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Rainer Maria Rilk 

Advent 

 

Havat terel a szél az erdőn,  

mint pehely-nyájat pásztora.  

S néhány fenyő már érzi sejtőn,  

miként lesz áldott-fényű fa,  

és hallgatózik. Szűz utakra 

feszül sok ága, tűhegye- 

szelet fog- készül, nő magasba,  

az egyetlen szent éj fele. 
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Újra az MTV-ben Magyarpolány, nálunk járt Borbás Marcsi 

November 10-11-én hosszú szer-
vezés és tervezés után vendéges-
kedett és forgatott a faluban a 
„Gasztro Angyal” nagysikerű 
gasztronómiai műsor teljes stábja 
élén a műsorvezetővel, Borbás 
Marcsival. Az általunk szervezett 
júniusi „Itthon vagy!” című szín-
vonalas turisztikai image film si-
kerén felbúzdulva álltunk neki 
férjemmel az egyik legismertebb 
magyarországi műsor faluba csá-
bításának. Tudtuk hogy itt is szin-
te mindenki nyomon kíséri hétről 
hétre a műsort, így biztosan min-
denki örülne Marcsinak, de ter-
mészetesen a hátsó szándékunk 
ennél sokkal nemesebb volt. Az 
idén 8 éve hogy helyinek mond-
hatjuk magunkat, az elmúlt évtől 
kezdtük érezni, hogy igazán ott-
honra leltünk és szeretnénk többet 
tenni a faluért. Csodálattal tölt el 
minket az a közösségi összefogás, 
ami nemesebbnél nemesebb célok 
megvalósulásáért alakul újra és 
újra kifogyhatatlanul. Büszkék 
vagyunk hogy itt élhetünk és sze-
retnénk ha ezt a különlegesen 
gyönyörű adottságokkal megál-
dott települést minél többen meg-
ismernék és a falu ezt a javára 
tudná fordítani. Ennek leggyor-
sabb és legjobb módja a média. 
Késztetést éreztünk hogy felhasz-
nálva a kapcsolatrendszerünket, 
elkezdjük reklámozni a falut az 
országban. A faluban mindenki a 
másiknak azzal segít amivel tud, 
mi ezzel tudunk.  
Bízunk benne, hogy sokan felfi-
gyelnek a falura, a benne találha-
tó csodálatos műemlékekre és ar-
ra a szellemiségre, ami az egész 
települést áthatja.    A visszajelzé-
sek már a múltkori műsor után is 
megleptek. Sokaktól értesültem, 
hogy a turisták azért kéretőztek 
be a templomba, mert látták a 
TV-ben, de akadt olyan is, aki 
csak egy kenyérért utazott le Pest-

ről na és persze azért, hogy eltölt-
sön itt néhány napot. Ezek a visz-
szaigazolások voltak számunkra a 
leginspirálóbbak, hogy Borbás 
Marcsinak nálunk a helye.  
Jött is nagy lelkesedéssel, hisz 
Marcsinak is sváb gyökerei van-
nak. Különleges adás lesz, mert 
mind az 50 perc Polányról és a 
sváb hagyományokról fog szólni, 
és arra sem volt még példa, hogy 
egy ilyen kis falu kitöltsön egy 
teljes adásidőt. Marcsi megkért, 
hogy a kapcsolatunkra való tekin-
tettel legyek a társa erre a két 
napra és próbáljam meg minél tel-
jesebben bemutatni a falut, a ha-
gyományait és a különleges étele-
it. “Mindent a faluért” hangzott 
részemről a válasz a telefon má-
sik végén. A hosszas szervezés és 
a fárasztó forgatás megérte, mert 
a stáb utolsó mondata, annyi volt: 
“Mindent nagyon köszününk, 
gyönyörű lesz, majd meglátjá-
tok”. A műsor januárban kerül 
adásba, amiről értesítjük majd a 
falut. Ebben a két napban körbe- 
jártuk a települést, az összegyűj-

tött sváb ételekből és sütemé-
nyekből válogattak néhányat (be-
csinált leves, húsos káposzta, szí-
nes kuglóf..), melyeket különböző 
helyszíneken kellett elkészítenie a 
vállalkozó szellemű 
polányiaknak. Ezúton szeretném 

megköszönni mindenkinek, aki 
kivette a részét a munkából és 
vállalta a megtisztelő szereplést. 
A tévénézőknek egy megrende-
zett kisebb sváb esküvőt is be 
tudtunk mutatni, a polányi ha-
gyományokkal, különleges nép-
szokásokkal. Még egy menyecs-
két is sikerült találni, aki feketébe  
öltözött, és persze a zsemletor-
mával, a népviseletekkel, a zené-
vel és tánccal volt igazán kerek a 
történet. Marcsival sokat beszél-
gettünk és meséltem neki erről a 
példaértékű közösségről, akik 
nem ismernek lehetetlent. A ki-
alakulóban lévő lendületes 
tennivágyó fiatalokról, akik az 
idősebb korosztállyal együttmű-
ködve, egymást segítve fejlesztik, 
hajtják előre a falut, a hagyomá-
nyok megőrzésével. Egy kéré-
sünk volt Marcsi felé ami megva-
lósult, mégpedig, hogy a kulináris 
különlegességek mellett nagy 
hangsúlyt helyezzünk a falu be-
mutatására. Az elkészült csodála-
tos képek és a beszélgetések erről 
árulkodnak majd és  megadják az 

embereknek a kulcsot, hogy ki-
nyithassák a mi saját meseszép 
kincsesládánkat, ami nem más 
mint a falu maga. 
 

Katona Szandra
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Advent 
 
A latin eredetű Adventus szó, je-
lentése eljövetel, megérkezés. 
Ebből ered a karácsony előtti 
négy hét, az ünnepre való készü-
lődés időszakának elnevezése, 
amely a V-VI. század óta van je-
len a keresztény kultúrában.  A 
hívők eredetileg negyven napos 
böjttel, imádságokkal készültek 
Jézus születésének megünneplé-
sére, arra emlékezve, hogy a 
megváltó is ennyi ideig böjtölt a 
pusztában.  A Gergely pápa féle 
naptárreform után ez az időszak 
négy hétre rövidült, és a Szent es-
te előtti 4. hét vasárnapján kezdő-
dik.  
Régen a szegényes étrend mellett 
az emberek hajnalonként szent 
misére jártak. Ezeket a napfelkel-
te előtt tartott miséket aranymisé-
nek nevezték. Az adventi ünnep-
kör hagyományai és szimbólumai 
között bőven találunk pogány 
motívumokat, hiszen ne feledjük, 
hogy a decemberi téli napforduló 
a fény újjászületésének ünnepe 
volt az ősi kultúrákban. Ilyen 
szimbólum például a koszorú, 
ami a örökzöld ágaival fagyöngy-
gyel, magyallal díszítve az élet 
örök körforgására az újjászületés-
re utal.   
Az adventi koszorú készítése a 
XIX. században jött divatba, de a 
hagyomány gyökerei a pogány 
korba nyúlnak vissza, amikor 
örökzöld ágakkal, fagyönggyel, 
magyallal ünnepelték a téli napé-
jegyenlőség idejét. Ma hagyomá-
nyosan fenyőgallyakból készül a 
koszorú négy gyertyával, melyek 
advent 4 hetét jelképezik. Ural-
kodó színei a zöld (örökzöld) a 
piros és az arany, melyek a kará-
csonyi ünnepkör domináns színei. 
Minden héten egy-egy újabb 
gyertyát  kell meggyújtani  a ko-
szorún. Az ajtóra erősített, gyer-
tya nélküli koszorú a szíves ven-
dégvárást reprezentálja 
 

December 4. 
Az adventi ünnepkör kevéssé is-
mert hagyománya Szent Borbála 
keresztény vértanú emléknapja, 
aki a bányászok, tüzérek, hajadon 
lányok védőszentje. Ezen a napon 
a nőknek nem szabadott dolgozni.  
Tilos volt fonni, varrni, seperni, 
nehogy elseperjék a szerencsét. 
Ezen a napon nem szívesen fo-
gadták a női látogatót, és nem ad-
tak kölcsön semmit. Ilyenkor vit-
tek be a házba egy gyümölcsfák-
ról metszett ágat, és ha kará-
csonyra kizöldült, jó termés ígér-
kezett. 

 
 
December 6. 
Mindenki által ismert ünnep 
azonban Miklós napja, Mikulás 
ünnepe. Ezen a napon hazánkban 
a gyerekek szépen kitisztított ci-
pőjükbe ajándékot kapnak. A jó 
gyerekek almát, diót, csokoládét, 
a "rosszak" virgácsot. Szent Mik-
lós püspök a kisázsiai Patarában 
született az i. sz. 3. században.  
Életéről keveset tudunk, de a jóté-
teményeiről számtalan legenda 
maradt fenn.  A halászok, a révé-
szek, a vízimolnárok védőszentje. 
A szegények, elesettek gyámolí-
tója. A legismertebb legenda sze-
rint egyszer Miklós tudomására 
jutott, hogy egy szegénysorban 
élő család lányait apjuk parázna-
ságra kényszerítette, hogy így ke-
ressék meg a házasságukhoz 

szükséges hozományukat. Ezzel 
azonban a lányok soha nem tud-
tak volna tisztességben férjhez 
menni. Miklós az ablakon keresz-
tül aranypénzt dobott a lányok-
nak, megmentve becsületüket. 
Ezért teszik a gyerekek a cipőjü-
ket az ablakba, ajándék reményé-
ben.  
A Mikulás alakja szinte minden-
hol megtalálható, de területenként 
más-más alakban. Az európai né-
peknél kezdetben a Mikulást 
hosszú ősz szakállú, csuklyás, 
földig érő köpönyeget viselő ag-
gastyánként ábrázolták. Angliá-
ban a XVII. sz. óta jelenítik meg, 
innen került át Amerikába a XIX. 
században, és keveredett össze a 
karácsony ünnepével. A Mikulás 
hagyományosan rénszarvas szá-
non közlekedik, a finnek szerint 
egyenesen Lappföldről indul a vi-
lág minden tájára. Az amerikai 
gyerekek nem csak a Mikulást 
kedvelik nagyon, de kedves szán-
húzó rénszarvasait is. Egy ameri-
kai gyermekdal szerint 
Rudolphot, a rénszarvast testvérei 
kicsúfolták piros orra miatt, de 
Mikulásnak mégis ő lett a ked-
vence. Amerikából terjedt el a pi-
rospozsgás, joviális, pocakos, 
mosolygós, rezes orrú Mikulás 
(Télapó) aki már nem igazán ha-
sonlít hajdani névadójára, a 
szentéletű Miklós püspökre. Ru-
házata is megváltozott: rövid, 
prémmel szegélyezett piros kabá-
tot hord és félhoszú csizmát. 
Ajándékosztó kedve azonban vál-
tozatlan.  
A Miklós napi ajándékozásnak a 
magyar néphagyományban is is-
mertek bizonyos formái. Dunán-
túlon terjedt el az a hagyomány, 
hogy a fiúk bekormozott arccal, 
láncot csörgetve jártak az utcá-
kon, ijesztgették a lányokat, meg-
látogatták a házaknál a gyereke-
ket, a háziaktól pedig apró aján-
dékot kaptak. A hagyományos 

3. 



 Polányi Hírmondó 2015. november
 
Mikulás ünnep, ajándékozással, a 
falvakban csak a XX. század 20-
as éveiben terjedt el. 
 
December 13. 
Luca napja. A legenda szerint 
Szent Luca keresztény vértanú, az 
egyház azonban nem tartja valós 
történelmi személynek. Neve a la-
tin lux, azaz fény szóból szárma-
zik. A magyar néphagyományban 
nem annyira Szent Luca, hanem  
egy rontó nőalak (boszorkány) 
változata terjedt el. A legtöbb ba-
bona, hiedelem, varázslás ehhez a 
naphoz kötődik. Azt tartják, 
ilyenkor szabadon garázdálkod-
nak a gonoszok. Az év legsöté-
tebb napja kiváló alkalm a jóslá-
sokra, boszorkányűzésre. Ezen a 
napon bizonyos női munkákat til-
tottak, nem volt szabad pl. lúggal 
dolgozni (mosni), fonni. Ha ezt 
megszegték Luca kóccá változtat-
ta a fonalat, az asszonyokhoz 
vágta az orsót. Az udvart felszór-
ták szalmával, szénával. A háznál 
eldugták a söprűket, hogy Luca 
ne tudjon elrepülni vele. A bu-
nyevácok fokhagymát tettek az 

ablakba, ez a rontást távol tartotta 
a háztól. Volt ahol az istálló bejá-
ratát is bekenték fokhagymával, 
nehogy az állatokban kárt tegyen 
Luca. Dívott a Luca- napi alakos-
kodás is. Ilyenkor fehér lepedő-
ben, bekormozott arccal rémítget-
ték a fiúk a lányokat. A kisfiúk 
lucázni jártak a házakhoz, szal-
mán térdepelve mondtak tréfás 
rigmusokat, jó kívánságokat a há-
ziaktól pedig apró ajándékot, pár 
fillért kunyeráltak.  Ehhez a nap-
hoz kötődik a legismertebb ha-
gyomány, a Luca-szék készítés. 
Ezen a napon kezdték el faragni, 
úgy, hogy minden nap csak 
egyetlen műveletet szabadott rajta 
elvégezni, de karácsony szentes-
tére készen kellett lennie. Az éjfé-
li misére magukkal vitték, és ha 
ráálltak, meglátták a boszorká-
nyokat.A lányok ezen a napon 12 
gombócot főztek. Mindegyikbe 
egy férfi nevét rejtették. Amelyik 
gombóc legelőször a víz felszíné-
re jött, megmondta ki lesz a fér-
jük.  
Luca napkor vetik a lucabúzát. A 
búzaszemek gyorsan csíráznak, 

azt tartják, ha Karácsonyra kizöl-
dül, jó termés várható. Szintén 
Luca napkor voltak szokásban bi-
zonyos, finomnak éppen nem 
mondható tréfák is. Egyes vidé-
keken a legények leakasztották a 
kertkaput, máshol szétszedték a 
szekeret a gazda legnagyobb 
bosszúságára.  
 
December 21. 
Hitetlen Tamás apostol napja. 
Tamás nem hitt Krisztus feltáma-
dásában, ezért Pünkösd után Jé-
zus megjelent neki, és megmutat-
ta sebeit. A magyar néphagyo-
mányban az ezen a napon vágott 
disznó háját eltették, mert úgy 
tartották gyógyítja a keléseket. 
Másutt attól tartottak, Tamás 
megöli a baromfiakat, ezért ezen 
a napon mézet szenteltettek, azt 
adták baromfivész ellen. 

Csepi Anikó 

 

 

 

Családi délután az óvodában

Ami az előző számból kimaradt: 
 
Június 11-én egy sikeres, jó han-
gulatú délutánt tölthettünk el az 
óvoda udvarán. A programra a 
gyerekeket a szüleik és nagyszü-
leik kísérték el. 
 A hőség ellenére nagyon sokan 
voltunk, az üstben pince-pörköltet 
készítettek az apukák, anyukák. 
Meghívásunkra Polgármester úr 
is eljött, és egy szál virággal kö-
szönte meg az óvoda valamennyi 
dolgozójának az odaadó munká-
ját. Ezután kezdődtek a játékok, 
melybe párosával szülővel, vagy 
testvérrel nevezhettek. Volt kö-
télhúzás, mocsárjárás, összekötött 
lábbal ugrálás. Közben lufiztak, 
és szappanbuborékot fújtak a 
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kicsik, süteményt üdítőt és gyü-
mölcsöt is fogyaszthattak. Estére 
elkészült a várva várt vacsora is, 
ami az utolsó falatig elfogyott. 
Az Óvodai nevelés országos 
alapprogramja szerint " c) a 
gyermek nevelése elsősorban a 
család joga és kötelessége, s eb-
ben az óvodák kiegészítő szerepet 
játszanak".  Azért, hogy ezt a ki-
egészítő szerepet jól végezzük, 
fontosak az ilyen rendezvények, 

ahol jobban megismerhetjük 
egymást, kötetlen helyzetben is, 
hogy a közös pozitív élmények 
együttműködővé tegyék a szülő-
pedagógus kapcsolatot. Ezért is 
nevezhető sikeresnek a családi 
délután, mert a szülők beszélget-
hettek akár gyereknevelésről is, 
és ismerkedhettek egymással, 
gyermekükkel pedig önfeledten 
élvezhették a játékokat. 

Hálásan köszönöm az étel, ital és 
egyéb felajánlásokat, az aktív, 
szép számú részvételt! Az itt ké-
szült fényképek önmagukért be-
szélnek amit, az óvoda web-
oldalán nézhetnek meg. 
Szeretnénk a következő tanévben 
is családi délutánt szervezni! 

Némethné Penk Ildikó 
 
 

 

Itt van az ősz, itt van újra… 

     Az ősz beköszöntével óvodánk 
már hagyományosnak mondható 
Erntedank (betakarítás) ünnepe is 
elérkezik. Egy szép októberi na-
pon gyerekekkel, szülőkkel közö-
sen összegyűltünk, hogy együtt 
örüljünk az ősz szépségének, kin-
cseinek, és szembesüljünk a „Mit 
ad nekünk az ősz?” gazdagságá-
val. Gyermekeink délután már iz-
gatottan várták, mikor érkezik 
meg az anya, az apa; mikor hoz-
zák az őszi zöldségeket, gyümöl-
csöket s az ilyenkor elmaradhatat-
lannak számító, faragásra szánt 
tököt.  
    A két csoportszobát egybenyi-
tottuk: a konyhához közelebb eső 
„Ficánka” csoportban kezdődött 
meg a salátakészítés, míg a má-

sik, „Teknőc” csoportban a tökfa-
ragás vette kezdetét. Mindkét 
helyszínen lázasan folyt a munka. 
A „Ficánkában” apró kis kezek 
hámozták, darabolták a termése-
ket: tették ezt néhányan gyakor-
lott, szakavatott módon; míg má-
sok talán kissé bizonytalanabbul, 
de biztosan kedvet kapva a to-
vábbi folytatáshoz. /Bátorítsuk 
csak nyugodtan otthon a konyhá-
ban is őket, hiszen azon felül, 
hogy ez egy jó móka, a későbbi-
ekben mindenképp hasznos tevé-
kenység!/ A nagy szakácsmeste-
rekhez hasonlóan gyermekeink is 
ügyeltek a minőségre, már az 
előkészületek fázisában kóstolás-
sal, ízleléssel ellenőrizték az 
alapanyagok tökéletességét. Meg 

kell említeni a szülők munkáját 
is, akik „be-besegítettek”, vala-
mint a testvérekét –akik sok eset-
ben „régi” óvodásaink-, kiknek 
jelenléte mindig nagy örömmel 
tölt el bennünket. Dadus nénink, 
Böbe néni koordináló-irányító te-
vékenységének köszönhetően a 
„végeredmény” 7 remek saláta 
lett. Nagy tömörülés alakult ki a 
kínáló asztal körül, mindenki kí-
váncsian várta a kóstolót.  
    Ezalatt természetesen a „Tek-
nőc” csoportban sem szünetelt a 
munka. Voltak, akik már kész 
tervekkel, elképzelésekkel láttak 
neki a tökfaragásnak, míg mások 
némi töprengés után vették ke-
zükbe a kést. A tök belsejének, 
magjainak eltávolítása során min-
dig nagy a lelkesedés; az idén 
sem történt ez másként: munká-
juk fontosságának tudatával, nagy 
élvezettel kanalazták a gyerekek a 
felhasználáson kívül eső részeket. 
Néhány alkotó a védjegyét is le-
tette: az ovis jelek, nevek jelezték 
a művek készítőjét. Valamivel 
később a kész töklámpások már 
egymás mellett sorakoztak az asz-
talon. Jóleső érzés ilyenkor vé-
gignézni a szebbnél szebb alkotá-
sokon! Majd eljött a „varázslat”: 
elsötétült a csoportszoba, kigyúl-
tak a fények a lámpásokban. Gye-
rekek, szülők, az óvoda dolgozói 
közösen ünnepeltek, énekeltek a 
meghitt hangulatban. Zárásként 
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az óvoda épülete elé kerültek a 
töklámpások; ahol is fogad-
ják/búcsúztatják a gyermekeket 
az elkövetkező napokban. 
    Ez a délután egy jó lehetőség, 
hogy a sietős mindennapok köze-

pette egy kicsit megálljunk, 
együtt legyünk; jóízű beszélgeté-
sekkel, örömteli élményekkel 
gyarapodjunk. Ez az idei alka-
lommal is sikerült-köszönet érte 
minden résztvevőnek, hiszen a 

jókedv, az öröm csak rajtunk mú-
lik… 
. 

Némethné Penk Ildikó

 

Köszönet, és hála! 

"A boldogságot nem lehet aján-
dékba kapni, 
Egyetlen titka: adni, mindig csak 
adni.  
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet  
És sok-sok önzetlen, tiszta szere-
tetet."        /Goethe/ 

Az óvoda gyermekei és dolgozói 
nevében szeretnék köszönetet 
mondani mindenkinek, aki támo-
gatta az óvodát, munkájával, 
anyagi hozzájárulással. Nagyon 
jó érzés ilyen jószívű, adakozó 
közegben dolgozni, és kiváló 
mintát ad a gyermekek számára 
önzetlenségből, emberségből. 

Köszönöm  Vas-Kovács 
Norberték munkáját a kerékpár út 
építésénél, az apukák közremű-
ködését a fa kivágásánál, Korbély 
Krisztiánék pénzadományát, 
amelyből új poharakat, kancsókat 
vásároltunk, a homokozó takaró 
ponyvákat kicseréltük. A faluban 
működő BRISTOL focistáktól 
kapott pénzből kedves táblákat 
csináltattunk az ajtókra, amelyen 
német felirat is olvasható. A 
közmunkásoknak köszönjük a 
mászóka felújítását, és az óvoda 
udvar rendezését. Tálosiéktól 
nyomtatót kaptunk, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, és a 
Magyarpolányért Nemzeti Örök-

ségünk Alapítvány pénzadomá-
nyából pedig új, kisebb méretű 
táncos ruhákat varratunk. Nem 
utolsó sorban köszönet illeti a 
Magyarpolányi-képviselőtestület 
tagjait is, mert kaphattunk az ab-
lakokra redőnyt, és új szekrénye-
ket. 

Az óvoda kapuja mindenki szá-
mára nyitva áll, szívesen látjuk az 
érdeklődőket, örülünk, ha kíván-
csiak az óvodai életre, és a szép 
környezetre!  

 
Némethné Penk Ildikó 

 

Iskolai hírek 

Lassan lezárul a 2015-ös eszten-
dő. Ilyenkor számba vesszük, mi-
lyen sikereket, eredményeket 
könyvelhetünk el, terveink közül 
mit sikerült megvalósítanunk, mi 
az, ami még a jövő feladata lesz. 
Az idei tanévet 165 gyermek 
kezdte meg iskolánkban, 103 al-
sós és 62 felsős tanuló. (43 éve 
volt ennyi tanulója iskolánknak.) 
A létszám 5 év alatt csaknem 40 
%-kal nőtt. Ez igen örvendetes, 
hiszen ez is igazolja: az iskolában 
folyó pedagógiai munkát értéke-
lik a szülők. 
Jelenleg 75 magyarpolányi és 90 
bejárós tanulónk van. 43 tanuló 
Ajkáról, 31 Bakonygyepesről. 9 
Ajkarendekről , 2 – 2 tanuló Kis-
lődről, Devecserből és Padragkút-
ról, 1 tanuló Kolontárról jár isko-
lánkba.  

Az Önkormányzat támogatásával 
működik az iskolabusz. Az idei 
tanévtől az Északnyugat-
magyarországi Közlekedési Köz-
pont ajkai telephelyével(régi 
Somló Volán) kötött megállapo-
dás alapján reggel és délután 1-1 
busz szállítja tanulóinkat.  
Az iskolai menzán átlagosan 120 
gyerek étkezik naponta. Közülük 
több mint 60 tanulónak napi há-
romszori étkezést biztosítunk.  
Az iskola felszereltsége megfele-
lő, persze a megnövekedett lét-
szám miatt bizonyos iskolabúto-
rokat pótolnunk kellett. Padok és 
székek pótlását az iskolát fenntar-
tó Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ biztosította. De segít-
séget kértünk a „Magyarpolá-
nyért, nemzeti örökségünkért” 
Alapítványtól is: az elsősök kap-

tak új tárolóbútorokat. Köszönjük 
a támogatást!  
Részt vettünk egy TÁMOP pá-
lyázatban, így különböző eszkö-
zökkel gyarapodtunk, amelyek a 
szabadidő színesebb eltöltését se-
gítik elő, illetve a testnevelés esz-
közeit bővítették.   

 Így kaptunk babzsákokat (az alsó 
tagozatosok nagy örömére), bili-
árd játékot, több társasjátékot, 
pingpong-asztalt, teremfocikapu-
kat. 
Szeptemberben az iskola legjobb 
németesei a Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatásával Veszp-
rémbe kirándultak.  
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A nemzetiségi napon 3. osztályo-
sok mutatták be az iskolában 
megismert német táncaikat. Ta-
kács Debóra 8. osztályos tanulónk 
pedig a műsor konferálásában 
működött közre. 
 
Szép őszi időben zajlott hagyo-
mányos akadályversenyünk, ahol 
a 8. osztályosok érdekes felada-
tokkal várták az osztályokat. A 
Magyar Diáksport Napján vendé-
günk volt Móricz Vilmos, aki 
többek között a triatlonról, az  
Ironman versenyekről mesélt a 
gyerekeknek és megtartotta a kö-
zös bemelegítést is. Az iskola 2 
legjobb futóját egy-egy pólóval 
ajándékozta meg. Majd az egész 
iskola – kicsik, nagyok – lefutot-
ták a 2015 méteres távot. A prog-
ramon való részvételünket a Ma-
gyar Diáksport Szövetség is elis-
merte: kosár-, és focilabdákat 
kaptunk. 
A hónap végén 4. osztályosaink 2 
pedagógus kíséretében 4 napot 
töltöttek Edelsbachban.  Színes 
programokon vehettek részt, is-
merkedtek testvértelepülésünkkel. 
Októberben a diákolimpia verse-
nyei is elkezdődtek. Az Ajka 
Rajtja és a mezei futóverseny 
együtt került megrendezésre. Is-
kolánkból 43 tanuló vett részt 4 
korcsoportban a versenyen.  Saját 
korcsoportjában első helyezést ért 
el Poscher Panna 3. o., György 
Panna 6. o., 3. helyezett lett 
Hancsarov Bernce 6.o.. Ők 
Veszprémben a megyei döntőben 
is megmérették magukat, szép 
helytállással, nagy lelkesedéssel 
versenyeztek.  
Az ajkai Nagy László Városi 
Könyvtár szervezésében a Falu-
ház könyvtárában nagy sikerű író-
olvasó találkozón vehettek részt 
tanulóink Bosnyák Viktória író-
nővel .  
 7-8. osztályosaink 8 fős csoportja 
képviselte iskolánkat a hagyomá-
nyos „Egy nap az egészségért” 
vetélkedőn, melyet az ajkai 

Szent-Györgyi Szakközépiskola 
szervezett. 
Ha ősz, akkor papírgyűjtés. Saj-
nos az idő nem volt hozzánk túl 
kegyes, így esőben, sárban zajlott 
a gyűjtés, de a  gyerekek és nem 
utolsósorban a szülők lelkesedése 
töretlen volt. Közel 5 tonna papírt 
gyűjtöttünk, az osztályok nem kis 
összegekkel gyarapíthatták osz-
tálypénztáraikat.  
8. osztályosaink már készülnek a 
továbbtanulásra. Az ajkai közép-
iskolák a hagyományos 
Sulibörzén mutatkoztak be, de fo-
lyamatosan részt vesznek tanuló-
ink a megye középiskolái által 
szervezett nyílt napokon is. A 
felvételi előkészítő foglalkozások 
már a tanév kezdete óta folynak, 
magyar, matematika és német 
tantárgyakból. 
Október 22-én a 6. osztályosok 
műsorával emlékeztünk 1956 hő-
seire.  
A diákönkormányzat szervezte 
meg az őszi szünet előtt játékos 
vetélkedővel egybekötött 
Halloween jelmezes délutánját. 
Nagy volt az érdeklődés, volt ta-
nítványaink is meglátogatták a 
rendezvényt. 
Novemberben az óvodával közö-
sen Márton napi lámpás felvonu-
lást tartottunk. A Faluházban az 
ovisok és minden osztály német 
nyelvű műsorral köszöntötte az 
ünnepet. A 4. osztályosok Szent 
Mártonról mutattak be egy kis je-
lenetet természetesen német nyel-
ven. Az ovisok által sütött barát-
ságsüteményhez az iskola forró 
teát biztosított. 
Az Öregek Napján 4. osztályos 
furulyásaink léptek fel és ismét 
közreműködött Takács Debóra is 
a műsorban. 
A Noszlopon megrendezett német 
szépkiejtési versenyen Pálfi Luca 
6. osztályos tanuló első, Mayer 
Anna 7. osztályos tanuló 3. helyet 
szerzett. 
Az alsó tagozatosok közül 87 ta-
nuló 6 pedagógus kíséretében 
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színházlátogatáson vett részt 
Veszprémben. A Petőfi Színház 
előadását nézték meg. 
Alsó tagozatos Bozsik – progra-
mos focistáink is bemutatkoztak 
az Ajkán megrendezett intézmé-
nyi tornán.  
A városlődi nemzetiségi kulturá-
lis bemutatón 3 tanuló képviseli 
iskolánkat. Kozma Sára 8. osztá-
lyos tanuló verssel készül, Takács 
Debóra 8. osztályos és Csörnyei 
Zsombor 3. osztályos tanuló 

nyelvjárásban (svábul) fog bemu-
tatkozni. Zsombor felkészítésé-
ben, a helyes polányi kiejtésben 
sokat segített nagymamája (Eger-
vári Józsefné) is. Külön köszönet 
érte! 
Novemberben rendezte meg . a 
Szülői Munkaközösség hagyo-
mányos Iskola bálunkat . Köszö-
nettel tartozunk nekik a sok mun-
káért. Herendi Zsolt (Dj Dyboy) 
színvonalas retro hangulatot te-
remtett , fáradhatatlanul pörgette 

a „lemezeket”, s mindezt támoga-
tásként ajánlotta fel az iskolának. 
Köszönet érte!  Köszönjük min-
den résztvevőnek, szülőknek, tá-
mogatóknak, a tombolatárgyak 
felajánlóinak, hogy lehetővé tet-
ték a kitűzött cél elérését.  
Remélem az év lezárásával min-
denki – tanuló, szülő, pedagógus 
– elégedett lesz.  

Baumgartner Zsoltné 
igazgató

 

Német nemzetiségi nap Magyarpolányban 

Nagy sikerű sváb nemzetiségi na-
pot tartottak  Magyarpolányban 
szeptember 19-én, a kálvária 
templom búcsúját megelőző na-
pon.  
Az ünnepség német nyelvű 
szentmisével kezdődött, amit 
Schwarcz Márton, káptalanfai 
plébános celebrált.  Az ismert és 
kedvelt német vallási énekeket a 
helyi sváb nemzetiségi dalkör és a 
Szent László kórus tagjai  adták 
elő Csáky Istvánné orgonajátéka 
mellett.  Kedves színfoltja volt a 
misének a magyarpolányi diák-
lányok bevonuló éneke. 

A kultúrális program a  magyar és 
a magyarországi németek  himnu-
szának közös eléneklésével kez-
dődött. a zsúfolásig megtelt falu-
házban. Ezt  követte a Magyarpo-
lányi Német  Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökének, Dekovics 
Andrásnénak német nyelvű kö-
szöntője, amelyben üdvözölte a 
meghívott vendégeket, a 
kultúrális programban fellépő in-
tézményeket és civil szervezete-
ket, valamint a helyi 
“ungarndeutsch” közösséget.  
A nemzetiségi elnök beszédében 
kiemelte, hogy a polányi svábok 

évszázadokon keresztül megőriz-
ték  identitásukat,  sváb hagyo-
mányaikat és szokásaikat, ezzel is 
erősítve önazonosságukat és ösz-
szetartozásukat. “Ezzel a rendez-
vénnyel egyúttal tisztelgünk sváb 
felmenőink előtt és megteremtjük 
annak lehetőségét, hogy a fiatal 
generáció megismerje és tovább-
vigye  azokat a kereteket, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy nemze-
tiségi közösségként  a jövőben is 
létezzenek és fennmaradjanak.” 
A nemzetiségi önkormányzat arra 
törekszik, hogy a rendelkezésére 
álló összegek 
döntő részét olyan civil szerveze-
tek, intézmények és az egyház 
támogatására fordítsa, amelyek 
tevékenységükkel  hozzájárulnak  
sváb  hagyományok továbbélésé-
hez.  
A színes kultúrális programban a 
legfiatalabb generációtól a nyug-
díjasokig minden korosztály  fel-
lépett.  Nagy sikert aratott a tíz 
párból álló magyarpolányi felnőtt 
tánccsoport, amely “zöldkoszo-
rús”  bánáti sváb táncot adott elő. 
 
A meghívott vendégek között  
szerepelt a Pergő Rozmaring vá-
roslődi tánccsoport, a gannai és 
az ajkarendeki asszonykórus, akik 
a már megszokott színvonalas 
műsorukat mutatták be. Az esti 
bálon autentikus sváb zenéjével a 
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városlődi Johan’s Kapelle húzta a 
talpalávalót.  
A Magyarpolányi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat bízik abban, 
hogy  a sváb hagyományok és 

szokások még sokáig színesítik a 
község kulturális  és vallási életét. 

 
MNNÖ 

 

 
 
 

 

Anyakönyvi hírek

Sok szeretettel köszöntjük fa-
lunk 80 éves és annál idősebb 
lakóit, akik október, november, 
december hónapban ünneplik 
születésnapjukat. 
 
Kozma Ilona  91. 
Léber Jánosné 84. 
Leskovics Józsefné 81. 
Majer Nándorné 86. 
Majth Istvánné 83. 
Papp András  82. 
Polt József  86. 
Unger László  80. 
Weisz Józsefné 94. 
 
Kívánunk nekik jó egészséget! 

Köszöntjük községünk legif-
jabb lakóit! 
 
Garai Imre és Kálmán Bernadett 
kislányát Brigitta Máriát 
 
Meinczinger Tamás és Kungl 
Zsanett kisfiát Mártont 
 
Grőber József és Adorján Renáta 
kisfiát Mátyást 
 
Korbély Krisztián és Domonkos 
Andrea kisfiát Bendegúzt 

 
 
 
 

Magyarpolány Község 
Önkormányzata nevében 

Kovács Györgyné 
anyakönyvvezető

 

Kedves lakosok! 

Ezúton szeretném meghívni a 
magyarpolányi női lakosokat a 
Magyar Imre Kórházba, egy in-
gyenes nőgyógyászati szűrővizs-
gálatra. A szűrést Dr. Halász 
László végzi.  A szűrésre bárki 
jöhet,aki egy évnél régebbi 
cytológiai eredménnyel rendelke-
zik, esetleg panasza  van. Ameny-
nyiben legalább 10 ember jelent-
kezik, időpontot egyeztetek a 
kórházzal. 

Jelentkezni az alábbi telefonszá-
mon lehet: Ódorné Zsuponyó 
Anita: 06/20 426-60-30 

 A községben egy éve működik a 
rendszer,amely szerint bizonyos 
számú érdeklődés esetén a vizs-
gálatokat csoportosan,ugyanazon 
napra megszervezem. Eddig a 
rendszer jól működik. Eredmé-
nyességét mutatja,hogy az esetle-
ges panaszokat sikerült időben ki-
szűrni, kezelni. 

A méhnyakszűrés fájdalommen-
tes, egyszerű eljárás. Segítségével 
még időben felismerhetőek a 
méhnyak- panaszt és tünetet nem 
okozó - elváltozásai. 
 

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

Jelentkezni lehet:  

Ódorné Zsuponyó Anita  

Tel: 06/20 426-60-30
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A „Rozmaring” nyugdíjas klub-ról 

Nyáron, akárcsak az iskolások, 
klubunk is szünetet tartott, de ez 
csak a rendszeres találkozókra 
vonatkozott. A Magyarpolány 
hangja vegyes karral közösen 
tánccsoportot alakítottunk, akik 
Nardai Anita vezetésével sváb 
táncokat mutattak be a Német 
Nemzetiségi napon. Legközelebb 
november 7-én az Idősek napi 
rendezvényen tapsolhattunk ne-
kik, hiszen üde színfoltot képvi-
selnek a szokásos minőségi prog-
ramok mellett. 
Augusztusban két kiránduláson is 
részt vettünk: először Fertőráko-
son néztük meg a „Végtelen Eu-
rópa” című balettet, ami a hely-
szín és az előadás különlegessége 
folytán hagyott mély nyomokat a 
nézőkben. A hónap utolsó napján 
a paksi atomerőművet látogattuk 
meg. Ipari létesítmények között is 
egészen egyedülálló üzemet lát-
hattunk. A közérthető, részletes 
szakmai vezetés még közelebb 
hozta ennek a technológiának a 
gyakorlati megértését. 
Szeptember hónapban került sor a 
védőnővel közösen szervezett or-
topédiai szűrésre, amin 44 fő vett 
részt és a szakorvos javaslatára 
sokan írattak ortopédiai problé-
máik könnyítése, megoldása re-

ményében cipőt, csizmát, szan-
dált. 
Ettől a hónaptól ismét rendszere-
sen, 2 hetente találkozunk. Az 
eddigi összejöveteleken készül-
tünk a nemzetiségi napra, amin 
aktívan részt vettünk, rejtvényfej-
tő bajnokságot szerveztünk, emel-
lett kártya- és sakkpartin mérték 
össze tudásukat tagjaink. Nagy 
sikert aratott a szellemi vetélkedő, 
ami vidám keretek között zajlott. 
Az 5 csapat komoly munkája, 
igazi vetélkedővé tette a progra-
mot. 
Szakmai előadásokat is szervez-
tünk: a borászati eljárások, borke-
zelési tudnivalók elsajátítása még 
folytatódik a közeljövőben Zabó 
Péter szakember vezetésével. 
Dr. Paksi Zoltán a tőle megszo-
kott színvonalas helytörténeti elő-
adását a „Betelepítéstől a Kitele-
pítésig” címmel természetesen 
nagy érdeklődés kísérte, hiszen 
sokunk elődeivel történtek meg 
az előadásban elhangzottak. Kö-
szönjük az előadónak a mélyreha-
tó elemzést. 
Az eltelt 2 őszi hónapban tevéke-
nyen részt vettünk a falu szilva-
lekvárjának főzésében, a „Tök 
napján” a káposztasavanyításnál, 
süteménysütésnél. Rendszeressé 

váltak a tornafoglalkozások, Far-
kasné Zsuzsa vezetésével. 
3 klubtag a rendőrség által szer-
vezett képzésen vett részt, ahol a 
bűnmegelőzésről, védekezési 
módszerekről tájékoztatták őket. 
Az év hátralévő hónapjaira kéz-
műves foglalkozás keretében ter-
vezzük ádventi asztaldíszek, illet-
ve kopogtatók készítését Farkas 
Kata virágkötő segítségével. Mű-
sorral készülünk a II. féléves 
névnaposok köszöntésére, vala-
mint adventi kulturális műsort 
szervezünk a karácsonyi ünnep-
várásra. 
Lelkes, segítő tagjaink támogatá-
sával a jövőben is hasznos, érté-
kes programokkal szeretnénk 
nyugdíjasainknak tartalmas idő-
töltést biztosítani és kívánni - 
Tóth Árpád szavaival: 
 
Teljesüljön be mind, amire vár-
tok, 
Arany nyarak még, és ezüst telek, 
Ízes gyümölcsök s kévék sűrű 
rendje, 
Dalos szüret, s december tiszta 
csendje. 
 

Györkös Károlyné 
Ny.klub elnök 

 

Idősek napja 

Az Önkormányzat idén is meg-
rendezte a Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatásával az Idősek 
napját a Faluházban november 7-
én.  
Grőber József polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd 
Sándor Mihály atya mondott kö-
szöntőt.  
A színes programban helyet kap-
tak a polányi óvoda, iskola nö-

vendékei, az énekkar, mely egy 
rendhagyó táncelőadást is bemu-
tatott nem kis meglepetést okoz-
va.  

A finom vacsora után még önfe-
ledten beszélgettek az idősek 
egymás között, lapozgatva az 
ajándékba kapott magyarpolányi 
naptárat.  
Az időseknek még egyszer min-
den jót, valamint jó egészséget 
kívánunk, s a közelgő ünnepre 
békességet, boldogságot!  

Krisanné Papp Andrea 
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Ünnepi programok Magyarpolányban 

November 28. (szombat) 16 óra 
30 perc: A Magyarpolányi Betle-
hem megáldása, és az első adven-
ti gyertya gyújtása Mihály Atya 
vezetésével a Főtéren, polányi és 
gyepesi kórusok műsora kíséreté-
ben.  
A műsor után kötetlen baráti be-
szélgetés forró tea, illetve forralt 
bor kortyolgatása mellett. 
 
 
December 5. (szombat) 16 órakor 
Adventi Koncert kerül megrende-
zésre a Szent László templomban. 
 
Fellépő kórusok: 
Ajkai Borostyán Férfikórus 

Ajkai Pedagógus Női Kar 
Ménfőcsanaki Bezeredj 
Vegyeskórus 
Magyarpolány Hangja Vegyeskar 
 
December 6. (vasárnap) 15 óra: 
Christkindl vándorkiállítás meg-
nyitója. Megtekinthető: Decem-
ber 6-tól 21-ig szombatonként és 
vasárnaponként 14-től 18 óráig. 

 
December 12. (szombat) 14 órá-
tól 17 óráig karácsonyi díszek ké-
szítése a faluházban. 
 
December 20. (vasárnap) 15 óra: 
A negyedik Adventi gyertya 
meggyújtása a Betlehemi Szüle-

tés Templomából érkező szere-
tetlánggal. 
15 óra 10 perckor: Jézus szüle-
téstörténete című betlehemi játék 
előadása a Főtéren. A műsor után 
kötetlen baráti beszélgetés forró 
tea, illetve forralt bor kortyolgatá-
sa mellett. 
 
December 24. (csütörtök) 14 óra 
30 perc: Hittanos gyermekek 
pásztorjátéka a templomban. A 
nyitó és záróéneket a Magyarpo-
lány Hangja kórus énekli. 
 
 
Programjainkra mindenkit sze-
retettel várunk!  

 

Aktuális hírek 

----------------------------------------- 

Közmeghallgatás 

A Magyarpolányi Önkormányzat 
közmeghallgatást tart 2015. de-
cember 17-én 17 órakor a falu-
házban. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. 

----------------------------------------- 

Kapható még a 2015-ös Passió 
dvd 

Ára: 1500 Ft 

Helyszín: Magyarpolány Község 
Önkormányzata 

Telefon: Kovács Györgyné Nusi 

Telefon: 06-20/243-2936 

----------------------------------------- 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Továbbra is igényelhető szelektív 
hulladékgyűjtő tároló, az AVAR  

 

Kft telephelyén történő átvétellel 
személyesen eljárva.  

----------------------------------------- 

Újra kiadó az Ifjúsági Klub 

December elsejétől újra kiadó az 
Ifjúsági Klub. 

A részletekről a felelős munkatár-
sak szívesen tájékoztatják Önö-
ket: 

Krisanné Papp Andrea:  

06-70/609-8025 

Somogyiné Nagy Lívia:  

06-30/916-3663 

----------------------------------------- 

Szilveszteri bál 

Szeretettel várunk minden szóra-
kozni vágyót a magyarpolányi 
Faluházban tartandó szilveszteri 
BATYUS BÁLRA 2015. decem-
ber 31-én 20 órától. 

Belépő: 1800 Ft, mely tartalmaz 
aperitifet és éjfél utáni meleg egy-
tálételt. 

Jegyek már csak korlátozott 
számban kaphatók. 

Asztalfoglalás, jegyvásárlás:  

06-06-20/352-9575  

Zene: Andi és Radu 

----------------------------------------- 

Sváb Bál 

Január 30-án 20 órakor kerül 
megrendezésre a hagyományos 
Sváb-bál a faluházban, melyre 
mindenkit nagy szeretettel vá-
runk. 

Aki teheti, kérem népviseletben 
jöjjön. 

A jó hangulatról a Johann’s 
Kapelle zenekar gondoskodik. 
 
-----------------------------------------
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Újabb színfolttal gazdagodik a 2015-ös Magyarpolányi Adventi Program 

A Betlehemi Születés Templo-
mában meggyújtott szeretetláng 
az egész világra kiterjeszti vezér-
lő sugarát és melegítő fényét, így 
az idén Magyarpolány is azon te-
lepülések közé tartozik, ahová ez 
a fény megérkezik és ragyogni 
fog. Ezt a szeretetlángot decem-

ber 13-án Gödöllőn adják át ré-
szünkre, mellyel aztán meggyújt-
juk a Magyarpolányi Szent Lász-
ló templomban, valamint Ma-
gyarpolány főterén lévő adventi 
koszorúk negyedik gyertyáját. 
Aki szeretné, az elviheti otthoná-
ba a szeretetlángot. Az elvitelhez 

mindenki gondoskodjon megfele-
lő mécsesről. 
Hiszek abban, hogy ez a szeretet-
láng nem csak a templomunkat és 
nem csak a falu főterét, hanem 
minden magyarpolányi lakos szí-
vét is beragyogja.

Minden kedves magyarpolányi lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok! 

 
Grőber József 
polgármester

 

 
 

 

 

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

Email: hivatal@magyarpolany.hu 
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