
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018. augusztus A KÖZSÉG LAPJA 24. évfolyam 3. szám      

 

 
 

DÓZSA UTCAI JÁRDA ÁTADÁSA! 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 

Magyarpolány életében egy régen várt pillanat érkezett el, melynek eredményeképpen a Dózsa utcai járdát 
a gyalogosforgalomnak átadjuk. Hosszú idő telt el az utolsó járdaépítés óta, de reményeink szerint a 
következő járdaszakasz építésére nem kell ennyit várni. A már ismertetett okok miatt önerős beruházásban 
valósítottuk meg a szeptember 1-jén 14 órakor átadásra kerülő járdaszakaszt, mely beruházás végelszámolása 
még nem történt meg, de a költségek elérik a 76.5 millió Ft-ot. Honnan volt ennyi pénz? Az általam feltett 
kérdésre válaszolok, és egyúttal köszönetet mondok a két cikluson keresztül a polgármesteri posztot betöltő 
Polt Ritának és képviselőtestületeinek, akik kellő muníciót hagytak örökül, melyet az elmúlt években tovább 
tudtunk gyarapítani. Ebből is látszik, nem egy, hanem 12 év következetes munkája érett be és testesült meg. 

A nemzeti szalag átvágását értelmezhetjük úgy is, hogy eldördült a startpisztoly és innentől kezdve 
folyamatosan tudok majd beszámolni egy-egy fejlesztés indításáról, vagy elkészültéről. A beruházások 
velejárója a közösségi terek áthelyezése, esetleges szüneteltetése, vagy a forgalom ideiglenes korlátozása. 

Mindezen kellemetlenségek aztán feloldódnak szépen felújított középületek átadásában, a korábbi 
lehetőségek kibővülésében és új funkciók kialakulásában. Ehhez kérem a türelmüket megértésüket és 
segítségüket. 
 
                                                                                                                                 Tisztelettel: Grőber József 
                                                                                                                                                         polgármester 
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1000  ÉVES FALVAK NAPJA BAKONYBÉLBEN 
 

Magyarpolány meghívást kapott a bakonybéli 
Szent Mauríciusz Monostor megalapításának ezre-
dik évfordulója alkalmából rendezett „1000 ÉVES 
FALVAK NAPJA”-ra Bakonybélbe augusztus 4-én. 
Az alapító okirat nem maradt fenn, de az adomá-

nyokat Szent László király az 1086-ban kiadott 
Invertáriumban megerősítette. Az ebben felsorolt 
települések közül huszonhatot - köztük Magyarpo-
lányt - sikerült azonosítani. Magyarpolányt 
Folkomár ispán - aki III. Béla király kardhordozója 
volt - adományozta a Béli Apátságnak két ekealja 
földdel és négy házanépével. Községünket Grőber 
József polgármester, Kozma László alpolgármester 
és a település két művészeti csoportja képviselte a 
rendezvényen. 

Megérkezésünk után kisvonattal vittek minket az 
árnyas, fákkal körülvett Borostyán-kúthoz, ahol me-
seszép kis kápolna is áll. A legenda szerint Szent 
Gellért itt töltött el néhány évet remeteségben. Há-

rom forrás fakad a kápolna előtt, amelyet kőből ra-
kott medencével foglaltak kútházba. 

Megtekintettük a Tájházat, majd visszatérve a 
rendezvényhelyszínre, finom ebéddel vendégeltek 
meg bennünket, s már kezdődtek is a színes progra-
mok. 

Nagy sikerrel szerepelt falunk két kórusa: a Ma-
gyarpolány Hangja Vegyeskar és a Német Nemzeti-
ségi Kórus Grőberné Adorján Renáta vezetésével. A 
sok stand közül (némi elfogultsággal) talán a 
magyarpolányi volt a legszebb: kiadványok, helyi 
termékek, valamint a szövőklub gyönyörű munkái 
kerültek kiállításra. 

Az egész napos vidám hangulat, a vendégszeretet, 
a lenyűgöző előadások mind-mind maradásra kész-
tettek bennünket, de este hétkor jött értünk a busz. 
Maradtunk volna még…    KÖSZÖNJÜK! 
 

                                                                                                                          Krisanné Papp Andrea 
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  CSOLNOKI LÁTOGATÁS 
 

Régi meghívásnak tettünk eleget július 29-én. Két évvel ezelőtt látogatott hozzánk a Csolnoki nyugdíjas 
klub, és azóta is folyamatosan hívtak bennünket, hogy visszaadhassák a szívélyes vendéglátást. 

Ez a gyönyörű település Esztergom közelében, dimbes-dombos utcáival, rendezettségével sok szép látniva-
lót kínált. Minden év július utolsó hétvégéjén rendezik a 3 napos Falunapi ünnepségeket - a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub szervezésében -, aminek utolsó napjára a Nemzetiségi délutánra vol-
tunk hivatalosak. 

 
Délelőtt az Esztergomi Bazilikában vettünk részt a 

szentmisén, majd egy Párkányi villámlátogatás után 
érkeztünk Csolnokra. A nyugdíjas klub tagjai terített 
asztallal fogadtak bennünket, majd a finom sütemé-
nyek, kávé, italok fogyasztása után bemutatták a táj-
házat, ahol természetesen sok hasonló berendezési és 
használati tárgyat láttunk mint a magyarpolányi Táj-
házban is, de attól eltérőek is akadtak. Észrevehető 
volt a régi hagyományok megbecsülése, a tárgyak 
megóvása.  

A rendezvény helyszíne az erdő széli ligetben felál-
lított sátorban volt. A nagy hőség elviselhetőbbnek bizonyult ebben a szép környezetben. 

A helyiek számára ismerős tánccsoportok, kórusuk műsorát színesítette Magyarpolány mindhárom kórusá-
nak színes, színvonalas előadása, amit nagy tapssal jutalmaztak az ünnepség résztvevői. 

A műsorok után szintén megvendégeltek bennünket, és eljött a búcsúzkodás ideje. Felvetődött egy jövőbeli 
kapcsolat lehetősége, egymás kultúrájának, életének jobb megismerésére. 

A háromórás út után kissé fáradtan ugyan, de élményekben gazdagon érkeztünk haza. 
 

                                            Györkös Károlyné 
 

 
 
ÓVODAI  INFORMÁCIÓK 

 
Bölcsődei férőhely biztosítása minden települési önkormányzat törvényi kötelezettsége. Szerencsére ezt 

nem önerőből kell kialakítani, hanem TOP-os pályázaton nyert összegből. A pályázat egyik szigorú szabálya 
a sok közül, a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Sajnos elhúzódott, ezért a munkálatok csak augusztusban 
kezdődhettek el. Nagyon jó ütemben halad, és novemberben bizonyára visszaköltözhetünk a bölcsődésekkel 
és az óvodásokkal egy megújult, modern épületbe. 

A bölcsődéseket ideiglenesen Magyarpolány Dózsa u. 6. szám alatt, (Polgármesteri Hivatal oldalában), az 
óvodásokat pedig Ajkán a Patakparti Óvodában (Ajka Béke u. 33.) fogadjuk. 
Szakhatósági engedélyeket megkaptuk: Katasztrófavédelem, ANTSZ, Kormányhivatal. Ajkán is szeretettel 
várnak bennünket. 

Buszjárat szeptember 3-án Magyarpolány Köztérről 7.45-kor indul, vissza pedig 16 órakor a Patakparti 
Óvodától. Ajkán az óvodánk nyitva tartása változatlan: 6.45-től 16.45-ig. 
Szeptember első hetében összevont szülői értekezletet tartunk Ajkán, az óvoda tornaszobájában. Pontos idő-
pontról tájékoztatást adunk. 
 FIGYELEM!   Az óvoda udvara jelenleg munkaterület, belépni tilos és balesetveszélyes!  

A közben felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok az óvodai mobiltelefonon (20/284 1998). 
Köszönöm a türelmet és az együttműködést! 

                                           
                                                                                                                          Némethné Penk Ildikó 
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HELYREIGAZÍTÁS 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
A Polányi Hírmondó legutóbbi számában megjelent, „Az újjászületésnek indult Papkert” című cikk-
re a következő helyreállítási kérelem érkezett, amelyet változtatás nélkül közlünk: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Szeretnék kiigazítást kérni a Polányi Hírmondó legutóbbi, 2018 júliusi számában megjelent “ Az új-
jászületésnek indult papkert “ című cikkel kapcsolatban. 
A cikkben a Passió ideje alatt a paplakban kiállító művészek listája hézagos, mivel három alkotót ki-
hagytak a cikk mélyen tisztelt szerzői – akik vagy nem nézték meg a kiállítást, vagy ha megnézték, 
nem látták (csupán szerény személyem több munkát/grafikát állított ki, mint az összes többi művész 
együttvéve) ... 
Tehát a pótlandó művészek: Dienes Szilárd (bár nem az én kompetenciám felhívni rá is a figyelmet, 
de ő is lemaradt a felsorolásból, ezért így érzem korrektnek) 
                                              Szalay Berta (aki Szalay Györggyel közös gyermekünk) 
                                              Szegszárdy Ildikó 
                                                                                         Tisztelettel: 
 
                                                                                                                          Szegszárdy Ildikó  
                                                                                                                              grafikusművész” 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FELHÍVÁS 
 
Kedves Magyarpolányiak! 
 
Virágoztassuk fel együtt az elkészült új járdaszakasz melletti „támfalat”!  

A napokban tervezzük beültetni a Nákovicsék előtt lévő támelemeket évelő virágokkal, sziklakerti 
növényekkel. Erre a szakaszra nagyon kedvezményes áron sikerült egy szombathelyi kertészettől az 
évelő növényeket beszerezni. Azonban az Iskola utca és az Óvoda közti támfal már méretében és 
költségében is nagyobb falat. 

Szívesen vennénk, ha a lakosság bármilyen évelő növény felajánlásával hozzájárulna a támfal ezen 
szakaszának „felvirágoztatásához”. A virágok beültetésének szakmai felügyeletét, elhelyezését, lát-
ványtervét mindkét helyszínen Szabadosné Farkas Kata végzi, akinek az önzetlen segítségét ezúton 
is köszönöm. 

A felajánlott virágokat köszönettel várjuk a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy 
hívják Krisanné Papp Andreát a 06 70 609 8025-ös telefonszámon, aki szívesen házhoz megy értük. 
Segítő közreműködésüket előre is köszönöm! 
                                                                                          Üdvözlettel:                    Grőber József 
                                                                                                                          polgármester 
  
 

Kiadja: Magyarpolány Község Önkormányzata 
              Kiadásért felel: Grőber József polgármester Tel: 88/503-820  Email: hivatal@magyarpolany.hu 



 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ  
családi nap a Tájházban 

2018. szeptember 1. szombat  
 
                                  

 
 
PROGRAMOK:                                                                                                      
 
    9-12-ig:      ügyességi népi játékok  
    9-15-ig:      vízifoci 
    9-18-ig:      körhinta, légvár 
  10-12-ig:      csuhézás, fonás 
      11:00:       zenés gyermekműsor                                        
      13.00:       ebéd mindenkinek a Tájház udvarán 
 
      14.00:       Dózsa utcai járda ünnepélyes átadása 
                        a Polgármesteri Hivatal előtt                             
                       Beszédet mond Dr. Kovács Zoltán  
                       országgyűlési képviselő és                             
                       Grőber József polgármester                                                       
      15.00:       Magyarpolányi Nemzetiségi Dalkör fellépése                                         
                       Magyarpolány Hangja Vegyeskar fellépése 
                       Német Nemzetiségi Tánckar fellépése                                                          
      16.00:       Bűvész-show 
 15:00-tól:      lufibohóc, arcfestés, csillámtetoválás   
      17:00:       Rudi bohóc műsora 
 
   közben:    helyi termékek, kürtőskalács, vattacukor, jégkása, popcorn,  kirakodóvásár, büfé 

 
 
      Minden gyermek finomságot kap! 

 
 
 

 

  14-19 óráig ingyenes kisvonat közlekedik Magyarpolány területén! 
(Indulás-érkezés a Tájház előtti téren) 

 
9:00-tól kispályás labdarúgó torna a focipályán! 
Csapatok jelentkezését várjuk a 06 30 467 8014-es telefonszámon.  ( Unger Róbert ) 
 
 
 
közben:    VÉRADÁS a Faluházban 10-13 óráig     „Mert segíteni jó!” 
 
 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 
A PROGRAMOKRA  A BELÉPÉS INGYENES! 

 



 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI NAP 

 
2018. szeptember 8.  szombat 

 
 

       14:30              „Az orvosság nem a feledésben, hanem a megemlékezésben van’’  

                             A kitelepítés 70. évfordulója alkalmából alkotott szobor ünnepélyes avatása és megáldása                                  
                             a Főtéren 
                             Köszöntőt mond Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és Grőber József polgármester 
                             A szobrot megáldja: Sándor Mihály plébános 

        15:00           Német nyelvű Szentmise a templomban  

                             Celebrálja: dr. Takáts István érseki kancellár        

        16:00           Ünnepi műsor a Faluházban 

                             FELLÉPŐK: 
                                Magyarpolányi Óvodások 
                                Magyarpolány Hangja Vegyeskar 
                                Gannai Asszonykórus 
                                Magyarpolányi Német Nemzetiségi Tánckar és gyermek-           
                                tánckar 
                                Úrkúti Német Nemzetiségi Dalkör 
                                Magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör 
                                Városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes 
           
 

   SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 

    Wo Glaube ist, da ist Liebe 
   Wo Liebe ist, da ist Frieden 
   Wo frieden ist, da ist Segen 
    Wo Segen ist, da ist Gott 

   Wo Gott ist, da ist keine Not 


