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Sorsdöntő áprilisi választás – 2022
Őszintén szólva nem volt ne-

héz dolgom, amikor kérdéseim 
megfogalmazásával készültem 
erre az interjúra. Előbányásztam 
4 évvel ezelőtti Magyarlaki Hír-
mondónkat, amely „Sorsdöntő ta-
vaszi választás” című vezércikkel 
jelent meg. Idemásolom a négy 
évvel ezelőtti cikk kezdő mon-
datát: „Mi magyarok általában 
szeretünk drámát gyártani minden 
egyes politikai választásból, de talán 
nem járunk messze az igazságtól, 
amikor a 2018 évi országgyűlési 
választást a „tét” nagysága miatt 
valóban sorsdöntőnek nevezzük.”

Akkor, 2018-ban a migrációs 
folyamat elutasításával védtük 
meg – sikerrel – családjainkat, 
Magyarország békéjét. Most, 
2022-ben a fenti „sorsdöntő” jel-
ző még a négy évvel ezelőttinél is 
nagyságrenddel aktuálisabbnak, 
érvényesebbnek, húsbavágóbb-
nak tűnik. A minket körülve-
vő világ egyre erőszakosabban 
kérdőjelez meg evidenciákat, 
alapvetéseket. Álmunkban sem 
gondoltuk, hogy védekeznünk 
kell olyan felvetésekkel szemben, 
amelyek mindezideig életünk 
természetes részei voltak.

Ezekről a kihívásokról, a 2022. 
évi voksolás tétjéről, Magyaror-
szág sorsdöntő választásáról kér-
dezzük térségünk, Vas megye 3-as 
számú egyéni választókerületének 
jelenlegi országgyűlési képviselő-
jét, egyben a Fidesz – Magyar Pol-
gári Szövetség képviselőjelöltjét 
V. Németh Zsoltot.

– Hírmondó: Muszáj a 
mindannyiunkat foglalkoztató leg-
újabb fejleménnyel, az orosz-ukrán 
háborúval kezdenünk. Magyaror-
szág több tekintetben is érintett, 
a Kárpátalján élő magyar testvé-

rek révén, de az oroszokkal való 
jó gazdasági viszonyunk révén is. 
Mennyiben lehet hatással minden-
napi életünkre ez a háború? 

– V. Németh Zsolt: Az, hogy 
a szomszédunkban dúl a háború, 
már ez higgadtságra és megfon-
toltságra kell hogy késztessen 
bennünket. Nekünk magya-
roknak ki kell maradni ebből a 
konfliktusból. Olyan döntéseket 
kell hozni, amely nem veszélyez-
teti hazánk, a kárpátaljai ma-
gyarok biztonságát. A kormány 
ezt teszi.

– H: A közelgő választásokra 
rátérve, valóban sorsdöntő vá-
lasztás előtt állunk-e 2022-ben? 
Mi az, ami áll vagy bukik ezen a 
voksoláson? 

– V. Németh Zsolt: A válasz-
táson – most először – két tömb 
áll szemben egymással. Nincs 
harmadik erő.

Mindkét oldal vezette már az 
országot, mindkét oldaltól tud-
juk, hogy mit várhatunk.

A választásnak az a tétje, hogy 
folytatódik-e az országépítés, a 
falvak fejlesztése, a családtá-

mogatási rendszer, a 13. havi 
nyugdíj, vagy visszafordulunk 
a kudarcokkal teli Gyurcsány 
korszakba. A baloldal vezére 
ma is Gyurcsány Ferenc, övé 
lesz a legnagyobb – reméljük – 
ellenzéki frakció, jelöltjeik ne-
ve mögé szorosan a DK kerül a 
szavazólapra.

A kérdés ma is az: Orbán vagy 
Gyurcsány?! 

– H: Néha úgy tűnik, mintha 
bizonyos kérdésekben egyedül Ma-
gyarország képviselné a józan ész 
politikáját, talán még a visegrádi 
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országok, amelyek láthatóan nem szeretnének 
beállni egy olyan sorba, amely nem vezet sehová, 
lásd Európa nyugati felének lassú, de biztos sod-
ródását egy anarchiába torkolló társadalom felé. 
Kívül maradhatunk ezen az értékeket semmibe 
vevő irányvonalon?   

– V. Németh Zsolt: Nyugat-Európa ma 
már nem toleranciát, elfogadást hirdet, 
hanem ezek „csúcsra járatása” révén a ki-
sebbség diktatúráját a többség felett. Nagy 
nyugati városokban „no go” zónák ala-
kultak ki, ahova az európai őslakosoknak 
– ha jót akarnak – nem szabad bemenni. 
Minisztert állítanak bíróság elé, mert a 
házasság védelmében a bibliát idézi… és 
még sorolhatnám.

A magyar kormány ezzel szemben lever 
cövekeket, hogy eddig és nem tovább. Ilyen 
például a gyermekvédelmi népszavazás. Fon-
tos, hogy „nem” szavazatainkkal megerősít-
sük a kormányt, hogy mögöttük állunk, mi 
egy normális világban szeretnénk élni.

– H: Az elmúlt 12 évi kormányzás látható 
társadalmi és gazdasági eredményeit tekintve 
nem gondolnánk nagy, érdemi változások-
ra, amennyiben a jelenlegi kormányoldal 
újra bizalmat kap. Melyek azok a területek, 
amelyek „jó karban” vannak már most is, 
és mi az, amin mégis igazítani kell, ahol 
sok teendő vár még a következő időszak 
kormányára?  

– V. Németh Zsolt: Az elmúlt években 
visszaszereztük nemzeti önrendelkezésün-
ket: magyar többségi tulajdonba került az 
energiaszektor, a bankrendszer. Segély he-
lyett munka alapú társadalmat építünk, ahol 
1 millió emberrel több dolgozik mint 2010-
ben. Ha a gazdaság így pörög tovább, akkor 
remélem még jobban a vidék felé fordul-
hatunk. A Magyar Falu Programot addig 
folytatjuk, amíg az utolsó falusi középületet, 
utcát, járdát fel nem újítottuk.

– H: Keretes írásunkban felsoroltuk azokat 
a beruházásokat Magyarlakon, amelyek az 
elmúlt néhány évben gyarapították, falunkat, 
könnyítették, élhetőbbé tették az itt lakók 
mindennapjait. Elmondható, hogy igazán 
jelentős és sikeres időszakot élhettünk meg 
ezen beruházások, fejlesztések révén. Másik 
listánkon pedig jövőbeni terveink felsorolása 
látható, amelyekre ígéretet kaptunk Tőled a 
Móra Ferenc út átadási ünnepségén, hogy 
szépen, fontossági sorrendet követve vala-
mennyi tervbe vett fejlesztésünk valóra válhat 

a következő időszakban. Mennyire elkötelezett 
a jelenlegi és majdani vezetés a vidékfejlesztés 
irányában, reálisak-e ezen terveink? 

– V. Németh Zsolt: Valóban, Magyar-
lak az elmúlt években remek fejlesztési 
sorozatot tudhat magáénak. Szeretnénk, 
ha ez folytatódhatna. Ha a gazdaság len-
dülete nem törik meg, akkor az elmúlt 
évek sikereit ki lehet vetíteni a jövőre is. 
Ütemezetten van realitása annak, hogy a 
felvázolt célok megvalósuljanak. Buda-
pesten a szélrózsa minden irányában da-
rukat látunk, hatalmas fejlesztések folynak 
minden területen. Mégis a vita többnyire 
arról szól, hogy mi ne épüljön. Szerintem 
ennek a kérésnek eleget kellene tenni, és 
a fejlesztések súlypontját a vidékre kellene 
áthelyezni. Én ezt támogatom!

– H: A Kormányban az Agrárminisztérium 
kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős 

miniszteri biztosa vagy. Tudom, hogy ez a terület 
nagyon kedves számodra, mi falun, vidéken élők 
is az egyik legnagyszerűbb kezdeményezésnek 
gondoljuk az értékteremtés és -gondozás e for-
máját, a megálmodott és megvalósított Nemzeti 
Értékpiramist. Remélhetjük-e az eddigi rendszer 
fenntartását és továbbvitelét?    

– V. Németh Zsolt: Azt látjuk a világ-
ban, hogy a népek, nemzetek a tradícióhoz 
való viszonyukkal jövőképet is választanak 
maguknak. De nemcsak jövőképet, hanem 
a mindennapokra kiterjedő életmódot is. 
Mikor a keresztény kultúrkörben maradva 
megőrizzük szokásainkat, hagyományainkat – 
adventben, farsangkor, a nagyböjtben és így 
tovább – akkor a sajátos magyar életformát 
is védjük. Ebben a ciklusban elértem, hogy a 
hungarikumokra szánt forrást megduplázzuk. 
Szeretném, ha a helyi értéktárak pályázataira 
még több pénz jutna.

Az elmúlt időszak magyarlaki, vagy községünket is érintő beruházásai, nyertes 
pályázatai, melyek során minden alkalommal számíthatt unk V. Németh Zsolt, 
térségünk országgyűlési képviselőjének támogatására.

2018‐2022 KÖZÖTT NYERTES PÁLYÁZATAINK
Pályázat tí pusa  Elnyert támogatások
Óvoda és sportöltöző tetőfelújítás 3.600.000 Ft

TOP - Orvosi rendelő felújítás 22.703.370 Ft

TOP - Csapadékvíz elvezető övárok rendszer 105.373.226 Ft

Rendkívüli önkormányzati  működési támogatás 4.139.596 Ft

Zártkerti  pályázat 9.972.295 Ft

Magyar Falu Program - Járdafelújítás, építés 4.581.007 Ft

Magyar Falu Program – MIKE, Civil alap 1.700.000 Ft

MFP - Önkormányzati  Hivatal felújítása 28.869.390 Ft

Hungarikum pályázat 3.945.325 Ft

Móra Ferenc út felújítása 4.685.137 Ft

Magyar Falu Program – Sportegyesület, Civil alap 4.934.020 Ft

Országfásítási Program 30 db fa

Magyar Falu Program – Óvodabővítés 68.617.668 Ft

Falusi Rendezvények támogatása 1.000.000 Ft

MFP - Önkormányzati  temetők fejlesztése 4.863.814 Ft

Szociális tűzifa-támogatás 285.750 Ft

Magyar Falu Program - Tűzoltó Egyesület, Civil alap 5.635.136 Ft

Zártkerti  pályázat 24.989.879 Ft

Kommunális eszközbeszerzés 14.991.700 Ft

NEA – Sportegyesület 877.638 Ft

ÖSSZESEN: 315.764.951 Ft
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– H: Ezt négy évvel ezelőtt is megkérdeztem, 
most is megteszem: az elmúlt időszakban melyik 
eredmény, vagy melyik teljesítmény az, ami 
leginkább szívedhez közelálló, melyik tölt el a 
legnagyobb büszkeséggel?

– V. Németh Zsolt: A körzetben sok fej-
lesztésre büszke vagyok, ilyenek: az M80-as 
autóút, a jáki templom felújítása, iskolák, 
sportcsarnokok sora.

A legutóbbi ciklusokban mindig volt vala-
mi hozzám kötődő, országos jelentőségű ügy 
is. A szabad pálinkafőzés az én javaslatomra 
került be a kormány akciótervébe, a zártkerti 
programot én dolgoztam ki, most pedig há-
romszor 200 részes rádiósorozatot indítottam. 
Az elsőnek a címe: „Mi magyarok”, a má-
sodiké „Hiszek egy hazában”, a harmadiké 
pedig „Elindultam szép hazámból”. Hatszáz 
történet, öt földrészről, rólunk, magyarokról. 
A „Mi magyarok” ismétlését hallhatják nap 
mint nap a Kossuthon, a reggeli fél hetes 
hírek után.

– H: Látjuk azt a munkát, temérdek feladatot, 
amit végzel választókerületedben és miniszteri 
biztosként kormányzati megbízásod keretében 
is. Honnan ez a sok energia, meddig tarthat ki 
még nemzeti ügyeink iránt ez a lelkesedésed? 
Vannak-e még feladataid, amelyeket saját magad 
számára kitűztél, elterveztél? 

– V. Németh Zsolt: Ha rend van az em-
ber életében, akkor temérdek feladatot 
el tud látni. Rend és nyugalom otthon a 
családban, és rend a munkahelyén. Felesé-
gem és a kollégáim nélkül ez nem menne. 
Feladat bőven akad itt a körzetben, elég 
csak a csatornázatlan kis falvak tucatjaira 
gondolni. A nemzetpolitikában szerintem 
sorsdöntő időket élünk, most dől el, hogy 
Magyarország megmarad-e magyar ország-
nak, vagy egy lesz a sok közül egy globalista 
birodalomban.

– H: Ha megengedsz egy személyes véle-
ményt: minden elért eredmény, minden lobbizás 
és kiharcolt támogatáson felül számomra mégis 
tevékenységedben az a leginkább nagyra be-
csült tényező, hogy a választókörzeted minden 
egyes településén emelt fővel tudsz odaállni a 
helyi vezetők és a helyi lakosok elé, sehol nem 
kell szégyenkezni nem teljesült ígéretek, vagy 
magyarázkodni látszatintézkedések miatt. Mi 
a titka ennek a jó kapcsolatrendszernek, van-e 
és mi a vezérelved ezen a téren? 

– V. Németh Zsolt: A körzetben 127 tele-
pülés van. Itt nem lehet felelőtlenül ígérget-
ni, hazudozni. Annál is inkább, mert ilyen 
nagy számnál elfelejteném hogy kinek mit 
hazudtam. De félre téve a tréfát, következe-
tesnek kell lenni, figyelni a kisebb falvakra 

is, mert nekik is ugyanolyan joguk van a jobb 
minőségű élethez, mint a városban élőknek. 
Ha valamelyik falu lemarad a többitől, si-
kertelen a pályázatokon, arra külön is oda 
szoktam figyelni.

A kapcsolatrendszerem sokrétű. Az Őrség-
ben sokan még építésvezetőként ismernek. A 
polgármesterek egy része kollégám volt. De 
egy külön világot alkotnak a népdalkörök, 
néptáncosok, zenészek, kikkel szintén egy 
közösségben érzem magam.

– H: Az úgynevezett szakmai érdeklődés után 
engedd meg, hogy végezetül mint magánembert 
is kérdezzelek. Vasváron – az én szülői házam 
révén – szinte telekszomszédok vagyunk, emi-
att van egy csekély rálátásom a szomszédjaim 
hétköznapjaira is. És bár Vasvárt városként 
tartjuk nyilván, a vidéki létforma – amelyet te 
Vasváron, mi pedig Magyarlakon élünk – hason-
lónak, ugyanannak tűnik. Férjként, édesapaként 
és nagyapaként mennyire tartod fontosnak ezt 
az életformát? 

– V. Németh Zsolt: Foggal, körömmel 
ragaszkodom hozzá. Nagyon szeretek a kert-
ben dolgozni. Viszonylag nagy a birtok, de 
még bírom egyedül is. Néha kérdik, hogy 
miért nem hívok segítséget? Azt szoktam 
válaszolni, hogy még fizetnék is azért, hogy 
én magam dolgozhassak. Ez számomra a re-
generálódás. Ha elültetek egy batul fát, oltok 
egy sózókörtét, arról szeretnék enni is, vagy 
pálinkát főzni belőle. A családdal gyakran 
összejövünk, a két unokánkkal eltöltött min-
den perc ajándék nekünk.

– H: Köszönöm, hogy a választási kam-
pány teendői mellett is szakítottál időt ránk, 
magyarlakiakra. Nem tisztem köszönetet 
mondani az elmúlt négy év közösen elért ered-
ményeiért, mégis megteszem ezt: köszönjük, 
hogy más települések között Magyarlakot is 
önzetlenül segíted, nem csak a dolgodat te-
szed és a munkádat végzed, de a megvaló-
sult fejlesztéseken, az  együttgondolkodáson 
keresztül megláthatjuk, és nagyra értékeljük 
a vidék és a vidéki ember irányába érzett 
elkötelezettségedet is. Községünk nevében a 
Magyarország és minden magyar számára is 
sorsdöntő április 3-i választáson az eddigiekhez 
hasonló magabiztos szereplést, reményeink 
szerint pedig tovább folytatandó munkádhoz 
kitartást és jó egészséget kívánok!

– V. Németh Zsolt: Köszönöm a jókíván-
ságokat! Frigy József

Magyarlak község tervezett  beruházásai, fejlesztései, 2022-ben benyújtott  
vagy benyújtás előtt  álló pályázatai.

2022. ÉV ELEJÉN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATAINK
Pályázat megnevezése Igényelt 

támogatás
Top Plusz – közlekedésfejlesztés 216.575.967 Ft
Magyar Falu Program – útf elújítás 34.742.298 Ft
Magyar Falu Program – óvodai játszóudvar-fejlesztés 5.499.917 Ft
Magyar Falu Program – önkormányzati  garázsépítés 12.429.107 Ft
Magyar Falu Program – rendezvénytér-kialakítás 34.999.995 Ft
Magyar Falu Program – digitális temetőnyilvántartás 1.334.758 Ft
Magyar Falu Program – falubuszbeszerzés 14.978.815 Ft
MFP – Tűzoltó Egyesület – gépjárműbeszerzés 7.000.000 Ft
MFP – Sportegyesület – sportöltöző-korszerűsítés 6.053.870 Ft
Hungarikum pályázat – települést bemutató kisfi lm 3.676.100 Ft
Belügyminisztérium – útf elújítás 6.144.833 Ft
ÖSSZESEN: 343.435.660 Ft
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Háború és béke, béke és háború.
Magyarlakot tekinthetjük a nyugalom és 

a béke szigetének, ám nem tudjuk kivonni 
magunkat, ránk is hatással van a szomszéd 
országban dúló háború. Nyugtalanok va-
gyunk emiatt, találgatjuk a háború gazda-
sági, társadalmi, politikai következményeit, 
állást foglalunk egyik vagy másik oldalon. De 
legfőképpen: óhajtjuk a békét, imádkozunk 
érte, segítünk a menekülteken, sajnálkozunk 
az ártatlan elhunytakon. Egyet érthetünk 
egyik vagy másik háborúzó fél vélt vagy 
valós sérelmeivel, de a békét mindenekfe-
lett szeretnénk, józanságot a vezetőktől és 
igazságos rendezését a konfliktusnak.

Soha nem volt ekkora igénye némi nyu-
galomra itt Közép- és Kelet-Európában az 
embereknek, mint manapság, amikor két 
évnyi vírus elleni küzdelem után most a 
háború hírei uralják az életünket. Lehet-e 
ennyi kihívásnak megfelelni, ennyi nega-
tív eseményt feldolgozni? Amellett, hogy 
nekünk felnőtteknek is fel van adva a lecke, 

gyermekeinket is segítenünk kell ebben a za-
jongó világban eligazodni. Igyekszünk ennek 
a feladatnak eleget tenni, bár nem könnyű, 
hiszen televízióból, rádióból, az internetről 
rengeteg információ ér minket, igazságtar-
talmuk is erősen megkérdőjelezhető sokszor, 
napjainkat pedig könyörtelenül uralják ezek 
a hírek, szinte életünkbe tolakodnak. 

Magyar hazánk is egy sorsdöntő választás 
és népszavazás előtt áll április 3-án. Ér-
tékekről kell szavaznunk napokon belül, 
olyan elvekről, amelyekkel aztán évekig, 
évtizedekig együtt kell élnünk. Bízunk a 
magyar emberek többségének józanságá-
ban, hogy nem valami, vagy valaki ellen, 
hanem valódi nemzeti értékek mellé áll 
majd szavazatával.

Legutóbbi számunkban a karácsonyra 
való feladatok halmozódása kapcsán azt 
kérdeztük, hogy sikerülhet-e ennyi zson-
gás közepette az igazi ünnepre lélekben 
is felkészülnünk. Most ugyanezt a kérdést 
feltehetjük magunknak: legnagyobb keresz-

tény ünnepünkre, a Húsvétra miképpen 
készítjük elő lelkünket? Van-e helye még 
az elmélyülésnek, elcsendesedésnek, böjt-
nek, önfegyelmezésnek, szeretteinkre való 
odafigyelésnek?

Morfondírozás helyett cselekvést aján-
lunk, mint mindig. Mindenképpen töre-
kednünk kell az előbbiekre, a csendben 
megszülető mély gondolatokat követő építő 
tettekre. Magunk érdekében, családtag-
jaink, gyermekeink érdekében őszintén, 
fejünket nem homokba dugva, szembe-
nézve a tényekkel, de teljes erőbedobással 
törekedni lelki békét sugároznunk. Nem 
tettetett békét, hanem valódit, mélyről 
jövőt. Emelkedjünk fel Nagypéntek mély-
ségéből Húsvétvasárnap magasságába! Se-
gíthet egy jól bevált recept: ima, böjt és 
jócselekedetek.

Hírmondónk összes szerkesztőjének ne-
vében kívánok szép gondolatokat és tette-
ket, tegyük örömmel teljes ünneppé idei 
Húsvétunkat!

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról

Áprilisi választás ............................................................ 1
Aktuális számunkról ...................................................... 4
Választás és népszavazás 2022 ....................................... 4
Rendezvényterv 2022 .................................................... 6
Aranylapok – Utcák és házszámok ............................... 7 
Iskolai beszámolók ........................................................ 8

Kulturális rovat ........................................................... 14
Tavaszi kertészkedés .................................................... 15
Önkormányzat – közélet ............................................. 16
Egyházközségi, egyházi hírek ....................................... 20
Sportköri változások .................................................... 23
Hirdetmények, egyebek .............................................. 24

T
A

R
T

A
L

O
M

:

Tisztelt Választópolgárok!

1. Az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött 
általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított 
országos népszavazáson

• a szavazás helye: 001. szavazókör - Kossuth Lajos út 117. 
(Kultúrház)

• a szavazás ideje: 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig
 a választópolgárok személyesen, személyazonosságuk igazolását 

követően szavazhatnak. Érvényesen szavazni a szavazólapon sze-
replő jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal 
írt két, egymást metsző vonallal lehet. A felsorolt jelöltek, listák 
közül csak egyet lehet választani, több választás esetén a szavazat 

KÖZLEMÉNY
az országgyűlési képviselők általános választásáról és az azzal közös eljárásban lebonyolított 

országos népszavazásról

érvénytelen lesz. A népszavazási kérdések esetében kérdésenként 
csak egy válaszra (Igen vagy Nem) lehet érvényesen szavazni.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt válasz-
tópolgár kérelmezheti, hogy a szavazatszámláló bizottság szavazata 
leadásához mozgóurnát biztosítson.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, 
de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör 
területén tartózkodik, kérelmet nyújthat be átjelentkezéssel történő 
szavazáshoz. Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen 
szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére.
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A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár kérelmez-
heti a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. A kérelemben 
meg kell jelölni azt a külképviseletet, ahol a választópolgár szavazni 
kíván.

A kérelmek a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra 
kiterjednek.

A kérelmek benyújtásáról bővebb tájékoztatást a helyi válasz-
tási iroda nyújt. További információk a https://vtr.valasztas.hu/
ogy2022 és a https://vtr.valasztas.hu/nepszavazas2022 honlapon 
olvashatók.

2. A Magyarlak községben működő helyi választási iroda és helyi 
választási bizottság adatai:

CSÖRÖTNEKI HELYI VÁLASZTÁS IRODA 
cím: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.
telefon: 94/541-022
telefax:  94/541-022
e-mail: csorotnek-info@sztgnet.hu
vezetője Dr. Markó László jegyző

MAGYARLAKI HELYI VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁG 
cím: 9962 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173.
választott tagok: Láng József
 Magyar Szabolcs
 Magyaricsné Vajda  
 Tünde
 Szilágyi Jenőné
 Tóth Mártonné
póttagok: Siklér Ildikó
 Krajczár Marietta

3. Az országgyűlési képviselők választá-
sán nyilvántartásba vett egyéni jelöltek és 
országos listák:

A Vas Megyei 3. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizott-
ság által nyilvántartásba vett jelöltek (a 
szavazólap szerinti sorrendben):
1. Dávid Dávid – Memo
2. Németi Csaba – Mi Hazánk
3. Bana Tibor – DK-Jobbik-Momentum-

MSZP-LMP-Párbeszéd
4. V. Németh Zsolt – Fidesz-KDNP

A Nemzeti Választási Bizottság által nyil-
vántartásba vett országos listák (a szavazólap 
szerinti sorrendben):
1. DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-

Párbeszéd
2. Normális Párt
3. MKKP
4. MEMO
5. Mi Hazánk
6. Fidesz-KDNP

4. A Kormány által kezdeményezett, hitelesített népszavazási 
kérdések:

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési 
intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányult-
ságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi 
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket 
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mu-
tassanak be?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megvál-
toztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több 
mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen 
szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre 
azonos választ adott. Dr. Markó László jegyző
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MAGYARLAKI HÍRMONDÓ RENDEZVÉNYEK

Magyarlak község 2022. évi rendezvényterve
Tervezett dátum Rendezvény

Február 25. Móra Ferenc út átadó ünnepsége

Március 5. Magyarlak 12-22-42 teljesítménytúra

Április 10. Nagyböjti fáklyás körmenet

Április v. május Templomi ólomüveg ablak és a felújított szabadtéri keresztút szentelése

Május 1. Anyák napja

Május 21. Férfinap

Május 29. Szőlőhegyi szentmise

Május v. június Tűzoltó autó és zászló szentelése

Június 19. Gyereknap 

Augusztus 13. Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Fesztivál 

Augusztus Óvodabővítés avató ünnepség

Szeptember 11. Búcsú

Október 2. Idősek napja

Október 8. Tökfaragó délután

December 5. Mikulás-járás

December 24. Karácsonyi forraltborozás

December 31. Szilveszteri bál

További egyházi ünnepek plébániánkon:

Május 8. vasárnap 11:00 Elsőáldozás a magyarlaki templomban

Június 19. vasárnap 17:00 Bérmálás a csörötneki templomban
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Visszapillantó – Utcák és házszámok 
Manapság magától értetődő, természetes 

dolog, hogy a házaknak házszámuk van, és 
a különböző szolgáltatások és megkeresések 
ügyében e házszámok segítségével lehet el-
érni az egyes személyeket, a házak lakóit. A 
házszámoknak eme praktikussága ellenére a 
házszámok feltalálására és alkalmazására – 
legalábbis a mi vidékünkön – meglehetősen 
későn került sor. A mai értelemben vett ház-
számokat az államigazgatás modernizációjá-
nak részeként II. József vezette be 1786-ban, 
de a császár halálával, 1790 tavaszán ezt az 
intézkedését is eltörölték. Az újabb házszá-
mozást – megint csak osztrák közigazgatási 
intézkedésként – 1852 tavaszától kezdték 
használni. Az akkor meglévő házakat a falu 
nyugati végétől elindulva, házról házra ha-
ladva, valamennyi utcát végigjárva, folyama-
tosan növekvő számokkal látták el, mígnem 
a falu egy másik végpontján el nem fogytak 
a házak. Az évek során újonnan épült házak 
immár az építés sorrendjében kaptak újabb, 
továbbra is folyamatosan növekvő házszámot. 
Ez a szisztéma idővel oda vezetett, hogy az 
egymást követő házszámok a falu legkülönbö-
zőbb pontjain voltak szétszórva. Nem voltak 
irigylésre méltó helyzetben azok a postások, 
akiknek ilyen körülmények között kellett a 
küldeményeket célba juttatniuk. Az átlátha-
tatlan számozás miatt Magyarlakon 1932-ben 
újraszámozták a lakóházakat, továbbra is a 
régi szisztéma szerint, tehát az abban a pilla-
natban meglévő házak folyamatos számozást 
kaptak. Az intézkedés magában hordozta a 
korábbi káosz megismétlődését.

A falu, már a kialakulása óta több utcából 
állt. Ezeknek az utcáknak mindig is volt 
nevük, de ezeket a neveket csak a falubeliek 
tartották számon, hivatalos iratokban nem 
használták. 

A magyarlaki községi tanács végrehajtó 
bizottsága 1959. július 12-i rendkívüli ülé-
sén foglalkozott a község utca- és házszám-
rendezésével. Amint az az előterjesztésben 
elhangzott, „azóta igen sok új ház épült be 
nem számozott területekre, telkekre, miáltal 
a számozás sorrendje megbomlott.” Az egyik 
hozzászóló azt javasolta, „hogy az utcák el-
nevezésénél vegyék figyelembe, kik laknak 
bent, ki volt az első lakó bent, és a volt Ha-
rang utcát Magyarics Ferencről, akit a II. 
világháború alatt a nyilasok elhurcoltak, 
nevezzék el.” Végül a vb. határozatával – iga-
zodva az országos trendhez – a volt Fő utcát 
Kossuth Lajos utcának, a volt Cigányutcát 

Hunyadi János utcának, a volt Kis utcát a 
pataktól keletre Rákóczi Ferenc utcának, 
a pataktól nyugatra Arany János utcának, 
a volt Harang utcát Magyarics Ferenc csa-
ládi neve (házneve) után Mátyás utcának 
nevezi el. Az eddig név nélküli utcákat – a 
jegyzőkönyv csak helyrajzi számokkal jel-
zi ezeket – Kölcsey Ferenc utcának, Petőfi 
Sándor utcának, Móra Ferenc utcának, Erdő 
utcának nevezi el. A volt Téglagyári út új 
neve Árpád út lett.

A világháború előtti Magyarlak társa-
dalmára nagy hatással volt egy helyi lakos, 
Magyarics Ferenc (Mátyás Feri), az egyedüli 
magyarlaki illetőségű személy, akinek a nevét 
az új utcaelnevezéseknél figyelembe vették. 
Ezt az embert még húsz-harminc év múlva is 
úgy emlegették, mint valami nagyon tudós, 
afféle szent embert, aki titkos tudás birto-
kában volt. Azt beszélték róla, hogy valami 
titkos könyve volt, abból olvasta ki azokat 

az utópisztikus elbeszéléseket, jövendölése-
ket, amelyeket a helyiek szájtátva hallgattak 
a falusi összejöveteleken, és szájról szájra 
adtak tovább, maguk is szívesen mesélget-
ve, hogy miket is mondott a Mátyás Feri a 
jövendőre nézve. Az égen majdan röpködő 
vasmadarakról, bőr ruhákban járó embe-
rekről, férfiruhába öltözködő nőkről, csupa 
hihetetlen dologról szóltak ezek a történetek. 
A világháború utáni évtizedek technikai 
fejlődésének egyik-másik eredménye láttán 
aztán gyakran mondogatták az emberek, hogy 
lám-lám ezt is megmondta előre a Mátyás 
Feri, meg azt is megmondta előre a Mátyás 
Feri. Magyarics Ferencet politikai nézetei 
miatt, a II. világháború idején letartóztatták 
a csendőrök. Gyalogosan kísérték be – ahogy 
később mondták, „hajtották” – Gotthárdra. 
Néhány napig ott tartották a fogdában, aztán 
nyoma veszett. Senki nem tudja azóta sem, 
hogy mi lett vele.  Magyarics István

Utcaképek az 1980-as évek végén

Arany János 
utca

Rákóczi Ferenc utcaMátyás utca
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Tagintézmény-vezetői értékelő a 2021/2022. tanév I. félévéről 
A fenntartóváltás nem okozott különösebb 

problémát az iskola életében. A gyermekek, 
a pedagógusok és a szülők is jól fogadták a 
változásokat. Az újítások már napi rutinná 
váltak. A házirendben történt módosításokat 
a tanulók elfogadták és betartják. Reggel 
közös imával kezdjük a napot, imádság előzi 
meg és követi a főétkezést a napköziben. 
Havonta iskolamisén veszünk részt, melyen a 
diákok szolgálnak. Egyedül az új elektronikus 
naplóra (mozaNapló) történő átállás nem 
zajlott zökkenőmentesen a szülőknek, de 
ma már egyre többen használják. 

Az egész iskola légkörét, szellemiségét átjár-
ja a keresztény életszemlélet. A reggelek meg-
hitten indulnak, és az elcsendesedés pozitív 
hatással van a gyermekekre. Azt tapasztaljuk, 
hogy jóval kevesebbet kell fegyelmeznünk, 
és nincsenek kirívó magatartási vétségek. Az 
iskola programjait, rendezvényeit is átszö-
vik az egyházi elemek. Pl. az egészségnapon 
együtt imádkoztunk egészségünk megmara-
dásáért és a betegek gyógyulásáért. A tema-
tikus napoknál nagyobb hangsúlyt kapnak 
az egyházi ünnepek (Advent) és a katolikus 
szentekre való emlékezés (Márton- és Erzsé-
bet-nap). Iskolakórus alakult 8 lelkes taggal. 
Repertoárjukban főleg vallási témájú énekek 
szerepelnek, de a gyermekek szívesen elsajá-
títanak egyéb alkalmakhoz kötődő dalokat 
is. Az énekkar elsősorban az iskolamiséken 
és a nagy ünnepeken nyújt egyházi és világi 
szolgálatot. 

A tárgyi feltételek terén is tapasztalható 
előrelépés. Nyár folyamán megtörtént a föld-
szinti és az emeleti aula festése, a belső ajtók 
mázolása, valamint a nevelői mosdó teljes 
rekonstrukciója. Tanévkezdésre megérkez-
tek a tanári laptopok, decemberben pedig 
interaktív panellel bővült eszközparkunk. 
Januárban új táblákat szereztünk be. 

A személyi feltételek is rendelkezésre áll-
nak. 11 főállású, 1 részmunkaidős, 1 áttanító 
és 3 óraadó pedagógus végzi a nevelő-oktató 
munkát. 3 fő technikai személyzet segíti az 
iskola zavartalan működését. Magyarlak-
Csörötnek Általános Iskolájában 54, a 
Rábagyarmati Telephelyen 13 gyermek 
tanul.

Az éves munkatervben megfogalmazott 
célokat, feladatokat (tanulmányi munka 
segítése, környezeti nevelés, szabadidő hasz-
nos eltöltése, a tanulók katolikus életbe való 
bevezetése, egyházi és nemzeti hagyományok 
ápolása stb.) sikerült teljesíteni. A tanulmá-

nyi munka terén is elégedettek lehetünk: Az 
1-2. osztályosok szöveges értékelést kaptak, 
a 3-8. osztály tanulmányi átlaga megközelíti 
a jó szintjét: 3,84. Örömmel számolunk be 
arról, hogy jóval kevesebb az iskolában a 
lemorzsolódással veszélyeztett tanuló, mint a 
korábbiakban. A lemorzsolódási ráta 10%-ra 
csökkent (tavalyi évben 24% volt).

A Covid-fertőzés sajnos megjelent a tagin-
tézményben és a telephelyen is. Tíz esetben 
kellett felvenni a kapcsolatot az illetékes 
szervekkel (Népegészségügy, EMMI, isko-
lavezetőség). A járványhelyzet miatti óvin-
tézkedések miatt a programok iskolán belül, 
osztályszinten valósultak meg. A legsikere-
sebb eseménynek az Egészségnap tekinthető. 
A pályaorientációs napon az alsó évfolyam 
helyi munkahelyeket keresett fel, a felső 
tagozat a Herman Ottó Szakképző Iskola 
bemutatkozó napján vett részt. Szülőket, 
külső meghívottat a tagintézmény elővigyá-
zatosságból nem hívott a rendezvényekre. 

A jövőt illetően kiemelt feladat az orszá-
gos mérésekre (kompetenciamérés, idegen 
nyelvi mérés) történő felkészülés. Az érintett 
osztályok az idei évtől tudásukról online 
módon adnak számot.  A II. félévben még 
nagyobb hangsúlyt fektetünk a pedagógusok 
nevelési-oktatási módszertani kultúrájának 
fejlesztésére. A nevelők több, új innovációt 
bemutató továbbképzésen (KIP-módszer, 
Gyermekek Háza Program, Fenntarthatósági 
Témahét képzései, A tanulói gondolkodás 
fejlesztése) vesznek részt, és az ott megszerzett 
ismereteket beépítik a gyakorlatba. További 
jó gyakorlatok feltérképezésére, átvételére is 
szükség van. A gyermekekre vonatkozóan 
az alábbi fejlesztési feladatokat fogalmaztuk 

meg: igényes munkára kell nevelni a gyer-
mekeket, fejleszteni kell feladattudatukat, az 
olvasási, szövegértési és helyesírási készségü-
ket, tanítani kell nekik az önálló tanulást. 

Továbbra is az alapvető emberi, nemzeti 
és keresztény értékek mentén végezzük te-
vékenységünket. Elsődleges feladatunk lesz, 
hogy a térségben élő leendő első osztályos 
tanulók számára felkínáljuk a katolikus ke-
resztény szellemiségű nevelés-oktatás lehető-
ségét. Örvendetes, hogy háromnapos térítés-
mentes hittantábort tudunk megvalósítani a 
csörötneki, magyarlaki és rábagyarmati gyer-
mekek számára a nyári szünidőben érdekes 
és hasznos programokkal, kirándulásokkal és 
teljes ellátással. Ezúton is hálásan köszönjük 
Magyarlak Község Önkormányzatának, hogy 
rendelkezésre bocsátotta a tábor számára a 
Brenner János Turistaházat.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskola minél 
több pályázaton induljon, így lehet új színt, 
elemet hozni az intézmény életébe, ezál-
tal lehet a minőséget javítani, új kínálatot 
bevezetni. 

A hagyományok őrzésére is nagy gondot 
fordítunk. Az iskolának nemrég jeles napja 
volt. 50 éve épült a jelenlegi iskolaépület, 
és a fél évszázados évfordulót szeretnénk 
méltóképpen megünnepelni. Egyeztettünk 
már a Szülői Munkaközösség tagjaival, a két 
érintett falu elöljáróival, egykori diákokkal, 
akik a támogatásukat adták. Iskolatörténeti 
kiállítás és Öregdiák Találkozó megvalósítása 
van tervben, ha a helyzet lehetővé teszi. 
Nagy álmunk, hogy ezen a napon a gyerme-
kek birtokukba vegyék az új játszóteret.

Isten áldását kérjük előrevivő terveink 
megvalósításához!  Mezeiné Kiss Katalin
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Összefoglalás a 2021-22. tanév 1. félévének iskolai lelki életéről
Bevezető gondolatként két 

fogalmat szeretnék tisztázni. Az 
első fogalom a ’katolikus iskola’. 
Ennek a tanévnek az elején az az 
újdonság történt velünk, hogy 
’iskolából’ ’katolikus iskolává’ 
lettünk. Ebben a szóösszetétel-
ben a katolikus szó nem járulé-
kos jelző, hanem lényegalkotó 
tényező. Mi nem úgy vagyunk 
iskola, hogy valamilyen mellékes 
körülmény folytán más dolgok 
mellett még ’katolikusok’ is 
vagyunk, hanem úgy vagyunk 
’iskola’, hogy ’katolikus iskola-
ként’ létezünk. Ezért van helye 
a tanári konferencián a lelki 
életről beszélni, és van helye a 
papnak. A második tisztázandó 
fogalom a ’lelki élet’, amely alap-
vetően benső és személyes, de 
megnyilvánulásaiban külső is. A 
lelki élet külső megnyilvánulása 
részint igazolja a benső meglétét, 
részint pedig támogatja annak 
fejlődését. Most alapvetően a 
lelki élet külső jeleiről fogok be-
szélni, feltételezve azok benső 
tartalmát is. Katolikus iskolánk 
lelki életének külső jeleit 7 pont-
ban sorolom fel. 

1. Az első pont az osztályter-
mekben és az iskola egyéb helyi-
ségeiben a kereszt megjelenése. 
Katolikus iskolaként ez volt az 
első tettünk, amely egy szempil-
lantásra átváltoztatta az iskola 
hangulatát és kinézetét. Hogy 

ez az egyszerű jel milyen feltűnő 
változást hozott, azt mutatja, 
hogy V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő úr első benyo-
mása iskolánkba belépve olyan 
maradandó volt, hogy később is 
így reflektált: „Az iskola falán 
keresztek voltak!” A kereszt jele 
minden bizonnyal a nap mint 
nap az iskolába belépő tanulók 
és tanárok lelkére is közvetlenül 
és folytonosan hat. 

2. A második pont a napi 
imádság, amelyet szintén rögtön 
a tanév elejétől bevezettünk. Na-
gyon fontos, hogy az imát reggel 
a tanár vezetésével imádkozzák 
a gyerekek. Ez tanúságtétel, és 
ugyanakkor a lelki életet fejlesztő 
gyakorlat. Az imában való el-
csendesedés a gyerekek magatar-
tására is jótékony hatással van. 

3.  A harmadik pont, hogy 
szintén az év elejétől kezdve 
minden osztályban heti két hit-
tanórát tartunk, a kötelező és 
a fakultatív hittanórát minden 
tanulónak egyaránt. A máso-
dik hittanórán is szinte 100%-
ban részt vesznek a tanulók. A 
hittanórán való magatartási és 
tanulási fegyelem tekintetében 
is pozitív elmozdulás történt. 
Ennek elősegítője az is, hogy a 
tanárok, tanárnők a maguk te-
kintélyével, adott esetben finom 
utalással képesek a gyerekeket 
irányítani és nevelni, amelyből 

ők érzik, hogy a hittan a tan-
anyag szerves része. 

4. A negyedik pont a félév 
során történt ünnepségek. Kü-
lönösen is kiemelem a Szent 
Erzsébet-napot és az adventi 
gyertyagyújtást. A Szent Erzsé-
bet-napra számos tanuló nagyon 
igényes versenymunkával készült, 
amit elismeréssel, díjazással is ki-
emeltünk a többi tanuló előtt. 
Az adventet ugyan csak az első 
gyertyagyújtással tudtuk közösen 
ünnepelni, amely az iskolalelkész 
szavaival és imájával nyílt meg. 
Sajnos, ezt nem követhette foly-
tatás a járvány miatt. 

5. Az ötödik pont az iskola-
mise, amely leghangsúlyosabb 
cselekményként valósul meg 
iskolánk életében. Jelzésértékű, 
hogy mindegyik kitűzött idő-
pontot megtartottuk, mert meg 
akartuk tartani, még áldozatok 
árán is Csörötneken, Magyarla-
kon, Rábagyarmaton. Ezeken a 
szentmiséken a részvétel fegyel-
mezettnek mondható. A részvé-
telt gazdagítja a buzgó énekkari 
készület és a ministránsok szol-
gálata, amelyek mind fejlődést, 
további kibontakozást hordoznak 
magukban. Ezek valóban pozitív 
jelek. 

Ugyanakkor előrelépést is 
szeretnék javasolni. Két ponton 
kellene pozitív fejlődést elérni: az 
első az iskolamisén való részvétel 
létszáma, a második pedig a rész-

vétel aktivitása. Ehhez három 
javaslatot tennék. 

Az első javaslatom, hogy az 
iskolamiséket ne csupán jám-
borsági gyakorlatként tekintsük, 
hanem az iskola megnyilvánulá-
sának. Vagyis ne csak a személyes 
benső indíttatás alapján a ben-
ső buzgalom által arra késztetett 
gyermekek vegyenek részt rajta, 
hanem az iskola mint iskola. Va-
gyis az iskolának az a jellemző-
je, amit fegyelemnek nevezünk, 
érvényesüljön az iskolamiséken 
való részvételben is. Az eszmény, 
amire törekszünk, az egységes 
részvétel legyen. Ha nehéz azt 
mondanunk a gyermeknek, hogy 
’kötelező’, akkor mondjuk azt, 
hogy ’természetes’: Ha katolikus 
iskolához tartozom, akkor az is-
kolamisén ott vagyok ugyanúgy, 
ahogyan természetes módon a 
tanórán is. A gyermek az iskolá-
hoz viszonyítottan olyan, mint a 
levél a fa ágán – az a természetes, 
hogy rajta van. Hogy ’kötelező’ 
rajta lenniök? Az a ’természetes’, 
ha rajta vannak. Ha leválnak az 
ágról, és lehullanak, akkor el-
száradnak. Valamiképpen ilyen 
eggyé tartozás kellene, hogy 
megvalósuljon az iskolamisén, 
a tantermi munkához hasonlóan 
az iskolamisén való munka terén 
is. Hogy ez így megvalósulhas-
son, második javaslatom, hogy 
a szentmisén való elhelyezkedés 
osztályonként történjék az osz-
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tályhoz csatlakozó osztályfőnök-
nek vagy az őt helyettesítő tanár-
nak a jelenlétével. Egyébként 
látom már most is, hogy egy-egy 
alkalommal, amikor valaki kicsit 
megfeledkezik magáról, az ott 
ülő tanár pici kiigazítással már 
segíteni tud, és a fegyelmezett 
részvétel gördülékenyen halad 
tovább. A harmadik javaslatom 
pedig talán nagyobb áldozatot 
is követel az érintettektől, amit 
kérnék szépen az egységes isko-
lai részvétel érdekében, hogy ne 
osszuk fel az iskolamiséket úgy, 
hogy Csörötneken a csörötnekiek 
számára, Magyarlakon a magyar-
lakiak számára van az iskolamise, 
hanem akárhol van az iskola-
mise, az a teljes iskola részvéte-
lével történjék. Aránylag kicsi 
létszámúak vagyunk, az 50 körüli 
létszám megjelenése ideális, hogy 
érzékeljük önmagunk értékét. 

Hadd utaljak a tanévnyitó 
Veni Sancte szentmisére, ka-

Dr. Takács Gyula iskolalelkész február 
8-án balázsáldást tartott a helyi általános 
iskolában.

A balázsolás törté-
nete: Szent Balázs vér-
tanú a 3. század máso-
dik felében a kis-ázsiai 
Szebaszté város püspöke 
volt. Rendszeresen eny-
hített a város lakóinak 
baján. Egyszer megmen-
tette egy asszony fiának 
életét, aki halszálkát 
nyelt le. A csodás eset 
után a szent életű püs-
pököt a torokbetegségek gyógyítójának kezd-
ték tisztelni. Balázs püspököt a középkor óta 
a 14 segítő szent közé sorolják, ő elsősorban 
a kikiáltók, énekesek védőszentje.

Gyula atya két keresztalakba illesztett 
gyertyát tartva végigjárta az osztálytermeket, 
és  a gyermekek, dolgozók felé fordulva az 
alábbi áldást mondta:

„Szent Balázs püspök és vértanú közbenjá-
rására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és 
minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében. Ámen.”  

 Stepics Zsanett

tolikus iskolánk első iskolamisé-
jére, amelyet minden bizonnyal 
a Jóisten kegyelmének ajándé-
kaként tartottunk meg, amelyen 
az iskola önmagát megjelenítő 
impozáns volta még a püspök 
úrban is egészen maradandó 
benyomást keltett. A püspök 
úr egy későbbi alkalommal ke-
zét összetéve mutatta, hogy a 
csörötneki és magyarlaki kisgyer-
mekek hogyan ültek előtte! És 
valóban a legteljesebb fegyelem 
és a csodálatosan átélt részvétel 
volt tapasztalható. Legyen ez a 
már elért eredmény egyben a 
cél, amely felé törekszünk! Hogy 
ez az együttesség megvalósuljon, 
tegyük meg azt, hogy az énekkar 
tagjai is a többi részvevővel egy 
térben, együtt helyezkedjen el, 
hogy egy egységben tudjon az 
iskolamisén részt venni a szent-
mise minden egyes részében, a 
közös imában, válaszokban a 
többieket támogassák, vezes-

sék az aktív részvételben. És azt 
kérem, hogy elindulásképpen a 
szentmise állandó részei mellett 
egyelőre legalább egy közös ének 
is legyen, amelyet az énekkar 
támogatásával az egész iskola 
közössége elénekel, hogy ezen 
az úton tudjunk azután tovább 
haladni minden gyermeknek a 
szentmisén való aktív részvétele 
felé. 

6. A következő pont a nem 
távoli jövőben előttünk lévő al-
kalom, a nagyböjti lelkigyakor-
lat. Azt javaslom, hogy legyen 
a tanárok számára egy nagyböjti 
előadás és egy külön alkalom a 
gyerekeknek. A gyermekek lelki-
gyakorlata helyszínéül a magyar-
laki templomot ajánlom, amely 
alkalommal a húsvéti gyónásukat 
is elvégezhetik. 

7. És végül a nyári tábor. Plé-
bániánk pályázati támogatást 
kapott, ami biztosítja, hogy a 
nyár során iskolai tábort tud-

junk tartani. Ez alkalommal a 
gyerekeknek a játék, a pihenés 
és a tanulás mellett lelki prog-
ramokra is adódik lehetőség a 
tábori szentmisékkel, imákkal. 
Reményeink szerint a tábort a 
püspök atya látogatásával tudjuk 
zárni. 

Ebben a 7 pontban akartam 
összefoglalni katolikus iskolánk 
lelki életét a 2021-22. tanév első 
félévében. Zárásképpen a köszö-
netemet fejezem ki mindnyájuk-
nak, hogy közösen gondolkod-
tunk. Köszönetemet fejezem ki 
azért is, hogy a tanév elején ismét 
tudtunk az igazgató asszonnyal 
találkozni és beszélni, a tanév 
közben pedig volt alkalmam 
az értekezletükön részt venni. 
A továbbiakban is ezt a közös 
munkát, közös gondolkodást és 
cselekvést kérem szépen, és én 
is készen állok erre. 

Csörötnek, 2022. február 2.
Dr. Takács Gyula

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a 2021/2022. tanév rendjéről szóló ren-
deletében az alábbi időpontokban három 
témahetet hirdetett meg:
– a pénzügyi és vállalkozói témahetet, 

vagyis a Pénz7 programot 
 2022. március 7. és március 11. között,
– a Digitális Témahetet 
 2022. április 4. és 8. között.
– valamint a Fenntarthatósági Témahetet 

2022. április 25. és 29. között.
Ebben a tanévben is két témahét, a Pénz7 

és a Fenntarthatósági témahét programso-
rozatába kapcsolódik be iskolánk.

A Pénz7 keretében matematika és osz-
tályfőnöki órákon ismerkedtek tanulóink a 

„Takarékoskodni jó”, illetve a „Pénzügyi ter-
vezés - Játszunk bankot!” témákkal. Március 
11-én önkéntes banki segítőt látott vendégül 
kis közösségünk. Az Őriszentpéteren szüle-
tett Ábrahám András Budapestről érkezett 
hozzánk. A témahét tanóráin a modern 
bankkal ismertette meg a hatodikos és he-
tedikes tanulóinkat. Bemutatta, hogy időt 
megtakarítva, sorban állás nélkül, otthonunk 
kényelmében, mobiltelefon segítségével is 
intézhetjük pénzügyeinket.

A vendégünk az új ismeretek mellé há-
tizsákot, tollat és édességet is hozott felsős 
tanulóinknak. Ezúton is köszönjük a tan-
órákat színesítő előadását és az ajándékokat. 
 Kovács Zsuzsanna
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Farsang az alsó tagozaton  

Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona 
a Weöres Sándor Színházban

Farsang a felső 
tagozatos 

osztályokban 

Bábszínházi 
élmények

Február 25-én (péntek) délután hangos 
mulatsággal igyekezett az 1-3. osztály elűzni 
a telet. A jelmezes felvonulás után játékos 
feladatokkal mérték össze ügyességüket a 
tanulók. Volt székfoglaló játék, újságpa-
pír-tánc, vaníliáskarika-evő és lufifújó ver-
seny. Beindult a limbó-hintó, ezt követte a 

Az idei év farsangi időszakában még ér-
vényesek voltak a Covid-járvány miatti 
korlátozások, így a telet osztálykeretben 
búcsúztatták iskolánk felső tagozatos tanulói. 
A Vízkereszt utáni napokban a gyerekek sza-
lagokkal, lufikkal színesítették osztályaikat, 
majd farsang utolsó napjaiban néhány tanuló 
jelmezben, sminkelve vett részt a tanítási 
órákon, délutánonként pedig osztálytársa-
ikkal pizzát rendeltek, filmeket néztek, zenét 
hallgattak, táncoltak, társasjátékoztak. 

Bár ezeken a délutánokon is jól szórakoz-
tak tanulóink, reméljük, jövőre a farsangi 
vigasságot már korlátozások nélkül, nemcsak 
osztályközösségen belül, hanem iskolaszin-
ten, igazi közösségi élményként élhetik meg 
gyermekeink!  Kovács Zsuzsanna

Iskolánk 2. osztályos tanulói március 9-én a 
Lázár Ervin Program keretében bábelőadáson 
vettek részt. A Mesebolt Bábszínház kitelepült 
a tagintézménybe, és az osztályteremben adták 
elő  „A Királyok Könyve sorozat – Történetek 
Szent Lászlóról” című előadást. A bábjáték 
középpontjában csodás, hithez kapcsolódó le-
gendák álltak. Hallhattak a gyerekek – mesébe 
ágyazva – I. László szentté avatásáról, csatáiról 
és a király nyughelyéről is. A gyermekek feszült 
figyelemmel nézték és hallgatták a „mesét”. 
Ezt követően rövid kézműves foglalkozáson 
az egyik királyi jelképet, az országalmát is el-
készítették. Reméljük, kellemes élményekkel 
tértek haza!  Tarjányi Lászlóné

A Lázár Ervin Program keretében március 
8-án Szombathelyre utaztak ötödikes tanu-
lóink, és a Weöres Sándor Színházban az 
Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona című 
előadást tekintették meg. A Soltis Lajos 
Színház és a Kőszegi Várszínház művészei 
által megelevenített történettel a gyerekek 
irodalomórákon már találkoztak. 

kölyökdiszkó. A szünetekben „farsangi büfé” 
várta a gyerekeket. Ezúton köszönjük a szü-
lőknek a sok finom rágcsálnivalót. 

„Vesszen a tél, jöjjön a tavasz!” rigmusokkal 
próbáltuk a telet messzire kergetni. 

Kedves Tavasz! Nagyon várunk!  
 Stepics Zsanett

csoportosuló, egymással beszélgető gyerekek 
közé sétált az egyik szereplő, és minden fi-
gyelmeztetés, csendre intés nélkül indította 
el az előadást. Ilyen körülmények között 
találkozhattak először a színházlátogatók 
a szereplők közül a kertésszel, a királlyal és 
a főszereplő Árgyélussal. Néhány perccel 
később Árgyélus bevezette a gyerekeket a 

nézőtérre, és a színpadon 
folytatódott az előadás. 
Említésre méltóan egy-
szerű, de sokcélú volt a 
díszlet. Jó teret biztosított 
Tündérország, a királyi 
palota kertjének, vagy az 
ördögök osztozkodásának 
helyszínéül egyaránt. A 
fiatal színészek a nézőket 
is bevonták az előadásba: 
beszéltették őket, játszot-
tak velük, a széksorok kö-
zött énekeltek. A zene és 
a fényelemek tovább fo-

kozták a művészeti élményt. 
Mozgalmas, látványban és hangzásban sok-

oldalú, változatos előadást láthattak ötödik 
osztályosaink.

Kovács Zsuzsanna

A jól ismert mese előadása azonban több 
meglepetést is tartogatott. Már a kezdete is 
rendhagyó volt. Az első jelenetnek nem a 
színházterem, hanem az előtér adott hely-
színt. A színházba érkezett, iskolánként 

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ OKTATÁS – NEVELÉS
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Március 15-i megemlékezés

Tisztelt Szülők! Kedves iskolába készülő Gyermek! 

Merre tovább nyolcadik után?

Az idei évben elővigyázatosságból szeré-
nyebb módon, de méltóképpen emlékeztünk 
meg az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc eseményeiről és vívmányairól.

A megemlékezés a Himnusz eléneklé-
sével vette kezdetét, majd a 2. osztályos 
tanulók verssel méltatták a magyar lobogót. 
Ezt követően a Nemzeti dalt együtt szavalta 
el az iskolaközösség. A közös szavalást az 
énekkar ünnepi műsora követte, melyben 
a „Szabadság, szerelem” és a „A költő visz-
szatér” c. dalok is felcsendültek. 

A megemlékezés végén közös ima hang-
zott el a szomszédban zajló értelmetlen 
harcok megszűnéséért, és azért, hogy újra 
béke és szeretet honoljon a világban. 

 Mezeiné Kiss Katalin

Ebben a tanévben 8. osztályos tanulóink 
inkább különféle szakmák közül választot-
tak. Népszerűnek bizonyult a kőműves, az 
ács, a vendégtéri szaktechnikus és a cukrász 
szakma. Fodrásznak, informatikusnak, vil-
lanyszerelőnek és rendőrnek is jelentkeztek 
diákjaink. 

Reméljük, hogy a többszörös túljelent-
kezés ellenére is sikerül bekerülniük oda, 
ahova legjobban szeretnének. Szívből kí-
vánjuk, hogy teljesüljön a vágyuk! Az „új” 
iskolájukban is találják meg a helyüket, 
tanuljanak szorgalmasan! 

Tóthné Takács Hajnalka

Jelen tájékoztató levelünkben bemutatjuk a Szent Gotthárd 
Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek Álta-
lános Iskoláját, és felkínáljuk a leendő elsős tanulónak a ka-
tolikus keresztény szellemiségű nevelés-oktatás lehetőségét. 

Iskolánk a magyarlaki tagintézményből és a rábagyarmati te-
lephelyből áll. Mindkét nevelési intézményben zajló pedagógiai 
munka a gyermekközpontúságra épül. Kis létszámú osztályokban, 
családias légkörben végezzük oktató-nevelő tevékenységünket. 
Elkötelezett, tapasztalt pedagógusokból és hitoktatókból álló 
nevelőtestülettel bírunk. Katolikus egyházi iskolánk a szaktudás 
mellett keresztény világnézetet, erkölcsi tartást is ad. Szeretet-
re, nagylelkűségre, becsületességre, hitre nevelünk. Célunk, 
hogy tanulóink szeretetteljes légkörben bontakoztathassák ki 
képességeiket. 

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ OKTATÁS – NEVELÉS
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Újjászületünk a születés csodájában?

A katolikus iskolába járó gyermekektől az egyház nem kér és vár 
mást, mint egy hittanra járó gyermektől, vagyis vallásunk alapve-
tő gyakorlását: a hittanórákon való részvételt, amihez szervesen 
kapcsolódik a lakóhelyen a vasárnapi szentmiséken való részvétel. 
Az egyházi iskolában heti két hittanóra van, közös évnyitó és 
évzáró szentmise, havonta iskolamise, és az egész iskola légkörét, 
szellemiségét átjárja a keresztény életszemlélet.

Intézményünkben kiemelt hangsúllyal szerepel:
• Tanulóink tanulmányi munkájának segítése: felzárkóztatás, 

tehetséggondozás
• Környezeti nevelés
• Szabadidő hasznos eltöltése
• Katolikus keresztény szellemben történő nevelés
• Alapvető emberi, nemzeti és keresztény értékek tiszteletére 

nevelés
• Jeles napok megünneplése: a katolikus egyház életébe és ünne-

peibe való bekapcsolódás és a nemzeti hagyományok ápolása

ISKOLÁNK JELLEMZŐI:
• Lakóhelyhez való közelség, jó megközelíthetőség, igény esetén 

iskolabusz indítása
• A kis létszámú osztályoknak köszönhetően több idő és odafi-

gyelés jut egy tanulóra
• Szorosabb kapcsolat a diákokkal, több érintkezés a szülőkkel
• A keresztény életbe és a katolikus vallás gyakorlatába va-

ló bevezetés: hittanoktatás, havonta iskolamise, szentsé-
gekre (elsőáldozás, bérmálás) való közös felkészülés, nyári 
hittantábor 

• Folyamatosan megújuló iskolaépület
• Jó tárgyi feltételek (projektor, laptop, interaktív táblák)
• Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 
• Szép, gondozott környezet, tágas iskolaudvar
• Magas színvonalú és gyakorlatias környezeti nevelés: 
 Örökös Ökoiskola, Tündér- és Füveskert, Iskolakert
• Német nyelv oktatása
• Iskolakórus, irodalmi színpad
• Ingyenes szakkörök (kézműves, pingpong, idegen nyelvi) 
• Szabadtéri sportolás, úszásoktatás
• Iskolai könyvtár, jól felszerelt informatikaterem
• Tartalmas és színes diákprogramok
•  Iskolai hagyományok őrzése
• Tanulmányi kirándulások
• Napközi és tanulószoba segíti a délutáni felkészülést
• Étkezés biztosítása igény szerint: menza, napközi

Hálásan köszönjük, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy időt 
szánt levelünk elolvasására. 

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket iskolánk megtekin-
tésére egyénileg. Kérjük, a látogatás előtt szíveskedjenek időpontot 
egyeztetni az alábbi elérhetőségeken:

 
E-mail: altiskmagyarlak@gmail.com
Telefon: (94) 541-003 • (30) 311 6188 •(20) 997 3810

Mezeiné Kiss Katalin Melinda  Dr. Takács Gyula
tagintézmény-vezető  iskolalelkész

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület közös szervezésében Bodorkós 
Imre atya „Újjászületünk a születés csodá-
jában?” címmel előadást tartott 2021. de-

cember 13-án a szentgotthárdi színházban. 
A rendezvényen részt vettek magyarlaki 
hívek is. 

A nagyszámú közönség tartalmas, lé-
lekemelő gondolatokat hallhatott plébá-

nos úrtól. A karácsony különböző értel-
mezése igazán érdekes volt a jelenlévők 
számára.

Köszönet a szervezésért Tóth Mártonné 
Marika néninek, a résztvevők szállításáért 
pedig Monek Gyulának.

Horváth Tiborné Ági

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ OKTATÁS – NEVELÉS
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Olvasni jó – és érdemes!
A Magyarlaki Hírmondó kedves ol-

vasóinak az eddigiektől eltérően most 
egy életrajzi könyvet szeretnék ajánlani, 
Sophia Loren „Tegnap – Ma – Holnap” 
című írását. 

Ebben a könyvben a híres filmsztár saját 
életét jeleníti meg, képekkel illusztrálva. 
A művésznő 1934. szeptember 20-án szü-
letett a római Santa Margherita klinika 
leányanyák számára kialakított osztályán. 
Őszintén ír születéséről, családi körülmé-
nyeiről. Nem titkolja, hogy édesanyja és 
az apja Riccardo között nem jött létre a 
házasság köteléke. Romilda, az édesanya a 
gyermek születése után hazatér Pozzuoliba. 
Romilda édesanyja, akit Sophia mamának 
nevez a könyvben, szívélyesen fogadja 
őket, a kis gyermeket azonnal gondjaiba 
veszi, és gondoskodott arról, hogy megfe-
lelő ellátásban legyen része.

Dajkát fogadott mellé Zaranella szemé-
lyében, aki anyatejjel táplálta. A család-
tagok nem panaszkodtak ezért, természete-
sen vették, hogy mindent meg kell tenni 
a piciért. Domenico papa, azaz ahogy a 
művésznő később említi Mimi, Guido és 
Mario nagybácsik, valamint Dora nagyné-
ni valamennyien a családhoz tartoztak.

A műben végigkísérhetjük a művésznő 
életútját teljes őszinteségében. Megjelen-
nek a II. világháború emlékei, a kezdeti ne-
hézségek, amíg sikerült magának kivívnia 
az elismerést, a sikereket, és nem utolsó-
sorban egy gazdag, csodálatos alakításokkal 
teli életet. Azt is megtudjuk, hogy bár 
élete során nagyon sok helyen élt, egészen 
Pozzuolitól kezdve Hollywoodon át Gen-
fig, de mindig visszatért – ha csak kis időre 
is – szeretett hazájába Olaszországba.

Eredetileg Sofia Lazzaro néven indult el 
pályáján, majd ügynöke, rendezői javasla-
tára a nevét Sophia Loren névre változtat-
ta. Megismerhetjük hogyan lett a szépség-
versenyek, reklám alkotások szereplőjéből 
az a híres művész, aki az „Egy asszony meg 
a lánya” című filmben nyújtott alakításáért 
Oscar-díj elismerésben részesült.

A műben végig jelen van az édesanya, 
akit mamácskának nevez, valamint test-
vére Mária, akik állandóan hozzátartoztak 
az életéhez.

Olyan nevekkel találkozunk, akikkel 
együtt szerepelt, vagy munkakapcsolat-
ban állt, mint Carlo Ponti, aki később a 
férje lett, Alberto Moravia, Clark Gable, 

Audrey Hepburn, Vittorio rendező, Chap-
lin, Gregory Peck, Marcello Mastroianni 
és még sorolhatnám a végtelenségig.

Carlo Pontival 1966. április 9-én kötöt-
tek házasságot. Két gyermekük született: 
Eduardo és Carlo. Férje Carlo Ponti 2007. 
január 10-én Genfben hunyt el, kilenc-
vennégy éves volt. Gyermekei Carlo jr., 
akit Cipinek hív, zenei pályán szerzett 
magának elismerést, míg Eduardo a film 
világában rendezőként. A gyermekek már 

önálló családot teremtettek maguknak, 
de sokszor látogatják meg édesanyjukat 
feleségükkel és gyermekeikkel. Ma már 
Sophia Loren életében az unokák jelentik 
a legnagyobb örömöt, ez a könyv olvasása 
során nyilvánvalóvá válik.

Jó szívvel ajánlom ezt a könyvet minden 
kedves olvasni szeretőnek.

Jó szórakozást kívánok hozzá!
Mesicsné Magdi 
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Gyümölcsfák oltása
Nagyszüleink idejében a portákon a férfiak és az asszonyok egyaránt 

ismerték a gyümölcsfák oltásának technikáját. Az oltás elmélete most 
is ugyanaz, de a technikai feltételek fejlődtek (pl. kötözőanyag, oltó-
viasz, stb.). Ha valaki szeretne egy olyan körtefát, mint a szomszédé, 
csak keresnie kell egy körtemagból kikelt csemetét, amely legalább 
ceruza vastagságú, kérnie kell egy oltóágat, és már indulhat is az 
oltás. Ezt ugyanúgy kell csinálni más gyümölcsfajtáknál is.

A növényeket szaporíthatjuk:
–  ivaros úton (generatív), azaz magvetéssel,
–  ivartalan úton (vegetatív), azaz növényi részeik osztásával (oltás, 

szemzés, dugványozás, bujtás).
Ivartalan szaporítás esetén a szaporulatok tulajdonságaikban 

teljesen megegyeznek az anyanövény testének részeivel. Ivartalanul 
szaporítandók a hibrid növények, pl. a gyümölcsfák, mert magve-
téssel különleges tulajdonságaikat (szín, alak, érési idő, stb.) nem 
örökítik át.

FÁS OLTÁS
Szabadban a gyümölcsfák oltása február végétől március végéig 

tart, általában az alany nedvkeringésének megindulásakor, ilyenkor 
az alany héja már könnyen elválik a fatesttől (feladja a héját). Ezzel 
szemben az oltóvesszőnek teljes nyugalomban kell lennie, ezért kell 
korábban megszedni, és hideg helyen tárolni. Ha ezt a két szabályt 
betartjuk, munkánk általában sikeres lesz. Ha marad egészséges és 
nyugalomban lévő oltóvesszőnk, akkor még májusban is olthatunk, 
persze tanácsos mielőbb oltani, mert a tárolás alatt az oltóvesszők 
veszíthetnek oltóképességükből.

Figyelem! A cseresznye február végén, március elején, a nedvke-
ringés megindulása előtt oltandó!

A sokfajta oltásmód közül most kettőt ismertetek.
Hasítékoltás a több éves vastag alanyok oltására alkalmas. Az 

alany törzsét fűrésszel levágjuk, késsel lesimítjuk, a metszfelülettől 
kb. 5 ujjnyira erős zsineggel összekötjük, hogy ne hasadjon tovább 
ékeléskor. Az alanyt középtájon keresztülhasítjuk úgy, hogy a ha-
sadás 4-5 cm mély legyen, amibe vas- vagy faéket tolunk. A 2-3 
rügyes oltóvessző alsó részét egy rügy mellett laposan ék alakúra 
metsszük. Az ék hossza a vessző vastagságának 3-4-szerese legyen. 
A hasítékba egy, vagy egymással szemben két oltóvesszőt helyezünk 

el úgy, hogy az oltóvessző héja és az alany kéreg alatti része (kambi-
um) érintkezzen. Mivel az alany vastagabb kérgű, így az oltóvessző 
egy-két mm-rel beljebb kerüljön a kéreg mögé, mert az alany elhalt 
kérge nem forrad össze, csak az alatta lévő kambiumszövet. Az éket 
óvatosan kihúzva az alany két szára összeugrik, és az oltóvesszőket 
szorosan beszorítja. Azért, hogy az oltóvesszők közti hasítékba az 
oltóviasz be ne folyjon, a két vessző között a hasíték tetejére egy 
darab fakérget helyezünk. Ezután az oltást vastag kenderzsinórral 
bekötözzük, ügyelve arra, hogy az oltóvessző ne mozduljon el. Ezután 
a sebhelyeket oltóviasszal teljesen bekenjük, még az alany lemetszett 
tetejét is, nehogy korhadásnak induljon. 

A közönséges hasítékoltás javított változatai a nyerges- illetve 
javított hasítékoltás.

Párosítás az egyforma vastag alany és oltóvessző egyszerű össze-
illesztése. Az alanyt és az oltóvesszőt egy hosszanti, ferde irányú 
vágással elmetsszük. Fontos, hogy a metszési felület hossza és szé-
lessége egyforma legyen, és háromszor olyan hosszú, mint amilyen 
vastag a vessző!

Javított változata az angolnyelves párosítás. Hasonlóképpen járunk 
el, mint a párosításnál, csak ebben az esetben mindkét metszlapot a 
felső harmadánál kissé bevágjuk, így 2-2 nyelv keletkezik, amelye-
ket azután egymásba tolhatunk. A nyelvek megszorulnak, és így az 
oltás is sokkal feszesebben áll. Az oltást bekötözzük és oltóviasszal 
bekenjük, még az oltóvessző végét is. Helyes, ha a párosításoknál 
a kezdők előbb begyakorolják az oltás ezen módját valamilyen más 
vesszőn. 

A vágási sérülések elkerülése végett hasznos védőkesztyűt hasz-
nálni. Az oltóvessző szabadon áll, könnyen kitörhet, a madarak is 
szívesen rátelepszenek, fűnyírás közben hozzáérhetünk, megüthetjük, 
erős szél is kiforgathatja. Ezért az oltások mellé tűzzünk vesszőt, vagy 
karót, és a nemes hajtást ehhez erősíthetjük.

Ügyeljünk a kötelékre, mert az alany gyors fejlődése esetén a köte-
lék két-három hét alatt annyira bevághat, hogy az oltás tönkremegy. 
Ha már nem kell, a köteléket óvatosan távolítsuk el!

Sok sikert kívánok ehhez a szép kerti tevékenységhez!
Fotóinkon 1 illetve 2 éves eredményes oltások láthatóak, ezévben 

az elhúzódó fagyok miatt még ennek a kerti  tevékenységnek nem 
tudtunk nekiállni. Tóth Jenő 
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Karácsonyi adományok

Újabb fejlesztéseket ünnepeltünk Magyarlakon

A korábbi évekhez hasonlóan, közsé-
günk Önkormányzata karácsony köze-
ledtével 2021-ben is adománygyűjtést 
hirdetett a faluban élő rászorulók javára. 
Nem kis meglepetést hozott a gyűjtés, 
hiszen minden várakozásunkat felülmúlta 
a rengeteg felajánlott adomány.

Szép számban érkeztek tartós élelmi-
szerek, üdítők, édességek, tisztítószerek 
és pénzadomány.

A karácsonyt megelőző héten számos 
magyarlaki háztartás részesült ezekből az 
adományokból. 

Köszönet illeti az adományozókat a sok-
sok felajánlásért, mely által önzetlen nagy-
lelkűségükről tettek tanúbizonyságot, így 
hozzájárulva a legrászorultabb helyzetben 
élők megsegítéséhez.

„Jónak lenni jó!”
Magyarlak Község Önkormányzata

„A Magyar Falu Program gördülékenysége 
sokak megelégedésére ezúttal Magyarlakon 
okozott örömteli pillanatokat. A Móra Ferenc 
út minőségi felújítása mellett a Magyarlaki 
Sportkör jutott új gépjárműhöz, mely máris a 
település szolgálatába állt. Ezek a fejlesztések 
jól illeszkednek a magyarlaki sikerek azon so-
rába, melyek a település megtartóerejének ki-
teljesítéséhez járulnak hozzá. A Magyarlakért 
tevő aktív helyi polgároknak, polgármester 
úrnak gratulálok, a további előrelépésekhez jó 
egészséget kívánok!” – ezekkel a szavakkal 

tudósított Facebook oldalán V. Németh 
Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügye-
letéért felelős miniszteri biztos, térségünk 
országgyűlési képviselője Magyarlak újabb 
ünnepéről, melyre 2022. február 25-én 
pénteken került sor. Átadásra került a 
szépen felújított Móra Ferenc út, valamint 
a Sportkör pályázatának köszönhetően 
sikerült egy új autót is Magyarlak lakosait 
kiszolgálandó üzembe helyezni.

Az ünnepség – ahogy Magyarlakon már 
megszokott hasonló eseményeknél – szent-

misével vette kezdetét, melyet lelkipász-
torunk Gyula atya távollétében Bodorkós 
Imre szentgotthárdi plébános atya mutatott 
be a magyarlaki templomban. Ezután nem 
kellett messzire mennünk, a templommal 
szemben, a Móra Ferenc út „bejáratánál”, 
a tűzoltó szertár előtt már ott állt az új au-
tó, az út fölé a nemzeti színű szalagot isko-
lásaink már kifeszítették, gyülekeztek az 
ünneplő érdeklődők, minden készen állt 
az avatásra, átadásra. Demeterné Mihály 
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Monek Dávid polgármester 
ünnepi beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sok szeretettel és tisztelettel kö-

szöntök minden kedves jelenlévőt 
a felújított Móra Ferenc út és a 
sportegyesületünk által beszerzett 
gépjármű átadó ünnepségén.

Megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm: V. Németh Zsolt 
kiemelkedő nemzeti értékek fel-
ügyeletéért felelős miniszteri biztos 
urat, országgyűlési képviselőnket; 
Bodorkós Imre plébános atyát;  
Dr. Markó László jegyző urat; 
Herczeg Laurát, a Magyarlaki 
Sportkör elnökasszonyát.

Ha valamilyen átadóra gyű-
lünk össze, akkor valaminek az 
elkészültét, befejezését, vagy egy 
beszerzés eredményét ünnepeljük. 
Így van ez a mai délelőttön is. Az 
viszont külön nagy öröm számom-
ra, ha egyszerre két fejlesztést is 
átadhatunk Önöknek. 

Tavaly tavasszal nyújtott be 
pályázatot önkormányzatunk a 
Belügyminisztériumhoz a Móra 
Ferenc út felújítására. A sikeres 
pályázat eredményeképp közel 
4,7 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásban részesültünk, 

rendelő és a tűzoltó szertár épü-
lete is. Egy nyertes pályázatnak 
köszönhetően idén felújításra kerül 
a tűzoltó szertár udvara is, több 
mint 6 millió forint értékben. Min-
den bizonnyal a falu még fel nem 
újított utcáiban lakó emberek kicsit 
irigykedve néznek az itt élőkre. 
Megígérhetem, hogy a jövőben 
is az egyik legfontosabb célunk a 
rossz állapotú mellékútjaink fel-
újítása lesz, folytatni fogjuk ezt 
a munkát.

A Magyarlaki Sportkör szin-
tén a tavalyi év elején nyújtott 
be pályázatot a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap ke-
retében egy kishaszongépjármű 
beszerzésére. Korábban számos 
alkalommal okozott problémát 
a sportfelszerelések szállítása és 
a távolabbi ügyintézések is saját 
autóval történtek. A közel 5 mil-
lió forintos beszerzés eredménye 
az itt látható gépkocsi, ami az 
idén 65 éve folyamatosan mű-
ködő sportegyesületünk szolgálata 
mellett a jövőben a település köz-
étkeztetését is segíti.

Az elmúlt években számos fej-
lesztési forrás érkezett Magyarlak-
ra. Megújultak és megújulnak a 
közintézményeink, az óvodánk, az 
iskolánk, az orvosi rendelőnk, és 

Ágnes konferálása és a Himnusz eléneklése 
után ünnepi beszédet mondott Monek Dá-
vid Magyarlak polgármestere, az ő beszédét 
teljes terjedelemben közöljük alább. Ezután 
V. Németh Zsolt, Vas megye 3. számú vá-
lasztókerületének országgyűlési képviselő-
je ünnepi gondolatait hallgathattuk meg. 
Imre atya szenteltvízzel meghintve áldotta 
meg az új utat és az új gépjárművet, rövid 
imádsággal kérte Isten áldását mindazokra 

akik ezeket használják majd. Polgármester 
úr és képviselő úr az ünnepélyes szalagát-
vágással hivatalosan is átadta a felújított 
utcánkat, országgyűlési képviselőnk pedig 
örömmel adta át az autó kulcsát a Sport-
kör elnökasszonyának Herczeg Laurának. 
A szép ünnepség lezárásaként meghívott 
vendégeinket az Önkormányzat szerény 
ebédre invitálta a Kultúrházba. 

Frigy József

melyhez 827 ezer forint önerőt 
biztosítottunk saját forrásból. Egy 
sokéves adósságot törlesztettünk az 
itt élők felé, amikor a településünk 
legrosszabb állapotú útját újítottuk 
fel tavaly ősszel. Bazaltzúzalékos 
kiegyenlítést és két réteg aszfal-
tot kapott a burkolat, valamint 
padkázás is történt az utca teljes 
hosszában.

Ez a környezet, ahol most ál-
lunk, teljes felújításon esett át az 
elmúlt időszakban. Megújult a 
közvilágítás és az ivóvízhálózat, 
elvégeztük a vízelvezető árkok tisz-
títását, 2020. őszén felújítottuk 
a teljes járdaszakaszt. Korábban 
megújult a mellettünk lévő orvosi 

legutóbb az önkormányzati hivata-
lunk épülete. Utakat, járdákat épí-
tettünk, vagy tettünk járhatóbbá, 
településünket védő övárokrendszer 
épült és fejlesztettük zártkertünket 
is. Ezek a beruházások egytől egyig 
nem jöhettek volna létre V. Né-
meth Zsolt országgyűlési képviselő 
Úr közbenjárása és támogatása 
nélkül. Nekünk, önkormányzati 
vezetőknek nagy biztonságot és 
megnyugvást ad, hogy olyan képvi-
selője van térségünknek, aki szívén 
viseli az általa képviselt emberek 
sorsát, aki bármikor segítő jobbot 
nyújt, ha nehézségekbe ütközünk. 
Képviselő Úr személye és a mögötte 
álló több évtizedes tapasztalat a ga-
rancia arra, hogy csak vele együtt 
tudunk tovább előre menni ezen 
a sikeres úton. Köszönjük szépen 
Önnek a Magyarlak fejlődéséért 
tett fáradozásait, egyúttal sok sikert 
kívánok az áprilisi országgyűlési 
választásokra.

Önöknek, tisztelt Hölgyeim és 
Uraim azt kívánom, hogy leljék 
örömüket a most átadott fejlesz-
tésekben, biztonságos és baleset-
mentes közlekedést kívánok, hi-
szen Magyarlaknak is előre kell 
mennie, nem hátra!

Köszönöm, hogy meghallgattak!



18 2022.. március

Novák Katalin Magyarország új köztársasági elnöke

Békemenet 2022. március 15. – magyarlakiakkal

Szegeden született 1977. szeptember 
6-án. 1996-ban érettségizett a szegedi 
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimná-
ziumban. 1996–2001 között a Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetemen szerzett okleveles közgazdász 
diplomát. 1999–2004 között a Szegedi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán, valamint a Párizs-Nanterre-i Egye-
tem közösségi és francia jogi képzésén vett 
részt. Végzettsége jogász, közgazdász.

Francia, angol és német nyelvből fel-
sőfokú, „C” típusú, szakmai nyelvvizsgát 
tett. Spanyol nyelvből középszintű nyelv-
ismerettel rendelkezik.

Férje Veres István Attila, aki 2013 óta a 
Magyar Nemzeti Bank pénz- és devizapiaci 
igazgatója. Gyermekeik Ádám (2004), 
Tamás (2006) és Kata (2008).

2014–2020 között család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár, majd 2020–2021 között 
családokért felelős tárca nélküli miniszter. 
2017–2021 között a Fidesz egyik alelnöke, 
2018-tól országgyűlési képviselő.

Az ukrajnai háború különleges aktualitást adott az idei Békeme-
netnek, hiszen mi más lehetne a világban, Európában, Ukrajnában 
és Oroszországban, Magyarországon, Ukrajna közvetlen szomszédsá-
gában élő emberek hő vágya, mint maga a béke. Ráadásul e szomszéd 
országban, Kárpátalján mintegy 150 ezer magyar testvérünk sorsát 
különösen is szívünkön viseljük, az ő nyugalmuk, szülőföldön mara-
dásuknak is a béke az egyetlen feltétele. A mellettük és egy nemzeti 
alapon nyugvó, Magyarország érdekeit szem előtt tartó politika 
melletti kiállást is képviseltünk a 2022-es Békemeneten. 

Novák Katalin: 
„Magyarországot képviselni, az egész ma-
gyar nemzetet szolgálni – erre az embert 
próbáló feladatra készülök hittel, lélekkel, 
szívvel.” 

Magyarország első nőként megválasz-
tott köztársasági elnökének munkájához 
bölcsességet, kitartást és jó egészséget 
kívánunk Magyarlakról is!

2022-ben a Fidesz-KDNP pártszövetség 
köztársasági elnök-jelöltje lett, jelölését 
követően, az alaptörvény rendelkezésének 
értelmében, felfüggesztette párttagságát. 

Szentgotthárdról és környékéről, így Magyarlakról is megmoz-
dultak jónéhányan, akik ezt a kiállást nem csak szóban, hanem 
tettekben is bátran vállalták. Azoknak az itthon maradottaknak 
a támogatását is bírtuk, az ő biztatásukkal a hátunk mögött utaz-
tunk Budapestre, akik egészségüknél, egyéb kötelezettségüknél 
fogva nem tudtak velünk tartani.

Felemelő érzés volt már maga a buszos utazás is, az utazás közben 
a buszon elhangzottaknak köszönhetően. Nemzetünk egyik legszebb 
ünnepére íródott ünnepi beszédet hallgattunk meg az Őriszentpéterről 
velünk utazó Mesterházy Nagy Dalmától, ugyanő egy napi aktualitás-
sal bíró nemzeti érzelmű verset is felolvasott nekünk. Rátkai Bálint 
Vasszentmihályról pedig Petőfit idézte – személyében is – érzelmes és 
tüzes szavalataival, a Nemzeti dal-on kívül Márai Sándor és Gyóni 
Géza verseket is hallhattunk előadásában.

Több százezer emberrel együtt, piros-fehér-zöld lobogókkal, 
táblákkal felszerelkezve vonultunk a Margit-híd budai hídfőjétől 
a Kossuth térre, ahol elsőként a nemzeti ünnepre komponált 
műsort tekinthettük meg, majd Magyarország miniszterelnöke, 
Orbán Viktor mondott lelkes beszédet, amely a márciusi ifjak 
példaadó hősiessége mellett szólt a béke óhajtásától, a közelgő 
választások sikeréről is, mely feltétele egy felelősen gondolkodó 
és cselekvő magyar kormány megalakulásának, a jelenlegi józan 
politika és kormányzás továbbvitelének.

„Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött.” 
– ezzel az óhajtással, imával zárult miniszterelnökünk beszéde, 
ezzel a jó érzéssel indulhattunk hazafelé, megerősödve szívben 
és lélekben, hazaszeretetben. Frigy József

2022. március 10-én az Országgyűlés köz-
társasági elnöknek választotta. Hivatalát 
várhatóan 2022. május 10-én foglalja el.

Forrás: Wikipédia

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ KÖZÉLET – TÁRSADALOM
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MAGYARLAKI HÍRMONDÓ HITÉLET

A Magyarlaki Római Katolikus Egyházközség hírei
Címszavakban számolunk be az Egyházközségünkkel kapcsola-

tos eseményekről, folyamatban lévő és tervezett tevékenységekről, 
miserendről és imaóráinkról.

– Szentmisék rendje templomunkban Magyarlakon: vasárnap 
délelőtt 11 órakor, hétközben pedig péntek reggel 8 órakor. 
Plébános atya külön hirdeti az ettől eltérő időpontokat.

– Rózsafüzér társulatunk imaórái minden hónapban az utolsó 
csütörtöki napon vannak, este fél 7 órai kezdéssel. Szeretettel 
várunk közösségi imáinkra mindenkit, régebbi és új magyarlaki 
lakosainkat is!

– Községünk plébánosa, Gyula atya rendszeresen közölt vasár- és 
ünnepnapi homíliái elérhetőek Magyarlak internetes oldalán: 
www.magyarlak.hu/homiliak

– A Magyarlaki Római Katolikus Egyházközség új Facebook 
oldala: https://www.facebook.com/Magyarlak.Egyhazkozseg

– Karácsonyra szorgos férfi és női kezek varázsolták széppé temp-
lomunkat. A fiúk a karácsonyfákat rendezték el, az égősorokat 
helyezték fel rájuk, a lányok pedig a többi díszítést, valamint 
a takarítást végezték, Szentestére minden szép és ragyogó 
rendben várta a csodát. 

– Az éjféli mise után ezúttal is forraltborozásra, teázásra invitálta 
a híveket a Magyarlaki ÖTE és a MIKE. 

– Január 22-én a Szombathelyi Székesegyházban tanulmányaik 
végeztével Püspök atya akolitussá avatott 17 férfit, köztük a 
Magyarlaki Egyházközség tagját, Frigy Józsefet. Az eseményen 
szívet melengetően szép számmal jelentek meg magyarlakiak, 
hogy együtt ünnepeljenek ezen a jeles napon. 

 Január és február folyamán a magyarlaki templom adott ott-
hont új katolikus iskolánk diákmiséinek. A szentmiséken a 
Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola tanulói végezték az 
oltárszolgálatot, énekkaruk pedig a zenei szolgálatot. 
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– Új kezdeménye-
zésként Magyar-
lakon havonta 
egy alkalommal 
gitáros szentmisén 
vehetünk részt. A 
vasárnapi ünnepi 
szentmiséken Prés-
ing Tímea látja 
el a gitáros zenei 
szolgálatot. 

– Február elején néhány napig félrevert templomunk nagy-
harangja. Bár komolyabb problémára számítottunk, csak a 
harangnyelvet rögzítő fémrugót kellett visszaakasztani a rögzítő 
dróthoz, melynek egyik szála az elmúlt 60 évben egyszerűen 
elkopott és elszakadt, elengedve a beakasztott rugót. 

– A Szentatya által 2023-ra meghirdetett szinódus egyházmegyei 
szakasza 2022. március 31-én lezárul. Kérdőív és minden egyéb 
információ elérhető a Szombathelyi Egyházmegye Pasztorális 
Helynökségének internetes oldalán: http://pasztoralis.martinus.
hu/ 

– Nagyböjt minden egyes pénteki napján délután 5 órakor a 
magyarlaki templomban keresztúti ájtatosságot végzünk. Az 
egyes alkalmak során különböző szándékokra imádkozunk, 
ezzel készülünk a keresztények legnagyobb ünnepére, Húsvétra. 
Szeretettel várunk mindenkit ezekre a szép és lelki tisztulást 
segítő ájtatosságokra.

– A Nagyhét – a Szent három nap – pontos időbeosztását plébános 
atyával történő egyeztetés után a fentebb említett Facebook 
oldalunkon, illetve a templomi hirdetőtáblán tesszük majd 
közzé.

– Egyházmegyénk új segédpüspökének szentelése és beiktatása 
április 18-án, Húsvéthétfőn lesz délután 3 órakor a Szombathe-
lyi Székesegyházban. Fekete Szabolcs Benedek atyát falunkból 
is sokan ismerik, még szentgotthárdi kápláni szolgálatának 
idejéből. 

Frigy József
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MAGYARLAKI HÍRMONDÓ BÚCSÚZUNK

Szentgotthárd közelében, ...a dombok, 
erdők között meghúzódó őrségi falucská-
ban - Magyarlakon - született Mária néni, 
a matematikatanár, ...ott éltek a szülei, ...a 
testvérei, ott nevelkedett Ő is, ...és amikor 
Mária néni nyugdíjba vonult, ...oda tért 
vissza, ...és ott élt a haláláig...

 
Magyarlak mesébe illő hely, ...kanyargós 

utcák, takaros porták, ...szép templom, 
...tiszta levegő, ...nyugalom, ...idegennek 
is jól érzékelhető békesség...

 
Mi négyen, Locsmándi Márti, Bölcs 

Anikó, Keresztes Rózsa meg én – temetésre 
jöttünk Magyarlakra, ...Herczeg tanárnőt 
elkísérni utolsó földi útján...

 
....és a temető, ahol testvéreivel egy sír-

ban pihen majd, az új magyarlaki teme-
tő, ...nem tudom, illik-e ilyent mondani, 
...olyan kedves, ...olyan szép, ...a falu fölött, 
...enyhe lejtőn helyezkedik el, ...bizto-
san azért, hogy a falubeliek napközben is 
felpillanthassanak az övéikre...gyönyörű 
tujákból és fenyőkből szőtt kerítés övezi 
a sírokat...

 
Megtisztelő ünneplősben érkeztek a bú-

csúzók, ...illendő csöndességben, ...szomo-
rúan és szeretettel várakoztak...

Méltó búcsú Herczeg Mária tanárnőtől
(...ÜZENET MAGYARLAKRÓL...)

 ...A katolikus pap tiszta, szép emlékbe-
szédben méltatta Mária néni példás életét, 
...a töretlen hitét, ...a tanári munkáját, ...a 
derűs kedvét, ...az emberségét, ...a szülő-
földje iránti sugárzó szeretetét...

 
....olyan kedves volt a szertartás, ...azt 

vettem észre, ...hogy mosolygok...
 
...egy teljes élet rajzolódott ki előttünk, 

...egy igazi emberi arcot festett szavakból 
a tisztelendő úr...

 

...soproni társaim is mosolyogtak, ...mert 
öröm volt bennünk, ....azért, mert ismer-
hettük Mária nénit, ...mert a barátunk 
volt, ...mert a számokkal bíbelődve kerül-
tek sokan lélek-közelbe hozzá...!

Hát ez bizony szép öröm...!
 
Közben magamban megszólítottam...:
-Mária néni! ...ha tudnád, ...milyen so-

kan, (...a „katedra másik oldaláról”...)
búcsúznak most Tőled, ...sok-sok szere-

tettel, ...még több emlékkel...
...ez már a „felejthetetlenek” 

...kategóriája...!
 
....méltó búcsúzás-búcsúztatás volt 

Magyarlakon, ...otthon, ...a szűkebb 
hazában...

 
Sopron felé az úton Mária néni-

ről beszélgettünk, ...könnyű szívvel, 
...szeretettel...!

 
Magyarlak szülötte, ...Herczeg Mária 

tanárnő, ...végleg hazatért...
 
Mária néni!„Adjon Isten jó éjszakát!”
  Lang Anna

Éjfél van a havas utak s az örök Idő 
országútján. 

Az óesztendő utolsó éjfele. 
Tomboló szél nyargal az 

éjszakában. 
Nincs, ami útjába álljon, s a dermedt 

jegenyék suhogva hajolnak délnek, 
sziszegve panaszkodnak, és gyökere-
ikkel riadtan kapaszkodnak a fagyos 
földbe. 

Éjfél van. 
A szellemek órája, amikor látha-

tatlan szánok csilingelnek ismeretlen 
utakon, s az Úr felhőn túli pitvarában 
két vándor áll a csillagok ragyogó tró-
nusa előtt. 

Az egyik tépett, havas szakállú agg, 
a másik ifjú ember. 

Fekete István: Az 1953. év elé
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Középmezőnyben – tavaszi javítás reményében

BÚCSÚZIK AZ Ó-ÉV  

Elvégeztem, Uram – szól az agg –, 
bocsásd el szolgádat!  
Leteszem a tarisznyát meg a botot. 
Januártól decemberig jártam a földi utakat, 
és arcod bélyegét mindenre ráütöttem. 
Mozgattam az órákat és a napokat. 
Csírákat szöktettem életbe, 
és érett magokat arattam; 
a rügyeket virágba borítottam, 
és a gyümölcsöket is leszedtem. 
Öreg sírok hátát behorpasztottam, 
régi fejfákat eldöntöttem, 
temetőket gyarapítottam. 
De ott voltam, Uram, a nászágyon is, 
és egyformán mértem a szerelem bódulatát 
és a vajúdás gyötrelmeit. 
A folyók új szigeteket raktak, 
régieket hordtak el, 
a hegyek hátán megnőtt a hó, de el is múlott, 
a völgyek torkában új források fakadtak, 
s a régiekre köveket raktam rendelésed szerint. 
Öledbe hullott, Uram, minden. 
A növekedés, 
az épülés is, 
meg a romlás is. 
Csak Te maradtál, Uram, 
változatlan és örök 
elejétől fogva. 

INDUL AZ ÚJ-ÉV  

Az ifjú felveszi a botot meg a tarisznyát. 
Az elnyűtt suháng acélos, görcsös bottá erősödik abban a pillanatban, 
s a foszlott tarisznya újjá, kövérré dagad a láthatatlan útravalótól.

Elmegyek, Uram – szól –, akaratod szerint. 
Útravalómat elszórom majd a földi világban. 
Elolvasztom a jeget, 
virágba borítom a fákat, 
dús kalászokat érlelek, 
és megrázom a lombhullató fákat az őszi határban, 
aztán meg telet borítok az álmodó ugarra. 
Csak egyet kérek Tőled, Uram – ha megengeded. 
Add, hogy hosszú legyen a virágos tavasz, 
bőkezű a búzaérlelő nyár, 
vidám a szüretes ősz, 
és nyugodt, telekamrás a tél, 
amiket ím, tarisznyámba adtál. 
Én leszek az Idő egy évig, Uram, a Te egyik világodban, 
engedd meg nekem, hogy lassú legyek, 
ha örömre válnak a percek, 
és gyorsan múló, 
amikor a bánatot mérem, 
a könnyet 
s a hűvös enyészetet takarom a Te teremtményeidre. 

Az Úr int: zengőn felragyog a felhőn túli világ. 
A vándor elindul a csillagerdők úttalan útjain a Földre.  
                                                                               (1952)

Az őszi szezont a 7. helyen zárta a Magyarlaki SK csapata, a lejátszott 13 
mérkőzésen 5 győzelmet és 4-4 döntetlent és vereséget elérve. A csapat 
teljesítménye meglehetősen hullámzó volt, képes volt bravúrra, ugyanakkor 
kikapott szerényebb képességű csapatoktól is. A tavalyi szerepléshez képest 
ez a helyezés mindenképp csalódást jelentett, amin a képességek alapján 
lehet javítani, ugyanakkor a hozzáállásokon változtatni kell. 

Télen Orszáczky Balázs vette át a csapat irányítását, aki nagy lelkesedéssel 
vágott bele az új kihívásokba, továbbá érkezett még Szőke Sándor, Vadász 
Raul és elkezdett nálunk futballozni a helyi Vari Bence is. A tavaszi szezont 
szeretné sikeresebben zárni a csapat. Ennek érdekében a szokásoknak megfe-
lelően heti egy alkalommal tornatermi edzésekkel készültek a fiúk, továbbá 
a jó idő kezdetével szabadtéri edzéseket is tartott a csapat. A felkészülés 
során több zalai együttessel is felkészülési mérkőzést játszottak a magyarlaki 
labdarúgók. Az eredmények itt is felemásra sikeredtek, de itt elsődlegesen 
a tapasztalatszerzés és a felkészülés volt a cél: Police-Ola – Magyarlak 0 : 
4, Salomvár – Magyarlak 3 : 3, Zalaháshágy – Magyarlak 3 : 0. 
A csapat a tavaszi szezonban is várja a szurkolók bíztatását! Herczeg Laura



RECEPT – 
Csokis pöffeteg (kávé mellé sütike) 

40 dkg kristálycukrot kikeverünk 12 dkg margarinnal. 
30 dkg lisztet, 1 zacskó sütőport, 12 dkg kakaóport összekeve-
rünk és a margarinos masszához keverjük, majd hozzáadunk 
4 egész tojást is.

Ezeket összegyúrjuk és legalább egy órára a hűtőbe tesszük. 
Utána kis golyókat formázunk, ezeket porcukorba forgatjuk, 
és így tesszük a sütőpapírral kibélelt tepsibe. Egymástól kissé 
távolabb rakjuk le, mert megnőnek. Nagyjából 160 C°-on sütjük 
kb. 15 percig.

Jó étvágyat hozzá! Frigyné Molnár Magdolna

TÖKMAGOLAJ 
ELADÓ őstermelőtől

Mesics László  06 30 387 7627
Magyarlak, Kossuth L. út 35.

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS:
Bödő-Klement Renáta és Bödő Csaba lánya FRUZSINA,
Horváthné Petrovics Katalin és Horváth Antal lánya ENIKŐ.

GRATULÁLUNK!

HALÁLOZÁS:
Takács Imréné, szül. Csrenkó Anna,
Dancsecs Ernő,
Herczeg Mária,
Horváth Jenőné, szül. Urbán Zsuzsanna,
Gaál Józsefné, szül. Krajczár Mária.

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

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

Internet

KIS KATEKIZMUS
A Szentlélek kegyelme Isten igazságosságát hozza nekünk. 
A Lélek a hit és a keresztség által összekapcsol Krisztus szen-
vedésével és föltámadásával, és az Ő életének részesévé tesz 
minket.(A Katolikus Egyház Katekizmusa, KEK 2017.) 
  

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Minden kedves magyarlaki lakosunknak
 Istentől megáldott 

Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 
Világítson be minden hajlékba a húsvéti öröm titka!

Monek Dávid polgármester 
és Magyarlak Község 

Önkormányzata

Takács Gyula plébános atya 
és a Magyarlaki 

Római Katolikus Egyházközség


