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DÍSZKUTAKKAL SZÉPÜLT A TEMETŐ 
 
Újabb állomáshoz érkezett Magyarpolány Község Önkormányzatának temetőfelújítási programja. A hábo-

rús emlékmű és környezete felújítása után, most a temetőbe oda nem illő vízvételi helyeket cseréltük le antik 
jellegű díszkutakra. Mindezek mellett tovább bővítettük a vízhálózatot, hogy a temető hátsó traktusában is 
legyen vízvételi hely. Még ebben az esztendőben elkezdjük és reményeink szerint Halottak napjára be is fe-
jezzük a temetőben lévő 1930-ban Johann Stenger és Aloyzia György által állíttatott kereszt restaurálását. 
Mindemellett a restaurálást végző Keresztes Tibor felajánlotta, hogy az 1800-as évekből származó négy né-
met nyelvű síremléket térítésmentesen helyreállítja. Ezzel a felajánlással elkezdődik a már elhagyott síremlé-
kek megmentése, felújítása, melyek településünk történelmének néma tanúi. 

A Magyar Falu Program temetőfelújítási pályázatának felhívására elkészítettük a pályázati dokumentáci-
ónkat, melynek eredményeként a temetőben lévő fenyőfák által határolt közlekedő utat szeretnénk térkő borí-
tással ellátni. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, ha meg akarunk felelni Széchenyi Istvántól származó gon-
dolatnak, miszerint: „Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temető-
it.” 

               
                                                                                                                                                                       Grőber József 
                                                                                                                                              polgármester 
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NYÁRBÚCSÚZTATÓ 
 
Augusztus 31-én, ragyogó napsütésben élvezhették a programokat a látogatók a hagyományos Nyárbú-

csúztatón a Tájházban és a Plébániakertben. 
Délelőtt a gyermekek örömére volt bűvész, bohóc, zenés gyermekműsor, s nem maradhatott el a csillámtetkó, 
valamint a falut járó kisvonat sem.  

A közös ebéd után a Plébániakertben folytatódtak a programok. 
Megnyílt Zentai Gábor Miskakancsó-kiállítása, mely közel 200 db kancsót mutat be a miniatűrtől a métere-
sig. ( A tárlat előzetes időpontegyeztetés után év végéig megtekinthető.) 
Nagy sikert aratott a kehidakustányi színitársulat előadása, akárcsak a helyi gyermektánckar és kórusaink 
műsora. 

Este az LGT Emlékzenekar adott egy fergeteges koncertet, mely méltó zárása volt e szép napnak. 
 
                                                                                                                                    Krisanné Papp Andrea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
EGÉSZSÉGFALU A TÖKFESZTIVÁLON 
 
Hagyományteremtő szándékkal egészségnapot tarunk a Tájházban október 5-én szombaton, 9-17 óráig. 
Az ingyenes szűrések mellett lesz gyógyteák kóstolása, bioételek bemutatása és kóstolása, gyógyító cseppek 
jótékony hatásainak bemutatása, stb. 
 
Ingyenes szűrések:  -  érszűkület 
                                -  csontsűrűség 
                                -  vércukorszint 
                                -  koleszterin 
                                -  húgysav-szint 
                                -  véroxigén-szint 
                                -  vérnyomás 
 
Az eredmények orvosok és szakasszisztencia bevonásával ingyenesen 
kiértékelésre kerülnek. 
 
A résztvevők között a nap végén egy vérnyomás- és egy vércukormérő kerül kisorsolásra! 
 
SZERETETTEL VÁRUNK  MINDENKIT! 
                                                                                                                       Magyarpolány Község Önkormányzata 
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MEGKEZDTÜK A MAGYARPOLÁNYI UTCÁK FELÚJÍTÁSÁT 
 
A közelmúltban szakemberek bevonásával felmértük a magyarpolányi utcák műszaki állapotát. Ennek 

eredményeként egy útfelújítási tervet dolgoztunk ki, felállítva a felújítási sorrendet. Első helyre a Hegyalja 
utca aszfaltozását tettük, mely már a napokban el is készült közel 12 millió Ft költséggel, melyet a Magyar 
Falu Programban szeretnénk elszámolni. Régen megfogalmazott jogos igényt elégítettünk ki a Petőfi utca 
végén lévő földút szilárd burkolattal való ellátásával.   

A folytatásban a Petőfi utca teljes egészének aszfaltfelújítása következik, majd a Magyar Közút fenntartá-
sában lévő Kossuth utca kapna aszfaltszőnyeget a közúttal együttműködve. Mindezek mellett még ebben a 
hónapban elvégezzük a kisebb útkarbantartási munkákat, (kátyúzás) hogy a fagyok beálltával minimálisra 
csökkentsük útjaink állagromlását. 

 
                                                                                                                                  Grőber József 
                                                                                                                                    polgármester                       
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Ilyen volt... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilyen lett... 
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Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választása - 2019. október 13. 

 

A Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-i ülésén döntött a polgármesterjelöltek, az egyéni lis-
tás képviselő-jelöltek valamint a német nemzetiségi képviselő-jelöltek nyilvántartásba vételéről. Az ülésen a Bizottság 
kisorsolta továbbá a szavazólapokon a jelöltek sorrendjét, amely a következő: 

Egyéni listás képviselő-jelöltek sorrendje a szavazólapon: 
 

1.   Pintér Gyula József független képviselő-jelölt 
2.   Meinczingerné Vágner Zsuzsanna független képviselő-jelölt 
3.   Csabai Tibor László független képviselő-jelölt 
4.   Nardai Anita független képviselő-jelölt 
5.   Némethné Penk Ildikó független képviselő-jelölt 
6.   Dr. Király László Sándorné független képviselő-jelölt 
7.   Varga Zoltán     független képviselő-jelölt 
8.   Korbély Tamás     független képviselő-jelölt 
9.   Kibédi Gyula     független képviselő-jelölt 
10. Kauker Marcell     független képviselő-jelölt 
11. Takács Ferenc     független képviselő-jelölt 
12. Szabolcsi István     független képviselő-jelölt 
13. Sárospataki Albert     független képviselő-jelölt 
14. Jáger-Veisz Anna     független képviselő-jelölt 
 

Polgármesterjelöltek sorrendje a szavazólapon: 
 

1.  Dr. Katona Szandra    független polgármesterjelölt 
2.  Grőber József     független polgármesterjelölt 
 

Német nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendje a szavazólapon: 
 

1.  Wolstrommer Tiborné VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje 
2.  Buzás Bernadett VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje 
3.  Meinczinger József Attila VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje 
4.  Grőberné Adorján Renáta VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje 
5.  Csabai Tibor László VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje 
6.  Takács Ferenc VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje 
7.  Grőber Andrea VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje 
8.  Sasné Moóri Erzsébet VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje 

 

                                                                                                                   Dobosi Gergely jegyző 
 
KÖZÉRDEKŰ 
 
Tisztelt Lakosság! 
2019-ben az egyházi adó mértéke 6000 Ft/év/fő, nyugdíjasoknak 5000 Ft/év/fő, melyet befizetni Mihály 
atyánál lehet készpénzben, illetve az ajkai Takarékbanknál (sétáló utca) Magyarpolányi Plébánia néven veze-
tett számlára történő befizetéssel is rendezhető. 

 

 

 

                                                                  

 

 

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

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu 


