
2017. május   A KÖZSÉG LAPJA                  23. évfolyam 1.szám 

ÚJRA ITT VAN A NAGY CSAPAT 

Hamarosan véget érnek az új 
Magyarpolányi Passió idei, 3. 
évadának próbái. A darabot, 
ahogy eddig, ebben az 
esztendőben is a falu közössége 
adja elő. A szereplőgárdában alig 
van jelentősebb változás. 
Mindenki nagy lelkesedéssel 
készülődik az előadásra, amely 
lassan valóban országos hírűvé 
válik. Az elmúlt hetekben számos 
ismert médiában volt téma 
községünk passió játéka. Néhány 
ilyen esemény a teljesség igénye 

nélkül: a programot szervező 
alapítvány kuratóriumának tagjai 
közül Korbély Krisztián egyebek 
közt a Katolikus rádióban, az Echo 
TV-ben, és a Lánchíd rádióban 
szerepelt Weisz Józseffel együtt. 
Az M5 Tv-ben Grőberné Adorján 
Renáta és Gellénné Káldi Szilvia 
beszélt a programról. Mihály atya 
és Weisz Jóska a Bónum Tv-nek 
adott interjút.  A Duna TV Család- 
barát című műsorában Pintér 
Gyula és Korbély Tamás mellet 
bemutatkozott néhány szereplő is. 

Ebben az évben is szükség volt 
néhány új támogató bevonására, 
hogy megrendezhessük a passiót. 
Az alapítvány új kuratóriumának 
tagjai mellett számos barát és 
ismerős segített forrást szerezni az 
előadás megrendezésére. Ennek 
köszönhetően a plakátunk aljára 
már alig férnek el a segítők. 
Reméljük, ez a lelkesedés a 
következő években is megmarad 
és a segítők száma szaporodik.  

                                 Csepi Anikó                                      
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   Anyakönyvi Hírek 

Sok szeretettel köszöntjük községünk legidősebb lakóit, akik az elmúlt fél esztendőben 
ünnepelték születésnapjukat:  

 80 éves: Csider Józsefné és Penk Ferencné,   
 81 éves: Fazekas Mihályné, Pfeifer Gyuláné és Vass Mihályné 
 82 éves: Prosztovics Béláné és Unger Mátyás 
 83 éves: Farkas Jánosné, Kovács Béláné és Papp Andrásné 
 84 éves: Móritz Zsigmond és Polt Mihályné 
 85 éves: Majer Mihályné és Szalai István  
 86 éves: Horváth Józsefné 
 87 éves: Dávid Sándorné 
 88 éves: Bauer Mátyásné 
 90 éves: Ádám Pálné 
 91 éves: Kovács Jánosné és Polt Istvánné 
 93 éves: Hauzer Györgyné és Herbert Józsefné 
 94 éves: Korbély Imréné 
 97 éves: Veibl Izidorné  

 

 

Köszöntjük községünk legifjabb polgárait! 

 Szabó László – Mácz Zsuzsanna                   kislányát Déliát 
 Dumitriu Miklós – Dobra Bernadette kislányát Ivettet 
 Vágner Zsolt – Ligetvári Szandra  kisfiát  Benettet 
 László Zoltán – Forintos Annamária   kisfiát  Ármint 
 Kaufmann Gergő – Molnár Katalin   kislányát Mírát 
 Roller Krisztián – Obermajer Viktória Kitti kislányát Fannit 
 Meinczinger Tamás – Kungl Zsanett  kislányát Izabellát 

 

50. házassági évfordulójukat ünnepelték: 

 Weisz Ferenc és Veisz Terézia 
 

Jó egészséget és még sok együtt eltöltött évet kívánunk nekik! 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata nevében: Kovács Györgyné anyakönyvvezető 
 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk községünk és a környék minden 
lakóját június 2-án ”A magyarpolányi művészeti 
kiállításra”, ahol helyi alkotók, művészek, kézművesek 
alkotásait láthatja a közönség. Az esemény ünnepélyes 
megnyitójára pénteken 17 órakor kerül sor a 
Tájházban. A kiállítás a Passió ideje alatt, június 17-ig 
látható az előadások napján 17 órától 20 óráig.   
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Tulipánfesztivál Edelsbachban 

 

Ebben az évben is megrendezték 
Edelsbachban április végén  a 
hagyományos tulipán fesztivált.  

Az eseményt nemcsak a 
Magyarpolányi Német 

Nemzetiségi Dalkör, a 
Magyarpolány Hangja Vegyes 
kórus, a Magyarpolányi Nem-
zetiségi Tánckar és a Magyar-
polányi Kézművesek ügyes kezű 
tagjai várták már nagyon, hanem 
Edelsbach és a környék

lakói is. Az ünnepség a reggeli 
szentmisével kezdődött, melyen a 
meghívók tiszteletére nagy 
sikerrel énekelt német egyházi 
dalokat a két magyarpolányi 
kórus. A produkciót a hívek a 

szentmise végén vastapssal 
jutalmazták. A szép templomi 
programot a megnyitó ünnepség 
követte a város főterén. Itt 
köszöntötték valamennyi 
meghívott vendéget,   

így a Grőber József polgármester 
által vezetett magyarpolányi 
csoportot is. Déltől vidám 
műsorok szórakoztatták a 
résztvevőket, amelyeken nagy 
lelkesedéssel és örömmel 
szerepeltek a vendég énekesek, 
táncosok, majd mindenki 
gyönyörködhetett a csodás tulipán 
ágyásokban és a népi vásárban. A 
szavazatok alapján a nap végére 
kiderült, hogy kié volt a legszebb 
és legérdekesebb tulipán ágyás és 
az, hogy idén ki lett a Tulipán 
királynő és az udvarhölgyei. A 
szórakoztató nap végén új 
élményekkel gazdagodva tértek 
haza a csoportok, bízva abban, 
jövőre is ápolhatják Edelsbach-al 
a kiválóan működő testvér 
települési kapcsolatot. 

Grőberné Adorján Renáta

  
Városlődön táncoltunk 
 
Az idén a Városlődi Német 
Nemzetiségi Óvoda rendezte a 
VI. Veszprém megyei Német 
Nemzetiségi Óvodák 
táncfesztiválját 2017. április 7-
én. 

Örömmel jelentkeztünk a téli 
felhívásra, hiszen eddig 
mindegyik Kinder Tanzfest-en 
szerepeltünk. A gyerekeknek 
ez a program nem jelentett 
külön felkészülést, hiszen az 
évközben tanult német 
táncokból, körjátékokból 
állítottuk össze műsorunkat. 
Ebben az évben 19 csoport vett 
részt a találkozón. A fellépések 
több részre osztva zajlottak. 
Egy blokkban 4- 5 csoport 

szerepelt. A fellépések 8-10 
percesek voltak, így végig 
lekötötték a gyerekek 
figyelmét, akik örömmel 
súgták, ha egy-egy dalt, táncot 
felismertek, amit mi is 
tanulunk már. A találkozón 17, 
a Teknőc csoportba tartozó 
gyermekkel vettünk részt. 
Szereplés előtt még volt 
bennük egy kis izgalom, de 
amint a színpadra léptek, 
mosolyogtak, énekeltek, 
táncoltak, látszott rajtuk 
élvezik a játékokat, táncokat. A 
házigazdák műsor után apró 
ajándékkal, emléklappal 
kedveskedtek a fellépőknek. 
Az óvodában vendégül látták a 
szereplőket szendviccsel, 
süteménnyel. A játszóházban 

csutkababát készítettünk és 
megismerhettük a régi  arató, 
kukoricamorzsoló, daráló 
eszközöket. Ilyenkor, amikor 
gyermekeink felvehetik 
nemzetiségi ruhájukat és 
képviselhetik közösségünket, 
látszik, hogy büszkék arra, 
hogy idetartoznak. A német 
nemzetiségi öntudatuk 
kialakulásához hozzátartoznak 
az ilyen programok. Ez úton is 
szeretném megköszönni a 
Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, hogy támogattak 
bennünket azzal, hogy 
átvállalták az utazásunk 
költségeit. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi
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Óvodabál

A jótékonyság, egy olyan 
tulajdonsága embereknek, 
amelynél fogva másokkal jót 
szeretnek tenni.  

Sajnos nagyon sokszor és 
sokféle módon kérnek tőlünk 
segítséget, gyakran nem könnyű 
eldönteni kik azok, akik 
valóban érdemesek a jó 
szándékra.  

Mi szerencsések vagyunk, hogy 
sokan gondolták úgy a mi 
intézményünket érdemes 
támogatni. Nagyon jó tudni, 
hogy olyan emberek vesznek 
körül minket, akik mindig 
segítenek nekünk, ha kell. 
Örömmel számolhatok be róla, 
hogy a Magyarpolányi 
Jótékonysági Óvodabál április 
29-én sikeres volt. 
Részvételével rengeteg szülő és 
ismerős támogatta ezt a 

rendezvényt, amit a Rozmaring 
nyugdíjas klub humoros 
jelenete indított. Ez után 
következett a zene a tánc és a 
beszélgetés az asztaloknál. 
Nagyon sokan ajánlottak fel  
értékes tombolatárgyakat, így  
nagyszerű nyereményeket 

sorsolhattunk ki. A jó zene és a 
kitűnő hangulat hajnalig 
kitartott. Mindenki nagyon jól 
érezte magát.  

A jó sikerült rendezvény tovább 
erősítette a szülők, támogatók 
és az óvoda dolgozói közötti 
összetartozást. Szerencsére 
elmondhatjuk, hogy nem csak a 
bálba, hanem minden óvodai 
programra sokan jönnek, és 
aktívan vesznek részt a közös 
munkában, játékban egyaránt.   

Az óvodabál bevételéből az 
óvodás gyermekeknek 
vásárolunk majd játékokat, 
kirándulásokat szervezünk. 
Köszönjük a segítséget minden 
támogatónknak!  

 

Némethné Penk Ildikó 

 

A nyugdíjas klubról 

A tavalyi év őszéről a teljesség 
igénye nélkül kiemelnék egy-két 
eseményt a klub életéből. Ezek 
közül nagy élmény volt a „A 
svábok bejövetele” című 
könyvbemutató, és egy erdélyi 
útról szóló élménybeszámoló. Jól 
sikerült a szellemi vetélkedőnk is, 
ahol a Falatnyi Pékség által 
felajánlott tortát a győztes csapat 
felosztotta a jelenlévők között. A 
Somvirág együttes adventi 
koncertje a megszokott magas 
színvonalú előadással 
örvendeztetett meg bennünket. 
Nagy sikert aratott a veszprémi 
Petőfi színház My Fair Lady című 
gálaelőadása. A II. féléves 
névnaposokat a „Hófehérke és a 

 

 

hét törpe„ című mese modern 
változatával leptük meg. A vidám 
jelenet megalapozta az utána 
következő zenés est hangulatát. 
Nyugdíjasaink közül 64-en vettek 
részt az ingyenes Ortopédiai 
szűrésen. Szintén az egészség volt 
a témája Dr. Mártony Géza 
előadásának, aki útmutatókat, 
tanácsokat adott a hallgatóságnak. 
Nagyon jól sikerült a farsangi 
mulatságunk, ami a „A bolond 
falu” című jelenettel kezdődött. A 
sikeres darabot később 
Balatonfűzfőn is előadtuk megyei 
szervezésben. A borminősítő 
verseny Zabó Péter somelier 
vezetésével az idei évben is sok 
érdeklődőt vonzott, ahogy  

 

 

dr. Paksi Zoltán „ A Katolikus 
vallás a XX. század diktatúráiban” 
című színvonalas előadása is. A 
költészet napja alkalmából Arany 
János születésének 200. 
évfordulóján az ő műveiből 
válogattunk. A Madách színház 
előadásában a Nyomorultak című 
musicalt néztük meg. Mindezek 
mellett 7-en informatikai 
oktatásban részesültek, elmentünk 
Zircre a megyei rejtvényfejtő 
bajnokságra, részt vettünk a 
március 15-i ünnepségen, és 
segítettünk a Bakonygyepes, 
Magyarpolány közötti útszakasz 
tisztításában, és segítettünk rendbe 
tenni a temetőt.  

                      Györkös Károlyné                      
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Pályázati Hírek 
 
Örömmel tájékoztatom falunk 
lakosságát, hogy a TOP-1.2.1-
15 (Területi Operatív Program) 
keretén belül kiírt pályázaton 
támogatást nyertünk.  
A „Komplex Turisztikai 
Fejlesztés Magyarpolányban” 
című konzorciumi meg-
állapodás keretén belül beadott 
pályamunkánkat a döntéshozók 
megvalósításra alkalmasnak 
ítélték.  
E sorok megjelenésekor 
remélhetően már aláírásra került 
az a támogatási szerződés,  
melynek eredményeként 362 
millió forintos beruházás 
kezdődhet meg településünkön. 
Ez az összeg másfélszerese 
Magyarpolány egy éves költség-
vetésének. Az igen ritka, hogy 

 
 
egy település a költségvetésével 
közel azonos fejlesztési 
lehetőséget kap. A beruházás az 
első és legfontosabb lépése 
azoknak a fejlesztési terveknek, 
melynek megvalósulása még 
több sikeres pályázatot 
indukálhat. A pályázatunkat egy 
3-as konzorcium keretében 
adtuk be, amelynek résztvevői: 
Magyarpolány Község Önkor- 
mányzata, a Magyarpolányi 
Plébánia, és a Habitus 
Alapítvány, amely egy 
mentálhigiénés szervezet. A 
pályázat keretében felújíthatjuk 
és új funkcióval tölthetjük meg a 
plébánia épületét, ami egyházi 
célokat szolgál majd. A 
melléképületek az önkormány-
zat gondozásában fognak 
működni, a Habitus Alapítvány  

 
 
 pedig egy rekreációs központot 
hoz majd itt létre. A siker az 
egész közösségünk sikere és itt 
köszönöm meg a munkát, a hitet 
és a kitartást mindenkinek, aki 
az eddigi munkákban részt 
vállalt. 
  
Remélem, hogy a lelkesedés 
töretlen marad, hiszen a munka 
oroszlán része még ez után 
kezdődik.  Zárógondolatként 
idézem az általam tisztelt és 
nagyra becsült elődöm egy 
gondolatát, miszerint ez a siker 
köszönhető azoknak, akik 
bíztató gágogásukkal segítettek 
és azoknak is, akik csak 
gágogtak. 
                             
                             Grőber József 

     polgármester

 

Ilyen volt a húsvéti 
készülődés az óvodában  

Idén is a szülőkkel közösen 
készülődtünk a húsvétra az 
óvodában.  

Tojásfa állítást és virágültetést 
terveztünk ezen a közös 
délutánon, de sajnos az idő 
nem igazán kedvezett nekünk. 
Hideg szél fújt, az eső is 
gyakran eleredt. Tojások 
díszítésével kezdtük a 
programot a csoportszobákban.  
Műanyagtojásokat festettünk 
alkoholos filccel. A kicsiknek a 
szülők segítettek, a nagyoknál 
inkább a gyermekek végezték a 
műveletet. Nekik ez már 
könnyen ment, hiszen a hét 
elején már a kifújt tojásokat 
kidíszítettük többféle 
technikával. Néhány tojásra  

 

 

 
név is került, hogy a 
kisgyerekek később is 
megismerjék saját alkotásaikat. 
A csoportszobai munkák 
keretében lehetett még 
tojástartót barkácsolni, húsvéti 
kifestőket színezni.  
Közben szerencsére az eső is 
elállt, így a kidíszített, 
felszalagozott tojásokat 
felakaszthattuk a kiszemelt 
kerti jázminbokorra, amelyet 
tojásfává változtattunk. 
Akiknek még volt kedve, 
energiája, segíthetett nekünk a 
tavaszi virágültetésben. 
Előkerültek a tavaly ősszel 
eltett kiscsizmák, amelyekbe 
most kora tavaszi virágokat 
ültettünk. Most ismét a 
kerítésre 
 
 

 
 
akasztottuk a kis növényeket, 
hogy minden nap ezek  
fogadják az oviba érkező 
szülőket és gyerekeket.  Nyárig 

fogják díszíteni óvodánk 
bejáratát. Nem csak ezek a kis 
virágok üdvözölnek naponta 
bennünket a bejáratnál.  
A kedves rönkből készült 
nyuszik az óvó nénik ügyes 
kezét dicsérik.  

         Bendesné Kovács Mária
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Sportöltöző avatás
  
A közelmúltban avatták fel a 
Magyarpolányi Sportegyesület új 
öltözőjét. Az átadó ünnepségre 
sokan voltak kíváncsiak falunk 
lakói közül.  

Az eseményre eljött Csík Ferenc a 
Veszprém megyei Labdarúgó 
Szövetség igazgatója, Grőber 
József falunk polgármestere, 
György Béla a Magyarpolányi 
Sportegyesület vezetője, valamint 

Polt János az egyesület technikai 
vezetője. Magyarpolány csapata a 
Devecserrel vívott mérkőzés előtt 
vette birtokba az új létesítményt. 

A jelenlegi pálya 30 éve épült és 
az eltelt időben nagyobb 
beruházás nem történt, emiatt a 
régi infrastruktúra elhasználódott, 
korszerűtlenné vált.  

Az új öltöző ötlete öt évvel ezelőtt 
merült fel, és egy sikeres pályázat 
3 éve adta meg a lehetőséget egy 
megfelelő színvonalú épület 
létrehozására. Az építkezés tavaly 
kezdődött. A teljes költségvetés 

43 millió Ft volt, amiből 13 
milliót az önkormányzat 
biztosított, a többi pályázati pénz, 
és a cégek társasági adójából 
származó bevétel.  

A 200 nm-es létesítményben alul 
két öltöző kapott helyet, 
mosdókkal, két bírói öltözővel. A 
szertárban végre megfelelő 
körülmények között tárolhatják az 
eszközöket.  Az épületben 
szurkolói mosdót is kialakítottak 
természetesen külső bejárattal.   

Az emeleten egy 110 nm-es klub 
helységet hoztak létre, ahol a 
játékosok szabadidejükben is 
együtt lehetnek. Itt asztalok 
székek, televízió áll majd a 
fiatalok rendelkezésére, hogy 
közösen nézhessenek 
sporteseményeket, olimpiát, 
világbajnokságokat.  

A konyhában kávét, teát 
főzhetnek, de rossz idő esetén egy 
pörkölt is elkészülhet, sőt főzésre 
a 20 nm-es teraszon is lesz 
lehetőség.  

A létesítmény célja tehát nemcsak 
a sportélet, hanem a közösségi lét 
erősítése is, hogy a csapat ne csak 
a pályán, hanem a szabadidejében 
is csapat legyen. Ma már a pálya 
is megfelel a legújabb 
elvárásoknak: locsoló berendezés 
gondoskodik a fű frissességéről, 
amit kis-traktorral gondoznak. 

Csepi Anikó

 
Utcakönyvtár 
Mindig nagy öröm, ha szép és 
hasznos dolgokkal találkozik az 
ember. 
 Tavaly nyár óta működik két 
“utcakönyvtár” is falunkban. Az 
egyik a Köztéren, a 
buszmegállóban, a másik a 
Fenyves boltnál. A kirakott 
könyveket olvasni viszik az 
emberek és már többen, többször 
töltötték fel a készletet. .Jó látni, 
amikor a buszsofőr leszáll, 
visszatesz egy könyvet s vesz egy 
másikat, vagy a várakozó utasok 

lapozgatják őket. El lehet vinni, 
meg lehet tartani őket. Ha még 
eddig nem tették, próbálják ki. 
Teljesen más élményt nyújt az 
olvasott szöveg, mint a képi 
megjelenítés, mert mindenki a 
saját “képzelet-mozijába“ ül be. A 
lelke mélyén  minden ember 
szeret olvasni, csak van aki még 
nem találta meg a kedvenc 
könyvét. A jó könyvek mindig 
igazat mondanak, akkor is, ha 
olyat írnak le, ami nem történt és 
nem is történik meg. Minden 
olvasott könyv egy-egy újabb 

megélt élet! Hát éljünk, ismerjünk 
meg a könyvek által embereket, 
tájakat, szokásokat, érzéseket.  
Ebben a könyvtárban csak néha 
kell rendet rakni, nem tépik, 
dobják, szakítják, vigyázzák a 
könyveket. Elfogadták, 
használják, olvasnak az emberek.  
Én úgy gondolom, ha megtöltjük 
az elménket jó és tiszta 
gondolatokkal, a rosszaknak már 
nem marad helyük.  

Pintér Kata 

 


