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A KÖZSÉG LAPJA

SZILÁGYI DOMOKOS: KARÁCSONY
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatalanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

27. évfolyam
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A PARÓKIÁÉRT KÖZÖSEN
Különösen nagy erőfeszítéseket tett Korbély
Krisztián, Weisz József – jelentős anyagi
támogatást is nyújtottak –, Takács Zsolt,
Meinczinger Péter, Korbély Tamás, Takács
Ferenc és Vágner János.
A jól sikerült felújításnak köszönhető, hogy méltó
helyet tudtunk biztosítani az augusztus 15-én
megnyitott Mennyek királynéja című
Nagyboldogasszony-ünnepi Mária kiállításnak.
Közösségi támogatással sikerült felújítani a
parókiát. Vakolatot javítottak három helyiségben,
glettelték és meszelték a kapubejárót, a
homlokzatot, a folyosót és a többi helyiséget.
Kicserélték a wc-szanitereket, felújították a
vízvezetéket és a csatornát. A szobák
járófelületeit laminált padlóval burkolták, az
általános villanyszerelés során kicserélték a
kábeleket és a lámpatesteket.
Köszönet illeti mindazokat, akik áldozatos
önkéntes munkával részt vettek a felújításban.

Pintér Gyula

„KARÁCSONYNAK ÉJSZAKÁJÁN, JÉZUS SZÜLETÉSE NAPJÁN...”
gyerekeknek. Ahol puska volt a háznál, azzal a
magasba lőttek, ahol nem akadt fegyver, ott egy
cementes zsákot összefogtak, földhöz csapták, és
az durrant egy nagyot. „Ezzel kicsit
megijesztettek bennünket. Örültünk is az
ajándéknak, amit a Christkindl hoz, meg egy
kicsit tartottunk is valamitől… Mikor nagyobb
voltam és már nem hittem el, akkor Szenteste a
bátyám a magasba lőtt. Édesanyám a
konyhaajtónál ki akart tolni, hogy nézzem csak
meg, milyen nagy lyuk van az égen. Én már
nagyobb voltam, mégsem mertem kimenni!”
Valamivel később csöngetett a Christkindl, majd
kopogtatott az ajtón:
”Darf´s Christkindl
eingehen? /Be szabad jönni a
Christkindl-nek?
Kommen Sie ein! /Jöjjön
be!
Gelobt sei Jesus Christus! /
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
In Ewigkeit. Amen.
/Mindörökké. Ámen

Karácsony közeledtével a kisgyermekes
házaknál egyre sűrűbben hangzott el a
ﬁgyelmeztetés: „Legyetek jók, mert különben
nem hoz a Christkindl karácsonyfát!” Ki is
valójában a Christkindl? Miért várták és egyben
félték is érkezését a gyerekek? A kérdésre választ
ma már jobbára csak az idősebbektől kaphatunk.
Meinczingerné Magdi néni elbeszélése „régi”
időkbe, a múlt század első felébe repít vissza
minket.
December 24-én, Szenteste az egész család
otthon tartózkodott, látogatóba nem mentek, csak
a Christkindl jött, aki a gyermekeknek ajándékot
hozott. Általában az egyik rokon vagy szomszéd
(többnyire asszony) öltözött be Christkindl-nek.
Fehér ruhát öltött magára: alul az ajándék
számára fehér kötényt kötött, fehér szoknyát
húzott; az arcára, fejére fehér függönyt terített.
Hangját elváltoztatta, hogy ne ismerjék fel a
gyerekek. A család már előre készült,
megbeszélték, ki fog beöltözni. Az esti harangszó
után „lelőtték” a Christkindl-t. „Az égen egy lyuk
van, ahol lejött a Christkindl”- magyarázták a
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Christkindl, meghozta a karácsonyfát.
„Emlékszem arra is, hogy mink már tudtuk, hogy
nem a Christkindl hozza, mégis le kellett
feküdnünk a kicsinyekkel. A takaró, a dunyha alól
kilestünk, és akkor biztosak voltunk benne, hogy a
szülők csinálják.” A fára alma, dió, angyalhaj,
csillogó szalag és mézesbáb került. Ez utóbbit
egy Devecserből érkezett árustól vásárolták, aki a
Kossuth utcában felállított sátrában kínálta
portékáit (Lebzelten). (Az árus búcsúkor,
Gyertyaszentelőkor, Mindenszentekkor is
megjelent, ekkor szintén mézesbábot és
gyertyákat árusított.) A második világháború alatt
a mézesbábot szalalkális sütemény
helyettesítette. Később asszonyok hozták
kosarakkal a faluba, majd a boltban is lehetett
kapni. A bábok sokfélék voltak, előfordult csillag,
szív tükörkével, hegedű, huszár, lány, hal, ló és
nyúl forma is. A fa csúcsán fénylő csillag
díszelgett. A karácsonyfa előtt imádkoztak és
énekeltek. „Öröm volt a kicsinyeknek, akik még
nem tudták (hogy a szülők állítják a fát). Utána
reggel egyik a másikhoz ment megnézni, hogy kié
a szebb, mert mindegyik azt hitte, hogy az övüké a
szebb.”
Szenteste, amíg be nem sötétedett a ﬁúk és a
lányok felkeresték a rokonokat, ismerősöket;
elmentek kis Jézust köszönteni. Leginkább kint,
az ablak alatt énekeltek. A jutalom nem maradt el;
diót, almát, 2 vagy 5 ﬁllért, legjobb esetben akár
10 ﬁllért is kaptak egy-egy háznál.”Még ma is
mondjuk és tudjuk, hogy hol kaptunk pénzt.
Ennek annyira örültünk, ez a mi pénzünk, a
karácsonyi pénzünk volt, amiből később kendőt,
blúzt, ruhaneműt vásároltunk.” A kis Jézus
köszöntése napjainkra szinte teljesen elmaradt:
„Észre lehetett venni, hogy egyre kevesebben
jönnek. Azóta olyan üres minden. Mondogattuk
is: Das ist armer Christtag /Ez szegény
karácsony/.”
Készülődjünk hittel, reménnyel és szeretettel,
hogy lelkiekben gazdag legyen a karácsony!

Hab´ Sie schlimme Kinder? / Vannak rossz
gyerekeik?
Oh, nein. Oh, nein. /
Nincsenek, nincsenek.
Können die Kinder ﬂeißig
beten? / Tudnak szépen
imádkozni a gyerekek?
Ja, sie können. / Tudnak.
Dann soll´n sie beten, daß
ich sehe. / Akkor hadd halljam!
Ekkor mindenki letérdelt, s közösen elmondtak
egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégy Máriát.
Na, die Kinder schön
beten, darum hab´ ich etwas
gebracht.
Csakugyan szépen
imádkoznak, ezért hoztam nekik
valamit.
Kötényéből odaöntötte az ajándékot: diót, almát,
szaloncukrot. Ahogy a gyerekek kapkodták a
ﬁnomságokat, a nagyobbaknak virgáccsal egy
picit a kezükre ütött. Búcsúzóul még
ﬁgyelmeztette őket, hogy legyenek jók,
fogadjanak szót, különben visszajön. A virgácsot
átadta az édesapának és meghagyta, hogy ha
rosszak, akkor azt vegye elő. Néhányszor azzal
fenyegetett, hogy utána Szent József jön, ő
goromba lesz és oda fog ütni. A karácsonyi
időszakban megőrizték a virgácsot. „Még jól
emlékszem, hogy édesapám szigorú szemeivel
csak felnézett rá, ha nem úgy viselkedtünk, ha
csintalanok voltunk, és azt kérdezte: levegyem?
Akkor már csönd volt.” Másnap a gyermekek
izgatottan újságolták egymásnak, milyen
Christkindl járt náluk.
Régen a Christkindl hozta a karácsonyfát is,
melyet 23-án este készítettek el. A gyerekek
lefeküdtek, majd a szülők és a nagyobb testvérek
feldíszítették a fát. Mire másnap a kisgyermekek
felébredtek, már azt mondhatták: Itt járt a

Dr. Paksiné Beszerdich Ildikó
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MAGYARPOLÁNYI KÖZTÉR EGYKOR ÉS MOST
érkezésének a helyszíne lett, hangsúlyozva a tér
településen belüli központi helyét, melyet a
kisbolt, a vendéglő, a pékség és a posta is tovább
erősít. A
falubeliek
b i z t o s
találkozási
pontja; mivel
az ember
napjában
többször is
megfordul az
útkereszteződ
ésben, újabb
és újabb ismerősével futhat össze.
Turisztikai szempontból is jelentős a köztér,
mivel a kálvária és a műemlékutca tengelyén
található. Nincs olyan faluba érkező turista, aki ne
haladna át ezen a közösségi téren. Itt parkoltak
korábban a turista buszok, és a jellegzetesen
falusisas köztér volt a kirándulások
kiindulópontja.
Idén megvalósult a köztér rehabilitációja.
Zöldebb, rendezettebb hatást kelt, egy
urbanizálódott köntösben. Alkalmazkodva a 21.
századhoz, okospaddal és számos parkolóval
gazdagodott a tér, de – sokak bánatára – megszűnt
a jellegzetes falusias hangulata. Egy dolog
azonban mit sem változott: megmaradt a falu
központi elemének és találkozási pontjának.
Kérjük a falubelieket, hogy az ingatlanadásvételek során mentsenek meg minden
történelmi emléket, iratot, fotót, mely
Magyarpolányhoz köthető. Ne hagyjuk, hogy egy
hagyaték során értékes iratok és emlékek örökre
elvesszenek!

Településünk lakóközösségének ﬁatalodásával
egyre kevesebben emlékeznek Magyarpolány
k o r á b b i a rc u l a t á r a , m é g k e v e s e b b e k
emlékeiben élnek még a poros utak és a köztér
nélküli falukép.
Korbély Gyuri
b á c s i
hagyatékaként
megmaradt –
az 1950 és
1970 közötti
időszakot
bemutató –
fejlődéstörténe
ti összefoglaló
adta az inspirációt, hogy összegyűjtsük a köztér
múltját és jelenét.
A háború idejéből származó képeslapon jól
látszik, hogy a Petőﬁ és a Kossuth utcát összekötő
útszakaszon nem volt közösségi térnek alkalmas
terület. A mai tér közepén állt a Szent János
szobor, a régi fotón háttérben a „Teleki ucca”
látható (a Petőﬁ utca korábbi neve Teleki utca
volt, az utcát akkoriban uccának írták). A fedetlen
patak végigfolyt az utakon, biztosítva az
állattartáshoz szükséges vizet. Az állatokat
kiengedték a széles utcákra legelészni,
nyugalmukat csak egy-egy szekér zaja zavarhatta
meg.
Az előző formájában ismert köztér építése 1965re nyúlik vissza. Ebben az időszakban a ﬁatalok
igényelni kezdték a közösségi szórakozás
lehetőségét. 1960-ban megépült a kultúrház, ahol
ﬁlmvetítéseket és rendezvényeket tartottak. A
közteret a Táncsics utcával egy időben alakították
ki, összekötve a teret a kultúrházzal. A
munkálatok költsége nyolcszázezer forint volt a
korabeli feljegyzések szerint. „A kivitelezésnél
nagyon lényeges költség és idő csökkentést
jelentett, hogy az alapkövet és az iszapoló
kavicsot helyben állították elő” – szól az írás.
A köztér ettől kezdve elnyerte közösségápolási és
közlekedési funkcióját is. A búcsúk, utcabálok és
más szabadtéri rendezvények központi helyszíne
lett, mint tágas, rendezett aszfalttal burkolt terület
a falu szívében. Erősödött a hely szerepe és
funkciója, ahogyan a tömegközlekedés
rendszeressé vált. Az autóbusz indulásának és

Szabolcsi István
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ŐSZI CSALÁDI NAP
Egy napsütéses őszi szombaton ismét
vidámsággal és gyerekzsivajjal telt meg a
Plébánia udvara.
Kicsik és nagyok örömmel töltötték együtt ezt a
pár órát. Mindenki talált kedvére való
elfoglaltságot. A gesztenyebábuk készítésében a
nemzetiségi óvónők segédkeztek, akiket nagy
lelkesedéssel fogadtak a gyerekek. Egy másik
asztalnál a karkötőfonás rejtelmeivel
ismerkedhettünk meg. Népszerű volt az
ügyességi verseny, a foci és az aszfaltrajzolás is.
Miután mindenki kellő mennyiségű
csillámtetkóval gazdagodott, jött a nap
legizgalmasabb része, a motorozás. Régi
oldalkocsis motorok érkeztek, hogy vigyék egy
kört a bátor jelentkezőket. Nagy sikere volt a
palacsintának és házi készítésű lakodalmas
süteményeknek, melyhez teát és forraltbort
kínáltunk.
Bízunk benne, hogy minél hamarabb, újra együtt
vehetjük birtokba ezt a nagyszerű közösségi
helyszínt!
Meinczingerné Vágner Zsuzsanna

BARCOGÁS
Szeretnénk mesélni a polányi családok erdei
sétájáról a Hírmondóban, fogadjátok szeretettel
összefoglalónkat:

be a polányi faluvéget… valahogy így kezdődött
az az erdei séta, amit a dámok és barcogás
megismerésére szerveztünk. Miután az óvodás
gyerekek eleresztették hangjukat, suttogóra
fogtuk és a mintegy 60 fős társasággal
elindultunk az erdő felé, hogy meghallgassuk a
dámok nászát, és kicsit ismerkedjünk a
Magyarpolányt körülvevő erdőkkel. Sétánkat
Nagy Gergely okleveles erdőmérnök vezette, aki
a területet jól ismeri, így felkészülten mesélt
kicsiknek, nagyoknak érthetően a természetről, a
polányi erdő vadfajairól, kiemelten a
dámszarvasról.
A 2,5 órásra nyúló kirándulás után udvarunkban
forró tea, forralt bor és zsíros kenyér mellett
vitattuk meg, hogy hallottunk-e barcogást… "

"Október 15-én délután hatalmas kiáltás zengte

Czirfusz Csilla
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SZÜLŐK ÉS A HISZTI
A dackorszak nemcsak
nevelési szempontból nehéz,
hanem érzelmileg is próbára
teszi az embert. Fogy az
energia, sokszor nehezen
kezelhető a folytonos érzelmi
hullámzás.

A szülők eltérően viselik azt az
időszakot, amikor a kicsi még
nem tudja kezelni az érzelmeit
és az indulatát. De miért
hisztizik a gyermek? Néha
csalódik magában – felhúzza
magát, mert nem sikerült
felmászni a csúszdán vagy
összerakni két építőkockát.
Néha csalódik bennünk, hiszen
korábban nem nagyon voltak
tilalmak, most meg mindent fel
tud fedezni, mindenre fel tud
mászni, mindenhez oda tud
menni, de sok tilalommal
találkozik és ezen kiborul, sír,
hisztizik.
Mivel még kicsi, ránk
támaszkodik, tőlünk kér
segítséget, az ő belső viharait
nekünk kell levezetni. A szülő
ilyenkor megpróbálja felvenni,
megnyugtatni a gyermeket.
Majd egyre több a vihar, esetleg
magától is megnyugodhatna,
hiszen már milyen “nagy”,
másfél-kétéves. Most már
elvárható lenne…
Valójában nem elvárható, mert
ebben a korban az érzelmekért
felelős agyterületek fejlődnek
rohamléptekben, míg a
racionalitásért felelősek csak

óvodáskorban indulnak lassan
fejlődésnek. Még nem ért az
érveinkből, a szavainkból,
hiába beszélünk neki. Annál
inkább ért a hanglejtésből, a
mimikából, a tettekből.
Néha egésznapos a huzavona és
a vita, amit egyre nehezebben
lehet kezelni, és egyre inkább
lefárasztja a szülőt. Néhány
tipp ahhoz, hogyan lehet ezt
átvészelni:
1. Először is látni kell, hogy ez
egy átmeneti állapot. Nem
marad így örökre és felesleges
következtetéseket levonni
abból, amit most csinál a
gyerek.
2. Mi vagyunk a felnőttek! A
mai szülők szeretnének
egyenrangúak lenni a
gyermekeikkel, jó barátok,
akiknek mindent elmond a
gyerek. A törekvés jó, de fontos
tudni, a gyereknek szüksége
van felnőtt útmutatásra és
határokra.
3. Szakadjunk ki belőle! Ha van
rá mód, néha ﬁzikailag is el kell
távolodni egy picit: jó, ha van
egy hobbi, egy barátnő, vagy
bármi más.
4. Rutin, ritmus, határok és
k o r l á t o k . Va n e n n e k a z
életkornak egy fantasztikus
előnye, melyet ki lehet
használni: az, hogy a kicsik –
bár úgy tűnik, mindig
ellenkeznek és lázadnak –
valójában nagyon szeretik a
szabályokat és határokat. Azt
meg különösen, ha szép pontos
napirendjük van, ha megértik,
átlátják, hogy mi miután jön, mi
miért történik az életben.
Szívesen másolnak is, ha
megtanítjuk nekik, hogyan kell
például sorba tenni a játékokat a
polcon, nemcsak meg fogja
csinálni, de rajtunk is számon
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kéri, ha nem úgy csináljuk.
5. Sok mozgás. A kisgyerekek
mozgásigénye határtalan. Ha
délelőtt kiszaladták magukat,
délután sokkal könnyebb lehet
velük. Ráadásul ez rögtön
keretet is ad a napoknak. És van
még egy előnye a sok szabad
levegőn töltött mozgásnak: a
szülőnek is jót tesz, kevésbé
érzi magát kimerültnek.
6. Megnyugtatás. Hiszti alatt a
gyerek „magánkívül” van, nem
lehet szavakkal megnyugtatni,
sem meggyőzni: meg kell
nyugtatni. A higgadtság, a
nyugalom neki is jó példa lesz
majd, látja, hogyan kell kezelni
a csalódást, a frusztrációt.
Ölelés, simogatás, megértő
szavak… Nehéz lehet ez, mert a
szülő is ingerült,
legszívesebben a gyerekkel
üvöltene, de a felnőttől tanulja
meg az önuralmat.
7. Gyermek nélküli idő. Ha
gyűlik-gyűlik a feszültség és az
érzés, hogy rosszul csinálunk
valamit, mert a gyerek mindig
hisztizik, és frusztráltak
leszünk attól, hogy nem tudunk
elég jók lenni, vagy az állandó
villámhárításból fakad a
stressz, akkor nem szabad
beleragadni a helyzetbe.
Felértékelődik a mozgás, a
nagyszülői vagy baráti
segítség. Amíg a gyermekünkre
vigyáznak, lehet programot
szervezni, vagy csak gyerek
nélkül otthon maradni egy picit.
Végül nagyon fontos
megértenünk, ha a hiszti miatt
mindent megengedünk a
gyereknek, akkor abban
erősítjük őt, hogy ezt a
viselkedést tökéletesre
fejlessze.
Ódorné Zsuponyó Anita
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JÁTSZÓTÉR MAGÁNERŐBŐl, ÖSSZEFOGÁSSAL!
Már nagy szükség volt rá, most megvalósult.
Minden faluban kell, hogy legyen közösségi tér,
ahol a családok találkozhatnak, beszélgethetnek,
hogy ne csak a virtuális térben élhessék az
életüket.
Az úgy kezdődött, hogy egy újságcikkemért nem
várt honoráriumot kaptam. Megörültem neki és
elhatároztam, hogy jótékony célra fogom
felhasználni. A családomnak mindjárt el is
mondtam a kívánságomat, hogy egy baba-mama
hintát szeretnék. Ez a hinta lehetővé teszi, hogy a
szülő ne csak szemlélője, hanem aktív részese
legyen a kisgyermek hintázásának. Mivel a
pénzem kevés volt a megvalósításhoz, ezért a
családtagjaim, és több kedves ismerősöm is
hozzájárult anyagilag az ötlet megvalósításához.
Így történt tavasszal, hogy a saját telkünkön
először egy baba-mama hintát állíttattunk fel a
korábban vásárolt kisvonat mellé. Ezt követően
fákat ültettünk, padokat helyeztünk el, végül egy

homokozó és egy négyszemélyes mérleghinta
elkészítésével, kihelyezésével kialakult egy bárki
által (saját felelősségre) használható ligetes
játszótér. Ezen a helyen azóta számos nagy
érdeklődésre számot tartó programot sikerült
megvalósítani. pl.: gyereknap, mesemaraton,
Szent Iván napja, stb… Mindezért köszönetet
mondok annak a 13 családnak, akik anyagilag,
vagy egyéb módon hozzájárultak e létesítmény
kialakításához. Külön köszönöm páromnak
Kauker Lászlónak a munkáját, aki azóta is
rendszeresen azon fáradozik, hogy az ide látogató
családok kellemesen érezhessék magukat.
Örömömre szolgál, hogy e terület nemcsak a
kisgyermekes családok, a helyi ifjúság, hanem a
kerékpározók, a kirándulók, sőt a
Bakonygyepesről célirányosan ide látogatók
kedvenc találkozóhelyévé vált.
Kauker Lászlóné (Németh Gertrud)

GYÓGYHATÁSÚ FÜSTÖLŐK KÉSZÍTÉSE, AKÁR AJÁNDÉKBA
A füstölő használatának ősi
művészete: A rossz elűzésétől a
betegségek gyógyításáig.
Már évszázadokkal ezelőtt a

spirituális vezetők (pl:
sámánok) alkalmazták a
szárított gyógynövényekből
keletkező füstöt, hogy
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megtisztítsák a szellemüket és
az otthonaikat az ártó erőktől,
energiáktól.
Bár a füstölő használatának
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gyakorta spirituális céljai
vannak, számos jótékony
hatással bír az egészségre nézve
is, számos egészségügyi
előnnyel jár, melyek közül
többet tudományos
tanulmányokkal támasztottak
alá. Például a zsálya füstje
megnöveli az oxigénellátást az
agy számára, ami pedig
lehetővé teszi a feszült izmok
elernyedését. Jótékonyan
hathat azokra, akiket érint a
gyenge levegőminőség, javítja
azoknak az állapotát, akik
asztmában, légzőszervi
problémákban és általános
köhögésben és megfázásban
s z e n v e d n e k .
Az egyik leggyakrabban
használt gyógynövény a zsálya
(többféle zsálya szóba jöhet, de
a fehér zsálya különösen
kedvelt). A "smudge stick"
kötegelt fűszernövények
megszárításával készül, a
száraz gyógynövények
meggyújtásával keletkező
füstöt pedig rituális,
gyógyászati vagy légtisztító
célzattal használták. A
füstölőhöz sokféle növény
közül válogathatunk. Igen

kedveltek az aromatikus
(illóolajat tartalmazó)
gyógynövények, de
választhatunk egyéb,
számunkra kedves vagy
dekoratív gyógynövényt is.
Néhány a gyakrabban használt
gyógynövények közül:
Levendula, Ánizsizsóp, Kerti
izsóp, Körömvirág,
Ökörfarkkóró, Zsálya,

Cickafark, Rozmaring,
Kakukkfű, Fekete üröm,
Szurokfű, Borsikafű, Fahéjrúd,
Babérlevél, Menta, Kamilla,
Mirha, Tömjén, Medveszőlő,
Orvosi kálmos, tiszta Dohány...
m i n d e n a r o m á s n ö v é n y.
A gondosan összeválogatott

növényekből először kis
csokrok készülnek. Ahhoz,
hogy a növényeket megfelelően
együtt tudjuk tartani, ügyesen
össze kell kötni a
csokrocskákat. Ehhez legjobb
természetes spárgát vagy erős
raﬁaszálat választani, ezek
natúr színe még szépen is mutat
a csokron. Egyébként
bármilyen természetes anyagú
kötöző megfelel, a dekorációs
célú rudakhoz pedig akár
színben harmonizáló
kötözőszálakat is
használhatunk. Fontos, hogy
minden növényi részt jól
összefogjunk, és húzzuk
szorosra a szálakat, ellenkező
esetben száradás után túl lazává
válhat, és szétpotyoghat a
füstölőrúd. Szellős, levegő járta
helyen szárítva elkerülhető,
hogy a vastagon összekötött
n ö v é n y i
r é s z e k
bepenészedjenek, mielőtt
megszáradnának. Ha szép
színes virágokkal készült,
nagyon kedves és dekoratív
ajándék válhat belőle, vagy
használhatjuk lakásunk
díszítésére is. Például
konyhában, előszobában vagy
folyosón (közlekedő részen)
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biztosan jól mutat akkor is, ha a
lakás stílusához egyébként
k e v é s b é
i l l i k .
Vágjunk a zsályából ágakat,
szárakat, úgy kb. 18–25 cm-es
hosszúságban, majd egy
kendercérnával keresztirányba
tekerjük össze, és a végénél
kössük meg. A foltos leveleket
távolítsuk el. Árnyékos, szellős
helyen szárítsuk meg a füstölőt,
mikor teljesen megszáradt (kb.
7–10 napra lesz szükség), akkor
máris használatra kész.
Egyéb gyógynövényes füstölők
és szerepük: balzsamfenyő:
tisztítás, cédrus levél: tisztítás
tömjén: elűzi a depressziót,
erősíti a tisztánlátást,
bazsalikom: tisztítás, nyugtató
hatás boróka: tisztítás,

levendula: nyugtató hatás,
citromfű: spirituális tisztítás,
n y u g t a t ó
h a t á s
menta: gyógyítás, védelem,
üröm: tisztánlátás erősítése,
tisztítás, nyugtató hatás, fenyő
tűlevele: tisztítás, rózsaszirom:
meditáció, nyugtató hatás,
szerelem bevonzása, zsálya:
negatív energia semlegesítése,
bölényfű: gyógyító hatás,
tisztítás, a pozitív energiák
bevonzása, cickafark:
méregtelenítő hatás.
Boros Anikó
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
A Rozmaring Virága
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!”
Egy közösség jövője, megtartó ereje nagyban függ attól, hogy örökíti át tapasztalatait, a megszerzett
tudását, hagyományait!! Tanul-e hibáiból, a gyerekeit ellátja-e hittel, alázattal, kitartással,
szorgalommal, tisztelettel, bizalommal, megbocsájtással, szeretettel?
Boldogok, és büszkék lehetünk, hogy Magyarpolányban sok olyan ﬁatal él, kik megkapták ezt a
mindennél fontosabb gazdagságot! Én most Ticzer Beát szeretném bemutatni! Fogadják őt szeretettel!
„ A hagyomány mélységes mély kút: az emberi élet forrása. Az ember csak a kút vízével betöltekezve
lehet azzá, amivé lennie kell! „ (Végh Attila)
Pintérné Kata
megfelelnek a mai kor igényeinek, a régi
formakincsek felhasználásával! Ennek
eredményeként nyertem el a Népművészet Ifjú
Mestere címet 2011-ben.
A jó tanár szerintem önmagát is folyamatosan
fejleszti, hogy a tanításban megújulhasson, ezért
rendszeresen járok továbbképzésekre! A
bőrművesség sok területet olvaszt magába pl.
pásztorművészet, könyvkötés, szűcsmesterség,
kesztyűkészítő,
papucsos stb.
Azért, hogy
t u d á s o m a t
b ő v í t s e m
beiratkoztam a
nemezkészítő
szakképzésre, amit
el is végeztem
2019-ben, azóta
előszeretettel
kombinálom a bőrt
a nemezzel.

„ A mi kis falunkban
nőttem fel a Ticzer
Jóska és Bauer Mari
lányaként. Egy
maihoz képest más
világban. Ahol
mindenki ismert
mindenkit (néha nem
volt ez jó), a gyerekek
az idősöknek
„Csókolomot”
köszöntek. A kertes
ház kertes volt, nem
füves. A szüleink,
nagyszüleink télen összeültek snapszerozni,
közben mi gyerekek hallgattuk a régi
történeteket, amit gyerek füle is hallhatott. A
gyerekeket bevonták a házi és ház köröli
munkába. Édesanyámtól megtanultam hímezni,
varrni, belenevelődtünk a falusi életbe ezért is
fontos számomra a népi tárgyi és a szellemi
kultúra.Népi Játék és Kismesterség Oktató
Képzőjében bőrtárgykészítő és oktató szakán
végeztem. Az iskola elvégzése után itt tanítottam
a bőrműveseket, miközben a pedagógiai
diplomát is megszereztem. Záródolgozatomat is
Magyarpolány gyermekjátékaiból írtam. Majd 11
évig tanítottam a bőrös szakmát magatartás
zavaros és hátrányos helyzetű ﬁataloknak.
Hiszem, hogy a kézműves szakma az
esztétikumon keresztül jelentős
személyiségformáló erővel bír, ezért is fontos
számomra a tanítás. Az oktatás mellett igyekszem
e g y e d i t á rg y a k a t l é t r e h o z n i , m e l y e k a
népművészet hagyományaiból merítenek és

Jelenleg egy győri
iparművészeti
Szakközépiskolában tanítok. Tanítványaimnak
próbálom átadni a bőr szeretetét, az alapos, precíz
munkavégzés igényét, a népi művészet iránti
elköteleződést.
2019 őszén a szegedi papucs továbbélése
program keretében kezdtem megismerkedni a
papucskészítéssel. 2021nyarán a Szegedi papucs
újra tervezése című pályázaton 2. helyezést értem
el. A feladat az volt, hogy mai használható
darabot készítsünk, ezért a bársonyt kicseréltem
mai közkedvelt anyagra farmerra, amit sütött
gombokkal= böngyikével díszítettem.
Mondhatom, hogy a nyáron kaptam a legnagyobb
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elismerést a XVII. Élő Népművészet Országos
Kiállításán ezüst oklevelet, bőrműves
kategóriában. Ez a kiállítás a Kárpát-medencei
kézművesek ötévente megrendezett legnagyobb
seregszemléje. Több mint másfél ezer
népművészeti alkotást felvonultató országos
tárlat.
Fontosnak tartom hagyományaink
megélését, átadását!
A hab a tortán vagy inkább a kabáton a gomb,
hogy végül megszereztem a Népi Tárgyalkotó
Iparművész címet is a nyáron.
Két kislányommal, és a férjemmel itt élünk a
szeretett kis falunkban, közel a családhoz, a
gyökerekhez, melyek támogatnak, erőt és hitet
adnak ! „

Szakmai eredményeim:
2021. Népi Tárgyalkotó Iparművész,
Hagyományok Háza.
2021. A szegedi papucs újragondolása 2. díj,
Szegedi Papucsért Alapítvány és Hagyományok
Háza.
2021. XVII. Élő Népművészet Országos

Népművészeti Kiállításon ezüst oklevél
bőrműves kategóriában, Hagyományok Háza.
2011. Népművészet Ifjú Mestere, Hagyományok
Háza.
Kiállításokon való részvétel:
2021. XIII. Országos Népi Mesterségek
Művészete Pályázat kiállítása, Budapest Magyar
Népi Iparművészeti Múzeum
2021. III. Szegedi papucs napja, Szegedi Agóra.
2021. XVII. Élő Népművészet Országos
Népművészeti Kiállítás, Budapest
2020. II. Szegedi papucs napja, Szegedi Agóra
2020. XVII. Élő Népművészet Országos
Népművészeti Kiállítás, Közép- Magyarországi
tárlata, Zsámbék.
2018. Nemzeti Szalon, Műcsarnok
2015. XVI. Élő Népművészet Országos
Népművészeti Kiállítás, Közép- Magyarországi
tárlata, Cegléd
2011. Népművészet Ifjú Mestere, Hagyományok
Háza
2010. Magyar Kézművesség kiállítása,
Mezőgazdasági Múzeum, ahol Veszprém megye
díját kaptam
2 0 1 0 . X V. Élő N ép m ű v és z e t O r s zág o s
Népművészeti Kiállítás, Közép-Magyarországi
tárlata, Veresegyház
2010. Palota Mesterei Kiállítás
2008. A „Bőr Éve” a Budai Várban kiállítás
1999. III. Országos Ifjúsági Népi Kézműves
Pályázat, Hatvan
Divatbemutatón való részvétel:
2021. XVII. Élő Népművészet Országos
Népművészeti Kiállítás divatbemutatóján.
2020. Kis Fekete, Hagyományok Háza.

KIVÁLÓ TÁNCOSAINK

Sikert sikerre halmozott a faluban élő
Györkös Zalán és táncospárja, Fercsák
Jázmin az elmúlt időszak versenyein.
A DINAMIK Rock’n’Roll klub Ajka táncosai
Children, páros, akrobatikus rock and roll

kategóriában indultak a Magyar Táncsport
Szakszövetség hivatalos versenyein.
A gyerekek járvány idején is szorgalmasan jártak
az edzésekre, melyet - a szabályok betartása
mellett - az igazolt versenyzőknek meg lehetett
tartani. Jázmin és Zalán nagyon szeretnek együtt
dolgozni az egyesület többi versenyzőjével és az
edzőkkel. Az őszi versenyszezonra új zenét
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választottak, új koreográﬁa készült, melyet az
edzőtáborokban sokat gyakoroltak. A Területi
ranglista második helyét tartják, az Országos
ranglista ötödik helyezettjei, az online
világkupákon elért eredmények alapján a
Világranglista nyolcadik helyén állnak. Az online
versenyekre a raglisták első tíz helyezettjei
nevezhetnek.

Az őszi versenyidőszakban a ﬁatal rokisok - az
országos versenyeken elért helyezésekért járó
pontok alapján - megtartották válogatottságukat,
és a Grazban rendezett Világkupán a döntőben a
nagyon előkelő hatodik helyet szerezték meg. A
K r a k k ó b a n t a r t o t t Vi l á g k u p á n a
középmezőnyben végeztek.
A következő versenyidőszak 2022 márciusában
kezdődik, addig komoly feladatok várnak a
táncosokra és edzőikre: Horváth-Matán Szilvia,
Kövesi Kíra, dr. Horváthné Baráth Piroska. A
következő, Juveniles (Serdülő) versenyzői
korosztályra hosszabb táncidővel kell készülni.
Dr. Horváthné Baráth Piroska,
a Dinamik R’N’R Klub Ajka elnöke

Az országos (MTASZ) vagy nemzetközi
szövetség (WRRC) versenyeit az adott helyszín
szervezi. A hazai helyszínen a WRRC által
kódolt, választott zenére eltáncolja a páros a
koreográﬁáját, melyet videón rögzítenek, és azt
elküldik a szövetségnek. A felvételt a verseny
napján a világhálón láthatják a pontozók és a
szurkolótábor. A pontozóktól kapott helyezések
alapján alakul ki a verseny végeredménye.

A páros 2020-2021-es kiemelkedő eredményei:
Ranglista pontszerző versenyek: 2. helyezés
Veszprém, 6. helyezés Balatonfüred, 5. helyezés
Budapest, 5. helyezés Budapest, 5. helyezés
Pestszentimre, 3. helyezés Ikrény, 1. helyezés
Ajka, 6. helyezés Érd, 2. helyezés Balatonfüred,
7. helyezés Pécs
Országos online bajnokság: 4. helyezés
Balatonfüred
Online Világkupa: 7. helyezés Peking, 9.
helyezés Rio de Janeiro, 9. helyezés Újdelhi
Világkupa: 6. helyezés Graz

TÖBBGENERÁCIÓS KARÁCSONYI SÜTEMÉNYSÜTÉS
A minap volt szerencsém egy több mint 100 éves
süteményes könyvből (1919 évi) diós tekercset
sütni, a legkisebb gyermekem és két nagyon
kedves nagymama korú hölgy társaságában.
A receptgyűjtemény egy régi családi örökségből
került az egyik hölgy birtokába, melyben
sváb/német illetve magyar leírások is találhatóak.
A receptes könyv a mai modern világunkban nem
mindenkinek adna feltétlen egyértelmű
útmutatást, hiszen sok esetben csak a
hozzávalókat tüntette fel a szerző. A részleteket
régen szájhagyomány útján adták át a generációk
egymásnak. A dédmama, nagymama, anyuka,
gyerek, unoka, együtt sütött főzött, így a
fortélyokat zsigeri szinten vette át és tudta
mindenki. Ma már sajnos ez nem így van. Sok

háztartásban még vagy dolgoznak a nagyszülők,
vagy egyéb okból nem tudnak jelen lenni a
gyerekeik, unokáik mindennapjaiban, így ezek a
hagyományok is lassan a múltba veszni
látszanak.
Most kicsit visszacsöppentünk az időben és
három generáció együtt sütött. Egy nagyon
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tudom az ünnepekre. A legjobb, ha több generáció
együtt süti, mert akkor nemcsak egy nagyon
ﬁnom omlós sütemény kerül az asztalra, hanem
átélhetjük az együtt sütés örömét, a generációk
közti információ áramlást, a hagyományok
megélését. Az a tudás, amit szeretteinktől kapunk
ajándékba nemcsak útravaló, hanem igazi érték
is, melyet idővel mi is továbbadhatunk.

egyszerű és ﬁnom receptet választottunk és
sütöttünk meg. Akár kisgyerek mellett is gyorsan
elkészíthető. A készítés közben hasznos
tanácsokat, praktikákat kaptam a hölgyektől, és
közben kisﬁam Vilmos is jól szórakozott. A
végeredmény milyen lett? Ha azt mondom, hogy
minden csiga-biga még aznap elfogyott, akkor
mindent elárultam. A receptet csak ajánlani

Németh Nyári Melinda
Recept: 35 deka liszt, 2 deka élesztő, 2 kanál cukor, 15 deka margarin, 1 egész tojás és tejfel. Kisodorni,
megkenni vajjal, és 10 deka diót, 10 deka cukorral rá kell hinteni, aztán összesodorni, mint a bejglit.
Darabokat vágni és lassú tűznél sütni. Cukros tejjel locsolni.
Útmutató: Az élesztőt érdemes egy nagyon kevés cukros tejben elkeverni, majd úgy összegyúrni a
tésztát. Annyi tejfelt tegyünk hozzá, hogy lágy kalácstésztát kapjunk. Kb. fél órát kelesztjük. A cukros
dióhoz is tegyünk egy kevés tejet, hogy kenhető legyen. A kinyújtott, vajjal, dióval megkent és ezután
összesodort tésztából ujjnyi szeleteket vágunk. 180 fokos sütőben aranysárgára sütjük. Kb.: 30 perc.

FÉNYKERESÉS, VAGYIS AZ ADVENTI ABLAKOK - egy falunyi adventi kalendárium
Gyerekkorunk egyik várva várt idöszaka volt,
amikor december 1-je és 24-e között, minden nap
egy-egy csokoládéval
töltött ablakot lehetett
kinyitni az adventi
kalendárium számokkal
ellátott ablakai közül, és
ezzel elkezdödött a
visszaszámlálás
karácsonyig, minden
gyermek legkedvesebb
ünnepéig.
Az adventi idöszak tele
van meghitt pillanatokkal,
készülödés a karácsonyra,
az együtt töltött idöre a
szeretteinkkel. Ezt a
csodálatos és bensőséges
érzést, amit a várakozás izgalma ad, eleveníti fel
egy, az adventi kalendáriumhoz kapcsolódó
szokás, a fénykeresés!
Két évvel ezelött több, köztiszteletben álló
személy hívta életre Magyarpolányban ezt a
csodálatos szokást, melynek során december 1 és
24-e között, vállakozó kedvű családok az általuk
választott napon fénybe öltöztetik az ablakukat. A
keresés élményét fokozza, hogy a fényesedö
ablak lelöhelyét csak az elözö napon lehet

közzéteni egy térképpel ellátott rejtvénybe
bújtatva.
A gyerekek a felnöttekkel együtt kerekednek fel
és bejárják a falut, hogy megkeressék a fényes
ablak lelöhelyét. Az esti séták, a meghitt, baráti
beszélgetések, a gyerekek csivitelése és a
megtalálás öröme, mind-mind hozzájárul ahhoz,
hogy ezek az esték olyan meghittek és
szeretetteljesek.
A „fényt vendéglátók“ apró ajándékokkal
kedveskednek mind gyermeknek, mind
felnöttnek. A tavalyi év virushelyzetében is
csodálatos meglepetésekkel keszült mindenki,
hiszen volt, aki a fénykeresöket mesével,
karácsonyfa
dísszel vagy
társasjátékkal
várta, melyet
m i n d e n
látogató haza is
vihetett, hogy
az otthon
melegében,
családi körben
olvashassa el
vagy éppen
k ö z ö s e n
játszanak vele.
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kisgyerekek kaptak, akik segítettek abban, hogy
minden este egy-egy fény kigyulladjon a falu
valamely házában.
Az idén is szeretnénk meghirdetni a Fénykeresés
játékot, és reméljük ismét sok öröm, izgalom, s
egy kellemes kis esti séta részesei lehetünk.
Kívánok kellemes adventi készülődést és áldott
karácsonyi ünnepeket.

A változatosan, gyönyörüen feldíszitett ablakok
meghitt és varázslatos hellyé varázsolták a falut!
Tavaly a kis fénykeresökröl és a megtalált
ablakokról készült fotókat a Magyarpolányi Lóca
nevü Facebook oldalon lehetett megtekinteni,
illetve a rejtvényeket és a napi, bensöséges
tudósításokat is ott lehetett olvasni. A tavalyi,
különleges helyzetben is megtartott adventi
Fényablak-keresést Pintérné Katának
köszönhettük, ahogy azokat a csodás kis kézzel
készített ajándékokat is, melyeket azok a

Böndicz Ágnes

AZ ELMÚLT FÉLÉV PROGRAMJAI
Június 4. - Egészségnap

Szeptember 23. - Fõtér átadása

Június 27. - Népmûvészeti hagyományaink bemutató

Szeptember 25. - Csurgó-kúti krándulás
Vaterland A sváb kitelepítések
Magyarpolányban
(Horváth Andor és Kovács Dániel filmje)

Augusztus 15-30. - Mária kiállítás
Augusztus 19., 20., 21., 24., 27., 29. Magyarpolányi Passió

Október 2. - Õszi családi nap

Augusztus 29. - Nemzetiségi Nap

Október 4. - „Mi, Svábok” - könyvbemutató

Szeptember 4. - „Tabuk nélkül” - Pilát Gábor
elõadása

Október 9. - Tök-nap

Szeptember 6. - Kossuth utca avatása

Csabai Tibor „Csabai 60 plusz” kiállítása

Szeptember 11. - Nyárbúcsúztató és Falunap

November 1. - Mindenszentek kereszt
megáldása

Szeptember 11. - Pál Feri atya elõadása

AZ ELMÚLT FÉLÉV ANYAKÖNYVI ADATAI
A második félévben 5 gyermek született, 4 fiú és 1 leány.
Az idei évben összesen 10 gyermek született, amely a tavalyi évhez képest jelentõs csökkenést mutat.
A gyermekek születéséhez gratulálunk!
Az elhunytak száma a második félévben 13 fõ, 6 férfi és 7 nõ.
Az idei évben összesen 27 fõ hunyt el községünkben, ami sajnos egy nagyon magas adat a lakosság
számhoz viszonyítva. Az utóbbi 30 évben csak a 2017-es évben (akkor 28 fõ halt meg) volt ennél
magasabb a halálozások száma.
Az elhunytak hozzátartozóinak õszinte részvétünket fejezzük ki!
Kovács Györgyné
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Áldott, békés, meghitt
ünnepeket kívánunk!
„Büszkeségeink” rovatunkba szívesen látunk újabb jelentkezőket!
Észrevételeiket, javaslataikat az újsággal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen várjuk!

Kiadja és a kiadásért felel: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Némethné Penk Ildikó
Email: polanyihirmondo@gmail.com
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