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JUHÁSZ GYULA: KARÁCSONY FELÉ 

 

 

Szép Tündérország támad föl 

szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára 

nézek, 

Megszáll egy titkos, 

gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

 

…Bizalmas szívvel járom a 

világot, 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a 

szívemben, 

És hiszek újra égi 

szeretetben,  

Ilyenkor decemberben. 

 

…És valahol csak kétkedő 

beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a 

közelben, 

Legyünk hát jobbak, s 

higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 

2019. október 13. önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választási információk 

 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

Grőber József polgármester 

Pintér Gyula József alpolgármester 

Önkormányzati képviselők: 

Korbély Tamás 

Meinczingerné Vágner Zsuzsanna 

Nardai Anita 

Némethné Penk Ildikó 

Sárospataki Albert 

 

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

Grőber Andrea elnök 

Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők: 

Grőberné Adorján Renáta 

Meinczinger Attila 

Wolstrommer Tiborné 

 

Köszönjük a bizalmukat, mindent megteszünk, hogy rászolgáljunk! 

 

 

Magyarpolányi lakosok támogatása elnyert pályázati pénzből 

 

Szívesen adunk havi 30 000 forintot egy éven 

keresztül Magyarpolányban dolgozó 

(Foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás), 

és a középiskolai, főiskolás tanulóknak is 

(„Dolgozz Magyarpolányban” 

ösztöndíjprogram). A részletes feltételek és a 

pályázati adatlapok megtalálhatók 

Magyarpolány Község weboldalán 

Aktuális/Pályázatok menüpontban. Telefonon is 

segítünk: 06 88 503-820. A kitöltött pályázati 

adatlapokat, igazolásokat a Polgármesteri 

Hivatalban lehet leadni. 

 

 

Közmeghallgatásra hívjuk az érdeklődő lakosságot! 

Kérdéseiket feltehetik a Képviselő-testületnek 2019. december 12 -én 17 órától a Faluházban. 

 

 

Árkok, átereszek tisztítása 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

településen sok helyen problémát jelent a 

csapadékvíz megfelelő elvezetése, amelynek oka 

többnyire az árkok, átereszek tisztításának 

hiánya. A helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 

mellékletének 3.2.2. b) pontja az alábbiak szerint 

rendelkezik:  

„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az 

ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 

használójának) kell gondoskodnia az ingatlan 

előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles 

területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is 

van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a 

járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 

műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 

eltávolításáról.” 

Kérjük szíves közreműködésüket a fenti 

probléma megoldásában! 
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EGYHÁZI HÍREK

 

„Amíg tudunk misézünk” – Ebele Ferenc plébános emlékére 

 

 
 

Életének 91. évében elhunyt 

Ebele Ferenc volt 

magyarpolányi plébános, érseki 

tanácsos. A hír nem érte 

váratlanul az egyházi 

közvéleményt, hiszen már jó 

ideje tudható volt, hogy 

plébános úr egészségi állapota 

erősen megrendült, különösen a 

nyári kettős ünnepi misét 

követően. Sokan imádkoztak 

érte, látogatták a papi 

otthonban, de az életerő és 

szívósság, amely mindig 

annyira jellemezte őt, bizony 

rohamosan hanyatlott. Mégis 

megrendítően hatott a haláláról 

szóló szomorú hír. 

Plébános úr majd fél 

évszázadon keresztül 

meghatározó személyisége volt 

Magyarpolány életének. 

Szerette a falut, nagyra becsülte 

a sváb kultúrát. Éppen a falusi 

nép lelkületének megismerése 

vezette a népi kultúra kutatása 

felé, ami végül a néprajz 

szakavatott művelőjévé tette, 

nem véletlenül volt a néprajzi 

témájú múzeumi összejövetelek 

rendszeres résztvevője. Aligha 

lehetett polányi történeti 

témáról úgy szakdolgozatot, 

cikket, tanulmányt írni, hogy a 

készítője ne keresse fel őt és 

kérjen tanácsot, útmutatást. 

Mindig nagy türelemmel 

kezelte, sőt elkötelezetten 

segítette a helyi témák iránt 

érdeklődők törekvéseit.  

Személyiségének megragadó 

vonása volt az élet minden 

egyszerű megnyilvánulása 

iránti lelkes érdeklődése. 

Polihisztor volt: a 

mezőgazdálkodástól, a likőrök 

készítésén át, a költészetig 

minden lekötötte a figyelmét. 

Kevesen tudják róla, hogy több 

József Attila-estet is tartott 

többfelé, ahol verseket olvasott 

fel, majd elemezte őket és 

válaszolt a közönség 

költészettel kapcsolatos 

kérdéseire. Nem meglepő egy 

bibliofil embertől, aki rajongott 

a könyvekért és komoly 

ritkaságokkal gyarapította 

amúgy is tekintélyes 

könyvtárát, hogy kitanulta és 

gyakorolta a könyvkötészetet. 

Az egyházi közélet is érdekelte, 

ezért is karolta fel kezdettől a 

Rab Mária-forrás felújításának 

és kultuszának ügyét, de 

minden paptársához barátilag és 

érdeklődéssel viszonyult. 

Természetesen nem 

feledkezhetünk meg arról sem, 

hogy sok évtizedes papi 

szolgálata mindvégig hűséges 

ragaszkodás volt Krisztus 

ügyéhez, amit ő az egyházi 

szolgálaton keresztül igyekezett 

mindenkori szolgálati helyén 

sikerre vinni. Nem volt ez 

egyszerű feladat, hiszen papi 

pályája első évtizedei a 

kommunista diktatúra 

időszakára, az utolsó három 

évtizede pedig a liberális 

lélekrombolás időszakára esett. 

Mindkét időszak közös 

jellemzője volt, hogy nem 

becsülte meg a lelki szolgálatot, 

nem volt „divat” papként 

szolgálatot vállalni, a 

cölibátusban a családalapításról 

is lemondva. Sokszor elmesélte, 

hogy az ötvenes évek elején, 

még kispap korában, a 

kommunista egyházügyi 

megbízott megkérdezte tőle: 

„Tisztelendő úr, maga most 

megy el papnak a szezon 

végén”. Ebele Ferenc hitt 

abban, hogy Krisztus ügyének 

„sosincs szezon vége”. Krisztus 

hűséges papjaként szolgált 

feltűnés nélkül, mindennap. 

Egyszer arra a kérdésre, hogy 

kell-e mindennap mise akkor is, 

ha csak néhányan tudnak 

hétköznap eljönni a templomba, 

azt válaszolta: „Amíg tudunk, 

misézünk”. Ennek szellemében 

szolgált Veszprémben, szeretett 

szülővárosában is, 

nyugállományba vonulása után: 

gyóntatott, misézett, kulturális 

feladatokat vállalt, feltűnés 

nélkül, mindennap. 

 

Amíg tudott, misézett! 

 

Dr. Paksi Zoltán 
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EGYHÁZKÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Lehetőséget kaptunk arra, hogy 

a Polányi Hírmondó oldalain 

mutassuk be az egyházközség 

elmúlt időszakának történéseit, 

eseményeit.  

A templom szentélyének 

restaurálásáról…  

(Restaurálás: Egy alkotás 

eredeti formába való 

visszaállítása. „Idegen szavak 

gyűjteménye”) 

Az elkészült értékleltár, illetve a 

kutatási és restaurálási tervek 

engedélyezése után ajánlatokat 

kértünk be ismert 

restaurátoroktól, majd az 

ajánlatok elbírálását követően 

szerződést kötöttünk a 

kiválasztott szakemberekkel a 

munka elvégzésére. Előzetesen 

úgy terveztük, hogy a szentély 

restaurálása a templom 

felszentelésének 250-dik 

évfordulójára (2019. László 

napjára) elkészül. 

Jelenleg ettől az időponttól való 

elcsúszást érzékelhetik a 

templomba járók, és a 

templomot látogatók. Az 

állványok még mindig állnak, 

és a befejezés időpontja sem 

látszik még világosan. A 

restaurálás befejezése után a 

csúszás okait nyilvánvalóan 

elemeznünk, értékelnünk kell. 

Most már az a legfontosabb, 

hogy a lehető legszebben, és 

minőségileg a legjobban 

elkészüljön, amire azért jó 

esélyünk van. Az enyves szürke 

festés alól előkerülő eredeti 

falképek, a faszerkezeteknek, 

szobroknak az eredeti állapotot 

közelítő restaurálása, valamint 

az előkerülő falkép alapján -

Kiss Miklós által rekonstruált új 

ólomüveg ablak, és annak 

György Péter által készített 

kerete- mind-mind ezt 

támasztják alá. 

Sajnos a munkák során 

felmerülő problémák miatt (az 

1893-ban -az eredetitől teljesen 

eltérő stílusban- újra festett 

freskó vakolata gyakorlatilag 

annyira porlott, hogy nem 

lehetett visszaragasztani) ezt az 

időpontot lehetetlen volt tartani. 

Az alóla előkerülő eredeti 

freskórészletek ismeretlensége 

miatt a szentély mennyezetének 

állapota így hiányos maradt. 

A hiányzó freskó újrafestése 

pedig a Műemlékvédelmi 

Hatósági szabályozás, illetve a 

szigorú restaurátori szakmai 

etika miatt nem engedélyezett. 

Így hát marad ez az állapot! 

Azonban összevetve a korábbi 

állapottal, az összhatás így is 

nagyon szép! Templomunk 

szentélye (kivéve persze a 

freskó) így nézhetett ki kb. 250 

évvel ezelőtt. 

Örüljünk neki és bizakodjunk, 

hogy Isten segítségével előbb-

utóbb elkészül, és gyönyörű 

lesz! 

A plébánia épület-együttes 

állapotáról...(csak röviden) 

Mint ismeretes, az 

egyházközség 2017 őszén 

különböző pénzügyi-gazdasági 

és technikai okok miatt kilépett 

a turisztikai pályázati 

konzorciumból. Az is ismert, 

hogy a plébánia épület erősen 

leromlott állapotban van, és a 

tetőszerkezet sürgősen 

felújításra szorulna. A tető 

felújítására adott ajánlatok a 38 

Mft-tól, a 62 Mft-ig szóltak. 

Nyilvánvaló volt, hogy ezt az 

egyházközség saját erőből -a 

templom felújítás folyó munkái 

mellett- nem tudja 

megvalósítani. Pályáztunk kb. 

15 Mft-ra a Magyar Falvak 

Program keretén belül, de 

tartalék listára tettek bennünket, 

mondván: „a pályázat jó, de 

elfogyott a keret”. Így hát 

várunk egy újabb lehetőségre. 

Nem mellékesen öröm, hogy a 

plébánia épület, az udvar és kert 

kihasználtsága egyre nagyobb. 

Különböző programok céljaira 

vették eddig igénybe  (Pl. 

Pünkösdi fesztivál programjai, 

Biblia kiállítás, Éjszakai 

mesetúra gyerekeknek, Miska-

kancsó kiállítás…). Ehhez 

persze valamelyest azért 

rendben kellett tartani, 

amelyhez némi társadalmi 

munkára, vállalkozói 

felajánlásra volt szükség. 

Ezeknek viszont valamennyire 

folytonosnak kellene lenniük, 

mert a természet hamar 

visszaveszi azt, ami az övé 

(lásd: temetői fakivágás…!). 

 

Ahhoz, hogy a falu hírnevét 

elvigyük más vidékekre is, 

előbb itthon is tennünk kell érte 

valamit. Tegyünk hát! 

 

Weisz József 

az egyházközség világi elnöke 
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ÚJRAÉLESZTÉSES ELŐADÁS MAGYARPOLÁNYBAN 

 
 

 
 

A hazai statisztikák alapján évente mintegy 20.000 

ember veszti életét hirtelen bekövetkező szívhalál 

következtében. Az esetek több mint a felénél a 
halálozás elkerülhető lenne, ha a laikusok időben 

megkezdik az újraélesztést. Ennek ellenére 1.000 

emberből mindössze 17-en gondolják úgy, hogy 
rosszullét esetén oda mernek menni segítséget 

nyújtani a bajba jutott embereknek. 

 
Kérem a falu lakosságát, aki úgy érzi, szeretné 

feleleveníteni tudását, jelentkezzen az előadásra, ahol 

gyakorolni is lehet majd. 

Előadás időpontja: 2020. január 28. 17 óra, Faluház. 
Jelentkezni lehet: Krisanné Papp Andreánál a 

következő telefonszámon: 06 70 609 8025 

Az előadást maximum 35-40 fő részére tudjuk 
megtartani! 

Ódorné Zsuponyó Anita védőnő

 

 

 

INFLUENZA VAGY NÁTHA? 

 

Az októbertől márciusig tartó 

időszakra rendkívül jellemzőek 

a felső légúti megbetegedések, 

főként a nátha és az influenza. A 

szakemberek szerint ezek a 

leggyakoribb betegségek az 

embereknél, a népesség 

legalább 20 százaléka elkapja 

ezeket évente legalább egyszer. 

A kiskorú gyermekek évente 

akár 8-10 alkalommal is 

megfertőződhetnek. Több mint 

200 olyan vírust ismerünk, 

amelyek náthát okoznak. Ezek 

cseppfertőzéssel terjednek, így 

a közösségbe járó gyerekek 

egymást és környezetüket, 

családtagjaikat megfertőzhetik. 

A felső légúti megbetegedések 

száma az életkorral fordítottan 

arányos, hiszen az átvészelt 

fertőzések után bizonyos 

immunitás alakul ki. A 

vírusfertőzések néhány nap alatt 

általában meggyógyulnak, a 

gyermekek panaszmentessé 

válnak.  A gyermekkori felső 

légúti megbetegedések 

egyébként az immunrendszer 

érése szempontjából 

kifejezetten fontosak.  A 

közönséges, 

szövődménymentes nátha tehát 

pár nap alatt magától, spontán is 

meggyógyulhat.  

Az influenza és a nátha két 

különböző „betegség”. 

Bár mindkét esetben vírusok a 

kórokozók, és a rájuk jellemző 

tünetek is nagyon hasonlóak 

lehetnek, mégis különbséget 

kell tennünk közöttük.  

Egyrészt, más-más vírusok a 

felelősek a betegségek 

kialakulásáért. Az influenzát az 

influenzavírus okozza. A 

nátháért ezzel szemben legalább 

200 különböző vírus lehet a 

felelős, a leggyakrabban 

azonban az ún. rhinovirus 

okozza a betegséget. Ezért tehát 

természetes és normális 

jelenség, ha a gyermek gyakran 

náthás. Fogadjuk el ezt, az 

immunrendszere minden egyes 

náthával erősebb lesz.  

Náthára utal: ritkán láz, 

inkább hőemelkedés, és az is 

csak 1-2 napig, nem jellemzőek 

az izomfájdalmak, nincs (vagy 

csak enyhe) fejfájás, enyhe 

vagy közepes erősségű a 

köhögés, torokfájás, tüsszögés, 

orrdugulás, orrfolyás, hosszabb 

idő alatt alakul ki a betegség, 

napról napra folyamatosan 

egyre rosszabb közérzet 

 

Influenzára utal: magas láz, 

akár több napig is, erős ízületi 

és izomfájdalom, erős fejfájás, 

fájdalmas köhögés, rendkívül 

gyengeség-és elesettség érzése, 

torokfájdalom, az orrdugulás, 

orrfolyás mértéke még 

elviselhető, kevesebb 

tüsszögés, a betegség rövid idő 

alatt, hirtelen alakul ki (pl. 

reggel úgy ébredünk, hogy 

nagyon rosszul vagyunk) 
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A tüneti kezelést mindegyik 

esetben mielőbb célszerű 

elkezdeni. Rendszeresen 

tisztítsuk az orrjáratokat sós 

orrcseppel, orrszívással, 

nagyobb gyerekeknél 

orrfújással. Fontos, hogy amint 

lehet, tanítsuk meg 

gyermekünknek a helyes 

technikát.  A gyerekek egy része 

mindkét oldali orrfelet 

egyszerre, nagy erővel fújja ki, 

így az orrváladék akár a 

melléküregbe, vagy a fülkürtön 

át a dobüregbe is áramolhat. 

Helyes orrfúváskor mindkét 

oldali orrfelet külön-külön, 

közepes erővel kell kifújni. 

 Fontos a bő folyadékbevitel, 

szükség szerint lázcsillapító, 

mézes tea adása, arc és fül 

melegítése. Elengedhetetlen a 

gyakori szellőztetés és 

kézmosás.  

 

Ódorné Zsuponyó Anita 

védőnő 

 

 

 

 
ADVENTI ABLAKOK  
 

 
 

A fény keresése, a várakozás 

izgalma és öröme advent idején 

egy nagyon szép és bensőséges 

érzés. Készülünk a karácsonyra, 

számlálgatjuk a napokat, 

fényesítjük a lelkünket, 

melengetjük a szeretet érzésével 

a szívünket. Szeretetünket, 

törődésünket ajándékokba 

csomagoljuk, de még számtalan 

módja lehet az örömszerzésnek. 

Nagyon sokunkban ott él a 

kisgyermek, aki vágyik a 

játékra, a meglepetésekre, a 

csodára! Tavaly, a solymári 

példát követve 24 vállalkozó 

kedvű családot kerestünk, akik 

az általuk választott napon 

fénybe öltöztették az ablakukat. 

Gyerekek, felnőttek kerekedtek 

fel, s elindultak egy kis 

falujárásra, hogy megkeressék a 

falu bármely pontján lévő házat. 

Minden nap egy térkép segítette 

a tájékozódást. 

 

A rátalálás öröme, az esti séta, a 

baráti beszélgetések nagyon 

emberivé, meleggé, 

bensőségessé tették ezeket a 

napokat. Az öröm, az egymásra 

figyelés, a dicséret az igényesen 

feldíszített ablakok láttán igazi 

érzelmeket, érzéseket váltottak 

ki. A „háziak „apró 

ajándékokkal kedveskedtek. 

/szaloncukor, dió, mézeskalács, 

alma/, de voltak 

szeretetüzenetek, sőt 

gyönyörűséges mese, melyet 

minden látogató haza is vihetett, 

hogy otthon, családi körben 

elolvassa. Változatos, szebbnél 

szebb ablakok és fények. Olyan 

lett a falunk, mint egy nagy 

adventi naptár. Volt, aki abba az 

utcába is eljutott, ahol még nem 

is járt. Nagy öröm volt 

Magyarpolány facebook 

oldalán megnézni a 

„fénykeresők” képeit.  

 

A térképeket, a kedves és vidám 

napi tudósításokat Papp Andi 

készítette és koordinálta, nagy 

örömmel és lelkesedéssel. Az 

idén is meghirdettük a játékot, 

és reméljük ismét sok öröm, 

nevetés, izgalom, s egy jó kis 

esti séta részesei lehetünk. 

 

Ajándékozzuk és tiszteljük meg 

egymást a figyelmünkkel, 

legyünk részesei ennek kedves 

adventi játéknak. 

 

Kívánok szép és bensőséges 

adventi készülődést és 

szeretetteljes, áldott karácsonyi 

ünnepeket! 

 

Pintérné Kata 
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EGY KIS HAZASZERETET 

 

 
 

Az idei nevelési évben a Ficánka csoport 

nagycsoportosaira került a sor, hogy 

szerepeljenek a Német Nemzetiségi Napon és az 

Idősek Napján. Mivel a nagyoknál fiúk vannak 

többségben a középsős korú lányokat kértük meg 

segítsenek az éneklésben, táncolásban.  A német 

Nemzetiségi Napra a tavasszal tanult táncokat 

elevenítettük fel. Előtte kipróbáltuk a színpadot, 

hogy érezzék a gyerekek a távolságot és a 

megfelelő hangerő használatát. Az óvodások 

nagyon izgultak a fellépés előtt, de a műsor végén 

a nagy taps boldogsággal töltötte el őket. 

Az Idősek Napjára már új dalokkal, táncokkal 

készültünk, a gyerekek örömet akartak szerezni a 

község idős lakóinak, dédszülőknek, 

nagyszülőknek. Német nemzetiségi 

hovatartozásnak, nem csak a szép nemzetiségi 

ruha a jelképe, fontos, hogy a gyerekek átérezzék, 

hogy egy nagy közösséghez tartoznak. 

 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi

 

 

 

 

MARTINSTAG AZ ÓVODÁBAN 

 
 

 

A jószívűség, a segítségnyújtás a 

bajbajutottaknak, az Isten és embertárs iránti 

szeretet kísérte végig Tours város püspökének, 

Szent Mártonnak életét. Névnapja közeledtével 

ezeket az erényeket próbáltuk az óvodásokkal is 

megközelíteni: „Mivel segíthetünk szüleinknek, 

egymásnak? Észrevesszük-e, ha társunk 

segítségre szorul?” 

 

Megismertettük a gyermekeket Szent Márton 

püspök élettörténetével, a nevéhez fűződő 

népszokásokkal, hiedelmekkel. Libás verseket, 

dalokat tanultunk; s persze a hagyományos 

Barátság süteményt is elkészítettük. November 

11-én munkadélutánra vártuk a szülőket; velük 

közösen alkották meg a bölcsisek és az ovisok is 

az esti Márton napi vonuláshoz a lámpást. Az idén 

új színfoltot képviselt a libakereső játék, melynek 

során -1-1 jutalomcukorka reményében- az óvoda 

udvarán elrejtett libás képeket kellett 

összegyűjteni. 

A keresgélést követően az iskolások lámpás 

felvonulásába kapcsolódtunk be, majd az alsó 

iskola udvarán énekkel és tánccal megpihenve 

került sor a Barátság sütemény megosztására –

baráttal, testvérrel, és iskolássá vált társakkal. 

Melegség járta át a kicsi (és a kicsit nagyobb)  

szíveket… 

 

Paksiné Beszerdich Ildikó
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FEJLESZTÉSEK AZ ÓVODÁBAN 

 

2017. szeptembertől az óvoda fenntartója a 

Magyarpolányi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat. Azóta a következő beruházások, 

fejlesztések történtek az óvodában: 

- Melléképület felújítása, tároló helység 

kialakítása 

- Elektromos kazán beépítése 

- Multifunkciós nyomtató, másoló berendezés 

vásárlása BMI pályázat +önerő 

biztosításával 

- Műszaki cikkek vásárlása: laptopok, 

fényképezőgépek, hangosító berendezések 

- Tálalókonyhánkban új konyhabútor, 

átadópult kivitelezése 

- Két csoportszoba parkettázása 

- Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés 

2 fő 

Köszönjük, hogy a színvonalas munkánkhoz a 

feltételek lehetővé válhattak! 

További terveink szerint az óvoda udvarra 

játékokat szeretnénk építtetni, és a tornaszoba 

megvalósításáról sem mondtunk le. 

 

Némethné Penk Ildikó

 

 

JÁTSZÓTÉR 

Az óvoda-, iskolaudvaron a mászókák, hinták sajnos már régen készültek, ezért a hivatalos  

szakember nem tartotta alkalmasnak javításra és használatra. Az elbontásuk megtörtént, tavasszal új 

játékok telepítése várható. A régi játékok megtekinthetők az óvoda udvaron, és aki még tudja otthon 

hasznosítani elviheti. Ára megegyezés szerint. 

Némethné Penk Ildikó
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„HÓFÖDTE ÁLOM” 

 

 
 

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően ismét 

táboroztak a helyi Német Nemzetiségi 

Gyermektánckar tagjai októberben. 

Emlékezetes táncórákat kaptak a veszprémi 

Vastag Richárdtól (néptáncpedagógus, 

tánckutató, Aranysarkantyús táncos), aki 

játékosan, szinte észrevétlenül tanította meg a 

tánclépéseket, ritmusokat. 

 

A több napos táborban a tánc mellett volt 

szappanöntés, fürdőgolyó-készítés, gyöngyfűzés, 

ékszerkészítés, s megtanultak „körmönfonni” is. 

Utolsó napra maradt a várva-várt program: a 

dinnyési Várparkban mindenkit lovaggá ütöttek, 

majd tovább utaztak a Fővárosi Nagycirkuszba, 

ahol a HÓFÖDTE ÁLOM című ősi cirkuszi 

mesében gyönyörködhettek! Láttak lovakon 

vágtázó és szaltózó hősöket, jégtündért hófehér 

galambjaival, kelekótya bohócokat, akrobatikus 

zsonglőröket, s megannyi varázslatot, melyek ezt 

a tábort kitörölhetetlen emlékké tették számukra. 

 

Hálásan köszönjük Mindenkinek, aki bármilyen 

módon segítette e tábor létrejöttét! 

                                                                                                             

Krisanné Papp Andrea

 

 

SIKERES EB RENDEZÉSEN VAGYUNK TÚL! 

 

 
 

2019. november 7-10. között került 

megrendezésre a FISTC kutyafogathajtó Európa-

bajnokság Magyarpolányban. 

 

A szervezést egyesületünk Magyarpolány 

önkormányzatával és a Községi Sportegyesülettel 

együtt végezte. Az EB-re 17 országból érkeztek a 

versenyzők és kísérőik, köztük egyesületünk 29 

versenyzője. 

 

A rengeteg támogatónak és segítőnek 

köszönhetően sikerült megvalósítani azt, amit 5 

éve az EB pályázat során terveztünk. Az egyetlen 

amit nem tudtunk befolyásolni, sem 

megváltoztatni, az az időjárás volt, sajnos 

rendkívül hideg idő, nagy eső és sár várt a 

versenyzőkre a pályán vasárnap, akik hatalmas 

teljesítményt vittek véghez amikor teljesítették a 

futamot aznap is. 

 

Hálásan köszönjük a segítséget Magyarpolány 

önkormányzatának, lakosainak, a segítőknek, a 

diák önkénteseknek és a támogatóknak, akik 

nélkül nem valósulhatott volna meg ilyen 

színvonalon az Európa-bajnokság. Nemcsak 

sportesemény volt, hanem kulturális és 

gasztronómiai is. 

 

Személy szerint köszönetünket fejezzük ki ezúton 

is magyarpolányi tagjainknak, Varga Zoltánnak és 

Zoltánnénak, illetve Grőber József 

polgármesternek, akik hatalmas munkát 

végeztek. 
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Rendkívül hálásak vagyunk a Bakonyerdő Zrt-

nek, aki rendbe tette az Európa-bajnoksághoz az 

utakat, és biztosította számunkra a használatukat. 

Itt szeretnénk gratulálni a két magyarpolányi 

Európa-bajnoknak: Varga Zoltánné Hajninak 

(felnőtt) és Varga Almának (junior)! 

Reméljük mindenki, aki részt vett a 

rendezvényen, örök és szép emlékekkel távozott. 

 

Dér Andrea 
Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja 

Magyar Kutyasport Szövetség

 

 

MAGYARPOLÁNYI SPORTEGYESÜLET 

 

 
 

A polányi labdarúgó csapatok a 2019/20-as 

szezonban is szerepelnek a megyei labdarúgó és 

futsal bajnokságokban. Felnőtt csapatunk immár 

negyedik éve mutatja meg tudását a megyei I. 

osztályú bajnokságban. A legkisebbek továbbra is 

nagy létszámban és eredményesen szerepelnek a 

Bozsik tornákon/fesztiválokon. Az egyesület 

igazolt játékosainak száma jelenleg 98 fő, ami 

rekordnak számít a klub történetében, de az ajtó 

továbbra is minden sportolni vágyó előtt nyitva 

áll. A felnőtt és ifjúsági mérkőzések vasárnap 

délután kerülnek megrendezésre, ahová továbbra 

is várjuk kedves szurkolóinkat. 

 

Polt Péter 

 

 

Kedves Nagyszülők! 

 

A Mikulás az idén is ellátogat Magyarpolányba. 2019. 
december 5-én 16,30 tól-19 óráig járja a falu utcáit és 

meglátogatja a helyi gyermekeket. 

Amennyiben szeretné, hogy nem helyben lakó, de az 

ünnep ideje alatt itt tartózkodó unokáját meglátogassa 
a Mikulás, kérjük, jelezze pontos név és lakcím 

leadásával 2019. december 3-ig Magyarpolány 

Község Önkormányzatán. 
Az ajándékcsomag ára, melyet a Mikulás házhoz visz 

1100 Ft és az önkormányzatnál szükséges befizetni. 

Nardai Anita 

 

 

 

DECEMBERI-JANUÁRI PROGRAMOK 

 
December 5. csütörtök 10 óra 

Magyarpolányi Pajtaszínház – Fabók Mancsi Bábszínháza – Ha betér az égi király címmel 

 

December 14. szombat 17 óra 

Adventi koncert a Szent László templomban 
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December 15. vasárnap délelőtt Szentmise után 

Pásztorjáték a hittanos gyermekek előadásában a templomban 

 

December 15. vasárnap 16:00 óra 

Pásztorjáték előadás a hittanos gyermekek közreműködésével a főtéri Betlehemnél 

BETLEHEMI LÁNG ÜDVÖZLÉSE 

A Betlehemi Láng mindenkihez szól. Megtanít arra, hogy a békét, ugyanúgy ahogy a lángot, embertől 

emberig kell továbbadni. Mutatja az utat nekünk, ahogy a csillag mutatta a pásztoroknak Jézus Krisztus 

születésekor. Óvni, táplálni kell, hogy ne aludjon ki, ahogy a békét és a szeretetet is az emberi 

szívekben. 

A lángot Mindenki elviheti otthonába, ehhez kérjük a mécsest, gyertyát vagy lámpást biztosítani 

szíveskedjenek. 

Minden kedves vendéget forralt borral, meleg teával, forró csokival várunk! 

 

Január 18. szombat 20 óra 

Hagyományos SVÁB-BÁL a Faluházban. Zenét a JOHANN’s KAPELLE biztosítja. 

Tombola fődíja: Wellness-hétvége! 

Jegyek (2500 Ft/fő) elővételben már vásárolhatók Papp Andreánál (tel.: 06 70 609 8025) 

 

Január 20. hétfő 16 óra 

Megemlékezés a kitelepítés 72. évfordulója alkalmából a főtéri szobornál. 

 

CHRISTKINDL  

December 24-én az idén is indulnak a gyermekek házról házra betlehemezni. 

Tervezett útvonal:  

December 24.: 9 órától Kossuth, Táncsics, Bakony, Petőfi utca. Befejezés kb. 20 óra, utána 22 óra 

Szentmise. 

December 25.: Szentmise után, kb. 11 órakor Bajcsy, Iskola, Ady, Dózsa, Vadvirág, Sport utca. 

December 26.:9 órától József A., Vörösmarty, Hegyalja utca. 

Várják őket szeretettel!       Grőber Andrea 
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Észrevételeiket, javaslataikat az újsággal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken várjuk! 

 

Kiadja és a kiadásért felel: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Felelős szerkesztő: Némethné Penk Ildikó 

 Tel: +3620 284-1998 Email: polanyihirmondo@gmail.com 

 

mailto:polanyihirmondo@gmail.com


 

 


