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2016. március A KÖZSÉG LAPJA 22. évfolyam 1. szám      

Rainer Maria Rilk 

Advent 

 

Havat terel a szél az erdőn,  

mint pehely-nyájat pásztora.  

S néhány fenyő már érzi sejtőn,  

miként lesz áldott-fényű fa,  

és hallgatózik. Szűz utakra 

feszül sok ága, tűhegye- 

szelet fog- készül, nő magasba,  

az egyetlen szent éj fele. 
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Farsang az óvodában

A hagyományápolásnak mindig 
fontos jelentősége volt óvodánk-
ban. Az idén hagyományteremtő 
szándékkal farsangi hetet tartot-
tunk. Ezek a napok a farsanghoz 
kapcsolódó tevékenységek jegyé-
ben zajlottak. 
Már napokkal korábban feldíszí-
tettük óvodánkat és a csoportszo-
bákat.  
A farsangi hét a nagycsoportban 
álarcok készítésével kezdődött. 
Papírtányérból egyéni elképzelé-
sek alapján kalózok, királylányok, 
állatok születtek.  

A második napon nagymamák 
jöttek el hozzánk, akik gyerekko-
rukban megismert sváb dalokat és 
mondókákat mutattak be. A gye-
rekek által egyik megkedvelt já-
tékos éneket meg is tanultuk. 
A hét közepe volt a farsangi kar-
nevál napja. A gyermekek izga-

tottan érkeztek az óvodába, majd 
hamarosan átváltoztak herceg-
nőkké, pókemberekké, Star Wars 
figurákká, bohócokká. Néhány 
szülő is jelmezbe öltözött. A reg-
geli gyülekező alatt megcsodáltuk 
egymás jelmezét, és közös, mu-
latságos táncokat jártunk. Ezután 
mindkét csoport mókás, vidám 
verseket, dalokat adott elő, amit 
az óvoda dolgozóinak cowboy 
tánca követett. Ennek végére a 
gyerekeket, szülőket is bevontuk. 
A szülőktől való elköszönés, tízó-
raizás után tovább játszottunk, 

táncoltunk, versengtünk. A gyer-
mekek egyénileg, barátaikkal ki-
próbálhatták magukat a vicces 
ügyességi játékokban. A már szo-
kásos evő- és ivóversenyek sem 
maradhattak el. Mivel óvodánk-
ban nagyon fontos az egészséges 
életmódra nevelés, ma sem süte-

ményekkel volt megterítve az 
asztal, hanem különféle, a szülők 
által hozott gyümölcsökkel. A dé-
lelőtt csúcspontja Rudi bohóc 
volt. A nagyobbak már bátran 
vettek részt a különböző attrakci-
óiban. 
A negyedik nap a sváb farsangi 
fánk sütésével, majd elfogyasztá-
sával telt. A gyerekek maguk 
gyúrták, szaggatták, hajtogatták a 
tésztát. 
A hét befejező napján a helyi 
nyugdíjas klubból és énekkarból 
alakult tánccsoport lépett fel ná-
lunk. A végén a gyermekeknek is 
megtanítottak néhány lépést. 
A legfontosabb értéke ezeknek a 
napoknak az volt, hogy a családi-
as légkörben a gyermekek jól 
érezték magukat!  

Pálfalvi Nándor: Farsang 

Táncra, táncra kislányok, dalolja-
tok kisfiúk. 

Itt a farsang, haja- huj, ne lássunk 
most szomorút. 

Mert a farsang februárban nagy 
örömöt ünnepel:  

múlik a tél, haja-huj s a tavasznak 
jönni kell. 

    
 Bendesné Kovács Mária
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Nyílt levél szülőkhöz

Kedves Anyukák, Apukák! 
Szeretnétek, ha a gyerekeitekre 
büszkék lehetnétek? Szeretnétek, 
ha megállnák a helyüket majd az 
életben? Szeretnétek, ha nem pa-
naszkodnának rájuk az iskolában? 
Szeretnétek, ha szép családjuk 
lenne, biztonságos élet és otthon 
venné őket körül? 
 Ezért Nektek (is) kell tennetek. 
Nem holnap, – Ma.  A szülő fele-
lőssége is, hogy a gyereke mit 
kezd az iskolában a képességei-
vel. Igen, rajtatok is áll! 
Mert az iskola nem végzi el he-
lyettetek az összes érdemi mun-
kát. A pedagógus kezében már 
nincs sok eszköz. Nélkületek nem 
fog sikerülni… 
  
Mondjátok meg a gyermeketek-
nek, hogy igenis, a tanulás kell a 

boldoguláshoz. Ha nem tetszik az 
oktatási rendszer, akkor is. 
Mondjátok meg, hogy a középis-
kolában nagyjából eldől, hogy 
megnyílik-e a lehetőség előttük, 
hogy tartalmas, értékes, értelmes 
munkát tudnak-e végezni életük-
ben. Olyat, amit szeretnek is. 
Mondjátok meg nekik, hogy nem 
attól lesz férfi a fiúból, ha szemte-
len a tanárával. 
Nem az a bátorság, ha szembe-
szegül. 
Nem az a vagány, aki ocsmány 
szavakat kiabál. 
Nem az a divatos, aki tréningru-
hában közlekedik – mindig. 
Nem az a menő, aki órán szellent 
és böfög. 
Nem az a csinos, ha teljesen lát-
szik a melltartó. 
Nem az a vonzó, ha az arcon va-
kolat van. 

Nem azt fogják tisztelni, aki idő-
ről időre leissza magát. 
Nem az a ciki, ha figyel az órán 
vagy tisztelettudó. 
Nem az a stréber, aki gondolko-
dik az órán. 
Kedves Szülők! Nem kell elfo-
gadnotok, ha dohányzik! Nem 
kell megengednetek, hogy elle-
nőrzés nélkül bármerre szörföljön 
a neten! Felnőttnek látszik, de 
higgyétek el, még nem az! 
Megtilthatjátok, hogy tanulás, ol-
vasás, sport helyett videójátékkal 
butítsa magát éjjelig. 
Nem kell megengednetek azt, 
amit a többi gyereknek megen-
gednek! 
Kedves szülők! Figyeljetek a gye-
rekeitekre! Figyeljetek, hogy ta-
nul-e. Hogy a magatartására van-
e panasz a suliban. Hogy elzárkó-
zik-e előletek. Mert súlyos ve-

3. 
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szély fenyeget: eltávolodhattok 
egymástól. Elveszíthetitek a befo-
lyásotokat felettük. Veszélybe 
sodorhatja magát, elronthatja az 
életét! 
Tanítsátok meg őket arra, hogy 
mi a helyes. Hogy nem balek az, 
aki becsületes. Hogy nem pan-

cser, aki tisztességesen dolgozik. 
Hogy nem pénzen veszik a bol-
dogságot… 
Vigyázzatok, mert ha a gyereke-
tek nem érzi a szeretetet, a fi-
gyelmet, akkor kompenzálni fog. 
Rosszul és rossz helyen. 

Segítsetek nekik még most, a 
gyermekkorban, hogy jobb életük 
lehessen felnőttként! 
 
Ódorné Zsuponyó Anita védőnő 

Forrás:  
Írástól a lélekig caféblog

 

Polgárőrségi hírek 

Polgárőrségi hírek 
2015-ös évben az egyesület gaz-
dagodott 1 Suzuki Vitara sze-
mélygépkocsival, melyre az 
MVH által kiírt pályázat keretein 
belül lehetet pályázni a polgárőr-
ségeknek, a falu biztonságának 
fenntartása és javítása érdekében. 
Az új személygépkocsit 11.09. 
vehette át az egyesület elnöke. 
Az elmúlt évben a NEA-MA-15-
M2355 azonosító számú pályázat 

keretében 1.529.600 Ft összegű 
támogatást nyert el az egyesület 
2015.évi működési költségek fe-
dezésére. A projekt az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő és a 
Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával valósult meg. A 
projekt célja az egyesület éves 
működéséhez, tevékenységéhez 
szükséges alapvető költségek tá-
mogatása. 

Az egyesület jelenlegi létszáma 
18 fő, de szeretnénk új tagokkal 
bővülni. Várjuk mindenki jelent-
kezését, aki részt szeretne venni a 
polgárőrség tevékenységeiben. 
Ha bármi észrevételük van, eset-
leg segítségükre lehetünk, hívják 
az alábbi telefonszámot: 
06203106556 

Farkas Mihály 
Polgárőrség Egyesület elnöke 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton szeretném tájékoztatni 
Önöket a 2016. január 1-vel tör-
tént intézményi és jogszabályi 
változásokról.  
2016. január 1-től a családsegí-
tés a gyermekjóléti szolgáltatással 
integráltan – egy szervezeti és 
szakmai egységben – működik, 
melyet a Herend Környéki Ön-
kormányzatok Család és 
Gyermekjóléti Szolgálata lát el 
az alábbi településeken: 
Herend, Szentgál, Bánd, Már-
kó, Hárskút, Csehbánya, Vá-
roslőd, Farkasgyepű, Kislőd, 
Magyarpolány 
Feladataink/ Jogszabályi válto-
zások: 
A család- és gyermekjóléti szol-
gáltatás olyan speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a 
család, a gyermek érdekében - a 
szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával - 
végzi tevékenységét, a gyermek 

testi és lelki egészségének, csa-
ládban történő nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyez-
tetettségének megelőzése, a ki-
alakult veszélyeztetettség meg-
szüntetése, valamint a családi krí-
zishelyzethez vezető okok meg-
előzése, a krízishelyzet megszün-
tetése, az életvezetési képesség 
megőrzése céljából. 
A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat ellátja a Gyvt. 39. § (2), (3) 
és (4) bekezdése, 40. §-a, vala-
mint az Szt. 64. §-a szerinti fela-
datokat: tájékoztatás, szociális 
segítőmunka, ellátásokhoz, 
szolgáltatásokhoz való hozzáju-
tás segítése, prevenciós, szabad-
idős és közösségi programok 
szervezése, észlelő- és jelző-
rendszer működtetése.  
2015. december 31-ig a hatósági 
ügyintézések (védelembe vétel, 
ideiglenes hatályú elhelyezés, ne-
velésbe vétel, családba fogadás) 

teljes mértékben Intézményünk 
feladata volt. Január 1-től a 
gondozási feladatok és az ezzel 
kapcsolatos ügyintézések, javas-
latok elkészítése továbbra is 
Szolgálatunknál maradt, vi-
szont a létrejövő Járási Köz-
pontok esetmenedzselési felada-
tot látnak el.   
Mit is jelent ez? A családokkal 
való segítő munka ( személyes 
kapcsolatok, találkozások, ügyin-
tézések, veszélyeztetettség esetén 
a Járási Központ, valamint a Járá-
si Gyámhivatal értesítése, éves fe-
lülvizsgálatok során a segítő 
munka értékelése, a hatósági tár-
gyalásokon való részvétel stb. ) a 
területen dolgozó családsegítő 
munkatárs feladata maradt, az 
esetmenedzser havonta 1 alka-
lommal tartja a kapcsolatot a csa-
láddal, aki ellenőrzi az egyéni-
gondozási nevelési tervben fog-
laltak megvalósítását, valamint az 
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éves felülvizsgálat alkalmával ők 
is elkészítenek egy helyzetértéke-
lést. A családsegítő és az esetme-
nedzser munkatárs között rend-
szeres a kapcsolattartás. 
 
Intézményünkhöz tartozó Járá-
si Központok: 

 
Ajkai Központhoz tartozó tele-
püléseink: Magyarpolány, Kis-
lőd, Városlőd, Csehbánya, Far-
kasgyepű 
Veszprémi Központhoz tartozó 
településeink: Herend, Szentgál, 
Bánd, Márkó, Hárskút 

 
Szolgálatunk és a Központok 
elérhetőségei kifüggesztésre ke-
rültek a településeken, mely min-
denki számára elérhető. 

 Peidlné Kiszlinger Zita
   intézményvezető

Elérhetőségeink:  
Intézmény címe, központi elérhetősége: 8440 Herend, Kossuth L. u. 125. 
88/503-740 
88/503-741 
Intézményvezető neve, elérhetősége:  
Peidlné Kiszlinger Zita 20/337-6262 
 
Családsegítő munkatársak neve, elérhetősége: 
Horváth Katalin  20/398-7384 
Monori Éva   20/398-7384 
Szabó-Straub Nikoletta  20/399-0803 
Peti Melinda   20/336-0065 
Ügyfélfogadás Magyarpolányban keddi napokon 8-12 óráig /Dózsa u. 10. szám alatt/ 
Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 
 

Anyakönyvi hírek

Sok szeretettel köszöntjük fa-
lunk 80 éves és annál idősebb 
lakóit, akik január, február, 
március hónapban ünneplik szü-
letésnapjukat. 
 
Ádám Pál Árpádné  89 
Boldizsár Vendelné  82 
Farkas Jánosné  82 
Fazekas Mihályné  80. 
Forrai Gyuláné  87. 
György Gyuláné  91. 
Klespitz Katalin  85. 
Licsauer Mártonné  80. 
Móritz Zsigmond  83. 
Nagy Miklós   81. 
Papp Andrásné  82. 
Pfeifer Jánosné  80. 
Polt Mihályné   83. 
Prosztovics Béláné  81. 
Szalai István   84. 
Veibl Izidorné  96. 
 
Kívánunk nekik jó egészséget! 

Köszöntjük községünk legif-
jabb lakóit! 
 
 
 
 
Süvöltős András és Horváth Ni-
kolett kislányát Zórát 
 
 
Bogdán Lehel és Riczkó Éva kis-
lányát Olíviát 
 
 
Kungl Péter és Lisztmaier Andrea 
kisfiát Olivért 
 
 
Zabó Gábor és Szabó Klára kislá-
nyát és kisfiát Balázst és Biankát 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarpolány Község 
Önkormányzata nevében 

Kovács Györgyné 
anyakönyvvezető
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Kedves lakosok!

A Faluházban tavaly októberben 
megrendezett ortopédiai szűrő-
vizsgálatot nagy érdeklődés kísér-
te.  

A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel – megfelelő számú jelentke-

zés esetén – ismételten megszer-
vezzük az ortopédiai vizsgálatot. 

Jelentkezni lehet ügyfélfogadási 
időben Kovács Györgynénél az 
503-820-as telefonszámon.  

Jelentkezési határidő: 2016. már-
cius 25. 

Kérjük, a határidő letelte után 
már ne telefonáljanak! 

Ódorné Zsuponyó Anita védőnő 
 
 

Kedves Magyarpolányi Lakosok!

Herend Környéki Önkormányzat-
ok Család és Gyermekjóléti Szol-
gálata – amelyhez 2016. január l. 
napjával Magyarpolány Község 
Önkormányzata is csatlakozott - 
azzal a kéréssel fordul Önökhöz, 
amennyiben módjukban áll, 
adományaikkal segítsék mun-
kánkat, hogy támogatni tudjuk a 
nehéz helyzetben élő családokat. 
 
Szívesen fogadjuk a használt, de 
még jó állapotban lévő gyermek 
és felnőtt ruhákat, ágyneműket, 
függönyöket, könyveket, játé-
kokat, háztartási és konyhai 
eszközöket (pl.: gáztűzhely, mo-
sógép, centrifuga, kályha, pohár, 
tányér, evőeszköz stb.), babavá-
ráshoz szükséges kellékeket, va-
lamint tartós élelmiszereket.  
 
Szolgálatunk munkatársai napon-
ta találkoznak az ellátott települé-
seinken azokkal a családokkal, 

akik egyre nehezebben tudják 
biztosítani gyermekeik számára a 
szükséges élelmiszert, ruházatot, 
tanszert, gyógyszert stb. Minden-
napos anyagi problémákkal küz-
denek, így sok családnál hiányoz-
nak az alapvető háztartási és 
konyhai eszközök, még a mini-
mális alapvető élelmiszerek be-
szerzése is gondot okoz, ezért 
örömmel fogadnánk a fentiekben 
felsorolt adományokat. 

 

 
Szolgálatunk csak a felajánlott 
adományokból tud segítséget 
nyújtani a hozzánk fordulóknak. 
 

Adományaik felajánlását kér-
jük, jelezzék az alábbi elérhető-

ségeken: 
 

Magyarpolányi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban telefonon 
/503-820/ vagy személyesen 

illetve a  
Herend Környéki Önkormányzat-
ok Család és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársainál az alábbi te-

lefonszámokon 
 

88/503-740 
20/398-7384 
20/337-6262 

Segítségüket előre is megkö-
szönjük!  
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 A MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI: 

  

adatok:  
e Ft-ban  

M E G N E V E Z É S  2014 TÉNY 2015 TÉNY ELTÉRÉS  
  bázishoz  

1 2 3 4  
BEVÉTELEK 1 363 2 522 1 159  

ebből:  
Pályázatokon elnyert bevételek 0 491 491  
Állami támogatás (működési célú + feladatalapú tám.) 1 295 1 961 666  
Bérleti díj + szolg. bevételek + egyéb 68 70 2  
   

KIADÁSOK 1 363 2 522 1 159  
ebből:  
Működési költségek 402 381 -21  
Német nemzetiségi nap 354 274 -80  
Idősek napja 349 279 -70  
Térségi Betlehemes kiállítás* 0 129 129  
"Ungarndeutsch"  ifjúsági találkozóhely  felszerelése**  0 449 449  
Pénzmaradvány (kötelezettséggel terhelt) 37 127 90  
Adott támogatások és költségtérítések: 221 883 662  
Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért Alapítvány 200  
Római Katolikus Plébánia, Magyarpolány 100  
Szent László kórus, Magyarpolány 100  
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület  161  
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Ált. Iskola 204  
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda 40  
Rozmaring Nyugdíjas Klub, Magyarpolány 48  
Jacob Bleyer Alapítvány 10  

Ajkarendeki Sváb Énekkar (jubileum) 20  

   
 

    
 

    
 

*   ebből pályázaton nyert EMMI-től:  100 000 Ft  
** ebből pályázaton nyert  BMI (német belügymin.)-től: 391 200 Ft  
                                                                                Összesen:  491 200 Ft  

    
 

Magyarpolány, 2016. 02. 21.                      

    
 

  
 

Dekovics Andrásné  MNNÖ elnök
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Motto: “Ein(e)  SCHWA(L)BE  macht noch keinen Sommer, aber MEHRERE schon!”

Újabb lehetőséggel bővültek  a 
polányi “ungarndeutsch” fiatalok 
identitás- és hagyományőrző te-
vékenységének keretei:  

 
2015. I. félévében  a német be-
lügyminisztérium (BMI) pályáza-
tot írt ki a magyarországi német 
önkormányzatok részére “ifjúsági 
találkozóhelyek felszerelésének 
támogatása” témában.  A Ma-
gyarpolányi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat  (MNNÖ) által el-
készített és beadott pályázaton – 
mint az december hóban kiderült 
– közel 400 e HUF-nak megfelelő 
EUR összeget  nyertünk a fenti 
célra.  Mivel a pályázati célt de-
cember 31-ig meg kellett valósí-
tani, a pénz jóváírása után azon-
nal beszereztük a –  pályázat ke-
retében  3 – 3 ajánlat  bekérésével  
már megversenyeztetett – bútoro-
kat és telekommunikációs eszkö-
zöket.  Így 2016. elejére a Falu-
ház nemzetiségi termében már 
készen állt  egy fiatalos, kényel-
mes asztalokkal és székekkel,  
nagyképernyős Samsung-Smart  
(internetes!) TV-vel és egy új lap-
toppal felszerelt, ifjúsági  találko-
zóhelynek alkalmas helyiség.  
 
Az MNNÖ célja a fenti keretek 
megvalósításával  a fiatalok  ha-

tékonyabb összefogása és bevo-
nása  a helyi sváb kulturális és 
hagyományőrző életbe, a német 
nyelv további népszerűsítése – fi-
atalos programok keretében. Sze-
retnénk, ha a fiatalok  fontosnak 
éreznék magyarországi német 
származásukat, ha kialakulna, il-
letve megerősödne bennük az 
identitástudat. Terveink szerint a 
régi sváb életforma minden szele-
téből: a német nyelvből, a helyi 
hagyományokból, a zene és tánc-
kultúrából, a fennmaradt kézmű-
ves ismeretekből  ízelítőt nyújta-
nánk a fiataloknak. Szeretnénk a 
hagyományőrzést a fiatal generá-
ció számára is vonzóvá, megélhe-
tővé tenni. Az utánpótlás érdeké-
ben  tervezzük  az  Általános Is-
kolai Tagozat létrehozását, ahol a 
programok összeállításában szá-
mítunk a helyi német nyelvű álta-
lános iskola  pedagógusainak 
kezdeményezésére és közremű-
ködésére is.  
 
A nemzetiségi termet tehát a jö-
vőben, hétvégenként birtokba ve-
heti a “Polaner Ungarndeutsche 
Jugendkreis”.  Továbbra is várjuk 
a baráti kör vezetését elvállaló fi-
atal(ok)  jelentkezését!  
Hétközben a Német nemzetiségi 
dalkör, a “Polány hangja” ének-

kar, a Polányi sváb tánccsoport,  a 
Sváb kézműves-szakkör, valamint 
a Rozmaring Nyugdíjas klub  tag-
jai használhatják  az új berende-
zésekkel felszerelt helyiséget. (A 
felsorolt civil szervezetek veze-
tőitől az MNNÖ elvárja a va-
gyon-megőrzési és állagmegóvási 
kötelezettség teljesítését!) 
 
A helyi németség ünnepkörein a 
polányi fiatalság eddig is képvi-
seltette magát, de reméljük, hogy 
a találkozóhelyen megélt közös 
programok tovább erősítik a  jö-
vőben a fiatalok érdeklődését. A 
közös együttlét, a kultúrált szóra-
kozás feltételei tehát adottak, a 
lehetőségek kihasználása a fiata-
lok hozzáállásán, és részvételén 
múlik. 
 
A BMI-nek ezúton is köszönjük 

a számunkra megítélt, nagyvona-

lú  támogatást! 

 

Köszönet illeti továbbá a Weisz 
házaspárt (Ferit és Terikét), akik 
a pályázat német nyelvre fordítá-
sában segítettek. 

                                                  
Dekovics Andrásné 

                                                                                                            
MNNÖ elnök  

 

Kedves Sportbarátok! 

A Magyarpolány SE megkapta az 
önrészt az öltöző pályázatához, 
így a kivitelezővel és az Önkor-
mányzattal megkötött szerződés 
után márciusben elkezdődhet az 

építkezés. Bízunk benne, hogy az 
új bajnokságot már az új öltöző-
ben kezdhetjük. Kérjük a sport-
szerető lakosságot, hogy pártolói 
tagságukkal támogassák az SE-t. 

Ezúton közöljük a tavaszi mérkő-
zések időpontjait. 

 
György Béla
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2015-2016 tavaszi sorsolás

      
U-19 

26. (előrehozott) forduló Magyarpolány  Vaszar 2016. március 6. 13:30 11:30 

14. forduló Csabrendek Magyarpolány  2016. március 13. 13:30 11:30 

15. forduló Magyarpolány  Ősi 2016. március 20. 14:00 12:00 

16. forduló Csopak Magyarpolány  2016. március 27. 14:00 12:00 

17. forduló Magyarpolány  Tótvázsony 2016. április 03. 16:00 14:00 

18. forduló Badacsonytomaj Magyarpolány  2016. április 09. 16:00 14:00 

19. forduló Magyarpolány  Nemesszalók 2016. április 17. 16:00 14:00 

20. forduló Taliándörögd Magyarpolány  2016. április 24. 16:00 14:00 

21. forduló Magyarpolány  Pápateszér 2016. május 01. 16:30 14:30 

22. forduló Tihany Magyarpolány  2016. május 07. 16:30 14:30 

23. forduló Magyarpolány  Nemesvámos 2016. május 15. 16:30 14:30 

24. forduló Szentantalfa Magyarpolány  2016. május 22. 17:00 15:00 

25. forduló Balatonkenese Magyarpolány  2016. május 29. 17:00 15:00 

 

Aktuális hírek, felhívások 

Megemlékezés 

Március 15-én 16.00 órakor ha-
gyományos megemlékezés lesz a 
Tájház előtt az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc emléké-
re, a helyi iskola, óvoda és a 
nyugdíjasklub tagjainak közre-
működésével. 

Kérjük a falu lakosságát, vegye-
nek részt az ünnepségen. 

 

Locsolóbál 

Március 27-én Húsvét vasárnap 

20.00 órától Batyus Locsolóbál 
lesz a Faluházban. Helyfoglalás, 
és további információk a 
20/3529575-ös telefonszámon. A 
locsolóbált a Magyarpolányi 
Sportegyesület szervezi. 

Várunk minden nyuszilányt és 
nyuszifiút. A húsvéti jelmezben 
megjelentek közül a legötletesebb 
díjazzuk. 

Magyarpolány régen és ma 

Akinek a faluról, a környékről, 
magyarpolányi közösségi vagy 
családi életeseményről régi fény-
képe, képeslapja, vagy bármi féle 
okmánya van, kérjük, hívja a 06 
20 3529575-ös telefonszámot.  

A képeket ”Magyarpolány régen 

és ma” kiadványokhoz gyűjtjük. 
Az emlékeket digitalizálás után 
visszaadjuk. 

 

Tájékoztató fogorvosi ellátásról 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 
a VI. számú fogorvosi körzet (Dr. 
Sayour Rim korábbi körzete: Ba-
bits Mihály u., Bakony u., Bem 
József u., Bródy Imre u., Búzavi-
rág u., Csalogány u., Dankó Pista 
u., Eötvös u., Fecske u., Forrás u., 
Fő út, Fűzfa u., Gyár u., Gyepesi 
út, Gyepü u., Halom u., Harmat 
u., Hét vezér u., Juhász Gyula u., 
Kertalja u., Kisbadacsony u.5 Ko-

rányi Frigyes u., Korong u., Kö-
kény u., Május 1 tér, Móra Ferenc 
u., Napraforgó u., Nyárfa u., Nyí-
res u., Panoráma u, Pálmajor, Pi-
pacs u., Rendeki u., Rigó u., 
Somló u., Széna u., Tóbereki u., 
Vadvirág utca, Zrínyi u. továbbá 
Magyarpolány község lakossága) 
fogászati alapellátását 2016. már-
cius 1. naptól az Önkormányzat 
helyettesítő orvossal biztosítja. 

A helyettesítés az alábbiak szerint 
történik: 
8400 Ajka, Bercsényi u. 1413/7. 
szám alatti rendelőben 
(„MedDent” Kft.) rendel: Dr. 
Markó István 
rendelési idő: 
hétfő 07.00- 12.00 óráig 
kedd 14.00- 20.00 óráig 
csütörtök16.00-20.00 óráig. 

  

12. 12. 
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Visszatekintő 

Mozgalmasan teltek községünk-
ben az elmúlt esztendő utolsó és 
az idei év első hónapjai. A Kará-
csony és az Ádventi ünnepkör 
hagyományai jegyében számos 
színes program került megrende-
zésre.  
Az első fontosabb esemény a no-
vember 28-i gyertyagyújtás volt a 
falu főterén elhelyezett ádventi 
koszorún. A szépen kivilágított 
fenyőfa alatt felállított betlehem 
adott meghitt hátteret az esti ün-
nepségnek, amelyet a Magyarpo-
lány hangja kórus karácsonyi 
énekekkel tett emlékezetessé. 

December első napjaiban nem-
csak a gyerekek kaptak ajándékot 
a Mikulástól, hanem a falu zene 
szerető lakosai is. A templomban 
5-én megtartott Ádventi koncer-
ten a helyi vegyeskar mellett fel-
lépett a padragi Borostyán Férfi-
kar, az Ajkai Pedagógus Énekkar 
és a Ménfőcsanaki Bezerédj 
Vegyeskar is. 
December 6-án nyílt a faluházban 
a Christkindl vándorkiállítás, 
amely a környék sváb falvainak 
betlehemes szokásait a karácsonyi 
ünnepkör hagyományos tárgyait, 
öltözékeit mutatta be. 

A bájos bemutató szép emlékeket 
idézett azokban, akik részesei 

voltak ezeknek a hagyományok-
nak, és érdekes látnivaló volt a fi-
atalabb generáció képviselői szá-
mára.  
December 20-án ismét lehetősé-
get kapott a Magyarpolányé Pas-
sió néhány szereplője, hogy kö-
zönség elé léphessen. A falu főte-
rén előadott Jézus születése című 
darab szövegkönyvét Pataki And-
rás írta, és Lang Rudolf rendezte. 
A dalokat a Magyarpolány hangja 
kórus adta elő Grőberné Adorján 
Renáta vezetésével.  A negyedik 
ádventi gyertyát Dekovits And-
rásné a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke gyújtotta meg. 
A kulturális élmény mellett for-
ralt bor és meleg tea is várta kö-
zönséget. 

 
December 24-én a faluban hittan 
oktatáson résztvevő gyerekek 
Pásztorjátékkal köszöntötték a ka-
rácsonyt, amit a templomban ad-
tak elő. Ezen a napon, az éjféli 
misén mindenki hazavihette a 
születés lángját, amelyet Betle-
hemben a Születés templomában 
gyújtottak meg és hoztak Európá-
ba. 

 
Az év utolsó napja Magyarpo-
lányban is vigassággal telt. A fa-
luházban megrendezett Szilvesz-
teri bálon Andi és Radu kitűnő 

énekkel, tánczenével szórakoztat-
ta a táncolni vágyókat, éjfélkor 
pedig Böröndi Feriék igyekeztek 
megelőzni a másnapi macskajajt 
egy finom húsos káposztával. 

 
Az idén kurtára szabott farsang se 
múlt el mulatság nélkül. Január 
végén megrendezett svábbálon 
kevés üldögélőt láttunk. A város-
lődi Johann’s Kapelle zenekar 
mindenkit megmozgatott kitűnő 
hangulatú muzsikájával. Hajnalig 
húzták a talpalávalót, és a vendé-
gek táncoltak is kifulladásig.  

A Magyarpolányi Passió volt a 
témája annak a tájékoztatónak, 
amelyet február 19-én tartott a 
Faluházban Grőber József pol-
gármester. Az eseményen a tava-
lyi előadás szinte valamennyi sze-
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replője részt vett. Az idei rendez-
vény kapcsán elhangzott, hogy a 
jegyekből származó bevétel mellé 
most is szükség lesz a korábbi 
szponzorok támogatására, ám ha 
ebben az évben sikerük pozitív 
szaldóval zárni a programsoroza-
tot az így keletkezett bevételt, az 
alapítvány a templom felújítására 
szeretné felajánlani. 
A munkálatok megkezdéséhez 
természetesen szükség lesz pályá-
zati támogatásra is, amire szeren-
csére idén több lehetőség is adó-
dik. Szintén több pályázati kiírás 
várható közintézmények bővíté-
sére, felújítására. Az önkormány-
zat ezekből szeretne nyerni a Fa-
luház tetőcseréjére, homlokzatá-
nak javítására. Szükség volna az 
intézmény befogadó kapacitásá-
nak megnövelésére is, hiszen az 
utóbbi néhány rendezvény eseté-
ben a szervezők már kénytelenek 
voltak limitálni a létszámot, hogy 
elkerüljék a zsúfoltsággal járó 
kényelmetlenségeket.  Magyarpo-

lány idén szeretne minél több pá-
lyázati lehetőséget kihasználni. 
Ennek érdekében folyamatosan 
figyelik a lehetőségeket, és már 
van olyan támogatás, amelynek a 
megszerzésére szinte biztosan 
számíthatunk. (Ezekről bővebben 
következő számunkban olvashat-
nak) 
A helyi Nyugdíjas Klub is igye-
kezett megmozgatni a tagjait.  
Február 22-én borversenyt hirdet-
tek a Faluházba, amelyre a kör-
nyéken termett borokból 18 neve-
zés érkezett. 

 
A borok értékelését Zabó Péter 
somelier végezte, aki a verseny 
előtti előadásában a borászat tit-
kaiba avatta be az érdeklődőket. 

 
A szakember meglepetten nyilat-
kozott arról, hogy a falu határá-
ban termett borok milyen zamato-
sak jól kezeltek.  
Ez nemcsak a kiváló termőterü-
letnek köszönhető, hanem a helyi 
boros gazdák szakértelmének is. 
A borok közül 8 kapott arany, 5 
ezüst, 2 bronz minősítést, ketten 
pedig oklevelet vihettek haza a 
megmérettetésről.  
Az eseményen, amelyre a 
bakonygyepesi nyugdíjas klub 
tagjai is eljöttek mindenki nagyon 
jól érezte magát, így várható, 
hogy jövőre is lesz hasonló a fa-
luban. 

 
Csepi Anikó 

  

 

Megkezdődött a 2016-os Magyarpolányi Passió előadásainak szervezése 

Ebben az esztendőben községünk 
ismét műsorra tűzi a hagyomá-
nyos Passió játékot. Idén 7 elő-
adást tervezünk. A szereposztás 
szinte azonos a tavalyival, de 
természetesen továbbra is várjuk 
mindazok jelentkezését, aki va-
lamilyen egyéb segítséget szeret-
nének nyújtani a darab színpadra 
állításában, és lebonyolításában. 
A találkozón felmerült az igény 
egy második szereposztás felállí-
tására is, így a szervezők várják 
mindazokat, akik kedvet éreznek 

ahhoz, hogy színpadra álljanak a 
Magyarpolányi Passióban. A pró-
bák március 11.-én 12.-én 17:00-
korkezdődnek. 
 
Kérünk minden szereplőt és 
szerepelni kívánót, hogy a fenti 
időpontig a 0670/609-8025-ös 
telefonszámon részvételi szán-
dékát feltétlen jelezze.                              
 
A tervek szerint a program május 
12-én a főpróbával kezdődik, 
amelyre a magyarpolányiak ked-

vezményes jeggyel léphetnek be. 
Ez után pénteken, szombaton, és 
a Pünkösdre való tekintettel va-
sárnap is van előadás, hétfőn eső-
nap. A következő két hét végén a 
szereplők 20-21-én illetve 27-28-
án lépnek színpadra a vasárnapok 
pedig esőnapok lesznek. Jegyeket 
online  
(magyarpolany.hu/jegyrendeles) 
vagy telefonon lehet igényelni a 
20/352-9575-ös számon. 

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

Email: hivatal@magyarpolany.hu 


