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Dancsecs Imre Magyarlak Község Díszpolgára
Falunapi rendezvényünk idén egy különleges
díjátadónak adott otthont. Településünk történetében először került sor díszpolgári cím átadására.
A cím birtokosával, Dancsecs Imrével készítettem
rövid interjút múltról, jövőről és az önkéntes
munkáról.
Kérdéseimet írásban adom oda, nincs ideje, akkor is mennie kell valahova. Most az
orvosi rendelőhöz, aztán a tűzoltószertárhoz.
Mindig úton van, mégis kedvesen elveszi a kis
papírkámat, melyre a kérdéseimet igyekeztem
felírni, és udvariasan megkérdezi, hogy mire kell.
A válaszokat hamar megkapom, úgy látszik sok
a mondanivalója. Nem csoda, hiszen nyugdíjas
létére igazán elfoglalt és tevékeny ember.
1952. október 27-én születtem Magyarlakon, második gyermekként – kezdi életrajzát. Az általános iskolát Magyarlakon és
Csörötneken végeztem, majd Szentgotthárdon ipari iskolába jártam. Mezőgazdasági kovácsként végeztem. 5 évig a helyi Termelőszövetkezetben dolgoztam kovácsként. 1975-től
a Szentgotthárdi Kaszagyár melegüzemében

végeztem munkámat a gyár bezárásáig, majd
az Opel gyárban a Focuson Logistics Kft.-nél
helyezkedtem el, ahol targonca és nehézgépkezelői jogosítványt szereztem
OKJ tanfolyamon. 5 év után innen
mentem nyugdíjba 2007-ben.
1975. márciusában kötöttem házasságot Támis Erzsébet Máriával,
két gyermekünk született, Jutka és
Ildikó. 2005 augusztusában megszületett unokánk, Emese. Feleségemmel 43 évig éltünk együtt. Sajnos
ez év május 27-én másfél év súlyos
betegség után elhunyt.
– Mi késztette arra, hogy egy egyesület vagy a képviselőtestület tagja
legyen? Egyáltalán hány szervezetben
tartják számon falunkban?
– Az önkormányzat munkájában az első ciklustól részt veszek
képviselőként. Döntéseimmel próbáltam mindig a falu érdekeit szem
előtt tartani. A tűzoltó egyesületbe
1968-ban léptem be Klement Ernő akkori parancsnok kérésére. Az
Egyházközségnek szintén a kezdetektől fogva tagja vagyok.
A falunkért mindig próbáltam
megtenni mindent, ami erőmből

tellett. Becsületből, emberségből és szeretetből adni, segíteni mindig fontos volt és
lesz számomra. Szinte nincs olyan középület,
amelynek építésében vagy felújításában nem
vettem részt.
– A településen főként tűzoltóparancsnokként
ismerik, ha jól érzem ez az egyesület áll legközelebb a szívéhez. Hogy alakult itt a karrierje és mit
tartogat még itt az Ön számára a jövő?
–1983-ban választottak az egyesület vezetőjének Tóka Ferenc parancsnok halála
után. 1983-ban elvégeztem a tűzoltó parancsnoki tanfolyamot. Pályázatokat írtam
(melyekből a legtöbb sikeres volt), a nyert
pénzből eszközöket vásároltunk, vagy éppen eszközöket nyertünk, és elmondhatjuk,
hogy egyesületünk a mai kor követelményeinek megfelelően tudja ellátni feladatát.
Természetesen nem csak az én érdemem,
hanem a lelkes csapatnak, akik szabadidejüket feláldozva sokat tesznek az egyesületért.
Köszönet nekik érte!
Lassan kiöregszem a nehéz munkából, de
szerencsére vannak lelkes fiatalok az egyesületben, akik tovább viszik a stafétát. A
fiatalok a jövő zálogai. Meg kell becsülni,
segíteni, biztatni őket, nehogy kedvük vesszék
az önkéntes munkától.
– Mit tanácsolna a mai fiataloknak, miért
érdemes önkéntes munkát vállalni?
A következő generációnak azt tudnám tanácsolni, hogy önzetlenül, becsülettel kell
vállalni a közösségért végzett munkát. A
közösségért, a faluért adni, tenni jó dolog,
hiszen adni jobb, mint kapni.
Meglátják, milyen jó örülni mikor elvégeznek egy munkával és elmondhatják, „ebben is
benne van a kezem munkája”. Amikor embertársainknak segítünk, ha bajban vannak, az ő
hálájuk és örömük mindennél többet ér.
Önéletrajzában pedig már szerepelhet a dátum:
2018. augusztus 26. Ezen a napon vehette át a
Magyarlak Község Díszpolgára kitüntetést. És
Ő ott állt a színpadon meghatódva, könnyekkel a szemében. Talán eszébe jutott minden:
az élete, nehézségek, öröm és bánat. És őszintén bízom benne, hogy azt gondolta magában:
„MEGÉRTE”.
Markóné Magyarics Bettina

TARTALOM
HITÉLET

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Az Orvosi Rendelő belülről

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél;
e földön lakozzál és hűséggel élj.” (Zsoltárok könyve 37,3)
Dancsecs Imrénél méltóbb helyre nem kerülhetett Magyarlak község díszpolgári címe, akinek – nem egészen kívülálló
szemmel nézve – talán a fenti mottó vezérli és írja le legszemléletesebben egész életét, közéleti tevékenységét. Talán
nem tudatosan éli ő így életét, azt szoktuk mondani: „így
született, ő ilyen, így szeretjük”. Hite nyújt neki biztos alapokat, amire építkezve jócselekedeteit a mindennapokban
megtapasztalhatjuk. Szolgálat ez a javából, amely egy falu
közösségét gazdagítja. Sőt, falunk határain is túlmutat, hiszen
tűzoltóparancsnokként csapatával számtalan alkalommal segített a környékbeli települések bajbajutottjain tűzeseteknél,
vízkároknál, baleseteknél. Ott volt a dunai nagy árvíznél is
2013 nyarán, amikor az egész ország összefogására volt szükség
a védekezés során. Győrújfalu és Dunaszentpál térségében
5 napon keresztül éjjel-nappal, szinte megállás nélkül töltötték
és rakták a homokzsákokat a gáton.
Nem az önkormányzat, nem egy testület adományozta a
kitüntető címet Imrének. Egy falu ismerte el tevékenységét,
egy falu közössége köszönte meg az elmúlt évtizedek odaadó
munkáját. Nem egy messziről jött ember kapta az elismerést,

hanem egyvalaki közülünk. Akinek mindannyian megtapasztaltuk, és jelenleg is megtapasztaljuk szerénységét, önzetlen
segítőkészségét, sokszor erejét meghaladónak látszó aktivitását,
eltántoríthatatlan tenni akarását.
Leginkább mégis Dancsecs Imre közösségépítő szerepét szeretném kiemelni. Jó példával jár előttünk: a tűzoltók szorgalmas
csapata előtt, az önkormányzati és egyházközségi képviselőtestületek tagjai előtt. Nem annyira tudatos tevékenység ez
részéről, de olyan hozzáállást képvisel Imre minden tevékenységében, amihez mindannyian igyekszünk felnőni. Az ő
példamutatása, amit mi próbálunk követni, egymást erősítő
folyamattá válik, ami aztán még inkább Magyarlak közösségének javát szolgálja.
A Magyarlakról festett képet pedig ez a fajta hozzáállás
ábrázolja legjobban kívülálló és itt lakó számára egyaránt.
A szorgalmas, tenni vágyó magyarlaki lakosok, a rendezett
külsejű falu mögött rejtező munkánk, a barátságos vendégszeretetünk, közéleti aktivitásunk az, ami bennünket leginkább
jellemez. Ehhez a képhez járul hozzá napról napra Dancsecs
Imre is. Legfőképpen emiatt örülök annak, hogy a díszpolgári
elismerést egy közülünk való érdemelte ki. Újságunk hasábjain is gratulálunk, de szívem szerint inkább úgy fogalmaznék:
köszönjük Imre!
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Elkezdődött a 2018/19. tanév
A szeptember 3-án 8 órakor tartott tanévnyitón megkülönböztetett szeretettel köszöntöttük a legkisebbeket, az első
osztályosokat.
Kíváncsi arccal, csillogó szemekkel, felhőtlen várakozással
tekintettek iskolás éveik elé. Nagyon várták már szeptember
harmadikát, hogy végre iskolások lehessenek. Kívánjuk nekik,
hogy a mindennapi kötelesség, a tanulás mellett sok élményben
legyen részük, találjanak új barátokat! Biztosak vagyunk abban,

hogy Szilvi néni – és természetesen mindannyiunk – segítségével, valamint szüleik támogatásával kinyílik számukra egy új
és izgalmas világ. Szeretnénk, ha ez a felfedezés, ez a csoda egy
életen át kísérné őket.
Kérjük őket, nézzenek előre, bízzanak magukban, hiszen most
már a Magyarlak- Csörötnek Általános Iskolájának diákjai!
Kovács Zsuzsanna
tagintézmény-vezető

Pályaorientációs nap
A 2018/2019. tanévben
szeptember 12-én volt a pályaorientációs napunk. Idén
is változatos programmal készültek pedagógusaink erre a
napra. Alsó tagozatos és ötödik évfolyamos tanulóinkhoz
meghívtunk néhány szakma
képviselőjét. Szakács, cukrász,
fogászati asszisztens, keramikus,
tűzoltó, rendőr érkezett a gyerekekhez, hogy beszéljen foglalkozása napos és árnyoldalairól.
Tanulóink nagy érdeklődéssel
hallgatták a felnőtteket. Minden bemutatott szakma képviselője tartogatott meglepetéseket a gyerekeknek. Ki apró
ajándékot hozott, ki fotókkal
illusztrálta az elmondottakat,
mások a munkaeszközök, védő
felszerelések, autók bemutatásával kötötték le tanulóink
figyelmét.
Minden közreműködőnek
köszönjük, hogy segített ezt a
napot hasznosan, ugyanakkor
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izgalmakkal bővelkedően eltölteni. Köszönjük Köncz Károlyné,
Simon Éva, Farschang Adriana, Tóth Béla és a Szentgotthárdi
Rendőrőrs munkatársainak az élményteli napot.
Iskolánk hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulói Szombathelyre utaztak ezen a napon az Arena Savariában megrendezett
pályaorientációs kiállításra. Az eseményen lehetőségük volt
kipróbálni magukat különböző ügyességi feladatokban, miközben
többféle szakmacsoporttal is megismerkedhettek. Több kiállító a
hasznos információk mellett apró ajándékokkal is kedveskedett
a gyerekeknek.
Reméljük, hogy az élmények segítenek tanulóinknak a pályaválasztásban, a képességeiknek leginkább megfelelő középiskola
kiválasztásában.
Kovács Zsuzsanna, tagintézmény-vezető
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Micimackó új kalapban
A legnagyobb változás óvodánkban a
nyáron megtörtént tetőcsere volt. Modern „kalapot” kapott az épület, a korábbi beázásoknak egészen biztosan búcsút
mondhatunk. Szükség is van a korszerűsítésre, mivel szeptemberben 17 óvodás
gyermekkel kezdtük el a nevelési évet, köztük nyolc kiscsoportos korú ovissal. Nagycsoportosaink hatan vannak, az előzetes
jelzések szerint gyermekeink összlétszáma
februárban már huszonegy főre növekszik.
Növekvő gyermekvállalási kedvet jelez ez
a tendencia Magyarlakon, aminek a több
feladat ellenére is nagyon örülünk.
Rojkó Gáborné, tagóvoda-vezető
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Visszapillantó – Szüret idején
A szőlőtermesztés, a bortermelés jellegénél fogva kissé kiemelkedik a más
növényekkel való foglalatosságok közül.
Már az ókori népek is megkülönböztetett
figyelmet és tiszteletet szenteltek e növénynek és a vele járó munkának. Mindez
a szőlőből készült bornak a régi emberek
számára varázslatosnak tűnő hatásából
eredeztethető, és a mai napig is élő hagyományoknak és megbecsülésnek lett
megalapozója.
Vidékünkön minden bizonnyal már a
rómaiak is termesztettek szőlőt. Hogy a
bortermelés folytonossága az ő korukig
nyúlik-e vissza, nem tudhatjuk biztosan.
Az első írásos emlék, amely a tágabb környezetünkben való szőlőművelésről hírt ad,
az 1198. évből való. Ebből megtudhatjuk,
hogy az apátságnak az alapítást követően
némely személyek a közeli Szentkúton
szőlőket adományoztak. Falunk, Magyarlak első említése a borral való foglalatosságnak köszönhető. A községen átvezető
úton a szomszéd birtok urai, az Ivánciak
szállítottak bort 1354-ben a stájerországi
piacok felé, amikor a szekerüket útonállók
támadták meg.
A középkorban a borkészítés az egészséges ivóvízhez való hozzáférés nehézsége
okán különös jelentőséggel bírt. Ahol erre
csak egy kevéssé is alkalmas hely kínálkozott, megpróbálkoztak a szőlőműveléssel.
Az akkoriban uralkodó kellemes, meleg
éghajlat kedvezett a szőlőnek, így nem
csoda, ha a mi falvaink határában emelkedő dombok napsütötte déli oldalain is
megtelepítették a szőlőt. A már említett
1198-évi adományok azt is mutatják, hogy
a szőlőkultúra már a ciszterciek megtelepedése előtt virágzott a vidéken, ám a
mi falvainkban minden bizonnyal csak a
szerzetesek birtoklása idején honosodott
meg e növény. Az 1570. évi adóösszeírás Lak, Huszász, Csörötnek, Gyarmat
és Farkasfa határában említ szőlőhegyet.
Az 1668-as összeírás név szerint felsorolja
a laki szőlősgazdákat: Molnár Gergely,
Ferencz Mihály, Böröczk Balázs, Lukács
Antal, Trombitás Wolfgang, Ősze Tamás,
Halász Gergely, Tóth Mátyás művelt szőlőt a hegyen.
A török háborúk időszakában, amikor a
gyakori zaklatások, az ide-oda vonuló katonaság okozta zavaros viszonyok mellett
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a hűvösebbre fordult, csapadékossá változott időjárás (amelyet kis jégkorszaknak
is neveznek) sem kedvezett a szőlőművelésnek, elnéptelenedtek a laki, huszászi és
csörötneki szőlőhegyek is.
A török kiűzése és a kuruc háborúk
elmúlta után, a beköszöntött béke megteremtette a feltételeket, hogy a hosszú
ideje elhanyagolt hegyeken megkezdődjék
a szőlő újratelepítése. Az 1700-as évek
harmadik harmadára a magyarlaki hegyen
a szőlőtelepítések meglehetősen nagy területet foglaltak el. Érdekes módon az akkori
Szőlőhegy nem teljesen esett egybe a mai
Szőlőheggyel. A Kámán-hegyen, melyet
ma Kányahegynek neveznek, nem voltak
szőlőültetvények. Ott szántóföldeket műveltek a gazdák. Az Öreghegy, amely már
a régi korokban is szőlőművességnek adott
otthont, ott kezdődött, ahol a Cigányutca felől a Kámán-hegy oldalán felfutó
út átbukott a dombok gerincén. Itt volt
a szőlőhegy bejárata, amit egy keresztfa
őrzött. Az Öreg Szőlőhegytől kissé délre,
attól szántók és rétek által elválasztva helyezkedett el az Új Szőlő Hegy. Itt valószínűleg csak az 1700-as években kezdődött

a szőlőművelés. Az Új Szőlő Hegyen túl
már az erdő fái következtek. A szőlőparcellák azonban hamarosan megjelentek a
Kámán-hegy déli lejtőjén is. 1813-ban már
Kámán Szőlői Diverticulumról és Kövecses
Szőlőről is olvashatunk. Szőlőtermesztésre
a domboldalaknak csupán a felső harmadát
használták, a völgy felé eső többi részen
szántók és rétek terültek el.
Az 1728-évi összeírásban felsorolt szőlősgazdák nevei: Báger Mihály, Dolgos
György és fia, Sass György, Pölcz Jakab,
Lőrincz Mihály, Pregus Miklós takács.
A szőlőhöz hozzátartoztak a pincék,
amelyek már a legkorábbi telepítések óta
ott álltak a parcellák út felőli végében.
A pincékben tartották a gazdák a szőlőműveléshez szükséges szerszámokat, ide
húzódtak be, ha hirtelen eső lepte meg
őket, ősszel itt dolgozták fel a szüret termését, préselték a mustot, majd itt tárolták a
bort. Telente ide járogattak fel a szükséges
borkezelési munkálatokat elvégezni, és a
bort iszogatni.
Ezenkívül itt lehetett jól eltűnni a világ
szeme elől. A korabeli bűnügyek nyomozati iratai sok érdekességet rejtenek. 1794-

Szüret a magyarlaki szőlőhegyen 1.
(Báger Ferencné, Ifj. Báger Ferenc, Monek Ferenc, Báger Terézia, Báger Ferenc)
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ben Barbarics Ádám, miután a
csörötneki vámnál egy vásárra
menő zsidó szekeréről ellopta
annak pénzesládáját, a lopott
pénzt a magyarlaki szőlőhegyen egy présházban olvasta
meg a komája segítségével.
Csáky László gróf, szentgotthárdi várkapitány 1640-ben
úgy vélekedett, hogy az egyik,
a Rábán túl zajlott portyában
résztvevő törökök, kiket Csáky
katonái sehol sem leltek, a
szőlőhegyek pincéiben húzták
meg magukat. Ezek a pincék
föld feletti, sárral tapasztott,
gerendavázas, zsúptetős építmények voltak, egészen kicsi
ablakokkal, hogy a meleg és a
tolvajok be ne szökjenek. Ennek ellenére előfordult, hogy
a zsiványok feltörtek egy-egy
pincét. 1793-ban Molnár József
magyarlaki gazda feltörte Dolgos György pincéjét és onnan
pénzt lopott.
1895 körül jelent meg
Csörötneken és Magyarlakon
a filoxéra. A századfordulóra
az utolsó tőkét is kipusztította.
Ezt követően a szőlőművelés

hosszabb ideig szünetelt. Azért
a hegyek nem maradtak megműveletlenül. A pincék álltak,
a gyümölcsfák tovább teremtek,
a szőlők alján a kis szántókat, kaszálókat továbbra is gondozták.
Az 1920-as évek közepén kezdték újra szőlő alá felásni a hegyet.
Az első évben csupán néhány
gazda vágott neki, de tíz év alatt
ismét betelepítették az egész hegyet. Kezdetben a betegségeknek
ellenálló direkt termő fajtákat
telepítették. A 60-as, 70-es évekig noah, elvina, kurmin, otelló
alkotta a kultúrát, azóta főleg a
permetezőszerek elterjedésével
párhuzamosan nemesebb fajtákat
is telepítenek.
A szőlőhegyi munkák legfontosabbika, szinte már ünnepnek
számító eseménye a szüret volt.
A szőlő érése idején a gazdák
csőszt fogadtak, aki a termésre
vigyázott. Megbízatása a szüret
napjáig tartott. A csősz gyakran
a szőlősgazdák közül került ki.
Mindenki úgy intézte dolgát,
hogy a kétnapos szüret idején
a hegyen tudjon munkálkodni. Ezen a két napon az egész

Szüret a magyarlaki szőlőhegyen 2.
(Tóth József, Tóth Mártonné, Tóth Ferenc)

Vasárnap délutáni családi összejövetel egy szőlőhegyi pincében (Tóth Józsefné, Tóth József, Tóth
Mártonné, ?, Mesics Ferenc, Tóth Lajos, Tóth Lajosné, Tóth Mária, Mesics Ferencné és Tóth Lajos
két gyermeke)

2018. október

hegy visszhangzott a szüretelők
vidám lármájától.
A 20. században szinte minden falubeli gazda, mind Magyarlakon, mind Csörötneken
törekedett arra, hogy a háza
körül szőlő is teremjen. Hogy
korábban is így volt-e, arra
adatok híján nem tudunk válaszolni. A hegybeli parcellákkal
ellentétben, a házak körül lugasra futtatva nevelték a szőlőt.
E lugasok termését elsősorban
csemegeszőlőként fogyasztották,
habár nem kimondottan csemegeszőlő fajtákat termesztettek. A
fogyasztásra szánt mennyiségen
felüli termésből bor készült. Az
1960-as években több háztartás
szőlőfeldolgozó eszközei újultak
meg a kereskedelemben kapható korszerű, gyári készítésű, egy
készletben árult szőlődaráló és
öntöttvas prés jóvoltából.
Magyarics István
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Tökmagolaj készítés Magyarlakon
Több évtizedes hagyományt ápol szorgalmasan családunk, a Mesics
család Magyarlakon: tökmagolajat készítünk évről évre. Elmondható
manapság, hogy a tökmag elültetésétől a késztermék előállításáig,
vagyis az olaj kisajtolásáig családunk immár mindhárom nemzedéke
részt vesz az egyes munkafázisokban.
Április végén, május elején a föld előkészítésével kezdjük a munkálatokat. A szántást, boronálást, talajmarózást traktorral végzik
a család fiatalabb férfitagjai, főként Lackó és Kristóf. A május
első hetében elültetett mag kikelése után a növényt legalább 2-3
alkalommal kapálni kell, feleségemmel Gyöngyivel kiegészülve ezt
a nem kis erőfeszítést igénylő munkafázist is a fiatalabb generáció
tagjai végzik. Osztrák és szlovén nagyobb gazdaságokban a kapálás
helyett gépesített permetezést végeznek, gyomirtóval küzdenek az
elgazosodás ellen. Bár a mai vegyszerek már igazán környezetbarát
termékeknek mondhatók, a mi családunk azt vallja, hogy a legkisebb esélyt sem szeretnénk megadni annak, hogy bármilyen kémiai
anyag kerüljön a töktermésünkbe, aztán végül a tökmagolajba. A
tök kapálását akkor hagyjuk abba, amikor a tök úgymond „elfut”.
A munkálatok azonban itt nem érnek véget, a megfelelő nagyságú
és minőségű tökmag „előállításához” ritkításra is szükség van, ezért
általában egy száron 2-3 kis tököt hagyunk, a többit lecsípjük.
A termelők örömére az idei év időjárása kedvezett a tök termesztésének, elég korán beérett a termés. Augusztus végén, szeptember
elején lehetett nekilátni a betakarításnak, a néhány kilós tököket
egyszerűen össze kell szedni a tökföldön, beszállítani a feldolgozás
helyére. Innentől lép színre az idősebb generáció, a mag kiszedése
már édesapám és édesanyám, Laci bácsi és Irén néni feladata szokott
lenni. Egy nagy asztalon kettévágják a tököket, majd a fél tököket egy
„kottatartóra” szúrják fel, ahol kezdődhet a kimagozás. Kézzel szedik
ki a magot egy edénybe, majd többször is alaposan megmossák, ezt
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édesanyám, Irén néni végzi nagy gondossággal. Ezután következik
a szárítás fázisa, ezt a feladatot csakis édesapám, Laci bácsi végezheti, aki kellő szakértelmet szerzett e téren az évtizedek folyamán.
A tökmag ugyanis lassú szárítást igényel, nem túl magas hőfokon
kell fűteni a szárítóhelyiségben, óvni kell nehogy a túlzott meleg
megégesse. Ha már kellően száraz a mag, ruhazsákokba töltjük, úgy
tároljuk az olajsajtolásig.
Ezt a végső munkaszakaszt novemberben végezzük, az olaj készítésének folyamatáról a Karácsony előtt megjelenő Hírmondóban
fogunk beszámolni.
Mesics László

2018. október

RENDEZVÉNYEK

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ

Falunap 2018
Ez évi Falunapunk, ahogy
már korábban is megszokhattuk, a délelőtt folyamán ünnepi
szentmisével kezdődött, melyet
plébánosunk Takács Gyula atya
mutatott be. Szentbeszédében
szimbolikusnak nevezte, hogy
községünkben a templom, mely a
lélek épülését szolgálja, valamint
az orvosi rendelő, mely a test épségének megőrzésére hivatott, az
út egymással szemközti két oldalán helyezkedik el, jelképezve
azt, hogy test és lélek épülése,
gondozása szorosan egybetartozó
feladatot ró ránk.
E párhuzam vonásával megelőlegezte községünk Falunapjának következő programpontját
is, ugyanis a szentmise után került sor a kívül-belül felújított
Orvosi Rendelő átadására – az
utca túloldalán. Nemzeti Himnuszunk eléneklése után Horváth Katalin konferálása mellett
a kisiskolások szép irodalmi előadása következett. A megjelent
magyarlaki lakosokat, önkormányzati képviselőket és vendégeket, köztük a közeli községek
polgármestereit, Kocsis Zsolt és
Takács Róbert urakat, Markó
László jegyző urat, valamint a
kivitelező cég képviseletében
Musits Gyula urat Monek Gyula
polgármester köszöntötte, méltatva a pályázatban bármilyen
módon részt vállalt tevékenységüket, kétkezi munkájukat.
Az avatóbeszédet dr. Kondora
Bálint a Vas Megyei Közgyűlés
alelnöke mondta el, aki vonzó
kinézetű épületnek nevezte a
felújított rendelőt, mégis a magyarlaki lakosok számára azt a
jókívánságot tolmácsolja, hogy a
rendelő avatása és megtekintése
után minél kevesebb alkalommal látogassák azt.
Gyula atya áldotta meg és hintette meg szentelt vízzel az épület falait kívül és belül, majd a
nemzeti szalag átadásával vettük
hivatalosan is birtokba Magyarlak új orvosi rendelőjét.
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A délutáni programok sora
Tóth Mártonné Gabi és a nyári
gyaloglásban részt vett felnőttek
koordinálása mellett a gyermekek
számára szervezett kincskereséssel kezdődött, stílszerűen a nyár
folyamán részletesen megismert
terepen, a Szőlőhegy és az azt
övező erdőkben, erdei utakon.
Közben elkészült a falunapi
ebéd is, a Kultúrház udvarán
felállított sátorba kellően korán érkezők még a kulturális
programsor megkezdése előtt
neki is foghattak a finom étek
elfogyasztásának.
Monek Gyula polgármester úr
köszöntője után a Magyarlaki
Asszonykórus „búcsúéneklése”
következett. A hivatalosan bejelentett utolsó fellépésre a színpadra hívták korábbi vezetőjüket
és tagjaikat is, megható pillanatokat élhetett át a jelenlévő szép
számú közönség, hosszú tapssal
köszönte meg az Asszonykórus
hosszú éveken át nyújtott tevékenységét. Ha ilyen formációban
nem is, közös együtt-éneklésre,
nótázásra az Asszonykórus tagjaival azért számítunk egy-egy
alkalom folytán a jövőben is.
Évek óta tartó hagyományként
került sor a Falunap keretében,
községünk minél nagyobb létszámban jelen lévő nyilvánossága
előtt a közösségért végzett tevékenységek elismerésére. Az idei
év abból a szempontból különleges évnek számít, mondhatnánk
akár történelmi eseménynek is,
hogy Magyarlak községben első
alkalommal került átadásra falunk legmagasabb rangú kitüntetése: a díszpolgári cím. A szép
elismerést Dancsecs Imre, vagy
ahogy többen ismerik „a Piroska
Imi, vagy csak röviden a Csiki”
kapta meg elsőként községünkben – első oldalunkon számolunk be e meghitt ünnepségről,
a díjazottal készült beszélgetéssel
kiegészítve.
Elismerést vehetett át községünkben végzett tevékenységé-
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ért, kiemelkedő munkájáért: Károly Andrea
(kultúra), Kovács Zsuzsanna (oktatás), Tóth
Mártonné Gabi (egészségfejlesztés). Szintén
elismerésben részesültek az aktív közösségi
életet élő egyesületeink tagjai kiemelkedő
tevékenységükért: Magyarlak ÖTE (szakmai
és közösségi munka), MIKE tagjai (rendezvények szervezése és lebonyolítása), Magyarlaki
Sportkör (a sportpálya felújítása, és a kiemelkedő bajnoki teljesítményért) valamint a
Magyarlaki Hírmondó szerkesztői (a lakosság
tájékoztatása terén végzett tevékenységéért).
A Magyarlaki Asszonykórus éveken át végzett kulturális tevékenységét polgármester
úr az emléklap mellett virágcsokorral és szép
ajándékkosárral köszönte meg.
A Virágos Magyarlakért faluszépítő versenyben az idei évben még több porta szerepelt nagy eséllyel, örömmel mondhatjuk,
hogy egész falunk – a főutcán és a mellékutcákban is – virágoktól, szebbnél-szebb dísznövényektől pompázik kora tavasztól késő őszig,
így aztán bár kellemes, de egyúttal nehéz is a
választás egy-egy verseny kapcsán. 2018-ban
a zsűri az alábbi három portát emelte ki és
díjazta kisebb ajándékokkal:
I. helyezett:
Véges József és családja
II. helyezett:
Tóth Imre és családja
III. helyezett:
Háklár Ferencné
Gratulálunk a díjazottaknak, egyben köszönjük nekik – és minden más kertészkedőnek is, hogy munkájukkal ápolják falunk
hírnevét, szorgalmas tevékenységükkel részt
vállalnak annak a képnek a kialakításából,
amely Magyarlakot egy szép, rendezett portákkal, közterülettel büszkélkedő faluként
írja le.
A délutáni kulturális programok során
ügyes gersekaráti kötélugró gyerekek műsorát
tekinthettük meg, majd a Mira Orient Art
duó színvonalas hastánc előadását élvezhettük, főként a férfinép ragadtatta magát
gyakori tapsra. A folytatásban a szentgotthárdi PresiDance táncegyüttes fiataljait csodálhattuk meg, sikkes kinézetüket, magas
szintű tánctudásukat egyaránt. Legnagyobb
örömünkre Könye Rozi személyében magyarlaki táncosnak is tapsolhattunk, a pár
évvel ezelőtti bájos gyermek helyébe már egy
elegáns táncosnő lépett a színpadra. Tánc
után fúvószene, Rápli Róbert karnagy által
vezényelt Szentgotthárd Város Fúvószenekarának műsora – mondhatjuk szokás szerint
– ismét osztatlan sikert aratott a szép számúra
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gyarapodott nézőközönség soraiban. E műsorszámnál is örülhettünk
magyarlaki szereplőnek, Jandrasics Eszter nagyszerű szaxofonjátékával
erősítette a gotthárdi csapatot. Az est utolsó fellépői a 90-es évek
elejének popsztárjai, Pap Rita és Bodnár Attila voltak, ők minden
korosztály számára hoztak dalokat, nem is maradt el a várt siker.
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Summa summárum, a 2018-as Falunap ismét bővelkedett látványosságban, szépségben, emlékezetes pillanatokban, melyekre jó
lesz emlékezni az elkövetkező hűvösebb hónapokban. Jól éreztük
magunkat az egész nap folyamán, köszönet a szervezőknek, közreműködőknek.
Frigy József
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Illóolajok és aromaterápia
Az illóolajok zsírban oldódó és így vízzel
nem elegyedő folyadékok, amelyek illékony
vegyületeket tartalmaznak. Főleg desztillációval (lepárlással) vagy hideg sajtolással (pl.
citrusfélék héjának sajtolása) nyerik ki őket

különböző növényekből, de létezik oldószeres kivonás és szén-dioxidos kivonás is. Az
illóolajok különféle kémiai vegyületekből
állnak, egyetlen olaj 5-20 vegyület elegye
is lehet. Az illóolajok a megnevezésükkel
ellentétben valójában nem olajok, mivel nem
hagynak zsíros nyomot papírra cseppentve,
ráadásul szobahőmérsékleten jelentős mértékben párolognak, nem úgy, mint az olajok. Az
illóolajok a növényi szervezet működésének
melléktermékei, melyek a virágokban, levelekben, gyökérben, fás részekben, kéregben,
ágcsúcsokban, érett és éretlen termésben,
magokban található mirigyekben szaporodnak
fel, illatuk általában jellemző az adott növényre, amelyből kivonták őket. Színük áttetsző,
kevés kivétellel (pl. a kamillából kivont illóolaj), és mivel a növény valódi eszenciáját
tartalmazzák, ezért csak kis mennyiséget kell
belőlük használni. Igen széles körben használatosak: kozmetikában, parfümök készítésénél,
gasztronómiában, gyógyszeriparban, aromaterápiában. Ezen kívül otthoni használatban
inhalálásra, lemosásra, fürdésre, borogatásra,
ételek ízesítésére alkalmazzuk őket.
Az aromaterápia olyan, növényekből
kinyert, terápiás vagy kozmetikai célokra
előállított olajok használata, amelyek révén
elősegíthetjük az egészség megőrzését, a szervezet egyensúlyának fenntartását, helyreállítását, valamint a jó közérzet biztosítását. Az
aromaterápiát már évezredek óta használják,
már az ókorban is használtak illóolajokat,
füstölőket, illatos fűszereket elsősorban a test
illatosítására és szakrális célokra. Szíriában a
lakomák végén a vendégek mirhával illatosított virágfüzérekkel a nyakukban távoztak. A
szantált, cédrust, mirhát, borókát, rózsát Babilóniában is ismerték és használták. A Biblia
szövegében is megtalálható a tömjén, mirha és
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a balzsam szó, papi beavatás pedig a mai napig
elképzelhetetlen illatos olaj nélkül.
Az aromaterápiában általában sohasem
csak egyetlen illóolajat használnak, hanem
több olaj elegyét, mert így sokkal erősebb
a kifejtett hatás egy adott problémára. Az
aromaolajok egy része csak külsőleg, egy része
csak belsőleg alkalmazható, ezért különösen fontos, hogy mindig tiszta, megbízható
forrásból származó illóolajat használjunk. A
minőségi termékek ugyan jóval drágábbak,
de egyrészt a hatásuk sem marad el, másrészt
jóval kevesebb csepp kell belőlük, így takarékosabbak is. A belsőleg használatos illóolajok
esetében vegyük figyelembe, hogy egy csepp
illóolaj hatóanyagtartalma megegyezhet 40
csésze, ugyanazon növényből készült tea
hatóanyagtartalmával! Az aromaterápiában
használatos aromalámpákat (vagy ahogy mifelénk használatosabb: párologtatókat) szinte
mindenki ismeri. Ezekben a lámpákban az
illóolajat vízbe cseppentve használjuk, mivel
a hő hatására felszabaduló vízgőz magával
viszi az illatanyagokat is, betöltve a légteret
az adott illóolajjal. A párolgáson kívül az
illóolajjal történő masszírozás, bedörzsölés,
fürdés a leggyakoribb aromaterápiás eljárás.
Ilyenkor az olajat mézbe, olajba, vagy zsíros
tejbe csepegtessük. Az illóolajok bár természetes kivonatok, ez még nem jelenti azt, hogy
minden esetben alkalmazhatóak. Ennek megfelelően bizonyos illóolajok nem használhatóak terhesség esetében: kámfor, eukaliptusz,
borsmenta, bazsalikom, kamilla, de kérdéses
a fahéj, szegfűszeg alkalmazása is. A vérnyomást növelő illóolajak használatát is óvatosan
kezeljük. Ilyenek: lavandin, rozmaring, izsóp,
kakukkfű (thymol). Alacsony vérnyomás
esetén pedig a következő aromaolajok használatát mérlegeljük: levendula, majoránna,
nárdus, ilang-ilang. Az illóolajokat kisgyermekek környezetében leginkább csak terápiás
céllal használjuk, ezzel is segítve a baba-anya
„illat-kapcsolat” kialakulását. A rózsaolaj,
római kamilla, levendula, mandarin, méz, vanília, kevés szantálfa az, amit alkalmazhatunk

csecsemők közelében, mint masszázsolajat,
fürdetőt, stb. A kömény, édeskömény, ánizs és
koriander emésztést segítő masszázsolajakban
nyújthat hasznos segítséget. Fontos, hogy kisgyermekek környezetében ügyeljünk az izgató,
élénkítő, extrém frissítő olajok kerülésére, ha
azt szeretnénk, hogy a kicsi megnyugodjon
(pl. mentol, kámfor).
Napozáskor és érzékeny bőr esetén kerülendő
olajok: citrus, vasfű, citromfű, angyalgyökér,
cickafark olaja, valamint az orbáncfűolaj,
amelyek napsugárzás hatására pigmentációt
okozhatnak a bőr felszínén. Epilepsziások és
asztmások esetében elsődleges szempont a
szagérzékelés megfelelő távolságból. Ha nem
tetszik az adott illóolaj vagy keverék, kerüljük
a használatát, a következő illóolajokat pedig
lehetőleg ne alkalmazzuk: rozmaring, kámfor,
zsálya, izsóp. Az édeskömény- és ánizsolajjal
is legyünk óvatosak. Ha az illóolaj véletlenül
a szemünkbe kerül, zsíros olajjal vagy vajjal
próbáljuk meg kitisztítani, majd kimosni és
forduljunk orvoshoz.
Ha valaki otthonát kívánja felszerelni a legszükségesebb illóolajokkal, elég, ha a következő
tizenkét illóolajat beszerzi, ezek kombinációjával a legfontosabb betegségek megelőzhetőek,
kezelhetőek: bazsalikom (mentális fáradtság,
migrén, köhögés, rovarcsípés), bergamott (depresszió, láz, herpesz, húgyhólyaggyulladás),
borókafenyő (méregtelenítés, ekcéma, menstruációs fájdalmak), borsmenta (puffadás, hasmenés, hányinger, homloküreg gyulladás), citrom
(májtisztítás, torokfájás, fogíny gyulladás, ízületi
gyulladás), eukaliptusz (bőrfertőzések, migrén,
reuma, hörghurut), ilang-ilang, (idegesség, magas vérnyomás, relaxálás, szexuális problémák),
kamilla (álmatlanság, szorongás, gyomorproblémák, ráncok, ficamok, nátha, allergia, kelés),
levendula (égési sérülés, sebek, rovarcsípés,
magas vérnyomás, görcsök), rozmaring (izomláz,
fejfájás, korpás haj), szantál (napszúrás, ekcéma, húgyúti problémák, stressz, impotencia,
torokfájás), teafa (bakteriális, vírusos és gombás
fertőzések, pattanások, húgyúti problémák).
Ne feledjük, ha az illóolaj nyomot hagy a
papíron, nem tiszta olaj, illetve lehet, hogy
csak illatosított olaj, aminek semmilyen
gyógyhatása nincs! Az illóolajok érzékenyek hőre, fényre, ezért csak sötét üvegben
tárolhatóak. Ha jól használjuk őket, nagyon
sokat segítenek jó közérzetünk és egészségünk
megőrzésében. Jó egészséget!
György Emőke, gyógyszerész
Gyergyószentmiklós
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Máriához gyalogszerrel
Az idei évben 11. alkalommal indult útnak
a gyalogos zarándoklat Mariazell-be július 17.
és 21. között. A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd szervezésében
körülbelül 50 ember vállalkozott erre a hosszú
útra. 5 nap alatt 175 km-t tettünk meg. Szentgotthárdról indult a lelkes csapat. Első nap
Bad Waltersdorf-ban szálltunk meg, másnap
este Birkfeld-en pihentük ki a gyaloglás fáradalmait, harmadnap Mitteldorf volt az úticél,
majd Niederalpl-ban töltöttük el az utolsó
estét. Végül az 5. nap délutánján fáradtan, de
nagy örömmel érkeztünk meg Mariazell-be.
Szállásaink két alkalommal tornateremben,
egyszer egy templom alatti vendégházban,
majd egy szállodában voltak.
Jómagam első ízben vettem részt ezen
a zarándoklaton. Utunk a szentgotthárdi
Nagyboldogasszony templom elől indult egy
hűvös nyári reggelen 6 órakor. Heiter Róbert
Gottfried atya a hosszú vándorlás előtt áldásban részesített minket.
Pár kilométer után már el is hagytuk Magyarországot és Ausztriában a Lafnitz folyó
mentén haladtunk. Itt mondtuk el az első
rózsafűzért. Ez az imádság minden nap része
volt utunknak, mint ahogy a gyaloglás közbeni szilencium és a naponkénti szentmise
is. Ezek az alkalmak segítettek abban, hogy
lélekben is töltekezzünk ebben a pár napban.
A szentmiséket Balassi István és Kovács Zsolt
atya celebrálta. Mindkét lelkipásztor végigjött
velünk az úton, így lehetőség volt napközben
lelki beszélgetésre, szentgyónásra is.
A táj számomra lenyűgöző volt. Steiermark
végtelennek tűnő dimbes-dombos legelőin,
hegyi ösvényein mendegéltünk, áthaladva
egy-egy kisebb településen. Előfordult, hogy
utunk erdőben, fenyvesben vezetett, ahol
szépen csordogáló patakokat is láthattunk.
A terep nem volt kihívásoktól mentes, hol
felfelé kaptattunk, hol meredeken lefelé lépdeltünk, illetve jó pár kilométeren keresztül
aszfalton is koptattuk cipőnket. De a szép táj
és a társaság mérsékelte fáradtságunkat, és a
vízhólyagok okozta fájdalmunkat. Szerencsére
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az időjárás is kegyes volt hozzánk és szárazon
megúsztuk az egész utat.
Végül a zarándokokról szeretnék pár szót
írni. Az életkor tekintettében nagy volt a
szórás, a legfiatalabb tag 17 éves volt, míg
a legidősebb 75. életévét is betöltötte már.
Lakhely szerint nézve igen sokfelől érkeztünk. Mégis az út alatt összeszokott csapat
lettünk. Bárki mellé is kerültem a gyaloglás,

étkezés során, nyitott volt egy kis beszélgetésre, ismerkedésre. Talán ezért is jók ezek a
zarándok utak, kilépve a mindennapokból,
az embernek van ideje a másikra, magára és
imádságban az Istenre.
A csapat nagy része már sokadik alkalommal
volt ezen az úton, úgy gondolom én is közéjük
fogok tartozni és jövőre is neki vágok.
Kovács Ágota
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SPORT

Jól szerepel focicsapatunk
Szeptember 23-án kértünk rövid összegzést a Magyarlaki Sportkör
focicsapatának kapitányától, Krajczár Zsolttól. Akkoriban csapatunk
1 győzelemmel és 4 vereséggel állt a tabella 13. helyén, érthetők hát
a csapatkapitány nem éppen a legjobb hangulatot sugárzó, mégis bizakodó szavai: „A tavaszi jó szereplés, jó szezonzárás után az őszi kezdet
nem sikerült valami megfelelően sikeresen eddig. Nagyon sok problémával
küzd meg a sportkör, a problémák többsége a régebbi időkből adódik.
Természetesen, mint mindig, megküzdünk a gondokkal. A játékoskeret
bővült két játékossal: Gyécsek Milán és Holecz Zoltán személyében. A
heti edzésszámot felemeltük két alkalomra, szerdán és pénteken is készülünk a hétvégi meccsekre. Kitűzött céljaink vannak, bízunk benne, hogy
sikerülni is fognak. Most lehet, hogy kisebb mélyponton van a csapat, de
reméljük, hogy ez nem tart sokáig. Szeretnénk ott folytatni, ahol tavasszal
abbahagytuk, és szezon végére ismét a tabella tetején lesz Magyarlak.
Tehát összegezve: a jó eredmény, jó szereplés eléréséhez elengedhetetlenek
a jelenlegi változások. Többet erről nem árulnék el, remélem a következő
számban már konkrétan elmondhatom, ami végbement és sikerült.”
A bizakodás aztán valósággá vált, a szekér éppen szeptember vége
felé indult be, sorozatban 4 győzelemmel felküzdötte magát csapatunk
az élmezőnybe, a táblázat 5. helyére, vagyis úgy tűnik, beigazolódnak
a kapitány szavai, a több edzés, a Horváth Ferenc („Pötyi”) edző által
irányított szakmai munka kezd gyümölcsözni.
Ugyanakkor a csapat körüli szervezési tevékenységek is zajlanak
gőzerővel, akárcsak a lelkes közösség által a pályán és annak környékén
végzett munkálatok.
Hasonló, vagy még sikeresebb folytatásban bízva szurkoljunk magyarlaki fiataljainknak: 2-3 LAK!!!
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 2018. JÚNIUS 28.
• Monek Gyula polgármester elmondja, hogy a településrendezési
eszközök készítésére vonatkozó teljes eljárás lezajlott. Ennek a
folyamatnak mintegy zárásaként a képviselő-testület határozatban fogadja el a véglegesített településszerkezeti tervet, valamint
rendeletet alkot a helyi építési szabályzatról.
• Megtárgyalja és elfogadja a képviselő-testület a Magyarlakot érintő
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló éves
átfogó értékelést.
• Polgármester úr ismerteti dr. Bors Gabriella háziorvosnak a háziorvosi körzet két rendelőjében tervezett rendelési idejére vonatkozó
javaslatát. A javaslat községünkre nézve kedvezőtlenebb rendelési
időt eredményezne, ezért a képviselő-testület polgármester úr
javaslatára további egyeztetést kezdeményez a háziorvossal és a
csörötneki önkormányzattal.
• Csörötnek Község Önkormányzata is elindította a településrendezési eszközök készítésére irányuló eljárását. Az erre vonatkozó
dokumentációt képviselő-testületünk megismerte, azzal kapcsolatban észrevételt nem tesz, az Önkormányzat a rendezést befolyásoló
tervvel nem rendelkezik. Ennek következtében a testület a településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárásában
a továbbiakban nem kíván részt venni.
• Két civil szervezet támogatási kérelmét bírálja el a képviselőtestület. A Polgárőr Egyesület Magyarlak támogatási kérelmének
helyt ad, és az igénylő részére 100 ezer forint működési támogatást
állapít meg. Az Együtt a gyermekekért Közalapítvány támogatási
kérelmének részben ad helyt, az igénylő részére 25 ezer forint
támogatást állapít meg.

• Jelentős összeg megtakarítását eredményezheti éves szinten a
képviselő-testület azon határozata, melyben a köztemetőkben
keletkező hulladékok gyűjtésére a konténeres hulladékkezelési, és
-elszállítási szolgáltatást a Müllextől a jövőben nem veszi igénybe;
a temetői hulladék gyűjtéséről a köztemetők területén elhelyezésre
kerülő hulladékgyűjtő tárolókban gondoskodik.
EGYÜTTES ÜLÉS 2018. AUGUSZTUS 7.
• Csörötnek, Kondorfa és Magyarlak községek képviselő-testületei a
csörötneki Kuntár Lajos Művelődési Házban megtartott együttes
ülésén elsőként az önkormányzati főépítész megbízásáról tárgyalnak. Pro és kontra hangzanak el érvek főépítész foglalkoztatása
mellett és ellen, az eltérő álláspontok miatt további egyeztetéseket
tartanak szükségesnek a testületek.
• A Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését módosítja a három falu képviselő-testülete. A kondorfai kirendeltség
hivatali helyiségei felújításra kerültek, a dolgozók által használt
néhány eszközt azonban cserélni kell, e célra 100 ezer forint kiadási
összeg átcsoportosítást szavaznak meg a közös hivatalt alkotó falvak
testületei.
• Zárt ülés keretében a képviselő-testületek tanulmányi szerződés
megkötésére vonatkozó kérelemről tárgyalnak.
TESTÜLETI ÜLÉS 2018. AUGUSZTUS 16.
• A testületi ülésen módosításra kerül a díszpolgári cím alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet.
• Zárt ülés keretében díszpolgári cím odaítéléséről dönt a magyarlaki
képviselő-testület.

Kormányablak Busz
FIGYELEM! – Módosult időpontok!
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szentgotthárdi Járási Hivatal
illetékességi területén a mobilizált ügyfélszolgálat (Kormányablak
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Busz) ügyintézői minden páratlan hét hétfőjén (09.24., 10.08.,
11.05., 11.19., 12.03.) az alább felsorolt településeken a feltüntetett
ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket okmányirodai (személyi
igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány, elkészült okmányok átadása), valamint kormányablakban
beadható (családtámogatások, nyugdíj, egészségbiztosítás, szociális
ellátások) ügyekben:
9:00 - 10:00 APÁTISTVÁNFALVA
10:30 - 11:30 MAGYARLAK
11:45 - 13:15 CSÖRÖTNEK
13:30 - 14:45 RÁBAGYARMAT
A Kormányablak Buszban a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított. Monek Gyula, polgármester
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Útfelújítás – Árpád út
Magyarország kormányzata az
elmúlt években több évtizede
halogatott utak építéséhez és
felújításához látott neki, olyan
munkálatokat végezve, amelyek fontosak az itt élők életminőségének javítása terén.
Az infrastrukturális fejlesztések
fontossága képviselő-testületünk
számára is elsődleges feladat.
Magyarlak Község Önkormány-

zata pályázatot nyújtott be a
kistelepülési önkormányzatok
alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatása jogcímen kiírt pályázatra. A 2017. november 16.
napján kelt miniszteri döntés
értelmében pályázatunk 1 millió 250 ezer Ft támogatásban
részesült. Kizárólag az alábbi célokra lehetett az elnyert összeget
felhasználni: belterületi út, híd

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

Magyarlaki anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Tóth Szabolcs és Sali Adrienn,
Hompasz Péter és Roman Viktória,
Nagy Ádám és Horváth Magdolna Szilvia
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
SZÜLETÉS:
Farkas Rolf és Szilágyi Éva lánya: Júlia,
Tóth Szabolcs és Sali Adrienn lánya: Enikő.
GRATULÁLUNK!
HALÁLOZÁS:
Szukics Péter.
NYUGODJON BÉKÉBEN!

vagy járda építése, felújítása,
karbantartása.
Községünk önkormányzatának
képviselő-testülete a rossz állapotban lévő Árpád út felújítása
mellett döntött. Az Önkormányzat a költségekhez 1 millió 500
ezer önerőt biztosított.
A kivitelezési munkát a Varga
és Varga Építőipari Kft. végezte,
korábban a Hunyadi János út és

a Rákóczi Ferenc út egy szakaszát újították fel mindannyiunk
megelégedésére.
Az elkövetkező időszak feladatai közt szerepelnek a Móra
Ferenc út, Erdő út, Petőfi Sándor
út és a Rákóczi Ferenc út egy
szakaszának felújítása és az utak
menti járdák építése.
Monek Gyula
polgármester

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 jfrigy@gmail.com email
címre szíveskedjenek elküldeni, vagy személyesen juttassák el
Frigy Józsefhez.

Jótanács, jó tanács?
Ne azt reméld, hogy Isten megkímél a szenvedéstől, hanem azt,
hogy erőt ad hozzá!

