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2019. augusztus A KÖZSÉG LAPJA      25. évfolyam 3. szám      

 
HŐSÖK NAPJA 
 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Magyarpolány Község Önkor-
mányzata közös rendezvényeként a Hősök Napja alkalmából megemlékezéssel egybekötött első világháborús 
emlékműavatást tartottak, katonai tiszteletadás mellett a temetőben.  

A háborúban elesett, az életüket a hon védelmében feláldozott katonákra emlékezve Grőber József elmond-
ta, két nyertes pályázatnak köszönhetően, méltó tiszteletadásként megújult az emlékmű – a Dienes Attila 
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész által alkotott szoborkompozíció – és a hősök tiszteletére állított 53 
kopjafa. 

 „A meditáció az élet és a halál értelme felett című szoborcsoport felújítása példázza, hogy kötelességünk 
ápolni hőseink emlékét. Hiszem, hogy bárhol nyugodnak szerte Európában jeltelen sírokban, ezen a napon 
lelkük mégis hazaszáll, és ez mindaddig így lesz, míg emlékezünk rájuk” – jegyezte meg a polgármester. 

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Németh Szilárd kifejtette, a magyarság hosszú, nehéz 
történelme során a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt – fegyverrel vagy anélkül – a magyar nem-
zet védelmében, illetve vállalt vértanúhalált. Tetteik hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar állam. 

 „Hőseink példája a 21. században erőt ad és figyelmeztet arra, hogy az európai békét, hazánkat, keresztény 
értékeinket csak közös akarattal és bátor tettekkel tudjuk megvédeni” – mondta Németh Szilárd. 

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő megjegyezte, száz éve, az első világháborúban 600 ezer magyar 
katona halt hősi halált. Fontos fejet hajtani emlékük előtt s üzenetüket meghallani: miszerint a béke minden-
nél előrébb való. Hozzátette, a Kormány, a Honvédelmi Minisztérium prioritásként kezeli a hősök emlékét.  

A megemlékező imákat Takács Tamás ezredes, Oláh Emil ezredes és Sándor Mihály plébános mondta el. 
A tiszteletadás a magyarpolányi kórusok műsorával, koszorúzással és katonai díszsortűzzel zárult. 
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A KOMPLEX TURISZTIKAI TERMÉKCSOMAG KIALAKÍTÁSA MAGYAR-

POLÁNYBAN CÍMŰ, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 KÓDSZÁMÚ PROJEKT 

PROJEKTINDÍTÓ SAJTÓKÖZLEMÉNYE 

 
A TOP-1.2.1-15 azonosító számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. 
pályázati felhívás célja olyan térségi szintű̋ turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fej-
lesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések 
valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt kepéző kulturális, épített, 
természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílt lehetőség a térség gazdaságának diverzifikáció-
ja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. 

Ezen konstrukcióra Magyarpolány Község Önkormányzata és a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány által alkotott Kon-
zorcium sikeresen pályázott, így az alább részletezett, „Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolány-

ban” című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 kódszámú projekt megvalósítására 362 millió forint vissza nem térítendő 
támogatás lehívására nyílt lehetőség. 

Projekt céljai: A Magyarpolány térségi szinten kiemelkedő vallási értékének fenntartható gazdagítása, 21. századi mi-
nőségi és kényelmi színvonal elérése, az elérhető szolgáltatások fejlesztése, bővítése, a település új szolgáltatási ele-
mekkel történő bővítése. Hazánk egyik vallás- és kultúrtörténeti értékének turisztikai vonzerővé fejlesztése, az épületek 
hazai (vallási) turizmusba történő minél szélesebb körű és mélyebb szintű bekapcsolása. A hazai vallási turizmus erősí-
tése, vendégforgalom növelése, rendezvények, programok tartására alkalmas rendezvénytér kialakítása, vendéglátás 
minőségi fejlesztése, kapacitások növelése, a turisztikai alapinfrastruktúra fejlesztése. A turisztikai szezonalitásának 
mérséklése, 270 napos elérhetőségének biztosításával, időjárástól független projektelemek kialakításával.  

A projektben 3 turisztikai elem (pillér) kerül kialakításra: 1. vallás, 2. ökotudatosság, 3. testi-lelki egyensúly 

1. Vallás: Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont 

A fejlesztés az Önkormányzat tulajdonában álló, Magyarpolány 672/1 hrsz alatti ingatlanon valósul meg, új 
építmény felépítésével, mely a Jézus életét bemutató kiállítás helyszíne, ahol a golgotáig / passióig vezető élet-
út főbb elemei kerülnek bemutatásra. 

Passió múzeum termei: a stációk jelentésének kifejtése, filmek, zenék, értelmezések, versek, művészeti feldol-
gozások a nagyvilág jelenlegi és múltbéli passiójátékairól, a római korig visszanyúlóan. Unikális kínálati 
elemként a program beépülő részévé válik a pünkösdkor Magyarpolányban megrendezett Passió, mely a 
Veszprém Megyei Értéktár része, és 2001 óta az Europassió szövetség tagja. Kálvária múzeum: a világ jelenle-
gi Kálvária építményeinek bemutatása. Hazai, nemzetközi kitekintés, művészettörténeti és építészettörténeti 
visszatekintés a múlt kálváriáira. A helyi kálvária építésének története. 

2. Ökotudatosság: játszva tanítás és az élethosszig tartó tanulás jegyében Zöld Élet Bemutató Központ létrehozása 
a Művelődési Ház felújításával és bővítésével, valamint –ingatlanvásárlást követően- 470 és 471 hrsz alatti in-
gatlanokon bel- és kültéri modellkertek létrehozásával.  

A bemutató központ otthont ad a fenntarthatóságnak, a tradíciók és az innovációk ötvözésével. A házban a 
helyben megtermelt és előállított termékek széles palettájából összeállított ajándékbolt kap helyet. 

3. Testi-lelki egyensúly:  

A Habitus Mentálhigiénés Alapítvány által -mint konzorciumi partner - a Lélekzug Tréning Központ kerül 
létrehozásra, mely összefogja a három kínálati elemet kerek egésszé téve a turisztikai attrakciót, ahol a 
szervezett tréningek, táborok magukba foglalják a másik két projektelem programjait, szolgáltatásait is.  

A Lélekzug Tréning Központ önismereti turizmust életre-hívó mintaprogramja, a családok életmód-
magatartásának rövid-, és hosszú távú javítását célozza! A Lélekzug dinamikusan változó programok, testi és 
lelki gyakorlatok helyszínévé válik, ahol a gyermekektől, szülőkön, menedzsereken át a nyugdíjasokig, 
mindenki talál számára hasznos programot, legyen szó akár egy, vagy többnapos turnusról.
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IDÉN IS SIKER VOLT A PASSIÓ 

 
A rendkívül jó időjárásnak, valamint Dávid Roland (Jézus) játékának, s természetesen a szereplők nem 

múló lelkesedésének is köszönhetően 2015 óta a legnagyobb sikert idén érte el a Magyarpolányi Passió! 
Minden előadás szinte teltház volt (csak itt-ott akadtak üres helyek), Pünkösd vasárnapján pedig pótszékeket 
is ki kellett rakni. 
 

A jegyekből 3.454.000 Ft bevétel származott, mely jól mutatja, hogy kedvezőbb jegyárakkal jobb ered-
ményt érhetünk el. A Templom-napja bevétele 200.000 Ft volt, melyet az Önkormányzat templomunk javára 
ajánlott fel. Ezt ünnepélyes keretek között, a Passió záró rendezvényén adta át Grőber József polgármester 
Sándor Mihály atyának. 

 
Természetesen, mint minden évben, idén is több támogatónktól kaptunk anyagi vagy természetbeni támo-

gatást. HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK NEKIK! Egy sikeres pályázat, valamint az Új Színházért Alapítvány tá-
mogatása után az idei mérleg pozitív: 1.100.000 Ft úgy, hogy Magyarpolány Község Önkormányzatának eb-
ben az esztendőben nem kellett a Magyarpolányi Passió lebonyolítására pénzügyi támogatást nyújtania. 

 
Nem utolsósorban: KÖSZÖNJÜK a szereplőknek, kórustagoknak, hogy évről-évre, szabadidejüket felál-

dozva eljönnek a templomdombra, s előadják a világ legszebb történetét! 
 
                                                                                                                                     Krisanné Papp Andrea 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet   

„Dolgozz Magyarpolányban!” ösztöndíjprogramról  
 

 
1. A támogatás célja: 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata ösztönözni kívánja a község lakói körében a diplomás pályakezdőket, 
szakképzettséggel rendelkező fiatalokat annak érdekében, hogy tanulmányaik befejezését követően a község-
ben helyezkedjenek el, ezzel is segítsék a hiányzó szakemberek pótlását. Jelen pályázati kiírás meghatározza 
azoknak a körét, akik az ösztöndíjat igénybe vehetik. 
 
2. A támogatási formája:   
A „Dolgozz Magyarpolányban!” elnevezésű ösztöndíjpályázat több ütemben, 2019. augusztus 1. - 2021. 
május 31. időszak között az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Ajka térségében” című pályázat keretében rendelkezésre álló források terhére kerül kiosztásra.  
Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig pályázható meg. 
Az ösztöndíj évente a szorgalmi időszakra, illetve a tanfolyam időtartamára folyósítható és évente maximum 
10 fő részére állapítható meg. 
 
3. Az igényelhető támogatás mértéke: 30.000 Ft/hó 
 
4. Pályázatot nyújthat be, aki:  
 

a) 16. életévét betöltötte és szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszony-
nyal rendelkező tanuló,  

b) 16. évét betöltötte és szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal 
rendelkező tanuló, 

c) 18. évét betöltötte és felsőoktatási intézmény alapképzésén, mesterképzésén, vagy osztatlan képzés 
nappali tagozatán végzi tanulmányait, 

d) Magyarpolányban munkahellyel rendelkező foglalkoztatott, aki felsőoktatási intézmény alapkép-
zésén, mesterképzésén, vagy osztatlan képzés levelező tagozatán tanulmányt folytat, átképzésben 
részt vevő hallgató, vagy 

e) Magyarpolányban munkahellyel rendelkező foglalkoztatott, aki a munkakörének megtartásához 
szükséges OKJ-s, egyéb regisztrált továbbképzésen, illetve szakképzésben folytat tanulmányokat.  

 
5. A pályázat benyújtásának módja: 
Érvényes pályázat kizárólag a Képviselő-testület a „Dolgozz Magyarpolányban!” ösztöndíjprogramról szóló 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, a pályá-
zati kiírásban meghatározott dokumentumok csatolásával és a határidő betartásával nyújtható be. 
Hiányos pályázat esetén az Önkormányzat hiánypótlásra ad lehetőséget. Erre a felhívást követő 5 munkana-
pon belül, írásban van lehetőség. 
 
A pályázati adatlap és a módosítási kérelem beszerezhető a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(a továbbiakban: Hivatal), vagy letölthető a www.magyarpolany.hu internetes honlapról. 
 
6. Kötelező mellékletek: 

a) pályázati adatlap, 
b) karrierterv, 
c) tanulói/hallgató jogviszony igazolása, 
d) tanulmányi eredményt tartalmazó bizonyítvány másolata, 
e) munkaszerződés/munkáltatói igazolás 
f) lakcímkártya másolata. 
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7. A pályázat benyújtásának határideje:   
 
Az ösztöndíjra vonatkozó pályázatot Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi be-
nyújtási határidőkkel írja ki: 

a) Nappali és levelező rendszerű közép, illetve felsőoktatás esetében: 
aa) 2019. szeptember 15-ig, támogatás 2020. május 31-ig. 
ab) 2020. szeptember 15-ig, támogatás 2021. május 31-ig. 

b) OKJ-s képzés, illetve szakma tanulása esetében 2019. augusztus 31-től - 2020. szeptember 15-ig fo-
lyamatosan. 

 
8. A pályázat elbírálása 
 
(1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázatot Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. 
(2) Ha a pályázók száma meghaladja a rendelet 3. §-ában meghatározott támogatható létszámot, a pályáza-

tok elbírálásánál előnyben részesíti azt a hallgatót, akinek a részére valamely munkáltató nyilatkozattal 
vállalja, hogy a szakvégzettség megszerzése után magyarpolányi munkahelyen biztosít foglalkoztatást. 

(3) A pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. Ameny-
nyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szer-
ződés megkötésének tervezett időpontjáról. 

 
9. A pályázati támogatás igénybevétele: 
 
(1) A pályázatot elnyert tanulóval/hallgatóval Magyarpolány község polgármestere támogatási szerződést 

köt. 
(2) A pályázatot elnyert tanulónak/hallgatónak a támogatási szerződés megkötése után minden hónap 15. 

napjáig a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik az ösztöndíj utalásáról. 
(3) A felsőoktatási ösztöndíj kizárólag az aktív tanulói/hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható. A 

tanulói/hallgatói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.  
 
 
10. A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: 
 
(1) Ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a tanuló, hallgató, aki évközben tanulmányait megszakítja, vagy a 

félévét halasztja, vagy vizsgaidőszakát eredménytelenül fejezi be. 
(2) A tanulmányait megszakító, elhalasztó ösztöndíjban részesülő tanuló vagy hallgató e tényt írásban köte-

les Magyarpolány község polgármesterének bejelenteni, aki intézkedik az ösztöndíj folyósításának meg-
szüntetéséről és a jogtalanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről. 

(3) A jogosulatlanul felvett támogatást - a mindenkori érvényes jegybanki kamattal növelt összeggel együtt - 
vissza kell fizetni.  

(4) A polgármester eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől, ha az igénybevevő bizo-
nyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli okból történik. 

 
11. Konzultáció 
 
A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a polgármester biztosít ügyfélfogadási időben, szemé-
lyesen. 
 
 
 Grőber József 
 polgármester 
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MAGYARPOLÁNYI PAJTASZÍNHÁZ MÁSODIK ÉVADA 
 

Tordai Teri és Horváth Lili Nőkből is megárt a 

sok című előadásával indul a Magyarpolányi Pajta-
színház befogadó színházi programjainak második 
évada szeptember 28-án, szombaton. A színpadon 
egy anya és lánya története elevenedik meg, amely-
nek érdekessége, hogy a Kossuth- és Jászai-díjas, 
kiváló és érdemes művész Tordai Terinek a valóság-
ban is lánya partnere, Horváth Lili, Jászai-díjas szí-
nésznő. Kiemelt helyáras előadásukra jegyek már 
kaphatók Papp Andinál (0670 609 8025): felnőtt 
jegy 3000 Ft., diák- és nyugdíjas jegy 2000 Ft. 

Lapzártakor a további őszi programok még egyez-
tetés alatt állnak, ám az már biztos, hogy november-
ben vendégünk lesz a mai nagy mesemondó Berecz 
András is. Októberben a magyarpolányi színpadra 
idézi Svejket Mikó István, majd Fedák Sárit a Nem-
zeti Színház művésznője Szűcs Nelli., Karády Kata-

lint a debreceni színház művésznője Varga Klári, 
Edit Piafot pedig a Passió Fesztiválon is fellépő 
Neofolk együttes énekesnője Bonyár Judit. A gye-
rekeknek a Ládafia Bábszínház és a pécsi 
MárkusZínház mutat be egy-egy mesét, míg Fabók 
Mariann ezúttal a felnőtteknek mutatja be pajzán 
népi játékát, a felvidéki Csavar Színház pedig Gál 
Tamás főszereplésével gyerekeknek és felnőtteknek mutatja be egy-egy előadását. A Kossuth- és Jászai-
díjasok eme sorát további meglepetés-előadók folytatják majd. 
 
Szeretettel várjuk programjainkra régi és új nézőinket! 
 

Várszegi Tibor, művészeti vezető 
 

 
 
ISKOLAI HÍREK  
 

Június 15-én az általános iskolában 200, a művészeti iskolában 411 tanulónak ért véget 2018/19-es tanév.  
Az Erzsébet program keretében 2 napközis táborban összesen 80 gyerek vett részt. Az általános iskolában a 
„Túl az Óperencián” táborban a mesék világa volt a programok vezérfonala: kézműves foglalkozások, túrák 
mellett a gyerekek Rezibe a Dínó parkba is ellátogattak. 

A művészeti iskola „Azúr-lazúr” napközis táborában tűzzománc képek mellett, grafikai alkotások is ké-
szültek. Ők a Balatonhoz kirándultak. 
A művészetiben még 3 tehetséggondozó táborunk volt: képzőművészeti, tánc és dráma. A táborokban csak-
nem 80 gyerek vett részt. 

A nyár folyamán az alsó és felső tagozat is 1-1 digitális panelt kapott a Tankerülettől. 
Folynak a nyári karbantartás munkálatai is, készülünk a következő tanévre. 
De addig is jó pihenést, sok élményt kívánunk minden tanulónknak és szüleiknek! 
 
A tankönyvosztás időpontja: 
2019. augusztus 26. hétfő 9-12 és 13-17 óra között az alsó iskolában. 
 
                                                                                                                                        Baumgartner Zsoltné 
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ZWÖNITZI VENDÉGEK MAGYARPOLÁNYBAN 
 

A kitelepítés 70. évfordulója alkalmából szervezett zarándokutunk viszonzásaként a pünkösdi hétvégére és 
természetesen a Magyarpolányi Passióra Wolfgang Triebert polgármester úr által vezetett 21 tagú kultúrcso-
port érkezett hozzánk. A vendégek itt tartózkodásának költségeit teljes egészében pályázati forrásból finan-
szíroztuk. 

 Színes és tartalmas programot állítottunk össze részükre, amelyben volt városlátogatás, borkóstoló és in-
tegráltuk a csoportot pünkösdi fesztivál programjába, hiszen énekeltek a vasárnapi szentmisén, idősebb 
Wolfgang Triebert karnagy vezényletével, valamint felléptek a pünkösdi koncert keretében. A falunkban tar-
tott sétánk során elismerőleg szóltak a már megvalósult fejlesztésekről és érdeklődve hallgatták a rövidtávu 
beruházási terveinket, melyhez a pénzügyi fedezet már rendelkezésre áll.  

A magyarpolányi temetőben tett látogatásunk alkalmával beszéltem régóta dédelgetett vágyamról, misze-
rint szeretném a zömében 1800-as évekből származó német nyelvű síremlékeket restauráltatni, hiszen telepü-
lésünk történetének részesei és néma tanúi. Az elképzelés osztatlan sikert aratott a delegáció tagjainál és 
számomra is nagy meglepetést okozó örömteli eseményben nyilvánult meg, hiszen 2000 euró összegű ado-
mányt adtak át a munkák elkezdéséhez.  

Ismételten köszönetet mondok településünk nevében a nagylelkű adományért és remélem, hamarosan fotó-
dokumentációt tudok küldeni Zwönitzbe a már felújított síremlékekről. Lebegjen előttünk az a Szent István-
nak tulajdonított gondolat, miszerint: „Aki a múltját nem becsüli, a jövőjét nem érdemli.” 
 
                                                                                                                                                                              Grőber József 
                                                                                                                                                          polgármester 
 
A MAGYARPOLÁNYI ROZMARING NYUGDÍJASKLUB SIKERE 
 

A Magyarpolányi Rozmaring Nyugdíjasklub 2015-ben alakult Györkös Károlyné vezetésével. Azóta nem-
csak a létszámuk, hanem a programjaik és a tevékenységük is nőtt. Ha kell, akkor a ’’Szedd magad akcióban 
’’ szemetet szednek, virágokat ültetnek, szépítenek, előadásokat szerveznek, színdarabokat tanulnak be és 
adnak elő, egyházzenei koncerten énekelnek és a környék Nyugdíjas Találkozóin szerepelnek. Legutóbb Ők 
szervezték meg és adtak helyet a Német Nemzetiségi Nyugdíjas Ta-
lálkozónak Magyarpolányban. Lelkes résztvevői a helyi kulturális 
rendezvényeknek, a Magyarpolányi Pajtaszínház rendszeres 
látógatói, a falu mindig mindenben számíthat rájuk! Mindezen sok-
rétű tevékenységük ellenére júniusban egy teljesen új oldalukról 
mutatkoztak meg, ugyanis részt vettek a legrangosabb zenei szak-
mai szervezet, a KÓTA által megrendezett Aranypáva Országos 
Népzenei Minősítőn Balatonfüreden.  

A Magyarpolányi Rozmaring Nyugdíjasklub Énekkara először 
vett részt ilyen országos megmérettetésen, szemben olyan több évti-
zedes népdaléneklési múlttal rendelkező népdalkörökkel, mint az 
Alsóörsi, a Nagykanizsai, vagy a Dunavarsányi népdalkörök.  

A lelkes énekesek a napi sokrétű munkájuk mellett minden tőlük telhetőt megtettek a szép eredmény eléré-
séért. Egy hortobágyi és egy andrásfalvi népdalcsokrot tanultak meg kívülről, s türelemmel vállalták a min-
dennapi testileg és szellemileg megterhelő próbákat. Kitartó munkájuknak nagyon szép eredménye lett, mert 
a kétfordulós minősítő rendszer első fordulóján megkapták a DICSÉRŐ oklevelet, amivel továbbjutottak az 
országos verseny végső, azaz második fordulójára, ahol arany, ezüst vagy bronz minősítést szerezhetnek 
majd.  

A kórus Hortobágyi népdalcsokrát Magyar Istvánné gyönyörű citerakíséretével színesítette, a kórus mun-
káját pedig Grőberné Adorján Renáta irányította és vezényelte. Gratuláció illeti a Rozmaring Nyugdíjasklub 
Énekkarát, mint karvezető méltán vagyok büszke rájuk, valamint büszke lehet Magyarpolány Község Ön-
kormányzata és a falu minden lakója! A nyárra sok szép élményt, a további fellépésekhez pedig hasonló szép 
sikereket kívánok!                                                                                     

                                                                                                  Grőberné Adorján Renáta karnagy 
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MEGTELT AZ ÓVODA UDVARA 
 
A hagyományos családi délutánt június 12-én 
ismét hőségben tölthettük el tágabb családunk 
körében. Az óvoda közössége akkor jó, ha úgy 
élünk, mint egy nagy család, amelynek a köz-
pontja a gyermek. A dolgozóknak és a szülőknek 
is közös célja, hogy a gyermekeket felkészítsük 
az életre. Az ilyen kötetlen alkalmak, beszélgeté-
sek, közös élmények szorosabbá fűzik az együtt-
működést. Örömmel tapasztaltam, hogy a szülők, 
nagyszülők, testvérek is így gondolják, mert na-
gyon sokan eljöttek. A Buksi- suli okos kutyusait 
érdeklődve figyelték az ovisok és bölcsisek is. A 
nap végére minden apróság kezén tetkó virított, 
és a sültkolbásztól jóllakottan vizipisztolyoztak. 
Köszönöm az aktív közreműködést Mindenki-

nek! 

                                                                                                                                

TAVASZI, NYÁRI PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN 

 
 Az idén áprilisban a Zirci Benedek Elek Óvoda és Böl-
csőde adott otthont a Veszprém megyei Német Nemzetiségi 
Óvodák 8. Tánctalálkozójának. A rendezvényre tizennégy hely-
ről-köztük természetesen Magyarpolányból is- érkeztek tánccso-
portok. A Ficánka és Teknőc csoport nagycsoportos gyermekei 
közül tizennyolcan képviselték óvodánkat. Mindig nagy öröm 
előadni a tanult dalokat, táncokat; bemutatni szép sváb népvise-
letünket; illetve gyönyörködni más fellépő csoportok műsorá-
ban, ruháiban. Az idén sem történt ez másképp, gyermekeink 
bátran, ügyesen mutatták meg tudásukat; és érdeklődéssel kísér-
ték figyelemmel a többiek szereplését. A szervezők minden fel-

lépőnek ajándékkal kedveskedtek, s nem maradt el a szíves vendéglátás se. Kísérőprogramként népi játszó-
ház, kézműves foglalkozások, udvari ügyességi játékok várták a gyerekeket. 
                                                                                                                             Némethné Penk Ildikó 

NEMZETISÉGI GYERMEKTÁBOR 

Július 8. és 12. között került megrendezésre a 2. Nemzetiségi 
Tánc- és Énektábor a Faluházban, Nardai Anita vezetésével. A 
helyi tánckar gyermekcsoportja remek programokon vett 
részt: volt tánc- és énektanulás, barkácsolás, színezés, szövés-
fonás, ráadásként még csillámtetkónak is örülhettek. 
A napi séta után jól esett az ebéd, melyet a Tarka Kakas Ven-
déglőben fogyasztottak el. 
Köszönjük a segítőknek (Meinczinger Attila, Süvegesné 
Magdi, Kámi Éva, Györgyné Panni, Grőberné Adorján Rená-
ta, Antal Evelin, Nardai Melinda, Branstädter Márk, Krisanné Papp Andrea, Simon Adrienn, valamint a csa-
ládsegítő szolgálat munkatársai), hogy ezek a lelkes gyermekek ismét élményekkel telve zárták a hetet, s már 
most biztos, hogy jövőre újra találkoznak nemcsak a próbákon, de itt a táborban is.                                                                           
                                                                                                                      Krisanné Papp Andrea                                 
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PATAKI ANDRÁS MAGYARPOLÁNY DÍSZPOLGÁRA LETT 
 

 
A Magyarpolányi Passió 

utolsó előadása előtt, a temp-
lomdombon adta át Grőber 
József polgármester Pataki 
Andrásnak a kitüntető, „Ma-
gyarpolány díszpolgára” cí-
met. Pataki András elvitatha-
tatlan érdemeket szerzett az új 
Passió megírásában, életre 
hívásában és színre vitelében. 
Nélküle ez a hagyomány nem, 
vagy csak roppant nehézségek 
árán folytatódhatott volna 
2015-ben. Az új passiójáték 
mellett komoly segítséget 
nyújtott a Magyarpolányi Paj-
taszínház elindításában. 

E tevékenységeivel nagy-
mértékben hozzájárult Ma-
gyarpolány jó hírnevének öregbítéséhez, turizmusának fejlődéséhez, a kulturális élet színesítéséhez. 
 
 
 
NYÁRBÚCSÚZTATÓ – előzetes 
 

Augusztus utolsó szombatján, 31-én kerül megrendezésre a hagyományos Nyárbúcsúztató, melyet idén is 
rengeteg program színesít majd.  

Többek között ezen a napon nyílik meg a Plébánia épületében Zentai Gábor Miskakancsó kiállítása is, va-
lamint az idén 90 éves Ebele Ferenc plébános úr köszöntőjére is itt kerül sor a 15 órakor kezdődő ünnepi 
szentmise után. 

A nap részletes programját keressék a plakátokon, szórólapokon. 
 

 
 
KÖNYVTÁRI VÁLTOZÁSOK 
 

Augusztus második felében a helyi könyvtár átköltözik a Polgármesteri Hivatal Dózsa utca felőli irodaépü-
letébe. A költözés ideje alatt a kölcsönzés szünetel, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. 
Szeptembertől változatlan nyitvatartási időben várom a kedves Olvasókat! 
Nyitvatartás: 
HÉTFŐ:  16-18 óráig 
KEDD:    17-19 óráig 
CSÜTÖRTÖK:  17-19 óráig 
                                                                                                                                    Krisanné Papp Andrea 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet  
a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatásra 

 
1. A támogatás célja: 
 
Magyarpolány község lakosságmegtartó erejének növelése, a településen a folyamatos szakemberellátás biz-
tosítása, valamint a hiányzó szakemberek foglalkoztatásának elősegítése a Magyarpolány községben élő 
szakemberek lakhatáshoz kapcsolódó kiadásainak támogatásával.  
 
2. A támogatás formája:   
 
A foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás) folyósítása pályázat 
alapján történik. A pályázat 2019. augusztus 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakban, több ütemben az 
„EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pá-
lyázat keretében rendelkezésre álló források terhére kerül kiírásra és kiosztásra. 
A lakhatási támogatás a pályázó által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott pénzbeli támogatás, amely elsősorban a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, közös költség, szemét-
szállítási-, bérleti vagy albérleti díj, valamint lakáscélú hitel kifizetéséhez, a tüzelőanyag megvásárlásához 
használható fel. 
A lakhatási támogatást az Önkormányzat egy évre állapítja meg, és a szerződéskötés napjától folyósítja, leg-
feljebb 2021. május 31-ig. A támogatás támogatási időszakonként (évente), legfeljebb 20 fő pályázó részére 
állapítható meg.  
 
3. Az igényelhető támogatás mértéke: 30.000 Ft/hó 
 
4. Pályázatot nyújthatnak be: 
 
azok a magyar állampolgárok, akik Magyarpolány községben lakcímmel rendelkeznek, életvitelszerűen Ma-
gyarpolányban élnek és  

a) a településen állami vagy önkormányzati fenntartásban működtetett szolgáltatások területén dol-
goznak, vagy  

b) a településen hiányszakmában (a helyi ipari vállalkozások jelzése alapján – egy-egy időszak igé-
nyeit figyelembe véve – meghatározott szakmák) foglalkoztatott szakemberek, és 

c) rendelkeznek a munkáltató ajánlásával, és akik vállalják, hogy a támogatás folyósításának ideje 
alatt a munkahelyüket megtartják.  

 
5. A pályázat benyújtásának módja: 
 

a) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázatot Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-
testülete írja ki minden év szeptember 15. napjáig.  

b) Érvényes pályázat kizárólag a Képviselő-testülete a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási 
programról szóló önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti formanyomtatványon (pályá-
zati adatlap), a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok csatolásával és a határidő betar-
tásával nyújtható be.  

c) Hiányos pályázat esetén az Önkormányzat hiánypótlásra ad lehetőséget. Erre a felhívást követő 5 
munkanapon belül, írásban van lehetőség. 

d) A pályázati adatlap és a módosítási kérelem beszerezhető a Magyarpolányi Közös Önkormányzati 
Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal), vagy letölthető a www.magyarpolany.hu internetes honlap-
ról. 
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6. Kötelező mellékletek: 
     a) pályázati adatlap, 

b) munkaszerződés, 
c) munkáltató ajánlása (rendelet 2. melléklet), 
d) lakcímkártya másolata, 
e) a pályázó által lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák (tulajdon esetén), 
f) érvényes lakásbérleti vagy albérleti szerződés (bérlői jogviszony esetén) vagy 
g) lakáscélú hitelszerződés. 

 
7. A pályázat benyújtásának határideje:   
 
Az ösztöndíjra vonatkozó pályázatot Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete írja ki az 
alábbi benyújtási határidővel: 2019. augusztus 1-től - 2020. szeptember 15-ig folyamatos. 
 
8. A pályázat elbírálása 
 
(1) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázatot Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

bírálja el.  
(2) Amennyiben a pályázók száma meghaladja a 3. §-ban meghatározott támogatható létszámot, a képviselő-

testület a pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti azt a pályázót, aki:  
a) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban létesített munkaviszonyt, 
b) a háztartásában kettő vagy több gyermeket nevel.  

(3) Nem részesíthető lakhatási támogatásban az a pályázó, aki  
a) a lakásába albérlőt fogadott be,  
b) nem tartózkodik életvitelszerűen a lakásában,   
c) a közüzemi szolgáltatóknál vagy az albérleti- vagy lakásbérleti díj vonatkozásában két hónapot 

meghaladó hátralékot halmozott fel. 
 
A pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben 
a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkö-
tésének tervezett időpontjáról. 
 
9. A pályázati támogatás igénybevétele: 
 
(1) A pályázatot elnyert munkavállalóval Magyarpolány község polgármestere támogatási szerződést köt.  
(2) A pályázatot elnyert munkavállaló részére a támogatási szerződés megkötését követően minden hónap 

15. napjáig a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal utalja a lakhatási támogatás összegét.  
(3) A lakhatási támogatás kizárólag a rendelet 2. §-ában meghatározott munkaviszony fennállása és aktív 

időtartama alatt folyósítható.   
(4) A lakhatási támogatásban részesülő munkavállaló a támogatás felhasználásáról - számla benyújtásával - 

köteles félévente elszámolni Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé. 
(5) A lakhatási támogatásban részesülő köteles 8 napon belül bejelenteni a jogosultság feltételeiben (munka-

viszony, lakcím, háztartásban élők száma, lakástulajdon-szerzés, bérleti jogviszony változása, közüzemi 
díjtartozás stb.) bekövetkező változást Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé.  

 
10. A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: 
 
(1) A lakhatási támogatásra jogosulatlanná válik az a munkavállaló, akinek 

a) a rendelet 2. §-ban meghatározott munkaviszonya vagy lakcíme megszűnik, 
b) a jogosultság feltételeiben olyan jelentős változás történik, amely kizáróvá teszi a támogatás 

folyósítását, 
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c) a közüzemi díj esetében két hónapot meghaladó hátralékot halmozott fel, vagy az albérleti- 

vagy lakásbérleti díj vonatkozásában két hónapot meghaladó hátralékot halmozott fel, továbbá 
aki 

d) nem tesz eleget a rendelet 6. §-án meghatározott bejelentési és elszámolási kötelezettségének.  
(2) A jogosulatlanná vált munkavállalóval kötött támogatási szerződést meg kell szüntetni és a jogosulatla-

nul felvett támogatást - a mindenkori érvényes jegybanki kamattal növelt összeggel együtt - vissza kell 
fizetni. 

 
11. Konzultáció 
A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a polgármester biztosít ügyfélfogadási időben, szemé-
lyesen. 
 
 
                                                                             Grőber József 
                                                                             polgármester 
 

EGY NAP A SZENTKÚTÉRT 
 

Szeretettel várunk mindenkit, akinek ideje és ereje engedi, valamint fontosnak tartja, hogy Magyarpolány 
egyik nevezetessége a Szentkút és környéke újra rendezett képet mutasson. Ebből az alkalomból 2019. 
augusztus 9-én, pénteken „Egy nap a Szentkútért” elnevezésű programot hirdetünk meg. Egy régebbi 
híradásban a következő sorokat találtam a Szentkútról: 
 „A Magyarpolányi szentkút arról lett nevezetes, hogy egy legenda szerint egy vadászt itt szállt meg az 
ördög. Már haldoklott, amikor a Szűzanya megszabadította szenvedéseitől és kiűzte belőle az ördögöt. A 
vadász hálája jeléül szentképet állított az ott álló bükkfára. Évekkel később egy helyi asszony álmot látott a 
szent helyről, és nem nyugodott addig, amíg el nem vitték ide. A kutat már benőtte a gaz, de a helyiek 
megtisztították és oltárt, padokat, kutat emeltek.” 
Most újra elérkezett az idő, hogy kövessük elődeink példáját. Indulás 8 órakor a Főtérről. Szerszámokat 
biztosítunk. A munka végeztével helyben készült paprikás krumplival csillapíthatják étvágyukat a 
résztvevők. 
                                                                                                                             A Szervezők nevében:                        
                                                                                                                                   Grőber József 

                                                                                                                                 polgármester 

 

                                                                                                  

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hosszantartó betegsége alatt édesanyámat Herbert 
Józsefnét meglátogatták és ápolásában segítségemre voltak. 
Külön köszönöm az Önkormányzatnak, hogy a 95. születésnapján megköszöntötte, az ajándékba hozott 
virágkosárral mosolyt csalt az arcára és az utolsó örömteli esemény volt az életében. Hamvasztás utáni 
temetése augusztus 16-án délután 16 órakor lesz a magyarpolányi temetőben, előtte negyed négykor a Szent 
László templomban gyászmise. 
Kérjük a rokonokat, barátokat, ismerősöket, hogy a koszorúra szánt összeget a ravatalozónál elhelyezett 
perselybe dobják, mely összeget a templom restaurálására ajánljuk fel. 
                                                                                                                                  Klári és családja 
                                                                                                                                    Herbert család 

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                  

 

 

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

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu 


