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Kányádi Sándor 

Télifák 

 

Elhullatta leveleit 

kertek, erdők minden fája, 

szélnek, télnek vad szigorát 

egyedül a fenyő állja. 

 

Egyedül a fenyőerdő 

nem hódol meg hónak, fagynak: 

zöldell akkor is, ha a nap 

sugarai meghervadnak. 

 

Fölfogja a hulló havat, 

a szeleket megakasztja. 

Sátra alatt menedéket 

lel az erdő minden vadja. 

 

Hunyorgó ég, pislogó ég 

gyújt az ágakon gyertyákat. 

Szarvas, farkas, s a szelíd őz 

mind egy-egy szép télifát kap. 
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Számadás 
Pályázati források és beruházások 2018-ban. 

 
Mindenek előtt boldog és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok falunk minden lakó-
jának! 
 

Az új év kezdetén kiváló lehetőség kínálkozik arra, hogy néhány gondolat erejéig visszatekintsünk a 2018-as 
esztendőre. Az évértékelést négy téma köré csoportosítanám: 

1. Pénzügyi beszámoló 
2. Beruházások Pályázatok 
3. Faluszépítés, Kulturális élet 
 
 

1. Az Önkormányzat pénzügyi beszámolója  
(hivatal finanszírozása nélkül): 
Bevételek: 572 746 187 Ft 
   saját bevételek (közhatalmi és működési): 40 897 500  
   állami bevételek (működési támogatás): 130 930 187 Ft 
   felhalmozási támogatás: 104 221 094 Ft 
   megtakarítások (céltartalékban): 
   turisztikai pályázat (50 %): 150 000 000 Ft 
   víziközmű: 2 371 091 Ft 
   lekötött pénzeszköz: 54 000 000 Ft 
   folyószámlán: 23 000 000 Ft 
 

2. Az Önkormányzat 2018. évi beruházásai: 
 
A Dózsa utcai járda megépítése már nagyon aktuálissá vált a forgalom, és ezzel együtt a baleseti 
veszélyforrások növekedése miatt. A kivitelezés összköltsége a felmerült kiegészítő beruházásokkal együtt 
80 902 447 Ft volt, melyet teljes egészében saját forrásból finanszíroztunk. 

Az óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása a befejezéshez közelít, a kültéri játszóeszközök telepítése 
van még vissza. E beruházás finanszírozása 100%-os támogatási intenzitású pályázatból történt, amelynek 
összköltsége 50,26 millió Ft. 
 
Szintén elkészült és már elszámolt beruházás a Népi Építészeti Program keretén belül a Polgármesteri Hivatal 
hátsó traktusának a felújítása 4 288 861 Ft értékben. A beruházást szerencsénkre pont időben hajtottuk végre, 
így itt tudtuk ideiglenesen elhelyezni a mini bölcsődét az óvoda felújítás idejére. 
 
Részben önerőből, részben pályázati forrásból építettük meg a Petőfi utcai járdaszakaszt 
2 800 223 Ft értékben a Tájháztól a Fő térig. A pályázati forrás 1,5 millió Ft 
volt. 
 

 
Az Önkormányzat pályázatai 
 
Megbízás alapján írt pályázatok: 

TOP4: Óvoda felújítás és mini bölcsőde kialakítás 
TOP1: turisztikai pályázat 362 millió Ft 
TOP3: Faluház energetikai pályázat 86.6 millió Ft 

Összesen: 464.86 millió Ft 
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Közösen írt és elnyert pályázatok: 
LEADER csoporttal közösen nyert kerékpárút pályázat: 116 millió Ft 
Egyházközséggel közösen elnyert pályázat: HIM HF-17: 17 997 234 Ft (háborús emlékmű felújítása a 
magyarpolányi temetőben). 
Hungarikum pályázat: 957 990 Ft (közreműködő: Nardai Anita) 
EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése Ajka térségében: 21 615 197 Ft (közreműködő: Tóth 
Gergely) 

 
Általam írt és elnyert pályázatok: 

LEADER eszközbeszerzés: 1 527000 Ft (Passió rendezvénysátor) 
LEADER rendezvényszervezés 2 x 778 860 Ft= 1 557 860 Ft 
BMI (Bundesministerium, harmonika beszerzés) 90 000 Ft 
Járda BM pályázat: 1 500 000 Ft 
Népi építészeti program (polg. hiv. felújítása): 2 144 360 
HIM-HF 16: 457 810 Ft (kopjafák felújítása) 
 

 
Pályázatokból elnyert támogatás összesen 512 249 641 Ft 
 
 
3. Faluszépítés, Kulturális élet 
 
A faluszépítési programunk eredményét az újságban is megjelent oklevelek, kiváló minősítés és különdíj 
fémjelzi. 
A kulturális élet a településünkön aktív és változatos, hiszen a meglévő programjaink mellé a Magyarpolányi 
Pajtaszínház is felsorakozott igényes műsorválasztásával. 
Az elmúlt évben új köztéri alkotással gyarapodott Magyarpolány. Elkészült, illetve kiegészült a kitelepítési 
emlékmű 4,3 millió Ft költséggel, amely mind a kitelepítés, mint a betelepítés fájdalmas időszakára 
emlékezteti a látogatót. Az adományozók nevét egy időkapszulában hamarosan elhelyezzük az emlékmű 
talpazatában. 
 
Néhány gondolatban szeretném ismertetni a jövő évi prioritásokat a teljesség igénye nélkül. 

- Főtér rekonstrukció (a légkábel kiváltás tervezés alatt áll) 
- Járdaépítési program folytatása (Kossuth u.) Magyar Falu Program pályázat 
- Lakóterület közműberuházások terveztetése (Magyar Falu Program pályázat) 
- Kossuth utcai vízelvezetés (Plébániával szemben) 
- Petőfi utca végén szilárd burkolatú út kiépítése 

 
2019-ben induló beruházások: 

- Lélekzug Mentálhigiénés Központ építése 
- Szakrális Történelmi Látogatóhely építése 
- Zöld Élet Háza (Faluház felújítás) kialakítása 
- Világháborús emlékmű felújítás a temetőben 

 
Megkezdjük az UTCAFÓRUMOK szervezését a 2019. évi fejlesztési irányok meghatározására. 
 

Végezetül szeretném megköszönni a falu lakosságának azt a türelmet, amellyel a beruházások okozta 
kellemetlenségeket kezelték és kezelni fogják a jövőben is, valamint azt, hogy az általam leírtakat elolvasták.   
 
Együtt Egymásért Magyarpolányért Együtt Magyarpolányért! 
 
                                                                                                                             Grőber József   polgármester 
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 „EGÉSZ ÉVBEN MŰKÖDŐ BEFOGADÓ SZÍNHÁZ VAGYUNK”  - PAJTASZÍNHÁZ 
 
    Várszegi Tibor 31 évig volt vezető egyetemi oktató, jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumában 
dolgozik. Színházi tapasztalata is több évtizedre nyúlik vissza. A Magyar Tudományos Akadémia köztestüle-
ti tagja, rendszeresen publikál színházelméleti tanulmányokat és különféle esszéket.  

A Magyarpolányi Passiót rendező Pataki András és Várszegi Tibor baráti beszélgetéséből született meg a 
Magyarpolányi Pajtaszínház ötlete, amelyet a polgármester úr is és a képviselőtestület tagjai is örömmel fo-
gadtak, így nagyon gyorsan valósággá 
vált. Az önkormányzattal történő 
együttműködésnek köszönhetően 
mostantól egész évben működő befo-
gadó színháza van Magyarpolánynak. 
Várszegi Tibor színházigazgató szá-
mára a színház a találkozás és a kitá-
rulkozás művészete, ahol a színész és 
a néző egymás szemébe nézhet. Ha jó 
a színház, az emberek boldogan men-
nek haza, s nem felejtik el még más-
nap sem.  

A kitárulkozás művészete azt je-
lenti, hogy a színész nem a saját di-
csőségére megy fel a színpadra, ha-
nem azért, hogy őszinte kitárulkozás-
ban a saját lényét adja a nézőnek. A színház eleven lelkekkel és testekkel dolgozik, és ezt csak elhivatottság-
ból lehet csinálni. Az Új Színházért Alapítvány által működtetett befogadó színház a helyi közösség kulturá-
lis érdeklődését szem előtt tartva tűzi műsorra darabjait, könnyebbséget jelent, hogy a településen huszonöt 
éves múltra tekint vissza a passiójáték hagyománya. Az előadások helyileg a Faluházban és a művészeti isko-
la nagytermében lesznek majd. Jelenleg a terem 120 fő befogadására alkalmas. A környékbeli közönség által 
megszokott szabadtéri helyszínen is láthatnak majd előadásokat a színházlátogatók. Szeretnék, ha a környék-
beli amatőr csoportok is kaphatnának bemutatkozási lehetőséget, de távlati terveikben szerepelnek operaelő-
adások és táncszínházi produkciók is.  

 
Decemberben nagy sikerrel játszotta a Magyarpolányi Pajtaszínház társulata Jézus születéstörténetét, mely 

már hagyomány lett az adventi időszakban. A Soproni Petőfi Színház rendezésében Rejtő a megejtő című 
zenés kabarét december végén láthatta a közönség, a nagy sikerre való tekintettel két időpontban is.  
Januárban tűzik műsorra szintén a Soproni Petőfi Színház Wass Albert estjét is.  
 

A beregszászi színház népszínműve, Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül című előadását 
január 26-án mutatták be, melyet a Nemzeti Színház jelenlegi igazgatója, Vidnyánszky Attila által alapított 
társulat mutat be. Az előadás zenéje Pál István „Szalonna” gyűjtése.  

 
Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter És Rómeó és Júlia című előadásával folytatódik majd a produkciók 

sora, melynek érdekessége, hogy minden szereplőt a két színész alakít majd. Közérthető, követhető előadás, 
amit a nézők biztosan szeretnek majd.  

 
Február 16-án a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Oberfrank Pál bújik Radnóti Miklós bőrébe, majd 

február 22-én a Soproni Petőfi Színház Mindörökké Júlia című produkcióval készül. 
 
Gyermekműsorokkal is készülnek: a veszprémi Kabóca Bábszínház az Aranyszőrű bárány magyar népme-

séjével lép fel február 28-án, amit Kormos István versei alapján készítettek el. A pécsi MárkusZínház Mátyás 
királyról szóló történetet alakított egy mesévé, amit január31-én láthat a nagyérdemű.   
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                       Varga Andrea 
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EURÓPA-BAJNOKSÁG MAGYARPOLÁNYBAN! 

2019. november 7-10. között kerül 
megrendezésre Magyarpolányban a 
FISTC Európa - bajnokság 
kutyafogathajtás, kutyás futás, kutyás 
kerékpározás és dogscooterezés kategó-
riákban FCI törzskönyvvel rendelkező 
szánhúzókutyák (szibériai husky, alasz-
kai malamut, samoyed, grönlandi ku-
tya, kanadai eszkimó kutya) részére.A 
versenyre 180 - 200 versenyző, több 
száz kísérő és kutyáik érkeznek 15 - 20 
országból.Az EB - n közel 30 fős ma-
gyar versenyzői csapat fog rajthoz állni, 
hogy korábbi eredményeit is felülmúlja. 
A 2018. évi Európa-bajnokságon a csehországi Abertamyban 3 arany, 5 ezüst és 4 bronzérmet, 
a 2017. évi Európa-bajnokságon Olaszországban 3 arany és 4 ezüstérmet, 
a 2016. évi Európa-bajnokságon Ausztriában 6 arany, 1 ezüst, 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők. 
Az Európa-bajnokság 3 futamos, péntek, szombat és vasárnap is teljesítenie kell a távot a 2-4-6-8 kutyás fo-
gatoknak, 1 illetve 2 kutyás kerékpárosoknak, dogscooteresek és kutyás futóknak. 
Csütörtökön este kerül sor a megnyitó ünnepségre, vasárnap késő délután pedig az eredményhirdetésre.                                                                                                                       

                                                                                                                              Dér Andrea 

CIMBIÉKNÉL  JÁRTUNK! 
 

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával egy csodálatos napot tölthetett a 
Nemzetiségi Tánckar és a táncos gyerekek Kiscsőszön, Cimbiék birodalmában. Egy napra talán sok is volt az 
a rengeteg élmény, amivel gazdagodtak! Megismerkedtek az állattenyésztéssel, táncot tanultak, 
lovaskocsikáztak, kipróbálták a népi játékokat. A finom ebéd s még egy közös táncolás után fáradtan, de él-
ményekkel telve tértek haza. 

Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, s minden segítőnek a támogatást!    Krisanné Papp 
Andrea 

                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
KARÁCSONYI  FÉNYEK  KIOLTÁSA  MAGYARPOLÁNY  FŐTERÉN 

 
Néhány éve újították fel a helyi civil szervezetek ezt a néphagyományt, mely a karácsonyi ünnepkör végét 

jelzi. Erről a tényről helyi szerzők tollából származó Magyarpolány-Hagyományok című leírás így ír: 
„Február 2.  Gyertyaszentelő Boldogasszony – a Karácsony záró ünnepe, ezen a napon szedték le a Kará-

csonyfát. Ekkor volt a gyertyaszentelés a templomban és a Szálláskeresés utolsó napja, hálaadással és kö-
nyörgéssel.” 

Idén erre az ünnepi eseményre február 2-án (szombaton) 18 órakor kerül sor a betlehemi jászol előtti téren.    
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!     
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FARSANGI GONDOLATOK 
 
 A farsang vízkereszttől (január 6-tól) hamvazószerdáig (húsvét előtt 40. nap) tartó vidám időszak. A far-

sang a mulatozás, táncolás, szórakozás, evés-ivás, zajkeltés (kolompolással, ostorpattogtatással), maszkos 
alakoskodás, dramatikus játékok, párválasztás és házasságkötés időszaka. Kialakulása hazánkban a középkor-
ra tehető. Elnevezése egyes kutatók szerint a német „faseln” – fecsegni, fantáziálni, pajkosságot űzni szóból 
ered. Más kutatók szerint pedig a „vaschang” bajor-osztrák jövevényszóból származik, s első írásos formája 
1283-ból bajor-osztrák adatokból való. A karácsonyi ünnepkör után a farsang a leggazdagabb népszokások-
kal teli időszak. 

 
 
 Legjellemzőbb az álarcos állatalakoskodás, melyek közül nálunk a gólya, kecske, ló és medvealakosko-

dások voltak a legkedveltebbek. A maszkos alakoskodók kis párbeszédes, humoros, vidám jelenetet adtak 
elő. Más hagyományos figurák is megjelentek a farsangban. Ilyenek voltak pl. a betyárok, cigányasszonyok, 
álmenyasszonyok, álvőlegények, kik tréfás, nevettető ál-lakodalmat tartottak. Kedvelt dramatikus játékok 
voltak még a sokat nevettető betyáralakoskodások, tréfás bírósági tárgyalások, s a váratlan fordulatokkal teli 
halottas játékok, melyek a rögtönzésekre épültek. Ám a farsangi bálok elsődleges célja nemcsak az evés-ivás, 
hanem a lányok, legények ismerkedése, s a párválasztás volt. Nagy szégyennek számított, ha valaki nem ta-
lált párt a farsangon. A pártában maradtakat különösen ebben az időszakban szokás volt csúnyán kicsúfolni, 
kigúnyolni. A párválasztás mellett a házasságkötéseknek is ekkor volt itt az igazi ideje, mert ezekben a hideg, 
havas téli napokban jobban ráértek, illetve nem kellett attól félniük, hogy megromlanak a lakodalmi ételek.  

 
 
A lakodalmakra utalnak a vasárnapok elnevezései is. Például a vízkereszt utáni első vasárnapot, menyeg-

zős vasárnapnak nevezték. A farsang igazi, nagy, színpompás mulatságai még a nagyböjt megkezdése előtt, a 
farsang farkában fokozódnak, az evés-ivás, mulatozás, szórakozás szinte kötelező. Ilyenkor: „a feje tetejére 
áll a világ.” A farsang farka igazából a farsangvasárnap előtti kövér torkos vagy zabáló csütörtöktől kezdő-
dött. Sajnos ezt a napot tévesen a hamvazószerda utáni csütörtökre tették. A farsangi idő utolsó vasárnapja a 
farsang vasárnap, melyet sardó vasárnapnak is nevezünk. Ezen a napon ebéd után elindultak a legények 
„Sardóznyi” nagy bunkósbotokkal, csörgőkkel, hogy minél nagyobb zajt csapjanak felhívva a falu figyelmét 
arra, hogy itt van a farsang utolsó vasárnapja. A farsang farkára összpontosultak a nagy alakoskodások, kar-
neválok, vígasságok. Ekkor tartották például a híres riói és velencei karnevált is. Nálunk is ekkor tartják az 
egyik legpompásabb farsangi alakoskodást, a történelmi monda kapcsán fennmaradt délszláv eredetű moh-
ácsi busójárást, melynek fából készült színpompás álarcait eredetileg csak felnőtt sokác férfiak vehették fel.  

 
 
Érdekes népszokás volt még a tuskó vagy rönkhúzással összekötött mókás házasságkötés eljátszása, a rab-

vágás, rabhordás és bakfazék, ami szintén a pártában maradt lányok kicsúfolására szolgált. Ezen népszokás-
okon kívül jelentősek voltak a termékenység és termésvarázsló cselekmények, hiedelmek, és ügyességi játé-
kok is. Azt tartották, hogy a farsangi mulatságokban nagyot kell ugrani, hogy ’nagyra nőjjön a kender’. Far-
sangvasárnapján tűzték ki a kalapjukra a legények a lányoktól kapott bokrétájukat. Húshagyókedd, farsang-
kedd nemcsak a farsangfarkának, hanem a farsangi időszaknak is az utolsó napja. Húshagyókedden éjszaka 
11 órakor megszólalt a harang, s ekkor befejezték a táncot, hangos mulatozást, evés-ivást, s 40 napra elné-
mult a muzsika. A szórakozás, mulatozás közepette nem szabad megfeledkeznünk a farsang kedvelt ételeiről: 
a töltött káposztáról, kocsonyáról, rétesről, pitéről, a csöröge- illetve farsangi fánkról sem. Végezetül; a far-
sangban dolgozzunk kevesebbet, s szórakozzunk, mulatozzunk többet, mert régen azt tartották, hogy: aki a 
farsangban nem mulatta ki magát, az később a nyári és őszi munkálatokkor lusta és tehetetlen lesz!  

                                                                                                               
                                                                                                                  Grőberné Adorján Renáta  
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ADVENTI ABLAKOK 
 

Az országban csak néhány településen, köztük Magyarpolányban útjára indult az ADVENTI ABLAKOK 
program, melyhez bárki csatlakozhatott. December 1 és 24 között minden este a falu más-más pontján kellett  
„levadászni” az aznapi ünneplőbe öltöztetett, számmal is megjelölt ablakot. 
A lelkes családoknak köszönhetően csodálatos ablakokat fedezhettünk fel, sok helyen meglepetéssel, kis 
harapnivalóval várták a „fénykeresőket”. Reméljük, kis falunkban is hagyományt teremthetünk e 
csodavárással. 
Köszönjük a családoknak s Mindenkinek, aki részt vett a programban! 
                                                                                                                                    Pintérné Kata és 
                                                                                                                         Krisanné Papp Andrea 
 
 
Tisztelt Dózsa utcai Lakosok! 
 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-én 17 órai kezdettel lakossági 
fórumot tart a Dózsa utcai lakosok részére a Faluház nagytermében. 
 
                                                                                            Tisztelettel: Grőber József  polgármester 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 

A Magyar Közlöny 2018. december 20-i, 207. számában megjelent az egyes belügyi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, amely módosította a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényt. 

Eszerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, 
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi. 
 
                                                                                                 Tisztelettel: Dobosi Gergely jegyző 
 
 
 
MEGKEZDŐDTEK A PASSIÓ ELŐKÉSZÜLETEI 
 

Idén is Pünkösdkor, valamint az azt követő hétvégén kerül megrendezésre az országos hírű Magyarpolányi 
Passió, Magyarpolány Önkormányzata szervezésében. 
Időpontok: 
Június 6.   csütörtök   Templom napja, Főpróba 
Június 7.   péntek 
Június 8.   szombat 
Június 9.   vasárnap 
Június 10. hétfő   esőnap 
Június 14. péntek 
Június 15. szombat 
Június 16. vasárnap   esőnap 
 

Várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik szívesen részt vennének e nagyszerű előadás segítőjeként 
(öltöztető, ültető, kellékes, stb.) akár közösségi szolgálat alatt. Jelentkezni a 06 70 609 80 25-ös 
telefonszámon, vagy a Magyarpolányi Passió facebook-oldalán privát üzenetben lehet.                                                    



8 Polányi Hírmondó 2019. január 
 
 
 

 

                                                                           Batyus 
 

                                                     SVÁB-BÁL 

 
 

  Helyszín:   Faluház 
Időpont:   2019. február 9.  szombat 

 
19 óra:   Vendégek fogadása 

20 óra:   Bál megnyitása 
24 óra:   Tombolasorsolás értékes nyereményekkel! 

Fődíj:  Wellness-hétvége a zalakarosi Hotel Aphrodite-ben! 
 

Zenél a taksonyi  TAKSER SPATZEN   zenekar! 
 

Belépő:  3000 Ft/fő 
Információ és jegyrendelés:  06 70 609 80 25 

 
 

A bál különlegessége, hogy a SVÁB-BÁL bekerült a helyi értéktárba és ebből az alkalomból az est 
folyamán a bálozókat meglepjük a helyi értéktárba már felvett ételkülönlegességekkel, a kelt 

rétessel, színes kaláccsal valamint a kuglóffal. Éjfélkor újabb meglepetést, egy sváb 
ételkülönlegességet szolgálunk vendégeinknek, tökmagolajos baboskáposztát kínálunk sült 

oldalassal. Az ételeket egy sikeres Hungarikum pályázatból finanszírozzuk a résztvevők számára. 
 
 
 

 

  MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 
 
 

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

E-mail:  hivatal@magyarpolany.hu 


