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Valse Triste 

 

Hűvös és öreg az este. 

Remeg a venyige teste. 

Elhull a szüreti ének. 

Kuckóba bújnak a vének. 

Ködben a templom dombja, 

villog a torony gombja, 

gyors záporok sötéten  

szaladnak át a réten. 

Elhull a nyári ének, 

elbújnak már a vének. 

hűvös az árny, az este, 

csörög a cserje teste. 

Az ember szíve kivásik. 

Egyik nyár, akár a másik. 

Minegy, hogy rég volt vagy nem-rég. 

Lyukas és fagyos az emlék. 

A fákon piros láz van 

Lányok sírnak a házban. 

Hol a szádról a festék? 

Kékre csípik az esték. 

Mindegy, hogy rég, vagy nem-rég, 

nem marad semmi emlék, 

az ember szíve vásik, 

egyik nyár, mint a másik. 

Megcsörren a cserje kontya. 

Kolompol az ősz kolompja. 

A dér a kökényt megeste. 

Hűvös és öreg az este. 

 

Weöres Sándor 
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Önkormányzati hírek 
 

Tisztelt Magyarpolányi Lakosok! 
 
Az elmúlt néhány hónap faluban tör-
tént eseményei, rendezvényei, köz-
tük a bő egy hónappal ezelőtt meg-
tartott önkormányzati választás, és a 
német nemzetiségi önkormányzat 
megválasztása után, helye és ideje 
van annak, hogy a történtekről a Po-
lányi Hírmondó hasábjain beszámol-
jak. A már említett választások után 
első alkalommal jelenik meg a Polá-
nyi Hírmondó melynek, első gondo-
lata a KÖSZÖNÖM kell, hogy le-
gyen. Köszönöm mindazoknak a 
magam és képviselőtársaim nevében, 
akik fontosnak tartották, hogy véle-
ményt nyilvánítsanak és vélemé-
nyükkel a képviselő-testület legiti-
mációját megalapozzák, annak elle-
nére, hogy a polgármester választás 
túlzott izgalmakat nem hozott. Itt ra-
gadom meg az alkalmat és köszö-
nöm meg azt a bizalmat, amely lehe-
tővé tette, hogy szülőfalum polgár-
mestere lehetek. 

Következzék néhány választási 
számadat: 
A választói névjegyzék szerint vá-
lasztásra jogosultak száma: 1088 fő, 
leadott szavazatok száma: 319 
A polgármester választás eredmé-
nye: leadott szavazatok száma: 319 
ebből érvényes: 281 érvénytelen: 38 
szavazat. Polgármester Grőber Jó-
zsef 281 szavazattal. 
A képviselő választás eredménye:  
Meinczinger Tamás 141 szavazat 
Dr. Király László Sándorné166 szavazat 
Kozma László 251 szavazat   
György Anita 187 szavazat 
György László 180 szavazat 
Unger Magdolna 189 szavazat 
Polt Rita 253 szavazat 
Dr Paksi Zoltán Máté 219  szavazat 

Képviselői mandátumot szerzett a 
szavazatok sorrendjében: Polt Rita, 
Kozma László, dr. Paksi Zoltán Má-
té,  Unger Magdolna, György Anita, 
György László. 

A hivatalos átadás-átvétel a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal képvi-
selőjének jelenlétében október 20-án 
megtörtént. 

Fontosnak tartom, a  pénzügyi ada-
tok nyilvánossá tételét.  Átvett pénz-
eszközök összesen 83 833 003 Ft 
melyből lekötött betét 65 344 055 Ft. 
Tehát az adatokból látható, hogy a 
falu pénzügyi háttere stabil. A Polá-
nyi Hírmondó nyilvánosságát fel-
használva szeretném megköszönni 
Polt Rita leköszönő polgármester 
asszonynak, és képviselő-
testületének az elmúlt nyolc év tisz-
tességes és felelősségteljes, és ezt a 
két szót szeretném kihangsúlyozni, 
TISZTESSÉGES és FELELŐS-
SÉGTELJES munkáját, melynek 
eredményeképpen ilyen jó pénzügyi 
adatokkal rendelkezünk. 

A Képviselő-testület alakuló ülését 
2014. október 21-én tartotta, ahol a 
megválasztott képviselők, a polgár-
mester, valamint az alpolgármester 
letette esküjét. Alpolgármester 7 
igen szavazattal Kozma László lett. 
Magyarpolány Község Önkormány-
zat Képviselő-testületének az Ön-
kormányzat Szervezeti- és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2014. (II. 11.) 
önkormányzati rendelete 7. § (1) f) 
pontja szerint a polgármester az ala-
kuló ülésen ismerteti programját, 
amely tartalmazza a képviselő-
testület településfejlesztéssel, telepü-
lésüzemeltetéssel, valamint a helyi 
gazdasági- és társadalmi élet segíté-
sével összefüggő főbb célkitűzéseit, 
valamint feladatait a ciklus időtar-
tamára. 

Programomat három fő téma köré 
építettem: fejlesztések, gazdálkodás, 
és a kulturális-, sport- és egyéb ön-
szerveződő közösségek, és az aláb-
biak szerint fejtettem ki: 

A fejlesztések tekintetében a legfon-
tosabb feladatok a következők: 

- az egyházközség tulajdonában ál-
ló plébánia épületének felújítása, 
illetve a plébániakert adta lehető-
ségek kihasználása (például 
gyógynövénykert létrehozása, 
gyümölcsfák ültetése, stb.) 

- a Dózsa utcai járda megépítése, 
amelyhez a tervek már rendelke-
zésre állnak 

- a magyarpolányi bekötő út felújí-
tása, illetve az épülő 8-as számú 
főút Magyarpolány mellett elha-
ladó szakaszának építésével kap-
csolatos tárgyalások lefolytatása 

- a Művelődési Ház statikai vizsgá-
lata és felújítása 

- a külterületi szőlőhegyi utak fel-
újítása az ottani ingatlantulajdo-
nosok közreműködésével, segít-
ségével. 

Az önkormányzati gazdálkodás te-
kintetében az alábbi fejlesztési el-
képzeléseket vázolta: 

- vállalkozások "bevonzása" a tele-
pülésre a magasabb helyi ipar-
űzési adó bevétel elérése, és 
munkahelyteremtés érdekében. 

- falukert létrehozása közmunka-
program keretében, itt zöldségek 
termesztése, amelyet a közétkez-
tetésben használhat fel az Ön-
kormányzat, illetve szociálisan 
rászorulókat támogathat vele. 

A kulturális-, sport- és egyéb ön-
szerveződő közösségek tekintetében 
az alábbiakat vázolta: 

- a Polányi Passió szervezése körül 
évek óta fennálló problémák 
megoldása 

- az Önkormányzat tulajdonában 
álló 400 fős nézőtér, fény- és 
hangtechnika hatékonyabb ki-
használása, egy nyári fesztivál 
szervezése 

- nagyobb figyelem a hagyomány-
őrzés tekintetében, zenei, népvi-
seleti hagyományok ápolása, 
svábbál szervezése 

- a megtervezett és engedélyezte-
tett sportöltöző megépítése 

- sportcsarnok építése TAO támo-
gatásból 

- hegyközség megalakítása annak 
érdekében, hogy a szőlőhegyi in-
gatlantulajdonosok képviseleti 
lehetőséghez jussanak, legyen ki-
vel tárgyalni a fejlesztésekről 
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- intenzívebb közösségi élet kiala-

kítása, főként önszerveződő cso-
portok formájában 

- polgárőrség megtartása, támoga-
tása 

Természetesen ez egy program vá-
za, mely az időközbeni aktualitá-
sokkal, lehetőségekkel folyamato-
san bővíthető. Hiszek abban, hogy 
erre az ötéves ciklusra a zászlónkra 
tűzött jelszó EGYÜTT EGYMÁ-

SÉRT, EGYÜTT MAGYARPO-
LÁNYÉRT működni fog. 

 
Tisztelettel: 

 
Grőber József, polgármester

 
 
 
A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei 

A magyar történelem egyik legnem-
esebb hagyománya a magyarsággal 
évszázadok óta együttélő  nemzeti-
ségek sajátos kultúrájának 
megőrzése, anyanyelvük ápolása és 
fejlesztése, egyéni és közösségi 
jogainak széleskörű biztosítása. Ma-
gyarország a nemzetiségek jogairól 
szóló törvényben nem a 
megosztottság, hanem a gazdagodás 
forrásaként, azaz értékként tekint a 
nemzetiségek hagyományainak, 
kultúrális sokszínűségének 
megőrzésére, támogatására. 

Az októberi önkormányzati választ-
ások keretében községünkben is sor 
került a német nemzetiségi 
önkormányzat megválasztására.  A 
relatíve alacsony számú (62 fő) reg-
isztrált választók mintegy 80 %-a 
elment az urnákhoz és minimális 
pontkülönbségekkel megszavazták a 
három jelöltet. A szavazás és a már 
megtartott első testületi ülés ered-
ményeként az új nemzetiségi 
önkormányzat községünkben az alá-
bbiak szerint alakult meg: 

Sasné Moóri Erzsébet képviselő 
Wolstrommer Tiborné elnökhelyettes  
Dekovics Andrásné elnök. 

A magyarpolányi német nemzetiség 
több évszázados gyökereivel és 
hagyományaival méltán kiérdemelte 
azt,  hogy a jövőben is közösségként 
létezzen és fennmaradjon!  Az 
önkormányzatiság megadja a 
fennmaradás lehetőségének jogi ke-
reteit, a tartalommal való megtöltés 
azonban az itt élő német közösség  
feladata. 

Mivel a nemzetiségi önkormányza-
tok finanszírozásának döntő forrása 
az. un. feladatalapú költségvetési 
támogatás, meg kell határoznunk 
azokat a cselekvési programokat, 
amelyek végrehajtásával “guruló 
forintokat” kaphatunk kisebb és 
nagyobb közösségeink fenntartására 
és fejlesztésére. A korábbi évek 
hagyományait folytatva a jövőben is 
tervezzük a következő – a   
német/sváb közösség önazonosságát 
erősítő – feladatok megvalósítását: 
- német nemzetiségi nap megtartása 
- testvérközségi kapcsolatok ápolása 
- német nemzetiségi dalkör 

támogatása 
- a német nyelv tanításának 

népszerűsítése, a németül tanuló 
diákok táboroztatása 

- a még fellelhető tárgyi emlékek 
összegyűjtése, gondozása 
- idősek köszöntése 
- adventi gyertyagyújtás 
- a Christkindl hagyományok fe-

lélesztése és továbbvitele 
- kisiskolások Márton-napi lámpás 

felvonulásának támogatása 
- a német színház előadásainak   

megtekintése 
- kapcsolattartás a megyei és az or-

szágos német önkormányzatokkal. 
 
Reményeink szerint a fenti pro-
gramok megvalósítása – a németajkú 
közösség széleskörű bevonása mel-
lett – alkalmas lehet a nemzeti-
séghez tartozás kinyilvánítására, a 
hagyományok  és a kultúra  jövőbeni 
ápolására, továbbadására. 
Személy szerint német származású, 
apai ágú felmenőim tiszteletére, az ő 
emlékezetükre  vállaltam ezt a szol-
gálatot.  A vonatkozó törvény által 
lehetőségként  biztosított ti-
szteletdíjról lemondtam, annak fejé-
ben, hogy  az így megtakarított 
összeget az önkormányzat  tem-
plomunk  rendszeres takarításának 
támogatására fordítja. 

Dekovics Andrásné, elnök
 

Nyárbúcsúztató 2014.  
„Minden nyár véget ér, sátrat bont az őszi szél…” 

Az idei évben a hagyományokhoz 
híven augusztus utolsó hétvégéjére 
szervezett nyárbúcsúztató program-
sorozatát a Polgárőr nappal egészí-
tettük ki pénteken. Az időjárás ked-
vezett a program szervezőinek és a 
résztvevőknek is. A délelőtt 9.00 
órától induló programmal a szerve-

zők célja az volt, hogy megismertes-
sék az érdeklődőkkel a mentők, tűz-
oltók, rendőrség és polgárőrség 
munkáját. A rendvédelmi szervek 
egy-egy felszerelt autóval vonultak 
ki a Tájház előtti térre, ahol bemutat-
ták a technikai felszerelésüket, me-

séltek érdekes, izgalmas és veszélyes 
bevetésekről. 
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Gyerekek és felnőttek beülhettek a 
tűzoltó autóba, rendőrautóba, és be-
járták a falut ifjú polgárőrként a pol-
gárőrség autójával. Nagy érdeklődés 
kísérte a rendőrség kutyás bemutató-
ját, ahol azt láthattuk, hogy a jól ki-
képzett kutyusok mekkora segítséget 
jelentenek a rendőröknek egy-egy 
bűnöző elfogásában.  A sikeres akci-
ókat a gyerekek és felnőttek is nagy 
tapssal jutalmazták. A bemutatókat a 
sportpályán szervezett kerékpáros 
ügyességi vetélkedő követte. Itt leg-
inkább a gyerekek voltak a vállalko-
zó szelleműek. A rendőrség segítsé-
gével kialakított pályán minden 
résztvevő ügyesen vette az akadá-
lyokat, melyet értékes ajándékokkal 
jutalmaztak a szervezők. Délután a 
felnőtteké volt a főszerep. A Varga-
birtokon szervezett festéklövészeten 
nagy volt az érdeklődés és az izga-
lom. Voltak, akik most ismerkedtek, 
próbálkoztak először a játék techni-
kájával, de voltak, akik profiként 
versenyeztek. A gyerekek is kipró-
bálhatták ezt a fajta csapatjátékot, de 
természetesen az ő esetükben a pus-

kák lövő erejét kisebbre állították a 
szervezők. Az egész kicsiket is igaz-
gatta a színes festéklövészet, ezért ők 
is próbálkozhattak céltáblára lőni. A 
nap végére kellően elfáradtak a ki-
csik, nagyok és néhány kék – lila folt 
kíséretében készülhettek a további 
programokra. 

A nap végén már az idősebb korosz-
tálynak szólt a program. Tihanyi 
Tóth Csaba és Bognár Rita „Te légy 
az álmom” című operett összeállítá-
sával zártuk a napot és indítottuk a 
Nyárbúcsúztató programsorozatát. A 
Tájház udvarán a kellemes nyárvégi 
időjárásban a közönség a művészhá-
zaspárral együtt dúdolta, énekelte a 
felcsendülő ismer operetteket.  
Szombat reggel szép napsütéses idő-
re ébredt Magyarpolány. Gyönyörű 
idő ígérkezett az előttünk álló prog-
ramokhoz. A kialakított hagyomá-
nyoknak megfelelően a délelőtt 
programjai a gyermekeknek szóltak. 
A népi játékok szervezését és irányí-
tását az iskola pedagógusai vették 
kézbe. A már ismert és közkedvelt 
egér derbi, tyúkpofozó, karikázó, 

célba dobó mellett új érdekes, népi 
fa játékokkal is ismerkedhettek a 
gyerekek. A kisebbek szülői segít-
séggel a nagyobbak már önállóan, de 
mindenki szorgalmasan gyűjtötte a 
fabatkákat, amit aztán ki-ki kedve 
szerint ugráló várra, rodeo bikára, 
ételre-italra, fagyira tudott beváltani. 
A fabatka gyűjtés ideje alatt Nardai 
Anita vezetésével a háziasszonyok 
megtanulhatták az ostoros kalács ké-
szítésének fortélyait. Eközben a fo-
cipályán szoros küzdelemben zajlot-
tak a mérkőzések a hazai és vendég 
foci csapatok között, valamint a bát-
rabbak kipróbálhatták erejüket a fek-
ve nyomásban. Ebéd előtt került sor 
a magyarpolányi Művészeti Iskola 
növendékeinek kiállítására a Pajta-
színházban és az osztálytermekben. 
A gyermekmunkákból összeállított 
szép, igényes kiállítást Kádár Tibor 
festőművész nyitotta meg. 

Délre elkészült a finom csülkös bab, 
amiből minden éhes szájnak jutott 
kóstoló. 
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Délután a Nemzetiségi Nap prog-
ramjai következtek. Három órakor a 
Szent László templomban német 
nyelvű misére került sor, melyet 
Schwartz Márton káptalanfai plébá-
nos mutatott be. A mise után az ün-
neplőket a balatonfüredi Franz 
Kapelle Zenekar kísérte le a tájház-
ba, ahol borlevessel és kaláccsal kí-
nálták a vendégeket. Ezután meg-
kezdődött a színvonalas műsor, 
melyben bemutatkoztak a helyi és 
környékbeli nemzetiségi dal - és 
tánccsoportok. A résztvevő csopor-
tok között ismét köszönthettük a 
Magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Óvoda táncos lábú csöppségeit, a 
Kislődi Nemzetiségi Dalkört, a Vá-
roslődi Pergő Rozmaring Tánccso-

portot, az Ajkarendeki Dalkört, 
Gosztola Istvánt, a Gannai Asszony-
kórust, a balatonfüredi Franz Kapelle 
Fúvószenekart és a Magyarpolányi 
Német Nemzetiségi Dalkört. 

Az est végén a jó hangulat mellé va-
csorával kínálták a vendégeket. 

Vasárnap reggel 10.00 órától kezdő-
dött a Nyárbúcsúztató zárónapi prog-
ramja a Tájház udvarán. A gyerekek 
kézműves tevékenységekkel vártuk. 
Készíthettek „sodringolóval” színes 
karkötőket, csuhéból pillangókat és 
kisebb játékokat. Főként a lányok, de 
a vállalkozó kedvű fiúk is hosszú so-
rokat álltak az arcfestésre, csillám-
tetkóra várva és a lufibohóc által ké-
szített lufi figurákért. Közben a Bo-

dza együttes nagyon kedves, színvo-
nalas zenés gyermek koncertjét hall-
gathatták kicsik és nagyok. 

13.00 órakor a kézműves sarok be-
zárta kapuit és ezzel lezárult a 2014. 
évi Nyárbúcsúztató. A kellemes nap-
sütéses hétvége elfeledtette minden-
kivel, hogy az utolsó nyári szabad 
hétvégét tölthettük el, mert másnap 
visszavonhatatlanul megkezdődött a 
komoly munka, az iskolákban meg-
szólalt az új tanévet megnyitó csen-
gő. 

Farkasné Osváth Zsuzsanna 
családgondozó

 

Adventi készülődés a Szent László közösséggel

A Szent László közösség 4 éve, 
2010-ben alakult meg. Ekkor néhány 
lelkes, énekelni szerető ember ösz-
szegyűlt, hogy valamilyen módon 
bekapcsolódjon a szentmisei énekek 
közvetítésébe; valami új, más hangot 
is hallhasson a közösségben. Kez-
detben a katolikus karizmatikus 
megújulás dalaiból válogattunk, s a 
mise néhány részében kaptunk lehe-
tőséget a bemutatkozásra. Szolgála-
tunk az idő múltával egyre nőtt, mi-
nél többet énekeltünk, míg odáig ju-
tottunk, hogy egész miséket kísérhet-
tünk. Természetesen nem feledkez-
tünk meg a hagyományos egyházi 
énekekről sem, mind a mai napig 
szívesen énekelünk az Éneklő Egy-
ház illetve a Hozsannás könyv éne-
keiből is. Repertoárunk –egyik kó-
rustagunk gyűjtőmunkájának kö-
szönhetően- hagyományos polányi 
sváb és magyar egyházi énekekkel is 
bővült. 

Csoportunk először a Templomi 
Kórus nevet viselte, majd templo-

munk védőszentjéről, Szent László-
ról, a Szent László Közösség névre 
változtatta. Tudatosan cseréltük a 
kórus elnevezést közösségre, hiszen 
a csoport napjainkban már nemcsak 
a templom keretei között mozog. 
Részt veszünk a falu nagyobb ren-
dezvényein (Idősek napja, nyárbú-
csúztató), egyházi eseményein (első-
áldozás, bérmálás, esküvő); de egyik 
testvértelepülésünkön az ausztriai 
Edelsbachban is megfordultunk már. 
Igyekszünk „nemcsak” énekléssel, 
hanem más cselekedetekkel is tenni 
valamit közösségünkért. Ha kell tár-
sadalmi munkát vállalunk, templo-
mot takarítunk, mikulás műsort, 
pásztorjátékot, adventi koncertet 
szervezünk.   

Csoportunk létszáma változó. A 4 
évvel ezelőtti kis „maghoz” többen 
csatlakoztak; mostanra kb. 15 főt 
számlálunk. Közösségünkhöz elvá-
laszthatatlanul kapcsolódnak család-
tagjaink, gyermekeink; hiszen csak 
velük együtt megvalósíthatók célja-

ink, terveink. Az énekléshez hamar 
hangszerhez értő, együttműködő tár-
sakra leltünk, akiknek hangszeres já-
téka színesíti műsorainkat, szolgála-
tainkat. 

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak a lelkes énekesek-
nek, akik csatlakoztak hozzánk, és 
nagyon várjuk a leendő énekelni vá-
gyó új tagokat is. 

Az ünnepek közeledtével közös-
ségünk 2014. december 20-án, 16 
órai kezdettel rendezi meg a már ha-
gyományosnak számító templomi 
Adventi koncertet, melyen az idén 
négy kórus fog fellépni: a Magyar-
polányi Nemzetiségi Énekkar, 
Jubiláte Női Kar, Ajkai Pedagógus 
Női Kar és a Padragi Bányász Férfi-
kórus. A koncertre sok szeretettel hí-
vunk és várunk mindenkit!  

                                                                              
Szent László Közösség

 

Egyházközségi tájékoztató 

Mozgalmas, eseményekkel teli 
éveken vagyunk túl. Történtek 
dolgok, amiket nem így akartunk, de 
megtörténtek, túl vagyunk rajtuk, 

nem lehet meg nem történtté tenni 
őket. Tovább kell lépnünk, előre kell 
néznünk. 

Mert mi is jelenleg a helyzet 
egyházközségünkben?
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Egy évvel ezelőtt érkezett Sándor 
Mihály atya közösségünkbe, aki a 
magyarpolányi egyházközség 
vezetése mellett a bakonygyepesi 
plébánosi feladatokat is ellátja. 
Mivel a polányi plébánia erősen 
leromlott állapotban van, 
gyakorlatilag lakhatatlan, és 
tudomásunk szerint az érsekség nem 
is tervezi plébániaként való 
használatát, ezért az atya a 
bakonygyepesi egyházközség 
épületét használja lakásként. 

Mihály atya - az ismert korábbi 
események miatt - szükségesnek 
látta az egyházközség Képviselő 
Testületének megújítását, 
működtetésének új alapokra 
helyezését. Többszöri egyeztetés 
után, a hívek javaslata alapján 
megalakult az új testület, melynek 
fogadalomtételére 2014. 09. 14-én a 
szentmisén került sor. 

Az újonnan választott Képviselő 
Testület tagjai, felépítése: 

A testület vezetője: Sándor 
Mihály plébános. Tagjai: dr. Paksi 
Zoltán diakónus, Weisz József világi 
elnök, Takács Ferenc gondnok, 
Korbély Krisztián jegyző, 
Meinczingerné Kovács Mária 
pénztáros, dr. Hollósi László, 
Kreiner Józsefné, Kunglné Jáger 
Marianna, Pad Zoltánné, Pintér 
Gyula, Sasné Moóri Erzsébet, 
Süvöltősné Hauser Katalin, 
Szabolcsi Istvánné, Unger László, 
Vágner János, Weisz Ferencné, 
Weisz László. 

A testület legfontosabb 
feladatának a templom felújításának 
megkezdését tartja. Azért csupán a 
megkezdését, mivel a teljes felújítás 
igen hosszú időt vesz igénybe és 
nem kis költséget jelent. Tervezéssel, 
sok-sok utánjárással érhető el, de 
neki kell fognunk, ha valami 
eredményt akarunk elérni, és ennek 
most jött el az ideje.  

A korábbi időszak gyakorlatilag 
üres egyházközségi számláin az 

elmúlt egy év alatt több, mint 8,5 
millió forint gyűlt össze, 
köszönhetően a hívek -
templomfelújításra szánt - bőkezű 
adományainak, a templomperselyi, 
valamint a rendszeres és önkéntes 
egyházfenntartási hozzájárulás 
(egyházi adó) befizetéseknek, és 
nem utolsósorban Mihály atya precíz 
pénzügyi elszámolását követő érseki 
jövedelemkiegészítő támogatásnak. 
A befolyt összegből elvégezhető a 
templom tetőtér hiányosságainak 
pótlása (vonóvasak terv szerinti 
állapotba hozása, a tetőgerendázat 
favédelemmel való ellátása, a sitt 
lehordása, a boltívek fugáinak 
javítása), az ereszcsatorna javítása, 
valamint a külső tereprendezés és 
vízelvezetés terveztetése, 
engedélyeztetése, és remélhetőleg a 
kivitelezés megkezdése.  

A templombelső felújítása olyan 
hatalmas horderejű munka, amely 
meghaladja tudásunkat és amelynek 
elvégzéséhez mindenképpen szükség 
lesz koordináló építész-, és 
műemlékes szakember megbízására. 
Az erre vonatkozó előkészületek 
folyamatban vannak. 

Sajnos azt is tudnunk kell, hogy 
az egyházközség más „dolgai” is 
rendezetlenek, elhanyagoltak.  Ezek 
közé tartozik a plébánia és az azt 
övező gazdasági épületek leromlott, 
összedűlőfélben lévő állapota, a 
veteményes, a gyümölcsöskert, 
valamint a szőlő és az udvar 
elhanyagoltsága. Bár ez utóbbi kettő 
rendbetételére, állapotmegőrzésére 
történtek erőfeszítések. Mindez 
sajnos kevés. További lépéseket kell 
tennünk a normális, élhető helyzet 
kialakításához, és ehhez nagy 
összefogásra van szükség. 
Összefogásra a falu lakói, az 
egyházközség és az önkormányzat 
között, hiszen közös érdekünk, hogy 
ezt az őseinktől ránk hagyott, nagy 
múltú, és nehéz örökséget megóvjuk. 

Persze, azért történtek előre 
mutató dolgok is, mint például a 
templom világításának cseréje 

modern és energiatakarékos LED 
világításra, illetve a templom 
fűtésének energiatakarékosabb 
kapcsolási módra való átkötése, 
amelyekre a villamos hálózat 
túlterheltsége miatt volt égetően 
szükség. Cserére kerültek a régi 
szakadozott szőnyegek, oltárterítők, 
függönyök. A hívek adományaiból 
felújításra került az oltáriszentség-
tartó, elkészült a bejárati rácsos 
kapu, mellyel a templom szellőzése 
is biztosított, korszerű, telefon-
vezérelt lett a harangozás 
működtetése, denevér-riasztó került 
beszerelésre, valamint az 
önkormányzat és az egyházközség 
összefogásával felújult a 
templomtéri Szentháromság szobor 
is.  

Az újjászervezett Képviselő 
Testület tagjainak és a segítőkész 
híveknek az aktív közreműködésével 
a templom rendszeres takarítása, 
díszítése is megoldódott. Jelenleg 18 
csoport dolgozik a templom szebbé 
tételén, ezáltal jóval kevesebbszer 
kerül egy-egy csoport sorra. Igaz, 
ezekbe a csoportokba jó lenne, ha 
minél többen jelentkeznének, így 
rövidebb idő alatt lehetne a 
takarítással, virágdíszítéssel 
elkészülni. Ehhez kérjük a 
jószándékú, segíteni akaró hívek 
jelentkezését. 

 A fent leírtak éppen csak felületét 
mutatják a polányi egyházközség 
helyzetének, a jobb átlátáshoz, közös 
dolgaink rendbetételéhez közös 
célokra, nagy összefogásra, egy jó 
egyházi-és falu közösség 
kialakítására van szükség. Ehhez 
pedig sok-sok jó szándék és akarat 
kell! 
Az pedig csak rajtunk múlik, akar-
juk-e tenni, merjük-e tenni, és ha 
igen, Isten segítségével sikerülni is 
fog! 
 

Weisz József 
egyházközség világi elnöke
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A temetőkert rendezéséről, az összefogásról... 

Elmúlt a „Mindenszentek” és a 
„Halottak Napja” és mint mindig, 
most is gyönyörű volt a temető. 
Megható és szép volt az esti 
megemlékezés, a Wass Albert vers, 
és az azt követő Litánia és 
megemlékezés. Köszönet érte 
Daragó Miklósnak és Mihály 
atyának. Jól sikerült a kerítés, a 
kapuk, a lépcső. Köszönet érte az 
önkormányzat munkásainak és a 
segítőknek. 

Mindannyiunkban 
megfogalmazódott a gondolat, 
tovább kell folytatni a temető 
rendezését, szebbé tételét. Ez pedig 
már nem csupán az önkormányzat és 
néhány embernek a feladata. Ez 
közös feladat, hiszen a temetőben a 
mi halott hozzátartozóink 
nyugszanak, és a mi kötelességünk 
gondoskodni arról, hogy ez a 
"nyughely" gondozott és ápolt 
legyen. Ennek megvalósítására  
„társadalmi” munkát szerveztünk 

Szorongva lestük az időt, és 
fohászkodtunk, hogy egy egész heti 
napsütéses idő után ezen a november 
8-ai szombaton se legyen eső. 
Ugyanis erre a napra terveztük a 
temető rendezésének megkezdését, a 
bozótos irtását, a terület tisztítását. 
Közösen és összefogva. A falu lakói, 
az önkormányzat és az 
egyházközség. 

A szemerkélő eső ellenére is 
tizenkilencen gyűltünk össze a 
templom melletti téren. Tizenkilenc, 
a faluért, a közösségért tenni akaró 
jószándékú ember. Nem túl sok, de 
kezdetnek ez sem rossz. Jobb 
rászervezéssel, hatékonyabb 
kommunikációval, az embereket 
érdeklő közös célok kitűzésével 
remélhetőleg egyre többen éreznek 
majd késztetést a falu szebbé 
tételére, egy jó közösségi munkára. 

A találkozást követően először az 
elvégzendő munka megbeszélésére, 
és biztonsági oktatásra került sor, 
majd a csoportok megkezdték a 
munkát. A mai napra a temető északi 
oldalán lévő bozótos irtásának 
megkezdése, illetve a Kálvária 
stációk körüli bozótos irtása, 
ritkítása, a stációk „kiszabadítása”, 
láthatóvá tétele volt a kitűzött cél. 

Mint utóbb kiderült, a temető 
rendezése, a bozótos irtása olyan 
hatalmas munkát jelent, amelyre a 
mára összegyűlt létszám kevésnek 
bizonyult. Csak lassan lehetett a 
bozótirtást, fakitermelést végezni a 
felhalmozódó nyesedékek hatalmas 
mennyisége miatt. A későbbiekben 
megoldást kell találnunk a kitermelt 
ágak mielőbbi elszállítására, 
feldolgozására. Bár jó szerszámokkal 
dolgoztunk, ennek ellenére „csak” 
kb. 50-60 métert sikerült 
megtisztítani. Az így megtisztított 
terület ad majd helyet a 
későbbiekben a régmúlt idők 
sírköveinek, a „sírkőkertnek”. 

Ezt a munkát folytatni kell, hogy 
ezt a nagyon szép fekvésű, bár 
jelenleg még rendezetlen temetőnket 
még szebbé, igazi „nyughellyé” 
tegyük. Ennek eléréséhez pedig 
ismételten nagy összefogásra van 
szükség. Ehhez kérjük a közösség 
segítségét, hogy aki tud és akar is 
tenni valamit a falu érdekében, a 
faluért, az jöjjön, és segítsen. 

A Kálvária stációk körüli 
bozótirtást sikeresen befejeztük, a 
stációk már messziről jól láthatóvá 
váltak, hirdetve a látogatók számára 
a polányi emberek összefogását, 
szépérzékét. Most már csak ennek az 
állapotnak a fenntartására kell 
törekednünk, ami szintén nem kis 
feladat. 

 

Délben, fáradtan, de a jól végzett 
munka örömével fogyasztottuk el a 
közösségi munkában résztvevő 
asszonyok készítette finom 
halászlevet, melyhez a halat Sós 
Imre ajánlotta fel, és fogyasztottuk el 
a néhány segítőkész asszony által 
sütött finom süteményeket. 

Jól telt a nap, hasznos munkát 
végeztünk, jó érzéssel telve mentünk 
haza valamennyien. Jó érzés a 
közért, a faluért, a falu szebbé, 
élhetőbb hellyé tételéért tenni 
valamit. Összefogással, közösen, 
együtt.  

Ha összefogunk, minden 
lehetséges. Lesz szép és rendezett 
falunk, jó közösséggel. Lesz 
templomfelújítás, lesz járdaépítés, 
lesz 

minden, amit kitűzünk magunk elé. 
Legyen ez a célunk! Összefogással a 
faluért. Ám ehhez 
valamennyiünknek tenni kell vala-
mit! 

 
Grőber József polgármester 

Weisz József egyházközség világi 
elnöke
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50 éves az Óvoda 

A 2014-es év kiemelt szerepet 
kapott óvodánk életében, hiszen in-
tézményünk az idén májusban ün-
nepelte fennállásának 50. évforduló-
ját. Hosszas tervezés, nem kis fejtö-
rés előzte meg a jeles alkalmat; 
minként is tudnánk méltóan, szín-
vonalasan megemlékezni a nagy 
eseményről. 
A szervezési feladatok mellett kol-
lektívánk lázas gyűjtőmunkába kez-
dett régi, féltve őrzött fotók felkuta-
tására. Rengetegen „megmozdultak” 
a faluban: innen is-onnan is kerültek 
elő fényképek, melyeket szívesen 
nyújtottak át nekünk. 

Nemsokára összeállt az ünnep 
„forgatókönyve”: egy hetes prog-
ramsorozattal készültünk a rendez-
vényre. 
A programot a jubileumi műsor nyi-
totta meg a Faluházban, melyen 
óvodásainkon kívül felléptek 
az általános iskolások és a Magyar-
polányi Német Nemzetiségi Ének-
kar. Az érdeklődőket a bejáratnál a 
fotókiállítás fogadta, valamint szóró-
lapok az óvoda rövid történetéről, 
dolgozóiról. Az ünnepségen 
Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvo-
davezető és Polt Rita polgármester 
asszony köszöntötte a vendégeket. A 
polgármester asszony ajándékot –
egy, a képviselőtestület által meg-
szavazott pénzösszeget-nyújtott át az 
óvodának. (Ezzel a támogatással a 
közeljövőben szeretnénk az óvoda 
udvarán biciklizésre, motorozásra 
alkalmas területet kialakítani). A 
rendezvényt jelenlétükkel megtisz-

telték az óvoda egykori dolgozói, va-
lamint a Veszprém Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzatok kép-
viseletében Wágenhoffer Kornélia és 
dr. Albert Vendel is. 

A következő napok egyértelműen 
a gyerekeknek szóltak: lufibohóc, 
bábelőadás jelentette a felhőtlen szó-
rakozást, kikapcsolódást. A szülők-
ről sem feledkeztünk meg; nekik az 
egészséges táplálkozásról szóló elő-
adással és termékkóstolással készül-
tünk a Falatnyi Pékség szervezésé-
ben. 

Az egyhetes programot a 3. 
Veszprém Megyei Gyermekdalok és 

Gyermekjátékok fesztiválja zárta. 14 
tánccsoport, közel 250 gyermek vett 
részt a műsorban és mutatta be né-
met nemzetiségi szokásait, hagyo-
mányait az éneken és táncon keresz-
tül. 

Szeretnénk köszönetet mondani 
elsősorban a szülőknek a szervezési 
feladatok lebonyolításáért, és minda-
zoknak, akik bármilyen módon segí-
tették a programsorozat sikeres meg-
valósítását! 

dr. Paksiné Beszerdich Ildikó 
óvodavezető 

 
 
 

Nyári tábor Kiss Miklósnál 

2014. augusztus első hetében iparművészeti tábor vár-
ta a gyerekeket Kiss Miklós keramikus, üvegműves Kos-
suth utcai műhelyében. 

Nem volt szükség bemutatkozásra, hiszen Miklós bá-
csit mindenki jól ismerte a művészeti iskola fazekas mű-
helyéből, Így már rögtön az első napon komoly munkába 
kezdtek a táborozók: felfedezték az új környezetet, épüle-
tet; megismerkedtek az anyagokkal, azok helyével, illetve 

a különböző szerszámokkal és használatukkal. Üvegvá-
gás, csiszolás, formázás jelezték az első próbálkozásokat. 
Az egy hét igen termékennyé sikeredett: rengeteg medál, 
ékszer, alkotás került ki a gyerekek keze közül. Bőven ju-
tott idő a szabad kísérletezésre is, az üveg alakításának 
alaposabb megismerésére. 
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Aki az üvegezés mellett valami másra is vágyott, az anyagoz-
hatott, a szabadban felállított fazekaskorongoknál alkothatott. 

Felüdülést jelentett továbbá maga az udvar, a tér; ahol az ön-
feledt játékra, kikapcsolódásra nyílt lehetőség. 

A tábor-annak rendje és módja szerint- kiállítással zárult, ahol 
a szülők, családtagok rácsodálkozhattak gyermekeik munkáira. 
Az alkotások önmagukért beszéltek, mindegyiknek külön törté-
nete volt, melyet maguk az alkotók meséltek csillogó szemekkel 
az eltelt élményekkel teli hét után. 

Köszönjük Miklósnak e rendhagyó tábor megszervezését, s a 
gyerekek kérését tolmácsolva, bízunk a jövő évi folytatásban.

dr. Paksiné Beszerdich Ildikó óvodavezető 
 

ADVENTI GONDOLATOK 

Adventet ünnepelünk, és Valakit várunk, 

Hogy kegyelmével a bűntől szabaduljunk. 

Örömmel és hittel várjuk segítséged, 

Urunk, Jézusunk, így köszöntünk Téged! 

Nálunk, katolikusoknál az egyházi 
év kezdete nem egyezik meg a pol-
gári év kezdőnapjával a január else-
jével, hanem Advent első vasárnap-
jával kezdődik. Ez a vasárnap az 
idén november 30-ra, Szent András 
apostol napjára esik. Szent András 
Betsaidában született. Először Ke-
resztelő Szent János, majd Jézus ta-
nítványa volt, s Achajában feszítet-
ték keresztre. A néphagyományban 
az egyik legjelentősebb házasságjós-
ló nap volt. "Aki böjtöl András nap-

ján, vőlegényt lát iccakáján", ez a 
nap a téli évnegyed kezdőnapja, s a 
pásztorok leszámolásának egyik leg-
utolsó napja is. Ezután már csak a ri-
deg vagy szilaj állatok maradtak 
kint. 

A két legnagyobb ünnepünket, a 
húsvétot és a karácsonyt is egy-egy 
előkészületi, azaz böjti időszak előzi 
meg. A húsvétot a 40 napos nagy-
böjt, a karácsonyt pedig a 4 hetes 
Advent népies nevén Kisböjt, 
adventbüt (adventböjt). 

Az Ad-
vent az 
Adventus 
Domini 
latin kifejezésből származik, mely 
Úrjövetelt, az Úrra való várakozást 
jelenti. A várakozás életünk egyik 
legszebb érzése. Várakozhatunk 
eseményre, ünnepre, ismerősre, ba-
rátra, rokonra, s Jézus Krisztusra is. 
Ezt a várakozást, Saint-Exupéry na-
gyon szépen fogalmazta meg  A kis 
herceg című könyvében. 

„Ha délután 4-kor érkezel, én már 3-

kor elkezdek örülni. Minél előrébb 
halad az idő, annál boldogabb le-

szek. Négykor már tele leszek izga-

lommal és aggodalommal, fölfede-
zem, milyen drága kincs a boldog-

ság.” 

Az Úrjövetelt hármas értelemben 
használjuk. Az első a történelmi Úr-
jövet, amikor az Ószövetségben vár-
ták Krisztus első eljövetelét. A má-
sodik, a kegyelmi Úrjövet, melyben 
a hívők Krisztus lelki eljövetelére 

várakoznak a karácsonyban. A har-
madik pedig az eszkatologikus Úrjö-
vet, melyben Krisztus második (dia-
dalmas) eljövetelére várakozunk az 
utolsó napon. 

Az Advent liturgikus színe a lila, 
mely a bűnbánat, szent fegyelem és 
az összeszedettség színe. Ebben az 
időszakban nem díszítik a templom-
ban az oltárt, s az orgona az énekek 
kíséretére korlátozódik. 

„András zárja a hegedűt” szólt a ti-
lalom, mert ebben az időben tilos 
volt a hangoskodás, a zajos mulat-
ság, sőt még régen a házasságkötés 
is, mert az Advent az elcsendesülés, 
elmélkedés, imádság és az önvizsgá-
lat időszaka. Foglalkozzunk többet 
Isten dolgaival, ismerjük meg jobban 
Jézust, Akit várunk, s készüljünk rá 
csendben, magunkban, imádságos lé-
lekkel. 
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Ezt a reményteli várakozást, készü-
lődést segítette, hogy a hívők Advent 
hajnalain  még napfelkelte előtt haj-
nali misére, Rorátéra (angyali mise, 
aranyos mise) mentek a Szűzanya 
tiszteletére. Szűz Mária az igazi haj-
nal, magában hordta Jézus Krisztust, 
akire a világ várt. 

Ádventi szokás az ádventi koszorú 
készítése, melyet először a hamburgi 
Johann H. Wichern evangélikus lel-
kész készítet egy szekérkerékre 23 
gyertyával. A 19 fehér színű a hét-
köznapokat, a 4 piros színű gyertya 
pedig a 4 vasárnapot jelezte. Minden 
nap eggyel többet gyújtottak meg je-

lezve a sötétségből a világosság (ka-
rácsony) felé vezető utat. 

A mi ádventi koszorúnk is az Úr el-
jövetelére emlékeztet. A sorban 
meggyújtott négy gyertya növekvő 
fénye Krisztusnak az igazi világos-
ságnak az eljövetelét jelzi. A zöld 
fenyőág a reménységnek, a 3 lila 
gyertya a bűnbánatnak, sorban a 
harmadik rózsaszín gyertya pedig 
Szűz Máriának, s az Úrjövet (kará-
csony) közelségének örömét fejezi 
ki. Latinul Gaudete azaz örömvasár-
nap. 

A 4 hetes adventi időszak minden 
napján próbáljunk önmagunk és 
egymás felé fordulva készülni az 
egyik legszebb és legbensőségesebb 
ünnepünkre, a karácsonyra. A készü-
lődés napjait imádságos lélekkel, 
énekek, versek, jelenetek tanulásá-
val, és ajándékok készítésével tehet-
jük meghittebbé. 

Ezen gondolatokkal kívánok a mai 
rohanó világ lehetőségeihez mérten 
meghitt, várakozó lelkületű Adventet 
és áldott Karácsonyt! 

 
Grőberné Adorján Renáta

 

 
 

FELHÍVÁS! 
 
Értesítem a magyarpolányi szőlőhegyben ingatlannal rendelkező tulajdonosokat, hogy 2014. november 26-án 
18.00 órai kezdettel a magyarpolányi faluházban megbeszélést tartunk, amelynek főbb témái: 

1. Hegyközség létrehozása 
2. Szőlőhegyi úthálózat felújítása 

 
Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy az információt adják tovább! 
 
 Köszönettel: Grőber József polgármester 

 
 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
december 8-án 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Faluházban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 
7.). A közmeghallgatáson a Képviselő-testület beszámol az elmúlt év gazdálkodásáról, a fontosabb esemé-
nyekről, illetve a Polányi Passió kérdésköréről is tájékoztatást adok. 
 
 
 Tisztelettel: Grőber József polgármester 
 

 

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


