
 
 

2020. március A KÖZSÉG LAPJA 26. évfolyam 1.szám 

VÁRNAI ZSENI: CSODÁK CSODÁJA 
 

 

Tavasszal mindig arra gondolok, 
hogy a fűszálak milyen boldogok: 
újjászületnek, és a bogarak, 
azok is mindig újra zsonganak, 
a madárdal is mindig ugyanaz, 
újjáteremti őket a tavasz. 

 
A tél nekik csak álom, semmi más. 
Minden tavasz csodás megújhodás. 
A fajta él, s örökre megmarad. 
A föld őrzi az élet magvakat, 
s a nap kikelti, minden újra él: 
fű, fa, virág, bogár és falevél. 

 
Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, 
innám a fényt, ameddig rám ragyog. 
A nap felé fordítnám arcomat, 
s feledném minden búmat, harcomat. 

Élném időmet, amíg élhetem, 
hiszen csupán egy perc az életem. 

 
 

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. 
Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. 
S a holnapom? Azt meg kell érni még. 
Csillag mécsem ki tudja meddig ég?! 
De most, de most e tündöklő sugár 
még rám ragyog, s ölel az illatár. 

 
 

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, 
hogy éreztessem, ahogy érezem 
ez illatot, e fényt, e nagy zenét, 
e tavaszi varázslat ihletét, 
mely mindig új és mindig ugyanaz: 
csodák csodája: létezés, tavasz! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 
 

A képviselő-testület munkájáról szeretnék 
bővebben tájékoztatást nyújtani a lakosság 
számára. 
Ahogy   már korábban is megírtuk, minden 
testületi ülés  meghívója  és jegyzőkönyve 
megtalálható Magyarpolány honlapján. 
(www.magyarpolany.hu »  Önkormányzat » 
Képviselő-testület » Letölthető dokumentumok) 

 
Minden testületi ülés előtt 5 nappal 
kifüggesztésre és feltöltésre kerül a meghívó, 
melyen látható, hogy az ülés nyilvános vagy zárt 
körű. A nyílt testületi ülésre bárki eljöhet, a 
Polgármesteri Hivatalba. 

 
A 2019. október 31-i alakuló ülés óta, 2020. 
január 31-ig, 5 alkalommal tartottunk képviselő- 
testületi ülést, amelyeken teljes létszámban jelen 
voltak a képviselők. Ezeken 62 napirendi pontot 
tárgyaltunk meg, 80 határozatot hoztunk és 60 
előterjesztést nyújtottunk be. Ezek közül 29-et 
Grőber József, polgármester; 8-at Némethné Penk 
Ildikó, képviselő; 6-ot Nardai Anita, képviselő; 5- 
öt Korbély Tamás, képviselő; 4-et Dobosi 
Gergely, jegyző; 4-et Pintér Gyula, 
alpolgármester; és 4-et Meinczingerné Vágner 
Zsuzsanna, képviselő. 

 
Néhány határozatról szeretnék beszámolni: 
- A „Dolgozz Magyarpolányban!” 
ösztöndíjprogram keretében 3.960.000 Ft 
pályázati összeg kiosztásáról határoztunk. 

- Szintén elnyert EFOP-os pályázat tette lehetővé, 
hogy lakhatási támogatással segítsük, az arra 
rászorultakat. A teljes elnyert összeg 4.590.000 
Ft. 
- A Táncsics utcához csatlakozó földes út 
murvázása megtörtént, 200 m hosszan és 4 m 
szélességben. Elkerülve ezzel az aszfaltos útra 
történő por, sár felhordását. Ennek költsége 
920.000 Ft + áfa. 
- A Petőfi utca 51. szám alatti ingatlant az 
Önkormányzat visszavásárolta 5 millió forintért, 
amennyiért korábban eladta. Az épület 
állapotában nem következett be változás, ezért 
döntött úgy a képviselő-testület, hogy az eladásra 
kínált ingatlant visszavásárolja. Elsődleges 
szempont az életveszély elhárítása, ami 
remélhetőleg hamarosan megtörténik. 
- Az alsó iskolánál lévő sportpálya aszfalt 
burkolatának felújítása tavasszal megtörténik, az 
árajánlat szerint 626 110 forintért. A képviselő- 
testület úgy döntött, hogy új sportpályát jelenleg 
nem építtet, vár az estleges pályázati lehetőségre. 
A folyamatban lévő pályázatok anyagával 
ismerkedünk, nagy terjedelme miatt hosszabb 
időt vesz igénybe. Hamarosan arról is 
tájékoztatást adunk. 

 
Kérjük, keressék fel honlapunkat és 
tájékozódjanak a lakóhelyüket érintő 
kérdésekben! 

 
 
 

Meinczingerné Vágner Zsuzsanna képviselő 
 

 

 
 
 

HELYESBÍTÉS A KÖZMEGHALLGATÁSSAL KAPCSOLATBAN 
 

2019. december 12-én tévesen, tényként hangzott el, hogy a képviselőknek van tiszteletdíja. Még 
nem tárgyaltuk napirendi pontként és ezért még egyik képviselő sem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. 
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Számos feltétele van a 
kutyatartásnak, de most a 
legfontosabbat emelem ki, a 
környezet tiszteletben

 A FELELŐS KUTYATARTÁS FELTÉTELEI 
 

 tartását. 
 
 
 

 után. 

 Figyeljünk tehát kedvencünkre, 
 mások  kedvencére,   mert  csak 
 így lehet a kutyatartás kultúrája 
 megfelelő színvonalú! 

 
 

 Némethné Penk Ildikó 

 
TISZTELT LAKOSSÁG! 

 

Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy a Magyarpolányiért,  
Nemzeti Örökségünkért 
Közalapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) új kuratóriummal 
megkezdte működését. 
Megköszönve az előző 
kuratórium áldozatos munkáját, 
bízunk abban, hogy elődeink 
útját folytatva tudunk a 
falubeliekért hasznosan 
tevékenykedni. 
Továbbra is céljaink között 
szerepel a település kulturális 
életét színesíteni változatos 
programok szervezésével, 
valamint egy értékteremtő 
közösségi tér kialakítása, a 

Plébánia (kert) és Templomunk 
további felújítása. 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
tekintettel az utóbbi évek 
elszámolási vitáira, az 
Alapítvány a Passió pénzügyi 
részéből kiszállni kíván, azt 
kizárólag az Önkormányzatra 
bízza. Természetesen a Passió 
előkészítésében, 
lebonyolításában továbbra is 
szívesen kivesszük a részünk, 
azonban az anyagiakat az 
Önkormányzatra bízzuk. 
Szeretnénk megköszönni az 
előző években az Alapítvány 

részére felajánlott adó 1%-át, 
melyből többek között a helyi 
óvoda és iskola, valamint az 
egyház is támogatásban 
részesült. Bízunk benne, idén is 
sokan csatlakoznak e jó ügy 
mellé, hogy minél több helyi 
kezdeményezést, valamint az 
épített és szellemi örökségünk 
megóvását is tudjuk ilyen 
módon támogatni. 

 
Név: Magyarpolányért,  
Nemzeti Örökségünkért 
Közalapítvány Adószám: 
19264385-1-19 

 
Köszönettel: 

Baranyai Mária, Somogyiné Nagy Lívia, Buzás Bernadett elnök 
 

MÁR MOST KÉSZÜLJÜNK A TÖKNAPRA! 
 

Vessünk tökmagot, nevelgessük 
a különleges, szebbnél szebb 
tököket, hogy aztán ősszel a 
nagy sikerű Töknapon 
megcsodálhassuk a legnagyobb, 

a legszebb, a legkülönlegesebb 
tököket. Hatalmas élmény lesz, 
amikor a töklámpást a saját 
termesztésű tökből faragod. 
Tököljünk együtt! Tökmagot 

igényelhetsz az iskolában, 
óvodában, vagy az alábbi 
telefonszámon: 06 30 348 69 06 
Szakmai segítséget is nyújtunk.. 

 
Kaukerné Gertrud 

 
 

A kutyatartás nem azt jelenti, 
hogy a 
kötelessége 

környezetünknek 
különféle 

kellemetlenségeket elviselni, 
hanem azt, hogy kutyát nem 
tartó, kutyatartó és a kutya úgy 
él együtt, hogy kölcsönösen 
tiszteletben tartják egymás 
életterét. A kutya viselkedése 
elsősorban a gazdán múlik. 

Vállalják, hogy azonnal 
kijönnek a faluba, befogják a 
kóboroló 
elszállítják 

kutyákat 
kb. 100 

és 
km-re 

található telephelyükre. A kutya 
gazdája innen viheti haza 
természetesen a kb. 40 000 
forintos költség megtérítése 

Ebben a faluban pontosan lehet 
tudni, kiknek a kutyái járják 
szabadon az utcákat. Sajnos 
többszöri felszólításra sem 
tarják be a szabályokat, ezért az 
önkormányzat tervezi, hogy 
szerződést köt egy céggel. 

Soha nem a kutya hibás, bármi 
is történik, hanem elsősorban a 
gazda. A felelőtlen kutyatartás 
súlyos következményekkel 
járhat, és a gazda kötelessége a 
kutyája által okozott kár 
megtérítése, a különböző 
szennyeződések eltakarítása is. 
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KITELEPÍTÉS 

Január 20 –án emlékeztünk meg a magyarpolányi 
kitelepítés 72. évfordulójáról. A megemlékezésen 
felidéztük az akkor történt eseményeket. 1946- 
ban, a második világháború után azoknak a 
családoknak kellett elhagyni Magyarországot, 
akik az 1940-es népszámláláskor német 
nemzetiségűnek vallották magukat. 

A kitelepítés 1948 januárjában kezdődött el 
Magyarpolányban. Feljegyzések szerint 605 
polányit űztek el a hazájukból. Január 20 –án 
búcsút kellett venniük az otthonuktól, rokonoktól, 
ismerősöktől. 

Több családot szakítottak így szét. Az elűzött 
családokat ökrös szekérrel vitték az ajkai 
vasútállomásra. Miután felszálltak a vagonokba, 
nem tudták, hova viszik őket, mennyi ideig tart az 
út. Az utazás során a vonat többször is megállt, 
hosszabb – rövidebb időre, de a vagonokat nem 
hagyhatták el. 

1948. január 25-én érkezett meg a vonat az 
egykori NDK területén fekvő Pirna településre. 
Egy kaszárnyában szállásolták el őket, ahol 
néhány napot, többen néhány hetet töltöttek, 
mielőtt új lakóhelyükre kerültek. Annak ellenére, 
hogy beszéltek németül, mégsem tudtak könnyen 
beilleszkedni. Magyarországot németként 
hagyták el, Németországban magyarként 
fogadták őket. 

A legtöbb polányi család Zwönitzbe került. 
Szorgalmuknak köszönhetően sikerült 

 
 
 

meglehetősen hamar egy új otthont felépíteniük. 
Az elűzött svábok elveszítették magyar 
állampolgárságukat, de soha nem adták fel a 
reményt, hogy egyszer ismét hazatérjenek. 

A kitelepítetteknek is emléket állítva, őrizzük, 
ápoljuk és továbbadjuk a nemzetiségi 
hagyományainkat, kultúránkat, dialektusunkat. 

 
 

 
Grőber Andrea MNNÖ elnök 

 

 

 
 

FALUSI MIKULÁS 

A gondos szervezésnek és a lelkes segítőknek köszönhetően ismételten jól sikerült a Falusi Mikulás 
Program. December 5-én délután minden gyermekhez ellátogatott a Télapó és segítője, hogy 
ajándékkal kedveskedjen a gyermekeknek. Utcáról-utcára járva várták őket rajzokkal, versekkel és 
nagy-nagy szeretettel! 

Ezúton is köszönjük a résztvevők segítségét és ígérjük, hogy idén újra eljövünk! 
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TERVEZETT PROGRAMOK MAGYARPOLÁNYBAN 2020-BAN 
 
 
 
 

Pajtaszínház március 6. 9.30 

Pajtaszínház március 12. 18 óra 

Nemzeti ünnep március 13. 16.30 

Borverseny, borbírálat 

március 14. 17 óra 
Pajtaszínház március 21. 18 óra 

Pajtaszínház április 2. 18 óra 

Virágvasárnap, Kálváriajárás 

április 5. 15 óra 

Húsvéti játszóház április 11. 9-12 

Pajtaszínház április 17. 18 óra 
 
 
 
 

 
Passió május 28., 29., 30., 31., 

június 5., 6. 

Kiállítás megnyitó a Plébánián május vége 

Nemzetiségi Nap május 30. 

Hősök napja május 31. 11 óra 

Pfingsnegel május 31. 

Pünkösdi templomi koncert 

május 31. 17 óra 

Iskolai tanévzáró június 18. 17 óra 

Passió záróbankett június 12. 

Utcabál június 27. 

Nyárbúcsúztató augusztus 29. 

Iskolai tanévnyitó augusztus 30. 

Szüreti felvonulás szeptember 25. 

Tök nap október 10. 

Szüreti bál október 17. 20 óra 

Martinstag november 11. 

Idősek napja november 14. 

Adventi vásár 1. gyertyagyújtás 

november 28. 

Mikulás december 5. 

Adventi 2. gyertyagyújtás 

december 6. 

Adventi 3. gyertyagyújtás 

december 12. 

Adventi koncert december 12. 

Jézus születéstörténete 

december 20. 

Iskolai karácsony december 23. 

Christkindl december 24., 25., 26. 
 
 
 

 

A programok előtt még pontos tájékoztatást adunk a helyszínekről és az esetleges változásokról. 
 

Krisanné Papp Andrea 

Tulpenfest április19. Edelsbach 

Tracht Tag április 24.  

Pajtaszínház április 25. 18 óra 
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MEGKEZDŐDTEK A MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ ELŐKÉSZÜLETEI 
 
 

Idén is Pünkösdkor, valamint az azt követő hétvégén kerül megrendezésre az országos hírű 
Magyarpolányi Passió, Magyarpolány Önkormányzata szervezésében. 

A Templom Napja Pünkösd vasárnapja lesz, melynek teljes bevételét az Önkormányzat a Szent László 
templom restaurálására ajánlja fel. 

 

 
 Előadások időpontjai: 

 
Május 28. csütörtök, 29. péntek, 30. szombat, 31. vasárnap (templom napja) 
Június 5. péntek, 6. szombat 

Jegyár: 3000 Ft/fő Csoportos (20 fő felett): 2500 Ft/fő Gyermekjegy (18 éves korig): 1500 Ft/fő 

Jegyek a magyarpolany.hu/jegyrendeles oldalon online rendelhetők, vagy személyesen a 
magyarpolányi könyvtárban vásárolhatók, nyitvatartási időben. 

Hétfő: 16-18-ig, kedd és csütörtök: 17-19 óráig. (Dózsa u. 6.) Információ: 06 70 609 8025 

Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Krisanné Papp Andrea 



7  

EGYHÁZI HÍREK 
 
 

EGYHÁZKÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 

Az egyházközségi képviselő testületről: 

2020. január 8-án megtartottuk 
az idei első Egyházközségi 
Képviselő Testületi ülésünket. 
Az ülésen Sándor Mihály 
plébános atya beszámolt az 
egyházközség 2019-es évben 
megvalósult, valamint a 2020- 
as évre tervezett költségvetési 
adatairól. Tájékoztatta a testület 
tagjait arról, hogy a 2019. év 
eleji kezdő összeg 29 839 442 
Ft, az év végi záróösszeg 43 075 
385 Ft volt. 

Az adatokból jól látszik, hogy 
az egyházközség pénzügyi 
helyzete -Mihály atya 
következetes és takarékos 
számviteli   munkájának, 
valamint a hívek, adományozók 
nagylelkű  támogatásának 
köszönhetően- stabil. 

Mihály atya elmondta, hogy az 
érseki  előírásoknak 
megfelelően nem változtak az 
egyház-fenntartási 
hozzájárulások,  illetve a 
stóladíjak. A   2020-ban 
minimálisan fizetendő 5 000 Ft 
(nyugdíjasoknak) illetve 6 000 
Ft (aktív keresőknek) 
hozzájárulás az egyházközség 
fenntartásához, a 
felújításokhoz, és 
fejlesztésekhez 
elengedhetetlenül szükséges. 

A hívek önkéntes egyház- 
fenntartási hozzájárulás 
(„egyházi adó”) befizetése 
gyakorlatilag  állandósult. 
Érdekünk, hogy ezt a 
gyakorlatot továbbra is folytatni 
tudjuk, hiszen ezzel biztosítható 
egyházközségünk fenntartása, 

amely valamennyi katolikus 
hívőnek erkölcsi kötelessége. 

Elmondta, hogy a hívek 
nagyobb összegű adományokat 
fizettek be az egyházközség 
számlájára, hiszen a havonkénti 
első vasárnapi 
templomfelújításra  szánt 
perselypénzt is beszámítva- 
2019-ban az adományok 
összege meghaladta a 8,7 M Ft- 
ot. Mihály atya köszönetet 
mondott mindenkinek, aki 
nagylelkűen támogatta az 
egyházközséget, segítette 
templomunk restaurálását. 

Megköszönte a Magyarpolány 
Község Önkormányzatának a 
templom felújításához 
felajánlott 5 000 000 Ft 
adományát, amelyből 2018-ban 
3 000 000 Ft-ot, 2019-ben 
további 2 000 000 Ft-t utaltak 
át. Külön megköszönte a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak 
a templom világítására, 
díszítésére szánt támogatását, 
amely 2019-ban 370 000 Ft 
volt. 

Mihály atya tájékoztatta a 
képviselő testület tagjait, hogy a 
testület mandátuma lejárt, így 
az egyházközségi Szervezeti és 
Működési Szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően a 
testület tagjait újra kell 
választani, vagy a jelenlegi 
tagoknak kell nyilatkozniuk 
arról, hogy vállalják-e az újabb 
öt évre szóló megbízatásukat. A 
jelenlegi tagok -kettő tag 
kivételével, akik munkahelyi 
elfoglaltságaik  miatt 

akadályoztatva vannak- 
továbbra is vállalták a 
megbízatást. 

2020. február 9-én a szentmise 
keretében Sándor Mihály 
plébános atya felolvasta a 
Képviselő Testület tagjainak 
jelölését jóváhagyó érseki 
határozatot, mely szerint a 
plébános nem tagja, hanem 
elnöke az egyházközségnek, 
tudta és engedélye nélkül 
semmiféle -az egyházközséget 
érintő- dolog nem történhet. Az 
Udvardi György érsek által 
jóváhagyott egyházközségi 
Képviselő Testület tagjai a 
következők: 

Weisz József világi elnök, 
Takács Ferenc gondnok, 
Meinczingerné Kovács Mária 
pénztáros, Pintér Gyula, 
Korbély Krisztián, Kunglné 
Jáger Marianna, Sasné Moóri 
Erzsébet, Kreiner Józsefné, Pad 
Zoltánné, Vágner János, 
Szabolcsi Istvánné. Dr. Paksi 
Zoltán állandó diakónus, mint 
az egyházi rend tagja, hivatalból 
a Képviselő Testület tagja. 

Mihály atya az érseki határozat 
ismertetése után nekik is, 
valamint a korábbi testületi 
munkában résztvevő, és a 70 
életévüket betöltött tagoknak is 
megköszönte az egyházközség 
érdekében eddig kifejtett 
tevékenységüket, Isten áldását 
kérve további életükre. (A 70. 

életkorukat betöltött tagok a 

működési szabályzatban leírtak 

szerint „Tiszteletbeli 

tagokként” továbbra is a 
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testület tagjai maradnak 

szavazati jogok nélkül.) 

Ezt követően tettele ünnepélyes 
fogadalmát a plébános és 
egyházközségünk tagjai előtt az 
újjáválasztott egyházközségi 
Képviselő Testület. 

Mihály atya gratulált a régi (új) 
tagoknak, és reményét fejezte 
ki, hogy az eddigiekhez 
hasonlóan sikeresen tudunk 
együtt dolgozni az egyház, az 
egyházközség érdekében. 

A temetőről: 

Általánosságban elmondható, 
hogy a temető, és annak 
rendezett állapota milyen fontos 
egy falu életében. 

Véleményem szerint a 
környéken közel-távol nincs 
ilyen szépfekvésű temető, mint 
a polányi. Rendezettebb, 
jobban, vagy kényelmesebben 
kezelhető lehet, hogy van, de 
ilyen szépfekvésű, mint a 
miénk, biztosan nincs (vagy 
legalábbis szerintem nincs). 

Egy új szokás, vagy talán 
hagyomány kezd kialakulni a 
falunkban, a temetőnkben. A 
Herbert Rezi néni, aki életében 
a falubeli hagyományok lelkes 
őrzője és ápolója volt, úgy 
rendelkezett, hogy halála esetén 
a virágokra, koszorúkra szánt 
pénzt a templom felújítására 
adományozzák a hozzátartozók, 
rokonok, barátok és ismerősök. 
Leánya ezt a kérését 
egyetértően és messzemenően 
támogatta. 

Azóta többen döntöttek úgy, 
hogy követik példáját, kifejezve 

ezzel azt, hogy templomuk, 
amely fontos része volt 
életüknek, haláluk esetén is 
fontos marad. 

Az egyházközség, hogyezeknek 
a kéréseknek, kívánságoknak 
illő tisztelettel eleget tegyen, 
Kiss       Miklós      üvegtervező 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

művésszel elkészíttette ezt a 
művészi kivitelezésű 
adománygyűjtő   „kis 
templomot”, melyet a 
hozzátartozók külön kérésére, 
temetések  alkalmával 
kihelyeztet az elhunyt ravatala 
mellé.  Az  egyházközség az így 

összegyűlt és felajánlott 
adományokat a templom 
jelenleg is folyó restaurálására 
fordítja. Isten fizesse meg a 
felajánlók nagylelkűségét, és 
adjon örök nyugodalmat az 
elhunytaknak. 

A mi felelősségünk, hogy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vigyázzunk a temetőnkre, 
annak rendjére, tisztaságára. Így 
adhatjuk meg elhunytjainknak 
azt a végső tisztességet, amelyet 
ők is megadtak az előttük 
távozóknak, és amelyet ők is 
megérdemelnek. Hogy aztán mi 
is megérdemelhessük majd! 

 

Weisz József - az egyházközség világi elnöke 
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ADJ VÉRT! MENTS MEG HÁROM ÉLETET! 
 

Kedves Lakosok! Aki teheti, 
adjon vért! 

A véradók a saját 
egészségüknek is használnak 
ezzel, hisz a megelőző kötelező 
tesztek tulajdonképpen 
szűrővizsgálatok. 

Az Országos    Vérellátó 
Intézetben ugyanis  a levett 
véren minden alkalommal, még 
a rendszeres véradók esetében is 
elvégzik a kötelező teszteket, a 
HIV, a Hepatitis-B vírus, a 
Hepatitis-C vírus, a szifilisz 
vizsgálatot  és a vércsoport 
meghatározást. Az egészséges 
vérből     vörösvérsejt- 
koncentrátum, 
plazmakészítmények    és 
vérlemezke-koncentrátum 
készül, így egy egység teljes vér 
három beteg életén segíthet! 

Egy tanulmány azt is 
megállapította, hogy a 
rendszeres véradókat, akik 
évente kétszer adnak vért, 

kevésbé sújtják a gyakori, 
népbetegségnek számító 
egészségügyi problémák is, 
mint  például 
a szívinfarktus vagy a stroke. 

 
A véradók többségét azonban 
sokkal inkább a jó szándék 
motiválja: az örömteli tudat, 
hogy adhat, segíthet, életet, 
életeket menthet. 

Ráadásul maga a véradás is 
előnyös folyamatokat indít be a 
szervezetben. A levett 
vérmennyiség arra ösztönzi a 
vérképző szerveket, csontvelőt, 
hogy új, friss vért, 
vörösvértesteket képezzen. A 
félévenkénti véradás egy olyan 
élettani láncolatot indít be, 
amelynek következtében a 
véradó vére, ezzel gyakorlatilag 
egész szervezete megújul. Ez 
napjainkban különös 
fontossággal bír, mert a káros 
környezeti hatások, és a 
megváltozott étkezési szokások 

 

 
révén szervezetünkbe egyre 
több szennyeződés kerül. 

Bár az ajkai Kórházban jelenleg 
szünetel a véradás, a 
lehetőségekről érdeklődni lehet 
a www.veradas.hu honlapon, 
vagy a +36/70 933-80-54-es 
telefonszámon. 

Ne feledjük: 
 

A VÉRADÁS A 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS EGYIK 
LEGÖNZETLENEBB 
FORMÁJA! 

 
Ódorné Zsuponyó Anita védőnő 

 
 

 
 
 

ÚJRAÉLESZTÉS 

Molcsán András az Ajkai 
Mentőállomás vezetője alapos 
és szemléletes, főleg gyakorlati 
bemutatót tartott az 
érdeklődőknek. Türelmesen, és 
érthetően válaszolt a kérdésekre 
és hangsúlyozta, hogy a gyors 
segítség nagyon fontos. Ha 

 
 

nincs lélegzése a betegnek, 
azonnal meg kell kezdeni a 
mellkaskompressziót, és 
folyamatosan addig végezni, 
amíg a mentők át nem veszik. 
A résztvevők nagyon aktívan 
kérdeztek, és gyakorolták az 
újraélesztést. 

 
 
 

Ódorné Zsuponyó Anita 
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JÁTSZÓTÉRRŐL INFORMÁCIÓK 
 

Az iskola-óvoda udvaron 4 
játszóeszköz telepítése várható 
tavasszal, az óvodai részen 
csúszdás, mászókás kalandvár. 
Az iskolai területen pedig 
hinták és mászóka. Ezeket az 
eszközöket közösen rendeltük 
meg a tankerülettel, községi 
önkormányzattal és az 
óvodával. 

A további játszóeszközök 
megvásárlására gyűjtés indult 
az óvodában, melyet a 
sportegyesület  és 
magánszemélyek is már 
támogattak. Köszönjük nekik, 
és várjuk a további 
adományokat. Bővebb 
információ az óvodai telefonon 
kérhető: 06 20 284 1998 

A balesetveszélyes feljárót 
megszüntettük, a pálya 
felújítása során az ideiglenes 
feljárót a vállalkozó biztosítja 
majd terveink szerint tavasszal, 
nyáron. 

 
 
 

 
Némethné Penk Ildikó 

 
 

 

TÁLALÓ KONYHÁK FEJLESZTÉSE 
 

Az Önkormányzat egyik 
kiemelt feladata a helyi 
közétkeztetés javítása, ennek 
érdekében korszerű, a mai 
HACCP előírásainak megfelelő 
konyhatechnikai eszközöket és 
berendezéseket vásárolt az 
iskolai és óvodai tálaló 
konyhákra. 

Az új HACCP terv kidolgozása 
után, az előírásoknak 

megfelelően korszerűbb, 
gazdaságosabb  konyhai 
tisztítószerekkel, adagolókkal 
láttuk el a tálaló konyhákat. A 
dolgozók szakmai oktatáson 
vettek részt, hogy munkájuk 
során ezek után is be tudják 
tartani a HACCP előírásait. 

Az iskolai tálaló konyha 
nagyobb fejlesztést igényel, 
ezért a továbbiakban villamos 

hálózat fejlesztését valamint a 
konyha infrastrukturális 
felújítási munkáit megkezdtük. 
Ezen munkálatok elvégzése 
után további berendezések, 
nagyobb teljesítményű sütő, 
mosogatógép  vásárlását 
valósítjuk meg, mely 
megoldások alkalmazásával, 
hosszú távon gazdaságosan, 
higiénikusan üzemelő tálaló 
konyhánk lesz. 

 

Nardai Anita 

A MAGYARPOLÁNYI ÉRTÉKTÁR FELHÍVÁSA! 
 

Kedves Magyarpolányiak! 

Pünkösdkor megrendezésre 
kerülő Passió előadások idején 
az eddigi hagyományokhoz 
híven az idén is szeretnénk 
változatos programokat 
szervezni! 

A „Múltra néző ablakok” 
címmel régi polányi képekből 
összeállított kiállítást 
szeretnénk rendezni, melyhez 
kérjük az Önök segítségét! 

A féltve őrzött családi képeket, 
ha közkinccsé tennék, sokak 

számára bepillantást 
engednének a múltba, a régi 
életek szép, néha szomorú, de 
mindenképpen megőrzésre 
méltó emlékébe! 

Heffler László: Mezeiek című 
könyvében is hiteles, szívet- 
lelket megérintő képek őrzik 
Polány múltját! 

Kérjük, a fotók hátuljára írják rá 
a nevüket. és átvételkor a 
lakcímet és a darabszámot is 
egyeztetjük. A kiállításra kerülő 
képeket fénymásoljuk, és 
sértetlenül vissza is adjuk! 

A képek, dokumentumok 
gyűjtési helye: Petőfi u. 33. 
Pintérné Kata 

Kérjük, és hálásan köszönjük, 
ha bármilyen módon 
gyarapítani, segíteni tudják az 
Értéktár munkáját, legyen az 
tárgyi vagy szellemi örökség 
egyaránt! 

Köszönjük szíves 
együttműködésüket! 

Az Értéktár Bizottság nevében 
Pintérné Kata 
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ÓVODAFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 
 

 

A nemzetiségi fenntartású intézmények 
fejlesztési, beruházási igényeit minden évben 
felmérik az országban. 

Az első, és legfontosabb az óvodának, hogy 
rendelet által kötelezően meghatározott 
tornaszobával rendelkezzen. Ezért már több 
alkalommal, kész tervekkel és 
költségkalkulációval erre nyújtottuk be- az 
MNNÖ által- első pontban a támogatási 
pályázatokat. 

Nagy örömmel fogadtuk 2020-ra a 31 milliós 
összeget. Az eddigi években is nagyon 
hatékonyan hasznosítottuk a kisebb 
támogatásokat, de azokból nem tudtunk nekiállni 
az építkezésnek. 

. 

A kiváló szakmai munkánknak köszönhető, hogy 
most országos viszonylatban is nagyobb 
támogatást kaptunk. A tornaszoba-, amely az 
óvoda épületéhez hozzáépítéssel valósulhat meg- 
magasabb kiadással jár, ezért keressük a további 
lehetőségeket az építkezés kivitelezésének 
támogatásához. 

Köszönjük Dr. Kovács Zoltán országgyűlési 
képviselőnknek a segítségét, hiszen többször járt 
a faluban és az óvodában is, és bizonyára fontos 
számára a gyermeknevelés minimum 
feltételeinek a megteremtése. 

Kérem a Magyarpolányaik összefogását, 
támogatását és aktív közreműködését az óvodai 
tornaszoba megépítéséhez. 

 

 
Hálás köszönettel: Némethné Penk Ildikó 

intézményvezető 
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„KINDER ÜBERWINDEN GRENZEN” ERASMUS + PROJEKT 

Iskolánk, Zwönitz város testvértelepülésünk Dorf 
– Chemnitzi „Samuel von Pufendorf” iskolájával 
közösen sikeres Erasmus + projektet zárt le 2019 
decemberében. A közös munka 16 hónapon 
keresztül tartott, mely a „Kinder überwinden 
Grenzen” / A gyerekek átlépik a határokat/ nevet 
viseli. 

A projektben a mostani ötödik osztályos tanulók 
közül tíz tanuló képviselte iskolánkat./ Eszterhai 
Flóra, Fuchs Genovéva, Fuchs Luca, Krizsanóczi 
Ragina, Meinczinger Hanna, Némedi – Varga 
Anna, Pethő Blanka, Somogyi Zoltán, Toman 
Antónia, Varga Levente/ 

A diákcsere program során 2019. márciusában a 
zwönitzi gyerekek látogattak el hozzánk. A német 
gyerekeket a magyar vendéglátó családoknál 
szállásoltuk el, akik betekintést nyerhettek és 
részesei lehettek a magyar családok 
hétköznapjainak is. A hét folyamán a résztvevő 
magyar és német gyerekek egy széleskörű 
művészeti projektben vettek részt. A művészeti 
iskola tanárai, Csabai Tibor vezetésével, 
workshop keretein belül kerámia-, grafika-, és 
festészeti órákat tartottak. A gyerekek különböző 
művészeti technikákat sajátítottak el. A hét 
zárásaként egy művészeti kiállítást szerveztünk, 
ahol a gyerekek alkotásait mutattuk be. A 
workshop során meglátogattuk a Herendi 
Porcelánmanufaktúrát. Dienes Szilárd, 
magyarpolányi bronzszobrász a bronzöntés 
munkafolyamatát mutatta be a gyerekeknek a 
vázlatoktól az elkészült alkotásig. Így a diákok 
párhuzamba tudták állítani a saját alkotói 
tevékenyégüket, kreativitásukat a látottakkal. A 
délutánokat a gyerekek a vendéglátó családokkal 

töltötték. Közös kirándulásokon megismerték a 
környék nevezetességeit. 2019. májusában az 
iskolánkat képviselő tanulók töltöttek egy hetet 
Zwönitzben. Délelőttönként tanórákon vettek 
részt a német gyerekekkel együtt. 
Akadályversenyen keresztül megismerték Dorf- 
Chemnitz nevezetességeit. A tanórák után a 
német és a magyar gyerekek a közös produkcióra 
az „Apfelkomplott” musical előadásra készültek. 
A két nyelven előadott musical a projekt 
csúcspontja volt, amelyet a Dorf – Chemnitzi 
„Stampfenfest” keretein belül láthatott a 
nagyérdemű közönség./ A musical az alábbi 
linken tekinthető meg: https://bit.ly/3a7wIYP 

Délutáni programok során a gyerekek közös 
kirándulásokon vettek részt, ahol megtekintették 
az Érc-hegység látnivalóit. 

A „Kinder überwinden Grenzen” projektben a 
gyerekek sok közös élményt szereztek, iskolánk 
tanulói anyanyelvi környezetben gyakorolhatták 
a német nyelvet. A gyerekek lelkesedése, a 
kialakult barátságok rövid időn belül 
hozzásegítették őket a „határok” átlépéséhez. 

 

 
Grőber Mónika - osztályfőnök, 

Grőber Andrea - projektkoordinátor 
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„ITT A FARSANG, HAJA-HUJ, NE LÁSSUNK MOST SZOMORÚT!” 
 

Ha igazi télben nem is, 
télkergetésben, farsangi 
vigasságban annál inkább 
részük volt a polányi 
bölcsiseknek és ovisoknak. 

 
A Magyarpolányi Nyugdíjas 
Színjátszó Csoport Ludas Matyi 
című előadásával vette kezdetét 
a farsangi hét. Mint már 
annyiszor, ez alkalommal is 
sikerült vidám perceket szerezni 
az aprónépnek. A farsang nem 

 

 

múlhat el fánk nélkül: az idén is 
megsütöttük a hagyományos 
forgácsfánkot. A 
Magyarpolányi Német 

Nemzetiségi Gyermek 
Tánccsoport szintén 
vendégeskedett nálunk; vidám 
műsorukkal táncba csalogatták 
a gyerekeket és felnőtteket. 
A várva várt jelmezes 
mulatságban mindenki a 
kedvére való  szerepbe 
bújhatott, kezdődhetett a tánc, a 
játék, móka és kacagás, ami 
kitartott az egész farsangi héten. 

 
 

Paksiné Beszerdich Ildikó 
 

 
 

FARSANGI SZÜLETÉSNAP MAGYARPOLÁNYBAN 
 

A Rozmaring Nyugdíjas Klub 
2020. február 15.-én tartotta 
farsangi összejövetelét, amit 
színesített a klub 5. születésnapi 
ünnepsége. 

A rendezvényre meghívót 
kaptak a település 
Önkormányzatainak képviselői, 
a Nemzetiségi Egyesület 
vezetősége, valamint a 
Bakonygyepesi nyugdíjas klub 
képviseletének tagjai. 

Grőber József Polgármester Úr 
köszöntőjében méltatta a klub 
eddigi tevékenységét, amivel 
aktívan részt veszünk a falu 
kulturális életének 
színesítésében, valamint a 
megyei rendezvényeken is 
képviseljük településünket. 
Kedves gesztus volt a képviselő 
testület részéről, hogy minden 
klubtag egy gyönyörű 
mézeskalács szívet kapott 
ajándékba, amin falunk címere 
látható, valamint oklevélben is 
részesültünk. Műsorunk a 

születésnapi megemlékezéssel 
kezdődött, az elmúlt 5 év 
történéseiből vetítettünk 
válogatást. Két kiváló előadás 
következett: G. Nagy Edit 
énekelt két ismert dalt, amit 
Bugár Nándor kísért hegedűn, 
aki ezután a Verbunkos 
Rapszódiát játszotta el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A klub színjátszó csoportja 
Némethné Penk Ildikó 
betanításában a „Ludas Matyi, 
avagy a Galiba liba” 
mesejátékkal nevettette meg a 
közönséget. A műsor 
zárásaként a nyugdíjas kórus az 

elődeinktől tanult énekekből 
állított össze és adott elő egy 
dalcsokrot, kórusvezetőnk 
Grőberné Adorján Renáta 
kíséretével. A jóízű vacsora 
után a tánc vette át a főszerepet, 
zenét Meinczinger Attila 
szolgáltatta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élményekben gazdag volt a 
tombolák sorsolása is, hiszen 
sok támogatótól kaptunk 
ajándékot, amit a cikken 
keresztül is szeretnék nekik 
megköszönni. 

 
Györkös Károlyné 

klubvezető 
 

 



14  

HÍVOGATÓ 

Magyarpolány Nemzetiségi 
Gyermek és Ifjúsági 
tánccsoportja 3 éve nyáron 
alakult. 
Jelenleg 14 fővel működünk. 

Azóta nagyon sok felkérésnek 
tettünk eleget, főként a 
településünk kulturális 
rendezvényein veszünk részt, 
de az iskolába érkező zwönitzi 
diákokkal is tartottunk közös 
játékos próbát. Tavaly 
meghívást  kaptunk 
Edelsbachba ahol többszáz 
ember előtt mutathattuk meg 
nemzetiségi tánctudásunkat. 

A Község Önkormányzata 
pályázaton nyert támogatásával, 
a táncos gyermekek minden 
évben ingyenes nyári táborban 
vehettek részt, valamint a 
fellépéshez elengedhetetlen 
nemzetiségi          ruhát is 
biztosították számunkra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Az ember koncentrációs 
készségét a néptánc fejleszti a 
legjobban. Egyszerre halljuk a 
zenét, amire énekelünk, ehhez 
párosul a tánc, mely igénybe 
veszi az agyat, hiszen a sajátos 
táncoknál figyelni kell a párra, a 
koreográfiára, azelőadásmódra. 

Mindez igazi csoda, amikor már 
nem fárasztó, hogy egyszerre 
több dologra  kell koncentrálni, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hanem ez már ösztönös és 
örömöt okoz számunkra.” 

Várunk mindenkit, aki kedvet 
érez egy kis játékos 
tánctanuláshoz, énekléshez, 
mókához, kacagáshoz. 

A próbák időpontja minden 
pénteken 18.30. A részvétel 
minden alkalommal ingyenes. 

 
 

Nardai Anita 
 

 

 

"A TAVASZI SZÉP IDŐNEK, LÁM, HOGY 
MINDENEK ÖRÜLNEK. 

ERDŐK, MEZŐK MEGZÖLDÜLNEK, A 
MADARAK ZENGEDEZNEK„ 

A tavasz, a természet megújhodása az embert, és 
környezetét s megtisztulásra és megtisztításra 
készteti. Ezek a részint praktikus, részint 
mágikus cselekedetek a nagyhéthez kötődtek, ma 
is általános a nagytakarítás, melyet segít a levegő, 
a tűz, a víz, meg a szorgos kéz és józan emberi 
elme. 

A Jézuskeresés, a határjárás, a keresztek, a tavaszi 
vetések mágikus védelme, a határjelek 
megújítása, a források, árkok megtisztítása. 

Magyarpolány mindig is egy tiszta és rendezett 
falú képét nyújtotta, s erre méltán büszkék is 
lehetünk. Ennek megőrzése nagyon fontos 
mindenki számára. Akad azonban elhagyott ház, 

gondozatlan terület, időjárás és emberi 
gondatlanságból eredő probléma is, melynek 
megoldása a szépre, a kulturált környezetet 
igénylőkre hárul. 

Érték a természeti környezetünk, az épített 
örökségünk, a kultúránk, a művészetünk, a 
hagyományaink, az egymáshoz való viszonyunk, 
a tiszteletünk, az elfogadás, a jobbító szándék. 
Érték, hogy közösen, együtt tudunk dolgozni, 
szépet, hasznosat létrehozni, megújítani, 
megőrizni, a közösségért is tenni! 

Szeretnénk, ha a falu apraja-nagyja, nem csak 
saját környezetében, hanem utcájában, közösségi 
tereiben is a jó gazda szemével nézne, és példát 
mutatva megtenné továbbra is a tőle telhetőt! 

„Az ég fényesedik, harmat permetezik, távol 
hegyek ormán tavasz ébredezik…„ 

 
Pintérné Kata 
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FÉLIDŐBEN… 
 

Kerek Nap Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

 
 

Az idei tanévet 516 tanuló 
kezdte meg intézményünkben, 
közülük 210 tanuló az általános 
iskolában, a művészeti 
iskolában 18 telephelyen 50 
művészeti csoportban 464 
növendékünk. 

Az iskolai elfoglaltságok 
mellett számos programban, 
versenyen vettek részt a 
gyerekek. 

Szeptemberben 4. osztályosaink 
és két pedagógus Edelsbachban 
töltött 4 napot a hagyományos 
országismereti-nyelvi táborban. 
Ismét megtapasztalhatták 
testvértelepülésünk 
vendégszeretetét, kiránduláson, 
közös programokon vettek részt 
az osztrák gyerekekkel. 

Októberben Halimbán a dr. 
Szalay Miklós 
természetismereti versenyen 
értek el csapataink szép 
eredményeket. Ebben a 
hónapban zártuk az európai 
uniós Erasmus+ programunkat, 
amiben egy zwönitzi, 
pontosabban dorfchemnitzi 
iskolával közösen vettünk részt. 
Az együttműködés olyan 
sikeres volt, hogy elhatározás 
született további közös 
pályázatokon való részvételről 
is. 

Novemberben a hagyományos 
Szent Márton napi német 
nyelvű bemutatóra nagy 
izgalommal készültek alsós 
osztályaink. Örömmel 

 
 

tapasztaltuk, hogy a szülők 
nagy létszámban vettek részt 
nemcsak a bemutatón, hanem az 
azt követő lámpás felvonuláson 
is, amihez az ovisok és szüleik 
is csatlakoztak. Az este jó kedvű 
közös tánccal, forró teával és az 
ovisok barátság sütijével zárult. 

A november a német versenyek 
hónapja is volt: Pápakovácsiban 
német népismereti versenyen, 
Noszlopon német nyelvű 
szépkiejtési versenyen értek el 
tanulóink szép eredményeket. A 
hagyományos városlődi német 
kulturális bemutatón szavalóink 
képviselték iskolánkat. 

Decemberben a 
testvérosztályok    közös 
programokat   szerveztek 
Mikulás alkalmából. A Bródy 
Imre Gimnázium városi 
informatika versenyén 8 
osztályos fiúcsapatunk 2. lett, 
az egyéni 2. helyezést is 
tanulónk szerezte meg.3. 
osztályosaink  karácsonyi 
ünnepi műsorával nemcsak az 
iskola tanulóit, hanem 
támogatóinkat, a községben 
működő szervezetek, 
intézmények, az óvoda, az 
önkormányzatok képviselőit is 
köszöntötték. 

Januárban Ajkán az Erdő 
vetélkedőn 2. helyezést ért el 6. 
osztályos csapatunk. 

Alsó tagozatosaink a Pajta 
színház gyermekszínházi 
előadásain vettek részt, 
felsőseink a veszprémi Petőfi 
Színház ifjúsági bérletes 
előadásait tekintették meg. 
Filharmónia   koncertsorozatán 
80 tanulónk vesz részt. 
Lehetőségünk volt pályázati 
támogatással   Budapesten  egy 

 
 

balett előadás megtekintésére 
is. Az idei tanévben elindult a 
Lázár Ervin Program, amelynek 
keretében     1.     osztályosaink 
bábelőadást, 3. és 5. 
osztályosaink gyermekszínházi 
előadást tekintettek meg. 2., 4., 
és 7. osztályosaink népzenei 
koncerten vesznek részt, 6. 
osztályosok a Budapesti 
Nagycirkuszba, 8. 
osztályosaink az Operába 
mennek. 

A programok mellett 
eszközeink is gyarapodtak. A 
fenntartó Pápai Tankerületi 
Központ 500 ezer Ft értékben 
biztosított  keretet 
eszközbeszerzésre,   amit 
szemléltető eszközeink 
fejlesztésére, erősítő 
berendezésre fordítottunk. 
Tankerületi támogatással 
bővítettük  szakkönyvtári 
állományunkat, informatikai 
eszközeinket és fejlesztő 
játékainkat. A tankerület és a 
községi Önkormányzat 
finanszírozásában újul meg az 
alsó iskola játszótere is, 
remélhetőleg tavaszra. 

A szülői  szervezet 
támogatásával sikerült 2 újabb 
interaktív táblát is beszerezni, 
így elmondhatjuk, hogy minden 
osztályban rendelkezünk 
korszerű informatikai 
eszközzel. 

A jó eredmények, sikeres 
programok mellett sajnos 
szomorúságra is van okunk. A 
felső iskola területén többször is 
előfordult szándékos rongálás: a 
téli szünetben kerítés elemeket 
döntöttek le, léceket törtek ki, a 
közelmúltban pedig a pince 
ajtót rúgták be. Ez azért is 
elkeserítő, mert soha nem 
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fordult még elő, hogy valaki 
vagy valakik úgy érzik magukat 
erősnek, hogy ilyen károkat 
okoznak az iskolában. Az első 
félévet lezártuk, 

nyolcadikosaink már túl vannak 
a központi felvételiken, a 
leendő elsős szülőknek már 
megtartottuk a nyílt napot. Még 
csaknem 70 tanítási nap áll 

előttünk ebből a tanévből és 
számtalan program, verseny a 
tanulóinknak. 

 
 

Baumgartner Zsoltné 
 

 

 
 
 

Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 2019 

Települési értékelés 

 

- Grőber József Polgármester Úr részére írt levél - 
 
 

Tisztelt Grőber József Polgármester Úr! 
 

A Virágos Magyarország környezetszépítő 
versenyt tavaly 26. alkalommal hirdettük meg, és 
nagy örömünkre szolgált, hogy minden eddiginél 
több — összesen 333 — település jelentkezett a 
megmérettetésre. A tavalyi évszámos változást 
hozott a versenyben, amely több szempontból is 
megújult, korszerűbb lett. A legfontosabb újítást 
a díjazási rendszer megreformálása jelentette. 
Ennek keretében a települések először saját 
régiójukban mérkőzhettek meg egymással, és az 
egyes országrészek legjobbjait a területi díjátadók 
során mutattuk be. Az országos versenybenpedig 
közülük kerültek ki a végső győztesek. Mindez 
azt is eredményezte, hogy a települések esélyei 
kiegyenlítettebbé váltak. 
A versenyek méltó zárásaként egy újabb 
hagyományt szeretnénk bevezetni. A 
versenyévad végén minden település számára 
elkészítünk egy szöveges értékelést is a szakmai 
észrevételek alapján. Az értékelés során nemcsak 
képet kaphatnak a teljesítményükről, de 
megismerhetik a zsűri szakmai javaslatait is 
annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk egy 
még inkább fenntartható, a környezeti 
szempontokat még jobban figyelembe vevő 
településkép kialakításában. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy Magyarpolány 
részt vett a Virágos Magyarország versenyben és 
áldozatos munkájukkal még szebbé varázsolják 
környezetünket. 
A falu nagy tisztelője a régi korok 
hagyományainak, ezt bizonyítja az épített 

környezet megóvására fordított kiemelt figyelem. 
Itt található 43 országos védettségű tornácos 
bakonyi parasztház, melyeken kívül további 40 
ház helyi védettséget élvez. Szintén nagy becsben 
tartják a Kálvária-domb tetején található 
Fájdalmas Szűz kápolnáját, ahová 172 lépcsőfok 
vezet fel és visszatekintve a lélegzetelállító 
kilátás nyílik a környékre. Rendkívül élénk a falu 
kulturális élete. A nemzetközi hírű Polányi Passió 
sok látogatót vonz. Magyarpolány utcái rendkívül 
tiszták, rendezettek, a lakosok a rend 
fenntartásában figyelemre méltóan partnerek. Az 
utcákban egymás mellett sorakoznak a gondozott, 
tarka virágokban pompázó kertek. A saját 
készítésű fa növénytartókat a lakók ültetik be és 
tartják fenn. A természeti értékek megőrzésére 
való felhívással a gyerekek már a "Zöld 
óvodában" és az "Ökoiskolában" is 
találkozhatnak. A település egyik központi eleme 
a Tarka Kakas Vendéglő, ami nevéhez méltóan 
színpompás növényalkalmazásaival kitűnik, és 
nyitástól zárásig odavonzza a vendégek 
sokaságát. A település főtér rekonstrukciójának 
munkálatai által a mai modern kornak megfelelő 
központi tér alakul ki. 
A szakmai zsűri javasolja a Fájdalmas Szűz 
Kápolna és Kálvária környezetének és az egyedi 
településkapu környezetének virágosítását. A 
közterületi növényalkalmazás tekintetében 
érdemes az egyre szélsőségesebb időjárási 
viszonyokhoz jobban alkalmazkodó, a 
tájegységre jellemző honos vagy hazai 
nemesítésű fajtákat telepíteni. Így nemcsak a 
díszérték növelhető, hanem a ráfordítás, valamint 
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az élőmunkaigény is csökkenthető. A település 
további zöldfelületi fejlesztésénél javasolt táj- és 
kertépítész szakember bevonása. 
Engedje meg, hogy még egyszer köszönetet 
mondjunk azért, hogy az Ön települése is részt 
vett a versenyen, és elkötelezetten támogatta a 
Virágos Magyarország verseny céljait és 
küldetését, hozzájárulva ahhoz, hogy a verseny 
évről évre egyre sikeresebb legyen. 
Várjuk szeretettel településüket a 2020-as 
versenyévadban is! 

Üdvözlettel: 
dr. Dömötör Tamás —elnök, Virágos 
Magyarország verseny szervezőbizottsága 

 
dr. Nagy Ildikó Réka — nemzeti koordinátor, 
Virágos Magyarország verseny 

 
Barta Petra — projektvezető, Virágos 
Magyarország verseny 

 
 
 

viragosmagyarorszag.hu 
 

 

 
 

MAGYARPOLÁNY SPORT EGYESÜLET 

Köszönjük a lehetőséget a Magyarpolányi 
Önkormányzatnak, hogy biztosítanak számunkra 
egy felületet a Polányi Hírmondóban, hogy 
időről-időre beszámolhassunk az egyesületünk 
életéről. 

Ezennel felsorolom, hogy csapatainkat milyen 
sporteseményeken versenyeztettük, 
versenyeztetjük. 

Őszi-tavaszi lebonyolítású megyei futballban 
van: 

U7: 6 fő; U9: 18 fő; U11: 13 fő; U13: 10 fő; U14 
és U16 összesen 20 fő; U19: 20 fő játékosunk. 

Az MLSZ által szervezett téli futsal 
teremtornákon indítottuk a következő 
korosztályokat: U9,11,13,15,17,20. Az U20-as 
csapatunk a megyei tornasorozatban 4. helyezést 
ért el, a többi korcsoport a középmezőnyben 
végzett. Négy hétvégén fociztak csapataink, 
alkalmanként három meccset játszva. 

Őszi-tavaszi lebonyolításban futsal csapatot 
neveztünk U11,15,17 korcsoportban. 18 hétvégén 
át tart a verseny, most tartunk a félidőnél, állják a 
sarat a futballistáink. Terem hiányában a hazai 
mérkőzéseink az úrkúti sportcsarnokban kerülnek 
megrendezésre. 

A Megye I őszi-tavaszi bajnokságában szerepel 
két csapat, az U19 és a felnőtt csapat. Az U19 
azaz az IFI, jelenleg 15 csapatból a 10. helyen áll. 
A felnőttek 16 csapatból a 13. helyen teleltek. 

 

 
Nagyon erős a mezőny, szoros a verseny. A 
középmezőnytől 6 pont választja el a csapatot. 

Február 29.-én indul a tavaszi bajnokság, 
számítunk a helyi sportszerető szurkolóink 
támogatására a mérkőzéseken. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a felnőtt csapatban 16 játékosból 8 
polányi sportoló van. Ez mindenképpen 
unikumnak számít a megyei mezőnyt figyelembe 
véve. 

Tárt karokkal várjuk a sportolni vágyó fiatalokat 
klubunkba. 

Az egyesületnek jelenleg 2 busz áll a 
rendelkezésére, egy 22 személyes Mercedes és 
egy 9-fős Ford kisbusz. Folyamatban van még 
egy 9 személyes Ford kisbusz beszerzése, 
amelyhez az Önkormányzat is nyújtott 
támogatást, köszönjük!(Mire a cikk megjelenik, 
már birtokunkban lesz). Szükség van ezekre a 
járművekre, mivel minden meccsre és edzésre a 
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sportkör saját költségen hozza-viszi agyerekeket. 
A szülők így mentesülnek a feladat alól. 

Pályázati forrásból tavasszal elkezdődik egy 
élőfüves pálya építése. A sportöltözőre 
napelemeket szereltetünk, villamos energia 
spórolása céljából. 

Vannak terveink a közeljövőre is. Alegfontosabb 
egy lelátó megépítése (hogy jó körülmények 
között élvezhessék a mérkőzést a nézők). 

Szeretnénk pályázni villanyvilágításra az edző 
pályára, hogy a rövid nappalok ellenére is 
helyben tarthassuk edzéseinket, ne kelljen Ajkán 
pályát bérelni a téli időszakban. Minden 
korosztálynak heti két edzésre van lehetősége 
klubunknál. Azt pedig senki nem vitatja, hogy 
fiataljainknak nagyon nagy szüksége van a 
mozgásra. 

Várunk mindenkit a sportpályán, indul a tavaszi 
bajnokság! 

 

Polt Péter 

 
 

SZŐLŐSGAZDÁK FIGYELEM! 

Borminősítési lehetőség a Faluházban 2020. március 14.-én 17 órakor a nyugdíjas klub szervezésében. 
A bormintákat 16 órától lehet hozni sorszámozásra. Sommelier: Zabó Péter 

Az érdeklődőket szeretettel várjuk! 
 

Györkös Károlyné 
 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Többen jeleztek felénk, hogy – az elmúltévekhez 
hasonlóan - szeretnék, hogy a Polányi 
Hírmondóban ismételten szerepeljenek az 
anyakönyvi hírek. 

Az adatvédelmi törvény miatt azonban a jövőben 
az anyakönyvi híreket nem név szerinti 
megjelöléssel, hanem számokban fogjuk 
megjelentetni. 

2019. évben a lakosság száma Magyarpolányban 
1334 fő volt, ami emelkedő tendenciát mutat, 
főleg a beköltözők számának emelkedése miatt. 

A lakosság korszerinti megoszlása: 0-14 éves 
korig 168 fő, 14 év feletti 1166 fő. 

90. életévét betöltött lakos jelenleg nincs, 80 éven 
felüliek száma: 50 fő, ebből 37 nő, 13 férfi. 

 
 

2019. évben 7 gyermek született községünkben, 
ebből 4 fiú és 3 leány. 

2019. évben az elhalálozások száma 12 volt, 
ebből 8 nő és 4 férfi. 

2020. január – február hónapban 2 leány 
gyermek született. 

A gyermekek születéséhez gratulálunk! 

Január – február hónapban a halálozások száma 
8, /ez a szám sajnos rendkívül magas/ ebből 3 
férfi, 5 nő hunyt el. 

Az elhunytak hozzátartozóinak őszinte 
részvétünket fejezzük ki! 

 
 

Kovács Györgyné 
anyakönyvvezető 
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ÁPRILIS 2, csütörtök, 18 óra 
Görgey Artúr tábornok 

 
 

ÁPRILIS 17, péntek, 18 óra 
Napliget 
Szakrális magyar, kortárs cigány és egyéb táncok 

 
 

ÁPRILIS 25, SZOMBAT, 18 ÓRA 

RÉKASI KÁROLY 

Szerelmem, Erdély – Wass Albert-est 
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Kiadja, és a kiadásért felel: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szerkesztette: Kauker Marcell Felelős Szerkesztő: Némethné Penk Ildikó 

Tel.: +36 20 284 1998 Email: polanyihirmondo@gmail.com 

MEGHÍVÓ NEMZETI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE 
 
 

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját 2020. március 13-án, pénteken 16.30- 

kor a Faluházba, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezett ünnepségre. 

 
Ünnepeljünk együtt! 

 
 

 
 
 

MI IS A HAGYOMÁNY? "...a hagyomány az élet állandóan megújuló forrása, az emberiség által 
összegyűjtött sok évezredes tapasztalat sűrítménye. Ahogy népdalunkban is énekeljük: „Azt is 

tudom, nem én kezdem / Azt is tudom, nem én végzem. / Most is halnak és születnek / Nem lesz 
vége az életnek.” 

A hagyomány őrzése, nem a hamu őrzése, hanem a láng tovább adása. / Morus Tamás / 

Szőke István 

 

 
 

Kedves Olvasók! 

Lakossági javaslatra, a Polányi Hírmondó immár elektronikus formában is kérhető. 
 

Ha Ön ezentúl csak elektronikus formában szeretné megkapni a falu lapját, úgy kérjük, juttassa el 
adatait (név, lakcím, email cím) a lenti email címre. 

Ezzel Ön kíméli a környezetet, valamint költséget takarít meg a falunak. 
 

Köszönjük ötleteiket, javaslataikat! 
 
 
 

 
Észrevételeiket, javaslataikat az újsággal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken várjuk 

 


