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Gyalog Magyarlakon
Az EFI Szentgotthárdi Irodájával együttműködésben idén is lehetőségünk nyílt gyalogtúra
program szervezésére. A 2017. nyarán induló,
heti rendszerességgel lebonyolított kezdeményezés résztvevői örömmel fogadták a folytatás
hírét, szórólapok és plakátok útján igyekeztünk
megszólítani, invitálni a falu lakosságát erre
a mozgásprogramra.
A gyaloglás jótékony hatásait lapunkban
már ismertettem az előző évi program beszámolójában. Ezek közül két fontos dolgot
emelnék ki ismét: a program közösség teremtő erejét és az élményt, amelyet a faluhoz tartozó természeti értékek felismerése,
megismerése jelent. Felnőttek és gyerekek,
idősek és fiatalok időt szakítunk a hétköznapokban, hogy menet közben rácsodálkozzunk egy-egy erdőrészlet szépségére, fára,
virágra, gombára, bogárra. Megfigyelhetjük
mire képes a természet alakító ereje egy év,
egy-két hét, vagy akár néhány óra alatt.
Milyen egymásra hatással lehet ember és
környezete: pl. fakitermelés következményei
az erdőn, vadak járta területek károsodásai,
az erdő szélére hordott hulladék (használt
hűtőgép, PET-palack, építési törmelék)
utóélete. A bejárt utak részben ismerősek,
részint új szegleteit ismerhetjük meg lakókörnyezetünknek. Az élményt leírni nehéz,
a részvétel, a teljesítés öröme mindenkiben

másként fogalmazódik meg. Egy elmúló
fejfájás, egy kellemes fáradtság, egy jó beszélgetés, vagy egy jóleső elcsendesülés. Ki
kell próbálni!

A program pénteki napokon 18.30-tól tovább folytatódik még néhány alkalommal,
részletekről a szórólapon megadott telefonszámon lehet érdeklődni. Mindenkit szeretettel
várunk!
ifj. Tóth Mártonné

Felhívás gyerekeknek
A tavaszi, kora nyári gyalogtúrákhoz kapcsolódóan rejtvényes,
vidám gyalogtúra programot hirdetünk a gyerekek számára augusztus
végi falunapi programjaink között. Játékos feladatok elvégzése közben kis szakaszon bejárják falunk területét, hogy választ adhassanak
néhány kérdésre. Íme az első rejtvény:
„Él egy házban három fiú,
mindegyik más-más formázatú,
de ha meg akarod különböztetni őket,
mindhárom egyformának tetszik előtted.
Az első nincs itt, csak eztán jön haza.
A második nincs itt, már elment valahova.
Csak a harmadik, a legkisebb köztük, van itt,
ha ő nincs, a másik kettő nem létezik.

S úgy van meg a harmadik, akiről szó van,
hogy az első a másodikká változik valóban.
Ha meg akarod nézni, úgy nézheted,
mindig csak egy van, s látszik testvéreinek!
Mondd meg: vajon egy ez a három?
Vagy csak kettő? Vagy egy se – válaszod várom!
Gyermekem, hogyha a nevüket tudod,
ismersz három hatalmas uralkodót.
Közösen nagy birodalmat urallanak ők maguk is az! Benne hasonlatosak.”
A megoldást a játékra történő jelentkezéskor várjuk!
(A válasz megtalálható Michael Ende: Momo című meseregényében!)

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

TARTALOM
HITÉLET

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról
„Ne haladj előttem, hisz lehet, hogy nem követlek.
Ne kullogj mögöttem, hisz lehet, hogy nem vezetlek.
Sétálj mellettem és légy a barátom!” (A. Camus)
Sok szép idézettel lehetne még illusztrálni azt a tényt, hogy az
ember társas lénynek lett teremtve, hogy társra, vagy társakra van
szüksége ahhoz, hogy saját magát megismerje, hogy képességeit
kibontakoztassa, születésekor kapott talentumait élete során a
társai javára kamatoztassa. Akár hitünket szeretnénk mélyebben megélni, akár kulturális örökségünket szeretnénk ápolni
és továbbadni, vagy környezetünket szeretnénk még élhetőbbé
tenni, netán a sportban szeretnénk magunkat, egészségünket
karbantartani, javítani, vagy egyszerűen csak örömöt, szeretetet
szeretnénk széjjelsugározni családunkban, lakó- vagy munkahelyünkön, mindent közösségben tudunk igazán megélni, társakkal
körbevéve magunkat.
Nem vagyunk egyformák, de mindannyian értékesek vagyunk.
Ha értékesek vagyunk, akkor legyünk büszkék magunkra. Legyünk
büszkék társainkra, akikkel közösen teszünk erőfeszítéseket, és
közösségeinkre, amelyekben tevékenykedünk nap nap után.
A Nemzeti Értéktár kiváló alkalom arra, hogy rögzítsük építészeti, kulturális, sport, természeti környezetünk, ipari, mezőgazdasági területről összegyűjtött értékeinket. Ha egy helyi érték
vagy hungarikum az értéktárba bekerül, annak nyoma van, már
nem könnyen lépünk át fölötte.
De mi a helyzet a közöttünk – például Magyarlakon – tevékenykedő emberekkel? A dolgos, zsúfolt hétköznapokon legtöbbször elmegyünk értékes társaink, közösségeink mellett. Fel

sem tűnik, hogy egy-egy kisebb közösség – legyen az akár csak
egy egyén vagy család – valami olyat mutatott fel, amely nem
jár nagy csinnadrattával; szerényen, de mégis értéket teremtett
számunkra, magyarlakiak számára. Örömöt, szeretetet sugárzott szét
mások felé, megörvendeztetve 5-10-20 társát, akik tevékenyen,
vagy csak szemlélődve, aktívan vagy passzívan részt vállaltak e
közösségi tevékenységben.
Sem helyünk nincs arra, hogy itt mindenkit és minden magyarlaki közösséget felsoroljunk. Meg aztán nincs is minden örömteli
eseményről tudomásunk. Pedig jó lenne, ha piramis-szerűen, alulról építkezve minél több mindenről tudósíthatnánk, ami falunk
életét formálja, ami örömre ad okot, ami tanulságként épülésünkre
szolgálhat, amit megörökíthetünk magunknak, gyermekeinknek,
a nagybetűs utókornak.
Nyári számunkban azért teszünk erre egy közepes kísérletet.
Minden írásunk ezt a figyelemfelkeltést, a „hoppá-érzést”, a
megörökítést célozza. Még ha a kívülállók el is siklanak közösségeink egy-egy testet-lelket építő tevékenysége felett, azért a
résztvevőknek mindez örök emlék, jóleső öröm, saját maguk által
létrehozott érték marad. Magyarlakon az is megfigyelhető, hogy az
összefogás mindig erősen jelen van, akkor is, ha egy-egy csoport,
közösség, civil szervezet nehézségekbe ütközik, ha rövidebbhosszabb ideig nem tudja a saját maga által támasztott szintet,
színvonalat fenntartani. Átveszik tőle a feladatokat mások, más
csoportok, más szereplők. Büszkék lehetünk ezen a téren naprólnapra bizonyított igényességünkre. Környezetünk irányába, emberi
közösségeink irányába, egymás irányába. Sportnyelven – és nem
kevés büszkeséggel – szólva: ez Magyarlak!

TARTALOM:
Gyalog Magyarlakon ............................................................ 1
Aktuális számunkról ............................................................ 2
Tanévzárás az Általános Iskolában...................................... 5
Óvodai emlékképek.............................................................. 6
Magyarlak aranylapjairól ..................................................... 7
Kultúra-közélet..................................................................... 8

Gombák és mérgeik .............................................................. 9
Hitélet ................................................................................. 10
Tűzoltó beszámoló ............................................................. 12
Sportsikerek ....................................................................... 13
Önkormányzati hírek......................................................... 14
Hirdetmények, egyebek ..................................................... 20

A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola életéből
Mesemondó verseny
Hagyományos, a kistérség alsó tagozatosai körében népszerű
mesemondó versenyünket május elején rendeztük. Képünkön
az eredményhirdetés egyik pillanata.
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Kirándulás az Égig Érő Paszuly Népmeseparkba
Iskolánk alsó tagozatos tanulói
2018. június 13-án ellátogattak a
szalafői Égig Érő Paszuly Népmeseparkba, ahol a „Süsü és barátai”
című mesekiállítást tekintették
meg.
A park területén visszautaztak
az időben, s a régmúlt paraszti élet
kultúrájába pillantottak be. A
mesepark állomásai közt szerepelt:
Mézeskalács-ház, Bújj-bújj zöldág
ház, Egyszer volt, hol nem volt
ház, a Dínom-dánom ház korhű
vendéglője, vagy éppen a Három
kívánság tó és a Hinta-palinta
játszótér, ahol népi fajátékokkal
felszerelt pihenőhelyen szórakozhattak kedvükre a gyerekek.
A délelőtt folyamán a Mesebolt bábszínház előadásában Vitéz László: Az elásott kincs című
bábelőadást nézték meg, mely a
rekeszizmaikat dolgoztatta meg
leginkább. A szervezők ezután
sem hagyták unatkozni a gyerekeket, így a bábelőadás után
egy ügyes kezű bohóc mutatta be
zsonglőr tudását.

2018. július

Tartalmas és élményekkel teli napot zártak ezúttal is
tanulóink.
Stepics Zsanett
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Alsós kirándulás
Egy szép májusi napon iskolánk
alsó tagozatos diákjai Sümegre,
Szigligetre és Keszthelyre kirándultak. A tematika: „A várak
bevétele” volt.
Elsőként a sümegi várat mászták meg, ahol a gyerekek rácsodálkoztak a gyönyörű kilátásra és az
erődítmény megmaradt részeire.
Megtekintették a felvonóhidat
a kapunál, a várkápolnát, a bognár- és kovácsműhelyt, ágyúkat és
fegyvereket, illetve a legnagyobb
tetszést kiváltó börtönkiállítást.
A várudvaron legelésző békés
csacsik mellett lehetőség nyílt
persze játékra is.
A megfáradt kis csapat ezután
Szigligetre utazott, ahol a második várat is sikeresen „bevették”.
Nemcsak a fiúkat, hanem a lányokat is lenyűgözte az itt megtekintett harcászati bemutató.
Útjuk Szigligetről Keszthelyre
vezetett tovább, ahol a „Hable-

ány” nevű hajóval egy félórás
balatoni hajózással zárták a napot. A gyerekek ezt a programot
is nagyon élvezték, hisz néhányan
először látták a Balatont, illetve
először ültek hajón.
Összegezve, idén is élményekkel teli kirándulásról tértek haza
kisdiákjaink. Mindennek bizonyítéka jól látható a képeken is.
Stepics Zsanett

Ballagás, évzáró, vakáció
Mozgalmas volt a június a diákok, illetve szüleik számára, hiszen
fontos események követték egymást: a nyolcadikosok ballagása, a tanévzáró ünnepség, aztán pedig következett az oly várva várt vakáció.
Reméljük, a végzősök számára a nyolc év megkoronázása volt a június
15-én megrendezett ballagási ünnepség, amelyet a sok szép virág tett
ünnepélyesebbé, méltóságteljessé. Dolgoztak is serényen a hetedikes
diákok és a nevelők, hogy minél szebb legyen az iskolánkat elhagyók
búcsúztatása, amelyről ízelítőt adnak olvasóinknak a képek.
Kovács Zsuzsanna, tagintézmény-vezető

A ballagók elengedték a lufikat, ezzel együtt jelképesen az iskolában töltött
éveket, hiszen ősztől már középfokú intézményekben kezdenek új életet.
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A 2017/18-es tanévet lezáró ünnepség
A tanévet lezáró ünnepségnél csak június
15-ét, az utolsó tanítási napot várták jobban a
gyerekek és a pedagógusok. Igen, nem vonom
ki ez alól a pedagógusokat sem, hiszen mi
tagadás, egy hosszú, munkával teli 10 hónap
után mi pedagógusok is várjuk, hogy kikapcsolódhassunk, hogy magunk mögött hagyjuk egy
rövid időre a nevelés-oktatás, gyönyörűségesgyötrelmes perceit, óráit.
Június 20-án ünneplőbe öltözve nemcsak
azért gyűltünk össze gyerekek, pedagógusok,
szülők, hogy elbúcsúztassuk az előző tanévet,
hanem azért is, hogy megünnepeljük azt, amit
megvalósítottunk a 2017/2018-as tanévben,
hogy végezzünk egy rövid számvetést az előttünk álló, hosszú vakáció előtt.
Ismét egy eseménydús, küzdelmes, sikerekben és kudarcokban gazdag tanév áll mögöttünk. Komoly munkát végeztünk. Terveztünk,
küzdöttünk, együtt izgultunk, átélhettünk
örömteli pillanatokat.
Kik vették ki leginkább részüket a sikerek
kovácsolásából, kik azok, akikre a tanulás,
a kultúra, a sport terén büszkék lehetünk:
Horváth Ármin 2. osztályos tanuló, Doncsecz
Ádám 3. osztályos tanuló, Horváth Nóra 7.
osztályos tanuló, Horváth Bettina, Racker
Zsaklin, Horváth Dominik és Molnár Géza
8. osztályos tanulók.

A tanulók eredményeihez nagyban hozzájárult a pedagógusok felkészítő munkája
is, melyet ezúton a tanulók nevében is megköszönök. Köszönöm pedagógusi elhivatottságból fakadó munkájukat, szabadidejüket
feláldozó önzetlen tevékenységüket. Közülük
is kiemelem Kovács Attila tanár urat, akit
több évtizedes munkájának elismeréseként
a Szombathelyi Tankerület pedagógusnap
alkalmából elismerő oklevéllel jutalmazott.
A tanévzáró résztvevőivel már megosztott
gondolataimat szeretném a Magyarlaki Hírmondó olvasóinak is elmondani.
A beiratkozó elsős tanulóink létszáma nem
volt elegendő alap ahhoz, hogy bontott első, második, harmadik és negyedik osztállyal
kezdhessük a tanévet. Fordulópontnak tartom
ezt az iskola életében. Ideje végre összefogni!
Diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek, a
települések jövőjéért tevékenykedőknek, hogy
az iskolánk jövőjét biztosítsuk. Álljunk mellé,
bizonyítsuk, hogy az itt végzett, idejáró gyerekek is boldogok, biztonságban, vidáman sajátíthatják el a tananyagot. Sikeresek lehetnek
az élet minden területén. Nem csak a városi
iskolában lehetnek eredményesek. A mi kis
közösségünk is képes az életre felkészíteni.
Fogjunk össze! Vegyünk példát a megújult
épületünkről. Évtizedekig ütött-kopott, min-

denki által becsmérelt, szidott építmény volt.
És lám, néhány kitartó, érte tenni akaró ember
elég volt ahhoz, hogy most irigyelt, modern,
szerethető épületté váljék. Ezek a falak megérdemlik, hogy mindent megtegyünk értük.
Kedves Magyarlakiak! Az Önök településének nevét viselő intézmény arra vár, hogy
büszkék legyenek rá, bízzanak benne és a pedagógusaiban. Ez az iskola a magyarlakiaké
is. Mutassuk meg, tudunk és akarunk cselekedni annak érdekében, hogy ez a közel fél
évszázados épület még hosszú évekig legyen
a gyermekek második otthona.
Lezsák Sándor úr a megújult épület átadó
ünnepségén a következőt mondta: „A gyerekeknek az a legjobb iskola, ahová az otthonukból gyalog is eljuthatnak”. Igen. Itt
gyökeret verhet, valóban magyarlaki lehet,
a szülőfalujához kötődhet, itt szerezhet barátokat, itt töltheti szabad idejét.
Ezek után az iskolánk érdekében írt sorok után kívánom, hogy tartalmasan, vidám
hangulatban teljék minden gyerek nyári szünete, vigyázzanak magukra, egymásra, hogy
szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet! Jó pihenést kívánok
mindenkinek!
Kovács Zsuzsanna
tagintézmény-vezető

A tanévzáró a legkisebbek műsorával kezdődött

Jutalmazott tanulóink:
Horváth Dominik, Molnár Géza, Racker Zsaklin, Horváth Bettina,
Horváth Nóra, Doncsecz Ádám, Horváth Ármin (nincs a fotón)
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Micimackó óvodánkról
A 2017/2018-as nevelési évben
tizennyolc 3 és 7 év közötti korú
gyermeket neveltünk magyarlaki
óvodánkban.
A kicsik gyorsan beszoktak a
nagyobbak segítségével. Ehhez az
is hozzájárult, hogy az óvodakezdés
előtt már volt alkalmuk szüleikkel
együtt ismerkedni intézményünk
életével. Nyugodt légkörben, jól
alkalmazkodtak egymáshoz a különböző életkorú gyermekek.
Sok újszerű szakmai feladatot
oldottunk meg sikeresen, jól
együttműködve más tagóvodákkal a nevelési év során.
Az év folyamán több helyszínen
is voltunk színházban: Szentgotthárdon, Csörötneken illetve Rábagyarmaton.
A nagycsoportosokkal meglátogattuk az első osztályosokat. A tanító nénik sok érdekes dologgal vártak bennünket. Szülői értekezlet
keretében is bemutatták az iskolát. Külön szolgáltatásként logopédus
segítette az anyanyelvi fejlesztést heti két alkalommal. Zeneovink ebben
az évben nem volt, mivel a korábbi éveknél kevesebb nagycsoportos
volt óvodánkban. Igény szerint a nagycsoportosok játékos hittanon
vehettek részt.
A Játékvár Óvodában szervezett mesemondó versenyen különdíjas
lett óvodásunk Puskás Botond.
Az óvodai húsvéti ajándékokat a bokrok alján találták gyermekeink,
majd élő nyuszikkal játszadozva töltötték a szép tavaszi napot.

Hagyományos ünnepeinket a szülők részvételével szerveztük, sok
érdeklődőt vonzottak ezek a szép alkalmak. Anyák napján a kultúrotthonban köszöntötték a gyermekek az édesanyákat, nagymamákat.
Június 1-én gyermeknapot tartottunk óvodánkban, sok játékkal,
mozgással, trambulinon ugrálással telt az egész nap, csillámtetoválással
ékesítve tértek haza óvodásaink.
Június 8-án elbúcsúztattuk nagycsoportosainkat. A kicsik és középsősök kerti virággal, versekkel, dalokkal köszöntek el társaiktól. Ezúton
is szeretnénk megköszönni a szülőknek a sok segítséget és a meghitt
búcsúztatást. A leendő tanító nénik is részt vettek ünnepélyünkön.
Nehéz szívvel, de sok élménnyel engedjük el nagycsoportosainkat
az iskolába. Reméljük vidáman, sikeresen telnek majd iskolai éveik.
Három gyermek kezdi meg az iskolát szeptemberben.
A következő nevelési évre hét kisgyermeket jegyeztek elő szüleik,
készülünk fogadásukra. A nyári időszakban tetőcsere lesz óvodánkban, egy önkormányzati pályázat segítségével újulhat meg az épület
tetőzete.
Szeptemberben már szép új „kalappal” a fejünk felett várjuk vissza
óvodásainkat.
Rojkó Gáborné, tagóvoda-vezető
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Visszapillantó – Ifjúsági klub a 70-es években
Az 1970-es évek elején a kultúrházban a fiatalok alakítottak egy
ifjúsági klubot, amely kezdetben a pártklubbal egy helyiségben működött. Nagy előrelépést jelentett, amikor az ifjúsági klub önálló
helyiségbe költözhetett. A fiatalok hihetetlen lelkesedéssel dolgoztak
a klub kialakításán, a környezet csinosításán.
A klub a „Lenin Ifjúsági Klub” elnevezést kapta. A bútorzaton
kívül fel volt szerelve televízióval, szalagos magnetofonnal, rádióval,
lemezjátszóval. Az előtérben egy pingpongasztalt is felállítottak.

A klub rövid idő alatt a környék fiataljainak kedvelt helye lett. A klub
felnőtt vezetője Glóbits Jenőné volt. A klub működése szorosan összefonódott a községi KISZ alapszervezettel, de nem kizárólagos módon.
A KISZ alapszervezet titkára akkoriban Dancsecs Róbert volt.
Itt, a klubban kapott helyet egy kis néprajzi gyűjtemény is, amelynek
tárgyai nemigen illettek a klub profiljába, némi hányódás után el is
kallódtak.
Magyarics István

Társasági élet a klubban
(Molnár Ferenc; Incze Nagy Árpád;
Wéber Zsuzsanna; Szukics Mihály; Molnár József;
Németh Gyöngyi; Lang Katalin /háttal/;
Krajczár Mária /takarva/; Dancsecs Róbert)

Nagyon népszerűek voltak a motorkerékpárok
(Rosta László; Krajczár Ferenc; Molnár Ferenc;
Incze Nagy Árpád; Dancsecs Róbert; Glóbits Jenőné;
Németh Gyöngyi; Krajczár Mária; Wéber Zsuzsanna;
Lang Katalin)

Szépül a környezet is
(Németh Gyöngyi; Wéber Zsuzsanna;
Lang Katalin; Incze Nagy Árpád;
Krajczár Mária)
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Gyermeknap 2018
2018. június 17-én ismét gyerekzsivajtól
volt hangos a Művelődési Ház környéke.
Településünkön már hagyománnyá vált,
hogy a Gyermeknapi rendezvényt a nyári vakáció kezdetével rendezzük meg. Az idei évben
az időjárás is nekünk kedvezett, így minden
adott volt egy jó hangulatú délutánhoz.
A Magyarlaki Ifjúsági Kulturális Egyesület megpróbálta a szülőket is bevonni a rendezvény előkészítésébe és lebonyolításába.
Ennek eredményeképp a rendezvény számos
programot kínált. A meghívónak megfelelően a Körmendi Rendőrkapitányság izgalmas
akadályversennyel, tombolával és igazán értékes ajándékokkal készült. A versenypálya
kicsik és nagyok számára is teljesíthető volt,
így kijelenthetjük, hogy minden korosztály
tetszését elnyerte a rendőrök programja. Ezen
kívül két rendőrautót is megcsodálhattak
az érdeklődő kicsik, valamint a magyarlaki
Önkéntes Tűzoltó Egyesület is bemutatta
tűzoltóautóját, melybe szintén beülhettek a
lurkók. Az ÖTE jóvoltából a vizes céllövöldét
is kipróbálhatták.
Ezzel egy időben Kovács Zsuzsanna tanárnő
asztalánál is megjelentek a gyermekek, hiszen

a kézműves asztalt minden évben nagy érdeklődés övezi. Ezúttal sem maradhatott el a
csillámtetoválás, a palacsintasütés, a popcorn
és a vattacukor. A gyerekek a palacsinta után
üdítővel olthatták szomjukat, a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok pedig jégkrémet is
osztogattak, melyet idén a Magyarlaki Roma
Nemzetiségi Önkormányzat biztosított számunkra. Köszönjük nekik a felajánlást!
Az ugrálóvárban megállás nélkül szórakozhattak a kicsik, ugyanis három különböző
méretű ugrálóvár állt a gyermekek rendelkezésére. A nagyobbak a nagyteremben felállított
pingpongasztalnál üthették el az időt.
Újdonságként a kosárkörhinta, a lufi hajtogatás és fazekaskorongozás szolgált. A gyerekek
kiskutyát, kardot és virágot kaphattak modellező lufiból, a korongozásnál pedig Gazdagné
Újfalvi Anita ejtette ámulatba a gyerekeket
és szülőket egyaránt. Igazán csodás alkotások
születtek.

Az aszfaltrajzverseny alkotásait még napokig
láthattuk a Művelődési Ház előtti járdán. Ezt
követte a „Pinata” szétverése, mely idén egy
kicsit rövidre sikeredett, hiszen a gyerekek
hamar ellátták a csokival és cukorkával töltött
lovacska baját, amit vérre menő küzdelem
követett az édességekért.
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A rendezvény ezzel lassan a végéhez közeledett, még egy utolsó ugrándozás, még egy
palacsinta, csak még ne kelljen haza menni.
Örömmel nyugtáztuk, hogy aki eljött, biztosan
talált számára megfelelő elfoglaltságot.
Köszönjük Magyarlak Község Önkormányzatának támogatását, a szülők, nagyszülők és a
közösségi szolgálatot végző fiatalok helyszínen
nyújtott segítségét.
Egyesületünk a továbbiakban is szívesen
fogadja a fiatalok, szülők, nagyszülők segítségét
rendezvényeink előkészítésében és lebonyolításában egyaránt.
Markóné Magyarics Bettina (MIKE)
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Gombák és mérgeik
A csapadékos, meleg időjárásnak köszönhetően a gombaszezon
is beköszöntött. A nedves meleg hatására tömegesen nőnek a
gombák, aminek rendszerint nagyon örülnek a gombakedvelők.
Az ehető gombák száma valójában elég nagy, ezekből vidékeinken
néhány közkedveltebb fajt fogyasztunk, ilyen a vargánya, rókagomba, galambgomba, őzláb gomba, szegfűgomba, csiperkefélék,
stb. Tudjuk azonban, hogy vannak olyan gombák, amelyek nem
csupán alkalmatlanok az emberi fogyasztásra, hanem mérsékelten
vagy halálosan mérgezőek.
A gombák a növényekhez hasonlóan erős bioaktív vegyületeket
tartalmaznak. A köztudattal ellentétben a kalapos gombák csupán
3 százaléka mérgező, és vannak olyan gombák, amelyek a gyógyhatásukról ismertek (ilyen például a Ganoderma gomba, amely
immunerősítő, rákellenes hatásáról ismert). Bizonyos mikroszkopikus gombák is megbetegíthetik az emberi szervezetet, ezeket a
megbetegedéseket mikózisnak nevezzük (ilyen betegség a lábgombásodás, szájpenész, stb.). A gombamérgezéseket azonban nem az
élő gombasejtek, hanem az általuk termelt toxinok okozzák, és ezek
hatásukban nagyon különbözhetnek egymástól, jellemzően csak bizonyos gombafajokban fordulnak elő. A mérgezéseket két csoportba
oszthatjuk, az egyik a mikotoxikózis, amelyért az élelmiszerekben
található mikroszkopikus penészgombák méreganyagai felelősek (gabona magvakon, takarmánynövényeken megtelepedő penészgombák
toxinjai, amelyek akár rákkeltőek is lehetnek). A másik típusba
tartoznak azok a mérgezések, amelyeket az elfogyasztott gombában
található toxikus anyagok okoznak, ezt nevezzük mycetizmusnak,
ezekre térünk ki.
Legveszélyesebb mérgezést a gyilkos galóca
és néhány rokon faja
okoz. A gyilkos galóca
illata és íze kellemes, a
mérgezés először gyomor- és béltüneteket,
hasmenést, hányingert,
lázat okoz, kimerültség
érzése, esetenként ájulás is bekövetkezhet. A
tünetek ezután pár napra enyhülhetnek, akkor
azonban májkárosodás
és súlyosabb esetben
halál a mérgezés következménye. A mérgezés
lappangási ideje akár 24
óra is lehet, ezért a gyomormosás már nem segít. A gombatoxin a májban a májsejteket
károsítja, mivel a szervezet enzimjei nem képesek azt lebontani. A
kezelés során akut gyomormosást, epe-eltávolítást végeznek, aktív
szén és C-vitamin adagolása mellett.
Bizonyos pókhálósgombák (mérges pókhálósgomba) okozta mérgezések súlyosságukat tekintve hasonlóak a gyilkos galóca okozta
mérgezésekhez. A lappangási idő itt azonban még 17 nap is lehet, ami
azt eredményezi, hogy a mérgezéseket nehezen lehet összefüggésbe
hozni a gomba elfogyasztásával. A tünetek között étvágytalanság,
fejfájás, gyakori vizelés, izomfájdalmak, később veseleállás szerepel,
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amelynek következménye lehet a halál. A túlélési esély kevés, ebben
az esetben is dialízis vagy veseátültetés szükséges.
A redős papsapkagomba mérge hasonló lappangási időt mutat a
gyilkos galóca mérgével, májkárosodás mellett idegrendszeri tünetekkel is jár. A mérgezés terápiájában hasonlóan járnak el, mint a
gyilkos galóca esetében, B-vitamin pótlással kiegészítve.
A légyölő galóca a mesebeli piros pöttyös gomba. A toxinja a
muszkarin, amelyet bizonyos tölcsérgombák és susulykagombák is
tartalmaznak. A
mérgezés lappangási ideje rövid,
15 perc és 2 óra
között általában
már megjelennek
a tünetek: remegés, nyálfolyás,
lassú pulzus, könynyezés. A dózis
függvényében ez
a mérgezés is halálos lehet, a kezelés
a paraszimpatikus
idegrendszeri tünetek visszaszorítására irányul, ezt atropin adagolással érik el.
Gyakran használjuk a kifejezést, amikor valaki szétszórtan, nem
ésszerűen viselkedik, hogy az illető bizonyára „bolondgombát”
evett. Kevesen tudjuk azonban, hogy ez a gomba a párducgalóca,
és ennek toxinja okozza a súlyos hallucinogén tüneteket. Jellemző
még a felfokozott érzelmi állapot (részegséghez hasonló), heves
beszéd, görcsös nevetés, éneklés, tér- és időérzékelés elvesztése, ezt
hosszú, kábult, mély álom követi. A sámánok és varázslók is ennek
a gombának a mérgétől jutottak révületbe, kábítószerként is használják. A mérgezés nem halálos, általában káros következményektől
mentes a gyógyulás.
Bizonyos gombák (pl. tintagombák) csak adott körülmények
között mérgezőek, például alkoholfogyasztás esetén: vérnyomás
emelkedés, hőhullámok, remegés. Ezek a tünetek pár órán belül
elmúlnak, különleges kezelést nem igényelnek.
A leggyakoribb gombamérgezéseket a gyomor-bélrendszeri mérgezések teszik ki. Jellemző tünetük a hányinger, hasmenés, hányás,
és csak ritkán halálos kimenetelűek. Ilyen mérgezést okoz a farkas
tinórú, hánytató galambgomba, világító tölcsérgomba. A tünetek 1-2
nap után enyhülnek, megfelelő folyadékbevitel szükséges. Előfordul,
hogy gombás étel fogyasztása során a fentiekhez hasonló tüneteket
tapasztalunk, azonban sok esetben nem gombamérgezés, hanem
közönséges ételmérgezés áll a tünetek hátterében.
A gomba begyűjtése esetén legyünk körültekintőek, és csak olyan
gombát fogyasszunk, amelynek pontos meghatározását ismerjük.
Ne feledjük: egyetlen gyilkos galóca elegendő mérget tartalmaz
ahhoz, hogy egy négytagú család halálát okozhassa! Vigyázzunk a
környezetünk és magunk életére és egészségére, legyünk alaposak,
és bármilyen kétely esetén ne fogyasszuk el az adott gombát. Jó
egészséget!
György Emőke gyógyszerész
Gyergyószentmiklós
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ÉGI KÖZBENJÁRÁS –
Brenner János atya boldoggá avatása
Mintegy húszezer hívő gyűlt össze a Szombathelyi Egyházmegye
örömteli ünnepére, Brenner János vértanú papunk boldoggá avatására
május elsején Szombathelyen, az Emlékmű-dombon. A szentmise
főcelebránsa Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja
prefektusa, szónoka Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása volt.
Jelen voltak a Magyar Püspöki Konferencia püspökei, köztük természetesen Veres András a Szombathelyi Egyházmegye korábbi, illetve
Székely János személyében jelenlegi püspöke is. Utóbbi köszöntötte a
megjelenteket, nagy szeretettel kiemelve Brenner János öccsét, Brenner
József nagyprépost atyát. Köszöntőjében hangsúlyozta: „A helyen,
ahol egykor egy istentagadó diktatúra ünnepei zajlottak, ma felragyog az
evangélium fénye. Az emlékhelyet birtokba veszi Krisztus, üzenve, hogy ő
a történelem ura, a bárány, akit megöltek, mégis él. Ő az, akiért Brenner
János is életét áldozta, nagyobb minden földi hatalomnál.”
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Ferenc pápa apostoli levelét Angelo Amato bíboros tolmácsolta:
Elfogadva testvérünk,
Székely János szombathelyi megyéspüspök,
valamint sok más püspök testvérünk
és számos hívő kérését,
és miután megkaptuk
a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának véleményét,
apostoli tekintélyünknél fogva megengedjük,
hogy Isten Szolgája, Tiszteletreméltó
BRENNER JÁNOS
vértanú, áldozópap,
Jézus Szíve szerinti pásztor,
szolgálva saját híveit
és megvédve az Oltáriszentséget, akit egy beteghez vitt,
mostantól kezdve a Boldog nevet viselje,
és hogy ünnepét megtarthassák
a jogban előírt módon és helyén,
minden év december 15-én,
mennyei születésének napján.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Kelt Rómában, Szent Péter székénél,
az Úr 2018. esztendejében, április 23-án
pápaságunk hatodik évében.
Ferenc pápa
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Erdő Péter bíboros szentbeszédében megköszönte a boldoggá avatást,
beszéde végén pedig útravalóul ajánlotta: „Kérjük hát Brenner Jánosnak, a jó pásztornak, az Oltáriszentség vértanújának közbenjárását.”
Mostantól égi közbenjárónk ő, Magyarlak szolgáló papja, akit bátran
kérhetünk nehézségeinkben, fordulhatunk hozzá imáinkkal. Magyar-
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lakon továbbra is rózsafüzért imádkozunk minden hónapban az utolsó
csütörtökön este fél 7-kor templomunkban, ezentúl már Boldog Brenner
János atya szentté avatásáért, valamint egyéni szándékainkért az ő égi
közbenjárását kérve.
(Forrás: Magyar Kurír katolikus hírportál)
Frigy József

A Magyarlaki Egyházközség május-júniusi életképei

Az idén is részt vettek magyarlakiak a Csíksomlyói búcsún, melynek ezévben Marian Adam Waligóra pálos szerzetes volt az ünnepi
szónoka.

A Csángó mise minden évben az egyik legmeghittebb esemény
Pünkösd vigiliáján Csíksomlyón.

Magyarlaki zarándokok is részt
vettek az idén tizenkettedik alkalommal megrendezett gyalogos
zarándoklaton Mária Bildre.

Gyula atyának segített lelkes favágócsapatunk a Csörötneki
Plébánián a téli tüzelő felaprításában.
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Az Eucharisztia ünnepén a
magyarlaki hívek is állítottak
és díszítettek sátrat az Úrnapi
körmenetre Csörötneken.
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Beszámoló a Magyarlaki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület működéséről
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében
szeretnék beszámolni az egyesület éves munkájáról, jövőbeni terveiről.
Az előző 2017-es év kedvezőbb időjárási
viszonyai miatt kevesebb vonulásunk volt,
mint az idei év első felében. Tűzesetekhez
az előző évben hét esetben, műszaki mentéshez (autó baleset, fakidőlés, pincék vízzel
való eláradása, csőtörések, darazsak eltávolítása miatt) tizenhét esetben vonultak
tűzoltóink.

Az idei év viharai, csapadékos időjárása
már az eltelt fél év alatt több feladatot adott,
mint az egész előző esztendőben. Falunkban
öt helyen szivattyúztunk pincéket, kutakat.
Rábagyarmaton egy alkalommal hajnali fél öttől
délután egy óráig szivattyúztak tűzoltóink, majd
rögtön indultak tovább a Vadása-tóhoz, ahol a
védőgát megerősítéséhez kellett homokzsákot
rakni este kilenc óráig. Itt szeretném megköszönni a vezetőség nevében a hősies helytállást
a mentésben résztvevő tűzoltóinknak.

Ezeken a feladatainkon kívül 7 új tűzoltótársunk elvégezte a 40 órás tűzoltó tanfolyamot, sikeres vizsgát tettek. A területi
versenyen második helyezést értünk el, a
megyei mentőcsoportok versenyén az ŐrségGoricko-Raab mentőcsoport tagjaként első
helyezést értünk el az előző évben. Mentőcsoport, valamint tűzoltási és mentési minősítési gyakorlaton vettünk részt, mindkét
gyakorlaton megfelelő minősítést kaptunk.
2018-ban is adtunk be pályázatot a NEA
működési pályázat kiírásra, sajnos várólistára kerültünk, így valószínűleg csökkentek esélyeink a támogatás elnyerésére. Az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
tűzoltószövetségi pályázatán a tűzoltószertár
felújítására nyertünk 1 millió 35 ezer forintot,
ebből az összegből, valamint a vasgyűjtésből
és a személyi jövedelemadó 1% támogatói
adományokból befolyt összegeket e célra
felhasználva szeretnénk bővíteni tűzoltószertárunkat. Itt szeretném megköszönni
a vasgyűjtés során nekünk adott hulladék
vasat, mellyel önök is hozzájárultak, hogy a
bővítést, felújítást megkezdhetjük. Vezetőségünk nevében kérem, továbbra is támogassanak bennünket adományaikkal, hisz jó
célokért, önökért, falunkért, embertársaink
megsegítéséért dolgozunk.
Még egyszer is köszönjük támogatásaikat a tűzoltó egyesület vezetősége nevében.
Dancsecs Imre az egyesület elnöke

Vasgyűjtés
A Magyarlaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület az előző évekhez hasonlóan ismét
vasgyűjtést tervez 2018. augusztus 4-én reggel 8 órától. Háromház elejétől
indulva haladunk majd, falunk összes mellékutcáját bejárva a falu végéig. Kérjük, ne pakolják ki a kapu elé a nekünk szánt vashulladékot, majd tűzoltóink
kihordják önöktől.
Amennyiben a fenti időpont nem megfelelő, kérjük bármelyik tűzoltó társunknak jelezzék a 06-30/600-3356 vagy a 06-70/663-2214-es telefonszámokon,
és az önök által jelzett időpontban érte megyünk.
Az egyesület vezetősége nevében köszönöm támogatásukat, az összegyűjtött
vas árát tűzoltószertárunk megújítására, bővítésére fordítjuk majd.
Jelmondatunk: „Segítsen, hogy segíthessünk! Önökért, falunkért,
embertársainkért.”
Tisztelettel a vezetőség nevében:
Dancsecs Imre az egyesület elnöke
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje.
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Negyedik helyen a Magyarlaki Sportkör
Június 10-én egy győztesen megvívott mérkőzéssel fejeződött be a Magyarlaki Sportkör
focicsapatának remek szereplése a 2017-18as megyei III. osztályú bajnokság körmendi
csoportjában. Harminc bajnoki mérkőzést
vívott a csapat, melyek közül 17-et nyert
meg, 3 mérkőzés eredménye zárult döntetlenre. A döntetlenek alacsony száma is azt
igazolja, hogy nem játszottunk langyos, nézőriasztó meccseket, a téli hetedik helyről a
negyedikre előre lépő csapatunk az előttünk
végzett egyesületeknek is méltó partnere volt
az idény során.

Ismételten kiemelném a csapat alacsony
átlagéletkorát, külön név szerint megemlítve
néhány fiatalembert – Böröndi Kristófot,
Mesics Rolandot és Horváth Róbertet, akik
18 éves koruk ellenére már alapembernek
számítanak csapatunkban. Kristóf kapusként
bontogatja szárnyait, és nyújt egyre megbízhatóbb teljesítményt, Roland és Robi pedig a
góllövő listán foglalnak el előkelő helyezést.
Roland nevezetesen a szezon házi gólkirálya
12 megszerzett góljával.
A pályán kivívott sikerek értékelése
mellett az egyesület támogatói, aktivistái is

elismerést érdemelnek. Jelentős társadalmi
munkát vállalnak, közös csapatépítő rendezvényeket szerveznek, kétkezi munkájuk
mellett anyagilag is támogatják a csapatot,
a sportegyesületet.
Összességében megállapíthatjuk, hogy jó
most magyarlaki focistának lenni, mi szurkolók pedig szeretnénk ezeknek a sikereknek
továbbra is a „haszonélvezői” lenni. Csak így
tovább, ezzel a kitartással!
2-3 LAK!!!
Frigy József

„A víz szalad, a kő marad, a kő marad...”
(Wass Albert)

Trianoni megemlékezés
A nemzetünk számára mindmáig fájó sebeket okozó, szívünknek, lelkünknek
feldolgozhatatlan döntéseket hozó Trianoni Békediktátum 98. évfordulóján
az Önkormányzat nevében Monek Gyula polgármester és Frigy József alpolgármester helyezett el koszorút a Kultúrház előtti Trianoni Emlékműnél.
Fehér Tamás egy szomorú hangulatot árasztó katonanótával tisztelgett az
évfordulón egy szétszakított – mégis megtörhetetlen – nemzet előtt.
Frigy József
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Rendszeresen jelentkezünk a Hírmondó hasábjain magyarlaki önkormányzati hírekkel. Forrásként a képviselő-testület ülésein készült jegyzőkönyveket használjuk, melyek teljes részletességgel tartalmazzák az üléseken megtárgyalt témaköröket, az egyes napirendi pontok
eredményeképpen megszületett döntéseinket. A jegyzőkönyvek hivatali időben bárki számára
hozzáférhetőek a Polgármesteri Hivatalban, e rovatunkban csak egy kivonatot próbálunk nyújtani a közérdeklődésre számot tartó döntéseinkről, önkormányzati rendeletekről, határozatokról.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
TESTÜLETI ÜLÉS 2018. JANUÁR 12.
• Ezévi első testületi ülésén a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot a településkép védelméről. A rendelethez kapcsolódóan
megszünteti két korábbi helyi védettség alatt álló Kossuth Lajos úti
ingatlan védettségi státuszát, mivel az ingatlanon álló lakóépületek
homlokzatát az eredetivel nem megegyezően alakították át, így az
épület védett értékei részben megsemmisültek.
• Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon” című pályázat részeként hoz határozatot a testület. A háziorvosi
rendelő felújítására vonatkozóan a műszaki ellenőri tevékenység
elvégzésével a testület megbízza a gyöngyösfalui székhelyű Oregon
Mérnöki Iroda Kft.-t 400 ezer forintos díjazással. A kivitelezési
munkákra lefolytatott eljárás eredménytelen volt, azt meg kell
ismételni. Jelenleg az építőiparban sajnos nehéz kivitelezőt találni
bármilyen munkára.
• Döntés születik Hegyalja úti telekalakításról és ingatlanvásárlásról.
Több ingatlant is magában foglaló tranzakció keretében telekalakítási engedélyezési eljárást kezdeményez az Önkormányzat,
valamint határoz arról is, hogy az egyik újonnan kialakult ingatlan
tulajdonrészét 1 millió forint vételáron megvásárolja a tulajdonos
körmendi magánszemélytől.
EGYÜTTES ÜLÉS 2018. JANUÁR 29.
• Csörötnek, Kondorfa és Magyarlak községek képviselő-testületei
a csörötneki Művelődési Házban megtartott együttes ülésén első
napirendi pontban több tételben is módosítják a Csörötneki Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését. A bevételi és
kiadási főösszegek módosítására kerül sor mintegy 1 millió 275
ezer forintos összegben, kiadások kerülnek átcsoportosításra 637
ezer forint összeggel.
• Elfogadják a képviselő-testületek a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, 40 millió 178 ezer Ft
bevételi és kiadási főösszeggel. A bevételi főösszegből a három
önkormányzat hozzájárulása 6 millió 789 ezer forint. A közös hivatal intézményi létszámkeretét 8 főben állapítják meg a községek
képviselő-testületei.
TESTÜLETI ÜLÉS 2018. MÁRCIUS 2.
• A testületi ülésen elsőként rendelet születik Magyarlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről. A 158 millió forintot
meghaladó költségvetési főösszeg tartalmazza a beruházásainkra
már elnyert pályázati támogatások összegeit is.
• Elfogadja a képviselő-testület a polgármester 2018. évre vonatkozó
szabadságtervét.
• Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon” című TOP pályázatos projekt keretében a háziorvosi rendelő
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felújításának építési kivitelezésére szerződést köt a testület bruttó 20
millió 710 ezer forintos vállalkozói díjjal a legkedvezőbb ajánlatot
adó gasztonyi székhelyű Musits Építőipari Kivitelező és Szolgáltató
Bt.-vel. Mivel a pályázaton elnyert összeg a költségeknek csak
mintegy háromnegyedét fedezi, ezért a képviselő-testület az elnyert
támogatáshoz képest magasabb valós piaci ár miatt költségnövekmény kérelmet nyújt be.
Egy másik pályázat benyújtásáról is határoz a testület. Az „Élhető
Vidékért – Települések közösségi célú fejlesztése” című LEADER
felhívásra pályáz az önkormányzat, „Rendezvénytér kialakítása”
címmel. A pályázat keretében egy fedett rendezvénytér kialakítása valósulhatna meg a Kultúrház mögötti területen. Az elkészült
tervek szerint egy 144 m2 alapterületű, térkövezett, fa szerkezetű,
betoncserép fedésű építményről van szó, amely később bővíthető. A
project keretében 8 új parkolóhely kialakítása is szükségessé válik.
A 6 millió feletti összköltségvetésű projekthez az önkormányzat
másfél millió forint összegben biztosít önerőt.
A Magyarlaki Sportkör beruházási és működési támogatásra benyújtott kérelmét a képviselő-testület a kérelem hiányosságai és
a szükséges mellékletek hiánya miatt elutasítja.
A képviselő-testület megtárgyalta a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” című felhívásról szóló előterjesztést, és határozatában a magyar emberek és kultúra, valamint a kereszténység
értékeinek megóvása érdekében a felhívás céljait támogatja. A
határozatban Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. Egyúttal a településekre komoly
fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv
és a bevándorlás-szervező Soros-szervezetek ellen.
Az egyéb napirendi pontok között elsőként a képviselő-testület Tóth
Vanda magyarlaki lakos kérelmére a Természetvédelmi Világalap
(WWF) Föld Órája nemzetközi környezetvédelmi akciójához
kapcsolódó magyarlaki rendezvényhez 10 ezer forint támogatást
biztosít.
Monek Gyula polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az éves tagdíjat
2018-tól kezdődően 20 Ft/fő helyett 25 Ft/fő összegben állapította meg. A képviselő-testület határozatában a megemelt tagdíjat
tudomásul veszi.
Megtárgyalásra kerül az egyik Hegyalja úti telken épített kerítés
telekhatártól eltérő nyomvonalon történt létesítése következtében előállt rendkívüli helyzet. A testület helyt ad az ingatlan
tulajdonos kérelmének, a kerítésoszlopok elhelyezésével kialakult
állapot fenntartását és rendezését elfogadja, amennyiben az ezzel
kapcsolatos költségeket, azaz az elkerített terület vételárának,
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továbbá a telekalakítási engedélyezési eljárás földmérői és ügyvédi
munkadíjának, illetve igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését
a tulajdonos vállalja.
Polgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé
a 2017. évi hozzájárulást nem kell megfizetni.
Elmondja, hogy a Horváth Kálmán ügyében folyó per másodfokon
folytatódik, miután mindkét fél jogorvoslattal élt.
A Magyar Posta Zrt. a község irányítószámának visszaállítására
vonatkozó kezdeményezést elutasította. Sem a döntéssel, sem annak
indokolásával testületünk nem ért egyet, ám mivel az irányítószámok megállapítása a postai szolgáltatás-nyújtáshoz kapcsolódik, a
döntésbe sajnos bele kell nyugodnunk.
Zárt ülés keretében egy korábbi határozatának fellebbezését bírálja
el a képviselő-testület.

EGYÜTTES ÜLÉS 2018. ÁPRILIS 12.
• Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek képviselő-testületei a csörötneki Kuntár Lajos Művelődési Házban megtartott
rendkívüli együttes ülésén határozatot alkotnak a „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében
Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén” TOP
pályázatos projekt megvalósításához kapcsolódó eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról. A projekt keretében kerülhet sor a
belterületi csapadékvíz-elvezetés megoldására az érintett községek
területén.
• Ugyanezen projekt keretében elindításra kerül a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás is. A közbeszerzési eljárás
összértéke 141 millió 541 ezer forint, ebből a Magyarlakra eső összeg
51 millió 837 ezer forint. Ajánlattételre hét gazdasági szereplő, építőipari cég felkérésére kerül sor. Kijelölésre kerülnek a közbeszerzés
bíráló bizottságának tagjai, a bizottság elnöke Dr. Markó László a
Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.
• Szintén e projekthez kapcsolódóan az egyes községek a beruházás
által a saját közigazgatási területükön érintett ingatlanokat kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítják.
TESTÜLETI ÜLÉS 2018. ÁPRILIS 26.
• Rendkívüli testületi ülés keretében a magyarlaki képviselő-testület elsőként Monek Gyula polgármester beszámolóját hallgatja
meg és fogadja el a 2017. december 22. – 2018. április 26. közötti
időszakban végzett munkájáról.
• Pályázat benyújtására tesz javaslatot Monek Gyula polgármester.
A 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása keretében javaslatot tesz az útfelújításból kimaradt
négy önkormányzati út – Móra Ferenc út, Erdő út, Temető út
és Rákóczi Ferenc út – felújítását célzó pályázat benyújtására. A
munkálatok teljes költségvetése 17.6 millió forint, ezen költséghez
az önkormányzat 2.6 milliós hozzájárulása szükséges. A képviselőtestület a pályázat benyújtását támogatja, egyben nyilatkozik, hogy
a szükséges önrészt saját forrásból biztosítja.
• Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is részt kíván venni önkormányzatunk – Csörötnek Község Önkormányzatának gesztorálása
mellett – a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
meghirdetett pályázaton. A magas fajlagos költségek miatt adja
be az önkormányzat évről-évre ezt a pályázatot.
• A pályázatokhoz kapcsolódóan polgármester úr elmondja, hogy
a folyamatban lévő, illetve a még el nem bírált pályázati önerők
előteremtése érdekében sajnos kénytelen az önkormányzat egyes
vagyonelemeinek elidegenítésére. Bevételi forrás lehet a Hegyalja
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úti telek értékesítése, vagy a posta melletti – szintén az önkormányzat tulajdonában álló – bérlakás eladása. A képviselő-testület
az önkormányzati lakás jelenlegi helyzetét megvizsgálva, annak
eladása mellett határoz. Kijelöli értékesítésre az Önkormányzat
forgalomképes üzleti vagyonába tartozó Magyarlak Kossuth Lajos
út 240/3. szám alatt található, 88 m2 alapterületű társasházi lakást
és a hozzá tartozó 1017 m2 területű ingatlannak a lakáshoz tartozó
tulajdoni hányadát, 14.5 millió forint irányáron. Az ingatlanra
kötött bérleti szerződést 2018. június 30-i hatállyal felmondja.
• A Szentgotthárdi Család- és Gyermekjóléti Központ megkeresésére a
képviselő-testület a központ nyári gyermektáborának megszervezését
– a magyarlaki résztvevő gyermek költségeihez hozzájárulandó – 8
ezer forinttal támogatja.
• Az egyebek napirendi pont alatt polgármester úr tájékoztatja
a képviselőket egy lakossági észrevételről, melyben az Erdő út
rossz állapotára hívja fel a bejelentő a figyelmet, illetve kéri az út
javítását. Az út felújítása pályázati támogatásból lehetséges csak,
az úthibák javítását az önkormányzat elvégzi, a veszélyes kátyúkat
kibetonozza.
• Az egyre szebben kiépülő Hegyalja úttal kapcsolatban elmondja,
hogy az ivóvíz-rendszer bővítése folytatódhat, a szennyvízhálózat
bővítését azonban terveztetni és engedélyeztetni kell. Remélhetőleg
a közművön képződött használati díj terhére a költségek elszámolhatók lesznek. A közút kialakításánál a jelenlegi megoldással lehet
számolni, az építkezések miatt más burkolat kialakítása egyelőre
nem célszerű.
TESTÜLETI ÜLÉS 2018. MÁJUS 9.
• Szintén rendkívüli testületi ülés keretében kerül megtárgyalásra
néhány sürgős feladat. Elsőként a településrendezési eszközök elfogadására irányuló teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárása
kerül napirendre. A lakosság részéről nem érkezett észrevétel, a
különböző hatóságok által jelzett módosítási igények átvezetésre
kerültek a végleges tervdokumentációban, melynek végső szakmai
véleményezését az állami főépítésznél kezdeményezi a képviselőtestület.
• Határozatot alkot a képviselő-testület a Brenner János Turista
Pihenő bérleti és szolgáltatási díjairól. Eszerint az igénylők által
fizetendő napi bérleti díj 10 ezer forint, a használati víz (nem
ivóvíz) biztosítása alkalmanként 5 ezer forint lesz július 1-től
kezdődően. Továbbra is érvényben marad az a kitétel, miszerint
az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, továbbá helyi,
illetve közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységet végző
civil szervezetek részére az épületet térítésmentesen biztosítja az
önkormányzat, a polgármester döntése alapján.
• Monek Gyula polgármester elmondja, hogy a Szőlőhegyen a turista
pihenő feletti területen az önkormányzat nem saját tulajdonú
területet is birtokol, mely területtel kapcsolatban elbirtoklási
per megindítását javasolja. A képviselő-testület határozatban
támogatja a javaslatot, a keresetlevél benyújtására a polgármestert
meghatalmazza.
• Szintén polgármester úr tájékoztatja a képviselőket a Hegyalja út
bővítésének helyzetéről. Következő lépésként az önkormányzatnak az út- és közműfejlesztéseket kell megvalósítania. A testület
egyrészt határoz az önkormányzati tulajdonban lévő telekre a
vezetékes ivóvíz bevezetéséről, másrészt felkéri a polgármestert,
hogy a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének tervezéséhez és
kivitelezéséhez, valamint a közút ideiglenes burkolata és csapadékvíz-elvezető árok kivitelezéséhez szükséges ajánlatok beszerzéséről
gondoskodjon.

15

ÖNKORMÁNYZAT

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ
EGYÜTTES ÜLÉS 2018. MÁJUS 14.
• Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek képviselő-testületei a csörötneki Kuntár Lajos Művelődési Házban megtartott
rendkívüli együttes ülésén határozatokat hoznak a „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében
Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén”
TOP pályázatos projekthez kapcsolódóan a településrendezési
eszközök módosításáról. Döntés születik – az egyes önkormányzatok részéről külön-külön, de azonos tartalommal – egyrészt a
projekthez kapcsolódó előzetes környezetvédelmi vizsgálatok
ismeretében a tervet érintő környezeti vizsgálat elhagyásáról,
másrészről a partnerségi egyeztetés lezárásáról, és a végső szakmai
véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezéséről.
EGYÜTTES ÜLÉS 2018. MÁJUS 28.
• Ugyanezen projekt kapcsán hoz újabb határozatokat Csörötnek
és Magyarlak községek képviselő-testülete a csörötneki Kuntár Lajos Művelődési Házban megtartott együttes ülésén. A
településrendezési eszközök módosítása érdekében lefolytatott
tárgyalásos eljárás során a beérkezett véleményeket, a tárgyalás
eredményét, az állami főépítész záró véleményét megismerve a
testületek döntenek a településszerkezeti terv és a helyi építési
szabályzat módosításáról.
EGYÜTTES ÜLÉS 2018. MÁJUS 28.
• Csörötnek, Kondorfa és Magyarlak községek képviselő-testületei
az előző üléssel azonos napon és helyszínen megtartott együttes
ülésén elfogadásra kerül a Csörötneki Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója. 40 millió 461
ezer forint bevétel és 38 millió 896 ezer forint kiadás mellett
a maradvány 1 millió 565 ezer forint, mely összeg a képviselő-testületek döntése alapján nem kerül elvonásra a közös
hivataltól, marad a hivatal 2018. évi költségvetésében feladat
nélküli tartalékként.
EGYÜTTES ÜLÉS 2018. MÁJUS 30.
• Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek képviselő-testületei a csörötneki Kuntár Lajos Művelődési Házban megtartott
rendkívüli együttes ülésén a három községnek a belterületi
csapadékvíz-elvezetés megoldását célul kitűző közös pályázata ügyében vált szükségessé újabb határozatok meghozatala.
A közbeszerzési bíráló bizottság által értékelésre kerültek a
projekt kivitelezésére beérkezett ajánlatok. A beérkezett négy
ajánlat közül kettő a hiánypótlásra való felkérés után is érvénytelennek minősül. A másik kettő ajánlat megfelel a támasztott
formai és alaki szempontoknak, ezen ajánlatok érvényesek, így
az ajánlattevőkkel – a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.-vel
és a VÍZÉPTEK Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató
Bt.-vel – a tárgyalás lefolytatható.
TESTÜLETI ÜLÉS 2018. MÁJUS 31.
• A testületi ülés rendes napirendi pontjai előtt a képviselőtestület meghallgatja a Hegyalja úti telken épített kerítés
telekhatártól eltérő nyomvonalon történt létesítésében érintettek észrevételeit. Az ingatlan tulajdonosai nem vitatják,
hogy a kerítés nem pontosan a telekhatáron létesült, de annak
eltávolítását, illetve a képviselő-testület március elején meghozott határozata szerinti eljárást egyaránt túl költségesnek
vélik. Kérik az önkormányzatot, hogy az önkormányzati telek
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leendő vevőivel kötendő megállapodásban egy minden érintett
fél számára elfogadható megoldást rögzítsenek majd, melyet a
két szomszédos telek tulajdonosai és az önkormányzat is megnyugtató rendezésnek tart.
Előirányzatok módosítására kerül sor az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésében, majd a képviselő-testület beszámolót
hallgat meg az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, az
előirányzatok teljesítéséről. A beszámolót elfogadja és rendeletet alkot az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Módosítja a testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.
A vagyonrendelet az ASP szakrendszerrel kapcsolatos rendelkezésekkel egészül ki.
Helyt ad a képviselő-testület a Magyarlaki Ifjúsági Kulturális
Egyesület kérelmének, az igénylő részére 60 ezer forint működési
támogatást és 98 ezer forint programtámogatást állapít meg az
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
A Hegyalja út bővítésével kapcsolatos aktuális ügyek között
elsőként az utca eddigi elnevezését hagyja jóvá, mely döntésre
a helyrajzi szám változása miatt volt szükség.
Szintén a Hegyalja úttal kapcsolatban Monek Gyula polgármester elmondja, hogy az önkormányzati telekre a vízóraakna
telepítése megtörtént, az ivóvíz a jövő héten bevezetésre kerül.
A szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének engedélyes tervének
elkészítését a szombathelyi székhelyű Szemes és Fia Kft. nettó
120 ezer forint díjért vállalja, e feladattal a kft.-t a képviselőtestület megbízza.
Polgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy a belterületi
vízrendezési pályázat keretében tervezett vízilétesítmény nyomvonala egy a Magyar Állam résztulajdonában lévő ingatlant is
érint, ezért azt meg kell szereznie az önkormányzatnak. A földterület a Nemzeti Földalapba tartozik, ezért a vételi ajánlatot a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek kell megküldeni, jelezve
a vételi szándékot, az ajánlati árat, valamint a tulajdonszerzési
célt magában foglaló képviselő-testületi határozatot. E határozatot a testület meghozza, ajánlati árként 60 Ft/m2, azaz 31
ezer 521 forint összeget határoz meg.
Az egyebek napirendi pont alatt szóba kerül az óvodánál történt
csőtörés, polgármester úr beszámol a hiba elhárításáról és a
káresemény biztosítónál történő bejelentéséről.
Szintén Monek Gyula polgármester tájékoztatását hallgatják
meg a képviselők a belterületi vízrendezési pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás jelenlegi
állásáról. Az ajánlattételi határidő lejárta után megtörtént az
ajánlatok bontása, mely alapján megismerhetők az ajánlattevők és az ajánlati áraik. Mai napon sor került a tárgyalásra is.
A Vízéptek Bt. képviseletében megjelent Bugovics János a
vállalkozás benyújtott ajánlatát némiképp csökkentve a magyarlaki munkarészre nettó 80 millió forintos ajánlatot tett.
A beruházás támogatása nettó 53 millió 837 ezer forint, vagyis
még a csökkentett ajánlat is túl magas, több, mint 48 %-os
eltérést jelent. Mivel a pályázatban önrésszel nem számolnak
az önkormányzatok, a többlet fedezésére költségnövekmény
kérelmet nyújtanak be. Ennek elbírálásáig a közbeszerzési
eljárásban nyertes kihirdetésére, illetve vállalkozási szerződés
megkötésére nem kerül sor.
Lakossági jelzésre Puskás Ferencné Kati szorgalmazza, hogy az
önkormányzat helyezzen ki szemétgyűjtőt a játszótérre.
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Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület
döntése szerint, a temetőknél elhelyezett konténereket az önkormányzat megszünteti.
Ennek oka, hogy a figyelmeztető tábla ellenére sokan nem csak
a temetőkből származó hulladékot helyezték el a konténerekben.
Rendszeresen találtunk lakás építkezéskor, felújításkor keletkezett
hulladékokat, autóbontásból alkatrészeket, autógumit, belső kárpitot,
több alkalommal heverőket, hűtőszekrényeket, televíziókat, festékes
vödröket, sorolhatnám még hosszasan a konténerbe hordott lakossági
hulladékot. Az ilyen hulladékot az ingatlan elől, lomtalanításkor
elszállították.

Feltehetően nem csak a falunkból hordták egyesek rendszeresen
a hulladékot a konténerekbe, hanem más településekről is. Igyekezetünk ellenére sem sikerült tetten érni a „szemét tulajdonosait”
szállítás közben.
Tájékoztatásul: egy konténer ürítése 48 ezer Ft + a konténer bérleti
díja. Az önkormányzat továbbra is gondoskodik a temetőben keletkezett temetői hulladék (száraz virágok, koszorúk) elhelyezéséről.
Monek Gyula polgármester

Magyarlaki országgyűlési választási eredmények
A 2018. április 8-án megtartott Országgyűlési választáson községünkben a választási
névjegyzékben szereplő 644 lakos közül 499-en
éltek szavazati jogukkal, mentek el szavazni
a Kultúrházan kialakított szavazókörbe. Ez
a választásra jogosultak több mint 76 %-a,
jóval meghaladta az országos 70 %-os részvételi arányt.
Az egyéni jelöltekre történő szavazáson a
szavazatszámlálók 482 érvényes szavazólapot
találtak az urnákban, valójában két jelölt kapott értékelhető számú szavazatot.
V. Németh Zsolt választókerületünk eddigi
képviselője, a Fidesz-KDNP jelöltje a leadott
érvényes szavazatoknak éppen kétharmadát
kapta, 321 voksot. Ezzel az eredménnyel a vas
megyei 3-as számú választókerületben fölényes
győzelmet aratott.
Második helyen szép számú szavazattal a
Jobbik jelöltje Bana Tibor végzett, a szavazatok kerek 30%-át söpörte be, összesen 145
voksot. Ő egyéni mandátumot nem szerzett,
a Jobbik országos listáján viszont ő is bekerült
a Parlamentbe.
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E két jelöltön felül még 18 másik jelölt indult az egyéni körzetben, közülük hárman kaptak
szavazatot Magyarlakon, de ők
is mindhárman 10 szavazat alatt
maradtak.
Az országos listás szavazáson
még nagyobb Fidesz-KDNP fölény mutatkozott Magyarlakon,
a pártlistás szavazáson a 23 párt
közül 340 szavazatot kapott a
győztes párt. Itt az érvényes szavazatok száma 488 volt, tehát a
nyertes párt elvitte a szavazatok
70 %-át.
Országos szinten elmondható,
hogy Magyarlakhoz hasonló eredmények születtek, a megalakuló
Parlamentben a Fidesz-KDNPnek 133 képviselői helye lesz, ez
2010 után ismét kétharmados
többséget jelent. Képünkön a
2018-as parlamenti patkó.
Frigy József
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Jegyzői tájékoztató a településrendezésről
Magyarlak Község Önkormányzata településrendezési feladatkörében
eljárva a 2007. évben készített településrendezési eszközeit felülvizsgálta, és a Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióval
összhangban az alábbi új szabályozást fogadta el:
1. Településszerkezeti tervet a 41/2018. (VI. 28.) határozattal. A
településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges
műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó
térbeli kialakítását és elrendezését.

2. Helyi építési szabályzatot – és mellékleteként a szabályozási tervet
– a 7/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet megalkotásával. A helyi
építési szabályzat (röviden: HÉSZ) a település közigazgatási területének
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és
épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos
helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
Az új településrendezési eszközök 2018. augusztus 1-jén lépnek
hatályba, és megtekinthetők a község honlapján, valamint az önkormányzati hivatalban.
Dr. Markó László jegyző

Felújítások Magyarlakon
ÓVODA ÉS SPORTÖLTÖZŐ TETŐ FELÚJÍTÁS
A két funkciót betöltő épület tetőszerkezetének felújítása, a tetőburkolat cseréje valósul meg a közeljövőben 4.3 millió forintból.
A pályázaton elnyert támogatáshoz mintegy 700 ezer Ft önrészt
biztosít az önkormányzat. A kivitelezési munkák a nyári óvodai
szünidő alatt (július 23. – augusztus 31.) valósulnak meg.
Ezzel a beruházással megoldódik a beázások által okozott sok-sok
kellemetlenség az óvoda és a sportöltöző tekintetében.

ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁS
A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával újul meg az orvosi
rendelőnk. Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
címmel megjelent pályázat keretében az önkormányzat 18.3 millió
forint támogatást nyert a felújítás költségeinek fedezésére.
A felújítási munkálatok várhatóan július végére befejeződnek. Az
energetikai felújítás kapcsán nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre,
mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítására, tetőfelújításra, napelemes
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rendszer kialakítására, a homlokzat szigetelésére, parkolók kialakítására
és a kerítés felújításra kerül sor.
Eszközbeszerzés is szerepelt a benyújtott pályázatban, melynek
köszönhetően többek közt defibrillátort is vásárolhatunk az elnyert
forrásból. Annak elhelyezéséről a későbbiekben dönt a képviselőtestület. A munkálatok befejezéséig a lakosság a csörötneki orvosi
rendelőben részesül orvosi ellátásban. Az ebből adódó kellemetlenségekért megértésüket kérjük.
Monek Gyula polgármester
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Virágos Magyarlakért
„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.” Ha a mondás igaz, Magyarlakon mindenki jó ember.
Az önkormányzat képviselő-testülete minden évben faluszemlét tart a nyár elején. Ez
év június második felében, a belterület és a
belterülettel szomszédos ingatlanok állapota
volt az elsődleges szempont. Évről évre jobbá,
szebb hellyé válik községünk. Bizonyítja az a
tény, hogy az ez évi szemle során a jegyzetelni
való esetek sora az elmúlt évekhez viszonyítva
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elenyésző volt. Nagyon jó érzés volt látni
a gondozott, virágos lakóingatlanokat, az
ingatlanok környékét, a frissen nyírt füves
területeket.
Magyarlak 2018-ban is benevezett a Virágos
Magyarország Környezetszépítő versenybe,
amelynek célja, hogy szó szerint és turisztikailag is felvirágoztassa az országot. A verseny
nem csak a helyi lakosok életét teszi szebbé,
hanem jelentős turizmusélénkítő hatással is
bír.

Összegezve a tapasztalatokat, Magyarlak
Község Önkormányzat Képviselő-testület nevében megköszönöm mindenkinek
a fáradozását, anyagi áldozatvállalását környezetünk, községünk virágos összképének
kialakításában.
Helyi versenyünket – a Virágos Magyarlakért – a szokásos módon tartjuk 2018-ban is,
a legszebb három portát augusztusi Falunapunkon részesítjük elismerésben.
Monek Gyula polgármester
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Recept – Szezámos párna Herczegné Baki Rózsától
HOZZÁVALÓK:
60 dkg liszt, 25 dkg margarin, 30 dkg tehéntúró, 1,5 dl tejföl,
2 tojássárgája, 1 evőkanál só, 3 dkg élesztő, 1 dl tej, 1 evőkanál
cukor, 10 dkg sajt.
A tetejére: tojásfehérje, szezámmag.
ELKÉSZÍTÉSE:
Az élesztőt felfuttatjuk a cukros tejben, majd a sajt kivételével
összeállítjuk a tésztát. Letakarva 30 percig pihentetjük.
Téglalap alakúra kinyújtjuk, megszórjuk a sajttal, és a szélesebb
vége felől feltekerjük. Ismét pihentetjük, majd kb. kétujjnyi vastagra
nyújtjuk. Késsel beirdaljuk, kissé felvert tojásfehérjével lekenjük,
majd szezámmaggal szórjuk.
Pizza szeletelővel felvágjuk tetszőleges formákra. 20 percig sütjük
200 fokon.
Jó étvágyat!

Áramszünet

Falunapi megbeszélés

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az E.ON közlése
alapján 2018. augusztus 6-án (hétfőn) 8 órától várhatóan 16
óráig Magyarlak teljes területén – a szőlőhegyi részen is – áramszünet lesz.
Monek Gyula polgármester

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az augusztus 25-én tartandó falunapi rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélést augusztus
3-án (pénteken) 18 órakor tartjuk a Művelődési házban.
Várunk mindenkit, aki a szervezésben és a lebonyolításban segítő
szándékkal szeretne részt venni.
Monek Gyula polgármester

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

A Magyarlaki Hírmondó
felhívásai
Magyarlaki anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Simon Zoltán Zsolt és Racker Edina.
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
SZÜLETÉS:
Sarang Norbert és Racker Éva fia: Levente,
Takács Imre és Ropos Edina fia: Milán,
Rónai Péter és Kovács Renáta fia: Ádám.
GRATULÁLUNK!
HALÁLOZÁS:
Vass László,
Éri István Lászlóné (szül.: Mézes Rozália),
Dancsecs Imréné (szül.: Támis Erzsébet Mária).
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?
„„Aki másokat győz le, mindig beszennyeződik.
De aki önmagán győzött, megtisztul általa.” (Örkény István)

