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Farsang 

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni 
fél nap alatt, 

lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy 
pöttyös kalap. 

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze 
szálló lepke, 

fejem búbján két kis csápom, hátamon meg 
szárnyam lenne. 

Pille nem jó, hanem cica! 
Elég lesz egy csíkos ruha, 

cérna bajusz, hosszú farok, 
láthatnák, hogy macska vagyok. 

Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, 
komoly, délceg, 

esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas 
herceg. 

Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti 
jelmez 

Az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál 
lesz: 

ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó 
fals hang. 

Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó 
farsang. 

 
Nyulász Péter 
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Tisztelt magyarpolányi lakosok! 
Mivel még nagyon az év elején já-
runk és a Polányi Hírmondó ebben 
az évben először jelenik meg – 
melynek megjelenése várhatóan ne-
gyedévente történik – megragadom 
az alkalmat és a lap hasábjain be-
számolok az idei évben kivitelezhető 
terveinkről, elképzeléseinkről. 
Még javában tart a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása, de már a kö-
vetkező módosítás alapgondolatait 
készítjük elő, ismerve a falu demo-
gráfiai helyzetét, mely egy öregedő 
faluképet mutat. Ezt a tendenciát 
szeretnénk megállítani, illetve meg-
fordítani, ami csak úgy lehetséges, 
ha a fiatalok letelepedési szándékát 
új házhelyek kijelölésével esetleg 
munkahely teremtéssel elősegítjük. 
Ezért az igények felmérésére kérdő-
ívet bocsátunk ki. A köztér rekonst-
rukciójához kész tervekkel rendelke-
zünk, és ha ebben  a témakörben pá-
lyázat nem kerül  kiírásra, önerőből 
kívánjuk megvalósítani, a köztéri 
közúti híd restaurálásával együtt.  
A templom tér vízelvezetésére és a 
plébánia épület és melléképületei te-
tőcseréjére pályázatot adtunk be az 
egyházközség képviselő testületével 
egyetértésben mintegy 55 millió fo-
rint értékben.  

Ugyancsak pályáztunk a Helyi Ér-
téktár Bizottság létrehozására. A 
Német Nemzetiségi Egyesület nevé-
ben két pályázatot nyújtottunk be, 
valamint a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat nevében is pályáztunk 
az ez év decemberében megrende-
zésre kerülő Chriskindl kiállítás költ-
ségeinek finanszírozására. 
A közelmúltban megrendezett 
Leader közgyűlés ez évi programjá-
ban várhatóan lehetőség nyílik infra-
struktúra fejlesztésre. Amennyiben 
ez a pályázat kiírásra kerül, szeret-
nénk megpályázni a Dózsa utcai jár-
da építését a felszíni vízelvezetéssel 
együtt. Tervezünk kisebb felújításo-
kat is, mint a Kultúrház termeinek 
fertőtlenítő meszelése, a Tájház be-
mutatószobájának rendbetétele, illet-
ve a Szőlő hegyi utak felújítását is 
elkezdjük ebben az esztendőben. 
A helyi temető kataszter elkészítésé-
re és az azt követő temetőrendezésre,  
valamint az 1800-as évekből fenn-
maradó többnyire német nyelvű sír-
kövek restaurálására előrehaladott 
tárgyalásokat folytatunk. Mielőtt a 
temető rendezéséhez hozzáfognánk, 
amelyre várhatóan ez év őszén kerül 
sor, szeretnénk kikérni  a lakosság 
véleményét. A temetőkataszterrel 

együtt az Önkormányzat vagyonka-
taszterét is el kívánjuk készíttetni. 
Ugyancsak pályázati lehetőség kere-
tében szeretnénk létrehozni a 
magyarpolányi helyi piacot, valamint 
elkezdtük a helyi termékpaletta ki-
alakítását.  
A falu kulturális életében jelentős 
változást hoz az idei esztendő. Az új 
Magyarpolányi Passió előadása után 
életre hívjuk a Magyarpolányi Nyári 
Fesztivál előadássorozatot. Terveink 
szerint a következő művek kerülné-
nek bemutatásra: Tamási Áron: Éne-
kes madár, Sík Sándor: István, a ki-
rály és Bornemissza Péter: Magyar 
Elektra. 
Terveink között szerepel egy 
magyarpolányi állandó művészeti 
kiállításnak helyet adó terem kialakí-
tása, ahol a helyi művészek rotációs 
váltakozással tudnák műveiket kiállí-
tani, bemutatni. 

Szívesen vesszük a falu fejlesztésére, 
szépítésére vonatkozó lakossági ja-
vaslatokat, kérjük ez ügyben is ke-
ressék Önkormányzatunkat biza-
lommal! 

Tisztelettel: 
Grőber József polgármester

 

Farsangi gondolatok 
 

A farsang vízkereszttől (január 
6-tól) hamvazószerdáig (húsvét előtt 
40. nap) tartó vidám időszak. 

Változó hosszúságú, attól füg-
gően, hogy mikorra esik a húsvét. Az 
idén korán, április 5-én ünnepeljük 
Jézus feltámadását, ezért rövid far-
sangunk van, január 6-tól február 18-
ig. 

A farsang a mulatozás, táncolás, 
szórakozás, evés-ivás, zajkeltés (ko-
lompolással, ostorpattogtatással), 
maszkos alakoskodás, dramatikus já-
tékok, párválasztás és házasságkötés 
időszaka. Kialakulása hazánkban a 
középkorra tehető.  

Elnevezése egyes kutatók sze-
rint a német „faseln” – fecsegni, fan-
táziálni, pajkosságot űzni szóból 
ered. Más kutatók szerint pedig a 

„vaschang” bajor-osztrák jövevény-
szóból származik, s első írásos for-
mája 1283-ból bajor-osztrák adatok-
ból való. 

A városi polgárságnál és a falu-
si lakosságnál német hatás, míg a ki-
rályi udvarokban elsősorban itáliai 
hatás figyelhető meg. A carneval 
olasz eredetű szó, mely a carne 
levare – levenni a húst az étrendből - 
szóból származik. A karácsonyi ün-
nepkör után a farsang a leggazda-
gabb népszokásokkal teli időszak. 

Legjellemzőbb az álarcos állat-
alakoskodás, melyek közül nálunk a 
gólya, kecske, ló és medvealakosko-
dások voltak a legkedveltebbek. A 
maszkos alakoskodók kis párbeszé-
des, humoros, vidám jelenetet adtak 
elő, melynek során a gazda vásárra 

vitte az állatát. Alkudozás közben az 
állat összeesett, s holtan elterült. 
Közben a gazda is szinte rosszul lett, 
hogy meghiúsul az üzlete. Ám a vá-
ratlanul megszólaló zeneszóra az ál-
lat hirtelen feltámadt, táncolni kez-
dett, melyből aztán egy fergeteges 
mulatság kerekedett. 

Az állatalakoskodáson kívül 
más hagyományos figurák is megje-
lentek a farsangban. Ilyenek voltak 
pl. a betyárok, cigányasszonyok, ál-
menyasszonyok, álvőlegények, kik 
tréfás, nevettető ál-lakodalmat tartot-
tak. Kedvelt dramatikus játékok vol-
tak még a sokat nevettető betyárala-
koskodások, tréfás bírósági tárgyalá-
sok, s a váratlan fordulatokkal teli 
halottas játékok, melyek  a rögtönzé-
sekre épültek.
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Mindegyiknek a szórakoztatás 
és adománygyűjtés volt a lényege, 
mert a kapott adományokat: kol-
bászt, szalonnát, tojást stb. az esti 
farsangi bálban együtt fogyasztották 
el. Ám a farsangi bálok elsődleges 
célja nemcsak az evés-ivás, hanem a 
lányok, legények ismerkedése, s a 
párválasztás volt. Nagy szégyennek 
számított, ha valaki nem talált párt a 
farsangon.  A pártában maradtakat 
különösen ebben az időszakban szo-
kás volt csúnyán kicsúfolni, kigú-
nyolni. 

A párválasztás mellett a házas-
ságkötéseknek is ekkor volt itt az 
igazi ideje, mert ezekben a hideg, 
havas téli napokban jobban ráértek, 
illetve nem kellett attól félniük, hogy 
megromlanak a lakodalmi ételek. 

A lakodalmakra utalnak a va-
sárnapok elnevezései is. Például a 
vízkereszt utáni első vasárnapot, 
menyegzős vasárnapnak nevezték. 
Szokás volt a lányok, asszonyok kü-
lön farsangolása is Talalaj vagy 
Tananaj vasárnap, farsang utolsó 
előtti vasárnapján. A lányok ezen a 
napon házról-házra énekelték a 
Talalaj, talalaj Tök Lőrinc kezdetű 
dalt, melynek kezdő szövegrészéről 
kapta a vasárnap a nevét. Dalos kö-
szöntőjükért ajándékot kaptak, 
melyből este „macskabált” tartottak, 
ahová férfi nem tehette be a lábát. 

A farsang igazi, nagy, színpom-
pás mulatságai még a nagyböjt meg-
kezdése előtt, a farsang farkában fo-
kozódnak, az evés-ivás, mulatozás, 
szórakozás szinte kötelező. Ilyenkor: 
„a feje tetejére áll a világ.” A farsang 
farka igazából a farsangvasárnap 
előtti kövér torkos vagy zabáló csü-
törtöktől kezdődött. Sajnos ezt a na-
pot tévesen a hamvazószerda utáni 
csütörtökre tették. 

A farsangi idő utolsó vasárnapja 
a farsang vasárnap, melyet sardó va-
sárnapnak is nevezünk. Ezen a napon 
ebéd után elindultak a legények 
„Sardóznyi” nagy bunkósbotokkal, 
csörgőkkel, hogy minél nagyobb zajt 
csapjanak felhívva a falu figyelmét 
arra, hogy itt van a farsang utolsó 
vasárnapja. Énekükben jókívánságo-
kat énekeltek, melyekért ők is ado-
mányokat kaptak .Ez a vasárnap is 
ugyanúgy,mint az előző vasárnap az 
ének kezdősoráról kapta a nevét. 

„Sardó gyűjj el, hozz meleget!” 

A farsang farkára összpontosul-
tak a nagy alakoskodások, karnevá-
lok, vígasságok. Ekkor tartották pél-
dául a híres riói és velencei karnevált 
is. 

Nálunk is ekkor tartják az egyik 
legpompásabb farsangi alakoskodást, 
a történelmi monda kapcsán fennma-
radt délszláv eredetű mohácsi busó-
járást, melynek fából készült szín-
pompás álarcait eredetileg csak fel-
nőtt sokác férfiak vehették fel. 2009-
től szerepel az UNESCO szellemi 
örökség reprezentatív listáján, és 
2012 óra HUNGARIKUMNAK is 
számít. 

Érdekes népszokás volt még a 
tuskó vagy rönkhúzással összekötött 
mókás házasságkötés eljátszása, a 
rabvágás, rabhordás és bakfazék, ami 
szintén a pártában maradt lányok ki-
csúfolására szolgált. 

Rönkhúzáskor a legények egy 
kivágott hosszú fát húztak végig a 
falun a pártában maradt lány ajtaja 
elé, hogy ne tudjon kijönni,s közben 
csúfolódó strófákat kiabáltak neki. 

Ezen népszokásokon kívül je-
lentősek voltak a termékenység és 
termésvarázsló cselekmények, hie-
delmek, és ügyességi játékok is. Azt 
tartották, hogy a farsangi mulatsá-

gokban nagyot kell ugrani, hogy 
’nagyra nőjjön a kender’. 

Farsangvasárnapján tűzték ki a 
kalapjukra a legények a lányoktól 
kapott bokrétájukat. 

Húshagyókedd, farsangkedd 
nemcsak a farsangfarkának, hanem a 
farsangi időszaknak is az utolsó nap-
ja. Európa szerte elterjedt ezen a na-
pon a Konc király és Cibere Vajda 
dramatikus játéka. Konc király a hú-
sos, zsíros ételeket, Cibere Vajda 
pedig a böjti (többféle savanyú leves 
gyűjtőneve) ételeket jelképezi. 

A néphit szerint kétszer küzdöt-
tek meg egymással. Először vízke-
reszt napján, mikor Konc király ke-
rült ki győztesen megkezdve a far-
sangi időszakot. Húshagyókedden 
pedig Cibere Vajda győzött, átvéve a 
böjti ételekkel a hatalmat, jelezvén, 
hogy a következő nap hamvazószer-
da lesz, a nagyböjt kezdőnapja. Hús-
hagyókedden jelképesen lezárták a 
farsangot, a telet téltemetéssel, halot-
tas játékokkal; illetve a farsangi vi-
dám heteket, hangoskodásokat bőgő-
temetéssel. 

Húshagyókedden éjszaka 11 
órakor megszólalt a harang, s ekkor 
befejezték a táncot, hangos mulato-
zást, evés-ivást, s 40 napra elnémult 
a muzsika. 

A szórakozás, mulatozás köze-
pette nem szabad megfeledkeznünk a 
farsang kedvelt ételeiről: a töltött 
káposztáról, kocsonyáról, rétesről, 
pitéről a csöröge illetve a farsangi 
fánkról sem. 

Végezetül; a farsangban dol-
gozzunk kevesebbet, s szórakoz-
zunk, mulatozzunk többet, mert ré-
gen azt tartották, hogy: aki a far-
sangban nem mulatta ki magát, az 
később a nyári és őszi munkálatok-
kor lusta és tehetetlen lesz! 

Grőberné Adorján Renáta 
 

ÚJ Passió Készül Emberek! 
 
Magyarpolányban a passiójátszás 
hagyománya a 90-es évek elejére 
nyúlik vissza, melynek gondolata 
Tóth Péter akkori polgármesternek 
köszönhető. A kezdeti önkormányza-

ti szervezés megteremtette a passió-
játszás tárgyi és pénzügyi feltételeit. 
Később 2003-tól a szervezést a köz-
ben megalakult Passió Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület vette át. 

Az utóbbi néhány esztendőben az 
Önkormányzat és az Egyesület kö-
zött nem volt felhőtlen a viszony, 
ezért a 2014-es önkormányzati vá-
lasztások után a megalakult új 



4 Polányi Hírmondó 2015. február 
 

Képviselő-testület a következő ja-
vaslatot tette az Egyesületnek: mivel 
a nézeteltérés a pénzügyi elszámolás 
körül bontakozott ki, így az előadás 
finanszírozását és pénzügyi lebonyo-
lítását a Magyarpolányi Egyházköz-
ség Képviselő-testületével saját ha-
táskörébe vonja, míg a mű színpadra 
állítását az Egyesület végezné. Ez a 
gondolat a Passió Egyesület ellenál-
lásán megbukott, így az Önkor-
mányzat a Magyarpolányi Egyház-
község Képviselő-testületével olyan 
döntést hozott, hogy a passiójátszás 
hagyományát tovább éltetve új Ma-
gyarpolányi Passió megírására adott 
megbízást. Az új passió szöveg-
könyve elkészült, melynek szerzői 
Pataki András, Németh Ervin és Ka-
tona Imre. A passió zenéjét Szarka 
Gyula Kossuth-díjas zeneszerző írta. 
A szövegkönyv valamint a zenei 
anyag ismertetésére február közepén 
került sor. A szereposztás 80%-ban 
végleges, kisebb szerepek még ki-
osztásra várnak. Aki késztetést érez 
arra, hogy a népes szereplőgárda tag-
ja legyen, várjuk a február 27-én 17 
órai, illetve 28-án 9 órai kezdettel 
megtartandó próbán. Szintén várjuk 
mindazok jelentkezését, akik a hát-
térmunkálatokban segítenének (jegy-
szedés, szereplők ellátása, stb). Diá-
kok közreműködését (akár szereplő, 
akár az előadást segítő) az 50 órás 
közösségi szolgálati programba be-
számítjuk, és leigazoljuk. A teljes 

szereplőgárda tervezett létszáma 
100-120 fő. Az előadás élőzenés 
lesz, a korábbi gyakorlattal szemben, 
amikor mind a zene, mind az énekek 
felvételről szóltak. Az ősbemutató 
várhatóan május 22-én lesz, mely 
előadást a sajtónak, a szponzorok-
nak, illetve a szereplők vendégeinek 
mutatunk be. A Magyarpolányi Pas-
sió szerzői jogát megvesszük, amely 
így a falu tulajdonába kerül. A mű 
betanításának, a díszleteknek, jelme-
zeknek természetesen lesznek költ-
ségei, melynek finanszírozására 4 
pilléren álló forrást terveztünk. Ezek 
a következők: 
Az első pillér a nagyvállatok támo-
gatása, a második a helyi és Ma-
gyarpolányhoz kötődő vállalkozások 
pénzügyi támogatása, a harmadik az 
önkormányzati forrás (amely Polt 
Rita leköszönő polgármesterasszony 
részére a Képviselő-testület által 
megállapítani kívánt végkielégítés 
összege, de e juttatásról polgármes-
terasszony az új passió létrehozása 
érdekében lemondott). A negyedik 
pillér a lakosság részére kibocsátan-
dó passió "téglajegyekből" származó 
bevétel. 
A téglajegyeket a következő címle-
tekben lehetne jegyezni: a lakosság 
részére 5, 10 és 20.000 Ft értékben, a 
vállalkozások részére 50.000 Ft és 
100.000 Ft értékben, melyet az adott 
címlet megvásárlójának névre szóló-
an nyomdai úton előállítjuk és átad-

juk. Az új passió előadásából szár-
mazó esetleges nyereségből a Ma-
gyarpolányi Szent László templom 
felújítását is finanszírozni kívánjuk. 
Ennek értelmében tehát aki, a  passi-
ót támogatja illetve az előadásokra 
jegyet vásárol az a magyarpolányi 
templom felújítását is támogatja. A 
támogatások a "Magyarpolányért, 
Nemzeti Örökségünkért" Alapítvány  
Szentgáli Takarékszövetkezetnél ve-
zetetett 73600060-15601195 számú 
számlaszámára fizethetők be.  
Ugyancsak jelentős támogatási for-
rás képződhet az adó 1 %-ának az 
Alapítvány javára történő felajánlá-
sával. Az Alapítvány adószáma: 
19264385-1-19. 
A támogatásaikat és adományaikat 
Magyarpolány érdekében előre is 
köszönjük. És, hogy milyen hittel, 
milyen lelkülettel állunk neki e ne-
mes feladatnak azt talán legszebben, 
A Lélek temploma című vers első 
versszaka fogalmazza meg, mely így 
hangzik: 
„Halljátok-e, hogy zendül a vihar 
A lélek száll a szívek felett át! 
Isten maga jön építeni itt, 
Élő kövekből élő templomát.” 

Tisztelettel: 

Grőber József polgármester és 
Weisz József a Szent László Egy-
házközség Képviselő-testületének 
világi elnöke

 
 

Tájékoztatás adózási szabályokról 

Közeledik az éves adóbefizetések el-
ső részletének határideje, 2015. már-
cius 16. Ez időpontig teljesíthetők 
késedelmi pótlék mentesen az aktuá-
lis befizetési kötelezettségek. Az 
egyes befizetési kötelezettségekről - 
mint minden évben - idén is emlé-
keztető levélben értesíti Önöket adó-
hatóságunk. Ezúton szeretném - 
egyes adónemenként - néhány fontos 
adózási szabályra felhívni szíves fi-
gyelmüket. 
 
Magánszemély kommunális adója 

Az ingatlant érintő adókötelezettség 
minden esetben a használatbavételi, 

vagy a fennmaradási engedély kiadá-
sát, illetőleg az adásvételi szerződés 
aláírását követő év első napján ke-
letkezik. Az engedély nélkül épült 
vagy engedély nélkül használatba 
vett építmény esetén az adókötele-
zettség a tényleges használatbavételt 
követő év első napján áll fenn. 
Az adó alanya az, aki a naptári év el-
ső napján az építmény tulajdonosa, 
több tulajdonos esetén a tulajdono-
sok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. Vagyoni értékű jog ese-
tén annak gyakorlója az adó alanya. 
Valamennyi tulajdonos által írásban 
megkötött és az adóhatósághoz be-
nyújtott megállapodásban a tulajdo-

nosok az adóalanyisággal kapcsola-
tos jogokkal és kötelezettségekkel 
egy tulajdonost is felruházhatnak. 
 
Telekadó 

Adóköteles az önkormányzat illeté-
kességi területén lévő beépítetlen 
belterületi földrészlet (a továbbiak-
ban telek). Az adó alanya az, aki az 
év első napján a telek tulajdonosa. 
Több tulajdonos esetén a tulajdono-
sok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. Vagyoni értékű jog ese-
tén annak gyakorlója az adó alanya. 
Valamennyi tulajdonos által írásban 
megkötött és az adóhatósághoz 
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benyújtott megállapodásban a tulaj-
donosok az adóalanyisággal kapcso-
latos jogokkal és kötelezettségekkel 
egy tulajdonost is felruházhatnak. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy gépjárműadóval ellentétben - 
ahol az Ajkai Járási Okmányirodától 
rendszeresen értesülünk az aktuális 
változásokról - a magánszemély 
kommunális adója és a telekadó te-
kintetében kizárólag az Önök beje-
lentései és az esetleges hivatalból in-
dított vizsgálatok alapján rendelke-
zünk információval az ingatlanokkal 
kapcsolatos változásokról. Ennek 
megfelelően kérjük, hogy bármely, 
az Önök vagy az ingatlan adatai-
ban történt változást (lakcímválto-
zás; ingatlan, telek értékesítése és 
vásárlása, vagyoni értékű jog alapí-
tása, öröklés stb.) a változástól szá-
mított 15 napon belül szíveskedje-

nek bejelenteni adóhatóságunknál 
az e célra rendszeresített forma-
nyomtatványokon. Mellékletként a 
tulajdoni lapot, valamint értékesítés-
nél, illetve eladásnál az adásvételi 
szerződést is be kell nyújtani. 

Kérem, hogy amennyiben a tulajdo-
nukat képező ingatlanra, telekre vo-
natkozóan adóbevallási kötelezettsé-
güknek ez idáig nem tettek eleget, 
úgy azt legkésőbb 2015. március 10. 
napjáig szíveskedjenek pótolni. Tá-
jékoztatjuk az érintett ingatlantulaj-
donosokat, hogy a megjelölt határidő 
lejártát követően megkezdjük a kül- 
és belterületi ingatlanok felmérését 
és összehasonlítását a nyilvántartá-
sunkban szereplő ingatlanokkal.  

E felhívással, az egyes adójogsza-
bályokban történő eligazodással, 
nyomtatványok kitöltésével kapcso-

latban készséggel áll rendelkezésük-
re adóügyi előadónk (Gróf Andrea) 
az alábbi telefonszámon, illetve 
személyesen, a lentebb ismertetett 
ügyfélfogadási időben. 
 
Tel: 88/503-820 
Hétfő:   800-1130, 1230-1600 

Szerda: 800-1130, 1230-1600 
Csütörtök: 800-1130, 1230-1600 
Péntek: 800-1330 

 

Kérjük, hogy a külterületi pincék vi-
déki tulajdonosait – lehetőségeik 
szerint – e felhívásról értesíteni szí-
veskedjenek. 

Tisztelettel: 

Dobosi Gergely jegyző 
Gróf Andrea adóügyi előadó

 

Anyakönyvi hírek

Sok szeretettel köszöntjük fa-
lunk 80 éves és annál idősebb 
lakóit , akik január, február, már-
cius hónapban ünneplik születés-
napjukat: 
 
Ádám Pál Árpádné 88. 
Móritz Zsigmond 82. 
Boldizsár Vendelné 81. 
Nagy Miklós 80. 
Farkas Jánosné 81. 
Papp Andrásné 81. 
Forrai Gyuláné 86. 
Polt Mihályné 82. 
György Gyuláné 90. 
Prosztovics Béláné 80. 
Klespitz Katalin 84. 
Szabadka Ferenc 85. 
Mátics Józsefné 87. 

Szalai István 83. 
Veibl Izidorné 95. 
 
Jó egészséget kívánunk nekik! 
 

 
 
 
 
 

Házasságkötés 

Polt József és Farkas Erzsébet 
február 20-án ünnepli házasság-
kötésük 50. évfordulóját. 
 
Jó egészséget és még sok együtt 
eltöltött évet kívánunk nekik! 
 
Köszöntjük községünk legif-
jabb lakóját Kaufmann Gergő és 
Molnár Katalin kisfiát Noelt! 
 
Magyarpolány Község 
Önkormányzata nevében 

Kovács Györgyné 
anyakönyvvezető

 
 

A német nemzetiségi önkormányzat hírei 

Az elmúlt év utolsó negyedéve és a 
2015-ös évkezdet a Magyarpolányi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
mozgalmas és tartalmas időszaka 
volt. 

Az események közül kiemelkedik a 
november 22-én megtartott idősek 
napi megemlékezés. A nemzetiségi 
önkormányzat a rendezvényre meg-
hívta  a község valamennyi 65 év fe-

letti polgárát, akik a meghívást szép 
számban el is fogadták. A megnyitó 
keretében a polgármester úr, a nem-
zetiségi önkormányzat elnöke és a 
helyi katolikus közösség plébánosa is 
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köszöntötte az ünnepelteket. A be-
szédek méltatták a megjelent nyugdí-
jasokat, akik az időskor bölcsességé-
vel már helyre tudják tenni a dolgo-
kat: tudják mi a jó, amit tovább kell 
adni, és mi a rossz amit el kell kerül-
ni. A helyi önkormányzat fontos fel-
adatának tartja, hogy “szépkorú” em-
bertársaink részére megpróbáljon 
olyan életkörülményeket teremteni, 
amelyek biztosítják az időskorhoz  
méltó, derűs  életet. 
A rendezvényen többek között fellép-
tek a német nemzetiségi óvoda sváb 
gyermektáncot előadó “magoncai”, a 
Magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Dalkör, valamint a helyi általános is-
kola két tanulója, akik német verseket 
szavaltak. A vendégek a vacsora el-
fogyasztása után harmonika- és ének-
szó mellett, jó hangulatban töltötték 
az estét. Reméljük, hogy hasonló 
rendezvényekkel a jövőben is színe-
sebbé tudjuk tenni ennek a korosz-
tálynak a mindennapjait. 

Márton napján a község kisiskolásai 
lámpás felvonulással – német gyer-
mekdalok éneklése mellett – emlé-
keztettek arra, hogy Szent Márton 
példáján keresztül még a mai vilá-
gunkban is lehet igazi példaképeket 
találni. A gyermekeket és kísérőiket a 
német nemzetiségi önkormányzat 
képviselői a kultúrházban teával és 
süteménnyel várták. 

A német nemzetiségi dalkör a kará-
csony előtti hetekben számos alka-
lommal vett részt olyan fellépéseken, 
amelyek segítették az ünnepre való 
lelki felkészülést, ráhangolódást. A 
helyi Szent László templomban dec-

ember 20-án került sor a karácsonyi 
hangversenyre, amely szívmelengető 
közös énekléssel zárult. Ezen kívül 
Ajkán, Városlődön és Noszlopon is 
sikeres fellépései voltak. November 
30-án a tájházban is sor került a kará-
csonyi koszorú első gyertyájának  
meggyújtására, a dalkör ezen alka-
lommal is képviseltette magát. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
meghívást kapott a Márkón rendezett 
Christkindl kiállításra , ahol a sváb 
betlehemes játék kellékeit és hagyo-
mányos viseleteit mutathatták be  az 
Ajka és Veszprém környéki  közsé-
gek. A kiállítás december 7-től 22-ig 
volt megtekinthető a márkói paróki-
án. A 2015.  évi kiállítás megrende-
zésére községünkben kerül sor, a ren-
dezvényhez méltó helyszínt (helyisé-
get) decemberig meg kell találnunk. 

A német nemzetiségi iskola közre-
működésének köszönhetően az ünnep 
napjaiban újra sor került a karácsonyi 
Christkindl-járásra . Mindent meg-
teszünk azért, hogy ezt a szép ha-
gyományt a jövőben is fenn tudjuk 
tartani, aminek egyik feltétele a játé-
kot befogadó családok számának nö-
vekedése. 

Úgy gondolom, hogy a Nemzetiségi 
Önkormányzat a fenti programokkal, 
illetve azok anyagi támogatásával 
hozzájárult ahhoz, hogy a karácsony 
varázsát megteremtsük és emeljük. A 
programokban résztvevőknek köszö-
net jár, hiszen általuk tiszta és köve-
tendő emberi értékek birtokába jutot-
tunk. 

Január 10-én a német nemzetiségi ál-
talános iskola szülői munkaközösség-

ének aktív részvételével  sikeres 
svábbált  rendeztünk a faluházban. A 
talpalávalót a városlődi  Johann’s 
Kapelle zenekar húzta, akik mindig jó 
érzékkel mozgatják meg a különböző 
korosztályokat (Zeppedli, 
siebenschritt, keringő, gyorspolka 
stb). A bál és a tombola bevételét az 
iskola javára ajánlottuk fel. 

Január 11-én a német nemzetiségi 
önkormányzat képviselői részt vettek 
a budapesti Kongresszusi Központ-
ban tartott Országos Német Gálán, 
amit megtisztelt jelenlétével Áder Já-
nos köztársasági elnök és a német 
nagykövetasszony is.  
Írásomat a köztársasági elnök úr be-
szédének egy részletével fejezem be: 

"Köszönöm, hogy Önök nemzedékek 
hosszú sora óta németként magyarok 
és magyarként németek. 
A nyelv mindig nagyon bölcs. Képes 
a lényeget akár egyetlen szóval, feles-
leges magyarázat nélkül kifejezni: 
"Ungarndeutschen", csak így, egysze-
rűen. A két érték egy szóban fonódik 
össze. 
Köszönöm mindazt, amit a mosoni 
heidebauerek, a soproni poncichte-
rek, a baranyai stiffollerek vagy az 
erdélyi szászok, a szepesi cipszerek, 
a Kassához közeli mánták, a bácskai 
vagy a Budapest környéki svábok 
adtak, és mindazt amit a hazai német 
nemzetiséghez tartozók ma is adnak 
hazánknak, közös kultúránknak, po-
litikai nemzetünknek." 

Dekovics Andrásné 
MNNÖ elnök

 
 

Iskolánkról 

Iskolánknak jelenleg 157 tanulója 
van. Közülük 79 helyi, 78 pedig be-
járó.  
A grafikonból jól látszik, hogy fő-
ként az alsó tagozaton alacsony a he-
lyi tanulók aránya. Az első és har-
madik osztályban az osztályindítás-
hoz szükséges minimum létszámot  
(8 fő)sem éri el. 
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Tantestületünkben 15 pedagógus 
dolgozik, 2 fő oktató-nevelő munkát 
segítő és 2 fő technikai alkalmazot-
tunk van., részben a feladatbővülés, 
részben helyettesítés miatt új kollé-
gák is érkeztek: Pelikán Milán test-
nevelő, Hófer Klaudia, Nemes Betti-
na napközis nevelők, Hargitai Csilla 
pedagógiai asszisztens.  
8 osztályunk mellett 4 napközis és 1 
felsős tanulószobás csoportunk mű-
ködik. 
Az első félévet zártuk.  Az alsó tago-
zaton szöveges értékelést kaptak ta-
nulóink, mindenki egyénre szabott 
„levelet” kapott tanítójától, tanárától. 
Felső tagozaton az iskola tanulmányi 
átlaga 4,1, ami jó eredménynek 
mondható. Kitűnő tanulóink megér-
demlik, hogy név szerint is megem-
lítsük őket: Mayer Anna, Unger An-
na 6. osztályos, Polt Bence, Szabó 
Júlia 8. osztályos tanulók. 
A tanítás –tanulás mellett sok prog-
ramon versenyen is részt vettünk. 
Már hagyományosan Nyárbúcsúzta-
tóval kezdtük a tanévet. Második hé-
ten a legjobb németeseket a Nemze-
tiségi Önkormányzat jóvoltából juta-
lomkirándulásra vittük Ausztriába. A 
Märchenparkba tett látogatásunk 
minden résztvevő számára emléke-
zetes élmény volt. 
Szeptember 22-26 között 4. osztá-
lyosaink 2 pedagógus kíséretében 
Edelsbachban voltak országismereti 
és nyelvi táborban.  Testvértelepülé-
sünk ismét kitett magáért. a gyerekek 
jó ellátásban részesültek, nagyszerű 
programokon vehettek részt. 
Október elején hagyományos aka-
dályversenyünket a Magyar Diák-
sport Nappal összekötve rendeztük 

meg. Vendégünk volt Fábiánné Rei-
ner Cecília  judo versenyző, a prágai 
Masters Európabajnokság 1., a ma-
lagai VI. IJF Veterán Judo Világbaj-
nokság 2. helyezettje. Ő tartotta a 
bemelegítést, majd az iskola összes 
tanulója és több pedagógusa is lefu-
totta a 2014 méteres távot. 
Tanulóink részt vettek az ajkai 
Szent-Györgyi Szakközépiskola 
Szakiskola szervezésében megtartott 
„Egy nap az egészségért” vetélke-
dőn, valamint a Fekete István termé-
szetismereti terepversenyen. Az Aj-
kai Szakképző Intézet szervezte Bán-
ki -mit –tud versenyén 2 csaptunk 
indult. 
Októberben megszerveztük a ha-
gyományos papírgyűjtésünket is, 
ahol az osztályok osztálypénztárukat 
gyarapíthatták. Közel 8 tonna papírt 
gyűjtöttünk össze. 
Őszi nemzetiségi témanapunkon a 
terményünneppel foglalkoztunk, 
Erntedankfest-et tartottunk. Az ün-
neppel kapcsolatos ismereteken túl a 
gyerekek tablókat készítettek, vetél-
kedőn vettek részt, kézműves foglal-
kozásokon ügyeskedtek. 
Márton napi lámpás felvonulásunkon 
az ovisokkal és szülőkkel együtt a 
Faluházban meleg tea és az ovisok 
által sütött „barátság-sütik” várták a 
résztvevőket. A 4. osztályosok Már-
ton napi műsora után az  ovisok és az 
osztályok német nyelvű kis műsora-
ikkal köszöntötték az ünnepet. 
Noszlopon német nyelvi szépkiejtési 
versenyen Döbrösi Máté (8.o.), Ma-
yer Panna(6.o.) és Pálfi Luca(5.o.) 
ért el szép eredményeket. Városlő-
dön a német nemzetiségi kultrális 
bemutatón Pelikán Zsófia 1. osztá-

lyos, Sulyok Boglárka 3. osztályos, 
Takács Debóra 7. osztályos tanulónk 
képviselte az iskolát.  
November végén az alsó tagozatosok 
közül 75-en a veszprémi Petőfi 
Színházban „Süsü a sárkány” ka-
landjait nézték meg. Köszönjük  a 
Szülői Szervezet támogatását, ame-
lyet az utazási költségekhez nyújtott. 
8. osztályosaink Mikulás napján kö-
szöntötték az elsősöket, majd a 7. 
osztállyal együtt Veszprémben meg-
tekintették a Magyar Nemzeti Múze-
um „Évszázadok sátra” interaktív ki-
állítását. 
Téli nemzetiségi témanapunkon az 
adventi ünnepkörrel foglalkoztunk.  
Felsős focistáink a noszlopi Mikulás 
Kupát sorozatban már harmadszor 
megnyerték. 
Részt vettünk a Devecserben meg-
rendezett tankerületi rendezvényen, 
melynek címe az „Advent fényei”. A 
képzőművészeti pályázaton díjat 
nyert Bolla Botond 3. osztályos, 
Daragó Zsófia 5. osztályos  A zenei 
versenyen ezüst fokozatot kapott 
Mayer Luca és Mayer Panna duója, a 
7. osztályosok pedig egy pásztorjá-
tékot mutattak be. 
Január a félévi bizonyítványon túl 
nyolcadikosainknak hozta a legtöbb 
izgalmat. Többen írtak központi fel-
vételit és itt az ideje a felvételi lapok 
kitöltésének is.  
A tanévből eltelt 95 nap, kicsivel ke-
vesebb, ami még maradt.  De van 
tennivalónk még bőven:feladatokkal, 
programokkal, versenyekkel, izgal-
makkal teli napok várnak még tanu-
lóra, tanárra, szülőre egyaránt. 

Baumgartner Zsoltné
 

Egyházközségi tájékoztató 

Mint azt már egy korábbi 
tájékoztatóban is írtam, sok változás 
történt az elmúlt másfél év során 
egyházközségünkben, és mára már 
azt is elmondhatjuk, hogy 
egyértelműen jó irányba mutató 
változások. Köszönhetően Mihály 
atyának, az újjászervezett Képviselő 
Testület tagjainak, de legfőképpen a 
plébánia közösségért, a falu 
értékeinek fennmaradásáért valamit 

tenni akaró híveknek, és nem 
utolsósorban a sokat segítő 
önkormányzatnak. 

Arról is írtam, hogy a Testület 
legfontosabb feladatának a templom 
felújításának megkezdését tartja, és 
örömmel adhatok arról hírt, hogy a 
munka megkezdődött. 

Tudjuk azt, hogy egy ilyen kis 
faluközösség, mint a miénk 
önerejéből nem képes egy ekkora 

terjedelmű felújítás elvégzésére, 
ehhez sok külső segítséget kell kérni, 
akár a különböző pályázatokon 
keresztül, akár a Polányból 
elszármazottaktól, vagy más 
jószándékú adakozóktól, de ami a 
legfontosabb, a falu lakóinak is 
erősen akarni kell, hogy 
templomunk, plébániánk felújuljon.  

Örömmel mondhatjuk, hogy 
Magyarpolány lakói akarják. 
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Az önzetlen adományokból, és az 
önkéntes egyházfenntartási 
hozzájárulásból (egyházi adó) eddig 
befolyt összeg, amely a másfél év 
alatt elérte a 10 M Ft-ot, is ezt 
mutatja, és kellő alapot biztosított 
ahhoz, hogy nekifogjunk ennek a 
hatalmas feladatnak.  

Hát belevágtunk! 

Hosszas keresés, és egyeztetés 
után kötöttünk szerződést olyan 
koordináló építész-, és műemlékes 
szakemberekkel, akik ezt a nem kis 
feladatot bevállalták, és akik a 
legfontosabb állagmegóvási munkák 
tervezését már meg is kezdték. 

Sőt, egy kicsit elébe is mentünk a 
dolgoknak azzal, hogy egyházi 
műemlék épületek állagmegóvására, 
felújítására kiírt állami pályázatra is 
jelentkeztünk. Azért írom, hogy 
elébe mentünk, mivel ezen 
pályázatok egyik feltétele, hogy 
rendelkezzünk engedélyezett 
tervekkel, amelyek sajnos még 
nincsenek a birtokunkban, ezek 
készítése, engedélyeztetése 
folyamatban van.  

Hogy mik is lennének ezek a 
legfontosabb állagmegóvási 
munkák? 

Elsősorban a templom körüli 
vízelvezetés kiépítése, sok-sok 
vizsgálati mérés elvégzése, majd ezt 
követően a templomtér rendbetétele, 
kialakítása. A templom körüli 
vízelvezetés kiépítésével megszűnne 
a templom falainak vizesedése, 
megszűnne a magas belső 
nedvesség-és páratartalom, amely 

nagyon káros hatással van a 
freskókra, szobrokra, orgonára, és 
minden fa szerkezetű berendezésre. 
A vízelvezetés kiépítésével egy 
időben, vagy inkább azt követően 
rendbe kell hoznunk, szebbé, 
használhatóbbá kell tennünk a 
templom előtti teret, máshol kell 
megoldást találnunk a parkolásra. 

A másik legfontosabb 
állagmegóvási feladatot a plébánia 
épületegyüttese jelenti. Sajnos a 
plébánia, és a hozzá tartozó 
gazdasági épület tetőszerkezete 
erősen leromlott állapotban van, 
néhány helyen már beszakadt. 
Sürgősen javítani, cserélni kell, hogy 
elkerüljünk egy esetleges nagyobb 
mérvű beomlást, és ezzel 
helyrehozhatatlan károkat 
szenvedjenek az épületek falai. 

Aztán kérdéses még a plébánia 
épületegyüttes, és a hozzá tartozó 
kertek további sorsa. Tudomásunk 
szerint az érsekség nem tervezi 
plébániaként való további 
működtetését, ennek kezelését 
átadná az önkormányzatnak, ezért az 
önkormányzat, és a falu lakói, a 
hívek, és a testület feladata lesz, 
hogy további hasznosításáról 
döntsön. A tulajdonjogról, illetve 
üzemeltetői jogról pedig tárgyalni 
kell az érsekséggel. De ez egy 
későbbi feladat lesz. Jelenleg 
legfontosabb az állagmegóvási 
munkák elvégzése. 

Persze akadnak a fentiek mellett 
más tennivalóink is. Bár ezek kisebb 
terjedelmű munkák, mégis fontosak 
a fenntarthatóság miatt. Sikeresen 

elvégeztük a vonóvasak cseréjét, 
amely a templomtető cserét követően 
hiánypótlásként jelentkezett. A csere 
költségeit az egyházközség egyik 
Rózsafüzér Társulatának tagjai 
állták. Hála és köszönet az önzetlen 
felajánlásukért. További 
hiánypótlásként, a statikai javaslattal 
összhangban, el kell majd végeznünk 
a tető alatti sitt lehordását, és egy 
restaurátori szakvéleményt követően 
a boltívek tető alatti fugázását.  

Fenn kell tartanunk a korábban 
közös munkával már helyreállított 
plébánia udvar és szőlő rendezett 
állapotát. Az elmúlt évben közösen 
és összefogva, hatalmas munkával 
elvégeztük az udvar és a szőlőskert 
megtisztítását, a felújított szőlőt az 
év során rendszeresen műveltük, 
gondoztuk, és ennek 
eredményeképpen 35 E Ft került 
befizetésre a templomfelújítási 
alapba. 

Hogy mi szükséges még ahhoz, 
hogy a terveink sikerüljenek? Hát 
megint csak összefogás, erős akarat 
és hit abban, hogy sikerülni fog. 

Ide kívánkozik egy Henry Ford 
idézet: Akár azt hiszed, képes vagy 
rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. 

Az pedig csak rajtunk múlik, 
hisszük-e, hogy képesek vagyunk rá, 
és ha hisszük, és ha van erős 
összetartás, és akarat, Isten 
segítségével sikerülni is fog! 

Weisz József 
egyházközség világi elnöke

 

Szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek felismerésében 

Ahhoz, hogy tisztában legyünk 
egészségi állapotunkkal, érdemes 
rendszeresen részt venni egészség-
megőrző szűrővizsgálaton. 
A szűrés egészséges, vagy magukat 
egészségesnek gondoló személyek 
vizsgálatát jelenti, amelynek az a 
célja, hogy egyszerűen elvégezhető, 
alkalmas módszer segítségével ki-
mutassák a rejtett, tüneteket és pana-
szokat még nem okozó betegségeket. 

Ha a szűrővizsgálat eredménye nega-
tív, a vizsgált személy megnyugod-
hat. Ha az eredmény pozitív, a szű-
rővizsgálat időben előbbre hozza a  
diagnózist és a kezelést. Az időnye-
rés nagyobb esélyt ad a súlyosabb  
következmények elkerülésére, vagy 
a teljes gyógyulásra, mintha a beteg 
a tünetek és panaszok megjelenése 
miatt fordult volna orvoshoz. 

Van néhány egyszerűen elvégezhető 
egészségügyi ellenőrzés, amelyet 
időről időre érdemes megejteni. Bár 
sokan ódzkodnak az ilyen vizsgála-
toktól, mégsem ajánlatos hosszú ide-
ig kihagyni ezeket, mert sok problé-
mára fényt deríthetnek,sőt akár életet 
is menthetnek 

Milyen szűrővizsgálatok segítik 
egészségünk megőrzését? 
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(átlagos kockázati csoportba tartozó, tünetmentes páciensek számára)  

Daganat 
helye Nem Életkor Módszer Szűrés gyakorisága 

Emlő Nő 20 éves kortól 
Emlők önvizsgálata 
Emlők orvosi vizsgálata 
Mammográfia 

Emlők önvizsgálata: 20 éves kortól 
havonta 
 
Emlők orvosi vizsgálata: 
20-39 év: 3 évente 
40 év felett: évente 
 
Mammográfia: 
30-45 éves korig: 3 évente (szakmai 
ajánlás) 
 
45-65 év között: 2 évente, behívás 
alapján, de 50 év felett évente ajánla-
tos (szakmai ajánlás) 

Prosztata Férfi 50 éves kortól 
Végbélen át történő vizs-
gálat 
UH (ultrahang) 

Évente 

Méhnyak Nő 
18 éves kortól, illetve 
a nemi élet megkez- 
désének időpontjától 

Sejtvizsgálat 
(citológiai vizsgálat) 

Évente 
A 2003 őszétől induló országos szű-
rés keretében 3 évente küldenek be-
hívót, a szakmai ajánlás azonban az 
évente történő vizsgálat 

Vastag- és 
végbél 

Nő/Férfi 
50 éves kortól; egyé-
nileg 40 év felett 
ajánlott 

Székletteszt 
Endoszkópos vizsgálat 

Évente székletteszt, néhány évente 
endoszkópos vizsgálat 

Szájüreg Nő/Férfi 
45 éves kortól; egyé-
nileg bármikortól 
ajánlott 

Szájüregi orvosi ellenőr-
zés 
Önvizsgálat 

Évente, illetve fogászati beavatkozá-
sok alkalmával 
Önvizsgálat havonta 

Bőr Nő/Férfi 
20 éves kortól; egyé-
nileg korábban is 
ajánlott 

Bőr orvosi ellenőrzé-
se(anyajegyek) 
Önvizsgálat 

Évente, illetve nagyszámú anyajegy 
esetén félévente 
Önvizsgálat havonta 

Here Férfi 
20 éves kortól; egyé-
nileg korábban is 
ajánlott 

Önvizsgálat Önvizsgálat havonta 

 

Védőnői méhnyakszűrés Magyarpolányban 

2015 márciusától Magyarpolányban 
is elérhetővé válik a védőnői 
méhnyakszűrés. A térítésmentes 
népegészségügyi szolgáltatást a 
meghívólevéllel rendelkező (25-65 
év közötti) nők vehetik igénybe. A 
szűrésre a védőnővel egyeztetett 
időpontban, lakóhelyükön kerül sor, 
így megspórolhatják a szakrendelőbe 
utazást és a várakozást. Erre kínál 
lehetőséget egy európai uniós projekt 

(TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. 
Miért fontos a nőgyógyászati szűrő-
vizsgálat? 
Magyarországon naponta meghal 
egy nő méhnyakrák következtében, 
annak ellenére, hogy a méhnyak 
kezdeti elváltozásainak felismerésé-
vel és kezelésével a betegség gyó-
gyítható. A méhnyak rosszindulatú 
elváltozásait vizsgálva megállapít-

hatjuk, hogy a méhnyakdaganatos 
nők 65%-a egyáltalán nem, vagy 
több mint három éve nem volt 
méhnyakszűrő vizsgálaton. 
Ezért különösen fontos, hogy az 
érintett hölgyek elmenjenek a szűrés-
re. Fontosnak tartom kiemelni azt 
is,hogy panasz, tünet nélkül is lehet-
nek elváltozások a szervezetben. A 
méhnyakrák pedig különösen jól
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szűrhető, már a kezdeti szakaszban 
is. 
A szűrésre két lehetőség is adódik: 
A nőgyógyászati magánrendelésen 
és a szakrendelésen (Magyar Imre 
Kórházban) egy komplex nőgyógy-
ászati vizsgálat történik: a méhnyak-
ból történő kenetvétel mellett a nő-
gyógyász szakorvos kolposzkópos 
vizsgálatot, valamint az emlők tapin-
tásos vizsgálatát, esetleg ultrahangos 
szűrést is végez. Amennyiben a szű-
rendő hölgy a védőnői szűrést vá-
lasztja, megtörténik a méhnyakból 
vett kenetvétel, amelyet a cytológiai 

laboratórium értékel. A lelet a védő-
nőhöz érkezik vissza. Negatív lelet 
esetén a szűrés legkésőbb 3 év múlva 
ismétlendő. Természetesen panasz 
esetén érdemes korábban is felkeres-
ni egy nőgyógyászati rendelést. 
Amennyiben a visszaérkezett ered-
mény eltérést 
mutat, a védőnő nőgyógyászhoz irá-
nyítja az illetőt. 
Egészsége érdekében javaslom, ke-
resse fel a szűrési lehetőségek vala-
melyikét. Ha kapott meghívólevelet, 
várom jelentkezését! Aki nem kapott 
meghívólevelet , de ebbe a korosz-

tályba tartozik, a cikk alján található 
telefonszámon időpontot kérhet, 
vagy a nőgyógyászati rendelést ér-
demes felkeresnie. 

A szűrés életet ment. Tegyen az 
egészségéért, vegyen részt az in-
gyenes szűrésen, önmagáért, csa-
ládjáért. 

A szűrést végző védőnő: 

Ódorné Zsuponyó Anita 
Tel: 06/20 426-60-30

 

Mérgező „biof ű” szedi áldozatait 

„Egyre elterjedtebb a cuccozás, pö-
rögnek a tinik, de nagyon.” - foglalta 
össze az aktuális trendet egy mon-
dattal egy 18 éves fiatal. 

Herbálfű, biofű néven jelent meg egy 
újabb pszichoaktív szer a hazai 
drogpiacon. Az anyag egy kattintás-
sal megrendelhető, utánvétellel ház-
hoz szállítják – egyelőre. A kórhá-
zakban az utóbbi másfél – két hó-
napban többszörösére nőtt a dizájner 
drogok használata miatt veszélyezte-
tettek száma. 

Több iskola, középiskola érintett a 
problémával itt a megyénkben is. A 
pedagógusok elmondják, hogy saj-
nos nem ritka, hogy, bedrogozva, 
beájulva érkeznek a fiatalok az isko-
lába és nem tudnak velük mit kezde-
ni, nincsenek felkészülve ezekre a 
helyzetekre, az orvos is csak mentőt 
hívhat hozzájuk. Sajnos a probléma 
nem csak a „bedrogozott” fiatal csa-
ládját terheli meg. Az iskolai szabá-
lyok szerint ezek a gyerekek „nyű-
göt” jelentenek az adott intézmény-
nek, akik ha van hová áthelyezni az 
illető diákot, azonnal megszabadul-
nak tőle. 

Becsapós neve ellenére a herbálfű, 
biofű nem terem sehol, lévén, hogy 
teljesen szintetikus anyagról van szó, 
azaz mesterségesen állítják elő el-
lenőrizetlen laboratóriumokban, kü-
lönböző ellenőrizhetetlen vegyi 
anyagokból. Az internetes keresőbe 
beírva jó néhány oldal bukkan elő, 

ahonnan minden tizennyolcadik élet-
évét betöltött állampolgár bátran 
rendelhet. Az életkor bejelölése 
pusztán egy fül beikszelésével jár, és 
mindegyik oldalon ott virít a szöveg, 
hogy az áru kizárólag technikai fel-
használásra vásárolható, nem pedig 
emberi vagy állati fogyasztásra. A 
forgalmazó ezzel le is védte magát, 
de mi van a megrendelővel. A netről 
beszerzett anyagok mindig nagy 
kockázatot jelentenek a fogyasztó-
nak. A könnyen beszerezhető anya-
gok ára szerteágazó, általában egy 
grammért 1000 – 17000 forintot kér-
nek. Persze, aki többet rendel, az ol-
csóbban juthat hozzá az áruhoz. 

E szerek egyik nagy veszélye a ki-
számíthatatlanság. Nem lehet tudni 
milyen hatása lesz először, miből és 
mennyi van benne. Igen jól variálha-
tó az összetételük, mondhatni, nincs 
két egyforma szer, így nagyon jól el-
kerülhetőek a különféle törvényi 
szabályozások. Az új szereknek még 
nem ismert minden hatása, nem tud-
juk mi lesz a sorsuk a szervezetben. 
A használók és a kórházi tapasztala-
tok azt mutatják, hogy pszichiátriai 
zavarokat kiváltó hatásuk erőtelje-
sebb, kiszámíthatatlanabb mint a ha-
gyományos kannabiszé. Miután a 
szer legális és könnyen, olcsón be-
szerezhető, ezért közkedvelt és ro-
hamosan terjed a fiatalok körében. A 
fogyasztók átlag életkora 13 – 18 év 
között van. A biofű „orosz rulett”, 
nem tudni, hogy milyen hatással lesz 

a fogyasztó szervezetére, de mivel 
könnyen függőséget okozhat, ezért 
rövid időn belül megváltoztatja a 
személyiséget. A szer praktikusan 
úgy néz ki, hogy a szintetikus 
anyagba beáztatnak valamilyen nö-
vényi törmeléket, s ezt teszik vízipi-
pába vagy sodorják cigarettába. 
Amíg a kannabisznál vagy „fűnél” a 
használó napi egy – két alkalommal 
„gyújt rá”, itt tíznél többször is – ami 
annak köszönhető, hogy sokkal rövi-
debb ideig tart a hatása és ezáltal 
igen hamar komoly függőséget 
okozhat. 

A rövid ideig tartó hatás miatt a kör-
nyezet eleinte csak elvétve szerez 
tudomást arról, ha valaki a 
„biofüvet” használja. Hatásai között 
a nyugtató, szedáló hatást lehet emlí-
teni, ezeket az időszakokat azonban 
egyre többször váltják fel ideges, 
„kattogó” periódusok.                      
A szemek összeszűkülnek és pirossá 
válnak. A fogyasztó, kerüli az un. 
„tiszta társaságot”. A szülei elől a 
szobájába menekül. Ha a szer hatása 
alatt van, keveset beszél és csak „bá-
jolog”. Ha valaki rendszeres fo-
gyasztó, megromlanak a tanulmá-
nyok, az amúgy igényes fiatal igény-
telenné válik, folyamatos hazugsá-
gokba keveredik, a mindig jókedvű, 
vidám személyiség pont az ellenke-
zőjére változik. Felléphet szívritmus 
zavar, szorongás, esetleg pánik be-
tegség tünetei, folyamatos alvásza-
var, mely ingerlékennyé teszi.
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A felsorolt tünetek általánosságban 
jellemzőek a kamaszkorra is, de fel-
tétlenül vegyük komolyan, ha gyer-
mekünknek megnőnek a kiadásai és 
eltünedeznek bizonyos dolgok ott-
honról. 

Hogy mekkora a baj, azt a legfris-
sebb Magyarországi felmérések 
eredményei is mutatják. 2013-ban az 
ELTE Pszichológiai Tanszék által 
végzett face to face és önkitöltéses 
vizsgálatok alapján a legnépszerűbb 
tiltott drog a kannabisz, de rögtön 
utána következik a szintetikus 
kannabisz (biofű), a harmadik leg-
népszerűbb szer az Ecstasy, majd az 
amfetamin. Az elmúlt években a til-
tott szert használók nagy része csak 

egyféle szert használt, míg ma a 
könnyen és olcsón beszerezhető sze-
reknek nagyon széles a kínálata. Az 
elmúlt néhány év alatt 50%-al nőtt a 
kábítószer-fogyasztás előfordulása 
Magyarországon és jelentősen csök-
kent az első droghasználat életkora 
(18 - 20 évesről 15 évesre).  

Szokták mondani: mindennek meg-
van az oka. Ez ebben az esetben is 
így van. Az erre utaló, figyelmeztető 
jelek mellett nem szabad elmenni, 
nem szabad hagyni, hogy majd meg-
oldódik a helyzet. Kézbe kell venni a 
dolgokat és a gyermek minden rez-
dülésére oda kell figyelni. Folyama-
tos odafigyeléssel észrevehetjük, ha 
a gyermekünk épp egy züllési fo-

lyamaton megy keresztül. Először is 
otthon kell megoldani a problémá-
kat. Sokszor a gyermek csak több fi-
gyelemre vágyik. A gyermekkel való 
beszélgetés nem lehet agresszív, meg 
kell őket érteni és a bizalmába kell 
férkőzni. Szeretettel és megértéssel, 
odafigyeléssel kell megoldani a ki-
alakult helyzetet, ha még lehetséges. 
Ha esetleg már kialakult a függőség 
és már nem lehet megfékezni a „vo-
natot”, abban az esetben ne szégyell-
jük szakember segítségét kérni. 

Farkasné Osváth Zsuzsanna 
családgondozó

 

Svábbál-Iskolabál 

2015. január 10-én immár 3. alka-
lommal rendezte meg a Szülői Szer-
vezet hagyományos Svábbál -
Iskolabált a Faluházban. A jó hangu-
latról a városlődi Johann’s Kapelle 
zenekar gondoskodott. A teltházas, 
kiváló hangulatú bálban hajnalig 
ropták a vendégeink. Éjfélkor – az 
értékes tombolatárgyakat felajánlók-
nak köszönhetően – nagy sikerű 
tombolasorsolást is tartottunk. 
Itt szeretnénk megköszönni a Ma-
gyarpolányi  Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak,  hogy mint eddig 
minden évben, a zenekar fellépti dí-
ját átvállalta, így a jegyekből szár-
mazó bevétellel iskolánkat támogat-
hattuk. 

Köszönjük a települési Önkormány-
zat segítségét is, csakúgy, mint min-
den támogatónknak, segítséget nyúj-
tó, tombolatárgyakat felajánló szü-
lőknek is köszönettel tartozunk. A 
Szülői Szervezet tagjai is lelkesen 
részt vettek a bál lebonyolításában, 
az előkészületekbe bevontuk a tan-
testületet is, hiszen a belépő-, támo-
gató-, illetve a tombolajegyek árusí-
tásában, a terem berendezésében, 

díszítésében a pedagógusok segéd-
keztek.  

A bál mindenki megelégedésére 
nagy sikerrel zárult. Közelebb kerül-
tünk a célhoz: digitális táblát és pro-
jektort szeretnénk az alsó tagozato-
soknak vásárolni. 

Reméljük, hogy a továbbiakban is ez 
a jól bevált hagyomány nem szakad 
meg és a Szülői Munkaközösség 
ilyen formában is tudja továbbra is 
támogatni az iskolát. 

Döbrönteiné Grőber Mónika 
Szülői Szervezet elnöke
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Gratuláció 

A magyarpolányi Other Planet zene-
kar (tagok: Szikra Péter, Nagy Leo-
pold, Őry Ádám, Széll Bálint) 
Untold Story című dalukkal A Dal 

2015 verseny középdöntőjéig jutot-
tak, és csak egyetlen ponttal csúsztak 
le a döntőbe jutásról. Fantasztikus 
teljesítményükhöz és kiváló daluk-

hoz gratulálunk, egyben köszönjük, 
hogy kiváló szereplésükkel Magyar-
polány hírnevét is öregbítették! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J. Simon Aranka 
Nagyböjt idején

Nem értem Uram, hogy amikor elbukom, 
vagy szívemet bánat rút férge rágja, 
miért csak akkor gondolok Rád, 
s a könnyes Golgotára? 
 
Miért merítem oly könnyen feledésbe 
Neved, s áldozatod bús, véres vásznát, 
amíg jólét zsíros szaga tölti orrom, 
és hazug öröm jár át? 
 
Hányszor, de hányszor ítéltelek titokban 
- minden tettedet, szavadat feledve, 
csak hogy magamat látszat-tisztára mossam- 
kínhalálra, keresztre?  
 
Lásd, így nagyböjt idején megpendül a húr, 
az elhangolódott lelkiismeret, 
valami rezdül belül, valami kigyúl, 
szeretnék gyónni Neked, 

 

elsírni minden pazarlást, mindent, ami 
elvitt Tőled, s szorongat torkot, életet, 
bénító félelmeket, szóbilincseket, 
s bízni, hogy még kérhetek, 
 
hogy imám nem szórja majd szét a kósza szél, 
mert értem haltál megbocsátón, szelíden, 
mert a keresztre helyettem is fölmentél, 
most már elhiszem, igen, 
 
mert hinni akarom, hogy Megváltóm vagy Te, 
hogy egyedül értem adtad véredet, 
s ha költő lennék, írnék Nevednek ezer 
himnuszt és dicséretet! 
 
Kenj gyógyírt minden bűnös szavamra, mellyel 
csikorogva, durván megtagadtalak, 
mert boldogok, kik Téged minden áldott nap 
szívükből megvallanak.
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