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Reviczky Gyula: Pünkösd 
 
Piros pünkösd öltözik sugárba, 
Mosolyogva száll le a világra. 
Nyomában kél édes rózsa-illat, 
Fényözön hull, a szivek megnyilnak. 
 
Hogy először tünt fel a világnak: 
Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 
Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdeté a győzedelmes eszmét. 
  
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 
Ma is minden bánkodó szivének, 
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 
Világitó sugaradat áldja. 
  
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 
Világositsd hittel föl az elmét. 
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 
Diadallal az egész világon! 
  
Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek! 
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Magyarpolányi Passió 
 

2015-ben új passiót mutat be a fa-
lu apraja-nagyja Magyarpolány 
Község Önkormányzata és a Ma-
gyarpolányi Egyházközség szer-
vezésében, a Magyarpolá-
nyért, Nemzeti Örökségünkért 
Alapítvány támogatásával, 
amelynek egyik újdonsága, hogy 
élőzene kíséri majd. 
A Polányi Passió az 1990-es évek 
elejétől már több változatban is 
előadásra került az évek folya-
mán, más- más rendezők szerve-
zésében, de ami változatlan és 
legfontosabb, hogy a faluközös-
ség ismét mindent megtesz annak 
érdekében, hogy az előadást si-
kerre vigye. 
Az előadásokra - a korábbi ha-
gyományt folytatva - idén is Pün-
kösdkor illetve az azt követő hét-
végén kerül sor a következő idő-
pontokban, 21.00 órai kezdettel: 

május 21., 22., 23., 24., 29., és 
30.  
Jegyek megrendelhetők a 
www.magyarpolany.hu/jegyrende
les oldalon, vagy a +3620/352-
9575-ös telefonszámon. 
Jegyárak: 2500 Ft/fő. Csoportos, 
20 fő feletti vásárlásnál 2000 
Ft/fő. 
A passió létrehozását támogató 
téglajegyek május 20-ig váltha-
tók. A támogatások a "Magyarpo-
lányért, Nemzeti Örökségünkért" 
Alapítvány  Szentgáli Takarék-
szövetkezetnél vezetetett 
73600060-15601195 számú 
számlaszámára fizethetők be. A 
támogatásaikat és adományaikat 
Magyarpolány érdekében előre is 
köszönjük! 
A hagyományokhoz híven a 
magyarpolányi lakosoknak külön 
előadást is tartanak a szervezők 

2015. május 28-án, csütörtökön, 
21.00 órai kezdettel, amelyre a 
jegyár egységesen 500 Ft/fő. Erre 
az előadásra a május 20-i keltezé-
sű jegyek érvényesek. 
Értesítünk minden érdeklődőt, 
hogy az érintett autóbusz társa-
sággal történt egyeztetés eredmé-
nyeképp az előadások napján 
23.00 órakor autóbusz járat indul 
vissza Ajkára. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki a Magyarpolányi Passió kö-
rüli teendőkben segíteni szeret-
ne. 
További információ a +3620/352-
9575-ös telefonszámon kérhető. 

Tisztelettel: 

Grőber József 
polgármester 
 

 

Megalakult a Nyugdíjas Klub 

A magyarpolányi „Rozma-
ring”nyugdíjas klub január 12-én 
alakult. Az alakuló ülést a pol-
gármesteri köszöntő után műso-
rával színesítette a „Szent László” 
énekkar. Itt választottuk meg a 
nyugdíjas klub tisztségviselőit is. 
A 3 hónapja működő klub taglét-
száma folyamatosan emelkedik, 
jelenleg a kezdeti kb.50 fős lét-
szám már 72 főre gyarapodott. 
Ezek az adatok azt bizonyítják, 
hogy szükség volt a faluban egy 
ilyen jellegű közösség létrehozá-
sára, ahol egymás segítése, az 
egymásba vetett bizalom, ková-
csoló ereje egy közösség teremté-
sének. A gyarapodó létszámhoz 
vélhetően a 2 hetenként tartott 
klub foglakozások programjainak 
sikere is hozzájárul. 

Szakmai előadásaink közt szere-
peltek egészségügyi, egyházi elő-
adások, amiket tervezetten még 
egyéb szakmai előadások követ-

nek. Tagjaink közül 10 fő számí-
tástechnikai oktatáson vesz részt 
az iskolában, ahol lelkes pedagó-
gusoktól sajátíthatják el az új 
technikák használatát. Ezúton is 
köszönjük nekik a segítséget. A 
rendőrségi ismertetőn felhívták a 
figyelmünket a veszélyhelyzetek-
re és azok kivédhetőségére. 

Nagy sikert aratott a farsangi 
klub, ahol a bakonygyepesi szín-
játszóktól láthattunk fergeteges 
műsort, Grőberné Adorján Renáta 
vezetésével. A nőnapi programot 
a padragkúti színjátszó csoport 
színesíttette. 

Megemlékeztünk a kultúra napjá-
ról, a költészet napjának megem-
lékezését a „Somvirág” együttes 
tette emlékezetessé. Volt nyugdí-
jas torna, kártya-, sakkparti is. 

Több alkalommal elhangzott, 
hogy a klubtagság az egyik leg-
ütőképesebb csapat a faluban, 

nem csak létszámát, de aktivitását 
is tekintve. Részt vettünk a Már-
cius 15-i megemlékezésen, az 
egyházközséggel közösen szerve-
zett temető és Kálvária rendbeté-
telénél, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal közösen szer-
vezett német nyelvű Kálváriajárá-
son. Erdei túra alkalmából med-
vehagymát szedtünk, legutóbb 
pedig a „HÍVEL” környékét tet-
tük rendbe. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy nyugodtan 
lehet szemetelni, majd a nyugdí-
jasok rendet tesznek!!! Annyit je-
lent csak, hogy környezetünk 
rendje derűsebb közérzetet bizto-
sít mindenkinek, valamint re-
ménykedünk a példamutatás ere-
jében. 

Következő foglalkozásunkon 
sváb hagyományainkat elevenít-
jük fel, valamint Paksra tervezünk 
kirándulást, amely programokhoz 
köszönjük a 



 

2015. május Polányi Hírmondó 3 

 
Községi Önkormányzat és a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatását. 

Kívánom, hogy a magyarpolányi 
nyugdíjasok még sok-sok tartal-
mas órát tudjanak egymás társa-

ságában eltölteni hosszú éveken 
keresztül. 

Györkös Károlyné 
Nyugdíjas Klub elnöke

 

Iskola – a „második félidő” 

A második félév egy jól sikerült 
farsangi karnevállal kezdődött. 
Sok ötletes jelmezt láthattunk, a 
nagyobbak fergeteges műsorok-
kal készültek, jó szórakozás volt 
gyerekeknek, szülőknek egyaránt. 
Köszönjük a sok tombolatárgy- 
felajánlást és természetesen a 
Szülői Munkaközösség lelkes, fá-
radhatatlan munkálkodását is. Ki-
csit ugyan már szűkössé vált a 
Kultúrház, de hát tudjuk „sok jó 
ember kis helyen is elfér…” 

Már a következő tanévre gondol-
va szerveztük meg a nyílt napun-
kat, ahol a leendő első osztályo-
sok szülei ismerkedtek iskolánk-
kal, a tanító nénivel. Nagy öröm 
és büszkeség volt, hogy sokan 
voltak ránk kíváncsiak. 

Március 4-én a 4., 5. és 6. osztá-
lyosaink – 45 tanuló -  4 pedagó-
gus kíséretében Budapesten a 
Bűvösvölgy Médiaértés és Oktató 
Központban tölthetett el egy na-
pot. A gyerekek csoportokban 
szereztek gyakorlati ismereteket a 
médiáról: kis filmeket, rádiómű-
sort, újságot, gyerekhíradót, idő-
járás - jelentést készítettek. Mara-
dandó élmény volt mindannyiunk 
számára. Köszönjük Formádi Ka-
talinnak, hogy tanulóink élhettek 
ezzel a lehetőséggel. 

A felső tagozatosok egy csoportja 
- 20 tanuló – az ajkai Nagy Lász-
ló Városi Könyvtárban „Olvass és 

írj Anna Frankkal” című könyvtá-
ri foglalkozáson vett részt.  

Március 15-én a Kultúrházban az 
5. osztály adott műsort, majd az 
alsósok hagyományos szavaló-
versenyét rendeztük meg. Közel 
30 tanulónk vállalkozott a meg-
mérettetésre. A legügyesebbek 
könyvjutalmat kaptak, amit a 
Szülői Munkaközösség biztosított 
számunkra. Az első helyezettek 
képviselték iskolánkat Noszlopon 
a térségi szavalóversenyen. 

Még az ősszel indított matemati-
ka versenyt a Csöglei Általános 
Iskola. Két fordulóban feladatla-
pokat oldottak meg a vállalkozó 
kedvű tanulóink, a harmadik for-
duló Csöglén volt, ahol a helyszí-
nen kellett bizonyítani a matema-
tika tudásukat. Szép eredmények 
születtek: A különböző kategóri-
ákban Viasz Hanna (4.o.) első, 
Mayer Anna (5.o.) második , Pad 
Ágoston (2.o.) Unger Anna (5.o.) 
harmadik helyezést ért el.  

Március 30-án az ajkai Nagy 
László Városi Könyvtár segítsé-
gével a Községi Könyvtárban 
napközis nevelőink húsvéti kéz-
műves foglalkozást tartottak alsó 
tagozatos tanulóinknak.  

A tavasz a tanulmányi versenyek 
és a Diákolimpia időszaka is. 

Tanulóink számtalan tanulmányi 
versenyen indultak: Teleki Pál 
Országos Földrajz-Földtan ver-

seny, Kaán Károly országos ter-
mészetismereti verseny,Kossuth 
anyanyelvi vetélkedő, Olvasási-
szövegértési verseny Nagyalá-
sonyban, Német levelezős ver-
seny.  

Diákolimpián indultunk kézilab-
dában egy lány és két fiú csapat-
tal, labdarúgásban 3 csapattal, at-
létikában 1 lány és 2 fiú csapa-
tunk volt érdekelt, egyéni ver-
senyzőink is megmérették magu-
kat. Részt vettünk a mezei futás-
ban is, készülünk a kisiskolák 
versenyére.  

Az eredmények: Lány kézilabda 
csapatunk 3. helyezett lett, csak-
úgy, mint I. korcsoportos fiú foci 
csapatunk. Az atlétika csapatver-
senyben 2 fiú csapatunk 3. helye-
zést ért el. Mezei futásban mind-
három  korcsoportban fiú csapa-
tunk 3. lett, a 2. korcsoportban a 
lányok is hasonló eredményt ér-
tek el. Egyéniben Czepek Péter 
(8.o.) lett bronzos. 
 
Április 16-17-én volt az első osz-
tályosok beíratása. 24 első osztá-
lyos kezdi meg szeptemberben az 
első osztályt iskolánkban, közü-
lük 8-an magyarpolányiak. 

Végzőseinknek izgalommal teltek 
az utóbbi napok, hiszen a felvételi 
eredményeket vártuk. Az eddigi 
közölt felvételi értesítések alap-
ján:
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Iskola Tagozat Felvett tanuló 

Lovassy László Gimnázium Veszprém 
német nemzetiségi ta-
gozat 

1 

Vetési Albert Gimnázium Veszprém 
spanyol tagozat 1 
német tagozat 1 
francia tagozat 1 

Bródy Gimnázium Ajka 
haladó német 2 
kezdő angol 1 

Jurisics Gimnázium Kőszeg  1 
Táncsics Szakközépiskola Veszprém  2 
Asbóth Szakközépiskola, Keszthely  2 
Szent-Györgyi Szakközépiskola Ajka  2 
Lovas szakközépiskola Bábolna  1 

 
Büszkék vagyunk 
mindannyiukra!  Azokért, akik 
még nem kaptak hivatalos értesí-
tést nagyon szorítunk. 

A tavasz folyamán iskolánk be-
kapcsolódott a TÁMOP 3.1.4/B-
13/1-2013-0001. számú” Közne-
velés az iskolában”projektbe. En-
nek keretében drogprevenciós 
előadást és foglalkozásokat tartot-

tunk a felső tagozatosoknak, va-
lamint filmet készítettek a gyere-
kek a faluról, az iskoláról, a tanu-
lók mindennapjairól. A progra-
mokba bevontuk a noszlopi illet-
ve a csöglei iskola tanulóit, szü-
lőket is. 

Április végén 18 tanulónk 2 pe-
dagógus kíséretében a veszprémi 

Petőfi Színházban tekintette meg 
a „Légy jó mindhalálig” musicalt. 

Már csak 30 iskolában töltött nap 
van hátra a nyári szünetig. Kevés 
nap, annál több feladat és prog-
ram. 

Baumgartner Zsoltné 
tagintézmény vezető

 

A gyermekek szolgálatában 

"...csak azok lesznek igazán bol-
dogok, akik keresték és megtalál-
ták, hogyan lehet másokat szol-
gálni." (Albert Schweitzer) 

Némethné Penk Ildikó vagyok, 
nemrégiben bízott meg a  Ma-
gyarpolányi Képviselő-testület az 
óvoda vezetésével. 

A faluban sokan ismernek, hiszen 
szüleim is polányiak, itt töltöttem 
gyermekkoromat, ahová közel tíz 
éve költöztünk vissza férjemmel 
és három gyermekemmel. Hu-
szonöt évvel ezelőtt kezdtem el 
óvodapedagógusként dolgozni 
Ajkán, majd falusi óvodákban, il-
letve utoljára Devecserben fog-
lalkoztam gyermekekkel. A sop-
roni főiskolán szerzett óvodape-
dagógusi diploma mellett tavaly 
Győrben végeztem drámapeda-
gógusként. Jelenleg a BME köz-

oktatási vezető képzésére járok 
Veszprémbe. 

 Mindent megteszek azért, hogy a 
Magyarpolányi Óvodába járó 
gyermekek jól érezzék magukat, a 
szülők is nyugodtak lehessenek, 
hogy jó helyre viszik legféltettebb 
kincsüket, akik önbizalommal 
kezdhetik majd az iskolát . Fon-
tosnak tartom az óvoda részvétel-
ét a falu kulturális életében, illet-
ve a német nemzetiségi hagyo-
mányok ápolásában, amelyben az 
óvoda dolgozóinak az összetartá-
sára is számítok. 

Szorosabb együttműködést sze-
retnék kialakítani a partnerintéz-
ményekkel, az iskolával, a művé-
szeti iskolával, a nemzetiségi ön-
kormányzattal és a faluban mű-
ködő közösségekkel, de minde-
nekelőtt a hozzánk járó gyerme-
kek szüleivel. Ennek érdekében 

még több közös programot szer-
vezünk a jövőben, és az ő véle-
ményüket javaslataikat szívesen 
veszem bármelyik témában. 

 A  gyermekek érzelmi intelligen-
ciájának a fejlesztését kiemelt 
fontosságú feladatnak tartom, 
mert ez határozza meg az emberi 
kapcsolatok minőségét és az al-
kalmazkodás képességét. Nem 
csak a tárgyi tudástól és az értel-
mi képességektől függ, hogy fel-
nőttként boldogok lesznek-e, ha-
nem  a segítőkészségtől, az empá-
tiás készségtől, magabiztosságtól. 
Mindenekelőtt az emberséget és a 
gyerekek iránti feltétel nélküli 
szeretetet tartom szem előtt. Há-
lás vagyok a támogató szavakért, 
és minden segítségért! 

Némethné Penk Ildikó 
megbízott óvodavezető
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Ismét Edelsbachban jártunk 

A tavasz  közeledtével amikor 
már nálunk nyílnak a tulipánok 
sokunkban felmerül a kérdés: Va-
jon az idén is kapunk meghívást 
testvér településünktől a tulipán 
fesztiválra? 

Az idei, immár hagyományosnak 
mondható nyolcadik fesztiválra is 
hivatalosak voltunk. 
Két busz megtelt a meghívott  
szereplőkkel a népi kézművesek-
kel, a támogató segítőkkel. 

A Szent László templomi  ének-
kart is szállító busz már hajnali 
ötkor indult, hogy a fél kilenckor 
kezdődő misére oda érjünk. Út-
közben "hangoltunk" a buszban 
kicsit. 

Érkezésünkkor még volt idő arra, 
hogy a kórus a templomban is 
próbáljon A helybeli fiatal orgo-
nista kíséretével szépen hangzot-
tak  hála énekeink. Jó, hogy nin-
csenek nyelvi nehézségeink. Így 

mindnyájan értettük, hogy az 
edelsbachi  plébános többször is 
megköszönte prédikációja során a 
Magyarpolányi Szent László kó-
rus szolgálatát. 

Mise után fényképezkedés is volt 
az oltár előtt. Fontos ez azért is, 
hogy lássák a polányiak, milyen 
sok jó szándékú ember 
buzgolkodott azon, hogy a sze-
replés Edelsbachban jól sikerül-
jön. 

 
A délelőtt folyamán mindenki 
kedvére gyönyörködhetett a falu 
közterein a csodálatos tulipán ka-
valkádban. 

A műgonddal megtervezett virág-
ágyakban rózsaszín, lila, fehér, és 
annak árnyalatai mellett az álta-
lunk megszokott piros, sárga is 
előfordult. 

Könnyű nekik hiszen holland ker-
tészük - a falu lakója - adja hozzá 
szakértelmét. 
Az edelsbachiak vendégszeretetét 

bizonyítja, hogy minden kiutazót 
finom - választható - ebéddel 
vendégeltek meg. 

Ebéd után  egy szabadtéri fellépé-
se  is volt a Szent László kórus-
nak. Itt német és magyar népdal-
ok hangzottak el. Karvezető 
Grőberné Adorján Renáta volt, 
zongorán falunk állatorvos hölgye 
Dr. Döbröntei-Asley Beáta kísért 
bennünket. 

A kézművesek utcájában  az idén 
is  kijelölt helyet kaptak a polányi 

kézművesek. Kiss Miklós üveg-
művész csodálatos alkotásaival, 
üveg ékszereivel emelte a kéz-
művesek utcai bemutatójának ní-
vóját. 

A felnőtt kézművesek szövői 
szövőkereteiken dolgozva mutat-
ták be tudományukat. Szép elké-
szült szőnyegeikkel sok érdeklő-
dőt vonzottak. A gyékény-
szalma-csuhé tárgykészítő népi 
kézműveseket is munka közben 
figyelhették meg az arra sétálók.



6 Polányi Hírmondó 2015. május 
 
Örömünkre szolgált, hogy sok 
idős osztrák emberben keltettünk 
nosztalgiát tevékenységünkkel. 

Elmondták a nyolcvanon túliak, 
hogy a nagymamájuk is csinált 
ilyen edényalátétet, cekkert, láb-
törlőt, papucsot. 

Még az ágyban a  „strohszak”  is 
fosztással volt kitömve -mondták. 
Akárcsak nálunk régen. 

Elmondtuk nekik, hogy Magyar-
országon fontosnak tartják, hogy 
a népi kismesterségek ne haljanak 
ki. Ezt a kultúrkincset megőrizve 
„a 24. órában” tanulhattuk újra a 

Hagyományok Háza jóvoltából, 
melyet továbbadhatunk az ez 
iránt érdeklődőknek. 

Délután 4-kor indultunk haza. 
Útközben arról beszélgettünk, 
hogy milyen sok szépet láttunk, 
milyen jól szervezett volt a nap, s 
a sok ember milyen békésen ün-
nepelt.

 

Egészséghét Magyarpolányban 

2015. április 27-30-ig egészség-
hét zajlott a faluban. Ez a hét leg-
inkább a felnőttek egészségmeg-
őrzését szolgálta. 
Hétfőn ingyenes vércukor,- ko-
leszterinszint mérésre, testsúly,- 
és vérnyomásmérésre volt lehető-
ség. 
Keddi napon ingyenes prosztata-
szűrés történt -egy csepp vérből- 

az arra jelentkező férfiak körében.  
Lehetőség nyílt a testzsír és a 
BMI index (testtömegindex) mé-
résére is. 
Szerdai napon a nyugdíjasok 
hallgathatták meg, hogyan is ala-
kítható az egészséges táplálkozás 
idős korban. Az előadást kötetlen 
beszélgetés , és ételkóstoló követ-
te. 

Csütörtökön ingyenes hallásvizs-
gálatra került sor. 
Aki részt vett a vizsgálatokon, 
sokat tett az egészségéért. 
Ezúton is bíztatok mindenkit, 
hogy folyamatosan nézze a hirde-
tőtáblákat, ahol az újabb lehető-
ségekről informálódhatnak. 

Ódorné Zsuponyó Anita védőnő
 

„Tudj nemet mondani! „ - Drogprevenciós programsorozat 

A „Köznevelés az iskolában” cí-
mű projekt 2015. március 1. és 
június 30. között zajló országos 
rendezvénysorozat, melyben a 
pedagógusok közösségi esemé-
nyeket és figyelemfelhívó akció-
kat szerveznek iskolán kívüli 
partnerek bevonásával. 
A projekt célja, hogy az iskolák-
ban kiépüljön a nevelést-oktatást 
támogató partnerségi hálózat. Az 
együttműködési kapcsolatrend-
szerek fejlesztése érdekében a 
pedagógusok diákok, a szülők és 
egyéb partnerek közösségi prog-
ramokat szerveznek. 

Intézményünk is részt vesz ebben 
a projektben kétféle témához 
kapcsolódó közösségi esemé-
nyekkel. Az egyik eseménysoro-
zat tárgya a „Családi életre neve-
lés”, a másik pedig a szenvedé-
lyek prevenciója, ezen belül a 
drogmegelőzés. 

A drogprevenciós programok ak-
tualitását az indokolja, hogy Ma-
gyarországon a kábítószerek irán-
ti kereslet és kínálat az elmúlt 
években megnőtt, ma már szinte 
az összes ismert kábítószert be 
lehet szerezni, meg lehet vásárol-

ni akár otthonról, a számítógép 
előtt ülve vagy utcai árusoktól, 
pályaudvarokon, diszkókban, 
ezért az általános iskolák zárt kö-
zegéből kikerülve a gyerekek po-
tenciális vevőkké, áldozatokká 
válhatnak. 
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Azt valljuk, hogy a megelőzés fontosságára való felhí-
vás a legfontosabb teendőnk annak érdekében, hogy 
gyermekeink ne essen a kábítószerezés hálójába. 

A tervezett eseményekből a következő programok va-
lósultak már meg: április 13-án a noszlopi Alkohol, 
Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Rehabili-
tációs Intézetének két fiatal lakója érkezett iskolánkba, 
akik a hallgatóság elé tárták eddigi életüket, elmesél-
ték hogyan találkoztak első ízben a kábítószerrel, mi-
lyen okok vezettek ahhoz, hogy a droghoz nyúljanak 
valamint hogyan élik meg a rehabilitációt. Majd  egy 
mentős szakápoló előadásán vehettünk részt, melynek 
címe „Egy mentős szemén keresztül avagy egy buli 
utóélete”. 

Május hónapban tervezünk még egy figyelemfelkeltő 
akciót, amikor a résztvevők segítségével egy „drogel-
lenző” emblémát formálunk meg, élőképet alkotva. A 
programsorozat záró eseménye május 14-én, Noszlo-
pon Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása lesz 
„Mindennapi függőségeink” címmel. 

A programokon keresztül  célunk az, hogy az egészsé-
ges, drogmentes életformát  népszerűsítsük, alakítsuk 
tanulóink egészségmegőrző szokásait, a káros szenve-
délyektől mentes életmódot tükröző életvitelt. 

A gyermekekben olyan képességeket alakítsunk ki, melyek segítségével ellent tudnak állni a csábításnak, va-
lamint rávilágítsunk arra, hogy a konfliktus- és stresszhelyzeteket szerek használata nélkül oldják meg. 

Döbrönteiné Grőber Mónika 
Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  

Kerek Nap Tagintézménye 
 

Anyakönyvi hírek 

Sok szeretettel köszöntjük falunk 
80 éves és annál idősebb lakóit, 
akik április, május, június hó-
napban ünneplik születésnap-
jukat. 

Bauer Mátyásné 86. 
Dávid Sándorné 85. 
Hauzer Györgyné 91. 
Herbert Józsefné 91. 
Horváth Józsefné 84. 
Koch Györgyné 84. 
Korbély Imréné 92. 
Kovács Béláné 81. 
Kovács Jánosné 89. 
Liszai Istvánné 86. 
Majer Mihályné 83. 

Pad Mihályné  82. 
Polt Istvánné  89. 
Polt Józsefné  92. 
Unger Mátyás  80. 
Weinpel György 83. 
 

 

Jó egészséget kívánunk nekik! 
 
Házasságot kötöttek: 
 
Mácz Zsuzsanna és Szabó László 
 
Koller Anita és Szabolcsi István      
 
Házasságkötésük alkalmából sok 
boldogságot kívánunk! 

Magyarpolány Község 
Önkormányzata nevében 

Kovács Györgyné 
anyakönyvvezető 
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Temetőkataszter 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got és Önökön keresztül minden-
kit, akinek a magyarpolányi teme-
tőben hozzátartozója nyugszik, 
hogy megkezdődtek a temetőka-
taszter elkészítésének munkálatai. 
A temetőkataszter elkészítésére 
kiírt pályázatot a Geo-C Kft. 
nyerte el. Ezzel párhuzamosan 
Takács Viktória kőszobrász res-
taurátor felmérte és elkészítette 
azoknak a síroknak a listáját, me-
lyeken még német nyelvű felirat 
található, és melyeknek már lát-
hatóan nincs gondozójuk, meg-
dőltek, vagy már a földön feksze-
nek. A felmérésről a restaurátor 
asszony a következőket írta: 

"Összesen 184 sírkövet vizsgál-
tam meg alaposan. További 22 
esetében erre egyelőre nem volt 
lehetőség, mivel a kövek jelenleg 
a feliratukkal lefelé fekszenek a 
földben. 
A  faragáshoz felhasznált anya-
gok szerint a következő állapítha-
tó meg: 95 készült tardosi vörös 
márványból /ez a kőzet valójában 
mészkő/, 64 carrarai, illetve 
ruskicai márványból, 12 mészkő-
ből, 7 homokkőből, 3 almádi vö-
rös kvarchomokkőből, 1 fekete 
gránitból, 1 műkőből és 1 pedig 
betonból. 
Állapotuk alapján 151 viszonylag 
épnek mondható, 33 kisebb na-
gyobb mértékben sérült. Elkép-
zelhető, hogy ez az arány a ké-
sőbbiekben változik, hiszen a 
földben lévő részek állapota egy-
előre ismeretlen. 
A 184 sírkőből csupán 171-en ol-
vasható a szöveg. 13 felirat azért 
semmisült meg, mivel viszonylag 
puha mészkőbe, illetve homokkő-
be vésték őket. 
Az alábbi névjegyzék többek kö-
zött abból a célból készült, hogy 
az elhunytak esetleg még élő hoz-
zátartozói dönthessenek a sírkö-
vek sorsáról, azok restaurálás 

utáni áthelyezéséről, vagy a sír-
hely megváltása utáni helyben 
maradásáról. 
A listán szereplő első 105 elhunyt 
sírhelye a temető felső részén /a 
kopjafákkal szegélyezett ösvény 
felett/ a temető végétől a templom 
felé haladva helyezkedik el. 
További 24 sírkő az ösvény alatti 
részen, a templomtól a gyereksí-
rok felé távolodva helyezkedik el. 
Az utolsó 42 beazonosított el-
hunyt sírhelye az ápolt gyereksí-
rok és a kopjafás ösvény között 
található.  
A felsorolt nevek után a halálozá-
si évszám olvasható. /Néhány sír-
kövön sajnos nem szerepel sem-
milyen dátum/.   
 
1. Franz Mits 1921 
2. Johann Mátits 1923 
3. Johan Korbel 1891 
4. Johan Leskowics 1890 
5. Ágoston Orbán 
6. Brigita From 1886 
7. Kröber István 
8. Paul Ament 
9. Johan Szineg 1894 
10. György Weibl 1931 
11. Georg Weibl 1936 
12.Josef Majer 1894 
13. Josef Wurtz 1899 
14. Weisz Bernát 1892 
15.Marie Müller 1887 
16. Puer György 1925 
17. Flasits József 1918 
18. Matias Weisz 1880 
19. Anna Stenger 1917 
20. Majer Péterné /Balweg 
Borbála/ 1928 
21. Öreg Koch /József?/ 1880 
22. Katarine Pult 1889 
23. Sas István 1889 
24. Hanker Istvánné /Stenger 
Rozália/ 1900 
25. Matias Ruisch 1889 
26. Michael Takacs 1889 
27.Paulics Katalin 1895 
28. Németh József 1887 
29./Anna?/ Brunner 1887 
30. Herbert Mihály 1933 

31. Anton Stenger 1905 
32. Roman, Maria Georg 
Meintzinger 
33. Kleinhans János 1915 
34. Johann Weiss 1886 
35. Bruner Erzsébet 1925 
36. Johann Peternics 1873 
37. Johann Majer 1872 
38. Marton Ferencné /Eszlinger 
Mária/ 1905 
39. Paul Mitsch 1872 
40. Andreas Peternits 1911 
41. Maria Reiner 1875 
42. Mihály Paulits 1848 
43. Unger Johan 1882 
44. Francz Szölösi 1872 
45. Hajos Istvánné /Horvát 
Juliána/ 1872 
46. Anna Ruisch 1872 
47. Teresie Ruisch 1897 
48. Stenger Terézia 1881 
49. Marie Sujcher 
50. Anton Paulics 1874 
51. Marie Heller 1920 
52. Szöllösy Józsefné /Slakker 
Klára/ 1886 
53. Teresie Mayer 1879 
54. Westergom Pál 1899 
55.Johann Mackos 188? 
56.Johan Mitsch 1892 
57. Leschkovics Márton 1928 
58. Mihály Meitzinger 1912 
59. Katharina Hack Stuhl 1871 
60.Therezie Fujs 1885 
61. Josef Polt 1929 
62.Kleinhans Teres 1913 
63. Josef Korbel 1912 
64. Meiczinger Wendel 1869 
65. Meitzinger Jakab 1905 
66. Teresia Schell 1913 
67.Maria Stenger 
68.Georg Kurbel 1865 
69. ???kneis Márton 1863 
70. Martin György 1873 
71. Martin György 1909 
72.Trenowics Vincze 1880 
73. Ignatz Veisz 1929 
74. Virág Johann 1921 
75. Cséby Örzsébet 1851 
76. Korbel János 1875 
77. Johann Ticzer 1886 
78.Theresia Meier 1884 
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79. Matics György 1871 
80. Michl Bedenits 1873 
81. Hegyi Henrietta 1915 
82. Math Vaibel /Regina György/ 
1873 
83. Michael Weibel 1862 
84. Katharina Stenger 1862 
85. Josef Fritsch 1859 
86. Stefan Etzl 1889 
87.Andreas Edlinger 1865 
88. Kovács Jánosné /Gergonics 
Terézia/ 1928 
89. Kovács /Lóránd?/ 1868 
90. Korbál György 1858 
91. Georg Korbel 19?? 
92. Lefkovics Rudolfné /Edlinger 
Anna/ 1894 
93. Edlinger Imre 1879 
94. Weisz Mihályné /Edlinger 
Anna/ 1890 
95. Paulics Pál 1932 
96. Stefan Gerdanits 1895 
97. Elisabeth Unger 1859 
98. Lőrincz Stenger 1890 
99. György Mihál 1869 
100. Josef Zimerman 1879 
101. Kazsler Pál 1907 
102. Johann Stenger 
103. Stenger Imre 1867 
104. Faladin Iges 1862 
105. Ikes György 1885 
106. Forgács Katalin /Molnár 
Mihályné/ 1876 
107. Forgács János 1881 
108. Németh József 1874 
109. Németh József 1874 
110. Ifju Németh György 1906 
111. Németh János 1930 
112. Stenger Tamás 1914 
113. Mihál Vas 1861 
114. Stefan Etzl 1899 
115. Kozma Mihály 1873 
116. Katarina Ungar 1867 
117. Josef Zimerman 1926 
118. Katarina Weibel 1883 
119. Josef György 1923 
120. Etzl János szül.: 1865-???? 
121. Mátics Ágnes 1873 
122. Barbara Rutnerin 1860 
123. Michl Rutner 1849 

124. Koch Mihály 1934 
125. Anna Meizinger 1888 
126. Rutner Lőrincz 1888 
127. Korbel Anna 1848 
128. Balázs József 187? 
129. Lorenz Horváth 1875 
130. Gröber Károly 1902 
131. Mátz József 1911 
132. Raustatler Vencel 
133. Marie Ruis 1925 
134. Kálmán Imre 1908 
135. Meitzinger Ferencz 
136. Johann György 1917 
137.  Takács Mihály 1904 
138. Kalman Gergowics 1901 
139. Antan Mits 1901 
140. Stenger Anna 1912 
141. Anna Mitschin 1903 
142. Pál Etzl 1936 
143. Franz Stenger 1902 
144. Brunner Anna 1918 
145. Ágoston Orbán 1911 
146. Elisabet Stengler 1903 
147. Tenger Márton 1926 
148. Karl Stenger 1901 
149. Piller Bertalan 19?? 
150. Michael Reiner 
151. Elisabeth Stenger 1909 
152. Korbély József 1929 
153. Ágoston Orbán 
154. Josef Korbel 1923 
155. Bálint Kaufman 1905 
156. Agota Ruisch 1903 
157. Ágoston Erzsébet 
158. Martin Etzl 1908 
159. Marton Weisz 1905 
160. Geiszt József 
161. Steigler István 1899 
162. Maria Ruttner 1908 
163. Gröber Teréz 
164. Németh Ágoston 
165. Stenger Erzsébet 1906 
166. Mihaly Etczel 1900 
167. Unger Róbertné /Sulyok 
Ágota/ 1921 
168. Dominik Schweighoffer 
1902 
169. Kozma János 1941 
170. Andras Kruminger 1903 
171. Meiczinger Gábor 1908 

Aki esetleg felfedezi régen el-
hunyt hozzátartozója síremlékét 
és restauráltatni szeretné annak 
erre lehetősége nyílik a következő 
árajánlat szerint: 

"A kövek restaurálása műterem-
ben történik.  
A sírköveket meg kell tisztítani. A 
rajtuk lévő szennyeződésréteg 
többségük esetében nem keve-
sebb, mint 100 év alatt rakódott 
le. 
A sérült, repedt, törött táblák res-
taurálása szintén csak a felület 
tisztítása után lehetséges. 
Anyaga és sérülése mértéke alap-
ján mindegyik síremlék egyedi ke-
zelést igényel. 
Ennek ellenére három szempont 
alapján igyekszem egy olyan álta-
lános árajánlatot adni, melytől 
reményeim szerint nem lesz elté-
rés. /Ez utóbbi csak abban az 
esetben fordulhat elő, ha a föld-
ből való kiemelés után eddig nem 
látott hibák tárulnak fel./ 
 
1. A plasztikailag ép, kisméretű 
sírkövek tisztítása és konzerválá-
sa : 7.000 Ft/db 
2. A plasztikailag ép, nagyméretű 
sírkövek tisztítása és konzerválá-
sa: 13.000 Ft/db 
3. A törött, sérült kövek tisztítása, 
ragasztása és konzerválása: 
15.000 Ft - max.20. 000 Ft/db 
Jelen ajánlat tartalmazza a teme-
tőben végzett kiemelési munka dí-
ját, valamint a restauráláshoz 
szükséges anyagok és szerszámok 
költségét. 
A munkáról fényképes dokumen-
tációt készítenék." 

Grőber József 
polgármester
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Önkormányzati honlap támadása 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Magyarpolány honlapját ál-
talunk ismeretlen személyek fo-
lyamatosan támadják, ezért az 
időnként nem elérhető, többször 
tapasztaltuk, hogy hivatalunk 
email címeire a küldött levelek 

nem érkeztek meg, illetve a tá-
madások következtében honla-
punk kéretlen leveleket küld. A 
szükséges jogi lépések megtettük, 
illetve a támadásokat igyekszünk 
elhárítani, de sajnos elképzelhető, 
hogy honlapunkat, vagy hivata-

lunkat elektronikus úton nem érik 
el, ezért a probléma végleges 
megoldásáig szíves türelmüket 
kérjük. 

Grőber József 
polgármester

 

Polányi Piac 

Polányi Piac néven új rovatot kívánunk indítani itt, a 
Polányi Hírmondóban. A rovatban a helyi lakosok 
hirdetéseit tennénk közzé, így kérem, akinek eladó 
terméke, terménye van, szíveskedjen Kovács 
Györgynénél jelezni hivatali munkaidőben a meny-
nyiség és az ár meghatározásával. 
 
E kezdeményezéssel - sikeressége esetén - az a cé-
lunk, hogy egy később létrehozandó helyi piac meg-
alakításának alapját teremthessük meg.
 
Grőber József polgármester 
 

Magyarpolányi Pünkösdi Fesztivál 
 
Május 21. csütörtök 20.00 óra Fesztivál- és kiállítás megnyitó  a volt tűzoltószertár épületében. 
  Megnyitja:  Dr. Paksi  Zoltán 
 21.00 óra Magyarpolányi Passió előadása meghívott vendégek részére 

Május 22. péntek 21.00 óra Magyarpolányi  Passió 

Május 23. szombat 13.00 óra kézműves foglalkozások a Tájházban 
 13.00 óra "Süsd magad" Hagyományos sváb szilvás lepény készítése 
  a Tájház udvarán 
 14.30 óra BODZA együttes gyermekműsora 45 percben 
 21.00 óra Magyarpolányi Passió 

Május 24. vasárnap 10.30 óra Pünkösdi mise 
 14.00 óra Játszóház a Tájházban 
 15.00 óra Pünkösdi bohóc a Főtéren 
 21.00 óra Magyarpolányi  Passió 

Május 28. csütörtök 21.00 óra Magyarpolányi Passió a magyarpolányi lakosok részére 
  jegyek 500 Ft-os áron a 20/352-9575-ös telefonszámon rendelhetők 

Május 29. péntek 21.00 óra Magyarpolányi Passió 
Május 30. szombat 21.00 óra Magyarpolányi Passió 
 

 

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

Email: hivatal@magyarpolany.hu 


