
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
festmény: 
Holányi Julianna: Bakonyi nyár (12x24 cm, akvarell) 

2015. augusztus A KÖZSÉG LAPJA 21. évfolyam 3. szám      

Babits Mihály: Nyár 
 

Esik a nap! 
Szakad a súlyos, sűrü zápor 

zuhogva istenigazából. 
Állok, s nyakamba hull a lángderűs ég! 

Óh gyönyörűség! 
 

Részeg darázs 
ráng körülöttem tág körökben, 

ide röppen és oda röppen: 
visszatérő csapongás, lenge hűség... 

Óh gyönyörűség! 
 

Hangos virág 
kiált, bíbor szinekkel esdve, 

hogy jöjjön már a bíbor estve, 
hogy halk pohárka harmatok lehűtsék: 

Óh gyönyörűség! 
 

Tornác fölött 
szédülve és legyet riasztva 
fúl a cseléd, liheg a gazda; 

álmai: friss sörök, mély pince, hűs jég... 
Óh gyönyörűség! 

 
Boldog a nap: 

de boldogság a vágy gyürűsse! 
Boldog a nap, s vágyik a hűsre... 

Szeretlek s bújok tőled, lángderűs ég! 
Óh gyönyörűség! 

 



2 Polányi Hírmondó 2015. augusztus 
 

Magyarpolányi Passió 
 

Egészséges az itt élő emberek lel-
külete - hangsúlyozta Pataki And-
rás író-rendező a falu új passiójá-
nak bankettjén, amelyet június 
21-én tartottak a Faluházban. 

A Magyarpolányi Passió szakmai 
gárdája mellett összegyűltek a fa-
lu lakóiból álló szereplők és más 
közreműködők, akiknek Grőber 
József polgármester megköszönte 
az összehangolt munkát. 

Köszönet a fantasztikus zenekar-
nak, Papp Gyula vezetésével, aki 
a billentyűk szakavatott zsenije, s 

többek között a P.Mobil, Skorpió 
együttes legendás alakja. 

Köszönet a lenyűgöző jelmeze-
kért Húros Annamáriának, aki a 
magyar színházi élet egyik legki-
emelkedőbb alakja, munkáival 
megannyi előadás alkalmával ta-
lálkozhatott a közönség. 

"Az élő zene és a jól kidolgozott 
szerepek által egy grádiccsal fel-
jebb tettük a passiójátszás ha-
gyományát" - fogalmazott Grőber 
József polgármester, majd min-
den résztvevőnek átadott egy hűtő 

mágnest, hogy a következő bemu-
tatóig őrizzék az előadás emlékét. 

A bankett a finom vacsora elfo-
gyasztása után éjfélig tartó tánc-
mulatsággal zárult, melyen 
Kaszap Emőke szolgáltatta a re-
mek talpalávalót. 

Krisanné Papp Andrea 

 

 

 

Magyarpolányi Passió a számok tükrében 

A mindenki által ismert nehézsé-
gek ellenére Magyarpolány Ön-
kormányzata, a "Magyarpolá-
nyért, Nemzeti Örökségünkért" 
Alapítvány és a Szent László 
Egyházközség Képviselő-
testülete sikeresen megrendezte 
az új Magyarpolányi Passiót, 
amely nem csak nézői, hanem 
szakmai körökben is osztatlan si-
kert aratott. Had álljon itt Dörner 
György színművész véleménye, 
aki szerint az új Magyarpolányi 
Passió nem országos, hanem vi-
lágra szóló szenzáció. Ezt a vé-
leményt támasztja alá a június 

elején az olaszországi Sordevolo-
ban megrendezett Europassio 
Kongresszuson bemutatott Ma-
gyarpolányi prezentáció, amely 
12 ország 36 küldöttsége körében 
is elismerést váltott ki. 

Most beszéljenek erről a számok: 

Kiadások összesen: 11.256.996 Ft             
Bevételek összesen: 8.605.700 Ft 
Különbözet: 2.651.296 Ft 

Tehát három millió forint alatt 
van a veszteségünk úgy, hogy egy 
5,3 millió forintos pályázatunk 
még elbírálás alatt áll. Pozitív el-
bírálás esetén a hiány mérséklőd-

het, vagy akár a rendezvény nye-
reségessé válhat. Amit nagyon 
szeretnék kihangsúlyozni, hogy a 
Passiós Téglajegyek jegyzéséből 
2.655.000 Ft (!!!) folyt be, amely 
minden kétséget kizáróan  igazol-
ja korábbi helyzetértékelésünket, 
és döntésünk helyességét. Termé-
szetesen nincsenek forintosítva az 
ital, élelmiszer, szállás és tárgyi 
eszköz felajánlások, és azon sok 
önkéntes munkája, melyek együt-
tesen vitték sikerre az új Magyar-
polányi Passiót.  
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Valamint nem tartalmazza a fenti 
számadat Pataki András író-
rendező döntését, aki mind az 
írói, mind a rendezői honoráriu-
mát Magyarpolány községnek 

ajánlotta fel. Talán a mű sikerén 
is túlmutat az az összefogás az a 
közösségi munka, amely egymást 
erősítve, támogatva, vitte sikerre 
a Magyarpolányi Passiót. Ebben 

az évben képződött költségek 2/3-
a jövőre már nem jelentkezik, te-
hát minden reményünk megvan 
arra, hogy a 2016-os Magyarpo-
lányi Passió nyereséggel zárul, 

így eleget tehetünk azon válla-
lásunknak, hogy a Magyarpo-
lányi Szent László templom 
felújítását támogatni tudjuk. E 
lap hasábjait is szeretném fel-
használni arra, hogy még egy-
szer megköszönjem minden 
szereplőnek, segítőnek, támo-
gatónak a munkáját, kitartását, 
és hitbe vetett akaratát, melyek 
együttesen alapozták meg a 
Passió sikerét, mert bármely 
feltétel hiányában ez a siker 
nem jöhetett volna létre. E rö-
vid beszámolómat azzal feje-
zem be, hogy JÖVŐRE! VE-
LETEK!! FOLYTATJUK!!!  

Grőber József 
polgármester

 

Falubölcső

Sikeres falubölcső programot in-
dított Magyarpolány civil társa-
dalma. Az ötlet kipattanásától né-
hány hét telt el, melynek tükrében 
bátran kijelenthetjük, az ötletből 
Magyarpolány lakossága progra-
mot csinált. Álljon itt néhány sor-
ban az ötletgazda Kauker László-
né Trudy gondolata a falubölcső-
vel kapcsolatban: 

„Honnan jött az ötlet? Ahogy az 
ember korosodik, egyre többször 
gondol vissza gyerekkorára. Kell, 
hogy legyenek gyökereink, hogy 
kötődjék valahova az életünk. Az 
ember szíve visszahúz a bölcsőjé-
hez. Fontos a kötődés, nemcsak a 
családhoz, közösséghez, hanem a 
szülőfaluhoz, de akár egy-egy 
tárgyhoz is. 
Miért bölcső? Gyakorló nagy-
mama vagyok, és azt gondolom, a 
babának az a legjobb. A kiságy 
helye általában a szobában van,  
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de a bölcső bárhol elhelyezhető, 
így a gyermekre rá tudunk pillan-
tani főzés, vagy egyéb munka 
közben is. Ezen kívül a bölcsőnek 
és a ringatásnak számtalan más 
jótékony hatása is van az újszü-
löttre. 

Megtapasztalhattam, hogy adni 
öröm. Különösen örültem annak, 
amikor elmondtam ötletemet a 
nyugdíjas klubban és a klubtagok 
egyből a kezdeményezés mellé 
álltak. Pálláné Magdi felajánlotta 
a családjuk régi bölcsőjét, a 
nyugdíjasklub tagjai pedig pénz-
adománnyal járultak hozzá a kö-

vetkező bölcső vásárlásához. A 
bölcsők egy kis táblácskát kap-
nak, valamint, egy emlékkönyvet 
nyitunk az, újszülöttek adataival. 
Távlati terv, hogy annyi bölcső 
legyen, hogy még azok a nagyszü-
lők is kölcsön tudjanak kérni 
egyet-egyet arra az időre, amíg 
az unokájuk náluk vendégeskedik. 
Bízok benne, hogy a kezdeménye-
zést a fiatalok örömmel fogadják, 
valamint, hogy a generációk is 
közelebb kerülnek ezáltal egy-
máshoz.” 

(Kaukerné Gertrúd) 

Az első falubölcső az ötletgazda 
adománya, melyet vele együtt, 
Szabolcsi Emmának adtunk át. A 
második, Wágner Lucát ringatja, 
melynek átadásán jelen volt a 
Rozmaring Nyugdíjas Klub elnö-
ke, Györkös Károlyné is. A har-
madik bölcső Magdi néni adomá-
nya, melynek restaurálását Tálasi 
Tamás végezte gondos szakérte-
lemmel, adományként. Ezt a böl-
csőt augusztus elején adjuk át 
Szabó Jordánnak. És még nincs 
vége, mert az év végéig még hat 
kis bölcsőre lesz szükség, me-
lyekből három hamarosan elké-
szül, és várja Magyarpolány új 

kis lakóit.  Legyen ez a néhány 
bölcső kapocs a szülőföld és szü-
löttje között, melyekhez mindig 

vissza lehet térni, akkor is, ami-
kor már talán a szülők sem lesz-
nek az élők között, de ezek a böl-
csők itt lesznek oldalukon a ben-
nük ringatottak névsorával, és az 
új jövevények iránti várakozással.   
Végül szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak a jó szándékú 
segítőkész lakosoknak, akik tá-
mogatták és támogatják ezt a szép 
kezdeményezést. 

Grőber József 
polgármester

 

A Falubölcső programról védőnői szemmel 

Hazánkban a legtöbb szülő baba-
ágyban altatja csemetéjét. Jó tud-
ni azonban, hogy a bölcsőnek  a 
fejlődés szempontjából is fontos 
szerepe lehet. 

Minden csecsemő és kisgyermek 
ösztönösen igényli a hintamoz-
gást, mely egyrészről a pocakban 
eltöltött kilenc hónap alatti, mag-
zatvízben való ringatózásra emlé-
kezteti, másrészről pedig a leg-
jobb módja annak, hogy megnyu-
godjon. Ezzel a mozgással maga 
köré teremti az anyaméh védett, 

kényelmes és megnyugtató érzé-
sét, mely harmóniával tölti el a 
babát, elcsendesedik, megnyug-
szik, elalszik. Kevesen tudják, 
hogy ez a mozgásfajta, túl a fent 
említett hatásokon, stabilitást és 
egyensúlyérzéket is ad a babának, 
mely később a mászás, járás fej-
lődésében fontos szerepet fog ját-
szani, sőt még a beszédfejlődésre 
is kihatással lehet. Amerikai kuta-
tók már a várandósság tizedik he-
tétől kezdve ajánlják az anyukák-
nak például a napi fél óra hinta-
székben való ringatózást, mivel a 

baba egyensúlyérzékét már ilyen 
korban is fejleszteni lehet. Az 
anyukák ölelő karját ugyan sem-
mi sem tudja pótolni a szülést kö-
vetően,  egy bölcső mégis nagy 
segítség lehet a babák minden-
napjaiban. Vannak olyan csecse-
mők, akik számtalan kipróbált 
módszer ellenére csak és kizáró-
lag akkor érzik jól magukat, ha 
ringatják őket, illetve mozog alat-
tuk valami. A leleményes szülők 
ilyenkor szerzik be a kényelmes 
és több funkcióval ellátott baba-
hintát, kengurut, vagy hosszú 
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sétára indulnak a babakocsival, 
esetleg autózni viszik a csöppsé-
get. A legkézenfekvőbb és leg-
jobb módszer azonban a bölcső, 
melynek hasznosságára példa, 
hogy már őseink is kivétel nélkül 
ezt használták. 

Modern korunk találmánya csu-
pán a gyermekágy. Sok szülő fé-
lelme, hogy a gyermek kieshet a 
bölcsőből, így inkább meg sem 
kísérlik a használatát. Ezeket az 
aggályokat el kell oszlatnunk, 
ugyanis ma már nagyon biztonsá-
gos és stabil bölcsők közül vá-
laszthatunk, melyek sohasem 
fognak egy bizonyos ponton túl-
lendülni és a gyermek testi épsé-
gét veszélyeztetni. Azt azonban 
mindenképpen tudnunk kell, hogy 
a bölcsők használata csak addig 
ajánlott, míg a baba nem tud fe-
lülni, négykézlábra emelkedni. 
Ha elérte azt a kort, amikor már a 
fejlődése ezen a szinten van, vál-

tanunk kell a gyermekágyra. 
Természetesen a gyermek tovább-
ra is igényelni fogja a ringató, 
hintáztató mozgást, viszont kis-
gyermekkorban már a hinta és a 
játékos, mozgással kombinált 
mondókák fogják átvenni a fősze-
repet, melyeknek szintén nagy 
szerepe lesz az egyensúlyfejlődés 
szempontjából. Mindezeket figye-
lembe véve a Magyarpolányban 
indított falubölcső programot 
szakmailag fontosnak, és minden 
településnek követendőnek tar-
tom. 

Ódorné Zsuponyó Anita 
védőnő

 

Anyakönyvi hírek 

Sok szeretettel köszöntjük fa-
lunk 80 éves és annál idősebb 
lakóit , akik július, augusztus, 
szeptember hónapban ünneplik 
születésnapjukat: 

Ádám Andrásné 82. 
Darmó Emília 84. 
Dubics Józsefné 91. 
Grőber Mátyásné 82. 
György Gyuláné 81. 
György Józsefné 85. 
Hubai Dénes 85. 
Jáger Ferencné 80. 
Meinczinger János 95. 
Meinczinger Jánosné 84. 
Mészáros Ernőné 85. 
Nagy Béláné 80. 
Philipp H. Joachim 80. 
Svéda Pálné 85. 
Vágner Jánosné 85. 
Veisz Gyuláné 83. 
Veisz Istvánné 83. 

Veisz János 85. 
Veisz Mártonné 84. 
 
Jó egészséget kívánunk nekik! 
 

 
 
 
Házasságot kötöttek: 

Szabados Zsolt – Farkas Katalin 

Kozma István – Polt Angéla Má-
ria 

 
Házasságkötésük alkalmából sok 
boldogságot kívánunk! 
 
Köszöntjük községünk legif-
jabb lakóit! 
 
Wágner Péter és Wágner Beatrix 
kislányát Lucát 

Szabolcsi István és Koller Anita 
kislányát Emmát 

Szabó László és Mácz Zsuzsanna 
kisfiát Jordánt 
 

Magyarpolány Község 
Önkormányzata nevében 

Kovács Györgyné 
anyakönyvvezető
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Tájékoztatás lomtalanításról 

Ismételten szeretném felhívni a 
lakosság figyelmét, hogy lehető-
ség van évi egyszeri ingyenes 
lomtalanítás kérésére az Avar kft-
nél. 

A lomtalanítást a 748-038-as tele-
fonszámon lehet  igényelni. A te-
lefonon történő bejelentéshez szí-
veskedjenek előkészíteni a sze-
métszállítási díj számlát, mivel 

arra szükség van az azonosítás-
hoz.     

Veszélyes hulladékot a lomtalaní-
tás során nem lehet kirakni, azt az 
Ajkai szeméttelepen /Ajka, Úrkú-
ti út / lehet  leadni 8-14 óráig. 

A fentiekkel kapcsolatban bővebb 
tájékoztatást talál az AVAR KFT 
által most kiküldött számlák mel-
lett található hírlevélben, amit ké-

rem, hogy szíveskedjenek átta-
nulmányozni.  

Kérem, hogy településünk tiszta-
sága, rendezettsége érdekében 
minél többen éljünk a fenti lehe-
tőségekkel! 

Grőber József 
polgármester

 

EINLADUNG

Die Deutsche 
Nationalitätenselbstverwaltung in 
Magyarpolány lädt Sie, Ihre 
Familie und Freunde am 19. 
September 2015 (Samstag) zum 
traditionellen Deutsche 
Nationalitäten Tag ein. 
 
Programm und Teilnehmer: 
 
15.00 Uhr  Heilige Messe, danach 
musikalische Aufmarsch zum 
Dorfhaus 

16.00 Uhr  Kulturprogramm: 
- Ungarndeutsche  Volkshymne 
- Ungarische Volkshymne 
- Eröffnung – Begrüssung 
- Nationalitäten Kindergarten, 

Magyarpolány 
- Nationalitäten Grundschule, 

Magyarpolány 
- Nationalitätenchor, Ajkaren-

dek 
- Tanzgruppe aus Városlőd 
- Nationalitätenchor,  Ganna 

- Nationalitätenchor, Magyarpo-
lány 

- St. Ladislaus Chor, Magyarpo-
lány 

- Schwäbische Tanzgruppe, 
Magyarpolány 

18.30  Uhr  Abendessen für die 
Gäste 

19.30  Uhr  Schwäbenball  (das 
Orchester: Johann’s Kapelle) 
 
Der Eintritt ist kostenlos!

MEGHÍVÓ  

A Magyarpolányi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat meghívja 
Önt, az Ön családtagjait és bará-
tait a 2015. szeptember 19-én tar-
tandó, hagyományőrző német 
nemzetiségi napra. 
 
Programok és résztvevők: 

15.00  Német nyelvű szentmise, 
azt követően zenés levonulás a 
tájházba 

16.00   Kultúrprogram: 
- magyarországi németek him-

nusza 

- magyar himnusz 
- megnyitó – köszöntők 
- Nemzetiségi Óvoda, Magyar-

polány 
- Nemzetiségi Általános Iskola, 

Magyarpolány 
- Nemzetiségi Énekkar, Ajka-

rendek 
- Rozmaring tánccsoport, Vá-

roslőd 
- Nemzetiségi kórus, Ganna 
- Nemzetiségi dalkör, Magyar-

polány 
- St. László kórus, Magyarpo-

lány 

- Sváb tánccsoport, Magyarpo-
lány 

18.30  Vacsora a meghívott ven-
dégek részére 

19.30 Svábbál (a Johann’s 
Kapelle zenekarral). 
 
A belépés ingyenes! 

Dekovics Andrásné 
MNNÖ  elnök

 

 



2015. augusztus Polányi Hírmondó 7 

Nyári táborok a Tájházban 

Gyönyörű falunk iránti érdeklő-
dést mi sem bizonyítja jobban an-
nál, hogy szinte egész nyáron tá-
borok vannak a Tájházban. Amel-
lett, hogy az itt eltöltött vendégéj-
szakák remek bevételi forrásai a 
falunak, egy rövid idézettel sze-
retném felhívni kedves figyelmü-
ket ennek az épületnek a jelentő-
ségére, arra, hogy miért is fonto-
sak számunkra az itt bemutatott 
eszközök, tárgyak és persze maga 
az épület:  

"Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni 
magunkat a világmindenség óriá-
si körforgásában - ebben az időt-
len, végtelen folyamatban - is-
mernünk kell múltunkat, szemé-
lyes gyökereinket, valamint törté-
nelmünket is. Ismernünk kell ősi 
mítoszainkat, művészetünket a 
népművészet motívumkincsét, 
mely kristálytiszta jelrendszerrel 
jeleníti meg az adott népcsoport 
mindenkori életérzéseit. Csak úgy 
tudjuk megtalálni helyünket, ha 
a természet törvényeinek tisztele-
te mellett tiszteljük őseinket, ha-
gyományainkat, pontosan ismer-

jük identitásunkat, és ennek tu-
datában éljük modern életünket, 
illetve adjuk tovább mindezt utó-
dainknak." 

( Kubinyi Anna ) 

Az itt eltöltött idő alatt, a gyer-
mekek a tájházon keresztül bete-
kintést nyernek a régi idők vilá-
gába (a múltunkba), megismer-
kedhetnek a katolikus sváb lakos-
ság használati tárgyaival, eszkö-
zeivel, népviseletével, építészeti 
sajátosságával.  

Az épület remek helyszínéül 
szolgál különböző kézműves te-
vékenységeknek, vetélkedőknek, 
ügyességi feladatoknak, táncbe-
mutatóknak, sütögetéseknek, tá-
bortűz gyújtásnak. A programok 
sokszínűsége, a szervezők fantá-
ziáján múlik, azonban a Kálvária 
megtekintése -érthető módon- va-
lamennyi csoport kötelező prog-
ramja.  

Itt szeretném megemlíteni és kü-
lön köszönetet mondani Weisz 
Józsefnek, aki minden alkalom-
mal kitárja a templom és a kápol-

na kapuit, valamint részletesen 
bemutatja az érdeklődők számára. 
Barátságos, közvetlen hangvétele 
pedig csak fokozza azt az élményt 
és látványt, amiben részesülnek 
az ide látogatók. 

A gyönyörű környezeti adottsága-
inkon kívül, büszkeséggel és 
örömmel tölt el bennünket, hogy 
a helyi kézműveseink: Királyné 
Ili néni, Kámi Éva néni, Miklós 
bácsi, a mai napig ápolják és be-
mutatják az ide kiránduló gyer-
mekek nagy örömére a kukorica-
csuhé fonás, szövés, agyagozás 
mesterséget, régi, vicces történe-
tekkel gazdagítva az itt eltöltött 
időt.  

Búcsúzáskor fáradtan, de meg-
elégedetten és élményekben 
gazdagon távoznak a csopor-
tok! Reméljük, hogy a mi kis fa-
lunk iránti érdekl ődés a továb-
biakban is megmarad és egyre 
több érdeklődőt vonzanak érté-
keink, hagyományaink, kultú-
ránk, amelyekre mindnyájan 
méltán büszkék vagyunk!

 

„Nincs erősebb egy elszánt önkéntesnél!” 

2013. márciusától ismét tevé-
kenykedik településünkön a Pol-
gárőr Egyesület. Létszámát te-
kintve egyelőre nem sok 17 fő, de 
a tagok jól ismerik egymást. A 
többségük helyi lakos, 80%- a 
férfi és még „anno” volt katona, 
tehát alapvető katasztrófavédelmi, 
bűnmegelőzési ismeretekkel ren-
delkeznek. Kiválóan alkalmasak 
arra, hogy megfelelő szakmai irá-
nyítás mellett segítségére legye-
nek a lakosságnak.  

Célunk a bűncselekmények meg-
előzése, a közlekedés biztonságá-
nak megszilárdítása, vagyonvéde-

lem érdekében önkéntes tevé-
kenységet kifejtő összefogás, és a 
rendszeres működés összehango-
lása. 

Feladatunk a lakosság biztonság-
érzetének javítása, rendezvények 
lebonyolításánál helyszín biztosí-
tása, nyári idegenforgalmi idény 
erősített szolgálattal való ellátása, 
rendőrséggel közös szolgálat 
szervezése. A polgárőr szolgála-
tunk gépkocsis, gyalogos illetve 
figyelőszolgálati tevékenységből 
áll, kiemelt figyelemmel az isko-
lák, óvoda, egyéb közintézmé-

nyek, pincék, közterületek tekin-
tetében. 

Polgárőrségünk aktívan részt vál-
lal katasztrófák elhárításában, 
mint pl: árvíz veszély elhárítása. 
Többen közülünk, több órát vál-
laltak eltűnt személy keresésében. 
A legtöbben azonban a Passió 
ideje alatt találkozhattak a sárga 
mellényes polgárőrökkel. Hete-
ken át napi szolgálatokat vállaltak 
a technikai felszerelés őrzésében, 
illetve az előadások zavartalan 
lebonyolításának biztosításában. 
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Fontos elmondanunk, hogy 2014 
évben a Megyei Polgárőrségek 
Szövetsége Farkas Mihály elnö-
köt Szent László emlékplakettel 
tüntette ki áldozatos, aktív önkén-
tes polgárőr munkájáért. 

A polgárőrség eddig használt au-
tójának műszaki állapota az el-
múlt évben oly mértékben lerom-
lott, hogy a polgárőrök saját gép-
kocsival biztosították a rendszeres 
szolgálatot. 

Június elején a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz be-

nyújtott pályázatunkat pozitívan 
bírálták el, így egy új polgárőr au-
tó vásárlására nyílt lehetőségünk. 
Ezzel az egyesület technikai fel-
szereltsége teljes mértékben biz-
tosítja a tagság számára a megfe-
lelő szakmai munkát. 

Szeretnénk tovább bővíteni, fiata-
lítani tagságunkat is, ezért várjuk 
azok jelentkezését, akik betöltöt-
ték 18. életévüket, büntetlen előé-
letű magyar vagy Magyarorszá-
gon letelepedett, illetve magyar-
országi tartózkodási engedéllyel 
rendelkező nem magyar állam-

polgárok, akik a  polgárőr szerve-
zet célkitűzéseivel egyetértenek, 
azok megvalósítása érdekében 
önként, díjazás nélkül szabadide-
jükben tenni kívánnak és sikeres 
polgárőr alapismereti vizsgát 
tesznek. A belépéssel kapcsolat-
ban bővebb információt nyújt 
személyesen Farkas Mihály – el-
nök, vagy telefonon 06-20/310-
6556. 

Magyarpolány Polgárőrség 
Egyesülete

 

Horváth Andor újabb szerepben mutatkozott be Magyarpolányban teltház előtt

Kósza szél címmel Szécsi Pál em-
lékére összeállított előadást él-
vezhettük Horváth Andor színmű-
vész előadásában június 26-án a 
Faluházban. 
 
Az est megszervezését nagy ér-
deklődés fogadta. Ez egyrészt ta-
lán köszönhető volt az előadó 
személyének, akit a Magyarpolá-
nyi Passióban Jézus szerepében 
mindannyian megkedveltünk, va-
lamint Szécsi Pál legendás dalai-
nak. A zenés időutazáson nem 
csak a jól ismert és közkedvelt 
slágerek csendültek fel, hanem az 

énekes fordulatokkal teli életét 
is megismerhette a nagyszámú 
közönség. Szécsi Pál legtöbb 
dala a szerelemről, vagy annak 
elmúlásának fájdalmáról szól. A 
közönség soraiban ülők közül 
sokan találkozhattunk már 
ezekkel az érzésekkel és talán 
ezért is hallgatjuk őket olyan 
szívesen újra és újra. Horváth 
Andor tolmácsolásában a közel 
két órás emlékest során 18 köz-
ismert dal csendült fel, melyek 
közül a közönség többet is 
örömmel énekelt az előadóval 
együtt.

 

Szép volt fiúk és lányok! – év végi „leltár” 

Az iskola év végi tanulmányi 
eredménye: 4,18.  

Kitűnő tanulók: Bolla Botond, 
Katona Blanka, Mayer Luca, 
Megyimórecz Fanni, Poscher Bá-
lint, Viasz Hanna (4. o.)György 
Panna, Paksi Áron (5. o.), Mayer 
Anna, Unger Anna (6. o.), Kis 
Rajmond (7. o.)Szabó Júlia (8. o.) 

Az év tanulói: Viasz Hanna 4.o., 
Szabó Júlia 8.o. 

Sok színes programunk volt az 
idén: 

A hagyományos nyárbúcsúztató, 
akadályverseny, Márton nap, far-
sangi karnevál, gyereknap ese-
ményein túl igyekeztünk változa-

tos programokat kínálni a gyere-
keknek. 

Az alsó tagozatosok a helyi 
könyvtárban kézműves foglalko-
záson, húsvéti játszóházon vettek 
részt. Novemberben a szülők és a 
Szülői Szervezet támogatásával 
Veszprémben színházlátogatáson 
a Süsü a sárkány című darabot 
nézték meg. 
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Nemzetközi cserekapcsolatunk 
keretében 4. osztályosaink Auszt-
riában tölthettek egy hetet, az 
osztrák gyerekeket  májusban lát-
tuk vendégül  

A tavasz folyamán a 4.-5.-6. osz-
tályosok egy napot tölthettek 
Bűvösvölgyben a Médiaértés Ok-
tató Központban Budapesten.  

5. osztályosaink -  a Devecseri 
Tankerület jóvoltából – ingyenes 
kiránduláson voltak Fertődön és 
Nagycenken. 

7-8. osztályosaink a Magyar 
Nemzeti Múzeum „Századok sát-
ra” rendezvényén voltak Vesz-
prémben. 

Felsősök vettek részt az ajkai 
Nagy László Könyvtár Olvass és 
írj Anna Frankkal - könyvtári fog-
lalkozásán, a veszprémi Petőfi 
Színház Légy jó mindhalálig mu-
sical előadásán. 

Támop projekt keretében 
drogprevenciós eseménysorozat 
zajlott  májusban szintén a felső 
tagozatosok részvételével. 
Tanulmányi versenyeken is kép-
viseltettük magunkat: összesen 19 
járási, területi, országos szervezé-
sű megmérettetésen 50 tanulónk 
vett részt. Többek között matema-
tika, magyar, történelem, bioló-
gia, földrajz és német versenye-

ken szerepeltek szépen a gyere-
kek.  

Fábián Patrik 8. osztályos tanu-
lónk a 11. Neumann Nemzetközi 
Tehetségkutató Programtermék 
Verseny országos döntőjébe jutott 
operációs rendszerek kategóriá-
ban, ahol a középiskolások között 
sikeresen szerepelt. 

Sportversenyek is voltak szép 
számmal. A diákolimpián a kö-
vetkező sportágakban indultunk: 
floorball, labdarúgás, kézilabda, 
asztalitenisz, aerobik, atlétika, 
mezei futás.  Idén a Bakonyalja 
Kupán sorozatban 3. alkalommal 
hódítottuk el az első helyet, így a 
vándorkupa a mi iskolánkban 
megtalálta helyét, nálunk marad 
már végleg. 

Még évvégére is jutott a sikerek-
ből. Focistáink a diákolimpia kis-
iskolák foci versenyszámában or-
szágos döntőbe jutottak és Békés-
csabán a 6. helyet szerezték meg.  
Nagyon büszkék vagyunk a csa-
patra és mindenkinek köszönjük a 
segítséget:  Nagy Tibor edzőnk-
nek, Polt Péternek, a devecseri 
tankerületnek, a szülői munkakö-
zösségnek, a játékosok szüleinek. 

Búcsúzó nyolcadikosaink sikere-
sen vették a felvételi, az iskolavá-

lasztás akadályait. Közülük 11-en 
gimnáziumban (Lovassy, Vetési –
Veszprém; Bródy – Ajka; Lóczy 
– Balatonfüred; Jurisics – Kő-
szeg) 4-en szakközépiskolában 
(Szent-Györgyi –Ajka, Táncsics-
Veszprém; Pápai Gazdasági; As-
bóth-Keszthely), 3-an szakiskolá-
ban (Táncsics-Veszprém, Szent-
Györgyi –Ajka; Pettkó-Bábolna) 
folytatják tanulmányaikat.  

Természetesen a szép eredmé-
nyek, sikerek, programok mögött 
ott állnak a felkészítő pedagógu-
sok,  a  munkánkat segítő szülők. 
Lelkes munkájukat köszönöm! 

A tanév lezárult június 15-én, 
másnap már indult a napközis tá-
bor 50 résztvevővel, német nyelvi 
felkészítőt is tartottunk, ahol a 
gyerekek a nyelvvizsgára készül-
tek. Augusztus elején 40 tanulónk 
a zánkai Erzsébet táborban tölt el 
egy hetet. Aztán újrakezdjük…. 
 
De addig is:  

Minden tanulónknak,  kollégák-
nak, szüleiknek élményekkel teli 
szép szünidőt kívánok! 

Baumgartner Zsoltné 
igazgató

 

A tévé káros hatásai a gyermekekre 

Sajnálatos módon ma a TV gyer-
mekcsőszként funkcionál a csalá-
dokban. Egy gyermek átlagban 
napi 1.5-3 órát ül a készülék előtt. 
Egy Európai szintű felmérésből 
kiderült, hogy térségünkben a 
magyar gyermekek kapják a leg-
nagyobb szabadságot a műsorok 
megválasztásában (Reserarch In-
ternational). Mire egy gyermek 
18 éves lesz átlagban 200 000 
erőszakos eseményt és 40 000 

gyilkosságot lát (Huston, A.C. 
al.,1992). Ezek az adatok tények. 
De nem mehetünk el az ilyen 
gyermekekről tudósító adatok 
mellett közömbösen, nem hagy-
hatjuk szó nélkül őket. A gyer-
mekekkel kiemelten törődni tár-
sadalmi felelősség, hiszen ők a 
jövő zálogai, ők hordozzák az el-
következendő évek minőségét. 
Tehát feltétlenül fel kell tenni a 
kérdést: Miként hat a gyermekek-

re az ilyen ”automatikus” tv né-
zés? 

Az órákig tévéző és felügyelet 
nélkül hagyott gyermekre a tv né-
zés erős, hosszan tartó negatív ha-
tással bír. 

Miként hatnak a kiskorúra a ké-
szülék előtt töltött órák? 
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1. Értékrend 
Életkori sajátosság, hogy a gyer-
meknek nincs kialakult értékrend-
je, nem tudja, mi válik hasznára, 
mi okoz kárt neki.  A műsorvá-
lasztékból sem képes tudatosan 
választani, irányítani kell. Amit 
lát, az mind felhalmozódik benne, 
s előbb-utóbb meglátszik a visel-
kedésében. A gyermek utánzás és 
minta alapján tanul, tehát ha egy 
hőst szimpatikusnak talál, akkor 
leutánozza viselkedését, öltözkö-
dését.  Gondoljuk végig, milyen 
következménye van egy szimpa-
tikus, de amúgy agresszív szerep-
lő modellkövetésének. 

2. Agresszió 
Ha egy gyermek agressziót lát a 
tv-ben, azt nem tudja feldolgozni, 
szorongást vált ki belőle, ill. fel-
halmozódva indulatokat szül. A 

híradókban, filmekben, rajzfil-
mekben látott agresszió, annál ve-
szélyesebb, minél valóságosabb-
nak látszik a környezete. A gyer-
mek 3-7 éves korig még nem tud-
ja különválasztani a valódit a fan-
tázia világától. 

3. Figyelem 
Pedagógusok egyre többet pa-
naszkodnak a hiperaktívnak tűnő, 
folyton izgő-mozgó gyerekek mi-
att. A gyermek hatalmas tudás-
vággyal rendelkezik, mindenre 
kíváncsi, szinte odaragad a készü-
lék elé. A képernyő letaglózza, ál-
landóan vibrál, és mindig új, szí-
nes ingerekkel kelti fel a figyel-
met. Az órákig tartó tv nézéshez  
szokott gyermeket nehéz  már le-
kötni mesével, játékkal. Ez már 
nem érdekes számára, ill. nem is 
tud rá odafigyelni. 

4. Játék 
A gyermek fő tevékenysége a já-
ték, a játékban dolgozza fel napi 
negatív ill. pozitív élményeit, és 
játssza ki magából a feszültsége-
ket, készül föl a felnőttkori szere-
pekre ( mamás-papás, boltos já-
ték……).  Nem szabad hagyni , 
hogy  a tv nézés elvegye az időt a 
játéktól, és így feldolgozatlan in-
formációk maradjanak a gyer-
mekben. A kicsiknek nagy a 
mozgásigényük is, óvodás korban 
mozgások koordinációja, össze-

rendezettsége indul fejlődésnek. 
A sok egy helyben való ülés 
nemhogy segíti a mozgás fejlődé-
sét, még a meglévő szintet is visz-
szavetheti (szem romlása, izmok 
passzivitása, mozgáshiány okozta 
kövérség). 
5. Háttérzaj 
Ha egy lakásban állandóan szól a 
tévékészülék, a gyermekek is igé-
nyelni fogják, mint háttérzajt, ha 
felnőnek ( mintakövetés). Ilyen 
családoknál fennáll a veszélye 
annak, hogy csak a tv nézés köz-
ben, „félüzemmódban” beszél-
getnek, ill. a családi programok, 
kirándulások, sporttevékenységek 
állandóan a napi műsorhoz iga-
zodnak. 

Ez a cikk a teljesség igénye nél-
kül készült, remélhetőleg segített 
felhívni a figyelmet a TV nézés 
ártalmaira. 

Végül nézzük meg a téma napos 
oldalát, hisz van a médiának pozi-
tív hatása is. A jól megválasztott 
műsorok növelik a gyermek tu-
dásszintjét, ismeretanyagát. Bő-
vül a szókincse, tágul a világképe. 
Ennek persze feltétele a szülői 
kontroll, a napi maximalizált idő, 
a szülői értékadás valamint a tv-
ben látott negatív információk 
megbeszélése. 

Ódorné Zsuponyó Anita 
védőnő

 

Nagyszerű sikerek a Sportegyesületnél a 2014-2015-ös futball évben. 

A Felnőtt mellett U-21 es csapat-
tal szerepeltünk az előző bajnok-
ságban. 
Először az U-21 es csapat sikeré-
ről számolunk be, amely ezüstér-
met szerzett: 

A bajnokság kezdetétől egyenle-
tes teljesítményt nyújtottak a fiúk. 

Az őszi szezon végén is a harma-
dik helyen álltak. A tavaszi sze-
zonban is a jó szereplésnek kö-
szönhetően az 1-3. helyen voltak 
és végül egy ponttal lemaradva 
lett a csapat ezüstérmes a Zirc-
Dudar mögött, 17 győzelemmel, 
2 döntetlennel és 5 vereséggel.  

A legjobb góllövők: 
Vencel Patrik 35 gól, Szabó Dá-
niel 16 gól, Kupovics László 10 
gól. 
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A csapat tagjai: 
(elől a legtöbbször szerepeltek) 
Lakner Dávid, Szabó Dávid, Sza-
bó Dániel, Venczel Patrik, 
Kirchner Benjámin, Egervári 
Ádám, Kupovics László, Bencsik 
Dávid, Pad Róbert, Ellmann Ti-
bor, Vass Krisztián, Vér Kornél, 
Szaniszló Csongor, Németh Bar-
nabás, Németh Bence, Rosta 
Ádám, Lakner Balázs. 
 
Szerepelt még: 
Temesi Bence, Véber Roland, 
Horváth Tamás. 
 
A 2015-2016-os futball éppen az 
U-21 helyett az U-19 es korosz-
tály szerepelhet öt túlkorossal ki-
egészülve, 23 éves korig, így több 
fiatalt kell beépíteni a csapatba. 
Mivel az új szezonban több és 
jobb csapatok lesznek, a cél az el-
ső-ötödik helyezés elérése. 
 
A felnőtt csapatnál: 
A csapat nagyon gyenge őszi sze-
replése (tizedik hely) után egy 
csodálatos tavaszt produkálva 
szerezte meg a harmadik azaz a 
bronzérmes helyezést. 
Egy-két jó igazolásnak és a sok 
téli felkészülési mérkőzésnek kö-
szönhetően sikerült egy stabil 

kezdőcsapatot kialakítani, plusz a 
cserék. 
Így sikerült tavasszal az utolsó 
mérkőzésig minden ellenfelet le-
győzni, egyedül a bajnok Zirc-
Dudartól kapott ki a csapat így 
sikerült az őszi tízedik helyről az 
előkelő harmadik helyezést elér-
nie a csapatnak. 
 
A legjobb góllövők: 
Ráday Roland 16 gól, Polt Péter 
13 gól, Piri Ottó 10 gól. 
 
A csapat tagjai: 
Elől a legtöbbször szerepeltek: 
Polt Péter, Gottfried Roland, 
Döbrösi Gergő, Ráday Roland, 
Bukovics Máté, Tölgyesi Attila, 
Véber Roland, Piri Ottó, Temesi 
Bence, Szállási Bálint, Tóth And-
rás, Vágner Patrik, Baracskai Gá-
bor, Temesi Bence, Mód Gergely, 
Vöröskői András, Lakner Balázs. 
 
Szerepelt még: 
Pad Róbert, Németh Barnabás, 
Havasi Zsolt. Ősszel Pavelka 
Zsolt kapus.  
 
Külön meg kell említeni a felnőtt 
csapat edzőjét, Polonkai Csabát, 
aki hét éven át vitte a csapatot, 
amellyel két bronzérmet nyert és 

több negyedik ötödik helyezést 
ért el. 
 
A 2015-2016-os év nagy kihívás 
az egyesület előtt, mind anyagilag 
mind sportszakmailag. Először 
szerepel az egész megyét átfogva 
a Megyei II. osztályban 16 csapat. 
A jó tavaszi folytatásban bízva, a 
célkitűzés az első-ötödik helyezés 
elérése a csapat számára. 
 
Mindenki előtt ismert, hogy az 
egyesület megnyert egy TAO-s 
pályázatot, egy új, a mai köve-
telményeknek megfelelő öltöző 
építésére. Az anyagiak a vállalko-
zók éves társasági adóiból és az 
önrészből jön össze, amelyhez he-
lyi önkormányzati támogatás 
szükséges, hogy az építkezés mi-
nél hamarabb elkezdődhessen. 
 
Egy új kulturált öltözőben, amely 
késő ősszel is, kora tavasszal is 
fűtve van, tiszta, szívesebben 
jönnek a gyerekek sportolni, ahol 
a futball mellett a plusz szabad-
idejüket kulturáltan el tudják töl-
teni. 

György Béla 
egyesületi elnök

 

Beszámoló a Köztéri híd felújításáról, és további terveinkről 

Elkészült a Köztéri közúti híd 
felújítása, melynek előkészítő 
megbeszélései már tavaly ősszel 
megkezdődtek. A tárgyalások 
eredményeképpen döntés szüle-
tett a felújítás munkamegosztásá-
ról az önkormányzat, és a Közút-
kezelő Zrt. között, valamint dön-
töttünk a munka megkezdéséről, 
melynek időpontját 2015. márciu-
sára tettük. A márciusi bejáráson 
véglegesítésre került a felújítási 
program, és megkezdtük az első 
építési szakasz végrehajtását, 

amely teljes egészében az önkor-
mányzati feladatvállalás volt. Mi 
a kőcsipkés betétek legyártását 
vállaltuk, melyet határidőre, és 
olyan minőségben készítettünk el, 
amely kivívta a hídépítő szakem-
berek elismerését. Itt ragadom 
meg az alkalmat és köszönöm 
meg a közmunkásainknak, akik 
kellő kreativitással, Kreiner Jó-
zsef vezetésével legyártották a 
sablont, és elkészítették az ele-
meket. Köszönetemet fejezem ki 
Unger Róbertnek, aki az egyes 

elemek gyártásához a technikai 
segítséget adta. Így vált lehetővé, 
hogy a költségvetésben erre a cél-
ra előirányzott 300 ezer Ft-ból 
még 10%-ot sem költöttünk el. A 
második ütem már látványosabb 
volt, és kisebb határidőcsúszással 
mindannyiunk megelégedésére 
elkészült. És jöhettek a virágok 
melyek a faluház udvarán vártak 
arra, hogy méltó helyre kerülje-
nek és szemet, lelket gyönyörköd-
tetően megkoronázzák 
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Magyarpolány egyik jelképét, a 
kőcsipkés hidat. 

A hídfelújítás első állomása an-
nak a Köztér felújítási koncepci-
ónak, amellyel most a képviselő-
testület foglalkozik. Jó hír, hogy a 
korábban elkészült tervek kisebb 
módosításokkal és a szükséges 
engedélyek beszerzése után al-
kalmasak arra, hogy egy ebben a 
témában kiírt pályázaton való 
eredményes szereplés komplett, 
és jól kidolgozott szakmai anyaga 
legyen. Ezzel párhuzamosan 
munkaasztalon van a Dózsa utcai 
járda megépítése, amely mind 
feladatban, mind annak pénzügyi 
vonatkozásában jelentősebb be-
ruházás. Gyorsítja a munkát, 

hogy ebben a témában is rendel-
kezésre áll korábban készült, és 
három építési szakaszra bontott 
terv, melynek egyik szakaszát a 
képviselők kisebb módosítással 
megvalósíthatónak tartanak. A 
másik két szakaszt viszont más 
nyomvonalon és más műszaki tar-
talommal látják kivitelezhetőnek. 
Miről is van szó? Ez a járda a 
Dózsa utca elejétől a Kossuth ut-
cai Pap hídig tartana. 

Lássuk most a járda egyes szaka-
szait: Az első szakasz az Ady ut-
cai bekötőúttól a buszmegállóig a 
menetirány szerinti jobb oldalon 
épülne meg. A második szakasz 
az első folytatása a Köztérig. A 
harmadik pedig a Köztértől a 

Kossuth utcában a Pap hídig tar-
tana a menetirány szerinti bal ol-
dalon, úgy, hogy a jelenlegi víz-
elvezető árkot lefednénk. Mind-
három szakasz közös jellemzője a 
felszín alatti vízelvezetés. Ennyit 
dióhéjban az előttünk álló felada-
tokról, és amint az elképzelések 
sok-sok szakmai konzultáció, és 
lakossági vélemény kikérésének 
eredményeként építési engedély-
ben végződik, megtettük az első 
nagy lépést a megvalósítás irá-
nyába. 

Tisztelettel: 

Grőber József 
polgármester

 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ 
2015. 08. 29. 

JÓKEDV – MÓKA – KACAGÁS 
 

Tervezett program: 

9:00   Térségi focibajnokság      

9:00–13:00  Délelőtti csinnadratta a Tájházban 
- ügyességi népi játékok 
- légvár, óriáscsúszda, rodeó bika 
- kirakodó vásár, térségi termékek bemutatója 
- Falatnyi pékség sütödéje 

14:00    Családi kerékpár verseny, ügyességi akadály pálya 

15:30   Bodza együttes zenés gyermekműsora 

16:30 - kézműves játszóház 
- lufi bohóc 
- arcfestés, csillám tetoválás 

19:00   „Ujjé a ligetben…” – Pegazus színház zenés műsora  
            
 
A programokra a belépés ingyenes. A programváltozás jogát az Önkormányzat fenntartja. 
 
 

 

Kiadja: Magyarpolány Község Önkormányzata 
Kiadásért felel: Grőber József polgármester Tel: 88/503-820 

Email: hivatal@magyarpolany.hu 


