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Szabó Attila: Magyarpolányi Passió 
részlet 

 
„Köszönöm az alázat megtartó erejét, 

a hittel telített akaratnak hevét. 
A kitartást, mi a munkát félredobva 
felhozott titeket a templomdombra, 

míg mások bezárt ajtók mögött vártak… 
Köszönöm a lelkét Magyarpolánynak! 

Köszönöm a játszóknak, hogy szerepbe bújva 
színésszé nőttek fel újra és újra. 

A kórusnak, hogy hangja örömmel, repesve 
elrepült egészen Bakonygyepesre. 

Zenésznek, színésznek, erdésznek, tanárnak, 
Köszönöm a lelkét Magyarpolánynak!”

 

 
 
„Igazán szerencsések vagyunk, mert a mi 
passiónk 29  év távlatából is egyedülálló az 
országban. Ez a mi saját színdarabunk, 
a  közösségünk összetartó ereje hozta létre és 
tartja életben. 
Szinte nincs is olyan magyarpolányi lakos, aki ne 
vett volna részt valamilyen módon a passióban 
az  elmúlt 29 évben. 

Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy jövőre, 
a harmincéves évforduló alkalmá-
ból  hungarikummá váljon a passió.” 
Ezekkel a mondatokkal nyitotta meg  Grőber 
József polgármester a Magyarpolányi Passió 
2022-es évadát. 
A passiójáték jelentősége messze túlmutat 
önmagán: a Jézus szenvedéstörténetét 

Fotó: Tihanyi György 



 

feldolgozó előadásért ezrek látogatnak 
Magyarpolányba, hogy a Kálváriadomb festői 
környezetében engedjenek utat az élménynek. 
Idén is megtekintette az előadást dr. Udvardy 
György veszprémi érsek, aki elmondta, hogy a 
Passió igazi csoda! 

Örömteli, hogy idén nagyon sok gyermek 
csatlakozott a passió népes táborához, a 
környékbeli településekről is sokan jelezték, 
hogy szeretnének szerepelni. Ez azért is fontos, 
mert így a passió jövője biztos lábakon áll s 
lesznek, akik továbbviszik ezt a gyönyörű 
hagyományt.    

A szereplők mellett külön figyelmet érdemel a 
kórus és a 8 fős zenekar, mert a fülbemászó élő 
dalok magas színvonalra emelik az előadásokat. 

 

Idén is számos kísérőprogram várta a nézőket. A 
Szakrális Központban került megrendezésre a 
„MI SVÁBOK MINDIG JÓ MAGYAROK 

VOLTUNK” című kiállítás, melyet Pallóné Dr. 
Kisérdi Imola, az Agrárminisztérium kormány-
főtanácsosa, a Hagyományok-Ízek-Régiók Bíráló 
Bizottság elnöke és az Ágazati Értéktár Bizottság 
tagja nyitott meg. 

 

A Plébánián került megrendezésre az „Értékek 
mentén – Út a jövőbe” című kiállítás, ahol neves 
helyi alkotók és kézművesek munkáival 
találkozhattak az érdeklődők: Kiss Miklós 
üvegművész, Csabai Tibor grafikusművész, 
Vasáros Erika festőművész, Lenvirág 
Szövőműhely, Daragó Miklósné és Meinczinger 
Józsefné hagyományos süteményei. 

Pálmai Árpád egyházi énekes a templomban 
vezette be a látogatókat az egyházi zene 
világába, Pintér Zoltán énekes a Szakrális 
Központban adott egy remek hangulatú estet, 
valamint újra Magyarpolányba érkezett Pál Feri 
atya, aki nagyszerű humorával és örök érvényű 
gondolataival varázsolta el a nézőket a 
Templomtéren. 

 

Köszönöm a szereplőknek, a kórustagoknak, zenekari tagoknak és a segítőknek, hogy kitartásukkal 
tovább él a Magyarpolányi Passió!

  

- ÍRTA KRISANNÉ PAPP ANDREA, A MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ SZERVEZŐJE - 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÉS BESZÁMOLÓK 

- ÍRTA GRŐBER JÓZSEF POLGÁRMESTER - 

 
Kedves Magyarpolányiak! 

Nehéz és viszontagságos fél évet hagytunk 
magunk mögött. A pandémia utáni élet úgy 
tűnik, hogy visszatalál a régi kerékvágásba, 
amelyet a jelenlegi esetszám növekedése sem tud 
felülírni. 

Az időközi választást követően jó alkalom a 
feltöltődésre és kikapcsolódásra a hamarosan 
megrendezésre kerülő nyári programsorozat, 
valamint gőzerővel dolgozunk a kertmozi 
létrehozásán a Pajta mögött. A 
filmválasztásokkal a gyerekek, a fiatalok és az 
idősebb generáció igényeit egyaránt szeretnénk 
kielégíteni. 
 
A közelmúltban megérkezett Tardosról az 
ajándékba kapott monumentális kő, amely a 
szemünk láttára formálódik majd művészi 
alkotássá Dienes Attila és Csabai Tibor keze 
nyomán. 
Az elkészült mű Magyarpolány főterét díszíti 
majd, és a csobogó központi eleme lesz. 
 

 
Az orvosi rendelő melletti téren láthatók azok a 
kőhasábok, amelyek a magyarpolányi 
szoborpark posztamenseiként szolgálnak. A 
rajtuk bemutatásra kerülő szoborművek az évek 
óta Magyarpolányban zajló alkotótáborok 
munkáiból kerülnek ki, melyeket a művészek 
településünknek adományoztak. 

Bízom benne, hogy a nyári programok, és a falu 
esztétikai fejlesztései mindannyiunk örömére 
szolgálnak majd. 

 

Anyakönyvi hírek 
 

2022. augusztus 1-ig 9 gyermek született, 8 fiú 
és 1 lány. A gyermekek születéséhez 
gratulálunk! 

2022. augusztus 1-ig 5 férfi és 1 nő hunyt el. Az 
elhunytak hozzátartozóinak őszinte részvétünket 
fejezzük ki. 

2022. augusztus 1-ig 4 pár kötött házasságot. 
Az eseményhez szeretettel gratulálunk, és sok 
boldogságot kívánunk! 

 
 

A kép illusztráció 



 

AUGUSZTUSI PROGRAMJAINK 

 

Augusztus 3. szerda 20 óra 

 

Tájház mögötti szabadtéri színpad 

Tamási Áron – Szarka Gyula: Ördögölő 
Józsiás 

Augusztus 4. csütörtök 20 óra 

 

Tájház Pajta 

Silentio transeo – a XX. század elhallgatott 
irodalma 

Augusztus 5. péntek 20 óra 

 

Tájház mögötti szabadtéri színpad 

Katona Imre: Isten komédiása – 
misztériumjáték 

Augusztus 6. szombat 20 óra 

 

Tájház mögötti szabadtéri színpad 

Bogányi Gergely zongorakoncertje 

 
Jegyvásárlás az előadás kezdete előtt a helyszínen lehetséges. 

 
 
Augusztus 6. szombat 17 óra Zöld Élet Háza (Faluház) Passió megbeszélés 

Augusztus 27. szombat 18 óra főtér Keszegparty 



 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÉS BESZÁMOLÓK 

- ÍRTA GRŐBER ANDREA MNNÖ ELNÖK - 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél elnyert pályázatnak 

köszönhetően német nemzetiségi tábort szervezett júniusban. 

 

A tábor tematikája a helyi német nemzetiségi 
hagyományok megőrzésére épült. A német 
nemzetiségi órákon a gyerekek már betekintést 
nyerhettek felmenőink kultúrájába, 
foglalkoztunk a régi sváb családok hétköznapi 
életével, ünnepeikkel és a szokásaikkal. 

A tábor „Szükségem van rád” elnevezése méltó 
módon tükrözi az idősebb generáció 
megbecsülését. Hiszen ahhoz, hogy a helyi sváb 
hagyományok tovább tudjanak élni, a közösségi 
életben továbbra is kiemelkedő szerepet játsszon 
a nemzetiségi identitás, szükséges, hogy az 
idősebb és a fiatal generáció közé hidat építsünk.  
A tábort helyileg a magyarpolányi Tájházba 
szerveztük, így lehetősége nyílt a gyerekeknek 
arra, hogy testközelből megismerhessék 
dédszüleink használati tárgyait, ruházatát, 
berendezési tárgyait. 

A hét folyamán különböző sváb ételek 
készítésével, csuhézással valamint a sváb 
lakodalmi szokás hagyományával foglalkoztunk. 

A tábort a helyi német nemzetiségi általános 
iskola felső tagozatos tanulói számára 
szerveztük. 

 

Tanulási célunk a helyi sváb kultúra, a lakodalmi 
szokások, a lakodalmi viselet valamint a 
lakodalmas ételek megismerése volt. A diákok 
ismereteket szereztek a helyi dialektusról a 
formális és nem formális tanulási módszerek 
segítségével. Kézműves foglakozáson Király 



 

Lászlóné, Ili néni vezette be a táborozókat a 
csuhézás rejtelmeibe. 

A „főződélutánon” megismerték a lakodalmi 
„piros kalács” receptjét és Wolstrommer 
Tiborné, Cili néni segítségével el is készítették. 

 

A hét közepén a pápai Kékfestő múzeumba 
látogattunk el, ahol a gyerekek interaktív 
foglalkozás keretein belül megismerkedtek a 
kékfestés folyamatával. 

 

Táborunk célja volt a gyerekek nemzetiségi 
identitástudatának erősítése. A gyerekek képessé 
váljanak arra, hogy azonosulni tudjanak a sváb 
kultúrával. Kreatívan, együttműködve oldják 
meg a hétre tervezett feladatokat.  

Jó hangulatú, élményekben gazdag napokat 
töltöttünk el együtt. 

 

  

- ÍRTA GRŐBERNÉ ADORJÁN RENÁTA MNNÖ KÉPVISELŐ -

Jó ütemben, és a terveknek megfelelően halad az 
óvodai tornaszoba építése, hiszen már állnak a 
falak, melyekre hamarosan rákerül a 
betonkoszorú. 

 

 

A települési és a német nemzetiségi 
önkormányzat együttes ülésén szóba került a 
magyarpolányi utcák sváb feliratozása, amelyben 
a lakosság segítségét kérjük.  

Két utca német neve közismert, a Neustift és a 
Sandkasn, azonban a többi utca német nyelvű 
megfelelője számunkra ismeretlen. Aki tud 
ebben segíteni legyen szíves Grőber Andrea 
elnök asszonyt a 06/30 4749893-as 
telefonszámon megkeresni. 

A  Német Nemzetiségi-nap 2022 szeptember 
24-én szombaton délután kerül megrendezésre, 
melynek pontos programjáról később nyújtunk 
tájékoztatást.

 



 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BESZÁMOLÓ 

- ÍRTA BAUMGARTNER ZSOLTNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ - 

Véget ért a tanév 

208 tanuló fejezte be az idei tanévet az általános iskolában, 17 telephelyen 432 növendék a művészeti 
iskolában. Oktatásukról-nevelésükről 29 pedagógus gondoskodott, 2 iskolatitkár, 1 pedagógiai 
asszisztens, 2 takarító és 1 karbantartó kollégánk segítette a munkánkat. 
 
Sikeres, eredményes tanévet zártunk, az iskola 
tanulmányi átlaga majdnem jeles, 4,34. 37 kitűnő 
és 25 jeles tanulónk vehette át a tanévzárón 
jutalmát a jó tanulmányi eredményéért. Köztük 4 
nyolcadikos tanulónk érdemelte ki a „Kerek Nap” 
díjat. Ezt azok a tanulók kaphatják meg, akik a 8 
év alatt végig kitűnő eredménnyel végeztek, 
tanulmányi és sportversenyeken öregbítették 
iskolánk hírnevét, közösségi munkájukkal, 
magatartásukkal, szorgalmukkal is példát mutattak. 
A díjazottak: Krizsanóczi Hanna, Lábas Márton, 
Major Dániel, Szanyi Boglárka Klaudia. 

Tanulóink közül sokan vettek részt tanulmányi és 
sportversenyeken. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott Meinczinger Hanna 7. osztályos tanulónk, 
aki a Német Nemzetiségi Vers- és 
Prózamondóverseny Mundart (sváb dialektus) 
kategóriában előadott produkciójával a Budapesten 
megrendezett országos döntőben 7. helyezést ért el. 

 

Sportolónk két versenyszámban – mezei futás, 
1500 m futás – jutottak a Diákolimpia országos 
döntőjébe, ahol Major Dániel atlétánk ért el kitűnő 
eredményt. 

Számos kulturális rendezvényen, kirándulásokon 
vettek részt tanulóink. Az Erzsébet program 
keretében 8. osztályosaink sikeresen pályáztak, így 
3 napot tölthettek szeptemberben Zánkán. A Lázár 
Ervin programban minden tanulónk részt vett: 
Ajkán, Veszprémben, Sopronban és Budapesten 
színházi és cirkuszi előadásokon, koncerten, balett 
előadásokon, múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

Több mint 100 tanulónk a Filharmónia 
koncertsorozatát tekinthette meg Ajkán.  3 
osztályunk a soproni médiaoktatási központ 
Bűvösvölgy programjának volt részese. 

A sok élmény, gazdag program mellett, azért ismét 
volt nehezebb időszak is, hiszen novemberben 
ismét „lecsapott” ránk a koronavírus. Elsőseink 
alig kezdték meg a tanévet, amikor rendkívüli 
szünetre kellett menniük 1 hétre, a kimaradt órákat 
visszatérésük után délután kellett pótolniuk. Rajtuk 
kívül több osztályunk is több-kevesebb napra 
digitális oktatásra kényszerült, a 7-8. osztályosok 
un. vegyes oktatásban vettek részt: akinek volt 
oltása jöhetett a karantén ideje alatt az iskolába, 
akinek nem, az digitálisan kapta a feladatot. 
Kollégáim és a gyerekek is állták a kihívást, nem 
okozott fennakadást a tantermen kívüli oktatás 
sem. 

A tavaszi időszakban a 8. osztályosaink felvételi 
eredményeiért izgultunk és ekkor volt a leendő 
elsősök beiratkozása is. Végzőseink mindegyike 
sikerrel vette a középiskolai felvételiket: 13 tanuló 
gimnáziumban (elsősorban nyelvi tagozatokon), 14 
tanulónk technikumban folytatja tanulmányait. Egy 
hatodik osztályosunk Pannonhalmán hatosztályos 
gimnáziumba nyert felvételt. 

A jövő tanévben 26 első osztályos kezdi meg 
tanulmányait, és hosszú ideje – 10 éve - ez az első 
osztály, ahol a bejárók száma kevesebb, mint a 
polányi gyerekeké. 

Büszkék vagyunk az iskolánkra, minden 
tanulónkra, akik a tanév során szorgalommal, 
kitartással igyekeztek, hogy jó eredményt érjenek 
el, pedagógusainkra, akik nem ismertek lehetetlent, 
szívvel, odafigyeléssel a gyerekekért dolgoztak, 
minden dolgozónkra, akik lehetővé tették a sikeres 
működést. 

Köszönjük a fenntartónk, Pápai Tankerületi 
Központ, a Községi Önkormányzat, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, a falu alapítványai és 
egyesületei segítségét, támogatását. Köszönjük a 
szülőknek a bizalmat, a segítőkészséget, és az 
együttműködést 

A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést kívánok!



 

MŰVÉSZETI ISKOLAI HÍREK 

- ÍRTA HORVÁTH ANDOR TANÁR - 

 

Második évét kezdi szeptemberben a művészeti iskola filmes tanszaka, mely nagyon szép sikereket 
ért el már működése első évében is.  

 

Kovács Lili „Így lettem hős” című kisfilmje az 
Országos Diákfilm Fesztiválon elnyerte a 
„legjobb kisfilm” kategóriát, felkészítő tanára 
Kovács Dániel volt.  

A Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági 
Filmfesztivál keretén belül meghirdetett 
MobilBalaton 2022 videóversenyen a művészeti 
iskola Fürst Sándor utcai telephelyén (Fekete 
István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium) működő fotó és film tanszakos 
növendékek 2 díjat nyertek el az „Újhullám” 
című kisfilmjükkel. 

Külön öröm, hogy a díjat a Mindenki című 
kisfilmért Oscar díjjal jutalmazott Deák 
Kristóftól vehették át, aki rendkívül pozitív 
dicséretet is adott útravalóul.  

 

Véget ért a negyedik alkalommal megtartott 
filmes tábor is, ahol a gyerekek egy teljes héten 
keresztül térítés mentesen ismerkedhettek a 
filmkészítés fortélyaival. Mint az elmúlt években 
is a fő cél egy kisfilm elkészítése volt, mely jelen 
pillanatban a virtuális vágó asztalon várja az 
utolsó simításokat. 

Ami viszont újdonság, hogy Sas Sebastian és 
Kauker Zsuzsa személyében helyi művészek is 
csatlakoznak az alkotó folyamathoz. 

Felhősi Eszter a művészeti iskola vezetője és 
Horváth Andor film tanszakos tanár pályázatát 
egybe olvasztva Csabai Tibor és Kató Balázs 
pályázatával közösen elnyerték a Veszprém-

Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
pályázatát. 

 

A projekt jelenleg is zajlik, melynek filmes 
kötődésű fellépői átfogó képet adhatnak a 
mozgóképkészítés szinte valamennyi területéről. 
Reisz Gábor filmrendező (Van valami furcsa és 
megmagyarázhatatlan, Rossz versek) és Szabó 
Gábor operatőr (Jób lázadása, Meteo, Martfűi 
rém) előadásait már láthatták az érdeklődők, de 
érkezik még Szelényi Károly fotográfus 
(augusztus 6.), Lukács Péter Benjámin 
hangmester (szeptember 17.) és Bacskai Brigitta 
vágó (szeptember 24.) 

 

Hatalmas az érdeklődés és kezd kialakulni egy 
kiváló közösség, melyet a filmkészítés szeretete 
kovácsol egybe. Távlati terveik között szerepel 
egy egész estés játékfilm elkészítése és egy 
fesztivál elindítása, mely sosem látott távolságba 
repítheti falunk jóhírét. 

 



 

- ÍRTA FELHŐSI ESZTER AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VEZETŐJE – 

Felhősi Eszter festő-grafikus, művészeti tanár  

 

Felhősi Eszter vagyok, 2014 óta a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti tanára, 2018 óta pedig a 
Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető 
helyettese, ami a művészeti iskola vezetésére 
terjed ki. 2001-ben szereztem diplomát a Bécsi 
Képzőművészeti Akadémia festő-grafikus 
szakán Sue Williams osztályában. A diploma 
utáni években többek között Bécsben az 
Albertinában, Wirthsaftskammerben, 
Korneuburgban, Veszprémben a Tavaszi 
Tárlaton, Pápán a Somogyi Galériában csoportos 
kiállításai, Korneuburgban a Raiffeisen Bankban, 
Veszprémben a Városházán, Taliándörögdön a 
Református templomban, Budapesten a Karda 
Galériában, Tihanyban a Rege Galériában, 
Vászolyban egyéni kiállításaim voltak. Később a 
család került az életem központjába, mostanában 
pedig újra elkezdtem festészettel foglalkozni. 

Alma álma 

 

A közeljövőben ismét Bécsben tervezek 
kiállítani. Festészetemet kezdetben a figuralitás 
jellemezte, majd később egyre inkább az 
absztrakt és a figuratív kombinációja felé 

tolódott el, amit leginkább lírai absztrakciónak 
nevezhetnénk. 

Magyarpolánnyal a Vaterland című 
dokumentumfilm vonatkozásában kerültem 
kapcsolatba, melynek elkészülésében vállaltam 
szerepet. A sváb kitelepítésről szóló film nem 
állt távol tőlem, révén anyai ágon a nagyszülők 
szintén sváb kitelepítettek voltak Kislődről. Most 
éppen Európa Kulturális Fővárosa 
programsorozat keretén belüli művészeti 
előadások szervezésében veszek részt, ami 
lehetőséget jelent a kultúra  közelebbi 
megismerésére a falu és a környék  lakói 
számára. 

 
Női akt háttal



 

KULTÚRA ROVAT 

- ÍRTA CSABAI TIBOR GRAFIKUS MŰVÉSZ-TANÁR – 

 
KOR-tÁRS a MŰVÉSZETEKEBEN- Magyarpolány, KÚLTHÁLÓ programsorozat 

 
„A művészet nem az ami, hanem valami más” 

 
A kultúra sokszínűséget, lelki gazdagságot, barátságot, kreativitást sugall minden 
tevékenységünkben. Ez a programsorozat a közösség erejében bízva egy új szemléletet kínál a 
résztvevőknek, amelyben a tudás szeretete, az alkotás, az aktív szórakozás, a tradíció és egymás 
tisztelete él. 
 
A Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért 
Alapítvány összefogja a településen élő 
alkotókat és a művészeti alkotó szervezeteket. 
Támogatja a különböző területeken alkotó 
közösségeket és azok tevékenységét, hogy 
közösen léphessenek a nagy közönség elé. 
Célunk, hogy a kortárs művészetet egymással 
összefüggésben – a vizualitás, a színjátszás, és 
az intermédia szemszögéből közelítsük meg, 
felhasználási és értelmezési lehetőségeket 
ajánlva az érdeklődő és művészeteket kedvelő 
partnereinknek.  
 
A „VESZPRÉM-BALATON 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa 2023 Program” keretében 
megvalósuló programsorozat célja a helyi 
kulturális kínálat mértékének, sokszínűségének 
és európai dimenziójának bővítése. A művészeti 
ágak közötti együttműködés megvalósítása, a 
kultúrához való hozzáférés és az abban való 
részvétel szélesítése, valamint Magyarpolány és 
a környék nemzetközi arculatának erősítése. 
 
Aggasztó jelenlegi és jövőképet mutat az a tény, 
hogy gyermekeink szabadidejük jelentős részét 
az online térben töltik. Meggyőződésünk, hogy 
a fiatal nemzedékekben él az igény a 
tartalmasabb kultúra-fogyasztására.  A 
közösségek és csoportok, a különböző 
művészeti ágak közötti kommunikáció 
kialakítása, és nem utolsó sorban 
hagyományaink, kulturális értékeink átörökítése 
a szervezők legfőbb célja. 
 
A projekt további célja a helyi tudás megőrzése, 
átadása. A helyi közösség felelőssége és 
feladata ennek megtartása, átörökítése a fiatalok 
számára, amely része a település 
identitástudatának, a “hely szellemének”. 

 

A közösség együttműködését szolgálja a 
különböző képző és iparművészeti technológiák 
(üvegművészet, bronzöntés, ékszerkészítés, 
tűzzománc, szövés, kerámiakészítés stb.) 
bemutatása, tematikus workshopok 
kialakításával. Egy “Nyitott Műhely” 
programsorozat keretében részesei lehettek a 
résztvevők egy- egy művészeti műalkotás 
elkészítésének, bepillanthattak művészek 
műtermeibe, mindennapi életébe. 

A programok hasznos időtöltést ígértek, ahol 
szórakozva ismerkedhettünk meg egy-egy 
mesterség titkaival. Az itt eltöltött idő után a 
résztvevők egy-egy saját kezűleg készített 
tárggyal térhettek haza. Célunk volt továbbá, 
hogy közösségek jöjjenek létre egy-egy alkotó 
körül, vagy alkotó folyamathoz kapcsolódóan, 
amelyek hosszabb távon is együtt tudnak 
maradni, együtt tudnak működni.   

A projekt a fent említett művészeti ágakon túl, 
színházi, és hangszerkészítő-hangkutató 
workshopokkal is bővült. A résztvevők 
betekintést nyerhettek a kulisszák mögé. 
Bepillanthattak egy-egy színházi előadás 
kulisszatitkaiba. 
 
 



 

Megtekinthették a Vidnyánszky Attila által 
rendezett Rómeó és Júlia – Rómeó misszió 
előadást és Székely Csaba: Bányavirág című 
előadást a MATE Kaposvári Campus IV. éves 
színészhallgatóinak előadásában.  

 
 
A digitális kultúra – film workshopokon jeles 
szakemberekkel, rendezőkkel, operatőrökkel 
ismerkedhettek meg a filmes közösség tagjai.  

 

Ingyenes rendezvényeinken, akcióinkon, 
kampányainkon bárki részt vehet. Különös 
figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi 
szempontokra, ennek érdekében akadálymentes 
helyszíneken szervezzük eseményeinket, 
rendezvényeinket.  

Október 8-ig folytatjuk a programsorozatot, 
melyet kísérjenek figyelemmel! 

 

- ÍRTA DR. VÁRSZEGI TIBOR MŰVÉSZETI VEZETŐ- 

 

Egyszerű számvetés 

a magyarpolányi Faluház épületfelújítási munkálatainak befejezésekor és az új működés kezdetén 
 

2018. október 22-én tartottuk az első színházi 
előadását annak a befogadó színházi sorozatnak, 
amelyet MaloM Program fedőnéven az Új 
Színházért Alapítvány szervezett. A kezdeti 
lendületet a járványhelyzet kétszer is megtörte, 
majd pedig az épület felújítása szinte másfél évig 
szüneteltette. Mégis összesen 58 színházi 
előadást, egy Szűz Mária kiállítást és egy 
bibliakiállítás megnyitóját meg tudtuk tartani, 
ami a játszott időszakban átlagban 3,75 előadást 
jelentett havonta.  

A világot jelentő magyarpolányi deszkákon 
láthattuk többek között Berecz Andrást, Eperjes 
Károlyt, Fabók Mariannt, Földes László Hobót, 
Mikó Istvánt, Nagy-Kálózy Esztert, Nemcsák 

Károlyt, Rékasi Károlyt, Rudolf Pétert, Tolcsvay 
Bélát, a Nemzeti Színház, a Soproni Petőfi 
Színház, a Magyarországi Német Színház (német 
nyelvű előadással), a Magyarországi Szerb 
Színház vagy a zentai, a beregszászi és a 
felvidéki Csavar Színház művészeit. 

Az előadások finanszírozását az Alapítvány 
pályázati forrásokból finanszírozta. Az esetek 
többségében jegybevételek is hozzájárultak a 
költségek fedezéséhez, ám a település 
közpénzéből egyetlen forint sem került erre a 
célra felhasználásra. A befogadó színházi 
működés az Önkormányzat és az Alapítvány 
között 2018-ban megkötött közszolgáltatási 
szerződés alapján történik továbbra is.

 

 

 

 

 



 

- ÍRTA SZUSZÁMI ZSUZSA MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ ROMÁNIA SZERKESZTŐ – 

 

Kitörés és átlényegülés – Diénes Kinga és Diénes Attila Marosvásárhelyen

Diénes Kinga bőrképei és Diénes Attila bronz és márvány szobrai voltak láthatók 
Marosvásárhelyen, a Bernády Galériában. 
 
 
A művészházaspár kiállítani jött haza, Diénes 
Kingának teljesen új arcát csodálhattuk meg – 
olvasható a Marosvásárhelyi Rádió Románia 
online felületén Szuszámi Zsuzsa szerkesztő 
bevezetője. 

 

Diénes Kinga itthon bőrruhákat, bőrtárgyakat, 
kiegészítőket, táskákat tervezett, 
Magyarországon pedig férje, Diénes Attila 
szobrászművész által elgondolt egyedi 
bőrfoteleket borította bőrrel. Sohasem gondolt 
arra, hogy valaha képzőművészként is jegyezni 
fogja a szakma.  
Bőrképei elsősorban az opart világát idézik, de 
egyedi megoldásokkal, szín- és formavilágával 
különleges élményt nyújtanak a nézőnek. 

Diénes Attila elsősorban nonfiguratív 
alkotásaiból nyújtott válogatást, bronz és 
márványszobraiból. A művész korszakokra 
bontja több mint ötven éves életművét. Diénes 
Attila bronzban, márványban, kőben és fában 
egyaránt dolgozik. A bronz a játékosabb 
kifejezési forma, de nemessége, patinája 
ugyanakkor különös társításokra alkalmas, a 
márvány a fenségessel, a filozofikusabb, 
fennköltebb tartalmakat közvetíti. A mélység, a 
filozofikus boncolgatás különösen jellemző a 
művészre. 
 

 
 
Az ellentétek szembeállítása, a 
különbözőségekre történő rávilágítás, a nő- és 
férfi ellentéte, vonzás és olykor taszítás, de 
ölelkezés is ugyanakkor absztrakt formáinak 
alapját képezi. 

 
 

 
 

A teljes rádióinterjú a www.marosvasarhelyiradio.ro weboldalon visszahallgatható. 
 
 
 
 



 

- ÍRTA GRŐBERNÉ ADORJÁN RENÁTA KÓRUSVEZETŐ - 

 
Magyarpolányi kórusok 

A hosszan tartó pandémia után más településekhez képest Magyarpolány kivételes helyzetben van, 
mert az énekelni szerető kórustagoknak köszönhetően hamar fel tudtak állni kórusaink. 

Az utolsó szereplésünk 2021 szeptemberében a 
Főtér átadóján volt, miután pár héttel később a 
pandémia miatt újból az éneklés beszüntetését 
javasolták. 

 

Ez év márciusától tudtuk csak újra kezdeni az 
énekkari próbákat. Azóta sok-sok szép 
szerepléssel büszkélkedhetünk. Szerepeltünk a 
Szakrális épület, a Faluház ünnepélyes átadóján, 
az óvodai tornaszoba ünnepélyes alapkőletételén, 
egyházi koncertet adtunk az érdeklődők számára 
pünkösdkor a templomban, s énekeltünk  a 
Hősök napi rendezvényen a magyarpolányi 
temetőben. Ezen kívül falunk jó hírét vittük 
Ajkarendekre, ahol kétszer is szerepeltünk, egy 
egyházzenei koncerten és egy német nemzetiségi 
napon, valamint Győrben, ahová a Német 
Nemzetiségi tánckar is elkísért minket Nardai 

Anita és Meinczinger Attila vezetésével. Kettő 
fiatal énekesre Meinczinger Hannára és Grőber 
Mátyásra is nagyon büszkék vagyunk, akik 
német nyelvű énekeikkel elkápráztatták a győri 
közönséget. 

Nagyon felemelő volt számunkra, hogy a Böjte 
Csaba Atya által celebrált szentmisén 
Magyarpolány kórusai énekelhettek, melyet 
Csaba testvér külön megköszönt.  

Külön köszönöm a kórusoknak a magyarpolányi 
passióban való aktív közreműködésüket, mellyel 
megalapozták az előadások sikerét. 

Mindezek a szereplések csak úgy valósulhattak 
meg, hogy énekeseink hetente 1.5-2 órát 
intenzíven gyakoroltak, a szereplések előtt pedig 
a sűrített próbákon is lelkesen részt vettek. Most 
a művészeti csoportjaink a megérdemelt nyári 
szabadságukat töltik, hogy majd szeptembertől 
kipihenve, újult erővel tudjanak fellépéseikkel 
felejthetetlen pillanatokat szerezni 
Magyarpolány és a környék lakosságának. 

Az énekkari próbák szeptember 7-én szerdán 
kezdődnek, melyre sok szeretettel várjuk az 
énekelni szerető magyarpolányi lakosokat. 
Érdeklődni a 06/ 208289720-as telefonszámon 
lehet.  



 

EGÉSZSÉG ROVAT 
 
 

- ÍRTA ÓDORNÉ ZSUPONYÓ ANITA VÉDŐNŐ – 

 
 

A gyerekek, akik szinte sosem betegek 
  

Elindul a bölcsi, az ovi, és vannak gyerekek, akik szinte minden második héten a gyerekorvosnál 
ülnek. A legtöbben így vannak ezzel, ám mindenhol van 1-2 olyan csemete, aki szökőévente kap el 
valamit, és a betegség miatti hiányzásainak a száma is minimális. A következőkkel otthon is sokat 
tehetünk azért, hogy csökkentsük a betegségeket! 
  
Kézmosás 
A rendszeres kézmosás drasztikusan 
csökkentheti a légzőszervi, illetve a gyomor és 
bélrendszeri megbetegedések számát. Ezért is 
nagyon fontos bölcsi, ovi után otthon kezet 
mosni, illetve minden nagyobb játék után. 
Figyelni kell arra is, hogy ne csak egy kis vízzel 
öblítsenek: 15-20 másodpercig legalább 
szappanozzák és mossák a kezüket. 

Nagyon kell a mozgás 
A tanulmányok szerint a rendszeres testmozgás 
25-50 százalékkal csökkentheti az év során a 
megfázás vagy az influenzás megbetegedések 
számát. Az ok az lehet, hogy a mozgás erősíti a 
szervezetet, ezzel fokozza a fertőzések elleni 
küzdelemben részt vevő sejtek keringését. Így 
nincs mese: mozogjanak a gyerekek, amikor 
csak lehet! 

 

Aludjanak sokat! 
Az alvás az egyik leghatékonyabb gyógyszer és 
regenerációs eszköz – a gyerekeknél is. Így 
figyelni kell arra, hogy a gyerekek mindig 
időben ágyba kerüljenek: az alváshiány ugyanis 
szinte megkétszerezi a megfázás vagy influenza 
kockázatát a szakemberek szerint. A legtöbb 
csecsemőnek körülbelül 14 óra alvásra van 

szüksége egy nap; az óvodás gyerekeknél ez a 
szám 11-13 óra. 

Ha lehet, ne piszkálják az arcukat 
A vírusok sok esetben a szájon és az orron át 
jutnak a szervezetbe, így nem árt, ha a gyerekek, 
pláne a kiemelt időszakokban, távol tartják a 
kezüket az arc területétől. Sokszor ezt nagyon 
nehéz betartani, ezért is kell a rendszeres 
kézmosás, illetve érdemes megtanítani a 
gyereknek, hogy fogkefét, poharat és törülközőt 
nem cserélgetünk. 

Vitamindús étrend 
A színes gyümölcsökben és zöldségekben 
gazdag étrend nagy mértékben javítja az 
immunrendszert. Jó, ha a gyerek sok C-
vitaminban gazdag ételt eszik – narancs, 
brokkoli, paprika...és D-vitaminban sem szenved 
hiányt – a tonhal, a tejtermékek és a gabonafélék 
kiváló forrásai ennek. A joghurtfélék, lehetőleg 
minél natúrabb formában a probiotikumok révén 
erősítik a szervezet védekező rendszerét. 

Inni, inni 
A bőséges folyadékfogyasztás is fontos a kicsik 
számára: a szénsavmentes ásványvíz, csapvíz a 
legjobb opció, de házilag ízesített vizekkel, 
teákkal is bátran kísérletezzünk: a lényeg, hogy 
igyanak! 
Természetesen a genetika is nagy szerepet játszik 
abban, hogy ki mennyit betegszik meg, illetve az 
is, hogy mennyit jár közösségbe a gyermek. A 
fentiek betartásával viszont sokat erősíthetünk a 
kicsik immunrendszerén! 

Forrás: babanet.hu 

 
 



 

GYEREKSAROK 
 

- SZERKESZTETTE TAKÁCS FERENCNÉ ANDREA – 

 
Male das Bild aus! Színezd ki a képet! 
 
1 rosa      5 hellblau 

2 hellbraun     6 dunkelblau 

3 zitronengelb     7 lila 

4 hellgrün     8 dunkelbraun 
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