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JÓTÉKONYSÁGI SVÁB BÁL

Január 27-én szombaton került 
megrendezésre a hagyományos 
sváb bál a  szépen megterített 
Magyarpolányi Kultúrházban este 
8 órától.  

A telt házas bált Grőber József 
polgármester nyitotta meg, aki 
elmondta, hogy az idei bál 
tombolabevételét jótékony célra 
kívánják adományozni. A két 
héttel ezelőtt ünnepelt kitelepítés 
70. évfordulójára készült szobor 
bronzba öntési költségéhez 

szeretnének ezzel is hozzájárulni. 
Polgármester úr  

szavai  után a falu közéletében 
nagy szerepet betöltő 
Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Kórus és a 
Magyarpolány Hangja Vegyes 
kórus vidám énekekből álló 
műsora következett Grőberné 
Adorján Renáta vezényletével és  
Solymosi Dávid harmonika 
kíséretével. A talpalávalót a 
Taksonyi Takser Spatzen 5 tagú 

zenekar játszotta, remek 
hangulatot teremtve.  

A rendezvényt Heilig Ferenc a 
Veszprém Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnöke is megtisztelte.  Éjfélkor a 
magyarpolányi sváb 
hagyományoknak megfelelően 
színes kalács került az asztalokra. 

 

          Grőberné Adorján Renáta

 



Óvoda fejlesztés 

Örömmel értesültünk róla, hogy az önkormányzat TOP-
1.4.1-16-VE1 pályázaton 50 255 987 forint támogatást 
nyert, amelyet mini bölcsőde kialakítására használhat fel. 
Az óvoda épületében belső átalakítás kezdődik hamarosan, 
ahol külön csoportszobát, öltözőt és mosdóhelyiséget kap 
nyolc bölcsődés gyermek. A tetőre pedig napelemek 
kerülnek, amelyek az épület áramigényét biztosítják. 
Terveink szerint 2018. szeptemberre elkészülhet a projekt, 
és megújult környezetben várhatjuk az óvodás és bölcsődés 
gyermekeket. 

                                                         Némethné Penk Ildikó 

Felhívás újraélesztési előadásra! 
 
Mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy segítenünk kell egy bajbajutott embertársunkon. 
Sajnos nem sokan rendelkeznek a hirtelen rosszullét, szívmegállás esetén szükséges tennivalók 
ismeretével, pedig a gyors beavatkozás életmentő lehet. Ez az oka annak, hogy országszerte több 
helyen, így Magyarpolányban is szervezünk újraélesztési előadást gyakorlati bemutatóval és 
gyakorlási lehetőséggel. Az eseményre 2018. 04.06-án 10 órától kerül sor. Maximum 30 fő 
jelentkezését várjuk Ódorné Zsuponyó Anita telefonszámán a +36 20 426 6030-on. Kórházban 
történő nőgyógyászati szűrővizsgálatra is ezen a számon lehet jelentkezni.  

 
Krisztusban Kedves Testvérek! Kedves Polányiak! 

 
Ti megbecsültök minden rendet, / Melyen a béke alapul. 

De ne halljátok soha többé / Isten igéjét magyarul?! 
S gyermeketek az iskolában / Ne hallja szülője szavát?! 
Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát! 

(Reményik S., Templom és iskola részlet) 
 
A templom Isten háza, mindenki „otthona”. Itt kereszteljük, elsőáldoznak, bérmálkoznak gyerekeik, unokáik. 
Itt kötnek házasságot, itt mutatunk be áldozatot elhunyt szeretteinkért. 
Sokévi vajúdás után elkezdődött a templom felújítása. A kiadások nagyobb részét a jószándékú hívek 
adományából és pályázatból sikerült megteremteni. Az állványozásra és az esetleges utólag felmerülő 
kiadásokra még a hívek segítségét kérem. 
Ha az egyházi hozzájárulásukban netán elmaradásuk van, és azt visszamenőleg szeretnék befizetni azzal már 
nagy segítséget nyújtanak a plébániának. 
Az egyházi hozzájárulást, és az esetleges adományukat Ajkán a B3 Takarékszövetkezetnél, vagy a 
sekrestyében szentmisék után tudják befizetni. 
Egyházi hozzájárulás:  
dolgozóknak:  5500Ft/fő/év     
nyugdíjasoknak:  4500Ft/fő/év 
Plébánia bankszámla száma: 73600060-15602402-00000000 
 

Köszönettel és imával frMisi 

Meghívó a március 15-i Ünnepségre 
 
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyarpolányi Általános Iskola tanárai és tanulói nevében az 
iskola által szervezett március 15-i ünnepségre. Helyszín a Magyarpolányi Faluház, időpont 2018. március 14-
én 16 óra 30 perc. 



 

Méltó megemlékezést 
tartott a kitelepítés 70. 
évfordulójára 
Magyarpolány. 

Magyarpolány adott helyszínt a 
Veszprém megyei németek 
elűzetésének 70. évfordulója 
alkalmából megrendezett 
ünnepségnek.  
 
A Dr. Márfi Gyula érsek Atya 
által celebrált német nyelvű 
szentmisén részt vettek 
testvértelepüléseink, Zwönitz (D) 
és Edelsbach (A) küldöttségei, Dr. 
Kovács Zoltán államtitkár, 
országgyűlési képviselő valamint 
a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzat tisztségviselői. A 
szentmisén az Érsek atya 
segítségére volt Sándor Mihály 
plébános és Dr. Paksi Zoltán 
diakónus. A szentmise után a 
magyar himnusszal és a német 
nemzetiség himnuszával 
folytatódott a megemlékezés.  

Ünnepi köszöntőt mondott Heilig 
Ferenc a Veszprém megyei Német 
Önkormányzat elnöke. Német és 
magyar nyelven elmondott 
beszédében kitért a svábok 
magyarországi életének közel 300 
éves történetére és sorsfordító 
eseményeire. Ezt követően 
Magyar Nikolett, Valeria-Koch 
díjas tanuló előadásában 
hallhatták Valentin Pintz: Noch 
einmal nur möchte die Heimat 
sehn című versét. A vers és a 
megemlékezésnek több 
momentuma könnyeket csalt a 
résztvevők szemébe. Alfred 
Buchgraber edelsbachi 
polgármester beszéde után Viktor 
Rudolph Zwönitz város 
képviseletében mondta el 
gondolatait, melyet a nagyszülők 
visszaemlékezése ihletett. 
Irányadó gondolata, az volt, hogy 
a történtek ellenére mindig 
szeretettel beszéltek az óhazáról. 
Megható volt a helyi német 
nemzetiségi általános iskola 
tanulóinak kortörténeti 

dokumentumok alapján 
összeállított műsora, melyet 
Baumgartner Zsoltné 
igazgatóasszony tanított be. 
Dr. Paksi Zoltán beszélt a kiűzetés 
geopolitikai összefüggéseiről. 
Előadásában kitért a 
nagyhatalmak és az akkori 
Magyarország politikai vezetőinek 
nyilatkozataira, melynek 
következményeként a svábságra 
ragasztották a kollektív bűnösség 
bélyegét.  
Weisz Ferencné férjének családját 
is közvetlenül érintette a 
kitelepítés.  Ennek következtében 
egy nagyon megrázó hangvételű 
előadást tartott a kitelepítettek 
sorsáról, beilleszkedési 
nehézségeiről valamint az itthon 
maradottak megaláztatásairól, 
vagyonaik elkobzásáról. A 
templomi megemlékezés Grőber 
József polgármester mindkét 
nyelven elmondott zárszavával ért 
véget, aki Babits Mihály költőtől 
idézett. „Az orvosság nem a 
feledésben, hanem a 
megemlékezésben van”, „Die 
Medicin ist nicht in der 
vergessenheit, sondern in der 
Erinnerung’’. A német nyelvű 
szentmisén és az azt követő 
ünnepségen a magyarpolányi 
kórusok a haza szeretetéről és 
hazát elhagyni készülők 
fájdalmáról énekeltek  

 

 

 Grőberné Adorján Renáta 
vezényletével.  A megemlékező 
ünnepség a falu főterén az erre az 
alkalomra készült emlékműnél 
folytatódott, mely Dienes Attila 
Munkácsy díjas helyi 
szobrászművész alkotása. Dr. 
Kovács Zoltán államtitkár, 
országgyűlési képviselő 
szoboravató ünnepi beszédében 
kitért a 70 évvel ezelőtti tragédia 
okaira. Több, a kitelepítésben 
érintett személy 
visszaemlékezését idézve mutatta 
be ennek a kornak embertelen 
megpróbáltatásait. Az ünnepi 
beszéd után Dr. Márfi Gyula érsek 
atya megáldotta az emlékművet 
majd a résztvevők lerótták 
tiszteletüket és elhelyezték a 
megemlékezés virágait. A szobor, 
egy édesanyát és a batyun ülő 
szomorú kislányát ábrázolja, 
amely viaszból lett megmintázva; 
ez a bronzba öntési 
technológiának egy közbülső 
fázisa. Grőber József polgármester 
kitért arra, hogy ez a tragédia 
példa nélküli a magyarpolányi 
svábok életében. Reményét fejezte 
ki, hogy a szobor bronzba 
öntéséhez szükséges anyagi forrás 
sok-sok ember támogatásából 
adódik majd össze, valamint 
köszönetet mondott a 
résztvevőknek a méltó 
megemlékezésért.  

Grőber József 
polgármester 



 

Bál, bál maszkabál… 
Az óvodai farsangi ünnepség 
időpontja ez évben február 7-ére 
esett, ez a nap azonban csak 
egyike volt a farsangi vígasságnak 
 
Hagyományainkhoz híven, az idén 
is a teljes hét a mulatság jegyében 
telt el. A csoportszobák díszítése, 
az egyre gyakoribbá váló zenés, 
énekes táncok, a Schneepan 
elkészítése mind a közelgő ünnep 
közeledését jelezték. A hét 
csúcspontja természetesen a 
jelmezbál volt, ahol megannyi 
ötletes, vidám jelmezekkel leptek 
meg bennünket a gyerekek 
és nagy örömünkre több szülő is.  

Közös énekléssel, tánccal indult a 
nap, majd az óvoda dolgozói  
és a 7 törpe szerepében csaltak 
mosolyt az arcokra. 
„Sztárvendégünk” is érkezett, 
Rosta Géza előadóművész 
személyében, aki gitárjával és 
humorával teremtett vidám 
hangulatot. 

 

A délelőtt hátralévő részében 
versenyjátékokat, tréfás 
feladatokat játszottunk a 
gyerekekkel. A jókedv még ekkor 
sem ért véget, délután és az 
elkövetkező két napban is 
folytatódott a maszkabál. A hét 
zárásaként a Német Nemzetiségi 
Tánckar látogatott el hozzánk, s 
fellépésük, majd a közös táncház 
Gyárfás Endre gondolatait juttatta 
eszükbe:  
 
„Farsang van, farsang van, 
Járjuk a táncot gyorsabban! 
Förgeteges ez a bál, 
Még a ház is muzsikál.”  
 
  Dr. Paksiné Beszerdich Ildikó 
 

Farsang a nyugdíjas klubnál

A „Rozmaring” nyugdíjas klub 
idén is megrendezte farsangi 
mulatságát február 12.-én.  
Erre az alkalomra egy új jelenettel 
készültünk „Ki itt a király 
címmel?” A mesejátékot Némethné 
Penk Ildikó tanította be a lelkes 
színjátszó csoportnak. A közönség 
nagy tapssal jutalmazta az előadást, 
majd Bugár Béla a Monti csárdást 
játszotta el hegedűn, Grőberné 
Adorján Renáta kíséretével, valami 
gyönyörűségesen. A mulatsághoz 
Meinczinger Attila szolgáltatta a 
zenét, közbepedig kisorsoltuk 

 sok-sok értékes tombolát. Ezúton 
is szeretném megköszönni a 
felajánlásokat minden adakozónak! 
A bálból kicsit fáradtan, de 
elégedetten tértek haza 
klubtagjaink, akik munkájukkal, 
lelkesedésükkel nagyban 
hozzájárultak az est sikeréhez. 
Köszönöm mindenkinek! 
Az idei esztendő további tervei 
közt is szerepelnek kulturális 
programok, könyvbemutató, 
vetélkedők, helyi túrák, 
színházlátogatás, valamint 
kirándulás a szlovéniai Lendvára,  
 

útközben megállóval több őrségi 
településen. 
A falu rendezvényeit 
résztvevőkként és szereplőkként 
továbbra is támogatjuk. Emellett, 
olyan megyei rendezvényeken 
szerepelnek majd csoportjaink, 
mint rejtvényfejtés, kórustalálkozó, 
színjátszó, és néptánc találkozó. 
Szeretettel várunk minden régebbi 
és friss nyugdíjast, aki csatlakozni 
szeretne csapatunkhoz. 
 

Györkös Károlyné 
Klubvezető

A sport klub hírei

A Magyarpolány SE a 2016/17-es 
labdarúgó fociszezont - hosszú idő 
után újra - a Megyei I. osztályú 
bajnokságban játszotta le, 
méghozzá nem is eredménytelenül. 

Az első csapat a 16 csapatos 
bajnokságban az előkelő 10. 
helyezést érte el, ezzel 
megszerezve a jogot a következő 
évadban való szerepléshez. 
Utánpótlás csapataink is remekül 
helyt álltak. Több Bozsik tornán is 
egyesületünk csapatai érték el a 
legjobb helyezéseket. Az idei 
szezonban részt tudtunk venni az 

U14-es bajnokságban is. Ezzel 
Magyarpolányban szinte minden 
korosztályban tudunk a 
fiataloknak sportolási lehetőséget 
biztosítani 
(U7,U9,U11,U13,U14,U16,U19).  

Továbbra is az a célunk, hogy a 
gyerekek a labdarúgás által 
megszeressék a sportot, a 
mozgást. 

A különböző pályázatoknak 
köszönhetően az elmúlt években 
új sportfelszereléseket is tudtunk 
biztosítani egyesületünk játékosai 
részére. Az új öltöző után az idei 

évben pályázati és önkormányzati 
támogatással a sporttelep 
körbekerítése is meg fog 
valósulni. Ez egyébként az MLSZ 
külön kérése.  

A tavalyi évben a hazai 
mérkőzésekre jóval több szurkoló 
látogatott ki, mint az azt megelőző 
években, amiért nagyon hálásak 
vagyunk, köszönjük biztatásukat.  

Továbbra is bízunk szurkolóink 
támogatásában, és szeretettel 
várjuk a sportolni vágyó 
fiatalokat. 

Polt Péter 



 

 
 
 
 
Passió próbák, és az előadások véglegesített dátumai. 

 
A próbák, és az előadások dátumait kéréseiteknek megfelelően közkívánatra az alábbiak szerint módosítottuk, 
és véglegesítettük: 
2018.05.04. Olvasó próba 18 órakor a faluházban. Attila nélkül. 
2018.05.10. Gyerekekkel, Jézussal próba 17 órától a helyszínen. 
2018.05.10. Felvétel alapján eljátsszuk a darabot 18 órától. Attila nélkül. A helyszínen. 
2018.05.11-től 05.16-ig. Minden nap 18 órától próba, zenészekkel, énekkarral, Attilával. A helyszínen. 
2018.05.12. Fény, és hangtechnika beállítása a próbákhoz. 
2018.05.13. Vasárnap próba 16 órától. 
2018.05.17. Csütörtök templom nap + a szereplői jegyeseknek előadás 21.00-tól. 
2018.05.18. Péntek előadás 21:00-tól. 
2018.05.19. Szombat előadás 21:00-tól. 
2018.05.20. Vasárnap egész napos fesztivál + jubileumi előadás 21:00-tól. 
2018.05.21. Pünkösd Hétfő esőnap 21:00-tól. 
2018.05.25-26-27. Előadás (péntek, szombat, vasárnap) 21:00-tól. 
2018.05.28. Hétfő esőnap 21:00-tól. 
1 templom nap, 6 előadás, és 2 esőnap. 
 
Szöveges szereplők + a zenekar a próbák előtt minimum 20 perccel, míg a többi szereplő 10 perccel a 18 órai 
kezdés előtt legyen kedves megjelenni a próbákon, a helyszínen, hogy pontosan tudjunk kezdeni, ezáltal 
időben haza tudjon jutni mindenki. 
Előadások előtt a szöveges szereplők, a kellékekkel rendelkező szereplők, továbbá a zenekar, fény- és 
hangtechnika 1 órával, míg a többi szereplők fél órával a 21 órai előadás előtt legyen kedves megjelenni és 
elvégezni a szükséges teendőiket, mert 20:30-tól beengedjük szépen lassan a nézőket a nézőtérre. 
 
Köszönjük szépen előre is mindenkinek a lelkiismeretes, és kitartó munkát a próbák, és az előadások 
alkalmával! 
 
Kívánjuk, hogy a tavalyi évnél még sikeresebb, és színvonalasabb előadás sorozatot tudjunk majd zárni, egy 
jó hangulatú közösségben! 

 
Magyarpolányért Alapítvány 



 

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA 

Kedves Magyarpolányiak! 
 

Szeretnénk egy buszos utazást szervezni a franciaországi Lourdes-ba, ami Európa leghíresebb zarándokhelye. 
Itt jelent meg Bernadette Soubirous-nak 18 alkalommal Szűz Mária. 
Az utazást 2018. szeptember 24-29-ig tervezzük ( 6 nap/5 éjszaka), amiből 2 egész napot, valamint 3 estét 
Lourdes-ban lehetne tölteni. A busz Magyarpolányból indulna, s ide is érkezne vissza. 
Mihály atya lelkivezetőként velünk tart. 
A programterv a következő: 
1. nap hajnali 3:00 indulás Magyarpolányból. Útközben Padovai Szent Antal Bazilika, és csak technikai 
megállók. Szállás a ligur tengerparton, Savona térségében. 
2. nap reggeli, folyamatos utazás Lourdes-ig, vacsora, részvétel az esti programokon, szállás. 
3. nap reggeli, részvétel a kegyhely programjain. Vacsora, szállás. 
4. nap reggeli, részvétel a kegyhely programjain. Vacsora, szállás. 
5. nap korai reggeli után indulás hazafelé, szállás a ligur tengerparton, Savona térségében. Ha szerencsénk 
van a közlekedéssel és bírja a csapat, Cannes, Nizza, Monte Carlo közül egy rövid nézelődés, pizzázás 
(vacsora gyanánt) megejthető valamelyik városban. 
6. nap Reggeli után indulás hazafelé, a milánói vagy a bresciai dóm beleférhet. Hajnali érkezés 
Magyarpolányba. 

 
A szentmisék helyei: Padova és Milánó vagy Brescia, Lourdesban a földalatti és a Rózsafűzér bazilika és 
természetesen a Barlangnál. 

A kegyhely a tervezett szállodától kb. 300 méter, így bárki, bármikor egyénileg is részt vehet a programokon. 

A részvételi díj: kb. 119.990 ft/fő + biztosítás (költőpénz euróban legyen) 
Ellátás: 5 reggeli, 3 vacsora 
Elhelyezés: 2-3 ágyas szállodai szobákban 

Végig van idegenvezetés, modern, klímás, 49 személyes autóbusszal utazunk, két sofőrrel. 
Személyi igazolvány elegendő. 
Természetesen, aki nem polányi lakos (barát, testvér, bárki) is jöhet. 
Kérünk Mindenkit, akit érdekel, jelezze Mihály atyánál vagy hívja a 06706098025-ös vagy a 06309163663-as 
telefonszámok bármelyikét. (Lehetőleg március végéig a szándékot kérjük jelezni, hogy lefoglalhassuk a 
szállást.) 

Köszönettel: 

Krisanné Papp Andrea és Somogyiné Nagy Lívia 
NMI Művelődési Intézet munkatársai 

 
Rövid Hírek 

Bizonyára sokak figyelmét felkeltette, hogy a 
kultúrházban új asztalok állnak rendelkezésére 
közösségi rendezvények, munkamegbeszélések vagy 
más összejövetelek lebonyolításához. Sok variáció 
felmerült az erősen leamortizálódott asztalok 
lecserélésére, végül a lábakat Voura Karcsival 
készíttettük el, az asztallapokat György Gyuszi 
gyártotta le, szerelte össze és adta ajándékba a 
falunak. Köszönjük! 
 
Akik egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt 
venni a magyarpolányi kitelepítés 70. évfordulója 
alkalmából rendezett megemlékezésen, azok számára 
szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy az ez 
alkalomból felállított emlékmű viaszból készült el, 
amely a bronzba öntési technológiának egy közbülső 

állomása. Mivel ez a falu életében példátlan tragédia 
sok-sok ember sorsát pecsételte meg, szeretnénk, ha 
e szomorú emlék megörökítésére szánt emlékmű a 
bronzba öntésének költsége szintén sok-sok ember 
hozzájárulásával valósulhatna meg. Ezért 
Önkormányzatunk a következő bankszámlát nyitotta: 
11748038-15429829- 10100008. A bankszámla már 
él, az első befizető Dr. Kovács Zoltán államtitkár 
településünk országgyűlési képviselője volt. Kérünk 
mindenkit, akinek családját, rokonát, ismerősét, 
érintette a kitelepítés, vagy csak szeretné ezt a szép 
emlékművet végleges formájában látni, 
lehetőségéhez mérten járuljon hozzá az emlékmű 
bronzba öntésének költségeihez. 

Grőber József  
polgármester 



 

Tervezett programjaink 
2018-ban 

 
MÁRCIUS  
2. 18 órától Kórusok és Tánckar Családi estje 
14. 16.30 órától Iskolások Március 15.  Ünnepi 

műsora a Kultúrházban 
25 Virágvasárnapi passió éneklése a Templomban 
25 Kálváriajárás 15 órától 
30. Nagypénteki passió éneklése a Templomban 
31. Húsvéti Játszóház a Tájházban 10 órától 
ÁPRILIS 
15. Edelsbach 
21. Óvoda bál 
MÁJUS 
4-től hónap végéig Passió programok. 

20. 15.30 órától Köztéren Pfingstnegel és a 
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Tánckar 
bemutatója, 16.30 órától Pünkösdi Templomi 
Koncert 

25. Rozmaring Nyugdíjasklub szereplése Zircen az 
Apátsági Templomban 

27. 15 órakor Hősök napi megemlékezés a 
Temetőben. 

JÚNIUS 
24. 10 óra: Szent László búcsúi Szentmise 

 
AUGUSZTUS 20 - szeptember 1-ig Művészeti táborok a 
Tájházban 
SZEPTEMBER 
1-jén Nyárbúcsúztató a Tájházban 
16. Fájdalmas Szűzanya búcsú 
22. 15 órától Nemzetiségi Nap 
OKTÓBER 
13. Tök nap a Tájházban és főzőverseny 
NOVEMBER 
12. 17 órától Márton napi felvonulás 
17. 16 órától Idősek napja 
24. Iskola bál 
DECEMBER 
2. 15 órától Adventi játszóház és vásár a Tájházban 

5 rakor Adventi gyertyagyújtás a Köztéren 
5.  Mikulás 
15. 17 órától Adventi koncert a Templomban 
16. 16 óra Jézus születéstörténetének előadása a 
Köztéren 
21. 17-től Iskolások Karácsonyi műsora a Faluházban 
21-23-án 15 óra Pásztorjáték a Templomban 
24-26-ig  Christkindljárás 

 
Megalakult a Helyi Értéktár Bizottság 
 
Településünk Képviselő-testülete 
61/2017. (VII. 19.) számú 
határozatában arról döntött, hogy 
Települési Értéktárat kíván 
létrehozni.  
Ennek célja a helyi értékek 
azonosítása, ezeket tartalmazó 
gyűjtemény létrehozása, 
gondozása és a Megyei 
Értéktárral történő 
kapcsolattartás. 
A Földművelésügyi Minisztérium 
a nemzeti értékek, hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismerésének, megőrzésének 
és gondozásának támogatására 
pályázatot írt ki, amire 
Magyarpolány is jelentkezett, és 
500.000 Ft támogatást kapott.  
A projektnyitó rendezvényre, 
2017.10.19-én került sor, melyen 
előadóként Bánkutiné Mihalcsik 
Márta módszertani referens, az 
NMI Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodája 
képviseletében a helyi értéktár 
tényleges megalapításáról és 
annak fontosságáról beszélt. 

Bemutatójában kiemelte, a 
megyében már számos 
településen sikeresen működnek 
hasonló szervezetek.  
Olyan értékeket sikerült 
összegyűjteni, amelyek 
bemutatják a térség természeti, 
építészeti és szellemi értékeit, 
gazdagságát. A bizottságok 
munkája során olyan értékek 
kerültek reflektorfénybe, amelyek 
bár régóta léteznek a 
településeken, de eddig senki sem 
tekintette ezeket megőrzésre 
méltónak.  
Ezen a szemléleten tudnak 
változtatni a helyi közösségek 
segítségével.  
Az értéktár bizottság 2018.01.31-
én alakult meg hivatalosan. 
Tagjai: Nardai Anita, Pintér 
Gyuláné, Mácz Hajnalka, és dr. 
Paksiné Beszerdich Ildikó lettek, 
akik már régóta azon 
munkálkodnak, hogy a helyi 
értékeket megfelelő módon 
megőrizze és gondozza a falu 
közössége. Az első fontos 

munkájuk a Magyarpolányban 
megjelenő helyi értékek 
összefoglalása, a későbbi 
gyűjtések előkészítése.  
Az Értéktár Bizottság tagjai 
elsőként a Passiót és a kelt rétest 
vették fel a Helyi Értéktárba.  
Ezekről tartottak előadást a 
projektzáró eseményen, január 
31-én. Ez nem jelenti azt, hogy a 
munkájuk véget ért volna, sőt 
igazán csak most kezdődik.  
A tagok arra kérik a 
magyarpolányiakat, akik úgy 
gondolják, hogy birtokolnak, 
ismernek, vagy tudnak olyan, 
csak a falura jellemző értékről, 
amit szeretnének megőrizni az 
utókor számára, legyen az vers, 
dal, népszokás, épület, recept, de 
akár egy fa, vagy használati 
eszköz, jelezzék, hogy 
bekerülhessen egy katalógusba, és 
ezentúl közösen őrizhessük.  
 

Csepi Anikó



 

 

Megújul a falu Fő tere 

Magyarpolány Község Önkormányzata elkészítette 
Magyarpolány főterének látványtervét, melyet most 
az újság hasábjain, valamint A1-es méretben egy 
hirdetőtáblán közszemlére teszünk.  

Az előzetes tervek szerint a Fő tér átalakítása három 
lépésben valósulhatna meg a következők szerint: 
Először a Főtér feletti villamos légvezetékeket 
szeretnénk kiváltani, a vasoszloppal együtt. 
Természetesen az ott éktelenkedő trafó monstrum 
lecseréléséről is tárgyalásokat folytatunk az 
áramszolgáltatóval. Második lépésként a Főtér 
forgalomtechnikai átalakítása történhetne meg a 
látványterven is látható formában. Bízunk abban, 
hogy a közlekedés szempontjából egy sokkal 
átláthatóbb forgalmi helyzet alakul ki. Utolsó 
lépésként a Főteret átszelő árok lefedésére kerülne 
sor, így ezzel a lépéssel a két különálló teret 
összenyitnánk és a látványtervvel összhangban 
parkosítanánk.  

A szökőkút megtáplálását a kifolyókút vízével 
látnánk el a hidrosztatikai nyomás elve alapján.  

Külön érdekessége a szökőkútnak, hogy egész évben 
üzemelne és télen különböző jégszobrokat formázna.  
Ebből következően kiváló lehetőség adódna, egy jól 
tervezett megvilágítással, kihasználva fénytörésben 
rejlő lehetőségeket, hogy egy különleges látványt 
varázsoljunk Magyarpolány Főterére.  

Több javaslatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy a 
Szt. János szobor újra az eredeti helyére, a Fő térre 
kerüljön vissza. Örülnénk annak, ha a Fő tér 
megújításáról a lakosság minél szélesebb körének 
véleményét megismerhetnénk, ezért kérjük, hogy 
mind a fenti tervekről, mind pedig a szobor 
visszaállításának lehetőségéről osszák meg a 
Képviselő-testülettel javaslataikat, ötleteiket annak 
érdekében, hogy a Fő tér olyanná válhasson, 
amilyennek közösen megtervezzük. 

Grőber József  
polgármester 

 

Hirdetés 
 
Termelői friss laskagomba kapható 900ft/kg áron Magyarpolányban, ingyenes házhozszállítással. 
Elérhetőség: Karsai Anikó 0620/6679374  Kossuth utca 11. 

 

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

Email: hivatal@magyarpolany.hu 


