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Avatóünnepség és iskolai évnyitó
Szép ünnepnek lehettünk 

tanúi 2022. augusztus 28-án a 
vasárnap délelőtti szentmisén 
való részvételünkkel. Együtt 
ünnepeltünk megyéspüspö-
künkkel Székely János atyával, 
plébánosunkkal Takács Gyula 
atyával. Együtt ünnepeltünk 
Kevy Alberttel a Vas megyei 
Értéktár Bizottság elnökével, 
polgármesterünkkel Monek 
Dáviddal, önkormányzati 
képviselőinkkel. Együtt ün-
nepeltünk katolikus iskolánk, 
a Szent Gotthárd Általános 
Iskola és Gimnázium igazga-
tó asszonyával Balogh Évával, 
Magyarlak-Csörötnek Általá-
nos Iskolája tagintézmény-ve-
zetőjével Mezeiné Kiss Katalin-
nal, hitoktatókkal, a tantestület 
tagjaival. Együtt ünnepeltünk a 
magyarlaki és csörötneki gyere-
kekkel, szülőkkel, rokonokkal, 
együtt a hívekkel. 

Egyház, állam, iskola, hí-
vek. Több tárgya is volt ün-
neplésünknek, más-más céllal 
érkeztünk e vasárnapon, még-
is mindannyian egy helyen 
gyűltünk össze, egy szentmisén 
vettünk részt, egy közösségben 
imádkoztunk, egy szívvel szó-
laltunk meg. Isten előtt álltunk 
mindannyian. Neki adtunk há-
lát, őt dicsértük, felé irányultak 
kéréseink. Ő az, aki nemcsak e 
szép vasárnapon, hanem éle-
tünk minden napján megtart 
minket közösségeinkben, az ő 
útját követve állunk helyt azon 
a területen, ahová meghívá-
sunk szól.

Ünnepelni jöttünk közsé-
günk vértanú káplánjának, 
Boldog Brenner János atyá-
nak a tiszteletét ápolni, az őt 

dicsőségében – a vértanúk pál-
maágával – ábrázoló ólomüveg 
ablak átadására, felavatására. 
Püspök atya a szentmise kere-
tében áldotta meg a templom 
szentélyében lévő alkotást. A 
szentmise után pedig a vértanú 
papunkról elnevezett úton kör-
menetben vonultunk az ő szen-
vedésére emlékező szabadtéri 
keresztút felújított stációinak 
megáldására.

Ünnepeltük katolikus is-
kolánk második tanévének 
kezdetét is. Talán az évnyitó 
ünnepélyessége nem váltott ki 
a gyerekekből olyan katarzist, 
mint amit átéltek a tagintéz-
mény-vezető évet bezáró szavait 
hallva mintegy három hónappal 

séget, egymás – sokszor kétkezi 
munkában is megnyilvánuló 
– segítését tartotta mindig is 
szem előtt. Ez alkalommal sem 
volt ez másképpen, jó példáját 
láthattuk, példát mutattunk egy 
olyan közösségről, amely sokszí-
nűségében is egy irányba tart, 
egymást erősítve, egymás érté-
keit megbecsülve, sőt azokat 
erősítve és azokat gyarapítva 
dolgozik a mindennapokban, 
falunk, falvaink lakosait szolgál-
va tevékenységével. Hiszen ezt 
igazolja, hogy az Önkormányzat 
által benyújtott pályázatnak, 
az Értéktár Bizottság pozitív 
elbírálásának köszönhetően 
gyarapodhatott templomunk, 
egyházközségünk, egyházunk 
értékálló alkotásokkal. Másik 
oldalról pedig az egyháznak 
köszönhetően épül, szépül, 
gyarapszik iskolánk, külsősé-
gekben és lelkiekben is sokat 
kapnak az egyházmegye által 
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korábban, ám az élményekben 
gazdag  otthoni, családi együtt-
lét után jól esett a találkozás 
iskolatársaikkal, tanítóikkal. 
Nem is beszélve a kis első-
sök fokozott izgalmáról, amit 
az óvoda megszokott légköre 
után az iskolapadba kerülés, az 
új környezet, az új „óvónénik” 
– akiket mostantól tanító né-
ninek kell hívni – mindezen 
újdonságok váltanak ki.

Magyarlak a korábbi évekre 
visszatekintve is követendő pél-
dával szolgált állam és egyház 
együttműködésében. Az önkor-
mányzat és az egyházközség kép-
viselő-testületei – időnként sze-
mélyekben átfedésben – a közös 
gondolkodást és cselekvőkész-
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Excellenciás Püspök Úr, 
kedves János Atya!
Magyarlak Község Önkor-

mányzata és a magyarlaki hívek 
nevében tisztelettel és szeretet-
tel köszöntöm templomunkban. 
Nagy öröm számunkra, hogy el-
fogadta meghívásunkat ezen a 
szép ünnepen. Köszönjük, hogy 
eljött hozzánk!

Tisztelettel köszöntöm Dr. Ta-
kács Gyula plébános atyát, Kevy 
Albert urat, a Vas Megyei Érték-
tár Bizottság Elnökét, köszöntöm 
az igazgató és intézményvezető 
asszonyokat, a polgármester 
kollégákat, a pedagógusokat, a 
gyermekeket és családtagjaikat, 
valamint minden kedves meg-
jelent magyarlaki és más tele-
pülésről érkezett hívőt.

Kettős ünnepre gyűltünk ma 
össze. Egyrészről egy pályázat 
keretén belül megtörtént fej-
lesztés megáldására, másrészről 
az egyházi iskolánk Veni Sancte 
tanévnyitó szentmiséjére.

Mindannyian ismerjük Bol-
dog Brenner János vértanú-
halált halt papunk szomorú 
történetét. 1931-ben született 
Szombathelyen, tanulmányait 

Monek Dávid polgármester ünnepi beszéde
Szombathelyen, Zircen, Buda-
pesten és a győri szeminárium-
ban végezte, majd az 1955. június 
19-i pappászentelését követően 

került a rábakethelyi plébániá-
ra káplánnak. Abban az időben 
Magyarlak is a rábakethelyi plé-
bánia egyik fíliája volt. A ma is 

az ott tanítók és tanulók. Rajtuk keresztül, 
államnak és egyháznak helyi elkötelezett 
emberei által, nekik köszönhetően pedig 
mi, itt élők mindannyian.

Ezt a megsüvegelendő együttműködést, 
közösségi példamutatást hangsúlyozták 
ünnepünk szónokai is, Kevy Albert elnök 
úr köszöntő szavaival, Székely János püs-
pök atya pedig szentbeszédében elmondott 
gondolataival. 

További beszámolók helyett Monek Dá-
vid polgármester úr ünnepi beszédét szó 
szerint közöljük, a Veni Sancte évnyitóról, 
az iskolaév hivatalos megnyitásáról pedig 
Mezeiné Kiss Katalin tagintézmény-vezető 
asszony összefoglalóját olvashatják.

Frigy József

köztünk élő idősebbek emléke-
zete, valamint írásos feljegyzések 
alapján Brenner János aktívan 
részt vett Magyarlak hitéletének 
alakításában, kétkezi munkájával 
többször segédkezett a templo-
munk építésénél. Sajnos az 
1957-es tragikus halála miatt 
már nem élhette meg az 1960-
as templomszentelést.

Hívő közösségünk számos 
módon adózik vértanú papunk 
tisztelete előtt, utat neveztünk 
el róla, nevét viseli a Brenner 
János Turista-pihenőház a szőlő-
hegyen, Pieta szobrot állítottunk, 
és emlékkiállítást szerveztünk 
halálának 60. évfordulóján. Most 
is két, a nevéhez fűződő alkotás 
megáldására gyűltünk össze.

2006 nyarán Horváth Zoltán 
és családja magánadakozásá-
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Veni Sancte tanévnyitó szentmise 
2022. augusztus 28-án (vasár-

nap) tanévnyitó szentmisén vett 
részt a Magyarlak-Csörötnek 
Általános Iskola diák- és alkal-
mazotti közössége a magyarlaki 
Szent Kereszt Felmagasztalása 
templomban. A misét Dr. Szé-
kely János megyéspüspök mu-
tatta be. 

Az egyházi elöljáró személyes 
történettel kezdte beszédét, elme-
sélte a gyerekeknek, ő is egyházi 
iskolába járt, nagyon szeretett 
tanulni, új dolgokat megismer-
ni, mert a tanulás által kinyílt 
számára a világ. Jócselekedetre, 
egymás kölcsönös segítésére kérte 
a fiatalságot. Példaképnek állítot-
ta Brenner János életét, aki a kö-
zösségnek és az egyháznak is hűen 
szolgált. Példabeszédében egy né-
met kisfiú történetét osztotta meg 
a hallgatósággal. Elmondta, hogy 
Günther egy alkalommal sétált az 
édesanyjával egy templom mel-
lett, melynek ablakait látva azt 
kérdezte: „Mi ez a szürke ablakos 
épület?” Az édesanya bevezette 
gyermekét a templomba, és meg-
mutatta neki a csodaszép, Jézust 
ábrázoló üvegfestményt. Amikor 
a kisfiú iskolába került, a tanító 
néni megkérdezte a tanítványo-
kat: „Ki az Isten?” Günther jelent-
kezett, és azt válaszolta: „Akin a 
fény áthatol.” A püspök atya arra 
ösztönözte az iskolásokat, hogy ők 
is legyenek olyan emberek, aki-

ból épült fel Mindszenty József bíboros és 
Brenner János káplán tiszteletére a szőlő-
hegyre vezető keresztút. A stációk képeit 
Mesics Imre helyi amatőr fafaragó készítette, 
és Veres András akkori szombathelyi me-
gyéspüspök áldotta meg. 

Sajnos az idő vasfoga nem kímélte a faszer-
kezetet, felújításához a 2021-es Hungarikum 
pályázat keretein belül jutottunk támoga-
táshoz. Új fakeresztek készültek, a stáció-
képek pedig Vasváron, Sejber Mihály mű-
vész-tanár restaurátor műhelyében kerültek 
felújításra. 

Szintén a Hungarikum pályázat keretén 
belül készülhetett el templomunk első ólom-

üveg ablaka, mely Muka Gábor plébános 
festménye alapján készült Budapesten. Az 
üveg Boldog Brenner Jánost, mint a nya-
kában lévő oltáriszentséget a kezével óvó 
vértanút ábrázolja.

Szeretném megköszönni V. Németh 
Zsolt miniszterelnöki biztos úrnak a köz-
benjárását, amivel segítette a pályázatunk 
sikerességét, ezzel hozzájárulva a számunkra 
fontos értékeink megóvásához, ápolásához, 
gyarapításához.

Kedves gyerekek!
A mai szentmisén kérjük a Szentlélek 

közbenjárását a kezdődő tanévre, imádko-
zunk, hogy segítsen benneteket a tanulásban. 

Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat az 
iskola falain belül, eredményes versenyeken 
vegyetek részt, szép helyeken kiránduljatok, 
szorgalmasak legyetek, és fogadjatok szót 
a tanáraitoknak, hiszen Ők mindnyájan a 
lehető legjobb tudásuk szerint nevelnek 
benneteket.

Marcus Aurélius szavaival szeretném zárni 
gondolataimat, melyek így hangzanak:

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, 
az emberileg lehetetlen.

Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehet-
séges és megszokott, azt te is elérheted.”

Köszönöm, hogy meghallgattak!

ken átjár a fény, akik sugározzák 
a szeretetet.

Mezeiné Kiss Katalin tagin-
tézmény-vezető tanévnyitó be-
szédében elmondta, hogy egy 
valódi katolikus iskolát építe-
nek, melynek szilárd alapja már 
elkészült, segítő kezet nyújtott 
ehhez a fenntartó, a Szombathe-
lyi Egyházmegye, a települések 
elöljárói, partnerek és a szülői 
közösség. Nagy munka vár rájuk 
az elkövetkezendő időszakban is: 
tovább kell fejleszteni, szépíte-
ni, sajátos küldetéssel ellátni, 
és meg kell mutatni a nagyvi-
lágnak, van itt egy kisiskola két 

település határán, ami semmivel 
sem alacsonyabb rendű, mint 
bármely városi nagyiskola, sőt 
bizonyos tekintetben még többet 
is tudnak kínálni. A kis létszámú 
osztályoknak köszönhetően több 
idő és odafigyelés jut egy tanuló-
ra, szorosabb, családias kapcso-
latot ápolnak a diákokkal és a 
szülőkkel, több az érintkezés és 
a természetközeliség, a gyakorla-
tias nevelés sem elhanyagolható. 
Az alaptevékenység (nevelés-
oktatás) mellett a helyi iskola 
szerepet vállal a kultúra- és mű-
veltségközvetítésben, valamint 
a közösségépítésben is. 
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Az Önkormányzat sikeres 
Hungarikum pályázatának kö-
szönhetően, 2021. decemberében 
a Magyarlaki Római Katolikus 
Egyházközség Képviselő-testülete 
több Brenner János ábrázolás kö-
zül azt a festményt választotta ki, 
melyet Muka Gábor csávolyi plé-
bános festett a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Napkor község ró-
mai katolikus temploma számára. 
Hozzánk egy szentképen jutott el 
ez az ábrázolás, vértanú papunk 
testvéröccsétől, Brenner József  
atyától, a Vasvár-Szombathelyi 
Székeskáptalan nagyprépostjától 
kaptuk ajándékba.

Községünk vértanú papja 
ólomüveg ablakon való megje-
lenítési formájának kiválasztása 
után a szükséges hozzájárulások 
begyűjtéséhez fogtunk hozzá.

2022. február 9-én megkaptuk 
Zubály Lajos atya, Napkor plébá-
nosának engedélyét arra, hogy a 
festményt felhasználhatjuk a ma-
gyarlaki templomban ólomüveg 
ablakon történő megjelenítésre. 

A budapesti Kincsforrás Kft. 
(Artmark) még február elején 
elküldte az ólomüveg ablak lát-
ványterveit, melyeket apróbb 
módosítások után az egyházköz-
ség képviselő-testülete február 
10-i ülésén elfogadott.

Takács László atya, nádasdi 
plébános, a Szombathelyi Egy-
házmegye Egyházművészeti Bi-

A tagintézmény a híd szerepét is betöl-
ti. Kapocs Magyarlak és Csörötnek közt, az 
óvoda és az általános iskola közt, az általános 
iskola és a középiskola közt, a vidék és a 
város közt, a világi és az egyházi élet közt, és 
kapocs az itt élő emberek közt, a település 
fennmaradását és jövőjének zálogát jelenti. 

A tagintézmény-vezető hangsúlyozta: „A 
humánum és az elfogadás iskolája a miénk. 
Nem számít honnan jöttél, milyen az etnikai 
vagy társadalmi származásod, milyen a bőr-
színed, mi az embert látjuk az emberben. Azt 
valljuk, hogy mindannyian Isten gyermekei 
vagyunk, mindannyian egyenlőek vagyunk, 
valódi testvéri közösséget alkotunk, odafigye-

lünk egymásra, örülünk egymás sikerének, és 
támaszt nyújtunk a rászorulónak.  Szavainkat 
és cselekedeteinket a jó szándék, a szeretet és 
a jó Isten vezérli. Fennmaradásunk érdeké-
ben ma különösen fontos szerepe van az ösz-
szefogásnak és az együttgondolkodásnak.” 

A vezető köszöntötte a tíz új elsős tanu-
lót, nyolc gyermek Magyarlakon, ketten 
Rábagyarmaton kezdik meg alapfokú tanul-
mányaikat. Beszédében növekedésre buz-
dította a tanítványokat, a tanév folyamán 
növekedni kell a testi, szellemi és lelki dol-
gokban egyaránt. Mindenkinek növekednie 
kell a hitben, növekedni kell a reményben, 
és növekedni kell a legfontosabban, a szere-

tetben. Mondandóját egy régi népi fohásszal 
zárta: 

„Hozzád fohászkodom édes Istenem, 
munkálkodásomat neked szentelem. 
Erőt, egészséget adj mindazoknak, 
akik szent nevedben híven dolgoznak. 
Legyen szent áldásod 
minden fáradságon, 
mert ha áldásod nincsen rajta, 
a munkának semmi haszna.” 
Isten áldását kérve kívánt jókedvet, szor-

galmat, sok szép élményt a közös munkához, 
és a 2022/2023-as tanévet megnyitotta.

Mezeiné Kiss Katalin
tagintézmény-vezető 

Festményből ólomüveg ablak – időrendben
zottságának titkára véleményezte 
az ólomüveg ablakon történő 
ábrázolást és támogatásáról biz-
tosította annak a tervezetben 
elküldött formában történő 
kivitelezését.

A következő héten, február 
16-án Székely János püspök atya 
aláírásával megérkezett a Szom-
bathelyi Egyházmegye hozzájáru-
lása is a Boldog Brenner János 
atyát ábrázoló ólomüveg ablak 
elkészíttetéséhez.

A kivitelező cég rövid időn 
belül elkészítette az ólomüveg 
ablakot, március 12-én meg 
is érkeztek az ablak elemei 
Magyarlakra.

Húsvét és Pünkösd között, má-
jus 10-én Drávecz Tamás asztalos 
és munkatársai beszerelték az új 
ablakot, amely a templom szen-
télyében lévő keleti tájolású ab-
laknyílásba került elhelyezésre.

A következő mérföldkőről pe-
dig már beszámoltunk vezető írá-
sunkban, 2022. augusztus 28-án 
Székely János püspök atya ünne-
pi szentmisén áldotta és szentelte 
meg a sokak áldozatos munkáját 
dicsérő díszes ablakot. 

Méltó módon ápoljuk ezzel 
is szeretett káplánunk, Boldog 
Brenner János vértanú pap emlé-
kezetét. Hűségesen az ő életének 
jelmondatához: „Az Istent szere-
tőknek minden a javukra válik.”

Frigy József
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Örömmel tudósítanánk némi válto-
zásról a körülöttünk forrongó világ által 
ránk zúduló bizonytalanság enyhüléséről, 
de sajnos az érkező hírek nem adnak okot 
egyelőre örvendezésre. Előző lapszámunk-
ban felsoroltak – háború, járvány, migrá-
ció – uralják továbbra is a híradásokat, a 
lehangoló hírek nem csak hangulatunkat 
lombozzák le, ezek az események már 
mindennapi életünkre is kézzelfogható 
hatással vannak. Az emelkedő árakat 
mindannyian érezzük, a többletkiadások 
minden egyes családban lemondással jár-
nak. Lemondás egy utazásról, egy éppen 
esedékes felújításról, rosszabb esetben 
ennél is fontosabb, életbevágóbb célki-
tűzések visszafogásáról.

Még akkor is hatása alatt vagyunk 
ezeknek a ránktelepedő negatív érzel-
meknek, ha tudjuk, nem mi vagyunk 
a legrosszabb helyzetben. Menekültek, 

elvándorlók, súlyos betegek mind sok-
kal inkább megszenvedik a közvetlen 
környezetünkben zajló fentebb felsorolt 
eseményeket. Olyan mértékben nagyobb 
az ő fájdalmuk, az ő szenvedéseik a mi-
énknél, hogy a mi – rosszabbra forduló-
nak ítélt – helyzetünkben őket is még 
segítenünk kell.

Bár Magyarlakot a béke szigetének 
érzékelhetjük, a bizonytalanság érzetét 
nem söpörhetjük szőnyeg alá, homokba 
nem dughatjuk a fejünket. Ezzel együtt 
kell élnünk, bízva abban, hogy a világ 
vezetői mielőbb jobb belátásra térnek 
a háborút illetően, megoldást találnak 
a menekülthullámokat kiváltó okok 
megszüntetésére, a világ tudósai végle-
ges gyógymódokat találnak járványra, 
vagy jelenleg gyógyíthatatlannak nyil-
vánított betegségekre. E bizakodásunk 
mellett pedig tegyük meg azt a kicsit 

Magyarlakon, amit meg kell tennünk, 
amit megtehetünk jó szívvel, szeretettel. 
Vegyük észre és segítsük azokat, akik erre 
rászorulnak falunkban, akik nehezeb-
ben tudják fenntartani eddig megszokott 
életvitelüket.

Aktuális Hírmondónkban erről a segítő 
szeretetről is szó esik. Akár adománygyűj-
tésről, akár felújításokról, vagy éppen egy 
iskolai évnyitóról tudósítunk, a másik 
ember életének jobbá tételéről szólnak 
beszámolóink, felhívásaink. Ezekkel a te-
vékenységekkel, jócselekedetekkel tudjuk 
magunkat némileg kivonni az említett, 
lelkünket lehúzó nehézségek alól, ezekkel 
tudunk másokat is kiemelni alóla.

Köszönjük jelen újságunk összeállí-
tásához írásaikkal, fotóikkal hozzájáru-
lók munkáját. Reméljük, e a tényke-
désünkkel mi is ehhez a jószolgálathoz 
csatlakoztunk.

Hírmondónk aktuális számának tartalmáról
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A mitől vagy kitől változó klíma? 
Pék Tibor, a természettudomány iránt érdeklődő műszaki szakember 

tartott érdekfeszítő ismeretterjesztő előadást a Magyarlak-Csörötnek 
Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói számára. 

Az előadó bemu-
tatta „A mitől vagy 
kitől változó klíma” 
c. könyvét, melyben 
a klímaváltozás oka-
inak eredetét bon-
colgatja. Az előadó 
sajátos szemszögből 
adta elő a témát 
a hallgatóságnak. 
Meglátása szerint 
a Föld teszi a maga 
dolgát, él, lüktet, 
dinamikus rendszere van, és egyre több ember él rajta. Szemléletes 
módon mutatta be a földi élet megjelentését: ha bolygónk 4,6 milliárd 
évét 24 órába belesűrítenénk, akkor az összetett élet, a többsejtűek este 
22 órakor születne meg, az ember pedig 2 másodperccel éjfél előtt. 

Az ember védtelen a földi katasztrófák ellen, mint pl. a cunami, 
földrengés, csak az árvíz ellen tudunk védekezni jó előrejelzés esetén. 

Az utóbbi ötven évben radikálisan változtattuk meg a környezetünket, 
és egyfajta ciklikusság is megfigyelhető a földi élet során. 18 percenként 
kihal egy faj, hetente 30-35 újat fedeznek fel. 

A szakember szerint előbb történt a felmelegedés, és utána a szén-
dioxid növekedése. Véleménye szerint túlzottan a szén-dioxidot 
okoljuk a globális felmelegedésért, pedig ha nem lenne, akkor -18 
fok lenne a Földön. A kén harmincötször erősebb üvegházhatású gáz, 
mint a CO2. Szintén érdekességként említette Pék Tibor azt a tényt, 
hogy egy Forma 1-es versenyen annyi szén-dioxidot bocsátanak ki a 
versenyautók, mint egy halandó saját autója élete során. Szó esett az 
1997-es kiotói klímakonferenciáról, és megtudtuk, hogy a nagyhatal-
mak: USA, Ausztrália, Kína, Oroszország nem írta alá a szén-dioxid 
csökkentésről szóló egyezményt. 

Az ismeretterjesztő tanóra végén az előadó megválaszolta a könyve 
címében feltett kérdést: nem kitől változik meg a klíma, hanem mitől, 
azt azonban nem tudjuk, hogy konkrétan mitől. Elképzelhető, hogy 
a Föld ferde tengelyétől, a Nap-Föld távolság ciklikus változásától, a 
tengely kúppalást alakú mozgásától, de az aszteroidák, gammasugarak 
is közrejátszhatnak. Zárszóként egy kellemetlen igazságot mondott az 
előadó: A Földet nem tudjuk tönkretenni, környezetünket és magunkat 
tudjuk tönkretenni. Nem a Föld van bajban, hanem mi. 

Mezeiné Kiss Katalin, tagintézmény-vezető 
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Megemlékezés 
Szent Gellértről és 

Assisi Szent Ferencről
A Magyarlak-Csörötneki katolikus általános iskolában 2022. 

szeptemberében kezdtük meg a második tanévet. Már az év első 
heteiben megemlékeztünk két szentről: Szent Gellértről és Assisi 
Szent Ferencről.

Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe (szeptember 24.) alkal-
mából az iskola földszintjén és emeletén is kihelyeztünk egy-egy pla-
kátot Gellért püspök életének kiemelkedő tetteinek képével: amint 
a gyermek Imre herceget tanítja, és amint vértanúságát elszenvedi. 
A hittan órákon minden osztályban felidéztük a szent alakját. A 
felső tagozatos gyerekek számára már ismerős volt a kor, amelyben 

a szent püspök élt, 
hiszen történelem 
órákon kiemelten 
fontos helyet kap 
Szent István első 
királyunk műve. 
Ebbe a már meglé-
vő tudásba helyez-
tük bele Szent Gel-
lért alakját: életét, 
működését, vonzó 
személyiségének 

képét. A gyerekek megrendülten hallgatták a vértanúság szívszo-
rító történetét. Füzetjeinkbe lerajzoltuk a budapesti Gellért-hegy 
emlékművét, amely fenséges méltósággal emlékezik meg a vértanú 
püspökök (Szent Gellért, Szent Bőd és Szent Beszteréd) önfeláldo-
zásáról, hősi haláláról. 

Október 4-én Assisi Szent 
Ferenc emléknapja alkalmából 
az iskolamisét Gyula atya Assisi 
Szent Ferencről mondta. Szent-
beszédében felidézte Szent Fe-
renc megtérésének fordulatát, 
és az Úr Jézus iránti lángoló sze-
retetét, ami látható alakban is 
megjelent a Szent testén, amikor 
megkapta a szent sebeket. A hit-
tanórákon szintén megemlékez-
tünk Szent Ferencről, felidéztük 
a kort, amelyben élt, és azt a nagy 
hatást, amelyet az általa alapított 
ferences rend mind a mai napig 
gyakorol a keresztény emberekre.  

A szentekről osztályfőnöki, technika- és rajzórákon is bővítettük 
ismereteinket, szép gyermeki alkotások születtek e témában.

E két szent lélekben mindennap velünk lehet, életük példája 
mindennap eszünkbe juthat, hogy mi is hozzájuk hasonló odaadással 
és szeretettel éljük mindennapjainkat.  Víz Ágnes nővér

Európai Mobilitás Hete 
A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája közössége 2022. szep-

tember 16-án egy élményekkel teli, tartalmas délelőttöt töltött el a tró-
pusi hangulatú Szentgotthárd Spa & Wellness élményfürdőben. 

A diákok 
vízi foglalko-
zás keretében 
ismerkedtek 
meg a fürdő-
komplexum 
attrakcióival. 
A legkisebbek 
a gyermekme-
dencét vették 
birtokukba, és 
önfeledten élvezték a lubickolást. A nagyobbak az üvegkupola alatt 
elterülő, fokozatosan mélyülő élménymedencét vették igénybe, és 
kipróbálták a sziklafalról lezúduló vízesés, az álló és ülő masszázsele-
mek, a vízigomba és a vízi buzgárok nyújtotta élményeket, valamint 
a szőnyeg- és óriáscsúszdát. Az úszni tudó tanulók a medence trópusi 
szigetét körbefonó vadpatakban jókedvűen „sodródtak az árral”. Egy 
lelkes kis csapat az élményfürdő fitnesz részlegében töltődött fel aktí-
van, korszerű kondicionáló- és kardiogépekkel edzették testüket.

A program Szentgotthárd Város Önkormányzata, Szentgott-
hárd Spa&Wellness, Szentgotthárdi Sport és Szabadidő Központ, 
Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán működő Egészségfejlesztési 
Iroda és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület jóvoltából, az Európai 
Mobilitás Hete „Hangold össze!” Mobilitás iskolai színtereken c. 
program keretében valósult meg.

Mezeiné Kiss Katalin Melinda, tagintézmény-vezető 

Papírgyűjtés 
Iskolánk diákönkormányzata szeptember végén papírgyűjtést 

szervezett. 1410 kg papír gyűlt össze, amit 70 ezer 500 forintért vett 
át tőlünk a Hozd Ide-Papír-Hulladék Kft. Az összeget gyermeknapi 
programok szervezésére fordítjuk majd. Ezúton is köszönjük Magyar-
lak Község Önkormányzatának az összegyűjtésben és szállításban 
nyújtott segítséget!  Bognár Szilvia
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Éremeső a Világbajnokságon 

Visszapillantó – Képek a Nagy Háborúból 2. rész

2022. október 14-16. között 
került megrendezésre az egyik 
legnagyobb küzdősport-szerve-
zet hivatalos világbajnoksága, 
az ICO COMBAT SPORT 
WORLD CHAMPIONSHIPS 
Nagykanizsán.

A versenyen gyermekek, 
kadett és junior korosztályúak, 
felnőtt nők-férfiak, valamint 
veterán sportolók vettek részt. 
Számos országból (Anglia, Fran-
ciaország, Ciprus, Németország, 
Ukrajna, Románia, Görögor-
szág, Brazília, Nepál, Venezu-
ela, Ausztrália, stb.) közel ezer 
válogatott versenyző érkezett a 
megmérettetésre. 

Az Extrem Fight Club (EFC) 
Vas megyéből 3 sportolóval in-
dult, és 4 érmet szerzett: 1 bajnoki 
címet, 2 ezüst- és 1 bronzérmet. 
LIGHT BOX kategóriában 
Horváth Noel kiérdemelte a 
világbajnoki címet. Horváth 
Brendon ezüstérmet gyűjtött 

be szintén LIGHT BOX-ban. 
Horváth Bálint ORIENTAL 
BOX-ban ugyancsak a dobogó 
második fokára állhatott, LIGHT 
BOX kategóriában 3. helyezést 
ért el. Mindhárom versenyző 
csörötneki kötődésű, Noel és 
Brendon a Szent Gotthárd Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
Magyarlak-Csörötnek Általános 
Iskolája, Bálint a VMSZC III. 
Béla Technikum és Kollégium ta-
nulója. A három roma származású 
fiatal kemény munkát fektetett a 
felkészülésbe, heti 9 alkalommal 
jártak edzésre, mérhetetlen ener-
giával, hatalmas szorgalommal 
és alázattal harcoltak meg a szép 
eredményekért. A fiúk példát 
szeretnének mutatni társaiknak, 
hogy kitartó munkával és elszánt-
sággal semmi sem lehetetlen, és 
megéri küzdeni a végsőkig. 

Büszkék vagyunk rátok: NO-
EL, BRENDON, BÁLINT, és 
további szép sikereket kívánunk 

a következő világbajnokságon, 
melyet 2023-ban Birmingham-
ben rendeznek. Hálás köszönet 
illeti Horváth Ferenc vezető-
edzőt, valamint Horváth Balázs 

segédedzőt a lelkiismeretes és 
magas színvonalú felkészítő 
munkáért. 

Mezeiné Kiss Katalin
tagintézmény-vezető

Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek” 
– jelentette ki II. Vilmos német császár 1914. augusztusában. A 
császár optimizmusa nem volt megalapozott, jóslata nem vált 
valóra. A világ kifordult a sarkaiból, és lángba borult. A hadba 
vonult fiatalemberek egy jó része sohasem érkezett haza, mások 
betegen, nyomorékon tértek vissza szeretteik közé. Katonák tö-
megei estek hadifogságba, és kerültek akaratuk ellenére a világ 
túlsó sarkaiba. Az orosz fronton fogságba esett német és osztrák-
magyar katonák zömét a cári birodalom távoli tartományaiba, 
Szibériába, a Távol-Keletre, Közép-Ázsiába vitték, ahonnan 
csak a háború befejezése után, 1920-ban szabadulhattak. A fog-
lyok viszonylag szabadon élhettek, munkát vállalhattak a helyi 
parasztoknál, leveleket írhattak haza, és leveleket fogadhattak 
a messzi távolban hagyott szeretteiktől.

A háromházi Monek Ferencné, Dancsecs Terézia is csináltatott 
egy fényképes postai képeslapot a szentgotthárdi Eggerth István 
fényképész műtermében az édesapát már évek óta nélkülöző 
családról. Az 1917. július 3-án postára adott képeslapon pár 
(német nyelven írt) sorban tudatták a reménytelen távolban 
sínylődő családfővel, hogy mennyire várják haza.

Monek Ferencné (Dancsecs Terézia), Monek Károly, 
Monek Mária, Monek Ferenc, Monek József
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A képeslap címzése:
Herrn Monek Ferenc kriegsgefangene (hadifogoly), 
Post Marianovka, Omszk Aknalonski – Oblast, Rusland – Sibirien

Pesti Hírlap, 1920.07.02

A távol-keleti táborokból a magyar hadifoglyok 1920 nyarán 
térhettek haza tengeri úton, Vlagyivosztokból induló hajókkal. A 
hajók az akkor már olasz fennhatóság alatt álló Trieszt kikötőjébe 
futottak be, ahonnan a szállítmányok vonattal jutottak haza Ma-

Egy kondorfai hadifogoly által 
emlékként hazahozott papírpénz, 

a Turkesztáni Szovjet Köztársaság 
500 rubeles bankjegye. 

(A szerző tulajdona)

 Pesti Hírlap, 1920.11.25. 

gyarországra, Gyanafalvánál lépve át a határt. Szentgotthárdnál 
ünnepélyesen fogadták a hazatérőket. Minden egyes szállítmány 
érkezéséről beszámoltak a korabeli újságok. 

(Az újságcikkek forrása: Arcanum – ADT)  Magyarics István
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Augusztus 13-án került megrendezésre 
a már hagyománnyá vált falunapi rendez-
vényünk. Egy sikeres pályázatnak köszön-
hetően 1,3 millió forintos támogatásban 
részesültünk, melyet sátor, színpad és 
hangosítás bérlésére, valamint a fellépők 
díjazására fordíthattunk.

A szokásokhoz híven a nap Szentmi-
sével kezdődött, majd délután 3 órakor a 
polgármesteri köszöntő után kezdődtek a 
kulturális programok.

Elsőként Horváth Tibor és zenésztársa 
húzták a talpalávalót, melyet a nagyérde-
mű közönség egy tányér babgulyás mellett 
hallgathatott vagy dúdolhatott önfeledten.  
Ezt követően a férfi közönség örömére a 
hastánc világába kalauzoltak el minket 
Bangó Mira és táncosai. A közel két év-
tizede működő formáció Európa számos 
rendezvényén fellépett már, a táncosok 
mindenhol töretlen sikert arattak. 

A hastánc bemutatót a sztepp tánc kö-
vette. A Lentiből származó Kelta Álom Ír 

Falunap 2022
Sztepp Tánccsoport húsz éve foglalkozik 
versenytánccal. Számos nemzetközi díj 
és kitüntetés birtokosai. A hagyományos 
technikát a modern versenytánc koreog-
ráfiájával ötvözik. A nagysikerű fellépést 
követően – elmondásuk szerint – még sze-
retnének a jövőben visszajönni, és fellépni 
a településünkön.

Késő délután fél 6-tól Sláger Tibó mula-
tós előadó műsora következett. Bizonyára 
sokan ismerhetik őt a televíziós műsorok-
ból, többszörös arany- és platinalemezes 
szerző-előadó. Több mint 300 saját dala 
van, a legismertebbek például a Kék a 
szeme, a Táncolj cigánylány, a Péntek 13, 
vagy a Mesterhármas. Tibó után követke-
zett a nap utolsó fellépője. A Crazy Little 
Queen Tribute Band öt éve alakult, és a 
legendás Queen zenekar dalait éneklik 
az eredetivel megszólalásig hasonló elő-
adásmóddal. A közel két órás élő koncert 
nagy sikert aratott, ezzel megkoronázva az 
egész délutánt.

A műsor után a hajnalig tartó bálban 
Éder Gabee és Zsófi volt a felelős a jó 
hangulatért.

A délután folyamán popcorn, vattacu-
kor, lángos, légvár és trambulin, valamint 
tűzoltóautó várta a kicsiket, így a kilátoga-
tó családok minden tagja megtalálhatta a 
maga számára leginkább tetsző szórakozási 
lehetőséget.

Külön szeretném megköszönni Horváth 
Tiborné Áginak a konferálást, Mihályfi 
Dórának, Orbán Rékának és Koszár An-
nának a közösségi szolgálat keretében 
nyújtott sok segítséget, az Önkormányzat 
dolgozóinak és a civil szervezetek tagjai-
nak a szervezésben és a lebonyolításban 
való közreműködést, valamint a számos 
szponzori felajánlást.

Bízom benne, hogy a jövő esztendőben 
nyugodtabb és békésebb körülmények 
között tudunk közösen eltölteni egy ha-
sonlóan szép délutánt.

Monek Dávid polgármester
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Tisztelt Magyarlakiak, kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntök minden kedves 

jelenlévőt, a 15. alkalommal megrende-
zésre kerülő Magyarlaki Kulturális és Ha-
gyományőrző Fesztiválon.

Már-már megszokottá vált, hogy ilyen-
kor augusztusban összegyűlik a falu ap-
raja-nagyja egy kötetlen beszélgetésre, 
önfeledt szórakozásra. De arra is jó a mai 
rendezvény, hogy számos elszármazott ro-
kon vagy ismerős hazalátogasson, a régen 
látott emberek fel tudják eleveníteni az 
emlékeiket egy pohár bor vagy egy tányér 
étel mellett.

Sajnos, alig keveredtünk ki a koronaví-
rus járvány okozta vészterhes időszakból, a 
mai időket is több tényező beárnyékolja. 
Az egész világ küzd a szélsőséges időjárás-
sal: sohasem látott aszály, erdőtüzek, vagy 
éppen másutt árvizek pusztítanak.

A szomszédunkban háború zajlik. Ta-
lán korábban senki sem gondolta, hogy 
a mai világban ez megtörténhet. Sajnos 
a hatásait mindnyájan érezzük: növek-
vő árak, számos területen készlethiány. 

Falunapi köszöntő – Monek Dávid polgármester
Imádkoznunk kell a békéért, bíznunk kell 
a világ vezetőinek a mihamarabbi tárgya-
lások lefolytatására tett erőfeszítéseiben. 
Reméljük, hogy a legközelebbi találko-
zásunkkor már a háborúról, mint a sötét 
múltról beszélgethetünk majd.

Magyarlak Község Önkormányzata ki-
emelt fontosságúnak tartja, hogy a kötele-
zően előírt és ellátandó feladatok mellett 
olyan rendezvényeket tartson és szervezzen, 
ahol meg tudjuk őrizni gyökereinket, át 
tudjuk menteni a múlt hagyatékát a jövő 
generációi számára, ahol az egészen pici 
gyermekektől a fiatalokon, középkorúakon 
át az idősekig mindenki megtalálja a maga 
kedvére való szórakozás lehetőségét. Mi 
adjuk a helyszínt, a keretet a rendezvé-
nyeinknek, Önök töltik meg tartalommal, 
élettel, jókedvvel.

A mai rendezvény az idei Hungarikum 
pályázat keretein belül jöhetett létre. Közel 
3,7 millió forintos támogatásban részesül-
tünk, melyből 1,3 millió forintot költhe-
tünk a falunapunkra, a maradék összegből 
egy települést bemutató kisfilm készül 

Magyarlakról, várhatóan jövő tavaszra. 
Jelenleg is számos fejlesztésünk zajlik, bővül 
és kívül-belül megújul az óvodánk, belső 
felújításon esett át a sportöltöző épülete. 
Felújítások vannak a temetőinkben, új 
falubusz érkezik az ősz folyamán, és a na-
pokban érkeztek meg az utolsó eszközök is 
a tavasszal vásárolt traktorunkhoz, mellyel 
mind a zöldterület karbantartást, mind 
a téli hóeltakarítást könnyebben tudjuk 
elvégezni. Ősszel megújulnak a szőlőhegyi 
bazaltos utak, és fúrt kút létesül a Brenner 
János Turistapihenőhöz. 

Azon dolgozunk továbbra is, hogy Ma-
gyarlak élhető és fejlődő település ma-
radjon a jövőben is. Ezt az utat kívánjuk 
folytatni.

Tisztelt Jelenlévők! Átadva a szót 
Áginak és a délután fellépőinek, azt kí-
vánom Önöknek, hogy a mai délután 
teljen önfeledt szórakozással, mulatozás-
sal, vidámsággal. Mindenkinek jó erőt, 
egészséget kívánok, a délutánhoz pedig 
jó kikapcsolódást!

Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Olvasni jó – és érdemes!
Janet Skeslien Charles: A párizsi könyvtár

Janet Skeslien Charles Montanában nőtt fel, majd két évig 
Ukrajnában tanult. Tizenöt éven át tanította a kreatív írást, 
angolt és franciát, először Ukrajnában, majd Montanában, azt 
követően Franciaországban. Több remek műve jelent meg, me-
lyek közül a második A párizsi könyvtár, melyet most röviden 
szeretnék mindenkinek bemutatni.

A mű 1939. február hónapjában kezdődik, főszereplője Odile 
Souchet, egy fiatal párizsi lány, aki a Párizsban lévő impozáns 
Amerikai Könyvtárban kezd el dolgozni. A munkája során meg-
tapasztalja a szeretetet, része lesz szerelemben, de szembetalálja 
magát a II. világháború könyörtelenségével is. Odile mindent 
megtesz azért, hogy megmentse a könyvtár világát, ha kell szem-
beszáll a náci embertelenséggel is. Nagyon sok olyan történik 
az életében, amely nagyban meghatározza cselekedeteit, de 
mindig őszinte, szeretetet adó ember marad. A könyörtelenség, 
megaláztatás csak még szerethetőbbé varázsolja.

Valójában azt is mondhatnánk, hogy a mű egy visszaemlékezés, 
hiszen Odile már idősen Montanában él, és 1983-at írunk. Itt 
Montanában találkozik Lilyvel, a magányosan élő kamaszlánnyal, 
akivel barátságot kötnek, amikor a lány felfigyel idős, magányosan 
élő szomszédjára, Mrs. Gustafsonra, akit a helyiek csak „a háborús 
menyasszonynak” hívnak. A barátságuk során Mrs. Gustafson, va-
gyis Odile elmeséli Lilynek mindazt, ami élete során történt vele. 
Elmeséli az Amerikai Könyvtárban történteket, ahogy igyekeztek a 
könyvtár állományát a náci megszállók elől elrejteni, ahogy segítették 
a zsidó, vagy más nemzetiségű olvasókat abban, hogy hozzájuthassa-
nak a könyvekhez, mert a könyvtárba nem mehettek be. Társaival 
együtt nagyon sokszor a lebukás veszélye mellett vitték lakásukra 
a könyveket, adtak nekik erőt a túléléshez. A műből nem csak az 
emberség, a félelem, hanem a könyvtár, a könyvek őszinte szerete-
te is érződik. Számomra egy nagyon szép, értékes és tanulságos 
olvasmány volt. Eddig is szerettem a könyveket, sokat olvasok, 
ez a könyv azonban még jobban meggyőzött arról, hogy olvasni, 
általuk új dolgokat megismerni, nincs jobb dolog.

Mindenkinek ajánlom sok szeretettel ezt a könyvet, és kívánok 
hozzá jó szórakozást, kellemes időtöltést a hosszú téli estéken.

Mesicsné Magdi

Magyarlaki díjazott a könyvtárban

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtárban a tavalyi év-
ben rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, így 2022. januárjában 
ismét meghirdettük „Az olvasás királya és királynője” elnevezésű 
háziversenyünket. Idén több győztesünk is született, de szívünk 
szerint minden olvasónkat külön-külön megjutalmaznánk.
2022-ben az egyik „Olvasás királynője” címet Mesics Lászlóné 
nyerte el Magyarlakról. Magdi gyakori látogatója intézmé-
nyünknek, nagyon szeret olvasni. Mindig előre egyeztetett 
időpontban érkezik hozzánk, így könnyedén el tudjuk készíteni 
a kívánt „könyvcsomagját”. 
Szívből gratulálunk Magdinak, továbbra is sok szeretettel várjuk 
a könyvtárba! Horváth Tiborné igazgató
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Korábbi számunkban már beszámoltunk 
róla, hogy az Agrárminisztérium által kiírt 
zártkerti pályázaton 25 millió forintot nyert 
önkormányzatunk. A támogatás összege két 
részre osztható, 13 millió forintot fúrt kút 
létesítésére fordíthatunk, 12 millió forintot 
pedig útfelújításra.

A kút tervezése és engedélyeztetése folya-
matban van, ezt követően kezdődhet majd 
a fúrás és a hozzá szükséges infrastruktúra 
kialakítása. 

Az elmúlt hetekben megtörtént az utak 
felújítása 525 méter hosszúságban. A jelen-
kor egyik legmodernebb technológiájával 
talajstabilizálás történt mintegy 40 centi-
méter vastagságban, majd bazaltzúzalékos 
felületzárás készült két rétegben kátrányos 
emulzióval. Ennek a technológiának kö-
szönhetően stabil és szilárd alap készült a 
korábban folyamatosan kimosódott terü-
leteken, ezáltal komfortosabbá vált a gya-
logos és a gépjárművel való közlekedés a 
szőlőhegyen. 

Terveink szerint, pályázati lehetőség adtán 
a most sorra nem került szakaszokat hasonló 
módon szeretnénk felújítani a jövőben. 

Monek Dávid polgármester

Településünk közel öt millió forintot nyert a Magyar Falu Prog-
ram tavalyi kiírásán önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztésére. 

Az elnyert támogatásból a nyár folyamán megújult a magyarlaki 
temető régi részén a kerítés, valamint új kapu került felhelyezésre. 
A háromházi temetőben szintén mindkét kapu helyére új került. 
A támogatás nagyobb részéből október második felében elkészült 

Útfelújítások a szőlőhegyen 

Megújultak a temetőink 
a magyarlaki temető ravatalozója előtti terület 
újraburkolása térkővel, valamint a belső út és a 
háromházi temető járdáinak aszfaltozása.

A felújítások a Mindenszentek ünnepe és Halottak napja időpont-
ját szem előtt tartva október végére elkészültek, ennek köszönhetően 
rendezettebb és méltóbb környezetben tudtunk megemlékezni 
elhunyt szeretteinkről. Monek Dávid polgármester



132022. november

MAGYARLAKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT

Karitász csoport 
Magyarlakon

Karitász csoportunkba szeretettel várunk 
minden olyan magyarlaki lakost, aki nem-
csak fontosnak tartja az elesettek, bajba-
jutottak, rászorulók megsegítését, hanem 
arra időt rászánva, akár kétkezi munká-
jával, bármely tevékeny hozzájárulásával 
szívesen venne részt e közösség jövőbeni 
ténykedésében.

Ahogy ezt a Katolikus Karitász a lehető 
legegyszerűbben megfogalmazza: „Legfon-
tosabbnak azt tartjuk, hogy a karitász há-
lózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes 
szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez. A szere-
tetszolgálatot közösségben gyakoroljuk és ezekbe a közösségekbe 
szeretettel várunk minden érdeklődőt.”

Várunk nemtől, korosztálytól, vallási felekezettől függetlenül 
minden segíteni vágyót. Helyi, Magyarlakon végzett tevékenység-
ben gondolkodunk, de szeretnénk a Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitásszal is a kapcsolatot felvenni, hogy még hatékonyab-
ban tudjuk karitatív tevékenységünket végezni községünkben, 
és ha szükséges, akkor megyei vagy országos programokhoz is 
csatlakozva.

Kérjük, jelezzék csatlakozási szándékukat Frigy Józsefnél, vagy az 
Egyházközség képviselő-testületének valamelyik tagjánál.

Köszönjük! Frigy József

Karácsonyi jótékonysági 
gyűjtés Magyarlakon

A korábbi években meg-
szokott módon a Magyarlaki 
Önkormányzat 2022-ben is 
meghirdeti Karácsonyi jóté-
konysági akcióját. Ezen akci-
óhoz, annak lebonyolításához 
(leendő) Karitász csoportunk 
is örömmel csatlakozik.

Várunk minden olyan ado-
mányt, amellyel segíthetünk nehéz helyzetben élő magyarlaki lako-
sokon, magyarlaki családokon. Különösen fontos ez az idei eszten-
dőben, amikor a megélhetési költségek emelkedésével mindannyian 
szomorúan szembesülünk. Sok családban kérdéses, lesz-e fűtés, miből 
fizetik a rezsi költségeit, és mi kerül a boltban a kosárba.

Elsősorban élelmiszercsomagokkal szeretnénk segíteni a rászo-
rulókat, ezért tartós élelmiszert gyűjtünk, amelyet a Polgármesteri 
Hivatalba, vagy a Templomba lehet elhozni és leadni. Esetleges 
pénzbeli adományozás összegeket is tartós élelmiszer megvásárlására 
fordítjuk. Ha valaki szeretné, hogy adományát saját házától hozzuk 
el, kérjük jelezze az Önkormányzat valamelyik dolgozójánál, vagy 
az Egyházközség képviselőjénél.

Karácsony előtt szeretnénk eljuttatni az élelmiszercsomagokat az 
arra rászorulókhoz, kérjük adományaikat legkésőbb december 18-ig 
juttassák el a fentebb említett helyszínekre.

Köszönjük előre is segítségüket! Monek Dávid, Frigy József

Immár negyedik hónapja folyamatosan 
dolgoznak a szakemberek falunk jelen-
legi legnagyobb beruházásán, az óvoda 
bővítésén. 

A belső helyiségek átépítésre kerültek, 
a szerelvényezések elkészültek, a festési 
és burkolási munkálatokkal folytatódik 
a kivitelezés a következő hetekben. A 
bővített rész – tágas torna és csoportszo-
ba – tető alá került, itt most kezdődnek 
a belső munkák. A parkoló felőli oldal 
és a hátsó fal leszigetelése és színezése is 
elkészült. Párhuzamosan épül az új kerítés 
és a mozgáskorlátozott parkoló, valamint 
az udvaron a régi tároló helyén új tároló 
kerül kialakításra. 

Sajnos az építkezés során több, előre nem 
várt probléma merült fel a régi épületrész 
nem megfelelő állapota miatt. E problémák 
megoldása plusz költséget von maga után, 
finanszírozására kiegészítő támogatási igényt 
nyújtunk be a Miniszterelnökséghez.

Monek Dávid polgármester

Helyzetjelentés az óvoda bővítéséről 
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Krisztusban szeretett kedves híveim!
Jézust nagy népsokaság követte.
Követték őt, mert tanítványai akartak lenni.
Azon az úton akartak járni, amelyen Jézus megy előttük, és 

vezeti őket.
Nagy sokaság volt.
Ebben a sokaságban mi is ott vagyunk mindannyian.
Mert Jézus minden ember számára – aki e világra születik –, 

az út az égbe.
Mi mindannyian, akik itt élünk ezen a földön – emberként, 
mi mindannyian az Istenhez szeretnénk fölemelkedni.
És hogy Istenhez valóban eljuthassunk, ahhoz Jézus a mi utunk.
Jézus nyomában járunk, őt követjük.
És ezért ma mindannyiónknak szólnak Jézus szavai, amely sza-

vakkal ő három nagyon fontos szabályt fogalmaz meg a követői, a 
tanítványai számára. Vagyis a mi számunkra.

Az első szabály meglehetősen nehezen érthető mondat. 
Legalábbis egy szava nehezen érthető benne: „Aki nem gyűlöli 

apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nővéreit, sőt még saját 
magát is, nem lehet az én tanítványom!”

Jézus mondatában ez a szó „gyűlöli”, egészen mást jelent, mint 
amit mi értünk rajta.

Sokkalta többet.
Lényege szerint pedig azt jelenti, hogy aki odalépett Jézus közelébe, 

ezentúl már csak Jézus létezik számára, senkit nem lát, semmit nem 
érez, Jézus, az ő vonzó szeretete egészen őhozzá kötötte.

Teljes szívével, teljes lelkével, minden erejével Jézushoz ragasz-
kodik, szereti őt.

S Jézus azt mondja: csak így lehet valaki tanítvány!
Jézus nem az első sokak közül, sok dolgok között. Jézus az 

egyetlen.
Aki vele akar együtt lenni, az egyedül ővele van. Teljesen.
Ezért mondja Isten már az Ószövetségben: „Szeresd Uradat, Iste-

nedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, minden erőddel!”
Majd, az Istenből, a végtelen szeretetből olyan szeretet sugárzik 

vissza az ember lelkébe, amely szeretetben ott tündököl minden, 
mindenki, az egész világ.

A második szabály egy lépéssel tovább folytatja az Istenhez való 
kapcsolatunkat: „Aki nem hordozza keresztjét, az nem lehet a 
tanítványom!”

Ezt a mondatot sem könnyű megérteni.
Mit jelent keresztet hordozni?
Keresztet hordozni annyit jelent, mint egyesülni Jézussal, a kereszt-

re feszítettel. Keresztet hordozni, keresztként élni az életet, azt jelenti, 
hogy mindent Jézus vállára tenni, Jézus gondjára bízni, ott lenni 
minden igyekezetünkkel, minden eredményünkkel, örömünkkel és 
minden bánatunkkal, minden szenvedésünkkel is Jézus kezében.

Aki Jézust követi, az nem messziről követi őt.
Mégcsak nem is egy-két lépés távolságból. Aki Jézust követi, az 

benne kell legyen Jézusban.
Ennyit jelent a második szabály.
Ezután Jézus két példázatot mond el, hogy megerősítse, mennyire 

magától értetődő ez a két szabály.

Tanítványnak lenni
Takács Gyula atya vasárnapi szentmisén elhangzott homíliája 2022. szeptember 4-én Magyarlakon

Hiszen magától értetődő az, ha valaki tornyot akar építeni, nem 
kicsike házat, hanem magas tornyot, akkor előbb számolni kezd, 
vajon lesz-e elég pénze, hogy be is fejezze.

Ugyanígy, Jézushoz is csak úgy lehet tartozni, ha ő az egyetlen. És 
ha benne van az ember. Benne Jézusban.

És a másik példázat: a háborúba induló király története, ő is leül 
előbb, és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával le tudja-e 
győzni azt, aki húszezerrel jön ellene, és ha úgy látja, hogy nem, 
akkor nem kezd háborút, hanem békét kér.

Ugyanilyen magától értetődő az, hogy Istenhez fölvenni csak egy 
módon lehet, csak abban az útban, aki Jézus, és azon az úton járni 
csak úgy lehet, ha egészen egy ővele az ember.

Jézus végül egy harmadik szabályban összefoglalja az első kettőt, s 
azt mondja: „Aki nem veszíti el mindenét, amije van, az nem lehet 
az én tanítványom!”

Ha Jézussal egyesült az ember, akkor nem néz hátra többet ön-
magára, akkor elfelejti magát, mintha nem is lenne. Úgy, ahogy az 
apostol mondja: „Élek én, de nem én, Krisztus él bennem.” 

Számomra Krisztus az élni. 
És ha számomra Krisztus az élni, ha Krisztus a minden, az egyet-

len, és én őbenne vagyok, akkor egészen biztosan, hogy fölérek 
Istenhez, 

akkor kinyílik előttem az ég ajtója, 
és széles, egyenes úton megyek, 
és már ott állok a trónnál a kristálytengeren, 
és Isten úgy fogad engem, mint szeretettet, mint kedves 

gyermekét.
Ámen.
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A Magyarlaki Sportkör csapata és vezetőségi tagjai a 2022/23. évad 
őszi szezonjában a Vas Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás 
labdarúgó bajnokság körmendi csoportjában. 
Álló sor: Herczeg Valter, Wölfinger Szilárd, Mészáros Bence, Kalamár 
Attila, Vadász Raul, Gyécsek Milán, Falb Zoltán, Póczik Bence, Mihalik 
Tibor, Kukor Gergely, Kozó Gyula.

Guggolnak: Réczeg Adrián, Harasztosi Bence, Mesics Roland, Mezei 
Tamás, Virág Gábor, Böröndi Péter, Vari Bence, Kardos Balázs, 
Szőke Sándor.

A sportegyesület képről hiányzó tagjai: Herczeg Laura, Mesics Ferenc, 
Papfalvi Bertalan, Soós László, Krajczár Zsolt, Vincze Péter.

Az ovisok – Szarka Rozália és Blansché-Talabér Tímea óvónénikkel együtt – gyakran tartanak „építésügyi ellenőrzést” leendő otthonuk épülé-
sénél, szépülésénél.



ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS:
Csipszer Péter és Horváth Zsófi a fi a OLIVÉR,
Kovács Imre és Gölöncsér Kitti fi a KONOR,
Zsohár Péter és Kovács Evelin leánya NOÉMI,
Falb Zoltán és Papp Fruzsina leánya BLANKA.

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁG:
Krajczár Ferenc és Gupcsi Bea,
Gaál Ákos és Herczeg Laura.

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HALÁLOZÁS:
Szabó Géza, 

Dancsecs László, 

ifj. Monek Ferenc.

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

A Magyarlaki Hírmondó felhívásai
•  Újságunkban szívesen jelentetnénk meg olyan recepteket, ame-

lyek alapján már valaki elkészített ízletes ételt, süteményt.
•  Lehetőséget szeretnénk nyújtani családi üdvözletek megje-

lentetésére, legyen az akár születés, házasság, évforduló.
• Továbbra is várunk saját verset, mesét, glosszát, bármilyen 

eseményről, utazásról, kirándulásról készült beszámolót.
•  Magyarlaki vonatkozású régi és újonnan készített fényképeket 

is szívesen közölnénk.
• Vállalkozók, cégek rövid bemutatkozását is lehetővé tesszük.

Közlésre szánt írásaikat, fényképeket a jfrigy@gmail.com email 
címre szíveskedjenek elküldeni, vagy személyesen juttassák el 
Frigy Józsefhez.

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

Internet

FELHÍVÁS
Magyarlak Község Önkormányzata 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy november 1-től 
az alábbiak szerint változik 

a tüzelési rend:

Az ingatlanon keletkező avar 
és növényi eredetű kerti hulladék 

égetése 

szerdai napokon 8-18 óra 
közötti időszakban megengedett.

A PÉNTEKI TÜZELÉSI NAP MEGSZŰNIK!

Június, július és augusztus hónapokban 

a kerti hulladék égetése 

a hét minden napján 

TILOS!

Magyarlak Község Önkormányzata

TÖKMAGOLAJ 
ELADÓ őstermelőtől

Mesics László
(Magyarlak, Kossuth L. út 35.)

06 30 387 7627

KARÁCSONYFÁKKARÁCSONYFÁK
kiválaszthatók!kiválaszthatók!

Ezüst- és lucfenyők Ezüst- és lucfenyők 

vágottan és földlabdásan is.vágottan és földlabdásan is.

06 30 387 762706 30 387 7627
Magyarlak, Kossuth Lajos út 35.

KIS KATEKIZMUS
Isten mindenkit nevén szólít. Minden ember neve szent. A név a 
személy képe. Tiszteletet követel, mert hordozójának méltóságát fejezi ki.

(A Katolikus Egyház Katekizmusa, KEK 2158.)




