
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2019. május A KÖZSÉG LAPJA      25. évfolyam 2. szám      

 
MAGYARPOLÁNYI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL 2019  -  programok 

 
 
JÚNIUS  5.   szerda                                                                                    JÚNIUS  6.   csütörtök 
 
17 :00     BIBLIAKIÁLLÍTÁS                                                                        18:00      NEOFOLK zenekar koncertje 
                Helyszín: Plébánia, Kossuth utca                                                                         Helyszín:  Plébániakert 
                Zentai Gábor tulajdonát képező, Bibliák egyedi                                21:00      MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ    -főpróba- 
                darabjait bemutató kiállítás megnyitója. 
                Megnyitja: SÁNDOR MIHÁLY plébános.  
                A kiállítást megtiszteli jelenlétével a gyűjtő: ZENTAI GÁBOR. 
                Közreműködik: PÁLMAI ÁRPÁD egyházi énekes. 
 
JÚNIUS  7.   péntek                                                                                  JÚNIUS  8.   szombat 
 
17:00      Helyi képzőművészek kiállítása                                                      17:00       Bakonygyepesi  Nyugdíjas  Klub előadása 
               Helyszín:  Plébánia                                                                                             Helyszín:  Plébániakert 
18:00      FABÓK MANCSI Bábszínháza                                                      18:00       VITÉZ LÁSZLÓ bábelőadás Pályi Jánossal 
               Helyszín:  Plébániakert                                                                                       Helyszín:  Plébániakert 
21:00      MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ                                                       19:00       FRICSKA táncegyüttes 
                                                                                                                                           Helyszín:  Plébániakert 
                                                                                                                           21:00      MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ 
 
 
JÚNIUS  9.   vasárnap                                                                                       JÚNIUS  14.   péntek 
 
15:00      PÜNKÖSDI BOHÓC  felvonulása Főtérről a Plébániakertig                  17:30       PAPP-SÁRDY ACOUSTIC koncert 
15:30      MAGYARPOLÁNYI NEMZETISÉGI TÁNCKAR fellépése                              Helyszín:  Plébániakert 
               Helyszín:  Plébániakert                                                                               21:00       MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ 
16:30      „AZ IGAZSÁG KÚTJA”    
               Lang Rudolf interaktív mesejátéka 
               Helyszín:  Plébániakert 
17:00      PÜNKÖSDI KONCERT a Szent László-templomban 
               helyi és környékbeli kórusokkal 
21:00      MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ 
     
 
JÚNIUS  15.   szombat 
 
17:30       NEMZETISÉGI ÉNEKKAROK fellépése 
                Helyszín:  Plébániakert 
18:30       ROZMARING NYUGDÍJASKLUB színitársulatának 
                előadása.   Helyszín:  Plébániakert 
21:00       MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ 

              
 
Tisztelt Lakosság! 
 

A Magyarpolányi Passió főpróbája (június 6. csütörtök) idén is a Templom-napja lesz, melyre a 
magyarpolányi lakosok és családtagjaik kedvezményesen, 1000 Ft/fő áron vásárolhatnak jegyet. Magyarpo-
lány Község Önkormányzata a főpróba teljes bevételét a Szent László templom felújítására ajánlja fel. 

Jegyek a   magyarpolany.hu/jegyrendeles  oldalon, vagy a 06 70 609 8025-ös telefonszámon rendelhetők, 
valamint a helyi könyvtárban megvásárolhatók. Nyitvatartás: hétfő 16-18-ig, kedd és csütörtök 17-19 óráig. 

A Magyarpolányi  Passió kivételével 
minden program INGYENES! 

 
A programok Magyarpolány Község 
Önkormányzata szervezésében, az 
Új Színházért Alapítvány közremű-

ködésével kerülnek megrendezésre. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 
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EDELSBACH  ÉS  CSOKIGYÁR 
 

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Tánckar és Gyermektánckar meghívást kapott ausztriai testvértele-
pülésünkre, Edelsbachba. A két napos Tulipánfesztiválon nagy sikert arattak előadásukkal, a gyermekek ki-
emelt elismerést kaptak!  

Vendégszeretetük jeléül az ottani férfikórus magyarul énekelt egy dalt a mi tiszteletünkre! 
Tánckarunk fellépés után ellátogatott a közeli ZOTTER csokigyárba, ahol amellett, hogy megismerkedhettek 
a csokigyártás rejtelmeivel, meg is kóstolhattak több száz féle csokit. A csokiszökőkutaktól, csokirobotoktól, 
különböző kóstoltató helyekről nem nagyon tudtak elszabadulni!  :-) 

Még egy „csokitemetőben” is jártak, ahol a már nem forgalmazott csokik voltak kiállítva sírkő formában. 
A mozgalmas nap után finom vacsora várt mindenkit. Másnap még egy fellépés következett, majd ebéd után 
indultak haza. 
KÖSZÖNJÜK AZ ÉLMÉNYT EDELSBACH! 

                          Krisanné Papp Andrea 
 
 

 
 

GOLD MEDALIE MIT AUSZEICHNUNG 
 
 
„és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek ’’       ( Babits Mihály) 
 
Kitüntetéses ARANY minősítést ért el a Magyarpolá-
nyi Német Nemzetiségi Dalkör a Városlődön megren-
dezett Landesrat VIII. Kórus minősítő versenyén 2019. 
május 18-án. A versenyen 13 kórus mérettette meg ma-
magát, köztük a mi kórusunk is.  A rendezvényen jelen 
volt Kreisz László a Landesrat elnöke, Kovácsné Fódi 
Krisztina a Landesrat énekkari szekciójának vezetője, 
Petheő Balázsné szaktanácsadó és Jeney Erzsébet, a 
Magyar Rádió kiemelt zenei szerkesztője, mint a zsűri 
elnöke. Az énekkar sok próbával, gyakorlással és nagy 
izgalommal készült a nagy megmérettetésre. A zsűri 
értékelésekor kiemelte a Dalkör jó műsorválasztását, a kotta nélküli éneklését, artikulációját, a dallamívek 
szép megéneklését, valamint a polányiak gyönyörű népviseletét. A kórust Mehringer József a Győri Német 
Nemzetiségi Kórus harmonikása kísérte, akinek ezúton is köszönjük, hogy ilyen távolságból is a rendelkezé-
sünkre állt. Itt szeretném megköszönni a kórus tagjainak a kitartó munkájukat, idejük feláldozását és az irán-
tam tanúsított bizalmukat, szakmai iránymutatásaim elfogadását, amit nemcsak a szép eredmény, hanem a 
zsűri értékelése is visszaigazolt. Gratulálok a szép eredményhez és további sikeres és szíveket melengető 
éneklést kívánok a kórusnak!                                                                      

Grőberné Adorján Renáta karnagy 
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ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT ! 
 

Örömmel értesítem a község lakosságát, hogy az alul olvasható értesítő értelmében Magyarpolány Főtér 
forgalomtechnikai átalakítására beadott pályázatunk szintén sikerrel járt. Ennek értelmében még az idén el-
kezdjük az építési munkálatokat, melynek eredményeképpen egy biztonságosabb, látványában is igényesen 
kialakított főteret kapunk eredményül. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy folyamatban van a főtéri 
légvezeték kiváltásának tervezése, melyet reményeink szerint a tér rekonstrukciójával együtt meg tudunk va-
lósítani. Mindezek mellett ugyanezen pályázatból a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében 
egy kerékpársávot, illetve utat alakítunk ki az Ady utcától a Petőfi és a Kossuth utcán az iskoláig. Innen a 
templom mellett haladnánk el a temetőt és a kálváriát megkerülve. A patak mellett fel a „káposztás kertekig” 
építenénk egy döngölt murvás kerékpárutat, melyet egy későbbi pályázati lehetőséget kihasználva folytat-
nánk Ganna-Döbrönte irányába, mely elképzelés része a megyei kerékpár turizmus fejlesztési tervnek. 
 
„Tisztelt MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! 
 
Örömmel értesítjük, hogy a(z) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP-
3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) 
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
vezetője 5 1.  6 1 5.  6 4 0 F t 
ö s s z e g ű  t á m o g a t á s r a  é r d e m e s n e k  í t é l t e.” 
 
                                                                                                                                         Grőber József 
                                                                                                                                           polgármester 
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ORSZÁGOS ZENEI RENDEZVÉNY HELYSZÍNE VOLT MAGYARPOLÁNY 
 

A Magyar Kórusok és Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA 2019. május 10 -12 között 
rendezte meg a XXVII. Éneklő Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek elnevezésű programját Ajkán és Ma-
gyarpolányban.  

A rendezvény helyi szervezője Grőberné Adorján Renáta ének -zenetanár, karnagy. A rendezvény kitűnő 
továbbképzési lehetőséget biztosított országos szinten zenepedagógusok, énektanárok és karnagyok számára. 
Az Éneklő Ifjúság nyitókoncertje az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban, a gyer-
mekkórusok hangversenyével indult. A koncert után Magyarpolányban folytatódott a program karnagyi 
klubbal, ahol a KÓTA felkérésére az élő falu címmel mutathattam be Magyarpolányt.  

Szombaton az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában bemutató órákkal folytatódott a konferencia, majd 
előadásokat hallhattak a résztvevők Szőnyi Erzsébetről és Bárdos Lajos tanár úrról. A nap a Magyarpolányi 
Szent László templomban egy szép koncerttel zárult, amelyen fellépett az Ajkai Pedagógus Nőikar, a Keszt-
helyi Helikon Kórus, a Tatabányai Bárdos Lajos Vegyeskórus, valamint a Magyarpolány Hangja 
Vegyeskórus, akik szép, tiszta éneklésükkel kivívták a szakmai közönség elismerését.  

Büszkék lehetünk arra, hogy a több évtizedes múltra visszatekintő kórusok mellett a fiatal Magyarpolány 
Hangja Kórusunk osztatlan sikert aratott. A konferencia zárónapján, vasárnap a Faluházban szakmai ötletbör-
ze után a konferencia ünnepélyes zárására került sor, amelyen a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör 
és a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Tánckar adott ízelítőt a helyi nemzetiségi ének és tánc hagyomá-
nyokból. A felnőttek mellett a gyermek tánccsoport is fellépett Nardai Anitának és Meinczinger Attilának 
köszönhetően. Mind a három előadás kivívta a szakmai hallgatóság elismerését. Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy egy ilyen pezsgő, színvonalas kulturális élettel rendelkező falu vezetője lehetek. 
 
                                                                                                                               Grőber József polgármester 
 

 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját a  
 

MAGYARPOLÁNYI  I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 
 

katonai tiszteletadás mellett tartandó  
avatására. 

Helyszín:  Magyarpolányi temető 
Időpont: 2019. május 30.  csütörtök,  15 óra  
 
PROGRAM: 
-  HIMNUSZ 
-  GRŐBER JÓZSEF polgármester köszöntője 
-  NÉMETH SZILÁRD parlamenti államtitkár ünnepi beszéde 
-  Magyarpolány kórusainak előadása 
-  VERS    Turchányi István: Magyar katonák 
    előadja: Bőhm Szófia 
-  DR. KOVÁCS ZOLTÁN országgyűlési képviselő köszöntője 
-  Tábori lelkészek és SÁNDOR MIHÁLY plébános áldása 
-  KOSZORÚZÁS 
-  DÍSZSORTŰZ 
-  SZÓZAT 
-  Katonazenekar:  „Magyar takarodó” 

   
Kiadja: Magyarpolány Község Önkormányzata 

Kiadásért felel: Grőber József polgármester Tel.: 88/503-820 
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu 


