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DEVECSERY LÁSZLÓ: NYÁRI ESTE 

 

 
 

 
Minden muzsikál! 
Csodaszép, csodaszép! 
Ágak közt a fészek 
pelyhes menedék. 
 

 
Virágok kelyhében 
tündérek ülnek, 
s csendesen nékünk, 
nékünk hegedülnek.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tájékoztatás a veszélyhelyzet megszűnéséről 
 

Magyarország Kormánya 282/2020. (VI. 17.) Korm. 
rendeletében a veszélyhelyzetet 2020. június 18. 
napjával megszüntette, egyben egészségügyi 
válsághelyzetet és járványügyi készültséget hirdetett 
ki. 

A járványügyi készültségi időszak védelmi 
intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. 
rendelet értelmében a hatodik életévét be nem töltött 
kiskorú kivételével mindenki köteles a 
tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben 
történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró 
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 
A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott 
dolgozók – a vendégek által látogatható területen – 
kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például 
orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 

Zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak 
nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy 
rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, 
ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – 
beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy 
időben nem haladja meg az 500 főt. (Akár zárt, akár 
nem zárt helyen.) 

A 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet 1 §-a alapján 
2020. június 18-ától 2020. augusztus 31-éig terjedő 
időszakban a bölcsődék, mini bölcsődék, családi 
bölcsődék és munkahelyi bölcsődék legfeljebb két 
hétig tarthatnak zárva. 

A 7. § alapján a 2020/2021. nevelési évre történő 

óvodai beiratkozások során a kötelező felvételt 
biztosító óvodába való beiratkozáshoz szükséges 
iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési 
napján kerül sor. 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 
2020. évi LVIII. törvény 309. §-a alapján 
a járványügyi hatóság meghatározott országokból 
történő beutazás esetén vagy fertőzés, vagy 
megbetegedés esetén továbbra is előírhatja a hatósági 
házi karantént. 

Az idősávos vásárlási korlátozás megszűnt. 

A polgármesterek a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazása a képviselő-testületi jogkörök 
gyakorlására megszűnt, a képviselő-testületek és 
bizottságok újra ülésezhetnek. 

Itt ragadom meg az alkalmat és szeretném 
köszönetemet kifejezni Magyarpolány Község 
Önkormányzata nevében mindazoknak, akik a 
szigorúbb korlátozások alatt a lakosság ellátásában, 
illetve tájékoztatásában részt vettek. Elsősorban nekik 
és a lakosság fegyelmezett magatartásának 
köszönhető, hogy Magyarpolányban egy sikeres 
védekezést tudtunk megvalósítani. Vigyázzanak 
magukra és embertársaikra, mert a veszély még nem 
múlt el! 
 

Tisztelettel: Grőber József polgármester 
 

 

 
 
Önkormányzati intézkedések a veszélyhelyzet alatt 
 
2020. március 13-án valamennyien értesülhettünk az 
országos korlátozó intézkedésekről, a COVID-19 
vírus terjedésének lassítása érdekében. Ezt követően 
Magyarpolány önkormányzata folyamatosan azon 
dolgozott, hogy megfelelően tájékoztassa és segítse a 
lakosságot. Már a bejelentést követő napon, március 
14-én egy rendkívüli megbeszélés keretin belül 
döntött a további feladatokról. Tartotta a kapcsolatot 
a helyi intézményekkel, boltokkal, 
vendéglátóegységgel, postával, gyógyszertárral, 
orvosi rendelővel. Részükre fertőtlenítőszert és 
szájmaszkot biztosított. Előzetes felmérést követően, 
ingyenesen ellátta a lakosságot helyben készített 
szájmaszkokkal. Döntött a Faluház és a könyvtár 
ideiglenes bezárásáról, valamint gondoskodott a 
játszótér és a Kálvária látogatási tilalmáról is. A 

veszélyhelyzet ideje alatt 9 alkalommal került sor 
online video-megbeszélésre, melyen a polgármester, 
a jegyző és a képviselők vettek részt. Az itt 
elhangzottakról jegyzői feljegyzés készült, valamint 2 
alkalommal helyszíni bejárás is indokolt volt. A 
hatósági karanténban lévő személyek ellenőrzését a 
rendőrség végezte, a falu nyugalmáról pedig a helyi 
polgárőrség gondoskodott. Köszönjük a lakosság 
együttműködését, türelmét és fegyelmezettségét, 
melyet ebben a rendkívüli helyzetben tanúsítottak. 
Továbbra is kérünk mindenkit a szabályok 
betartására, a vírus további terjedésének 
megakadályozása érdekében. 
 

Meinczingerné Vágner Zsuzsanna képviselő
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Segítségnyújtás és támogatás 
 
2020. március 14-től a veszélyhelyzet 
kialakulása óta az Önkormányzat dolgozói a 
Szociális Bizottság irányításával segítséget 
nyújtottak a községben élő, a járványhelyzetben 
szükségét érző valamennyi lakosnak. Különös 
figyelmet fordítva a 65 év felettiekre, akiknek a 
településen nem él hozzátartozójuk vagy 
mindennapi életvitelükben segítségre szorulnak. 

A veszélyhelyzet kezdetén közel 20 állampolgár 
élt a segítségnyújtás lehetőségével, de a kijárási 
korlátozás bevezetésével 50 főnél is több 
embernek volt szüksége a mindennapokban arra, 
hogy alapvető élelmiszereket, gyógyszereket 
szállítsunk házhoz illetve a postai ügyeit 
elintézzük. A 65 év feletti lakosoknak a napi 
egyszeri meleg étkezés házhozszállításához az 
egyszerhasználatos edényeket az Önkormányzat 
térítette meg, ezzel is segítve az ellátást, a helyi 
szolgáltató pedig házhoz szállította. 

A segítségnyújtás nem állt meg, a mai napig a 
szociálisan rászorult embereken kívül 10-12 fő 

igényli a segítséget településünkön. 

A járványveszély idején mindenki jobban figyelt 
a környezetében élő idősekre, fiatalokra 
egyaránt. Tegyük ezt ezután is! Amennyiben 
segítségre van szükségük, illetve környezetükben 
segítségre szoruló állampolgár él, kérjük, 
forduljanak bizalommal az Önkormányzat 
Szociális Bizottságához. 

Az önkormányzat a szociális gondoskodásra 
vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését  

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások 
nyújtásával és 

b) személyes gondoskodást biztosító 
alapellátás megszervezésével biztosítja. 

Ezen ellátások iránti kérelmet a Magyarpolány 
Község Önkormányzat Szociális Bizottságánál 
lehet kérvényezni az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon. 

Szociális Bizottság

 

 
 
 

Pályázati hírek 
 
Szeretném röviden összefoglalni a már elnyert 
pályázatok jelenlegi állását, illetve tájékoztatni a 
település lakóit a benyújtott és az előkészítés 
alatt álló pályázatokról. 

A Főtér forgalomtechnikai átalakítása 
pályázatunk közbeszerzésére kiírt ajánlattételi 
határidőig két értékelhető ajánlat érkezett be, 
ebből következően a közbeszerzés érvényes és 
eredményes. Az ajánlatok mindegyike 
meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi 
keretet, így élni kívánunk a forrás-kiegészítési 
lehetőséggel. 

A turisztikai és energetikai (a kettőt egybe kell 
számítani) pályázatunk első közbeszerzési 
eljárása érvényes, de eredménytelen volt, mivel 
csak egy értékelhető árajánlat érkezett be, amely 
jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló 
összeget. A kiviteli tervek átdolgozása után most 
készítjük elő a közbeszerzés második körét. 

Az év második felében folytatjuk a temető 
fejlesztését mintegy ötmillió Ft értékben, jelenleg 
a térkő leszállítására várunk. 

Friss hír, hogy Magyarpolány bekerült a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 

III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-
beruházások közé, így egy 12x24 méteres 
tornaterem épül falunkban a hozzá tartozó 
kiszolgáló létesítményekkel együtt. 

Szép példája az önkormányzat és a nemzetiségi 
egyesületünk együttműködésének, hogy mintegy 
másfél millió Ft-ot nyertünk a Kossuth utca, 
valamint a Táncsics utca végén lévő keresztek, 
illetve a „Kovács” kereszt felújítására. 

Örömteli esemény, hogy a Magyarpolányi Passió 
bekerült az országosan kiemelt fesztiválok és 
rendezvények sorába, ebből következően a 
Passió megrendezésére benyújtott pályázatunk 
sikerrel járt, így az idén is három millió Ft 
támogatásban részesültünk, melyet 2021. június 
30-ig tudunk felhasználni. 

A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
beérkezett az árajánlat, jelenleg az E.on villamos 
energia szolgáltatóval kötendő oszlopbérleti és 
energiaellátási szerződés előkészítése folyik. 

A fentiek mind már elnyert pályázatok, most 
néhány sorban kitérek az elbírálás alatt lévő, 
illetve a benyújtás előtt álló pályázatokra. 

A Magyar Falu Program keretében három 
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pályázatot nyújtottunk be. 
 Kossuth utcai járda építésére 
 Petőfi utca aszfaltburkolatának 

felújítására 
 Kommunális eszközök beszerzésére 

(traktor, ágdaráló, sószóró, rézsűkasza, 
pótkocsi) 

Szintén a közös gondolkodás jegyében 
nyújtottunk be pályázatot a Hungarikum 
Bizottsággal a nyárbúcsúztató és nemzetiségi nap 
lebonyolítására, a nemzetiségi egyesülettel pedig 
a Márton nap és az idősek napja rendezvény 
megszervezésére. Ez utóbbi előkészítés alatt áll. 

Az iskolai sportpálya javítását önerőből 

elvégeztettük, amely csak átmeneti megoldást 
jelent, ezért a Belügyminisztérium által kiírt 
pályázatból szeretnénk a sportpálya felületének 
teljes felújítását elvégezni. A pályafelújítás 
járulékos beruházását a tankerülettel egyeztetve 
más pályázati források bevonásával kívánjuk 
megvalósítani. 

A fentiekből is látható, hogy összehangolt, több 
pályázati csatornát is kihasználó fejlesztési 
pályára sikerült Magyarpolányt állítani, melynek 
eredményeképpen az egyik legszebb és 
legélhetőbb településsel büszkélkedhetünk. 

Tisztelettel: Grőber József polgármester
 

 

Lakossági felhívás 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet értelmében az 
ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 
használójának) kell gondoskodnia az ingatlan 
előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles 
területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai tisztántartásáról. Tisztelettel kérjük 
Önöket, hogy az idézett jogszabályi 
rendelkezések alapján szíveskedjenek a 
továbbiakban is gondoskodni az ingatlanjaik 
előtti közterületek és árkok tisztántartásáról és a 
fűnyírásról. 

Kérjük, hogy a közúti közlekedés biztonsága 

érdekében az ingatlanjaikról a közutakra kilógó 
és gépjárműforgalmat zavaró vagy a 
kereszteződések beláthatóságát akadályozó 
növényeket szíveskedjenek visszametszeni. 

Kérjük, hogy az ingatlanjaik előtti 
önkormányzati tulajdonú közterületeken, 
árkokon tervezett bármilyen változtatást 
(murvázás, térkövezés, átereszek cseréje, stb.) 
szíveskedjenek előzetesen bejelenteni 
Önkormányzatunkhoz. A Képviselő-testület a 
benyújtott kérelmet megvizsgálva dönt a 
tervezett tevékenység engedélyezéséről. Az 
engedély nélküli változtatásokat 
Önkormányzatunk az engedély nélkül építtető 
költségére fogja az eredeti állapotba 
visszaállítani.

 
 
Adóügyi hírek 
 
Magyarpolány Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 12/1995. (IV.25.) számú 
önkormányzati rendeletével bevezette a 
magánszemélyek kommunális adóját, amelynek 
összege évi 9.000 Ft ingatlanonként. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Art.) 2. melléklet II/A. 4. pontja 
szerint az adózó az adókötelezettség 
keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változást 
követő 15 napon belül köteles adóbejelentést 
tenni Önkormányzatunk felé. Ennek elmulasztása 
esetén az Art. 221. § (2.) bekezdés alapján az 
adóhatóság a természetes személy adózót 
50.0000 Ft, a nem természetes személy adózót 
100.000 Ft mulasztási bírsággal sújthatja. 

A bejelentéshez szükséges nyomtatványt 
megtalálják a www.magyarpolany.hu oldalon az 
Önkormányzat/letölthető nyomtatványok 
almenüpontban, illetve benyújtható 
elektronikusan is az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül (ohp.asp.lgov.hu). 

Amennyiben az adózással kapcsolatosan további 
tájékoztatásra van szükségük, kérem, 
ügyfélfogadási időben személyesen vagy 
telefonon (0688/503-820; 0620/371-19-04) 
Simon Adrienn ügyintézőhöz szíveskedjenek 
fordulni.
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Ebtartók figyelmébe! 
 
Az utóbbi hetekben sajnos nagyon megszaporodott 
településünkön a kutyaharapások száma. Erre 
tekintettel az alábbiakra szeretnénk felhívni az 
ebtartók figyelmét. 

Figyeljünk oda, hogy a kutyák ne szökjenek ki az 
utcára, illetve ha sétálni visszük őket, akkor azt 
pórázon tegyük! 

Az Önkormányzat évente szeptemberben 
megszervezi az ebek veszettség elleni oltását, amely 
kötelező. 

Abban az esetben, ha valaki nem az 
Önkormányzat által szervezett oltáson vesz részt, 
kérjük, hogy az oltási könyvet szíveskedjen a 
hivatalban bemutatni! 

Kutyaharapás esetén van a legnagyobb jelentősége a 
nyilvántartásnak, mert ebben az esetben különösen 

fontos, hogy a kutya rendelkezik-e veszettség elleni 
védőoltással. 

A pontos nyilvántartás elengedhetetlen feltétele, hogy 
minden kutyáról egy eb összeíró lapot kell kitölteni. 
Akinek egy új kutya kerül a tulajdonába, az jelezze az 
önkormányzat felé, és eljuttatunk neki egy adatlapot, 
illetve a hivatalban átveheti.   

Akinek a kutyája pedig elpusztul, vagy egyéb okból 
kikerül a tulajdonából, azt is kérjük jelezni, hogy a 
nyilvántartásból törölhessük. 

Ezúton is felhívjuk az ebek tulajdonosainak 
figyelmét, hogy 2020. január 1. napjától minden 4 
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel 
/microchippel/ tartható! 

Vigyázzunk egymásra, és tartsuk be az állattartás 
szabályait!

 
 
 
Elmaradt a Passió 

 
 Minden év májusában javában zajlottak a passiós 

próbák, ám idén csendes volt a kálváriadomb. Sajnos 
a kialakult járványhelyzet miatt a Passió előadásai 
elmaradtak. 
Nehéz szívvel, az elmúlt előadások sikerének 
emlékeiből táplálkozva múlt el Pünkösd is, s hiszem, 
hogy ezen szép emlékekkel a lelkünkben, 
mindannyian izgalommal várhatjuk a 2021. évi 
előadásokat! 

Jó hír, hogy a Magyarpolányi Passió bekerült az 
országosan kiemelt fesztiválok köré, s az 
Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően 
nyert el 3 millió Ft-ot, mely megteremti a 2021-es 
előadások anyagi alapjait. 

"Jövőre, Veletek, Ugyanitt... " 

Krisanné Papp Andrea szervező 

 
 

Kedves Olvasók! 
 
A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős 
Operatív Törzs a könyvtárak személyes 
használatának tilalmát feloldotta, ezért a 
magyarpolányi Könyvtár újra nyitva áll az olvasók 
előtt! 

Kérjük, hogy belépéskor szájmaszkot, valamint a 
bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt használni 
szíveskedjenek!  

A könyvtárban egyszerre csak két olvasó 

tartózkodhat. 

Nyitvatartás változatlan:    

Hétfő: 16-18 óráig 
Kedd és csütörtök: 17-19 óráig 

Szeretettel várom a kedves olvasókat! 
 

Krisanné Papp Andrea
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Értéktár 
 
Három éve megalakult Magyarpolányban az Értéktár. 
Célunk, a falu hagyományainak, épített és természeti 
értékeinek összegyűjtése, ezen értékek 
megismertetése a fiatalokkal, az ide látogatókkal, és 
természetesen ezek megőrzése, archiválása az utókor 
számára. Ezen feladatok megvalósítása érdekében, 
pályáztunk ,,a nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének 
és gondozásának támogatására.” A ,,Magyarpolány 
értékei, hagyományai gyerekszemmel,, című pályázat 
sikeres volt, így lehetőség nyílott, a gyerekek 
gyűjtőmunkába történő bevonásával, a plébánián egy 

kiállítás megrendezésére, és a meglévő archív 
felvételek digitalizálására is.  
Az Önkormányzat honlapján az Értéktár fül alatt, 
megtalálhatóak, a már felvett értékek és azok leírása, 
bemutatása. Javaslatot várunk a falu lakóitól is, mi az, 
amit az itt élők megőrizendő értéknek tartanak. Mi az, 
amiről azt gondoljuk, hogy érdemes megmutatnunk, 
megismertetnünk gyermekeinkkel, unokáinkkal. 
Segítségüket köszönjük!  
 

Mácz Hajnalka

 
 
Játszótér 

 

 
Megtörtént az óvoda-iskola udvaron a játékok telepítése. Az iskolai részen a tankerülettől kapott játékokat nem mi 
választottuk, de köszönjük. Az óvoda udvarán még egy kötélpiramis készül, köszönjük az adományokat 
Mindenkinek. 

Kedves Fiatalok! Használjátok bátran az udvart kulturált szórakozásra, és kérjük, hogy a szemetet magatok után a 
kukába dobjátok. Vigyázzunk az új játékeszközökre együtt, hogy a gyerekek még sokáig örömmel játszhassanak! 

Némethné Penk Ildikó intézményvezető 
 

 
Nemzetiségi Önkormányzati hírek 

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt 
"Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi 
költségvetési támogatására" Pünkösdi sváb 
hagyományok ápolása Magyarpolányban címen 
nyújtott be pályázatot.  A pályázat során 
Önkormányzatunk 300 000 forintot nyert el, azonban 
koronavírus-járvány következtében kihirdetett 
veszélyhelyzetre való tekintettel a meghirdetett 
NEMZ-KUL-20 pályázatokat visszavonták. NEMZ-
KUL-20 pályázati kategóriák visszavonásával 
egyidejűleg meghirdették a Nemzetiségi célú 
beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 
2020. évi költségvetési támogatása megnevezésű 
felhívást. 

Tavalyi év szeptemberében ünnepélyes keretek között 
került átadásra a helyi Önkormányzat részéről a 
tulajdonában álló Kossuth u. 22. szám alatt álló 
ingatlan a Nemzetiségi Önkormányzatunk részére 
állandó használatra, amely azóta a „Deutsches Haus” 
nevet viseli. 

Az épület évtizedekkel ezelőtt Tűzoltószertárként 
működött, amely az utóbbi években felújításra került, 
viszont a fűtési és a villamossági rendszerek 
korszerűsítési és felújítási munkálatai elmaradtak. 
Önkormányzatunk a „Deutsches Haus” fűtési 
rendszerének kiépítésre nyújtott be pályázatot a 
hónap elején. 

Grőber Andrea elnök
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Egy politikai merénylet – a történelmi Magyarország meggyilkolása 
 

1920. június 4-én az első világháborúban győztes 
nagyhatalmak a trianoni béke aláírására 
kényszerítették a magyar politikai elitet, amellyel 
történelmi léptékkel is példátlan módon 
megcsonkolták Magyarországot. Hazánk 
elveszítette a Kárpát-medence olyan, a magyar 
történelemben meghatározó területeit, mint a 
Felvidék, a Kárpátalja, Erdély a partiumi 
területekkel, a Délvidék és az Őrvidék. Mindez 
azt jelentette, hogy Magyarország területe 
282000 km2-ről 93000 km2-re csökkent és 
lakossága is döbbenetes mértékben 
megfogyatkozott, amennyiben 18 millióról 7,5 
millióra apadt. Mindemellett a magyar 
nemzetiségű népesség harmada, legalább 3,5 
millió ember került az új határokon túlra, 
kisebbségi sorba. Természetesen a veszteségek 
listáját tovább kellene írnunk, mert beszélni 
kellene a trianoni diktátum lelki, gazdasági 
hatásairól is, amelyek miatt a korban általános 
vélemény volt, hogy a megcsonkított területen a 
magyarság pusztulásra van ítélve. 

Amennyiben az elkövetőket keressük, úgy 
mindenképpen szólni kell azokról a – sok 
esetben titkos szervezetekben is működő - 
szélsőbaloldali szerveződésekről, amelyek már a 
századfordulótól együttműködtek az egyre 
radikálisabb nemzetiségi vezetőkkel és sikeres 
propaganda tevékenységet fejtettek ki a 
magyarság ellen itthon és külföldön egyaránt, azt 
a látszatot keltve, mintha a magyarországi 
nemzetiségi helyzet példátlanul elviselhetetlen 
lenne a korabeli Európában. A nemzetiségek 
vezetői pedig – amelyek többé-kevésbé a 
világháborúig hűségesek maradtak a magyar 
hazához – egyre inkább a Szent István-i 
Magyarországtól való elszakadásra és a Kárpát-
medence politikai egységének szétszakítására 
törekedtek. Az első világháborúban elszenvedett 
vereség nyomán a nemzetközi helyzet lehetővé 
tette, hogy a nagyhatalmak (elsősorban 
Franciaország) korlátlanul érvényesíthessék 
akaratukat és Közép-Európát igényeik szerint 
alakíthassák át. Törekvéseik motivációja nyilván 
saját nagyhatalmi érdekük volt, amelyben 

szerepet játszott a születő kommunista szovjet-
Oroszország elszigetelése; a meggyengített, de 
véglegesen meg nem tört Németország hátában 
létrehozni kívánt franciabarát kisállami övezet 
megalkotása; a németbarát Osztrák-Magyar 
Monarchia végleges szétzúzásának szándéka is. 

 

A trianoni béke, mint történelmi merénylet véget 
vetett annak a rendkívüli és történetileg példátlan 
„magyar találmánynak”, amely a Kárpát-
medence földrajzi egységének felismerésére 
alapozva hozott létre egy politikai egységet, 
amelyet majd ezer éven át Magyar Királyságnak 
hívtak. Ez a politikai-földrajzi egység a magyar 
történelem rendkívüli teljesítménye volt, de 
számtalan (a magyar honfoglaláskor már itt talált 
és a későbbi századok során betelepedett) 
nemzetiséggel közös munka eredményeként a 
kárpát-medencei népek egyedülálló együttélési 
keretének bizonyult. 

A diktátum száz éves évfordulója éppen ezért 
kiváló lehetőség a magyar múlt megbecsülésére 
és egyúttal a kárpát-medencei népek közötti 
együttélés új távlatainak felfedezésére. 

A magyar történelem évszázadai bizonyították: a 
közép-európai jövő kulcsa a Kárpát-medencében 
van. 
 

Dr. Paksi Zoltán
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Egészséges korlátok a gyermeknevelésben 
 
Ahhoz, hogy gyermekünkből felelősségteljes, 
megbízható felnőtt váljon, szüksége van 
gyermekkorától biztos útmutatásokra, 
következetes szabályokra és korlátokra. Nekünk 
szülőknek az a feladatunk, hogy szeretettel, 
megfelelően neveljük gyermekeinket. 
Ehhez először saját határainkat kell rendbe 
tennünk, ha azt szeretnénk, hogy a csemetéink 
egészséges határokat alakítsanak ki. 
Gyermekeink megfigyelik, hogy milyen határok 
között éljük az életünket, hogyan viszonyulunk a 
munkához, rendhez, időbeosztáshoz, 
szeretteinkhez, feladatainkhoz, mennyire 
vagyunk kitartóak, megbízhatóak. Mindazt, amit 
szeretnénk továbbadni, azt először magunkon 
gyakoroljuk.  

Téves gondolat az, hogy aki szereti a gyermekét, 
mindent megenged és megad neki, amit a 
gyermek kíván. Aki szereti a gyermekét, 
védelmet és helyes útmutatásokat akar adni neki 
az életre, akkor is, ha néha a gyermek azzal nem 
ért egyet, vagy nincs kedve hozzá. A helyes 
fegyelmezés a szeretetbe ágyazva történik: azt 
üzeni a gyermeknek, hogy értékes, az élete 
ajándék, törődnek vele, védelmezik, szeretik és a 
szüleinek nem mindegy, hogy mi történik vele. 
Ezzel azt is megtanítjuk neki, hogy később ő is 
határt szabjon másoknak: mi az, amit megenged 
és mi az, amire nemet mondhat. 

Fontos, hogy legyenek világosak a határok! 

A hatékony szülők világosan és érthetően 
letisztázzák a szabályokat. Egyszerűen és 
érthetően elmondják a gyermekeiknek, hogy mi 
az, amit megtehetnek, mi az, amit nem tehetnek 
meg, és mi az, amit meg kell tenniük. Nyugodtan 
mondjunk NEM-et! A legjobb a ”meleg- 
korlátozó” szülői attitűd. Meleg, hiszen szeretjük 
gyermekünket és korlátozó, mert nem engedünk 
meg bármit. Az a gyermek, akinek nincsenek 
határok a nevelésben, bizonytalanná és 
követelőzővé válhat. A határait jogosan 
feszegeti, szinte tudat alatt kiharcolja a büntetést. 

Használjuk a tettek természetes 
következményeit! 

Fontos, hogy a szülők ne csak tiltsanak, hanem 
magyarázzák el gyermekeiknek, hogy mi lesz a 
következménye annak, ha a gyermek nem fogad 
szót a szülői tiltásnak, vagy kérésnek. A 
gyermeknek szüksége van a felnőtt 

bölcsességére, előre látására. („Kész a vacsora. 
Aki nem jön vacsorázni, az lemarad és éhesen 
megy ágyba.” „Nyolc órakor villanyoltás van, ha 
nem készültök el időben, akkor az esti mese nem 
fog beleférni.”) Ha ezt a módszert 
következetesen használjuk, nem lesz szükség 
hosszas magyarázkodásra, vitára vagy kiabálásra. 
A gyermek megtapasztalja, hogy tetteinek, 
döntéseinek következményei vannak, és nem 
hibáztathat senkit azért, amit választott. 

Ha lehet, adjunk választási lehetőséget! 

Mi szülők szabjuk meg a kereteket, de azon belül 
adjunk választási lehetőséget a gyerekeknek. 
Például: „holnap muszáj kitakarítani a házat és 
mindenkinek segíteni kell, ebben nincs választási 
lehetőség. De hogy ki milyen házimunkát vállal, 
és azt a nap folyamán mikor végzi el, azt 
megbeszélhetjük előre.” „Télen melegen kell 
felöltözni, de hogy melyik sapkát vegye fel 
gyermekünk, azt kiválaszthatja.” 

Legyünk rugalmasak! 

A hatékony fegyelmezés következetes, de 
rugalmas is. Következetes abban, hogy 
végrehajtjuk, rugalmas abban, ahogy ezt a 
gyermek korához és érettségéhez igazítjuk. Más 
módszereket alkalmazunk egy óvodásnál és mást 
egy iskolás gyermeknél. Figyelembe vesszük, 
hogy gyermekünk lehet beteg, szomorú, vagy 
feszült valamiért, engedetlenségének lehet olyan 
háttere, amit elsőre nem látunk. 

Beszélgessünk sokat! 

Iránymutatásunk, gyermekeink jellemének 
alakítása akkor lesz hatékony, ha lelkileg, 
érzelmileg közel állunk hozzájuk. Ennek 
feltétele, hogy sok időt töltünk velük és 
beszélgetünk.. Meghallgatjuk, amikor kéri. Nem 
csak rutinból történő odafigyeléssel, hanem 
érdeklődéssel. A gyerekek érzik, hogy a szülő 
valóban figyel –e rájuk, vagy csak úgy tesz, 
mintha… Ha beszélünk az érzéseinkről, 
gyermekeink is megtanulják megfogalmazni 
mindazt, ami bennük zajlik és az együttműködés 
sokkal könnyebbé válik. 

Végezetül szeretném megköszönni minden 
kisgyermekes szülőnek a lelkiismeretes online 
együttműködést! 

Ódorné Zsuponyó Anita védőnő 



9 

Az óvoda karantén idején 
 

 

A koronavírus terjedésének megakadályozására 
hozott intézkedések jól körvonalazták a nevelési-
oktatási intézmények várható sorsát, mégis 
döbbenten álltunk március közepén az 
óvodabezárás ténye előtt. Volt valami 
szívszorongató a lehuzatolt kiságyak, üres 
öltözőszekrények, és az elnéptelenedett – máskor 
mindig zajos – csoportszobák, oviudvar 
látványában. Nyiladozó barátságokra fittyet 
hányva, gondosan megtervezett programokkal 
nem törődve, a vírus rövid időn belül teljesen 
megváltozatta életünket.  

Ekkor jött az „újratervezés”, de kérdésünkre: 
Miként szólítsuk meg online gyermekeinket a 
mindennapi ölelés, összebújás, ölbe vétel 
nélkül?- sokáig nem találtunk választ. Ennek 
ellenére tettük a dolgunkat, igyekeztünk zárt 
facebook csoportunkban folyamatosan olyan 
játékos tevékenységformákat, élményszerzési 
lehetőségeket közvetíteni, amelyeket a szülők 
gyermekükkel együtt otthonaikban is 
megvalósíthattak. Majd érkeztek a 
visszajelzések, reagálások: „kipróbáltuk”, 
„elkészítettük”, „elvégeztük”, „megoldottuk”, 
„meghallgattuk”, s mindehhez gyönyörű fotókat 
mellékelve. Lassacskán ráébredtünk, hogy a 
modern technika segítségével is lehet „közösen” 
kísérletezni, barkácsolni, énekelni, számlálni, 
mozogni stb. Sokat segítettek nekünk ebben 
kedves Gyerekek és Szülők! Húsvétra 
készülődve bepillantást kaptunk az otthoni 
előkészületekbe, megcsodálhattuk egymás 
tojásfáit, a szebbnél szebb hímes tojásokat és a 
szentelésre szánt kerek kenyeret (weih leavel-t). 
Még virtuális locsolásban is részesültünk… 
Lelkesen szóltatok hozzá a Föld napja 
alkalmával a környezettudatos magatartás 
alakításához, és örömmel fogadtátok az óvoda 
kerítésére kihelyezett tökmagokat, melyek 
mindegyike gazdára talált és az ültetés boldog 
pillanatait is sokan megörökítettétek. Ezek a 
mindennapos kommunikációk, spontán 
jelentkezések adtak új lendületet munkánkhoz és 
erősítettek meg abban, hogy jó úton haladunk. 
Köszönjük Mindannyiótoknak! 

A koronavírus alapjaiban forgatta fel világunkat, 
ugyanakkor megtanított megbecsülni azt, amink 
van és örülni annak, amit a járvány előtti 
időszakban magától értetődőnek, természetesnek 
tekintettünk. Az óvoda mára már ismét jóleső 
gyerekzsivajtól hangos, hálásak vagyunk, hogy 
újra együtt lehetünk!  
 

Dr. Paksiné Beszerdich Ildikó
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40 év a gyermekek szolgálatában 
 

 

Elköszöntünk két óvodapedagógustól nyugdíjba 
vonulásuk alkalmából. Bendesné Kovács Mária és 
Dohanekné Mészáros Gyöngyi sok- sok éven 
keresztül szerette és nevelte a Magyarpolányi Óvoda 
gyermekeit. Köszönjük munkájukat, és további jó 
egészséget kívánunk Nekik! 

Gratulálunk Lajos Csabáné Gabinak 30 éves és Dr. 
Paksiné Beszerdich Ildikónak 25 éves 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejéhez.  

További jó munkát kívánunk nekik! 
 

Némethné Penk Ildikó intézményvezető

 
 
Rendkívüli tanév 

A tanév utolsó napján érkezett a legjobb hír: 

Lesz tornatermünk! 

Fenntartónk, a Pápai Tankerület pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program III. ütemének keretében megvalósuló 
tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról”, 
programba, amelyben támogatást nyert a 
Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola „Tornaszoba” fejlesztése. 

Köszönjük a támogatást dr Kovács Zoltán 
országgyűlési képviselő úrnak, a tankerületnek, 
Egyházi Andrea tankerületi igazgató asszonynak, a 
magyarpolányi Önkormányzatnak, Grőber József 
polgármester úrnak. Reméljük, a beruházás minél 
előbb elindul és a gyerekek birtokba vehetik az új 
létesítményt. 

A tanévet 210 általános iskolai és 436 művészetis 
diák fejezte be. Az általános iskolában 21 tanuló 
kitűnő eredményt ért el.  

Nem volt könnyű ez a tanév, hiszen épp hogy 
elkezdődött a második félév és üres lett az iskola, 
digitális oktatás vette kezdetét március 16-án. 
Pedagógusnak, diáknak és szülőknek is teljesen új 
helyzettel kellett szembesülnie. Igyekeztünk egy 
olyan oktatást kialakítani, ami követhető, nem 
kényszeríti a gyerekeket órákig tartó munkára a 
számítógép monitorja előtt és arra is törekedtünk, 
hogy a családok, a szülők számára se legyen 
túlságosan megterhelő az otthon tanulás.  

Mint minden új, eddig még nem próbált 
tevékenységnek, ennek is meg voltak a maga 
„gyermekbetegségei”. Meg kellett tanulni a 
különböző digitális csatornák használatát, az online 

órák módszereit. Sokat fejlődtünk mindannyian, 
tapasztalatokat gyűjtöttünk, amelyeket a 
hagyományos iskolai oktatás során is 
kamatoztathatunk. De nem sikerült volna, ha a 
tanulóink nem partnerek ebben: többségük igyekezett 
a lehetőségeihez mérten a legjobbat nyújtani, persze 
voltak olyanok is, akik néha elvesztek a digitális 
térben és azt gondolták már szünet van, de 
mindannyian teljesítették a követelményeket. 

Természetesen a szülők segítsége, támogatása is 
meghatározó volt: pedagógusok és tanulók is lettek 
egyszerre. Köszönjük, hogy gyermekeik mellett 
álltak, velük tanultak, ha kellett magyaráztak, 
fotóztak, házi feladatokat küldtek vagy éppen 
bíztatták a már kissé megfáradt gyermekeiket! Az 
elvégzett munkáért Önök is kiérdemelték a 
nevelőtestületi dicséretet! 

Április folyamán került sor az első osztályosok 
beiratkozására, szeptemberben 28 tanuló kezdi meg 
az általános iskolát. 

Június 18-án elballagtak nyolcadikosaink, akik közül 
11 gimnáziumban, 9 technikumban, 4 tanuló pedig 
szakiskolában folytatja tanulmányait. 2 hatodikos 
tanulónk gimnáziumba nyert felvételt. Sok sikert 
kívánunk mindannyiunknak! 

Júniustól lehetőség volt arra, hogy ismét 
fogadhassunk tanulókat, akik igényelték a 
felügyeletet, illetve a tanév végeztével napközis 
táborban, felügyeletben, művészeti táborban vehettek 
részt.  Az eltelt csaknem egy hónapban közel 120 
fővel zajlottak le ezek a táborok. 

A nyári szünet már elkezdődött, minden tanulónknak, 
szülőknek, kollégának jó pihenést, szép nyarat 
kívánok! 

Baumgartner Zsoltné intézményvezető
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Gondolatok a karantén után 
 
Egy új, eddig még nem tapasztalt helyzettel kerültünk 
szembe!  Az első napokban a mindennapi élet 
beosztása, a beszerzés, a külvilág felé megszűnő 
kapcsolat, az ismeretlentől való félelem foglalta el 
gondolataimat! Hogy lesz? Mi lesz velünk?  Nem 
láthatjuk, ölelhetjük a szeretteinket! Megmaradunk? 

A kezdeti bizonytalanság a lélek lecsendesülése után 
egyszerűvé, széppé, csendessé, nyugodttá vált. Jó volt 
magunkat, gondolatainkat kizárni a külvilág néha 
felzaklató eseményeiből, a társadalmi vállalások és 
elkötelezettségek mókuskerekéből! Kevesebb 
hírhallgatás, TV! Munka, pihenés, kertészkedés, 
olvasás, kenyérsütés, szép és értékes filmek, 
zenehallgatás, séta az erdőben, kapcsolattartás a 
gyerekekkel, unokákkal.   A saját gyerekeink helyett 
két kedves házaspár karolt fel bennünket! 
Érdeklődtek, bevásároltak, figyeltek ránk, 
beszélgettek velünk és létük megnyugvással, töltött el 
bennünket.  Köszönettel tartozunk nekik! Örömmel 
osztom meg a nevüket: Horváth Anett-Pintye Sándor 
Attila, és Szőke István és Anikó.    

Elgondolkoztam azon is, hogy milyen jó családban 
élni, ahol mindegyik generáció képviselteti magát.  
Lehet, hogy más az érdeklődés, ismeret, 

problémamegoldás, érték, de csiszolódunk, tanulunk 
egymástól. Türelmet, alázatot, odafigyelést, 
megértést, toleranciát, kétkezi tudást, kinek mire van 
szüksége. Az idősebbeknek egy új lendületre, 
szemléletre, a fiatalabbaknak meg a tapasztalatok 
átadására. A Civil szerveződésű csoportokban akkor 
van igazán élet, mikor színes, több korosztály is 
együtt van. 

Számomra Böjte Csaba testvér gondolatai 
tanulsággal, lelki kenyérrel szolgálnak!  Szeretnék 
közkinccsé tenni belőle: 

„Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink 
visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá 
tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, 
beszennyeznek bennünket! Tetteink beépülnek a 
személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy 
ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az 
igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz 
emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne 
váljunk előbb –utóbb hazuggá! Tetteink 
meghatároznak minket!” 
 

Pintérné Kata

 
 
 
Karantén, bezártság érzése nélkül 
 
Nagyon vártam a március 15-ét. Egy különleges nap, 
olyan magyarokkal, akiknek még a nagyszülei, 
dédszülei a gazdasági világválság idején hajóra 
szállva Dél-Amerikában kötöttek ki. Magyarságukat 
nem feledve, Uruguay fővárosában, a Magyarok 
Házában együtt emlékeztünk volna nagyjainkra és a 
szabadságharcra. Aztán jöttek a hírek valamilyen 
koronavírusról meg korlátozásokról. A helyzet 
komolyságát csak akkor érzékeltük, amikor 
Montevideóban az ünnepséget lemondták, valamint 
rá kellett döbbennünk, hogy azonnal haza kell 
repülnünk, mert lezárják a határokat.  
Hazaérkezésünkkor megtapasztalhattuk gyermekeink 
aggódó, gondoskodó szeretetét. Mindenféle vitamin 
készítményekkel, házi praktikákkal, jó tanácsokkal 
voltunk ellátva. Önként két hét karantént vállaltunk, 
hiszen nem tudhattuk, hogy a koronavírus (Covid 19) 
milyen veszélyekkel járhat.  Furcsa volt, hogy az 
eddigi szülői féltés, gondoskodás most megfordult és 
a gyermekeink törődése, szeretete vett körül 
bennünket. Naponta újabb hírek, tanácsok érkeztek. 
Kézfertőtlenítés, szájmaszk, kijárási, vásárlási 
korlátozások. Csodálkozva néztem az ismerősök 
tudósításait, miszerint kialakult világszerte egy 
vásárlási láz, kiürültek a boltok polcai. Szerencsés 

embernek érezhettem magam. Kertes ház, család, 
barátok. Nem vagyok egyedül. A fagyasztó és a spájz 
tele van élelemmel. Hamar feltaláltam magam. 
Tavasz lévén itt az ideje a kertészkedésnek, a 
csibekeltetésnek. Sütöttem főztem, de a szájmaszkok 
varrása sem maradt el. Akadt feladat bőven, mégis 
kicsit lelassult körülöttünk minden. Nem kellett sietni 
sehova, nem kellett ügyeket intézni és dolgozni sem 
kellett menni. Igen, de a barátokkal való személyes 
találkozás, az ölelés hiányzott, hiszen rengeteg közös 
programot terveztünk tavaszra.  Jólesett, amikor ránk 
telefonáltak, ránk írtak, hogy nincs-e szükségünk 
valamire, miben segíthetnek. Ha kellett valami, 
hozták, letették a kapuba. Átalakult az élet. Az eddig 
fontosnak hitt dolgok jelentéktelenné váltak. 
Eszembe jutottak szüleink, nagyszüleink, akik még 
autó, telefon és internet nélkül több generációs 
nagycsaládként élték mindennapjaikat, akik együtt 
kertészkedtek, gazdálkodtak, önellátóak voltak és 
ezáltal kevésbé voltak kiszolgáltatott helyzetben. De 
eszembe jutott az is, hogy milyen jó, hogy van az 
internet, ahol napi kapcsolatban lehetek 
családtagjaimmal, mesélhetek az unokáknak, 
találkozhatok ismerősökkel, barátokkal, lehet 
beszélgetni, tanácsot kérni, meg lehet osztani 
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örömeinket, megbeszélhetjük a világ dolgait, nem 
utolsó sorban kiülhetünk a virtuális lócára, egy kis 
eszmecserére a barátokkal. Többen mondták, hogy 
megváltozott a világ, minden más lesz a koronavírus 

után, mint volt annak előtte. Én csak remélni merem, 
hogy a jó dolgok maradnak.  
 

Kaukerné Németh Gertrud
 
 
Vírus és a hétköznapok 
 
Amíg messze volt nem is nagyon figyeltünk rá. 
Nálunk ilyesmi úgysem történik. Folytak a napok a 
szokásos rendben, és valóban egy darabig nem is 
történt semmi. Aztán hirtelen itt csapott le a 
közelben: Spanyolország, Olaszország, Ausztria, és 
sorban a szomszédos országok, végül mi is elkezdtük 
komolyan venni. Eleinte hitetlenül álltunk, és amikor 
egyik napról a másikra elfogyott a boltból a liszt, a 
krumpli, az élesztő az étolaj, a konzervek, 
eluralkodott a pánik. Nálunk még az 50-60-as 
generáció se élt át komolyabb válsághelyzetet. Azt se 
tudtuk, mit kezdjünk vele. Egyre jöttek az egymásnak 
ellentmondó információk, tanácsok: kimenjünk, ne 
menjünk, ki fertőz, ki nem, ki betegszik meg ki nem, 
hordjunk maszkot, ne hordjunk, most lesz a csúcs, 
holnap, egy hónap múlva…  

Bezártak az iskolák, az óvodák a köz- és az 
egészségügyi intézmények, egyes munkahelyek, és 
végül mi is. Még a falut is bezártuk. Az isten hozott 
tábla mellé tiltó tábla került: Behajtani csak itt 
lakóknak!  

Az otthonokba beköltözött a félelem. 

Nem mentünk dolgozni, a szomszédba, a boltba is 
csak félve, nem öleltük meg a gyereket, nem 
látogattuk meg az időseket. Szülők maradtak 
magányosan, unokák puszi nélkül. Az utcák kihaltak, 
csend, félelem, és bizonytalanság. Meddig tart? 
Tényleg olyan veszélyes? Vajon mennyi beteg lesz? 

Sokan halnak bele?  

Megváltoztak a napjaink is: Hogyan tanítsam a 
gyereket otthon, mit kezdjek az óvodással pár 
négyzetméteren, hogyan megarázzam meg, hogy 
miért nem megyünk az játszótérre? Dolgozzak 
otthonról, de hogyan a háztartás mellett?  

Sokan ebben a helyzetben is a munkahelyükön állták 
a sarat, mert a boltot ki kell nyitni, a kenyeret meg 
kell sütni, a gyerekeket, betegeket el kell látni. 
Köszönet érte mindenkinek! 

Nem tudtuk, mikorra áll vissza az addigi rend, 
mennyien veszítik el a munkájukat, az addigi 
életüket, és a hitüket, hogy minden lehet még olyan, 
mint a Covid 19 előtt?   

Mostanra kiderült, ezt is túléltük. Nem haltak bele 
sokan, az élet lassan visszaáll a régi kerékvágásba, 
felvesszük a régi ritmust. Csak egy valami maradt: a 
bizonytalanság. Mert állítólag bármikor visszajöhet… 

Azért az jó, hogy megtudtuk: ha legközelebb ilyen 
történik, számíthatunk egymásra a bajban is. Lesz, 
aki bevásárol, kihordja a kenyeret, felhív, vígasztal. A 
szomszédok, a faluban élők figyelnek egymásra, ha 
nem is tudnak átjönni, de látják, érzik, mi történik, és 
ott vannak mellettünk, ha kell. 

Csepi Anikó 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 
2020. március – április – május - június hónapban 6 
gyermek született, 3 fiú és 3 leány. 
A gyermekek születéséhez gratulálunk! 

Halálozások terén sajnos folytatódik a szomorú 
tendencia, 2020. március – április – május – június 
hónapban a halálozások száma 6 volt, 2 férfi, 4 nő 

hunyt el. 

Az elhunytak hozzátartozóinak őszinte részvétünket 
fejezzük ki! 
 

Kovács Györgyné anyakönyvvezető

 
 
 

Észrevételeiket, javaslataikat az újsággal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken várjuk: 


