárcsak a korábbi években – lélekben megerősödve ereszkedtünk
le a sötétségbe boruló domboldalon.
Frigy József
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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. SZEPTEMBER 27.
• Két önkormányzati rendeletet alkot a képviselő-testület. Az
elsőt a helyi népszavazásról, a másodikat a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
• A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás felé fennálló
tartozás miatt testületünk a költségvetési törvény által nyújtott
lehetőséggel élve az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be 4 millió 283 ezer 153 forint támogatási összegre.
• Civil szervezetek támogatási kérelmét bírálja el a következőkben
a testület. Helyt ad a Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület támogatási kérelmének, részükre 120 ezer forint működési támogatást nyújt, mely nagyrészt a Magyarlaki Hírmondó
kiadási költségeire nyújt fedezetet. Szintén helyt ad a Magyarlaki Ifjúsági Kulturális Egyesület támogatási kérelmének, és az
igénylő részére 30 ezer forint működési támogatást állapít meg.
A támogatás az éves rendezvénynaptárban szereplő programok
költségeire fordítandó.
• Dönt a testület arról, hogy a Kossuth Lajos út 240/3. szám alatti
önkormányzati lakás nyílászárócseréjének költségeit 50%-os
mértékig, de legfeljebb 100 ezer forint összegben támogatja
önkormányzatunk, a fennmaradó költséget pedig a bérlő viseli.
• Határozat születik a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról, valamint arról, hogy önkormányzatunk ezévben nem
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázati rendszerhez.
• Szintén határozatot hoz a testület az Önkormányzat tulajdonában
lévő Kossuth Lajos út 221. szám alatti ingatlan eladásáról 6 millió
forint vételáron. Mivel a szombathelyi lakhellyel rendelkező vevők
a vételárat két részletben tervezik kiegyenlíteni, az Önkormányzat
a tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja.
• Az IKSZT – Kultúrház – működésével kapcsolatos változásokról hoz
döntést a testület. Kiss Timea eddigi kulturális munkatárs távozása
után is el kell látni az IKSZT pályázat fenntartási kötelezettségével
kapcsolatos feladatokat. Ezen feladatok ellátásával 2017. szeptember
12. és 2018. február 28. közötti határozott időtartamra megbízza
Markóné Magyarics Bettina magyarlaki lakost. Az IKSZT keretében
működő könyvtári szolgáltató hely könyvtárosi feladatainak ellátásával 2017. október 1-től 5 hónap időtartamra megbízza Monek
Dávid magyarlaki lakost. Részükre az említett feladatok ellátásáért
önkormányzatunk havi megbízási díjat fizet.
• Az Egyebek napirendi pontban Monek Gyula polgármester
tákjékoztatja a képviselő-testületet az ezévi falunapi rendezvény
végleges költségeiről. A pályázaton elnyert 1.4 millió forintnyi
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összegnek köszönhetően önkormányzatunknak mindössze 290
ezer forint saját erőt kellett biztosítani a teljes költségvetéshez.
• Polgármester úr arról is beszámol, hogy a település irányítószámának visszaállításával kapcsolatban felvesszük a kapcsolatot a
Magyar Posta Zrt-vel és a térség országgyűlési képviselőjével.
• Végezetül javasolja, hogy a kistérségi kistelepülési együttműködés
erősítése érdekében a Turistapihenőben lássák vendégül a rönöki
képviselő-testületet egy mindkét testület számára megfelelő
időpontban.
TESTÜLETI ÜLÉS 2017. NOVEMBER 24.
• A rendkívüli testületi ülés első napirendi pontjában a képviselőtestület megtárgyalja a közétkeztetési feladatellátás kapcsán kapott
ajánlatot a rábagyarmati óvoda konyhájának szolgáltatásáról. Az
ajánlatról – szolgáltatóváltásról – döntés egyelőre nem születik.
• Határozatot alkot viszont a testület bérleti-üzemeltetési szerződés
megkötéséről a VASIVÍZ Zrt.-vel a Csörötnek szennyvízelvezetési
és tisztítási rendszer üzemeltetésére.
• Szintén határozat születik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel megkötendő szerződésről a közcélú közvilágítás
használatáról.
TESTÜLETI ÜLÉS 2017. DECEMBER 1.
• Szintén rendkívüli testületi ülés keretében alkot rendeletet
a képviselő-testület a reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről
és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról. Ez
az önkormányzati rendelet a településképi rendelet elfogadásáig
lesz érvényben.
KÖZMEGHALLGATÁS 2017. DECEMBER 15.
• A Művelődési Házban megtartott 2017. évi közmeghallgatás
szokás szerint Monek Gyula polgármester beszámolóival vette
kezdetét. A megjelentek tájékoztatást hallgattak meg az önkormányzat 2017. évben végzett munkájáról, a kötelező és önként
vállalt feladatok ellátásáról, az önkormányzat költségvetésének
alakulásáról, bevételeiről és kiadásairól, a megvalósított pályázati
fejlesztésekről és egyéb elnyert támogatásokról.
• Polgármester úr szintén beszámolt a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről, a társulásban ellátott feladatokról, azok tapasztalatairól, az intézmények
működtetéséről.
• Tájékoztatja a jelenlévőket a víz-, levegő- és épített környezet
védelmével kapcsolatos helyi tapasztalatokról, a köztisztaság és a
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közterületek fenntartásának helyzetéről,
a hulladékkezelésről illetve a hulladék
elhelyezésének problémáiról, a környezetvédelmi nevelés helyi eredményeiről.
• Az idei év eredményei után a 2018-as
esztendő terveit ismerteti Monek Gyula.
Elmondja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében,
annak támogatása révén 2018. évben kerül
sor egyrészt a belterületi vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés megoldására, melynek
Magyarlakra eső teljes költsége mintegy
77,7 millió forint, amelyből az építéshez
kapcsolódó költség valamivel több mint
67 millió forint. 14,7 millió forint támogatással a háziorvosi rendelő energetikai
korszerűsítése kezdődik. A tűzoltó egyesület utóbbi beruházással párhuzamosan
a tűzoltó szertár bővítését valósítja meg,
saját erőből. Belügyminisztériumi támogatásból kerül felújításra az óvoda-sportöltöző
épület tetőszerkezete, továbbá megvalósul
az Árpád út burkolat-felújítása. Előbbi-

hez 3,5 millió forint támogatást kapott az
önkormányzat, amelyhez 630 ezer forint
önrészt kell biztosítania, utóbbi esetben
pedig 1 millió 250 ezer forint támogatás
mellett várhatóan 1,5 millió forint saját
erőt kell vállalnia az önkormányzatnak.
Tovább folytatódik a Hegyalja út bővítése, újabb telkek kialakítása a cél. Az új
településrendezési eszközök elfogadására
is sor kerül, amely remélhetőleg a további
építkezéseknek teremt megfelelő alapot.
• A közérdekű hozzászólások során a nyugdíjasok támogatásáért mond köszönetet
egyik hozzászóló.
• Egy másik hozzászólás a jegyző által birtokvédelmi ügyben meghozott döntését
nehezményezi, melyre Markó László jegyző válaszol. A törvényesen meghozható
döntés indoklásához újabb indokokat nem
tud mondani, hatáskör hiányában a telekszomszéd nehezményezett tujaültetési
tevékenységébe nem tud helyi szinten
beavatkozni.

Karácsonyi adománygyűjtés
Magyarlak Község Önkormányzata Karácsonyi adománygyűjtést szervezett rászoruló családok részére. A cél az volt,
hogy a rászorulók érezzék a törődést, a
szeretetet, az odafigyelést.
Öröm volt látni a jó szándékú adakozók által összegyűlt adományokat. Az
ajándékok sokasága is bizonyítja, hogy
községünknek nagyon sok jó érzésű, jó
szívű lakója van. Volt aki tartós élelmiszert, mások pénzt vagy ruhaneműt
hoztak adományként.
Az Önkormányzat dolgozóival számba
vettük a rászorulókat, majd összeállítottuk a csomagokat, és eljuttattuk a
családok részére.
Önkormányzatunk nevében megköszönöm mindenkinek ezt az önzetlen
támogatást.
Monek Gyula, polgármester

Tájékoztató az övárok-rendszer kiépítéséről
A magyarlaki lakosok és anyagi javaik védelme érdekében, hosszas előkészítő
munka eredményeképp Önkormányzatunk
a települést déli irányból határoló dombvonulatról rendkívüli esőzésekkor hirtelen
lezúduló csapadékvizek kártételeivel szemben
övárok-rendszer kiépítését valósítja meg,
európai uniós támogatással.
Az övárok a Hunyadi úttól a Kölcsey út
déli oldalán kiindulva, egészen a Háromházipatakig kerül kiépítésre. A kivitelezésre elnyert összeg közel 78 millió Ft. A munkák

elkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése
folyamatban van.
Az övárok-rendszer nyomvonala közel
80 ingatlantulajdonost érint. A nyomvonallal érintett részeknek az Önkormányzat
tulajdonába kell kerülnie, mely történhet
ajándékozással, adásvétellel, vagy egyezség
hiányában kisajátítási eljárás útján.
Az ingatlan tulajdonosok részére kiküldött
vételi ajánlatok egy része már visszaérkezett.
Több ingatlan tulajdonos is jelezte, hogy
területüket ajándékozás útján, vagy jelké-

pes összegért biztosítják az önkormányzat
részére, e közösségi célt támogatva. Ők e
nemes gesztussal hozzájárulnak Magyarlak
község belvízvédelmi fejlesztéséhez azáltal,
hogy a fenti területen lehetőségünk nyílik a
lakosság védelmét szolgáló övárok-rendszer
megépítésére. Mindezért a magyarlaki lakosok nevében köszönetemet fejezem ki.
A kivitelezési munkák elkezdése a hatósági engedélyek beszerzését követően a nyár
közepére várható.
Monek Gyula, polgármester

Országgyűlési képviselők választása 2018
Magyarlak Község 654 választópolgára április 8-án a
Művelődési Házban (Kossuth Lajos út 117.) adhatja le
szavazatát a Vas megyei 3-as számú egyéni választókörzet
jelöltjeire, illete az országos listákra.
A 3-as számú körzetben 29 egyéni jelölt közül választhatjuk ki az általunk támogatásra érdemesnek gondolt
személyt, országos listán pedig 40 önálló vagy közös pártlista közül támogathatunk egyet.
Az egyfordulós választás során az Országgyűlés 199 tagját
választjuk meg. Közülük 106-an egyéni választókerületben, míg 93-an országos listán (vagyis pártlistán vagy
nemzetiségi listán) szerezhetnek mandátumot.

2018. március

HOGYAN KELL LEADNOM SZAVAZATOMAT?
• Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.
• A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani, több választása
esetén a szavazat érvénytelen lesz.
• Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).
• A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni (a szavazólap borítékba tétele belföldi
szavazásnál – az átjelentkezés kivételével – nem kötelező).
Szavazni április 8-án vasárnap reggel 6 és este 19 óra között lehet.
Éljünk ezzel az alkotmányos jogunkkal!
(Forrás: http://www.valasztas.hu) Frigy József
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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.

RECEPT
Sajtos rúd Anci nénitől
Hozzávalók:
25 dkg trappista sajt, 1 kocka Ráma
25 dkg liszt, 1 evőkanál (nem púpos) só

Jótanács, jó tanács?
„Ha nem tudod, hogyan kezdj neki jól, kezdj neki rosszul
– de kezdj neki!” (Frank Crane)

Elkészítése:
A sajtból egy keveset levágunk, amit majd később a tetejére reszelünk. A megmaradt sajtot lereszeljük, a hozzávalókkal összegyúrjuk.
Egy éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap a tésztát pár pillanatig a
mikróba tesszük. Kinyújtjuk, tojással megkenjük, ráreszeljük a sajtot,
és derelyevágóval (ha nincs, késsel) csíkokra vágjuk. Minél szűkebb
csíkokat vágunk, annál szebb. Aranysárgára sütjük.
Jó étvágyat!

Magyarlaki anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Vadász András és Jandrasits Mária lánya: Adél,
Kósik András és Dolgos Krisztina lánya: Szofi Molli.
GRATULÁLUNK!
HALÁLOZÁS:
Jandrasics István Lászlóné (szül.: Lancsák Margit),
Klujber Tibor.
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

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

