
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örömmel tudatom, hogy mind a 
Virágos Magyarország Környe-
zetszépítő, mind a Tiszta és Virá-
gos Veszprém megyéért verseny-
ben Magyarpolány jól szerepelt 
és az utóbbi kiírásban különdíj-
ban részesült. A Virágos Magya-
rország Környezetszépítő ver-
senyben a zsűri példaértékűnek 
ítélte a lakosság részvételét a te-
lepülés virágosításában. A Tiszta 
és Virágos Veszprém megyéért 
versenyben az idén a „település 

kapuja” volt a kiemelt versenycél, 
melyet Magyarpolány az új üd-
vözlő és elköszönő táblájával a 
pontozásban mindenkit megelőz-
ve magasan nyert, és 60 000 Ft 
pénzjutalomban részesült. 

Itt szeretném megköszönni Ke-
resztes Tibor munkáját, aki a kö-
szöntő táblákat készítette. Szintén 
köszönetet mondok a neve elhall-
gatását kérő támogatónak az üd-
vözlő táblák fafaragási munkála-
tainak finanszírozásáért, mivel ezt 

az akkori Képviselő-testület 
anyagilag nem támogatta. Elisme-
réssel kell szólnom Szabolikné 
Szántó Erika, Kungl Mihályné 
Rita tevékenységéért, akik az 
egyes virágágyásokat megtervez-
ték, valamint a tervezésben részt-
vevő Farkas Kata szakmai segít-
ségéért. Köszönet illeti Flasics 
Ilona és Vágner Jánosné munká-
ját, akik a virágokat lelkiismere-
tesen gondozták. 
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Új kezdeményezésként indult a 
faluban a virágládák igénylésének 
lehetősége, amelyekbe az igény-
lők saját elképzelésük, fantáziá-
juk és - amit szeretnék kiemelni - 
pénztárcájuk terhére ültethettek 
virágokat. Ennek eredményekép-

pen még szebb, még gondozot-
tabb lett Magyarpolány. 

A jövőre nézve szeretnénk ezt a 
virágosítást folytatni, így újra le-
hetőség nyílik virágládák igénylé-
sére, és természetesen az elnyert 
pénzjutalmat virágok vásárlására 
fordítjuk. 

Zárógondolatként azok munkáját 
is előre köszönöm, akik a jövőben 
kapcsolódnak be ebbe a fáradsá-
gos, de kreatív és mindezek mel-
lett látványos munkába. 

Köszönettel: Grőber József 
                       pogármester

 

Turisztikai pályázat 

Ugyan folyamatban van még a 
sokak által turisztikai pályázat-
ként ismert Komplex turisztikai 
termékcsomag kialakítása Ma-
gyarpolányban című és TOP-
1.2.1-15-VE1-2016-00006 azono-
sító számú pályázatunk Irányító 
Hatósággal való egyeztetése, de 
úgy gondolom, hogy az eddigi 
fejleményeket ismertetem a la-
kossággal. 

Az előzmények: Magyarpolány 
Község Önkormányzata, a Ma-
gyarpolányi Római Katolikus 
Egyházközség és a Habitus Men-
tálhigiénés Alapítvány alkotta 
konzorcium sikeres pályázatot 
nyújtott be a Társadalmi és kör-
nyezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés, TOP-1.2.1-15-
VE1 kódszámú támogatási lehe-
tőségre, amelyen Komplex turisz-
tikai termékcsomag kialakítása 
Magyarpolányban címmel 362 
millió forint összegű támogatást 
nyert. A támogatási szerződést a 
konzorciumi partnerek a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Regioná-

lis Fejlesztési Operatív Progra-
mok Irányító Hatóságával 2017. 
június 6-án megkötötték. 

A Magyarpolányi Római Katoli-
kus Egyházközség Képviselő-
testülete a támogatási szerződés 
megkötését követően úgy döntött, 
hogy a rá eső projektvállalásokat 
pénzügyi-gazdasági és technikai 
okok miatt nem kívánja megvaló-
sítani, így emiatt a konzorciumból 
is kilépve lehetővé teszi, hogy a 
teljes elnyert támogatást sikeresen 
felhasználva a konzorcium többi 
tagja még megvalósíthassa a pro-
jektet. 

A fentiek ismeretében Magyarpo-
lány Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Egyházra jutó 
támogatásrész és az ezzel járó kö-
telezettségek átvételével döntött 
az új megvalósítási helyszínek ki-
jelöléséről, és javaslatait az Irá-
nyító Hatóság elé terjesztette. Az 
eddigi tárgyalások biztatóak, így 
reményeink szerint az egyes pro-

jektelemek a következő helyszí-
neken valósulhatnak meg: 
- a Szakrális Történelmi Emlék-

hely és Látogatóközpont a felső 
iskola és a temetői parkoló kö-
zötti területen új épületként, 

- a Lélekzug Tréning Központ a 
2270. és 2271. hrsz. alatti terüle-
ten (Büki szőlőhegy), 

- a Zöld Élet Bemutató Központ 
pedig a Művelődési Ház teljes 
felújításával és új épületrész 
hozzáépítésével jöhetne létre. 

Ezzel a megoldással ez a jelentős 
pályázati forrás a településen ma-
radhatna és hozzájárulhatna a falu 
fejlődéséhez, jövőképének kiala-
kításához. 

Amint a tárgyalások véglegesített 
eredményre vezetnek, bővebben 
beszámolok az egyes projektele-
mek részleteiről és egymásra való 
hatásáról. 

Tisztelettel: Grőber József 
                     polgármester

 

Az idősek ünnepén 

A falu szépkorú lakóit ünnepelték november 19-én 

Magyarpolányban. A község települési önkormány-

zata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat fogott 

össze, hogy egy kellemes estével ajándékozza meg a 

település 65 év fölötti polgárait.  
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A Faluházban terített asztal várta a vendégeket po-
gácsával, kaláccsal, üdítővel és borral. Különleges 
színfoltja volt az ünnepségnek, hogy az  elsőként fel-
lépő  óvodások tánccsoportja közös produkciót mu-
tatott be a Nardai Anita és Meinczinger Attila vezet-
te Német Nemzetiségi Tánccsoporttal. Ezt  követte 
felnőtt táncosok önálló műsora, majd a zeneiskola 
első osztályos növendékeinek hegedű játéka szóra-
koztatta a zsúfolásig megtelt művelődési ház közön-
ségét. Szép produkciót mutatott be a helyi Általános 
Iskola 3. osztályos tánccsoportja Mácz Hajnalka ve-
zetésével, majd Lábas Márton 4. osztályos tanuló 
szavalata emelte tovább az est fényét.  A műsorban  
Grőber József polgármester köszöntője következett, 
aki ünnepi beszédében köszönetet mondott az idős-
korúak testi és lelki gondozásában résztvevő szemé-
lyeknek. Ezt követően Sándor Mihály plébános osz-
totta meg gondolatait a jelenlévőkkel. 

 
A folytatásban újra a helyi kultúrcsoportok követ-
keztek a Magyarpolány Hangja Vegyeskar, és a 
Német Nemzetiségi Dalkör Grőberné Adorján Rená-
ta dirigálásában lopott mosolyt az arcokra. Grőber 
Andrea tanárnő 6. osztályos diákja egy helyi dialek-

tusban elmondott versikével kedveskedett, majd 
meglepetésként az idén először léptek színpadra a 
Nyugdíjas klub tagjai. Elsőként a klub énekkarával, 
majd egy vidám jelenettel, amelyet Penk Ildikó a he-
lyi óvoda vezetője tanított be a lelkes csapatnak. 

 

A másfél órás műsor után a helyi Tarka Kakas ven-
déglő finom vacsorája várta az egybegyűlteket. Va-
csora után újabb meglepetés következett: Horváth 
Andor (akit a faluban Jézus alakítójaként ismernek a 
Passióból) Szécsi Pál dalokkal tetézte a hangulatot. 
Az ünnepség végén a Polgárőrség helyi szervezete 
sofőrt és autót biztosított azoknak, akik napnyugta 
után már nem akartak hazagyalogolni. 

Az ünnepség zárásaként Grőber József polgármester 
köszönetet mondott az ünnepséget szervező NMI 
munkatársainak, külön kihangsúlyozva az ünnepi 
műsor színességét és sikerként könyvelte el, hogy a 
helyi amatőr művészeti csoportok akár többórás 
színvonalas  műsorral  képesek  szórakoztatni a falu 
közönségét.

 

Évfordulót ünnepeltek

35 éves jubileumot ünnepelt a Német Nemzetiségi 
Dalkör. A jeles évfordulóról október 14-én emlékez-
tek meg a magyarpolányi Művelődési Házban. Ez al-
kalomból kis műsort rendeztek, hogy felelevenítsék a 
régi dalokat. A dalkör tagjai nemcsak maguk léptek 
színpadra, meghívták a környék településeinek nem-
zetiségi kórusait is. 

A műsorban az ünnepelt énekkaron kívül fellépett a 
Magyarpolány Hangja Vegyeskar a Kislődi Német 
Nemzetiségi Énekkar, és az Ajkarendeki Német 
Nemzetiségi Dalkör. 
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A megemlékezésre meghívót kaptak minda-
zok, akik valaha énekeltek a dalkörben, és 
azok is, akik karnagyként vezették az együt-
test. Az esemény legmeghatóbb pillanata volt, 
amikor a jelenlévők egy-egy mécses meggyúj-
tásával emlékeztek azokra, akik már nem jö-
hettek el erre a találkozóra. A halk zene mel-
lett lassan meggyulladó apró lángok mindenki 
szemébe könnyeket csaltak. 

Az ünnepi műsor után a vendég együttesek 
megajándékozták a jubiláló dalosokat, ők pe-
dig egy-egy emléklappal köszönték meg a 
kedvességet. A csoport egyetlen aktív alapító 
tagja Ticzer Józsefné külön elismerést kapott 
a dalkörben végzett áldozatos munkájáért. 
 

Bővült az óvoda területe 

 
 

A nyár folyamán az óvoda épületében belső bővítés 
történt. Az alapterület növekedett meg azáltal, hogy a 
volt Ifi-klubot (volt szolgálati lakás) is birtokba vehe-
tik a gyermekek. A mosdó helyiségben nyitottunk egy 
átjárót, és még egy gyermekmosdó- wc. szoba került 
kialakításra, amelyet nagyon indokolt a megnövekedett 
gyermeklétszám. A másik termet tudjuk használni fej-
lesztések, tehetséggondozás, hittan, kis csoportos fog-
lalkozások megvalósítására. Köszönet az anyagi háttér 
biztosításáért a Magyarpolányi Képviselő-testületnek, 
a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapít-
ványnak, a minőségi és gyors kivitelezésért Unger Ró-
bertnek és csapatának! 

Némethné Penk Ildikó óvodavezető

 

Erntedankfest az óvodában 

 
 
 

Erntadankfest azaz betakarítási ünnep, mely a római 
szokásokból származik, amikor hálát adunk a mező-
gazdaságban, kertekben való jó termésért. 

125444Az óvodában közel 20 éve, általában október 
közepén szülőkkel együtt ünnepeljük. Az idén sem 
történt másként, október 17-én délután vártuk a csa-
ládtagokat a közös tevékenykedésre. A Teknőc cso-
portban a már hagyományos töklámpások faragása 
zajlott, a Ficánka csoportban népi játék „ csutkaba-
ba” készítés. Az egészséges étkezés támogatása cél-
jából zöldséges mártogatósok készültek, a sült alma 
és sütőtök mellé. 
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A tökfaragásban elfáradt vendégek jóízűen fogyasz-
tották a négy féle mártogatóst (vanília pudingos sü-
tőtök, zöldhagymás sütőtök, joghurtos, sajtkrémes) 
répa,karalábé hasábokkal vagy pirított kifli karikák-
kal. 
 
Mikor már mindenki jól lakott az óvoda bejáratához 
raktuk az elkészített töklámpásokat, melyek több 
mint egy hétig díszítették előkertünket. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi

 

Erdei óvoda 

A szép őszi időt kihasználva október első hetében 
ismét erdei óvodát szerveztünk. Településünk köz-
vetlen környékével ismerkedtünk 4 napon át.  

Hétfőn a szőlőhegyre kirándultunk, ahol megfigyel-
tük, milyen őszi gyümölcsök érnek, melyik gyü-
mölcsfának milyen alakú, színű levelei vannak, 
gyűjtögettünk érdekes formájú leveleket, de a gyűj-
tődobozokba sok egyéb „kincs” is belekerült. 

Kedden a kőfejtőbe mentünk. Útközben erdei bo-
gyókat (csipkebogyót, galagonyát, kökényt, boróka-
bogyót) szedtünk, a kőfejtőben Szent-László pénzt 
és érdekes köveket kerestünk a flolárium díszítésé-
hez. 

Szerdán, október 4.-én az állatok világnapja alkal-
mából két családhoz látogattunk el, ahol még mindig 
tartanak háziállatokat. Ezúton is köszönjük nekik, 
hogy népes csoportunkat fogadták. Trúdiéknál érde-
kes szárnyasokkal, nevükkel és viselkedésükkel is-
merkedtünk, de jutott idő egy kis játékra, palacsinta 
és aszalt gyümölcsök kóstolására is. Ajándékba 
mindenki kapott gyöngytyúk tollakat, fürjtojást.  

Csideréknél megnézhettük hol és hogyan tojják a to-
jást a tyúkok, mit esznek, milyen körülményeket kell 
biztosítani számukra, hogy jól érezzék magukat. A 
háziszárnyasokon kívül még egy hozzájuk költözött 
vadkacsát is találtunk. A gyermekek nagy örömére 
itt is volt „terülj asztalkám”. 

Csütörtökön tovább folytattuk az erdei sétánkat. A 
Bükkbe menve makkot, fenyőtobozt szedtünk, de 
megálltunk Ildi néniék előtt is, ahol szelídgesztenyét 

szedtünk, a templom előtt pedig vadgesztenyét. 
Megnéztük miben hasonlítanak, miben különböznek 
egymástól.

 

A gyermekek végig nagyon érdeklődőek voltak. 
Észrevették maguk körül a szépet, a legtöbb dolgot 
ők maguk találták, fedezték fel. Közben megtanul-
ták, hogyan óvják a növényeket, állatokat. Csak a 
természet által elengedett dolgot gyűjtöttek, a talált 
állatokat a nagyítóüvegből megtekintés után elen-
gedték.  

Pénteken a hét lezárásaként megfőztük és megettük 
a szelídgesztenyét, a gyűjtött termésekből, bogyók-
ból pedig teremdíszt készítettünk.  
 

Bendesné Kovács Mária
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FELHÍVÁS 
Előzetes tájékoztató a Magyarpolány község területére készülő Településképi Arculati Kézikönyv 
(TAK) és Településképi Rendelet (TKR) készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi 
egyeztetésekről

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Ma-
gyarpolány Község Önkormányzata megkezdte a 
településképi arculati kézikönyv (TAK) és a tele-
pülésképi rendelet (TKR) készítését. Önkormány-
zatunk egyúttal megindította a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a további-
akban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetési el-
járás ún. tájékoztatási szakaszát a Magyarpolány 
község területére készülő Településképi Arculati 
Kézikönyvre és Településképi Rendeletre vonat-
kozóan. 

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, – 
és a település építészeti karakterének minőségi ala-
kulása érdekében – településképi rendeletbe kell 
foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 
Korm. rend.-nek megfelelően a teljes közigazgatási 
területre készülő Településképi Rendelet szakmai 
megalapozására Településképi Arculati Kéziköny-
vet kell készítenie. 

A Településképi Arculati Kézikönyv a jogszabály-
ok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és 
mindenki számára érthető módon mutatja be közös-
ségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. 
Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével il-
lusztrálja a követendő példákat, a településképhez il-
leszkedő építészeti elemeket, számba véve települé-
sünk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és ter-
mészeti értékeit, a kialakult regionális sajátosságo-

kat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, 
eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos 
építészeti karakterhez és a településképhez jobban 
igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és 
értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag 
szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az 
építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemlélet-
formáló kiadvány, de haszonnal forgathatja minden-
ki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége 
és jövője iránt. 

A TAK alapozza meg az önálló Településképi 
Rendeletbe foglalandó településképi szabályokat.  

A TAK és a TKR segítséget fognak nyújtani a tele-
pülés polgárainak, valamint az ide tervező építé-
szeknek abban, hogy településünk sajátos arculatát 
felismerjék és tovább fejlesszék. 

A településképi arculati kézikönyv összeállítása so-
rán számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK 
és a TKR készítése széleskörű társadalmi bevonással 
és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek ér-
dekében megtartjuk a második lakossági fórumot, 
amelyre a közmeghallgatást megelőzően a Művelő-
dési Házban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 
7.) 2017. december 14-én 17.30 órai kezdettel ke-
rül sor. 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók vé-
leményét és részvételét! 

Grőber József polgármester 

 

Magyarpolányi Értéktár 

2017. október 19-én került megrendezésre a Ma-
gyarpolányi Értéktár projektnyitó rendezvénye a 
Faluházban. A 17.00 órakor kezdődő programon 
köszöntőt mondott Mihalcsik Márta, az NMI Mű-
velődési Intézet Veszprém megyei irodájának mód-
szertani referense, valamint Grőber József pol-
gármester. 
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Az ünnepi esemény előzménye, hogy Magyarpo-
lány Község Önkormányzata a Földművelésügyi 
Minisztérium által kiírt Hungarikum pályázaton 
eredményesen szerepelt, így ennek révén 500.000 
Ft támogatásban részesült. 

Az értékőrzés jegyében zajló rendezvényen a jó 
gyakorlatokat Hoffner Tibor, a Közép-dunántúli 
Szövetség az Ifjúságért Egyesület elnöke mutatta be. 

Magyarpolány helyi értékeit több prezentáció szem-
léltette. 

 

A helyi épített örökségről Csepi Anikó tartott elő-
adást, a népi hagyományokról Paksiné Beszerdich 
Ildikó beszélt. Prezentációjában megelevenedtek a 
helyenként humoros és természetesen a mélyebb 
gondolatokat is ébresztő népszokások. A falunkban 
fellelhető dalkincs bemutatása Grőberné Adorján 
Renáta keze munkáját dicséri. A zárszóban elhang-
zott, hogy az itt hallható előadások a teljesség igénye 
nélkül készültek, mivel az egyes fejezetek önállóan 
is képesek egy egész estét betölteni. 

A programot a Magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Dalkör énekei színesítették, az énekkar idén ünne-
pelte fennállásának 35. évfordulóját, amely már ön-
magában is helyi érték. 

Célunk a még feltáratlan értékek összegyűjtése, 
majd rendszerezése, melyeket egy kiadványban sze-
retnénk megjelentetni és ismerté tenni Magyarpo-
lány „kincseit” ország és világ előtt. 

A munkát végzi és koordinálja a hamarosan megala-
kuló, hét tagból álló helyi értéktár bizottság, melyet 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-
testülete határozattal hoz létre. A bizottságba felkért 
tagok munkáját előre is köszönöm! 

Grőber József polgármester
 

Német nemzetiségi regisztráció 

A Kormány nemzetiségi politiká-
ja lehetővé teszi a nemzetiségek 
számára a parlamenti képvisele-
tet. A 2014-es választási adatok 
alapján - mivel csak 15 ezren re-
gisztráltak - nem képviselőt, ha-
nem csak szószólót küldhettek a 
német nemzetiségiek az Ország-
gyűlésbe. 

A Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata szeretné, 
ha a 2018-as választáskor képvi-
selőt küldhetnének a Parlament-
be, amelyhez 25-30 ezer szava-
zatra lenne szükség. (A legutóbbi 
népszámláláskor 180 ezren vallot-
ták magukat német nemzetiségű-
nek). A legutóbbi választásokon 
az érvényben lévő választási sza-
bályok alapján összesen 8,2 mil-
lió szavazatot kaptak a pár-
tok/jelöltek a körülbelül 3-4 mil-
lió választópolgártól. Ebből a 

mennyiségből van szükség hoz-
závetőleg 30 ezer szavazatra ah-
hoz, hogy német nemzetiségi 
képviselő üljön az Országgyűlés-
ben. Aki regisztrált, nem szavaz-
hat pártlistára, törlik abból a név-
jegyzékből, de pártszimpátia az 
egyéni szavazattal is kifejezhető. 
Elenyésző tehát a pártok veszte-
sége, ha mi nem szavazunk a 
kedvenc pártunkra, csak az egyé-
ni jelöltre. 

A képviselőnek természetesen 
nagyobb jogköre van, mint a szó-
szólónak. A képviselő lehet tiszt-
ségviselő az Országgyűlésben, 
képviselőcsoportot alakíthat, fel-
szólalhat az ülésen, ülés és zárt 
ülés összehívását kezdeményez-
heti, szavazati joggal rendelkezik, 
határozati javaslatot terjeszthet 
elő, módosító javaslatot nyújthat 
be, bármely bizottságnak tagja le-

het, kérdést és azonnali kérdést 
tehet fel, napirenden kívül is fel-
szólalhat. Összességében a német 
nemzetiség érdekképviselete sike-
resebb lehet, hisz a képviselő na-
gyobb kezdeményező képesség-
gel rendelkezik. 

Nemzetiségi listára csak az sza-
vazhat, aki regisztrál, kéri a nem-
zetiségi névjegyzékbe vételét. 
Regisztráció szükséges tehát, 
amit megtehetünk regisztrációs 
lap kitöltésével és online is. 

A regisztrációval és a szavaza-
tunkkal elősegíthetjük a nemzeti-
ség erejének kifejezését, biztosít-
hatjuk és növelhetjük az eddig el-
ért eredményeket, az önkormány-
zati, az egyesületi és oktatási 
rendszer stabilitását megtarthat-
juk, az ebből származó előnyöket 
tovább élvezhetjük. 
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Az utóbbi 4 évben a nemzetiségi 
egyesületek részére kiírt pályázati 
összegek meghétszereződtek. A 
jelenlegi szószóló szerint a par-
lament és a pártok jól fogadják 
javaslatait, az érdekképviselet te-
hát eredményes. Magyarpolány-
ban a legutóbbi népszámlálás so-
rán 471 fő vallotta német nemze-

tiséghez tartozónak magát, ebből 
csak 13 fő szavazott nemzetiségi 
listára. Kérünk mindenkit, aki 
fontosnak érzi a még eredménye-
sebb német nemzetiségi érdek-
képviseletet, az regisztráljon. A 
regisztrációban segítséget nyújta-
nak a helyi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai, valamint a 

Német Nemzetiségi Egyesület 
tisztségviselői. 
 
Magyarpolányi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat 
 
Magyarpolányi Német Nemze-
tiségi Egyesület

 
 
Vertreibung 

A Magyarországi Német Nemze-
tiség életében egyik legnagyobb 
tragédia a II. világháború utáni 
kitelepítés, amely az érintettek 
szótárában Vertreibung-ként sze-
repel. Ez a sajnálatos esemény 
Magyarpolányt sem kerülte el, 
így 1948. január 20-án 150 csalá-
dot, akik német anyanyelvűnek 
vallották magukat, kitelepítették 
Németországba, az akkori NDK 
területére. Több családot pedig 
Kislődre, Városlődre, Herendre, 
Márkóra, Bándra, Fenyőfőre és 
Romándra telepítettek át, mely 
családok később visszatértek szü-
lőfalujukba. Erre a szomorú ese-
ményre emlékezik Veszprém me-
gye német ajkú lakossága 2018. 
január 20-án Magyarpolányban, a 
Veszprém Megyei Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, a Magyar-
polányi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és Magyarpolány 
Község Önkormányzata által 
szervezett központi ünnepségen. 
Erre az ünnepségre várjuk test-
vértelepüléseink küldöttségét, 

Ritter Imre parlamenti szószólót 
és Dr. Kovács Zoltánt, települé-
sünk országgyűlési képviselőjét, a 
rendezvény fővédnökeit. 

A nap programja:  

Helyszín: 
Magyarpolányi Szt. László temp-
lom 
 
13.00 Német nyelvű szentmise  

13.50 Megemlékezés ezen belül: 

 Köszöntőt mond Heilig Fe-
renc a megyei NNÖ elnöke 

Ének a helyi énekkarok elő-
adásában 

Vers: Valentin Pintz: Noch 
einmal nur möcht ich die 
Heimat sehn 

Kitelepítési előadás: dr. 
Paksi Zoltán (A kivetítőn az 
előadás német nyelvű szö-
vege olvasható) 

Ének a helyi énekkarok elő-
adásában 

Testvértelepülési polgár-
mesterek: Én hogyan éltem 
meg, avagy hogyan élték 
meg a szüleim? Zwönitzi 
hozzászólás 

Az itthon maradottak emlé-
kei 

Zárszó: Grőber József pol-
gármester 

Levonulás az emlékműhöz 

Beszédet mond: Fenyvesi Zoltán 
a Veszprém Megyei Közgyűlés 
alelnöke 

Koszorúzás: 
Veszprém Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Testvértelepülések küldött-
ségei 
Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat  
Magyarpolány Község Ön-
kormányzata 
Lakosság

 

 
Magyarpolány minden kedves lakójának áldott Karáccsonyi Ünnepeket, valamint boldog és 
sikeres Új Esztendőt kívánok Magyarpolány Község Önkormányzata nevében! 

Grőber József polgármester 
 

 

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

Email: hivatal@magyarpolany.hu 


