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Máriacell felé
A 2022. évi gyalogos zarán-

doklat első napja végén tartott 
szentmise prédikációja Bad 
Waltersdorfban

Szeretett Zarándoktestvéreim!
Nagy öröm számomra, hogy 

veletek zarándokolhatok a mi 
Égi Édesanyánk kegyhelyére, 
Mariazellbe! Amikor megtud-
tam, hogy az egyik nap pré-
dikálnom is kell, akkor azon 
töprengtem, hogy mégis miről 
beszéljek, hiszen még nem tud-
tam, hogy ezen a napon fogok 
hozzátok szólni. Segítségemre 
volt Molnár János atya, akinél 
nyári gyakorlaton vagyok ez év 
július hónapjában. Innen is meg-
köszönöm neki, hogy elengedett 
erre a zarándokútra, és szívjóságát 
imáimmal viszonzom! János atya 
tanácsára, most a Szentlélek hét 
ajándékának és a zarándoklatnak 
a kapcsolatáról fogok veletek 
elmélkedni.

József atya szentbeszéde közben az Antiokheiai Szent Margit pártfogása alatt álló templomban Bad 
Waltersdorfban

Célhoz értek a zarándokok 
Máriacellben a Nagy Lajos 
királyunk által emelt bazilikához Máriát és a kis Jézust ábrázoló kegyszobor

A Szentlélek velünk együtt 
zarándokol az Ő Mátkájához, 
Máriához, és egész úton köztünk 
van! Minden zarándoklat kicsit 
olyan, mint az Egyiptomból való 
szabadulás, hiszen – igaz, csak 
pár napra, de – mi is megszaba-
dulunk a mindennapokban ránk 
nehezedő megszokott terhektől; 
és ahogy a választott nép a hosszú 
út során egyre közelebb került az 
Ígéret Földjéhez, úgy mi is egyre 
közelebb kerülünk az ígért cél 
felé, a Mariazelli Bazilika felé.

A Szentlélek hét ajándéka 
közül az elsőként kiemelném 
a BÖLCSESSÉG lelkét és a 
JÓTANÁCS lelkét. A Böl-
csesség Lelke megmutatkozik az 
út során minden döntéshelyze-
tünkben. A Jótanács Lelke pedig 
jelen van a régebb óta zarándok-
lók tanácsaiban. De mindkettő 
jelen van a szentgyónásokban 
és a lelki beszélgetésekben ka-

pott útmutatásokban. 
Minden zarándoklat 
során egyre bölcseb-
bé válunk, minden 
zarándoklat során nö-
vekszik az életbölcses-
ségünk, pontosabban 
a Lélekbölcsességünk, 
hogy mi magunk is 
jótanácsokkal segít-
hessük a ránk bízottak 
életét. Zarándoklásunk 
során mindjobban fo-
gékonyabbá válunk a 
Lélek indíttatásaira. 
Nagy kegyelem, hogy a 
Bölcsesség és a Jótanács 
Lelke elkísér minket a 
Bölcsesség Székéhez és 
a Jótanács Anyjához, a 
mi Édesanyánkhoz!

A másodikként be-
széljünk az ÉRTELEM 
és a TUDOMÁNY 
lelkéről. Kicsit össze-
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függnek a bölcsességgel, de mindjobban 
az okossággal. Az értelem és a tudomány 
mindig elgondolkodtat minket. Például, 
annak idején a Tudomány lelke segített 
kikutatni a megfelelő útvonalakat; az Érte-
lem lelke pedig segít, hogy az előttünk álló 
esetleges nehézségekre már előre felkészül-
jünk. Az Értelem és a Tudomány lelke 
utunk céljához, a Nagyokosságú Szűzhöz 
terel minket.

Aztán a harmadik: a JÁMBORSÁG 
lelke, valamint a LELKI ERŐSSÉG. Egész 
zarándokutunk egy imádság, tele felaján-
lásokkal, személyes és közösségi imaszán-
dékainkkal, hálánkkal. Úgyszólván, egész 
életünk benne van! A zarándoklat való-
jában egy jámborsági gyakorlat, hiszen 
kevesen vannak azok, akik ezt bevállalják, 
talán azért is, mert ez akarati és lelki döntés 
is egyben, hiszen minden lépésünk egy 
döntés eredménye, (azaz Végigcsinálom!). 
A zarándoklásban egész lényünk, testünk-
lelkünk imádkozik… átadjuk magunkat 
az Istennek. Ahogyan az imádság is, úgy 
a zarándoklás még inkább egy kemény 
munka, ami testileg kimerít, de lelkileg 
felüdít. Oly buzgón imádkozzuk a héten 
a szentolvasót… ez a mi lelki térképünk 
nemcsak most, hanem egész életünkben, 
mely a Szentolvasó Királynéjához és az 

Akolitus zarándoktestvérek

Magyarlakiak közös fotója Máriacellben

ket meg akar szelidíteni, vagy amelyeket 
le akar küzdeni; azaz mindnyájunknak 
vannak bűnei. A zarándoklat során ezek-
ből a nehézségeinkből, bűneinkből akar 
minket kiemelni az Irgalmas Atya, amíg 
nem késő. Persze, a nehézségek újra és 
újra előjöhetnek, de minden a hozzáál-
lásunk kérdése… Pontosabban, a kérdés 
az, hogy odamegyünk-e az Atyaistenhez 
és bocsánatot kérünk-e tőle, vagy inkább 
elhanyagoljuk a lelkünket, és csak akkor 
fordulunk hozzá, amikor már összecsapnak 
felettünk az élet hullámai. A szentgyónás 
szentsége és a feloldozás kegyelme felemel 
minket az elesettségünkből, és újra talpra 
állít minket. Az Istenfélelem lelke tehát 
a megbocsátó Isten irgalmas szeretetében, 
és a gyarló ember bűnbánatában rejlik. 
Utunk során a feloldozás kegyelme vezé-
reljen minket Istennek Szent Anyjához, 
az Irgalmas Szűz lábához.

Kedves Zarándoktestvéreim! Kérjük hát 
a Szűzanyát, a Szentlélek Mátkáját, hogy 
utunk során óvó palástját terítse ránk, és 
kérje a Szentlélek Úristent, hogy kegyel-
mi adományai célba juttassanak minket 
– nemcsak a zarándoklat során, hanem 
– életünk végórájában is.

Ámen! 
Rákos József, papnövendék

Ájtatosság jeles Edényéhez, a Szent Szűz-
höz vezet minket.

Utolsóként pedig megemlíteném az IS-
TENFÉLELEM lelkét. Ez nagyban összefügg 
az Isten és ember közti szeretettel. Akit sze-
retünk, azt féltjük. Félelem van bennünk 
attól, hogy mi lesz, ha megbántjuk. Azaz, 
szeretetből nem akarjuk megbántani, mert 
az a mi szívünknek is fájdalmat okoz. Az 
Isten irgalmas Atya, aki ugyanakkor igaz-
ságos Bíró is. Mindannyiunknak vannak 
lelki nehézségei, olyan dolgai, amelye-



32022. augusztus

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ TARTALOM

Előző számunk idején még érvényben 
voltak a járványügyi korlátozások, éppen 
csak elkezdődött egy kíméletlen háború 
Ukrajnában, országgyűlési választásokra 
készültünk, sorsdöntő szavazásra, jövőn-
ket féltve. Azóta sok minden változott, 
érnek minket jó és rossz történések, az 
egész világot, hazánkat, falunkat vagy 
családunkat érintőek. 

Ami a legrosszabb: a háború már több 
hónapja tart, menekültekről, halottak-
ról, féktelen rombolásról számolnak be 
a tudósítások, és sajnos még mindig nem 
látszik a fény az alagút végén, meg sem 
lehet becsülni, milyen forgatókönyv vár-
ható a következő hetekben, hónapokban, 
években. Javulhat a helyzet, de válhat 
még komiszabbá is. 

Ezen felül a koronavírus járvány sem 
szűnt meg, egyfajta hullámzás jellemzi 
annak intenzitását, de itt is sok bizony-
talanság van, új variánsok, ma még nem 
ismert meglepetések is jöhetnek. Bíznunk 
kell az orvostudomány embereiben, hogy 
kellő védelmet nyújtanak az általuk ki-
fejlesztett gyógykészítmények, gyorsan 
reagálnak egy-egy új fejleményre. 

Egyre nagyobb – Ázsiából, Afrikából 
elvándorolni szándékozó – tömeggel kell 
Európának megbirkóznia. Ezen a területen 
is egyre rosszabb kilátások várhatóak; az 
éhínség, a klímaváltozás, a háborús hely-
zet milliókat terel egy reményeik szerint 
jobb megélhetést nyújtó világ felé. Ennek 
a „jobb világnak” pedig fel kell készülnie 
vagy az ő befogadásukra, vagy egy olyan 
emberséges megoldásra, amely szülőföld-
jükön marasztalhatja őket, jövőképet ad 
nekik saját országukban. Egyik megoldás 
sem lesz „ingyen”, mindenképpen a fej-
lett világ jelentős áldozatvállalására lesz 
szükség azok kidolgozásához.

Magyarország választott tavasz-
szal, ismét kiemelkedően komoly 

méretű bizalmat szavazott azoknak az 
országvezetőknek, akik eddig is meg-
határozták nemzetünk előrehaladását, 
akik meghozták, és a következő években 
is meghozhatják azokat a döntéseket, 
amelyekre a többségtől felhatalmazást 
nyertek. Nem lesz egyszerű dolguk, 
hiszen napról napra változó veszély-
helyzetben – háború, vírus, migráció – 
kell olyan megoldásokat alkalmazniuk, 
amelyek a magyar emberek érdekeit 
szolgálják, amelyek meglévő értékeinket 
nem sodorják veszélybe, amelyek stabil 
igazodási pontokká lehetnek magyar tör-
ténelmünk most írandó fejezeteiben.

Falunk főbb történéseire rátérve, 
szomorú eseményként éltük meg, vég-
ső búcsút vettünk Tanító néninktől. 
Családjának és barátainak bánatát csak 
némileg enyhítheti az a sok örömteli 
pillanat, amit felidézhetünk róla, ami 
örökre a szívünkben, gondolatainkban 
megmarad vele kapcsolatban; Irén né-
ninek sok mindent köszönhetünk, amit 
az iskolában a gyerekekért, a közéletben 
a falu lakosságáért, a kultúra területén 
személyes fejlődésünkért tett, közössége-
ket teremtve és építve. Mindenhol azért 
dolgozott és szolgált, hogy mi magunk 
többek legyünk, hogy egyéni gyarapodá-
sunkból falunk, az itt élők mindannyian 
részesedjenek. De ezek a külsőleg is lát-
ható értékek – amelyek önmagukban is 
nagyjelentőségűek – csak a jéghegy csú-
csai, van ezen felül is valami, valami, ami 
kézzel nem fogható. Mégpedig az, hogy 
legjobban az ő szeretetét, jóságát köszön-
jük, ezeket fogjuk igazán a szívünkben, 
emlékeinkben tovább vinni.

Családjainkban – az eddigi szomorú-
ságra okot adó események listáján felül 
– bizonyára mindenki őriz olyan tör-
ténést az elmúlt hónapokból, amelyek 
mindennapi életünkben a lelki egyensúly 

fenntartását biztosítják. Közös nyaralás, 
egy gyermek születése, vagy eljegyzése, 
házasságkötése, egy rég várt látogatás, 
mind-mind életünket szebbé tevő esemé-
nyek; szinte keressük, hajszoljuk ezeket az 
élményeket, igyekszünk megélni ezeket 
a pillanatokat, nemcsak testben, hanem 
teljes lényünkkel ott lenni, igazán jelen 
lenni. Ezen igyekezetünk mostanság még 
inkább hangsúlyt kap, még jobban érté-
kelünk egy kellemes találkozást, emberek 
társaságát, mint korábban, és ez a felfo-
kozott társas-élmény, jó-szóra-vágyakozás 
rendjén van így.

A világ forrong, amely alól nem tudjuk 
kivonni magunkat, sem nemzetünket, 
sem falunk közösségét, sem családunkat. 
Előző két lapszámunkban egyazon kér-
dést tettünk fel Karácsony és Húsvét ün-
nepére való felkészülésünkhöz: tudunk-e 
békét teremteni szívünkben, lelkiekben 
is rá tudunk-e hangolódni e szép esemé-
nyekre? Most ugyanezt a kérdést tehet-
jük fel, de egy mélyebb összefüggésben: 
vajon a béke, a gazdaság és társadalmi 
élet helyreállítására tett erőfeszítések 
(pénz milliárdok és temérdek tennivaló) 
közé befér-e Isten-kapcsolatunk megújí-
tása, lelki életünk átgondolása? Avagy 
továbbra is „haladunk” Isten nélkül? 
Nem általam megfogalmazott, de fajsú-
lyos kérdés, amit mindenkinek magának 
kell megválaszolnia, aztán lépnie saját 
jó döntésének irányába.

Mindenkinek, akik aktuális Hírmon-
dónk összeállításához írásaikkal, fotóikkal 
hozzájárultak, köszönöm szolgálatukat. 
A nyár további részére Magyarlak összes 
lakosának jó töltődést kívánok, vigyáz-
zunk testünk, lelkünk épségére, vigyáz-
zunk szeretteinkre, vigyázzunk egymásra. 
Nem mellesleg pedig, válaszoljuk meg a 
fenti kérdést!
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In memoriam Glóbits Jenőné

Ötven + 2 évesek lettünk 

Elhangzott Irén néni búcsúztatásán 2022. június 10-én a Magyarlaki Temetőben

„Csöndes beszédben évek
és évszázak után is
élőkről szólnak először,
holtakról azután csak,
de róluk hosszasabban,
s a szavakon lassan
csörög az örök koszorúk levele
s ebből tenéked is jut,
ki földbeszállsz és néma
emlékedet óvja
majd az időtlen idő!”
                    (Radnóti Miklós)

Tisztelt gyászoló Család, Rokonok, 
Barátok, volt Kollégák, Ismerősök!

Megrendülten állunk itt, hogy elköszön-
jünk egy nagyszerű embertől, Iréntől.

Sírja fejkövére vésett neve majd némán 
őrzi emlékét. Mindazok pedig, akik becsül-
ték, szerették, a csöndes beszélgetésekben 
emlékeznek majd Rá.

Az én emlékeimben úgy fog élni, mint 
aki példamutatásával, szerető gondossággal 
nevelte gyermekeit, Juditot és Jencit. Pár-
ja, Jenő bácsi elvesztése után sem zárkózott 
be, egyedül élt, de sohasem volt magányos. 
Gyermekeire, barátaira mindig számíthatott.
Hosszú évekig volt részese a község minden-

napi életének. Második családjaként tekin-
tett a falubeliek közösségére. A magyarlakiak 
sokáig fogják őrizni emlékét, hisz sok volt a 
közös élmény. A kultúrotthon igazgatója-
ként, a színjátszócsoport és az asszonykórus 
vezetőjeként sok-sok kellemes élménnyel 
gazdagította a falu kulturális és közösségi 
életét.

És a harmadik család! – Az iskola. Az 
intézmény dolgozói, diákjai. Az Ő példáján 
megtapasztalhatták, hogy a szeretet, a tü-

relem, az elfogadás milyen fontos az iskola 
életében. Búcsúznak iskolánk pedagógusai, 
akik Nála együttműködőbb kollégát nem 
is kívánhattak volna.

Megértő beletörődéssel vette tudomásul, 
ha változásra volt szükség. Fiatalokat felül-
múló lelkesedéssel fordult az új módszerek, 
a korszerű megoldások felé. Tanítványai 
közül többen – bizonyára az Ő példáját 
látva – a pedagógus pályát választották. 
Közülük néhányan iskolánkban kollégái 
is lettek.

Szeretettel fogadta a tantestületünkbe 
újonnan érkezőket, és önzetlenül segítette 
őket a pályakezdés nehéz szakaszában.

Volt tanítványainak egy része már nagy-
szülő, akik mesélnek unokáiknak hajdani 
élményeikről. Így marad Irén mindenki 
TANÍTÓ NÉNIJE.

Ahogy én ismertem Őt, most arra biztatna 
bennünket, hogy: „Ha rám gondoltok, moso-
lyogjatok! – Emlékem így áldás lesz rajtatok.” 
Sokáig emlékezni fogunk a mondatra, amivel 
fogadni szokott bennünket, amikor megláto-
gattuk: „Drága szívem! De jó, hogy jöttetek!”

Mi jöttünk, Te elmész. Elszomorít, hogy 
menned kellett. Köszönjük, hogy voltál 
nekünk! 

Huszár Ferenc, egykori kolléga és barát

Magyarlak-Csörötnek Álta-
lános Iskolája 2022. június 3-án 
(pénteken) ünnepelte fennállá-
sának 50. évfordulóját. Az iskola 
épületét 1970-ben avatták fel, 
de az elmúlt években a járvány-
ügyi veszélyhelyzet miatt nem 
tudtunk megemlékezni a jeles 
évfordulóról. Az ünnepi rendez-
vényen a nevelési, művelődé-
si, művészeti, önkormányzati, 
szolgáltató intézmények és az 
egyház vezetői, munkatársai, 
egykori igazgatók, nyugdíjas és 
aktív kollégák, szülők, hajdani 
és mai diákok gyűltek össze meg-
adni a tiszteletet a múltnak és az 
emlékeknek.

Mezeiné Kiss Katalin tagin-
tézmény-vezető üdvözölte az 
ünneplőket és iskolatörténeti 
visszatekintést nyújtott. Az el-
ső adat 1841-ből való, amikor 
is Csörötneken jegyző tanította 
szervezetten a gyerekeket. 1863-
ban a régi malom épületében ki-
alakított iskolában Fábián János 
szabómester tanított, 1870-ben 
Szodl Ferenc tanító istápolta a 
diákokat. 1871-ben Magyarlak 
és Háromház új iskolát kapott 
az államtól, 1872-ben Felső- és 
Alsó-szer közé Csörötneken is-
kola épült. 1904-ben a növekvő 
gyermeklétszám miatt szükséges-
sé vált új iskola építése, melyhez 

gyűjtést végeztek. A régi iskolát 
bővítették, 1945-ben hozzácsa-
tolták Vasszentmihályt, Rátótot, 
Magyarlakot, László Emil igazga-
tósága alatt. 1946-ban elindult 
a szakosított oktatás, 1948-ban 
a felekezeti iskolát államosí-

tották. 1970-ben Magyarlak és 
Csörötnek közé új iskola épült 
csökkentett igénnyel, tornaterem 
és technikaterem nélkül. Erede-
tileg négy osztálynak tervezték, 
ma már nyolc évfolyamnak ad 
otthont. 2009-ig a két település 
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önkormányzatai tartották fenn 
az intézményt, majd a Szentgott-
hárd és Kistérsége (később Térsé-
ge) Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
tagintézménye lett. 2013-tól a 
KLIK lett az iskola fenntartója 
és működtetője. Először a Szent-
gotthárdi, majd a Szombathelyi 
Tankerület irányítása alá került. 
2017-ben a rábagyarmati iskola 
a tagintézmény telephelye lett. 
2021 szeptemberétől az iskola 
fenntartója a Szombathelyi Egy-
házmegye. 50 év alatt rendszerek, 
törvények, rendeletek jöttek-
mentek, fenntartók változtak. 
Magyarlak-Csörötnek Iskolája 
ebben a jelentős változás-soro-
zatban mégis fennmaradt, mert 
fő feladatát soha nem tévesztette 
szem elől: gyermeket nevelni, 
hitet, tudást és élményt adni, 
készségeket és képességeket fej-
leszteni azoknak, akik az élet 
értelmét, a jövőt jelentik.

Az ötven év igazolja, hogy a 
kistelepülési iskolának van létjo-
gosultsága, hiszen ma is élet zengi 
be az iskolát. Hála és köszönet 
ezért a települési önkormányzat-
oknak, polgármestereknek, part-
nereknek, aki segítették, és ma is 
támogatják az iskolát, valamint 
azon szülőknek, akik felismerték 
a kisiskolai lét számos előnyét, és 
bizalmat szavaztak a nevelési-ok-
tatási intézménynek. A fél évszá-
zad alatt sok száz gyermek tanult 
meg itt írni, olvasni, ismerte meg 
a természetközeli tanulás örömét. 
Számos magyarlaki-csörötneki di-
ák végzett egyetemet, főiskolát 
és választotta a tanár, művész, 
mérnök, orvos, jogász, közgazdász 
pályát. Sok tisztességes, jó és hasz-
nos munkát végző ember került ki 
az itteni padok közül. A kisiskola 
be tudta bizonyítani, hogy a szeré-
nyebb infrastrukturális feltételek 
nem lehetnek gátjai a fejlődésnek 
és a sikernek, hiszen a tanítványok 
csodás versenyeredményekre tet-
tek szert a közismereti, sport- és 
művészeti megmérettetéseken. A 
titok a közös akaratban, a küzdeni 
tudásban, a hitben és a szeretet-
ben rejlik. 

Verő Elemér, Kuntár Jó-
zsef, Gergen György és neje, 
Brezovszky Mária, Monek 
József, Huszár Ferenc és neje, 
Horváth Olga, Bebes Mag-
dolna, Trifusz Mária, Matus 
Jenőné, Lang Ferencné, Kapi-
tány Jánosné, Kemény Sándor, 
Balogh Izabella, Rozmán Gyön-
gyi, Glóbits Jenőné, Krajczár 
Mária, Polgár Mária, Kozóné 
Keszti Ágnes, Tóthné Köncz 
Valéria, Dancsecs Józsefné, 
Hurtik János, Báger Lászlóné, 

Tóth Tibor azon nagyszerű 
pedagógusok és technikai dol-
gozók, akikről ma is legendák 
keringenek, emlékük generá-
ciókon át öröklődik, hiszen ál-
dozatos munkájukkal beírták 
nevüket Magyarlak-Csörötnek 
oktatásának történetébe.

Balogh Éva igazgató személyes 
élményeit és tapasztalatait osztot-
ta meg az ünneplőkkel, amelyet 
a kistelepülési iskolában átélt és 
tanult. Monek Dávid, Magyarlak 
polgármestere kitért a falusi isko-

lák fontosságára, közösségépítő és 
lakosságmegtartó erejére. Kocsis 
Zsolt, Csörötnek polgármestere 
ismertette a korábbi évek fej-
lesztéseit, és megfogalmazta a 
tanulók, tanárok több évtize-
des álmát: a tornaterem-építés 
fontosságát. 

Németh Zsófia és Horváth Ré-
ka, 8. osztályos diákok egy szép 
verssel köszöntötték az ötvenéves 
intézményt. Az iskolakórus egy-
házi és népdalblokkal színesítette 
a megemlékezést.

Az egykori diákok, taná-
rok, igazgatók: Huszár Ferenc, 
Tóthné Köncz Valéria, Horváth 
Tiborné, Polgár Mária, Flóra 
Károlyné visszaemlékezései hol 
könnyeket csaltak a szemekbe, 
hol mosolyt az arcokra. Dancsecs 
Józsefné az iskola alapítványának 
történetéről és tevékenységéről 
beszélt.

A jubileumi rendezvény ke-
retein belül került átadásra – a 
gyermekek nagy-nagy örömére 
– az új játszótér, mely a Szom-
bathelyi Egyházmegye támoga-
tásával valósult meg. Az isko-
laépületet és az új létesítményt 
Dr. Takács Gyula iskolalelkész 
áldásban részesítette.

A neves évforduló alkalmából 
az alkalmazotti és szülői közösség 
iskolatörténeti kiállítást hozott 
létre az emeleti aulában. A régi 
idők iskoláját idézte fel a sok-sok 
közszemlére tett tárgy (fapad, fa-
litábla, úttörő-egyenruha, tabló, 
fénykép, ballagási tarisznya, ok-
levél, tankönyv, ellenőrzőkönyv, 
szemléltető eszközök). Az ünnepi 
program lehetőséget biztosított 
az Öregdiákok találkozására, és 
természetesen a születésnapi tor-
ta sem maradt el. 

A másnap délelőtt a sport 
jegyében telt el, öregdiák-mai 
diák barátságos mérkőzések zaj-
lottak futball, röp- és tollaslab-
da sportágban, és a gyermekek 
birtokukba vették a csodaszép 
játszóteret. A kétnapos rendez-
vény retrodiszkóval zárult. 

Mezeiné Kiss Katalin 
Melinda, tagintézmény-vezető
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VERSENY TANULÓ HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ
Helyesírási verseny Racker Karolina

Horváth Jázmin
Petrovics András

3. Tóthné Takács Hajnalka

Helyesírási verseny Gratzl Marcell 2. Tóthné Takács Hajnalka
Helyesírási verseny Doncsecz Viktória 1. Bognár Szilvia
Helyesírási verseny Berki Amanda

Doncsecz Ádám
Horváth Anna

3. Tóthné Takács Hajnalka

Mézes-napi rajzverseny Takács Dávid – Racker Elizabet
Magyar Levente – Horváth Rafael
Doncsecz Vanda – Horváth Lilla

 Racker Karolina
Doncsecz Viktória – Józsi Jázmin
Horváth Judit

1.
2.
3.

1.
2.
3

Szent Erzsébet alkotó és 
rajzpályázat

Doncsecz Viktória
Török Sándor
Kakas Krisztián
Horváth Anna

1.
2.
3.
4.

Földrajzi verseny Gratzl Marcell
Németh Zsófia
Horváth Anna

1.
2.
3.

Kovács Attila

’56-os emlékfutam I. korcsoport fiú kategória:
Szabó Emilián
Horváth Rafael
Takács Dávid

II. korcsoport lány kategória:
Mesits Patrícia
Horváth Lilla
Racker Elizabet

II. korcsoport fiú kategória:
Závecz Szilveszter
Török Sándor
Horváth Milán

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

VERSENY TANULÓ HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ
Költészetnapi szavalóverseny
Rábagyarmati Iskola

Doncsecz Vanda 1. Stepics Zsanett

Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság rajzpályázata

Horváth Lilla, Kakas Krisztián Megyei 1.
Országos 1.; Különdíj

Stepics Zsanett

Őrségi Kistérségi magyar verseny Horváth Milán 3. Deutsch Szilvia
Körzeti Népdaléneklési Verseny 
Szentgotthárd

Ma-Csör pacsirtái: Doncsecz Vanda, Horváth Lilla, 
Racker Elizabet, Mesics Patrícia Emília, Doncsecz 
Viktória, Horváth Judit, Horváth Anna, 
Horváth Réka, Németh Zsófia

Ezüst minősítés Deutsch Szilvia

Közlekedésbiztonsági rajzverseny Doncsecz Vanda, Racker Elizabet 1. Méhész Zoltán
Hittan verseny
országos projektverseny

Horváth Judit, Doncsecz Viktória
Horváth Noel, Józsi Jázmin

Országos 6. Ágnes nővér

Versenyeredmények a 2021-22-es tanévben
(iskolánk által szervezett versenyek)

Versenyeredmények a 2021-22-es tanévben
(iskolán kívüli megmérettetések)
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Ballagás 2022
Elhangzott Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája ballagási ünnepségén 2022. június 15-én

Kirándulásaink
ALSÓS KIRÁNDULÁS KESZTHELYRE
Tanulóink május 31-én ellátogattak a keszthelyi Festetics-kastély 
pálmaházába és vadászati kiállítására, ezt követően 1 órás vidám 
sétahajózáson vettek részt a Balaton közepén.

FELSŐS KIRÁNDULÁS ZALASZABARRA
Június 7-én felső tagozatos tanulóink Zalaszabarra kirándultak a 

Zobori Élményparkba. A lélegzetelállító panoráma már önmagában 
felüdítő volt, a kalandparkba érkezve pedig egy igazi játékbirodalom 
fogadott minket. Diákjaink számos attrakció közül választhattak. 
Többek között volt hullámvasút, kötélpálya, gokart, paintball, 4 XD 
mozi, beltéri és kültéri csúszdapark, valamint állatsimogató is.

A gyerekek nemcsak ügyességüket, hanem bátorságukat is bizonyít-
hatták a kalandosabbnál kalandosabb pályákon. A legbátrabbak az 50 
m magas szabadeséstornyot is kipróbálták. A sok játékhoz szükséges 
energiát az étteremben egy finom ebéddel pótoltuk. Tanulóink számos 
élménnyel gazdagodva tértek haza.  Gaál Mónika

Kedves ballagó Tanítványok!
Eljött életetek egyik fontos pillanata, talán 

eddigi életetekben a legfontosabb. De ahogy 
az élet egyre bölcsebbé tesz bennetek, rájöttök 
majd, hogy a későbbi feladatokhoz képest 
milyen aprónak tűnnek majd a gyermekkori 
fontos pillanatok. Mégis azt mondom, ne ki-
csinyeljük le ezt a mai eseményt. Hiszen ebben 
a nyolc évben olyan barátokat és nevelőket 
szereztetek, akik talán későbbi éveitekben is 
példaképeitek lehetnek. Gondolom, hogy 
nyolcadik végén sokan gondoltatok arra, 
milyen jó lesz már innen kikerülni, valami 
jobb helyre, idősebb diákok közé, ahol na-
gyobb szabadságot engednek nektek. Mert 
azt gondoljátok, másutt majd jobb lesz. De 
ne feledjétek, hogy csak akkor lesztek bol-
dogok, ha önmagatokkal békében vagytok, 
és emelt fővel tudtok a tükörbe nézni. Mert 
magadat mindig magaddal viszed, bárhová 
mész. Ez a legnehezebb csomagod. Mások 
lesznek a körülmények, az emberek, akikkel 
együtt lesztek, de a lényeg ugyanaz marad: 
önmagatok előtt kell becsülettel megállni, 
saját képességeiteket, adottságaitokat elfo-
gadni, s úgy menni az úton, hogy a kapott 
talentumokat kamatoztatni tudjátok. Mert 
azt a helyet kell megtalálnod, ahová Isten 
szánt téged.

Úgy gondolom, ebben a nyolc évben jó he-
lyen voltatok. Az alsó tagozaton Deutsch Szil-
via tanítónő végtelen türelemmel és szeretettel 
segítette boldogulásotokat a számok és betűk 
birodalmában. Örök emlék marad számotokra: 
Szilvi néni pár másodperces levegőszünete, a 
Zsanett néni által vezényelt körfutások, ahol a 
lányok 14, a fiúk 22 kört írtak le, és Kristóf lett 
a bajnok a maga 40 körével. Biztosan emlékezni 
fogtok a napközire is, ahol együtt olvastuk el 
a kijelölt mesét nyolcadszor is, ha nem ment, 
és együtt tanultuk fennhangon a verseket, és 
büszkén könyveltük el, amikor mindenki ötösre 
mondta fel. A felső tagozaton Tóthné Takács 
Hajnalka tanárnő kísért benneteket az úton. 
Óvott, féltett benneteket, mintha a saját gye-
rekei lennétek. Megtapasztaltam, hogy Ti is vi-

szonoztátok Hajni néni gondoskodó szeretetét. 
Kisdiákból fiatalok lettetek. Kérlek bennetek, 
hogy a középiskolát vegyétek komolyan, hisz 
ez komoly felelősséggel jár. Szép életpályákat 
tűztetek ki célul: kőműves, fodrász, informati-
kus, rendőr, vendéglátós, gépi forgácsoló, ezek 
versenyképes szakmák, biztos megélhetést 
nyújtanak számotokra, csak jól sajátítsátok 
el a választott mesterségeket. Tudjátok: „Jót 
s jól! Ebben áll a nagy titok.”

Ne felejtsétek azokat a közös élményeket, 
amelyeket iskolánk adott nektek. Olyan ked-
ves emlékeket idézek fel, mint a pesti színház- 
és cirkuszlátogatás, autókiállítás, szombathelyi 
óriáskerekezés, sárvári fürdőzés, közös pizzázás 
Zsuzsa nénivel, amelyek mind gazdagítottak 
titeket. Kérlek Benneteket, hogy az egyházi is-

kola befejeztével is legyetek keresz-
tény, Istent kereső és felebarátaikat 
szerető fiatalok.

Isten áldása kísérje utatokat, véd-
jen meg bennetek, adjon nektek 
erőt és tartást, hogy le tudjátok 
győzni az előttetek álló kihívásokat. 
Térjetek vissza hozzánk új élménye-
itekkel. Isten áldjon benneteket, és 
őrizzen meg titeket!

Mezeiné Kiss Katalin
tagintézmény-vezető
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Kedves Tanulók, Kollégák, tisztelt Szülők! 
10 hónappal ezelőtt Veni Sancte tanévnyitó szentmisére gyűltünk 

össze a csörötneki „Örök Ige” templomban, és a mennyei Atya segít-
ségét kértük egyházi iskolánk elindításához, a hit ösvényén történő 
haladásunkhoz. Kértük tőle, hogy adjon jó lelket, kedvet, szorgalmat 
és kitartást az előttünk álló munkához. Elrohant ez a 10 hónap, mun-
kával, eseményekkel és élményekkel teli, dolgos és imádságos időszak 
van mögöttünk, és most Te Deum hálaadó szentmisén veszünk részt. 
Hálaadásra hajtjuk fejünk azért a sok-sok szellemi és lelki ajándékért, 
amit a tanév során kaptunk a Jóistentől és embertársainktól. Mik 
is ezek a kincsek, mit tudott adni nekünk az egyházi iskola a tárgyi 
tudás mellett?
1. Szolgálatot: mi mindannyian: diák, tanár, technikai dolgozó, szülő 

együtt építettük Isten országát, ki-ki a maga eszközével: tanulással, 
tanítással, fizikai munkával, tanácsadással.

2. Megtapasztaltuk a közös ima örömét és erejét.
3. Átéltük a testvéri közösséget a tantermekben és az iskola-

miséken.
4. Megtanultunk hinni és bízni.

Ma hálát adunk a fenntartónak, az önkormányzatoknak és a part-
nereknek is, akik az elmúlt évben áldozatos munkájukkal szolgálták 
az iskola gyarapodását. 

A hálaadás mellett számvetést is kell készítenünk:
Kedves Diákok! Biztosan emlékeztek az évnyitó beszédemre, amiben 

elmondtam, hogy a Jóistentől minden ember, így Ti is megkaptá-
tok a talentumokat, mint egykor a példabeszédbeli szolgák. Az élet 
valamilyen területén mindannyian tehetségesek, egyediek vagytok. 
És most felteszem Nektek a kérdést: Hogyan sáfárkodtatok a rátok 
bízott javakkal? Nem kérek hangos választ, csupán annyit, súgd meg 
belsődnek a választ. Aki úgy érzi, hogy hibázott, az hajtsa le most a 
fejét, és kérjen őszintén bocsánatot. Aki úgy érzi, hogy képességei 
szerint mindent felhasznált, amit kapott az Úrtól, az a hálaadás miatt 
hajtsa le a fejét.

Iskolai évzáró hálaadás – Te Deum 
Igazgató asszony beszéde a Magyarlaki Templomban bemutatott vasárnapi szentmisén 2022. június 19-én

Kedves Szülők! Köszönöm, hogy megbíztak bennünk, és szívesen 
fogadták szolgálatunkat, a következetes, keresztény értékrend szerinti 
nevelést. Nevelési elveink mellett kitartunk akkor is, ha az adott 
helyzetben fájdalmasnak vagy sérelmesnek tűnik. A jövőt tekintve 
biztosan megtérül minden fegyelmezésünk, intézkedésünk.

Nagyra becsült Kollégáim! Köszönöm, hogy együtt dolgoztunk a 
közös célokért közös akarattal, a hit erejével. Köszönöm fáradságos, 
emberfeletti munkátokat. Szigorral, de mindig szeretettel neveltétek 
értékekre és az életre a rátok bízott gyermekeket. Nemcsak tudást 
adtatok, hanem közösséget is kovácsoltatok, ápoltátok a lelkeket, és 
számos élményhez is juttattátok a tanítványokat.

Kedves Diákok, végül ismét hozzátok szólok. Gratulálok 
mindannyiótoknak a tanulásban és az iskolán kívüli tevékenységek-
ben elért eredményekhez, a jó magaviselethez. A következő hónapok 
a pihenésé, a kikapcsolódásé, az erőgyűjtésé kell hogy legyenek. 
Fedezzétek fel a nyári szünidőben a természetet, csodáljátok meg a 
minket körülvevő világot. Vegyetek részt szentmisén úgy, hogy nincs 
benne az órarendben. Forgassátok a Bibliát úgy, hogy nem lesz belőle 
dolgozat. Sportoljatok úgy, hogy nem lesz felmérés. Olvassatok úgy, 
hogy nem kötelező az olvasmány. Énekeljetek, zenéljetek örömből! 
Segítsetek otthon úgy, hogy nem figyelmeztetnek a szüleitek erre. 
Tervezzétek a jövőt, beszélgessetek sokat a barátaitokkal, lehetőleg 
hagyományos módon.

 A továbbiakban jutalomkönyveket adunk át azon diákoknak, akik 
tanulmányi, sport- és művészeti tevékenységük miatt dicséretben 
részesültek.

Miniszteri elismerés átadására kerül sor. Aradiné Povázsay Kata-
lin tanítónő Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vesz át Balogh Éva 
igazgatótól. 

Aradiné Povázsay Katalin 1996 óta dolgozik Magyarlak-Csörötnek 
Általános Iskolájában. Tanítói munkáját mindig a tudás és a gyer-
mekek iránti szeretet vezérli. Tantárgyait szeretettel, magas fokú 
kreativitással, de kellő szigorral, következetességgel oktatja. Munkás-
sága, tanítói egyénisége nagyban hozzájárult az iskola arculatának, 
hagyományainak megteremtéséhez. A nevelői közösségnek aktív, 
közösségi szellemű tagja. Gratulálunk a magas rangú elismeréshez!

Végezetül mindenkinek jó pihenést és feltöltődést kívánok a 
szünetben, és boldog, szeretettel és imádságos lélekkel teli vakációt! 
És hangozzék el a legszebb mondat: „Ezennel a 2021/22-es tanévet 
bezárom.”  Mezeiné Kiss Katalin
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Iskolánk, Magyarlak-Csörötnek Általá-
nos Iskolája egy éve lett katolikus iskola, 
és ennek a különleges évnek méltó lezárása 
volt a háromnapos hittantábor. 

A tábornak a magyarlaki szőlőhegyen lévő 
Boldog Brenner János Turistaház adott ott-
hont Monek Dávid polgármester úr jóvol-
tából. A hely abszolút ideálisnak bizonyult, 
mivel a falu mindennapos életének zajától 
nem zavarva, a központtól mégis csupán 
negyedórányi gyalogúttal elérhető helyen 
tölthettünk örömteli napokat a domb lan-
káján elterülő pihenőház szép zöld gyepén. 
A plébánia hatalmas rendezvénysátra bizto-
sította a foglalkozások és étkezések számára 
az árnyas és szellős színhelyet. 

Az első nap tábori nyitómisével kezdő-
dött, amelyet Dr. Takács Gyula plébános 
atya, iskolánk lelkésze, a tábor vezetője 
tartott. A kis tábori oltár körül kör alakban 
foglaltak helyet a gyermekek és a taná-
rok, Gyula atya pedig arról beszélt, hogy a 
mi boldogságunk az, hogy a szentmisében 
„Jézus itt van velünk”. Ezután a gyerekek 
önfeledten szaladgálva fedezték fel a tábor 
helyszínét és a játéklehetőségeket. Az első 
játékos bibliai foglalkozást Kovácsné Né-
meth Jutka néni tartotta. A teremtésről 
szólt, arról, hogy Isten az ember örömére 
és boldogságára alkotta meg a világmin-
denséget. A gyermekek közös munkával 
jelenítették meg mindezt: kiszínezett és 
kivágott képecskéket ragasztottak egy nagy 
lapra a teremtés napjainak megfelelően. 
Délután Szalai Zsuzsa néni és Kalicza Márti 
néni a gyógynövények hatásaival és a házi 
limonádékészítés fortélyaival ismertette meg 
a gyerekeket. Az új ismeretek meghallgatása 
után pillanatok alatt elfogyott a sok liter 
üdítő innivaló. A késő délutáni órákban 
a csörötneki szőlőhegyre kirándultunk, 
hogy a vadonatúj, éppen elkészült kilátó-
ból tekintsünk szét a teremtett világ ránk 
bízott kis darabkájára, lakóhelyünk szemet 
gyönyörködtető környezetére. Kocsis Zsolt, 
Csörötnek polgármestere a kilátó helyének 
legendás történetéről beszélt. Útközben 
megálltunk a szőlőhegyi keresztnél, és szusz-
szanásképpen gitáros énekekkel dicsőítettük 
a teremtés Urát. 

A második napon a játékos bibliai foglal-
kozások témája a növény- és állatvilág volt. 
Az Úr Jézus példabeszédei alapján elgon-
dolkoztunk azon, hogy Ő mennyire együtt 
érzett, együtt élt és azonosult a teremtéssel, 

Boldogan a teremtett világban 
MAGYARLAKI HÍRMONDÓ OKTATÁS-NEVELÉS

az élővilággal. Beszéltünk a magvető, a mus-
tármag, valamint a jó pásztor és az elveszett 
juh példabeszédéről is. Játékos feladatként 
pedig a kert egy fája körül Édenkertet épí-
tettünk ágakból és kövekből, amelyet az 
otthonról hozott kedvenc plüssállatokkal 
rendeztünk be. Ezután útnak indultunk, 
és a közeli erdőben lévő Szent Kút forrást 
kerestük fel. Ebéd után Kovács Zsuzsa né-
ni gyöngyfűző és gyertyadíszítő kézműves 
foglalkozást tartott, amelynek eredménye 
a sok színes gyöngy karkötő és a kedvesen 
és személyre szólóan elkészített emlék és 
ajándék gyertya lett. Délután Kovács Attila 
bácsi és Méhész Zoli bácsi sportvetélkedőt 
tartott a gyerekeknek. Óriási küzdelem zaj-
lott a három csapat között sok-sok nevetés 
és lelkes drukkolás közepette. 

A tábor utolsó napján a játékos bibliaóra 
témája a víz volt mint minden élet forrása. 
A zsidó nép néppé válásának alapvető él-
ménye a Vörös-tengeren való átkelés volt, 
amikor megmenekültek a fáraó és katonái 
üldözésétől. A víz által Isten ismét meg-
mentette az igazakat, és elpusztította a go-
noszokat, mint ahogyan azt már korábban, a 
víz világnapján Noé történetében is láttuk. 
Játékos feladatként pedig mindenki ka-
pott ajándékba egy buborékfújót, úgyhogy 
a következő negyedórában bokáig jártunk a 
napfényben ragyogó, színjátszó szappanbu-
borékokban. Még a délelőtt folyamán busz-
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szal átutaztunk Rönökre, ahol Gyula atya 
az osztrák határtól néhány méterre épült 
Szent Imre-templom történetéről és jelen-
tőségéről beszélt. A templomban gitáros 
énekekkel adtunk hálát Istennek, a közös 
ima során pedig a gyerekek számukra kedves 
Isten által teremtett dolgokat soroltak fel, 
amelyeket külön-külön megköszöntünk 
Istennek.  A bőséges ebédet a hangulatos 
Székely Tanya vendéglőben költöttük el. A 
táborba visszatérve hittanvetélkedő követ-

kezett. Gondviselésszerűnek mondhatjuk, 
hogy a táborozás utolsó napja Jézus Szent 
Szívének főünnepére esett. A tábort záró 
ünnepi szentmisén megtisztelt bennünket 
jelenlétével Dr. Székely János megyéspüs-
pök atya, így Gyula atyával együtt mutat-
ták be a szentmisét. Erre a jeles alkalomra 
hivatalosak voltak a falvak polgármesterei, 
valamint a gyerekek szülei, hozzátartozói is. 
A szentmisén a püspök atya a gyerekek közé 
ment, és a jó pásztor példabeszédét magya-
rázta, őket a nevükön szólítva beszélgetett 
velük.  Az este szalonnasütéssel zárult, ame-
lyen az ajándékba kapott finom szalonnát 
sütöttük. Szétszéledés előtt a tábor minden 
résztvevője kis emléklapot kapott, hogy 
még sokszor eszünkbe jussanak iskolánk 
első táborozásának örömteli órái. 

A táborozás során napi rituálékat alakí-
tottunk ki, amelyek egységbe fogták az egyes 
napokat. Napindítóként minden gyerek 
kihúzott egy nevet a táborozó gyermekek 
nevei közül, akinek aznap ő volt a titkos 
őrzőangyala. Ez komoly kihívást jelentett 
a kis védelmezőknek, mert az egész nap 
folyamán különleges figyelemmel kellett 
kísérniük patronáltjukat: segíteni és ked-
veskedni neki, beszélgetni vele és imádkoz-
ni érte. Ez a feladat különösen elnyerte a 

gyerekek tetszését, leginkább a kisebbekét. 
Alig várták, hogy este végre elmondhassák, 
hogy szerintük aznap ki őrködött fölöttük, 
és hogy ők kinek igyekeztek a kedvében 
járni. És végül, de nem utolsósorban még 
egy dolog, vagyis a lényeg: az imádság és 
Isten jelenléte átszőtte a táborozás egész 
idejét. Szentmisével kezdődött és zárult 
a tábor, a déli harangszóra minden nap 
együtt imádkoztuk az Úrangyala imádságot, 
evés előtt és után együtt imádkoztunk, és 
Pécsi Judit néni vezetésével a gitárral kí-
sért éneklések is a boldog és önfeledt ima 
alkalmai voltak. A záró szentmisén még a 
csörgődob, a dob, valamint különféle rit-
mushangszerek is előkerültek, és a gyerekek 
a közös zenélés új örömét felfedezve vettek 
részt az éneklésben.

Mindenekelőtt hálát adunk Istennek, 
hogy a táborozás során megtapasztaltuk a 
jó Isten szeretetében megélt testvéri közös-
séget, az összetartozás örömét. Hálát adunk 
azért, hogy plébániánk elnyerte a közösségi 
élet építésére meghirdetett pályázatot, így 
létrejöhetett a tábor. Megköszönjük a szer-
vezők, különösen igazgatónk, Mezeiné Kiss 
Kati néni heteken át tartó lelkes munkáját, 
az élményekben gazdag napokat!

Víz Ágnes nővér (Virgo Consecrata)

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ OKTATÁS-NEVELÉS
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Iskolánk – hűen az „Örökös Ökoiskola” cím viseléséhez – nagy 
hangsúlyt fektet környezetünk és egészségünk védelmére, megóvására. E 
célkitűzésünk eléréséhez, gyermekeink környezet- és egészségtudatossá-
gának növelése érdekében a tanév folyamán jónéhány kezdeményezést 
karoltunk fel. 

– A Zöld Európa Tanoda program keretében Sipos Győző, a Magyar 
Természetvédők Szövetsége megbízásából tartott az éghajlatvédelem-
mel kapcsolatos interaktív szemléletformáló foglalkozást 7-8. osztályos 
diákjaink számára.

– Az idei tanévben meghirdetett „Zöld osztály” elnevezésű terem-
szépségversenyt az I. osztály nyerte, ők viselhetik egy évig a megtisztelő 
címet.

– Nagy sikert aratott a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola 
ökoiskolai munkaközössége által idén harmadik alkalommal megren-
dezett Térségi Természetismereti Verseny, melyen nyolc csapat képviselte 

Ökoiskola – természetvédelem, egészséges életmód
a környékbeli iskolákat. Részletes beszámoló olvasható – a verseny 
nyerteseinek névsorával – iskolánk internetes honlapján.

– Környezetünk megóvását szívünkön viselve, a Fenntarthatósági 
Témahét keretében ezévben is számos programon vettek részt isko-
lánk diákjai és tanárai. Sokrétű tevékenységünkkel kiérdemeltünk a 
„Vas megye legaktívabb iskolája” címet két kategóriában is, és 200 
ezer forint alapítványi támogatásban részesültünk, melyet biokertünk 
fejlesztésére fordítunk. A témahétről szintén részletesen tudósítunk 
iskolánk honlapján.

– Dr. Kocsis Beatrix fogorvosnő és a szentgotthárdi Egészségfejlesztési 
Iroda jóvoltából egészségnapot szerveztünk alsó tagozatos közössé-
günkben. A doktornő előadást tartott a helyes szájhigiéniáról, melyet 
gyakorlati bemutatóval tett még inkább követhetővé. Ezután Tassné 
Kovács Diána és Tókáné Oreovecz Eszter, az EFI munkatársai állapot-
felmérést végeztek a tanulóknál, melyet jóízűen elfogyasztott egészséges 
reggeli követett, nyers zöldségekkel, túrókrémmel, valamint alma-banán 
turmixszal. Tudósítóink: 

Stepics Zsanett, Mezeiné Kiss Katalin, Kovács Zsuzsanna

 

Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája honlapja: 

https://altisk-mlak.edu.hu/

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ OKTATÁS-NEVELÉS
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MAGYARLAKI HÍRMONDÓ ARANYLAPOK

„Szép magyar leventék, aranyos vitézek!
Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek.
Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba?
Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba?”

(Arany János: Toldi)

A Ferenc Ferdinánd trónörökös és fele-
sége halálát okozó szarajevói merényletet 
követően egy hónap múlva, 1914. július 
28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadat 
üzent Szerbiának. Pár hónap múlva lán-
gokban állt az egész világ. A háborúban 40 
ország vett részt, és közel 70 millió ember 
teljesített katonai szolgálatot. 

A mi falunk legényei, fiatal házasembe-
rei is behívóparancsot kaptak, és rövid idő 
múlva a távoli frontvonalak valamelyikén 
találták magukat. A harcba vonulók, illet-
ve a következő hónapokban szabadságra 
hazaérkezett katonák igyekeztek egészala-
kos fényképet csináltatni magukról, amit 
szeretteiknél hagyhattak, hogy a hosszú tá-
vollét alatt ébren tartsák az emlékeket az 
otthoniakban a messzi földre került fiúkról, 
testvérekről, férjekről, édesapákról.

 Magyarics István

Visszapillantó – Képek a Nagy Háborúból

Olvasni jó – és érdemes!
Veronica Henry: Családi recept

Krajczár (Sanyi) Imre Cséve Kálmán

Kedves Hírmondó olvasók! Ezúttal egy romantikus regényre sze-
retném felhívni a figyelmet. Könyvünk szerzője – Veronica Henry 
írónő – mielőtt regényeit írni kezdte volna, tévésorozatok forgató-
könyvein dolgozott. 2014-ben elnyerte a Romantikusregény-írók 
Szövetsége díját. Egy észak-devoni kis faluban él családjával.

Regényei közül most a Családi recept című művét ajánlom 
figyelmükbe. A mű Jilly Wilson és családja életét jeleníti meg nap-
jainkban, valamint visszaemlékezve a II. világháború eseményeire. 
A visszaemlékezés alapján az események 1942-re vetítődnek vissza. 
Jilly orvos édesapjával és tanítónő édesanyjával Bath településen 
élnek. Javában zajlik a háború, amikor Jilly megismerkedik egy 
Harry Swann nevű fiatalemberrel, aki elmondása szerint pilóta-
kiképzés előtt áll. Az ismerkedésre egy esti táncos rendezvényen 
kerül sor, ahova barátnőjével Ivyvel mentek el. Jilly és Harry 
között közelebbi kapcsolat alakul ki egy éjszaka, amikor a német 
bombázók Bath városát bombázzák. Jilly elveszíti szüleit a támadás 
során, de a család háza, melyben élnek, sértetlen marad. 

Ezzel indul a regény, majd a 2017-es évben folytatódik. Ekkor már 
Jilly nagyon idős, unokája Laura, és annak családjával él unokája 
mellett egy teljesen különálló házban. Laura kétgyermekes család-
anya, akinek édesanyja meghalt egy balesetben. Gyermekei, Jaz és 
Willow egyetemisták. Jaz már két éve, Willow most kezdi egyetemi 
tanulmányait. Laura férje, Dom ingatlanértékesítéssel foglalkozik. 

Laura mindent megtesz családjáért, de 
mindenkor segítő támogatást és biztatást 
kap nagyanyjától Jillytől, akit a család 
Kangának hív. A regény egyes időszako-
kat jelenít meg, végig váltakozva Kanga 
(Jilly) visszaemlékezései, valamint Laura 
mostani élete között. 

A cselekmény egyre bonyolódik, kide-
rül, hogy Dom sajnos kapcsolatot létesít 
az ügyvédjével, Antóniával. Mikor Laura egy véletlen folytán ezt 
megtudja, teljesen elbizonytalanodik, de aztán magához térve új 
tervekkel, új célokkal vértezi fel magát. Közben Jilly (Kanga) visz-
szaemlékezik a háború eseményeire, ahogy segítették az embereket 
Bath-ban barátnőjével, aki egy életen át segítője volt. Sok minden 
történik, közben Laura is minden erejével az új tervei megvaló-
sításán dolgozik. Gyermekei semmit nem tudnak arról, hogy mi 
történt a szüleik között. Ahogy az események egyre bonyolódnak, 
nem kevés akadályt kell leküzdeniük, sok esemény befolyásolja a 
cselekményt. A lényeg azonban a végén: világossá válik, hogy a 
család összetartó erejénél, a barátok segítő támogatásánál nincs 
fontosabb a világon.

Én tiszta szívvel, és őszintén ajánlom elolvasásra ezt a könyvet.
Jó szórakozást kívánok hozzá! Mesicsné Magdi 
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Növények szaporítása – dugványozás
Az előző számban ismertetett oltáson kí-

vül szaporíthatjuk növényeinket fás- vagy 
zölddugványozással is. A szabad földbe dug-
ványozható növények gyökereztetésére a 
laza, homokos talaj felel meg, amit mélyen 
felásunk, és gondosan elmunkálunk.

A fás dugványok kevésbé érzékenyek, tehát 
közvetlenül a szabad földbe dugványozhatjuk 
őket. Ilyen a szőlő, köszméte (egres), ribisz-
ke, birs. Az ősszel, lombhullás után szedett 
vesszőket ősszel, a tél végén a nedvkeringés 
megindulása előtt szedett vesszőket tavasszal 
dugványozzuk. Egyes fajok jól gyökeresed-
nek, ha a vesszőhöz egy darab gallyat, tehát 
idősebb farészt is hozzámetszünk. Nyáron 
a dugványokat a szárazságtól öntözéssel, a 
gombabetegségek és a rovarkártevők ellen 
permetezéssel védjük.

Zölddugványozás: az anyanövényről 
nem fás, hanem zsenge, zöld, esetleg már 
úgynevezett „félfás” állapotban lévő haj-
tásokat vágunk vagy szakítunk le, ügyelve 
ügyelve arra, hogy utána ne lankadjanak 
le. Zölddugványozáshoz is a laza, homokos, 
jól elmunkált talaj felel meg.

A dugvány alsó részéről a leveleket szá-
rastól eltávolítjuk, még a pálhaleveleket is. 
A dugvány talpát, ha nem szakítottuk, éles 
késsel közvetlenül a levélnyél alatt vágjuk 
el. A meghagyott levélzetet kiritkítjuk, a 
túl nagyokat felére, harmadára kurtítjuk, 
hogy kevesebb párologtatófelület maradjon 
a dugványon, valamint hogy túlságosan ne 
árnyékolják be a talajt.

Házikertekben a hidegtalpas gyökerez-
tetés jellemző, ami azt jelenti, hogy a dug-

ványokat a talajba ültetőfával jó mélyre 
behelyezve üveg alatt tartjuk, figyelve a 
naponkénti szellőztetésre és az öntözésre, 
ha szükséges. Befőttesüveg helyett alkal-
mazhatunk 2 vagy 5 literes Pet palackot 
is, amit az alját levágva helyezhetünk a 
dugványokra. A kupak eltávolításával 
pedig a szellőztetés is megoldott. Hasz-
nálhatunk gyökereztető port is. Kezdetben 
a dugványokat árnyékoljuk, de a fénytől 
teljesen ne fosszuk meg. Lehetőleg a reg-
geli órákban öntözzünk.     

Zölddugványozással szaporíthatók az 
alábbi ismertebb díszcserjék, hidegtalpon, 
üveg alatt.

Júniusban: jezsámen (Philadelphus), 
jázmin (Jasminum), tamariska (Tamarix), 
fagyal (Ligustrum), rózsalonc (Weigela), 
aranyeső (Laburnum), aranyvessző 
(Forsythia), mályva (Hibiscus).

Júliusban: trombitafa (Campsis 
radicans), nyári orgona (Buddleia).

Augusztusban: labdarózsa (Viburnum), 
babérmeggy (Prunus laurocerasus), rózsa 
(Rosa).

Sok sikert kívánok ehhez a hasznos és ér-
dekes kerti tevékenységhez is!

Tóth Jenő 
Szőlő gyökereztetés lugason Pet palackban

Bal oldalt tavalyi rózsalonc, jobbról a kisebbek idei jázmin és fagyal dugványok Júliusi (néhány napos) nyári orgona dugványok

Országos Meteorológiai Szolgálat 
(OMSZ) Szentgotthárd/Farkasfa 
automata állomásának adatai alapján 
– júliusi hőmérsékleti adatok 
 (Forrás: metnet.hu)”
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Gyaloglás 
– egészségmegőrzés – természetjárás – zarándoklat
A tavalyi év után az idén sem hagyta 

nyugton a vállalkozókedvű magyarlaki 
gyerekeket és felnőtteket Tóth Mártonné 
Gabi, aki a nyári hónapokra sem engedett 
pihenőt, nincs nála megalkuvás, ha az 
egészségünkről van szó. A szentgotthár-
di Egészségfejlesztési Iroda (EFI) támo-
gatásával lelkes csapatukkal ezévben is 
végiggyalogoltak korábbi kedvenc túra-
útvonalaikon, meglátogatták az előző évi 
helyszíneket, de akárcsak a korábbi évek-
ben, most is fedeztek fel új ösvényeket, 
derítettek fel eddig nem ismert erdő- és 
mezőrészeket, megismertek új látványos-
ságokat, rácsodálkoztak a természet által 
folyamatosan alakított környezetünkre. 
Gyalogoltak kavicsos erdészeti utakon, 
mások által, vagy éppen állatok által kita-
posott ösvényeken, bokakímélő vastag lágy 
avaron, néha pedig csak úgy toronyiránt, 
bujkálva ágak, bokrok, indák alatt és felett, 
átkelve patakon, mocsáron, vízfolyáson.

Jártak a Rábánál, annak holtágánál, a 
magyarlaki és a csörötneki szőlőhegyeken, 
a Sáfár-hegyi Mária-kápolnánál, a Hársas-
tónál, Brenner-kápolnánál, egyszóval be-
járták a minket körülvevő hegyek-völgyek 
legszebb pontjait. Fotózkodtak egy-egy 
pihenő alkalmával, megosztották a háti-
zsákjukban magukkal hozott finomságokat, 
szőlőcukorral gyűjtöttek erőt a továbbin-
duláshoz. Érkeztek haza szürkületben, de 
éjsötétben is, amikor elemlámpák és mo-
biltelefonok világa segítette lépteiket.

A közösség adta élmény volt a legna-
gyobb ajándék, amit egymástól kaptak. 
Voltak ők természetjárók, túrázók, egész-
ségüket őrzők, zarándokok, vándorok, de 
leginkább így egy kalap alatt mindegyik. 
Vidám hangulatban, egymásra figyelve és 
egymást segítve rótták a kilométereket, 
friss levegőn, a szabadban és szabadon.

Köszönjük Gabinak a szervezést és 
vezetést, olyan programot kaptunk tőle 
ajándékba, ami egyre több gyereket és 
felnőttet vonz, és egyre népszerűbbé válik 
falunk lakosai körében. Akik ott voltunk, 
mondhatjuk, hogy megérdemelt ez a nép-
szerűség, várjuk a következő alkalmakat az 
együttlétre, az együtt vándorlásra.

Frigy József
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Gyógyító hangok

Országgyűlési választási eredmények – Magyarlaki adatok

Amikor gyógyszerről beszé-
lünk, elsősorban olyasmire 
gondolunk, ami kézzel fog-
ható, bevehető, lenyelhető, 
felkenhető, ecsetelhető és így 
tovább. Ha azonban a gyógyí-
tást kiterjedtebben nézzük, a 
gyógyszer fogalma is szélesedik, 
arról azonban, hogy hogyan 
hatnak ránk a hangok, keve-
set beszélünk.

Azzal tisztában vagyunk, 
hogy bizonyos hangok, zenék 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy hogyan érezzük magunkat. 
Az viszont nem annyira meg-
szokott, hogy magára a zenére, 
mint egyedülálló gyógyító erőre, 
gyógyszerre tekintsünk. A kü-
lönféle hangok, zenék bizonyos 
lelkiállapotokat idéznek elő, 
amelyekben érzelmek erősöd-
hetnek fel, így például egy lassú 
ritmusú, nyugtató zene ellazít, 
nyugalmat teremt, míg egy erő-
teljes, dinamikus, túlhangszerelt 

dallam ingerültté, feszültté is te-
het. Ha azonban onnan nézzük a 
dolgokat, hogy a zene hangokból 
tevődik össze, a hangok pedig 
rezgésekből állnak, akkor azt kell 
figyelembe vennünk, hogy ezek a 
rezgések, mint fizikai jelenségek, 
hogyan hatnak a testünkre. 

Számos elmélet és tudomá-
nyos kutatás foglalkozik ennek 
az alapjaival, a zenét, a különfé-
le hangokat mint terápiát van, 
ahol szívesebben, van, ahol 
kevésbé nyitottan fogadják. 
Ugyanakkor mindannyian ta-

pasztaljuk, hogy hogyan hatnak 
ránk a hangok, még egy faleve-
leken kopogó esőnek is meg-
nyugtató hatása van ránk. Eb-
ben a stresszmentes állapotban 
a testünkben olyan jótékony 
hatású vegyületek szabadulnak 
fel, amelyek beindítják a szer-
vezetünk regeneráló, öngyó-
gyító mechanizmusait, izmaink 
ellazulnak, sejtjeink több oxi-
génhez jutnak (a légzésünk is 
mélyebb), amelynek végső so-
ron az a következménye, hogy 
betegségünkből gyorsabban és 
hatékonyabban gyógyulunk, ha 
pedig egészségesek vagyunk, ja-
vul az állóképességünk, jobban 
tudunk összpontosítani, jobban 
bírjuk a terhelést, és tovább 
maradunk egészségesek. 

A zenével történő gyógyítás 
legegyszerűbb módja az otthoni 
zenehallgatás, vagy a természet 
hangjaiban való elmerülés. A 
zeneterápia és a hangokkal 

történő gyógyítás egyelőre 
leginkább külföldön ismert és 
alkalmazott, bizonyos orvosi 
központokban a gyógyszeres 
kezelés mellett kiegészítő te-
rápiaként alkalmazzák. A zene 
az egyik legősibb dolog, amely 
változatos formában kíséri vé-
gig életünket. A hangok hatása 
megkérdőjelezhetetlen, és az 
sem véletlen, hogy nagyjából 
ugyanúgy reagálunk rájuk. 
Gondoljunk csak a harmóni-
ákra, amelyek hallatán szinte 
euforikus érzések járnak át. Egy 
gregorián dallam éppen úgy le-
het jótékony hatású, mint egy 
modernebb zene, a lényeg az, 
hogy akkor is törekedjünk a mi-
nőségi, jó zene hallgatására, ha 
csak otthon, a magunk örömére 
(és testi, lelki gyógyulására) al-
kalmazzuk azt. 

György Emőke
 gyógyszerész

Gyergyószentmiklós

2022. április 3-án Országgyűlési képviselők választásán vehettek 
részt községünkben a választási névjegyzékben szereplő magyar-
laki polgárok. 639 választásra jogosult lakosunk közül 493-an 
éltek szavazati jogukkal, mentek el szavazni a Kultúrházban 
kialakított szavazókörbe. Ez 77% feletti részvételi arányt jelez, 
kicsivel meghaladja a 4 évvel ezelőtti magyarlaki, és ismét jóval 
meghaladja az egyébként magasnak számítható országos 70 %-os 
részvételi arányt is.

Az egyéni jelöltekre történő szavazáson V. Németh Zsolt 
Vas megye 3-as számú választókerületének eddigi képviselője, 
a Fidesz-KDNP jelöltje a leadott érvényes szavazatoknak több 
mint 71%-át kapta, 345 voksot, jelentősen túlszárnyalta az 
előző szavazás magyarlaki eredményét. Ezzel fölényes győzelmet 
aratott az ellenzéki koalíció jelöltjével, Bana Tiborral szemben, 
aki a voksok nem egészen negyedét gyűjtötte be, 119 szavazatot 
kapott. Németi Csaba a Mi Hazánk jelöltje kapott még szava-
zatot (16 voks 3%), valamint Dávid Dávid a MeMo jelöltje (5 
voks 1%).

Az országos listás szavazáson hasonló eredmény született Ma-
gyarlakon, a Fidesz-KDNP fölény némileg az egyéni listás ered-
ményt is felülmúlta: 352 szavazat 71.69%. Az ellenzéki koalíció 
szavazatai kétszámjegyűre olvadtak: 99 voks, 20%. A Mi Hazánk 
kapott még 23 szavazatot, 4.68%, az ezeken felül indult másik 
3 párt eredménye 1% körüli lett.

Országos szinten a választás magas részvételi aránnyal – 70% 
– zajlott, az újonnan megalakuló 199 tagot számláló Ország-
gyűlésben a Fidesz-KDNP-nek 135 képviselői helye lesz, ez a 
korábbi választási ciklusokhoz hasonlóan ismét kétharmados 
többséget jelent. Az ellenzéki koalíció 57 helyet, a Mi Hazánk 
6 mandátumot birtokol, 1 fő képviseli a magyarországi német 
nemzetiséget. Képünkön a 2022-es parlamenti patkó.

(Forrás: valasztas.hu)
Frigy József
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Az idei év nyertes pályázatai

Harminc fát ültettünk el településünkön

A tavaszi újságunkban számoltunk be 
a 2022-es év elején benyújtott pályázata-
inkról. Örömmel jelenthetem, hogy félév 
derekához érve több pozitívan elbírált be-
szerzés vagy beruházás is megvalósulhat.

A Magyar Falu Program keretében 1 
millió 214 ezer 756 forint támogatást nyer-
tünk digitális temetőnyilvántartó rendszer 
kialakítására. A rendszer kiépítésével egy-
szerűbb, átláthatóbb és pontosabb adatbázis 
jön létre, melynek az egyik része egy zárt, a 
hivatali adminisztrációs felületet hivatott 
szolgálni, a másik része pedig az interneten 
keresztül mindenki számára elérhető lesz. 
A temetőtérképre kattintva megjelenik 
a kiválasztott sír fényképe, melyre a világ 
minden pontjáról lehet majd virtuális mé-
csest gyújtani, vagy éppen az éves frissítés-

Április 9-én, szombaton kezdő-
dött, majd a rossz idő miatt hét-
főn folytatódott az Országfásítási 
Program keretében a faültetés 
Magyarlakon.

2021-ben sikeresen pályáztunk 
harminc darab fára. A kiírás sze-
rint egy település ennyi fára és 
maximum négy önkormányzati 
tulajdonú helyszínre jelentkezhe-
tett. Így mi a két temetőnkben, 
a sportpályánál és a művelődési 
ház és játszótér területére ültet-
tünk fákat.

Próbáltunk úgy válogatni az 
igényelt fák közül, hogy az adott 
környezetbe illőek legyenek. A 
futballpályához 5 díszalmát ül-
tettünk, mivel ott elég napos a 
terület, és reméljük idővel kel-
lemes árnyékot is fognak majd 
adni. A művelődési házhoz 5 
gömbszivarfa és 10 díszkörte ke-
rült elültetésre. A maradék 10 fa 

nek köszönhetően meg lehet tekinteni a sír 
aktuális állapotát. Ez a rendszer már készül, 
kapott információnk szerint nyár végén 
már használható lesz. A támogatásból fej-

típusú gépjármű előreláthatólag október 
folyamán érkezik meg és áll szolgálatba.

A Falusi Civil Alap Program keretében 
nyert a Magyarlaki Sportkör 6 millió 53 ezer 
870 forintot a sportöltöző korszerűsítésére. 
A támogatásból teljesen megújul az öltöző 
fűtésrendszere, új lámpatestek, kapcsolók és 
dugaljak kerülnek beépítésre, valamint minden 
helyiség új festést kap. A munkálatok jelenleg 
is tartanak, várhatóan a következő bajnoki 
szezon kezdetéig be is fejeződnek majd.

Az Agrárminisztérium által kiírt 
Hungarikum pályázaton 3 millió 676 ezer 
100 forint támogatásban részesültünk. Az 
összegből a jövő év tavaszára készülni fog 
egy Magyarlakot bemutató kisfilm, melyet 
az elkövetkező időszakban, különböző nap-
szakokban és évszakokban forgatnak majd, 
valamint jut forrás az idei falunapi rendezvé-
nyünk szervezésére és lebonyolítására is.

Az idén elnyert, közel 26 millió forintos 
támogatásra mindnyájan büszkék lehe-
tünk, hiszen szebbé, élhetőbbé és értéke-
sebbé tesszük vele településünket.

Monek Dávid polgármester

lesztjük az informatikai rendszerünket is, 
egy számítógép kerül beszerzésre.

Szintén Magyar Falu pályázaton nyert 
önkormányzatunk 14 millió 978 ezer 813 
forintot egy új 9 személyes kisbusz vá-
sárlására. A megrendelt Renault Trafic 

a három egyesületből jöttek 
szép számban segítők, akik részt 
vettek az ültetésben még hét-
főn is. A tűzoltók belocsolták 
az üreget és a területet, ahová a 
fák kerültek. A harminc fához 
kaptunk fánként 3 db nagy ka-

úgy oszlik el, hogy a két temetőbe 
platánfák és ezüst hársfák telepí-
tésére került sor. 

Az önkormányzati dolgozók 
és a lakosság mellett bevontuk 
a három civil szervezetünket 
is a faültetési munkálatokba: a 
Sportegyesületet, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet és az Ifjúsági 
és Kulturális Egyesületet. Mind 

rót, védőhálót a rágcsálók ellen, 
távtartó léceket és szalagot, illet-
ve fenyőmulcsot is tíz zsákkal. 
Megérkeztek az Országfásítási 
promóciós szalagok is, ezek 
az elültetett fák mellé leásott 
karókra kerültek, e mozzanat-
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Több helyszínen is zajlanak jelenleg 
beruházások Magyarlakon

Önkormányzatunk tavalyi évi nyertes pályázatai folyamatosan 
valósulnak meg az év folyamán. A kommunális eszközbeszerzés 
pályázattal kapcsolatban sajnos a gyors áremelkedés és drágulás 
miatt változtatni kellett az eredetileg beszerezni kívánt eszközökön. 
A traktor, szárzúzó és szállító láda már tavasz óta szolgálatba állt. 
A hetekben érkezik meg a hótoló lap és egy új fűnyíró traktor is 
beszerzésre kerül a pályázat keretein belül.

tal zárult az ültetési program.
Az elültetett fák reményeink 
szerint a jövőben hűsítő árnyé-
kot, és a tavasz folyamán virágba 
borulva szép látványt nyújtanak 
majd mindannyiunk számára. 
Ezen túl pedig hozzájárulnak 
az életünkhöz nélkülözhetetlen 
oxigén biztosításához.

Köszönjük a segítőknek az ön-
zetlen közreműködést!

Monek Dávid, polgármester

A 2021-es Hungarikum pályázat megvalósítása is a végéhez köze-
ledik. A tavalyi falunapi rendezvény mellett elkészültek a szabadtéri 
keresztút stációinak keresztjei és felújított táblái, a Boldog Brenner 
Jánost ábrázoló templomi ólomüveg ablak is a helyére került, vala-
mint jelenleg is készül a településünk értékeit bemutató kiadvány. 
A pályázat lezárásaként, augusztus 28-án a vasárnapi szentmise ke-
retében áldja meg Dr. Székely János megyéspüspök atya a felújított 
keresztutat és az új ólomüveg ablakot.

A magyarlaki temető régi részében elkészült a kerítésdrót cseréje, 
valamint az új kapuk is felszerelésre kerültek mindkét temetőnkben. 
Augusztus hónap folyamán sor kerül a Magyarlaki temetőben lévő 
út és a Háromházi temetőben lévő járdák aszfaltozására is. 

Július elején megkezdődtek az óvoda bővítésének és átépítésének 
munkálatai is. A tervek szerint november hónapra készül el a kivi-
telező cég a teljes felújítással, addig fokozott óvatosságot és türelmet 
kérünk az érintett környéken lakóktól és közlekedőktől.

Monek Dávid polgármester
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A Magyarlaki Római Katolikus Egyházközség hírei
Címszavakban számolunk be az Egyház-

községünkkel kapcsolatos eseményekről, 
folyamatban lévő és tervezett tevékenysé-
gekről, 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 van-
nak, este fél 7 órai kezdéssel. Szeretettel 
várunk közösségi imáinkra mindenkit, ré-
gebbi és új magyarlaki lakosainkat is!

– Községünk plébánosa, Gyula atya 
rendszeresen közölt vasár- és ünnepnapi 
homíliái elérhetőek a Szombathelyi Egy-
házmegye internetes oldalán a hírfolyam-
ban: https://www.martinus.hu/hirek

– A Magyarlaki Római Katolikus Egy-
házközség Facebook oldala: https://www.
facebook.com/Magyarlak.Egyhazkozseg

– Magyarlaki hívek is részt vettek a 2022. 
évi Csíksomlyói Zarándoklaton, melyet 
idén június 4-én tartottak. Ez a nap 2010 
óta a Nemzeti Összetartozás Napja, kü-
lönösen felemelő érzés volt több százezer 
magyar testvérrel ünnepelni, énekelni a 
pünkösdszombati szentmise végén a Szé-
kely és Magyar Himnuszt a Szűzanya kegy-
helyén, a Csíksomlyói Nyeregben. Pün-
kösdvasárnap már kisebb közösségekben 
ünnepeltük a Szentlélek eljövetelét, a mi 
kis zarándokcsoportunk Gyergyótölgyesre 
kapott meghívást az ottani plébánostól 
(Pityu pap korábban már újságunkban 
is publikált), ahol kelet-magyarországi, 
felvidéki és székelyföldi testvéreinkkel 
egy közösségben éltük meg nemzetünk 
szétszakíthatatlan kötelékét. 

– A június 19-i vasárnapon mozgalmas 
24 óra köszöntött plébániánkra. Elsőként 
délelőtt Úrnapi szentmisén és körmeneten 
vehettünk részt Csörötneken. A körmenetre 
szépen feldíszített úrnapi sátor magyarlaki 
szorgos kezek munkáját dicséri, köszönet és 
hála érte az Úrnak – és az ő munkásainak!

által szervezett Mária Bild-i zarándokolaton. 
Többeknek ez a rövidebb (20 km) zarándoklat 
testi és leki felkészülésül is szolgált a közelgő 
hosszabb, máriacelli úthoz. 

– Gyalogosan és autóbusszal is zarándokol-
tunk a Máriacelli Szűzanyához július közepén. 
A gyalogosok kedd hajnali indulással 5 napon 
keresztül, imádságban, szeretettel teljes kö-
zösségben tették meg az utat, az autóbuszos 
zarándokaink pedig július 23-án szombaton 
érkeztek a kegyhelyre, hogy a Máriacelli Ba-
zilikában már együtt köszönthessék a hálaadó 
szentmise keretében a Magyarok (és osztrákok) 
Nagyasszonyát (Magna Mater Austriae et Mag-
na Domina Hungarorum). 

– 1Úton zarándoklatunk az idei évben 
augusztus 13-án szombaton lesz, a szokásos 
halogyi indulással és szentgotthárdi végcéllal. 
Magyarlakra várhatóan délután 2 és 3 óra kö-
zött érkezik a zarándokcsoport, ezúton is kérjük 
a híveket, hogy szerény kis hozzájárulásukkal – 
sütemény, pogácsa, üdítő – könnyítsék a fáradt 
zarándokok terheit. 

 – Ezen a napon a délelőtt 11 órakor Ma-
gyarlakon tartott szentmise egyben katolikus 
iskolánk évzáró Te Deum hálaadása is volt, 
melyen szinte teljesen megtöltötték a gyere-
kek, tanáraik, szüleik és a magyarlaki hívek 
a templomot. Sokan megjegyezték, hogy 
ennek más alkalmakkor is így kellene lennie, 
buzdítjuk is erre a kedves híveket!

– Szintén ezen a napon délután plébániánk 
egyik nagy ünnepére került sor Rábagyarmaton; 
a Bérmálás szentségét szolgáltatta ki gyermeke-
inknek Fazakas Z. Márton csornai premontrei 
apát. Magyarlaki gyermekeink is megkapták a 
Szentlélek ajándékát, egyben küldetést kap-
tak, hogy keresztény hitükről szóval és tettel 
tanúságot tegyenek a világban. 

– Plébániánkról többen is részt vettünk jú-
lius 2-án szombaton a Keresztény Megmozdu-
lásokért Egyesület Szentgotthárd (Kemesze) 

– Püspöki szentmise lesz templomunkban au-
gusztus 28-án vasárnap, melynek keretében az új 
ólomüveg ablak és a felújított keresztút megál-
dására is sor kerül. Szeretettel várjuk a kedves 
magyarlaki lakosokat erre az ünnepünkre is!

– Egyházközségünk ezen hírrovatába szíve-
sen fogadunk beszámolókat zarándoklatokról, 
hazai vagy külföldi kegyhelyek meglátogatá-
sáról, karitásztevékenységről, bármilyen lel-
kiséggel kapcsolatos eseményről. Szeretnénk 
ezen megosztásokkal közösségünket még job-
ban erősíteni az egymás iránti szeretetben.

Frigy József



192022. augusztus

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ SPORT

BURGONYA RENDELHETŐ
Augusztustól négyféle 
burgonya kapható: 
Agria, Louisiana, Desire, 
Esmee.
Saját kezűleg válogatva, 
és 15 kg-os zsákban is.
Szeptember végétől 
vöröshagyma 
és sárgarépa is kapható.
Szállítás megoldható, 
árról, pontos időpontról 
érdeklődni telefonon:

Závecz István +36 70 618 5326

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS:
Korándi Zsuzsanna és Ziskó Balázs fia ZALÁN,
Tóth Vivien és Fiedler Ádám fia ARTÚR ÁDÁM.

GRATULÁLUNK!

HALÁLOZÁS:
Dancsecs Lászlóné, szül. Németh Mária,
Orbán Lajosné, szül. Forgács Irén,
Magyarics Ferencné, szül. Laczó Ida,
Glóbits Jenőné, szül. Háklár Irén,
Tóth Jenőné, szül. Sarkó Mária,
Bakos Tibor,
Salamon István Györgyné, szül. Baranyai Katalin,
Farkas Józsefné, szül. Puskás Irén,
Polgár Antalné, szül. Sipos Mária.

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

KIS KATEKIZMUS
Az Egyház a keresztény erkölcsi tanítás közlésének és megvalósí-
tásának művében rászorul a lelkipásztorok odaadó szolgálatára, a 
teológusok tudományára, az összes keresztény és minden jóakaratú 
ember segítségére. A megvalósított hit és evangélium mindenkivel 
megtapasztaltatja a „Krisztusban” való életet, mely megvilágosít és 
képessé tesz arra, hogy az isteni és emberi valóságot Isten Lelke szerint 
értékeljék. Így a Szentlélek a legegyszerűbb lelkeket használhatja föl ar-
ra, hogy a bölcseket és a magasabb méltóságban lévőket megvilágosítsa.

(A Katolikus Egyház Katekizmusa, KEK 2038.)

Sportkör – vezetőedzői értékelés
Télen vettem át a csapatot. Volt bennem egy kis félelem, mert az 

őszi szezon végére létszámban egy kicsit elfogytak a fiúk. A felkészülési 
mérkőzések során viszont erre rácáfoltak a srácok, mert aránylag sokan 
eljöttek egy-egy edzőmeccsünkre. Ezeken a mérkőzéseken látottak biza-
kodásra adtak okot, de sajnos – mint a bajnokság befejezésére kiderült 
– végül is csak a hetedik helyre volt elég a lendület. 

Összességében elégedett vagyok a csapattal, bár egy kis szerencsével úgy 
gondolom hogy a dobogóért is harcolhattunk volna. Buta hibákból ve-
szítettünk pontokat, és az utolsó pár fordulóra sajnos újra elfogytunk.

Nyáron lesznek távozók, és biztos hogy érkeznek új játékosok is. 
Biztató, hogy Herczeg Laurának és Mesics Ferencnek köszönhetően 
sikerült a csapat nagy részét egyben tartani. Egy csapatösszetartással 
kezdtük a nyári felkészülést, Balatonlellén egy homokfoci tornán vett 
részt a csapat egy része, ahol a szenzációs harmadik helyet sikerült 
megszerezni.

Bizakodó vagyok, úgy gondolom hogy egy jobb idénynek nézünk elébe. 
Itt szeretném megköszönni a csapat nevében a szurkolók támogatását, 
amire nem lehetett panasz. Hajrá Magyarlak! Orszáczky Balázs

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

Internet

Várjuk továbbra is közlésre szánt írásaikat, 
fényképeiket a jfrigy@gmail.com e-mail 
címre: útiélmények, családi események, 

céges bemutatkozás, versek, mesék, 
receptek, rövid hirdetések.




