
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szabó Attila: Magyarpolányi Passió 
 

Kedves ismerősök, barátaim, társak, 
bortól vagy kólától enyhén hidratáltak, 
remélem, ittatok már egy pohárnyi törkölyt is, 
és finom volt, avagy lesz az ünnepi pörkölt is! 
Nekem volt múlt héten a kérdés szegezve, 
miért nem leszek itt, mért megyek Szegedre? 
Miért nem szaladok nyakig felmálházva, 
hisz dőlhetnék ágynak ismét a tájházba, 
egy hosszú, kacskaringós este után, 
amúgy szokásosan: kapatosan, bután. 
 
Nos, jelentem, megy tovább az élet, 
és ez a pár hét ismét emlékké lett, 
bent van a batyumban, bent van a szívemben, 
s nem is gondolhatnék tirátok szebben, 
mint ahogy gondolok innen a Tisza partjáról, 
a rakodópart kövén, kibújva szandálból, 
s bőrömből is félig: 
gyönyörű emlék lesz ismét egy évig! 
 
Ez a pár hét bennem, mint az idő: örök. 
Most jön a lajstrom, mi mindent köszönök: 
 
Köszönöm a játékot, köszönöm a hitet, 
köszönöm, ha bennem is mindezt felismeritek. 
Az összetartozást, azt is köszönöm, 
s hogy mindehhez most már nekem is van közöm. 
Köszönöm azoknak, kik hívtak és várnak: 
Köszönöm a lelkét Magyarpolánynak! 
 
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 az ételt, a zsíros kenyeret, 
a zsíros kenyérben köszönöm a kezet, 
ami gyúrta, ami kente, ami adta: 
az ég élesztette, s földből volt dagasztva. 
Köszönöm a kéznek, mindahánynak, 
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! 
 
Nevek, ha jönnének, nem férne egy lapra, 
végignézem arcotok most egy pillanatra, 
s begyűröm szemembe, látom, ahogy néztek. 
Átadom arcotok az emlékezésnek. 
Öregnek, gyereknek, fiúnak és lánynak: 
Köszönöm a lelkét Magyarpolánynak! 
 
Ígértem Jóskának, küldök egy hordót is, 
teszek bele gyereknek, öregnek valót is. 
Tele is töltöttem, leve betemet! 
Vegyétek desztillált szeretetemet! 
Higgyétek, egy a szív, s nem is vagyok távol, 
veletek tumkolok a pörkölt szaftjából! 
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Sikerrel zárult a Magyarpolányi Passió 
 

 
Az idei Magyarpolányi Passió 
szervezését április közepétől egy 
fiatal, dinamikus csapat vette át. 
Megváltozott a programot szerve-
ző alapítvány kuratóriumának ve-
zetése, így ettől az évtől Katona 
Szandra elnök, valamint Korbély 
Krisztián és Korbély Tamás végzi 
a falu legnevesebb programja kö-
rüli teendőket. A kis csapatot ed-
dig csak baráti kapcsolat fűzte 
össze, most a közös munka igazi 
konstruktív teammé formálta a 
társaságot. Mivel mindenki más-
hoz ért, más az ismeretségi köre, 
a kapcsolati rendszere, ezeket az 
adottságokat remekül fel tudták 
használni a közös cél érdekében.  
A fiatalos lendületnek köszönhe-
tően 4.650.000 forintnyi támoga-

tást gyűjtöttek össze helyi és az 
ország különböző pontjain műkö-
dő cégektől, emellett sokan ter-
mészetbeni juttatással járultak 
hozzá a rendezvény sikeréhez. 
Településünk önkormányzata 
idén 2.500.000 forintot különített 
el költségvetésében erre a célra. 

A rendkívül eredményes média 
kampánynak köszönhetően sike-
rült az egész országban hírét vin-
nünk a Passiónknak, ami a jegy-
bevételeken is meglátszott. Már 
nem csak a környékről, de az or-
szág távolabbi településeiről is el-
jöttek megnézni az előadást. 

Bár a szervezésre az alapítvány 
átszervezése és a támogatások 
összegyűjtése miatt már igen ke-
vés idő maradt, a lebonyolításban 
sikerült néhány újítással előruk-
kolni. A Kossuth utca lezárása és 
az autók Petőfi utcai parkoltatása 
jó ötletnek bizonyult, mert ezzel 
sikerült elkerülni a zsúfoltságot. 
A vendégek a Kossuth utcán elhe-
lyezett stációk között nézelődve, 
ajándéktárgyakat vásárolva, az 

estére ráhangolódva sétálhattak 
fel az előadás helyszínére. Itt 
újabb meglepetés várta a koráb-
ban érkezőket, mert a Paphíd fa-
lára vetített képek segítségével 
megismerhették falunk neveze-
tességeit, és a Passió játék kelet-
kezését.   

Ebben az esztendőben a költsége-
ken is sikerült faragni. Emiatt és a 
sok természetbeni adománynak 
köszönhetően jelentősen csökken-
tek a Passióval kapcsolatos költ-
ségek, így alakult ki a végered-
mény: a Magyarpolányi Passió 
kerekítve 6.000.000 Ft hasznot 
hozott, amihez a jövő évben a fo-
lyamatban levő szerződések alap-
ján még 5.600.000 Ft támogatás 
érkezik. Eszerint a Passió 2017-es 
nyeresége 11.600.000 Ft volt, ami 
teljes egészében itt marad a falu-
ban, hiszen a Magyarpolányért, 
Nemzeti Örökségünkért Alapít-
vány a falué, a faluért dolgozik a 
faluval együtt. Az elszámolás 
nyilvános és bárki számára meg-
tekinthető.

 
 
Jövő évi tervek a Passió körül
 
Idén egy új kezdeményezéssel állt 
elő a Magyarpolányért, Nemzeti 
Örökségünkért Alapítvány. A 
Passiójáték nyilvános főpróbáján 
meghirdette a Templom napját. A 
kedvezményes jegyekből szárma-
zó bevételt, ami 361.700 Ft lett, a 
templom felújítására adták át a 
plébános Úrnak. A kuratórium 
szeretne ebből az eseményből ha-
gyományt teremteni, és a követ-
kező években is tenni a közsé-
günk értékeinek megőrzéséért. 
Alapítványi pénzből újul meg a 
falu 2 legszebb kültéri szobra a 
Szent Flórián és a Szent János 
szobor, amely a plébánia bejára-
tánál áll. 

A Plébánia épülete Magyarpolány 
legrégebbi, az 1730-as években 
épült műemléke. Az alapítvány 
fontos feladatának tekinti ennek a 
műemléknek a megőrzését és 
hasznosítását, így immár két ak-
ciót is szerveztek a papkert és a 
paplak környékének kitisztítására. 
Az eredmény önmagáért beszél. 
Amellett, hogy átjárható és átte-
kinthető lett a terület, olyan kin-
csekre sikerült bukkanni, mint a 
régen "elveszett" és magára ha-
gyott 100 éves tűzoltó szekér, ami 
a falubeli gondos kezeknek hála 
már szépül és festésre vár. 
A támogató cégek a Passió elő-
adásaira és fenntartására adták a 
hozzájárulásukat, így hamarosan 

az előadás fejlesztésére is lehető-
ség nyílik. A falu tulajdonában 
levő lámpák minden évben ke-
vésnek bizonyulnak, emiatt nem 
kevés pénzért kellett bérelni vilá-
gító testeket, valamint egy lám-
paoszlopot. Jövőre erre a problé-
mára is végleges megoldást ke-
resnek. Emellett tervezik a lelátó 
bővítését is. Ennek szintén a ki-
adások optimalizálása az oka, 
mert így a továbbiakban  nem 3 
hétvégén lesz 7 előadás, csak két 
hétvégén lesz 5, de ugyanannyi 
néző láthatja a darabot. Így a 
költségeken spórolunk, és a sze-
replőket sem kell túl hosszú ideig 
leterhelni.
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Mert olvasni jó! 

Mindig nagy öröm, ha szép és 
hasznos dolgokkal, kezdeménye-
zésekkel találkozik az ember. 
Tavaly nyár óta működik két “ut-
cakönyvtár” is falunkban. Az 
egyik a Köztéren, a buszmegálló-
ban, a másik a Fenyves boltnál. A 
kirakott könyveket olvasni viszik 
az emberek, és már többen, több-
ször töltötték fel a készletet. Min-
dig más és más „Jótündér” visz 
újabb olvasnivalót, gyerkőcök-
nek, felnőtteknek egyaránt. Az 
olvasó gyermek később gondol-
kodó felnőtté válik. .Jó látni, 
amikor mikor a buszsofőr leszáll, 
visszatesz egy könyvet, s vesz 
egy újat, vagy a várakozó utasok 
lapozgatják őket. A könyveket el 

lehet vinni meg lehet tartani. Ha 
eddig nem tették, próbálják ki! 
Teljesen más élményt nyújt az ol-
vasott szöveg, mint a képi megje-
lenítés, mert mindenki a saját 
“képzelet-mozijába “ ül be. A lel-
ke mélyén minden ember szeret 
olvasni, csak van, aki még nem 
találta meg a kedvenc könyvét. A 
jó könyvek mindig igazat monda-
nak, még akkor is, ha olyasmit ír-
nak le, ami sohasem történt meg 
és nem is történik meg. Minden 
olvasott könyv egy újabb megélt 
élet! Hát ismerjünk meg a köny-
vek által új embereket, tájakat, 
szokásokat, érzéseket. Tanuljunk, 
tapasztaljunk! 

Az utcakönyvtárban csak néha 
kell rendet rakni, senki se tépi, 
dobálja, szakítja könyveket. Az 
emberek elfogadták, óvják, olvas-
sák őket.  Én gyakran “felejtek” 
könyvet  utazásaim során a bu-
szon, vonaton. Mert hiszem, hogy 
ha megtöltjük az elménket jó és 
tiszta gondolatokkal, a rosszak-
nak már nem lesz helyük. Szeret-
ném megköszönni az összes taní-
tónak, szülőnek, hogy megtanítja 
olvasni a gyerekeket, hogy értsék, 
használják nagy kincsüket, az ol-
vasást, édes anyanyelvük írott 
formáját. 
 
Pintérné Kata

 

Tulipánfesztivál Edelsbachbacban  

Tavasszal ebben az évben is meg-
rendezték Edelsbachban a ha-
gyományos tulipán fesztivált. Az 
eseményen a Magyarpolányi Né-
met Nemzetiségi Dalkör, a Ma-
gyarpolány Hangja Vegyes kórus, 
a Magyarpolányi Nemzetiségi 
Tánckar és a Magyarpolányi 
Kézművesek ügyes kezű tagjai 
vettek részt. 

Az ünnepség a reggeli szentmisé-
vel kezdődött, melyen a vendég-
látók tiszteletére német egyházi 
dalokat adott elő a két 
magyarpolányi kórus nagy siker-
rel. A produkciót a hívek a 
szentmise végén vastapssal jutal-
maztak. A szép templomi prog-
ramot a megnyitó ünnepség kö-
vette a város főterén. Itt köszön-
tötték valamennyi meghívott ven-

déget, így a Grőber József pol-
gármester által vezetett 
magyarpolányi csoportot is. Dél-
től vidám műsorok szórakoztatták 
a résztvevőket, amelyeken nagy 
lelkesedéssel és örömmel szere-
peltek a vendég énekesek, tánco-
sok, majd mindenki gyönyörköd-
hetett a csodás tulipán ágyások-
ban és a népi vásárban.  
A szavazatok alapján a nap végé-
re kiderült, hogy kié volt a leg-
szebb és legérdekesebb tulipán 
ágyás és az, hogy idén ki lett a 
Tulipán királynő és az udvarhöl-
gyei. A szórakoztató nap végén új 
élményekkel gazdagodva tértek 
haza a csoportok, bízva abban jö-
vőre is ápolhatják Edelsbachal a 
kiválóan működő testvér települé-
si kapcsolatot. 
 
Grőberné Adorján Renáta
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Óvodabál 

A jótékonyság, egy olyan tulaj-
donsága embereknek, amelynél 
fogva másokkal jót szeretnek ten-
ni. Sajnos nagyon sokszor és sok-
féle módon kérnek tőlünk segít-
séget, gyakran nem könnyű el-
dönteni ki azok, akik valóban ér-
demesek a jó szándékra. Mi sze-
rencsések vagyunk, hogy sokan 
gondolták úgy a mi intézményün-
ket érdemes támogatni. Nagyon 
jó tudni, hogy olyan emberek 
vesznek körül minket, akik min-
dig segítenek nekünk, ha kell. 
Örömmel számolhatok be róla, 

hogy a tavasszal rendezett Ma-
gyarpolányi Jótékonysági Óvoda-
bál sikeres volt. Részvételével 
rengeteg szülő, ismerős támogatta 
a rendezvényt, amelyet a Rozma-
ring nyugdíjas klub humoros je-
lenete indított, majd következett a 
tánc és a beszélgetés az asztalok-
nál. Sokan ajánlottak fel tombola-
tárgyakat, így a sorsoláson érté-
kes ajándékokat oszthatunk szét. 
A jó zene és a kitűnő hangulat 
hajnalig kitartott. Mindenki na-
gyon jó érezte magát és a hangu-
lat tovább erősítette a szülők, tá-

mogatók és az óvoda dolgozói 
közötti összetartozást. Szerencsé-
re elmondhatjuk, hogy nem csak 
a bálba, hanem minden óvodai 
programra sokan jönnek el, és ak-
tívan vesznek részt a közös mun-
kában, játékban egyaránt.  
Az óvodabál bevételéből a gyer-
mekeknek vásárolunk majd játé-
kokat, és kirándulásokat szerve-
zünk. 
 
Köszönjük a segítséget minden 
támogatónknak!

 

Feljegyzések a gyerekcsoport életéből 

A nyári pihenő után újra beindult 
az óvodai „élet”. Már augusztus 
utolsó hetén két új óvodás gyer-
mek érkezett, és innentől kezdve 
folyamatosan zajlott a beszoktatás 
időnként nagyon nehéz időszaka. 
Ilyenkor „újoncoknak” meg kell 
ismerniük az óvodai szokásokat 
és szüleik hiányához is hozzá kell 
szokniuk. A nagyok viszont már 
örömmel, és sok élménnyel tértek 
vissza a szünetről, mindenkinek 
bőven akadt mesélnivalója. Kí-

váncsian ismerkedtek a csoportok 
új összetételével, a tavalyi közép-
sősök pedig örömmel nyugtázták, 
hogy már ők a legnagyobbak a 
„Ficánkában”. Néhányan a még 
távollevő társaik felől érdeklőd-
tek; míg mások már keresték he-
lyüket a megváltozott közösség-
ben. A beszoktatás-, mint a kez-
deti időszak fő feladata- mellett, 
kiemelten kezeljük a mindenna-
pos mesélést és mozgást. A mese-
sarokban „Meseországba” hívo-

gató versikével készítjük elő a 
mesénket; s a meseládánknak is 
jelentős szerep jut. A mozgásra, a 
jó időnek köszönhetően, legtöbb-
ször a szabadban kerül sor. 
Az új tanév kezdetén jó esik ki-
csit visszatekinteni az elmúlt idő-
szak sikeres programjaira, ame-
lyek nagy örömet szereztek gye-
rekeinknek és persze nekünk, pe-
dagógusoknak is.  

Ilyen volt például Erntedankfest 
ünnepünk, ami most is töklámpás 
készítésével indult, ahol a munka 
mellett sütőtökkel, pirított tök-
maggal kínáltuk meg a résztve-
vőket és a szülők aktivitásának 
köszönhetően egészséges süte-
ményeket is kóstolhattunk, majd 
felesleges gumicsizmákba ültet-
tünk virágokat, amivel az óvoda 
bejáratát díszítettük. November-
ben gyermekeink megismerked-
tek Szent Márton történetével. 
Munkadélután keretében a szü-
lőkkel közösen készítettünk lám-
pásokat majd az iskolásokkal kö-
zösen a Faluházban meghallgat-
tuk Szent Márton legendáját né-
met nyelven, aztán a mi Teknőc 
csoportunk vidám műsora követ-
kezett. Barátság süteményt ettünk 
és táncoltunk, meg énekeltünk.
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December 6-án megint eljött hoz-
zánk a Mikulás. Csakúgy, mint az 
előző évben, már előtte levélben 
„értesített” bennünket, s még ab-
lakunk alatt, az óvoda udvarán is 
feltűnt egyszer.  

Az adventi időszak csúcspontja 
az óvodában a karácsonyi ünnep-
ség volt, melyhez az idén is hosz-
szú előkészületek során jutottunk 
el. Az ünnepi héten a Magyarpo-
lány Hangja Vegyeskar látogatott 
el hozzánk, s gyönyörű, többszó-
lamú műveket szólaltatott meg, 
melyek „elvarázsolták” gyerme-
keinket. A helyi iskolából a 
„Christkindliseket” láttuk vendé-
gül, akik sváb nyelven köszöntöt-
ték a kis Jézust.  

A Farsang csúcspontja természe-
tesen most is a jelmezbál volt, 
melyre már hosszú napok óta ké-
szültek a gyerekek. Mindenki 
jelmezbe bújt, s még néhány vál-
lalkozó kedvű szülő és testvér is 
akadt, aki e rövid időre szintén 
álarc mögé rejtőzött. A délelőtt a 
táncról, játékról és kacagásról 
szólt. Elszavaltuk a tavaszváró 
versikéinket, „csúfolódtunk”, 
énekeltünk és táncoltunk. Nagyon 
örültek a gyerekek, hogy a szülők 
is bekapcsolódtak a táncba. 

Tavasszal a Padragkúti Színját-
szók is ellátogattak hozzánk, Láz-
ár Ervin: A négyszögletű kerek 
erdő meséjéből vett válogatással 
érkeztek. Gyerekeink Nagyon él-
vezték a sok állatszereplővel ját-
szott történetet.  

Húsvétkor elmondtuk az alkalom-
ra tanult verseket, dalokat; majd 
megnéztük a nagyok előadásában 
Zelk Zoltán: A három nyúl című 
meséjét, megkóstoltuk az előző 
napon sütött húsvéti kerek kenye-
ret (weih leavel), majd az udvarra 
siettünk, hogy megnézzük, járt-e 
arra a nyuszika. Nagy volt az 
öröm, amikor a gyerekek megta-
lálták a fűben elrejtett tojásokat, 
ajándékokat. Az új homokozó já-
tékokat, kerti szerszámokat rög-
tön ki is próbálták. 

Az anyák napi köszöntésre két 
napot jelöltünk ki, melyeken az 
anyukák kiválasztották a nekik 
megfelelő időpontot. Gyermeke-
ink általában bátran, ügyesen sze-
repeltek; néhányan jöttek csak 
zavarba. Anyukáknak sormintával 
díszített tenyérlenyomattal, 
nagymamáknak fonalvirággal 
kedveskedtünk.   

Május 23-án került sor a buszos 
kirándulásunkra, melyet az idén a 

veszprémi állatkertbe szervez-
tünk. Június elején Süvöltős 
Annáékhoz kaptunk meghívást, 
mely nemcsak a gyerekeknek, 
hanem a szülőknek is szólt. 
Annáéknál szép tágas az udvar és 
a kert, kényelmesen elfért a sok 
ember. Remek szabadtéri játékaik 
vannak: a csúszdától a hintáig 
minden megtalálható.   

Meghívtuk az ajkai rendőrkapi-
tányság munkatársait, akik olyan 
izgalmas műveleteket mutattak 
meg, mint az ujjlenyomat készí-
tés, bilincselés. Gyermekeink 
megnézhették, kézbe vehették a 
rendőrigazolványt, rendőri rang-
jelzéseket. Beülhettek a rendőrau-
tóba is, megnyomhatták a sziré-
nát, beszélhettek a hangos be-
mondóba. Sport délelőttre június 
15-én került sor, a BRIXOL foci-
sok meghívására kisétáltunk szü-
lőkkel együtt a focipályára. Elő-
ször az új öltözőt néztük meg, 
majd sportoltunk is.  

Ennyi színes program után ismét 
volt egy kis szünet, aztán kezdő-
dik az új tanév, amit kicsit kibőví-
tett oviban kezdhetünk. Régóta 
szükség volt már a fürdőszoba ki-
bővítésére, és egy olyan helyiség-
re, ahol kis csoportban tudunk 
foglalkozni a gyerekekkel.

 

Sportöltöző avatás 

Új öltözőt kapott a Magyarpolányi Sport-
egyesület. Az átadó ünnepségre sokan 
voltak kíváncsiak falunk lakói közül. Az 
eseményre eljött Csík Ferenc a Veszprém 
megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója, 
Grőber József falunk polgármestere, 
György Béla a Magyarpolányi egyesület 
vezetője, valamint Polt János az egyesület 
technikai vezetője. Magyarpolány csapata 
a Devecserrel vívott mérkőzés előtt vette 
birtokba az új létesítményt. 

A jelenlegi pálya 30 évvel ezelőtt épült 
meg. Az eltelt időben nagyobb beruházás 
nem történt, így a régi infrastruktúra el-
használódott, korszerűtlenné vált. 



6 Polányi Hírmondó 2017. szeptember 
 

Az új öltöző ötlete öt évvel ez-
előtt merült fel, és egy sikeres pá-
lyázat 3 éve adta meg a lehetősé-
get egy megfelelő színvonalú 
épület létrehozására. Az építkezés 
tavaly kezdődött. A teljes költ-
ségvetés 43 millió Ft volt, amiből 
13 milliót az önkormányzat bizto-
sított, a többi pályázati pénz és a 
cégek társasági adójából szárma-
zó bevétel. A 200 nm-es létesít-
ményben alul két öltöző kapott 
helyet, mosdókkal, két bírói öltö-
zővel. A szertárban végre megfe-

lelő körülmények között tárolhat-
ják az eszközöket.  Az épületben 
szurkolói mosdót is ki-alakítottak 
természetesen külső bejárattal.  
Az emeleten egy 110 nm-es klub 
helységet hoztak létre, ahol a já-
tékosok szabadidejükben is együtt 
lehetnek. Itt asztalok székek, te-
levízió áll majd a fiatalok rendel-
kezésére, hogy közösen nézhes-
senek sport-eseményeket, olimpi-
át, világ-bajnokságokat. A kony-
hában kávét, teát főzhetnek, de 
rossz idő esetén egy- pörkölt is 

elkészülhet, sőt főzésre a 20 nm-
es teraszon is lesz lehetőség. A lé-
tesítmény célja tehát nemcsak a 
sportélet, hanem a közösségi lét 
erősítése is, hogy a csapat ne csak 
a pályán, hanem a szabad-
idejében is csapat legyen. Ma már 
a pálya is megfelel a legújabb el-
várásoknak: locsoló berendezés 
gondoskodik a fű frissességéről, 
amit kistraktorral gondoznak. 

Csepi Anikó

 

Irodalombarátok figyelmébe

Németh László, a Tanú című fo-
lyóiratának bevezetőjében találó-
an sűrítve, így fogalmazott: „Az 
írás – erkölcs!”. Lelkünk karban-
tartásának egyik módja tehát a ta-
lálkozás a példamutatóan tisztes-
séges művekkel egy kizárólag 
szépirodalmi műveket közlő, az 
írások lélekmelengető szerepét a 
jó erkölcs terjedése érdekében 
hangsúlyozó folyóiratban. 
Az Angyalszem címmel tervezett, 
évnegyedes, keresztény nemzeti 
konzervatív polgári szellemiségű 
folyóirat újdonsága lesz, hogy ki-
zárólag szépirodalmi műveket 

közöl, lélekmelengető szerepét 
tartja fontosnak, s merít az emlé-
kezet kútjából is, nemcsak friss 
termést arat. Nem szegődik iro-
dalmi szekértáborok és különféle 
időleges ideológiák szolgálatába. 
Egyetlen szempontja élteti: emlé-
kezik és emlékeztet az emberi jó-
ság eleve elrendelve egyetemesen 
öntörvényű érzelmeire. A Gárdo-
nyi-féle nemes eszmény jegyében 
ébren tartja a jó erkölcsöt őrző 
lángot, mert ahogyan William 
Butler Yeats vallotta: „A pusztán 
agyban fészkelő / eszméktől óvj, 

Uram; / úgy él a dal, ha a gondo-
lat / a gerincben suhan.”  
Ha előfizetőként és/vagy mecéná-
si felajánlással szeretné támogatni  
az Angyalszem című folyóirat 
megvalósulását, ‒ nevét és pontos 
címét feltüntetve! ‒  az OTP 
11773229-07732274 bankszámla-
számra szíveskedjék befizetni a 4 
lapszámra vonatkozó, összesen 
2000 forint előfizetési díjat vagy 
a támogatási összeget. 
 
Köszönettel: Zsirai László  
főszerkesztő

 

Német Nemzetiségi Nap 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat az idei évben  is megrendezi a hagyományos Német Nemzetiségi Na-
pot 2017. szeptember 16-án. A program helyszíne a Szent László templom, és a Faluház 

15.00 Német nyelvű szentmise  
16.00 Levonulás a Faluházba /a vendégeknek üdvöző falatokat és borlevest kínálnak/ 
16.30 Himnuszok, köszöntők 
16.45 Kulturális műsor 
18.30 Vacsora a fellépők részére 
20.00 Svábbál a Johann’s Kapelle zenekar közreműködésével /belépő nélkül/  

Közreműködnek: Győri Rozmaring Kórus, Városlődi Rozmaring Táncegyüttes, Magyarpolányi Német Nem-
zetiségi Általános Iskola, Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda, Magyarpolány hangja Vegyeskar, Ma-
gyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör, Magyarpolány Német Nemzetiségi Tánckar. 

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Kezelő, és a Veszprém Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatja. 
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Értesítés, gallyazási munkálatokról 

A Bakonyi Fakitermelő Bt. az 
EON Áramhálózati Zrt. megbízá-
sából élet- és vagyonvédelmi 
okok miatt gallyazási és nyiladék-
tisztítási munkálatokat végez el 
Magyarpolány területén áthaladó 
kis- és középfeszültségű hálóza-
tokon. A gallyazási és nyiladék-
tisztítási munkálatokat az EON 
Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. hálózatain végzik, a Villamos 
Energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. energiatörvény 124., 
133. és 137. §-ok előírásai szerint 
a villamosmű biztonsági övezet-
ről rendelkező 2/2013. (I.22.) 
NGM rendelet alapján. 

A gallyazási munkálatok 
kezdete: 2017. szeptember 
10. 

Amennyiben észrevételeik lenné-
nek, kérem, forduljanak az EON 
Áramhálózati Zrt. területileg ille-

tékes területgazdájához, illetve a 
Bakonyi Fakitermelő Bt.-hez 06-
30/267-9094: 

Ügyintéző: Horváthné H. Kriszti-
na, telefonszáma: 30/990-6376 
Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady 
Endre utca 2. 
e-mail cím: info@bakonyifa.com 

Megértésüket és segítségüket elő-
re is köszönjük! 

 

Plébánia kert tisztítása 

A Magyarpolányért, Nemzeti 
Örökségünkért Alapítvány a pas-
sió szervezése mellett feladatának 
tűzte ki a falu népszerűsítése mel-
lett a helyi műemlékek védelmét. 
Szerencsére ebben bővelkedik a 
mi településünk, hiszen a Petőfi 
utca házai mellett a kálvária, a 
templom és az egyházközösség 
másik barokk korú kincse, a plé-
bánia épületegyüttese szorosan 
összekapcsolódik. 

Az egyházközösségnek nagy fel-
adat két ekkora létesítményt és a 

környezetét rendben tartani, ezért 
siettünk a segítségükre. A hatal-
mas, gyönyörű plébánia régóta 
elbújva rejtőzködik a fák és az 
aljnövényzet fogságában, méltat-
lanul esik ki az idelátogatók látó-
köréből, pedig korábban épült, 
mint a templom. 1761-ig a temp-
lom felszenteléséig itt tartották az 
istentiszteleteket. A főkapun ki-
nézve csodálatos kilátás nyílik a 
Bakonyra. Emellé jön az épület 
stratégiai jelentősége. Lassan fe-
ledésbe merül, hogy a háborúban 
a gyönyörű pincerendszerében 
bújtatták el a falubeli asszonyo-

kat, nőket, valamint az épület 
előtti dombról lőtték a Gyepesen 
áthaladó frontot. Kicsit mindany-
nyiunk hibája, hogy magára hagy-
tuk és elhanyagoltuk ezt a csodá-
latos épületet. Persze nincs olyan 
hiba, amit ne lehetne orvosolni. 
Épp itt az ideje, hogy láthatóvá 
tegyük a láthatatlant, ha már 
megújul a kert elején a két gyö-
nyörű szobor, akkor mögötte a 
plébániának is látszódnia kell. Ez 
a tenni vágyás vezérelte az alapít-
vány tagjait, és az általuk munká-
ra hívott önkénteseket, hogy ka-
pát, kaszát, fűrészt ragadjanak és 
kétszer félnapos munkával július 
első szombatján és augusztus 19-
én együtt dolgozzanak egy nemes 
ügy érdekében. Számos falubeli, 
köztük több gyerek állt neki, 
hogy kitisztítsa a plébánia előtti 
és melletti kertet, így nemcsak 
láthatóvá vált a műemlék, de a 
régen nyirkos falak is kiszellőz-
hetnek.  

Ez a kezdeményezés és a lelkes 
munka ismét bizonyítja a falu kö-
zössége képes összefogni egy jó 
ügy érdekében. Favágókat meg-
szégyenítő profizmussal és telje-
sítménnyel dolgoztak a férfiak, a 
nők, gyerekek pedig gyűjtötték, 
húzták az ágakat egy hatalmas 
kupacba.
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Köszönet mindenkinek, aki a 
munka mellett egy remek közös-
ség építő programnak fogta fel a 
munkát. A közmunkásoknak, akik 
a melléképület mögötti nagy terü-
letet levágták, és az önkormány-
zatnak, hogy gépeket biztosított 
számunkra az akcióhoz.  

Az eredmény megdöbbentő, 
megható és látványos. A legna-
gyobb elismerés az, amikor azzal 
állítanak meg minket a faluban, 
hogy nem is látták eddig milyen 
gyönyörű és nagy ez a terület.  

Köszönet mindenkinek, aki részt 
vett a munkában, és együtt dolgo-
zott velünk! 

A Magyarpolányért, Nemzeti 
Örökségünkért Alapítvány tagjai: 
 
 
 

 
Katona Szandra  
Korbély Krisztián, Korbély 
Tamás

 

Tisztelt Lakosok! 

Terveink között szerepel „Ma-
gyarpolányi Ízvarázs” címmel 
egy helyi hagyományos ételeket 
tartalmazó receptkönyv kiadása. 
Ennek érdekében kérünk minden-
kit, aki ilyen recepttel rendelke-
zik, szíveskedjen részünkre ren-

delkezésre bocsátani! A recepte-
ket Kreiner Józsefnének kérjük 
személyesen átadni, vagy az e-
mail címére megküldeni 
(kreinernejana@gmail.com). 
Ezeket archiválás után a küldőnek 
visszajuttatjuk. A beérkezett re-

cepteket a beküldő nevével együtt 
nyomtatásban megjelentetjük. 
Minden segítséget előre is köszö-
nünk! 
 

Grőber József 
polgármester

 

Rövid tájékoztató az elnyert turisztikai pályázatról 

Mint sokak által ismeretes a Ma-
gyarpolányi  Római Katolikus 
Plébánia, a Habitus Mentálhigié-
nés Alapítvány és Magyarpolány 
Község Önkormányzata alkotta 
konzorcium által benyújtott tu-
risztikai pályázat önerő-igény 
nélküli támogatást nyert 362 mil-
lió forint összegben. A pályázat 
teljes anyaga az Önkormányzat 
honlapján, a 
www.magyarpolany.hu oldalon 
az Aktuális/Pályázatok menü-
pontban megtekinthető. 
A pályázatban foglalt fejlesztések 
megvalósítása érdekében a köz-

elmúltban szakemberek bevoná-
sával több egyeztető megbeszé-
lést is tartottunk, amelyek sajnos 
céljukat nem érték el, sem az 
Egyházközség, sem az Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
többsége nem látta biztosítottnak 
a vállalt fejlesztések megvalósít-
hatóságát a pályázatban elnyert 
támogatási összegből. 
Figyelembe véve az önkormány-
zati döntés várható negatív kö-
vetkezményeit, mind a további 
fejlesztések, mind az esetleges 
pénzügyi kötelezettségek vonat-
kozásában, Magyarország helyi 

önkormányzatairól 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (1) be-
kezdése alapján a kérdés újratár-
gyalását kezdeményeztem a 2017. 
szeptember 7-i nyilvános ülésen. 
Álláspontom szerint a pályázat 
végrehajtásának még lehet reali-
tása, amennyiben a helyi döntés-
hozók arról tárgyalnának, hogy 
hogyan lehet megvalósítani a tá-
mogatott fejlesztéseket, nem pe-
dig arról, hogyan lehetetlen. 
 

Grőber József 
polgármester

 

 

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

Email: hivatal@magyarpolany.hu 


