
 
 

2020. október A KÖZSÉG LAPJA 26. évfolyam 4.szám 

 

Kányádi Sándor: Valami készül

 

Elszállt a fecske,  
üres a fészke, 
de mintha most is 
itt ficserészne, 
úgy kél a nap, és 
úgy jön az este, 
mintha még nálunk 
volna a fecske. 
Még egyelőre 
minden a régi, 
bár a szúnyog már 
bőrét nem félti, 
és a szellő is 
be-beáll szélnek, 
fákon a lombok 
remegnek, félnek. 
Valami titkon, 
valami készül: 
itt-ott a dombon 
már egy-egy csősz ül: 

Nézd csak a tájat, 
de szépen őszül. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Pályázati hírek 
 
A koronavírus veszélyhelyzet alatt a Kormányzat 
átértékelte és fontossági szempontból kiemelte az 
egészségvédelemhez kapcsolódó projekteket vagy 
projektelemeket abból a célból, hogy az esetleges 
későbbi vírus ütemek, vagy más esetek kapcsán 
jól szolgálhassák az ország és a lakosság érdekeit. 

Ennek eredményeképpen a TOP-1.2.1-15-VE1-
2016-00006 azonosítószámú projektben a 
Lélekzug által tervezett építmény is egy későbbi 
szakaszban kerül megvalósításra, lehetőséget 
nyitva arra, hogy ezzel Magyarpolány 
Önkormányzata a korábban tervezettnél jóval több 
forrást használhasson fel az önkormányzati 
ingatlanok fejlesztésére, sőt arra is, hogy egy 
második ütemben (TOP 2 – 2021-2027) újra, mint 
konzorciumi partner, jelentős települési 
értéknövelő beruházást valósíthasson meg, 
melynek keretét a TOP 2 biztosítja, hiszen a 
Magyar Kormány sikeresen zárta le a brüsszeli 
tárgyalásokat a 2021-2027-es költségvetés kereteit 
illetően. 

Gyakorlati szempontból ez most azt jelenti, hogy: 
- a TOP energetika, amely a Faluház 

energetikai korszerűsítését foglalja 
magába változtatás nélkül megvalósulhat, 
ennek beruházási értéke:77.095.460 Ft 

- a TOP turisztikában amennyiben az 
Irányító Hatóság elfogadja, hogy az 
Alapítványt érintő épület költségeinek 
összege az önkormányzati 
projektelemekre allokálódik, akkor az 
önkormányzati fejlesztésekre mintegy 
140. 000. 000 Ft többletforrás áll majd 
rendelkezésünkre, amellyel együtt 
összesen közel 400 000 000 Ft beruházást 
tudnánk megvalósítani. A két elem az új 
építésű Szakrális Történelmi Emlékhely 
és a Faluház felújítása (Zöld Élet Háza 
kialakítása). Itt szeretném megköszönni a 
Habitus Alapítvány önzetlen támogatását 
és megértését, melynek révén jelentősen 
megnövekedhet a pénzügyi 
mozgásterünk. A felújítási és építési 
munkálatokat még az idén szeretnénk 
elindítani. 

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 
azonosítószámú „Közlekedésbiztonsági átalakítás 
és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” 

megnevezésű projekt beszerzési eljárása lezajlott, 
a legjobb ajánlatot a Baumidex Kft. adta, így a 
Képviselő-testület e céget választotta ki a pályázat 
kivitelezési munkáinak elvégzésére. Mivel a 
legjobb árajánlat is meghaladja a rendelkezésre 
álló pénzügyi keretet, ezért forrás-kiegészítési 
kérelmet terjesztünk elő, amelynek előkészítése 
folyamatban van. 

Nem elszámolható a pályázatban a légvezeték 
kiváltásához szükséges védőcsövek lefektetése, 
valamint a dísztér kialakítása, nevezetesen 
pihenőpadok, okospad, kandeláber, térkő és a 
szökőkút kialakításának költsége.  

Az iskolai tornacsarnok építési helyszíne 
kijelölésre került. Az épület az orvosi rendelő 
melletti szabad terület hátsó traktusában kerül 
megépítésre, mintegy 400 000 000 Ft értékben. 
Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány készül. 

A Főtér rekonstrukcióval párhuzamosan a 
temetőben folytatjuk a térkövezési munkálatokat 
mivel az ehhez szükséges térkövet legyártották és 
leszállították.     

A Magyar Falu Programban benyújtott három 
pályázatunk (Járdaépítés, útfelújítás és Közterület 
karbantartását szolgáló eszközbeszerzés) 
forráshiány miatt tartalék listára került.  

Jó hír viszont, hogy az „Értékek mentén út a 
jövőbe” Hungarikum pályázatunk programjai 
100%-ban támogatást nyertek, így 4 000 000 Ft-t 
áll rendelkezésünkre az egyes elemek 
megvalósítására. Külön öröm, hogy a pályázat 
tartalmi elemeit az iskola, óvoda, civilek és az 
önkormányzat közösen dolgozták ki. Itt szeretném 
megköszönni Nardai Anita képviselő asszonynak 
és Mácz Hajnalka tanárnőnek a munkáját, akik az 
ötletek pályázati formába való öntésében 
segítségemre voltak. 

Ugyancsak zajlik a Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Egyesület által elnyert forrásból a 
keresztek felújítására irányuló pályázat 
végrehajtása.       

Bővebb tájékoztatást egy lakossági fórum, vagy 
közmeghallgatás keretében kívánok adni a 
közeljövőben. 
 

Tisztelettel: Grőber József polgármester 
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Vadkár 
 
Több lakossági bejelentés érkezett a vadak 
kártételével kapcsolatban, melyet magam is 
megtapasztaltam a települést és a szőlőhegyet 
járva. Előzetes telefonbeszélgetés után hivatalos 
levélben is értesítettük a vadásztársaságot a 

fennálló problémáról, akik a szarvasbőgés utáni 
időszakra terveznek egy szervezett vadhajtást 
településünk környezetében. 
 

Grőber József polgármester
 
 
 
Tájékoztató a közterületek karbantartásáról, a vegyszeres gyomirtás tilalmáról és a tűzgyújtásról 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet értelmében 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 tisztántartásáról, a hó eltakarításáról és 
síkosságmentesítéséről. Kérem, hogy a kialakult 
szép és rendezett településkép biztosítása 
érdekében fordítsanak továbbra is kellő figyelmet 
e feladatok ellátására! 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 73/2020. (IX. 17.) számú határozatában 
döntött arról, hogy a fenti lakossági feladatok 
esetleges elmulasztása esetén az érintett 
ingatlantulajdonost először határidő tűzésével a 
munkák elvégzésére felszólítja, majd a határidő 
eredménytelen lejártát követően az elmaradt 
munkát saját alkalmazottjaival elvégezteti, 
amelynek költségét az ingatlantulajdonosnak 
kiszámlázza a következő díjszabás szerint: 

- fűnyírás 150 Ft/m2 
- egyéb munkák 5.000 Ft/megkezdett óra 

 
A Képviselő-testület 57/2020. (VII. 13.) számú 
határozatában döntött arról, hogy az 
önkormányzati tulajdonú közterületek és a 
temetőben található sírok körüli területek 
karbantartása során a gyomirtó vegyszerek 

lakossági használatát megtiltja. A tilalom a szilárd 
burkolattal ellátott felületekre nem vonatkozik. 
Kérjük, a gyomirtó vegyszerek használatát a 
közterületeken és temetői sírok körüli területeken 
a környezet védelme érdekében szíveskedjenek 
mellőzni! 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetéséről szóló 11/2009. (IV.24.) rendelete 
értelmében az avar és a kerti hulladék nyílttéri 
égetése október 1. és december 31. napja között 
lehetséges, ha az illetékes szakminisztérium ez 
időszakra tűzgyújtási tilalmat nem rendel el. 
Ebben az időszakban avar és kerti hulladék 
égetése keddi és pénteki napokon 15.00 óra és 
18.00 óra között engedélyezett. Az 
ingatlantulajdonos (kezelő, használó, bérlő) az 
égetési szándékról és az égetés várható idejéről, az 
esetleges viták megelőzése érdekében köteles a 
szomszédokat előre értesíteni. 
 
2021. január 1-jétől (a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló törvény és a természet 
védelméről szóló törvény módosításának 
következtében) tilos az avar és a kerti hulladék 
égetése a levegő minőségének javítása és ezáltal a 
lakosság egészségének védelme érdekében. 
 

Dobosi Gergely jegyző

 
 
 
Közösségi Szolgálat 
 
Kedves Érettségiző Fiatalok!
Magyarpolány Község Önkormányzata biztosít a 
Magyarpolányban lakó, érettségi előtt álló 
gyerekek számára alkalmat a kötelező 50 óra 

közösségi szolgálat letöltésére. Jelentkezni lehet 
a Polgármesteri Hivatalban (0688/503-820)
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Szociális Bizottság beszámolója 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az MKÖ 
szociális ellátásokról szóló 4/2015. / II. 20./ 
rendelete alapján, rendkívüli települési támogatást 
nyújtott azon családok részére. Akik a Covid 
járvány okozta gazdasági helyzet miatt 
rászorulóvá váltak. 
Ezen felül szintén rendkívüli települési támogatás 
igénylésének lehetőségét biztosítottuk az állandó 
magyarpolányi lakcímmel rendelkező és 

életvitelszerűen Magyarpolányban lakó családok 
részére, akiknek gyermekük általános iskolába jár. 
A Szociális Bizottság a továbbiakban is segítséget 
kíván nyújtani a rászorulóknak pénzbeli és 
természetbeni támogatásokkal. 
Így amennyiben élni kívánnak a lehetőségekkel, 
kérem, jelezzék az Önkormányzatnál. 
 

Nardai Anita bizottsági elnök
 
 
 
Tájékoztató a babakelengyére és a gyermekek életkezdési támogatására vonatkozó önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2020. július 13-i ülésén módosította a 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletét, amelynek keretében megváltoztak a 
babakelengye igénylésének szabályai. A 
továbbiakban: 
„Az önkormányzat hivatalból, jövedelmi 
viszonyokra tekintet nélkül egyszeri természetbeni 
települési támogatásban részesíti azt a 
magyarpolányi lakcímmel rendelkező újszülöttet, 
akinek legalább az egyik törvényes képviselője a 
gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 
3 hónapja folyamatosan Magyarpolány község 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, 
és életvitelszerűen is az újszülöttel együtt 
Magyarpolányban él. 
A természetbeni támogatás a babakelengyét 
tartalmazza (babaruha, pelenka, higiéniai 
eszközök, komatál, stb.) értéke gyermekenként 
20.000 forint. A babakelengyét Magyarpolány 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
közreműködésével a Magyarpolányi Védőnői 
Szolgálat védőnője állítja össze, a jogosult részére 
történő átadásáról a polgármester gondoskodik.” 
 
A Képviselő-testület módosította az újszülöttek 
életkezdési támogatásáról szóló 4/2016. (VII. 15.) 
önkormányzati rendeletét is. Ennek értelmében a 
Képviselő-testület a törvényes képviselő 
kérelmére egyszeri önkormányzati életkezdési 
támogatásban részesíti azt a magyarpolányi 
lakcímmel rendelkező újszülöttet, akinek legalább 
az egyik törvényes képviselője a gyermek 
születésekor és az azt megelőző legalább 8 
hónapja folyamatosan Magyarpolány község 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, 
és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a 
gyermekkel együtt Magyarpolányban él. 
 

Nardai Anita bizottsági elnök
 
 
 
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! 
Tájékoztató az Önkormányzat 2018 évi beszámolójáról a könyvvizsgálói jelentés alapján 

 
A megalakult új testületben felmerült az igény, 
hogy a 2018-as gazdasági év pénzügyi 
kimutatásait, a gazdálkodás jogszerűségét 
szakértővel felül kell vizsgálni. 
Egyrészt azért, mivel a testület az év jelentős 
részében nem vett részt a döntésekben, másrészt a 
jövőbeni együttműködést alapozza meg, - vagy 
kételyeket támaszt - egy kívülálló objektív 
vélemény az Önkormányzati működésről. 

A testület ilyen irányú szándékát erősítette meg az, 
hogy a 2019. decemberében megtartott 
Közmeghallgatáson elhangzott egy olyan 
lakossági kérdés, hogy van e valami probléma a 
2018. évi pénzügyi elszámolással? 
Nagyon sok vita övezte a szakértői megbízást, 
annak költségeit, illetve megalapozottságát. 
Sokan azt a véleményt erősítették, hogy a 
szakértői díj kidobott pénz, mivel úgysem állapít 
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meg semmit. 
Mindezek figyelembevételével a képviselő-testület 
a költségvetési szervezetek könyvvizsgálatára 
szakosodott könyvvizsgálót bízott meg a szakértői 
anyag összeállítására. A kért dokumentumok 
átadása késéssel történt meg, ezért a 
szakvéleményre is várni kellett. 
 
A jelentés fontosabb megállapításai a mérleg és 
eredménykimutatás hiányos vagy helytelen 
elkészítésére vonatkoztak, amely minősített 
(korlátozó) átvilágítási záradékot eredményezett. 
A jelentésben megfogalmazott a múltra vonatkozó 
hibás állításokat - a korábbi évek dokumentumai 
alapján – önrevízió keretében javítani kell!- 
javasolja az átvilágítást végző szakember. 
További javaslatok is megfogalmazásra kerültek 
az önrevízió elvégzésén túl, amelyek a képviselő-
testület határozatai alapján kell, hogy a Hivatal 
munkájába, feladatai közé beépüljenek. 
 
A fenti fontosabb megállapítások ismeretében 
lehet válaszolni arra a lakossági felvetésre 
illetve kérdésre, hogy van-e valami probléma a 
2018. évi pénzügyi kimutatásokkal? A válasz 
egyértelműen az, hogy bizony van, amit 

javítani kell, egészen 2014-ig visszamenőleg. 
A képviselő-testület feladata az átlátható, 
jogszabályoknak megfelelő önkormányzati 
működés biztosítása. 
Ezt volt hivatott biztosítani a könyvvizsgálói 
átvilágítás, amelyből sok hasznos információt 
kaptunk önkormányzati gazdálkodásunk jól 
működő és kifogásolható részéről, a feltárt 
hiányosságokról és azok kijavításának 
módjáról. 
A jövőbeni testületi együttműködés, valamint a 
közös felelősségvállalás alapja csakis az lehet, 
hogy a jelentésben tett megállapításokat 
visszamenőleg, önrevízió keretén belül teljes 
körűen, megnyugtató módon elvégezzük, annak 
érdekében, hogy egy estleges Állami 
Számvevőszéki vagy Államkincstári ellenőrzés 
pozitív megállapításokkal végződhessen. 
 
A könyvvizsgáló beszámolójáról készült 
jegyzőkönyv elolvasható Magyarpolány Község 
weboldalán, Önkormányzat/Képviselő-testület/ 
jegyzőkönyvek (oldal alján) /2020-as/2020.07.13-i 
ülés 3-16. oldalig.  
 

Meinczingerné Vágner Zsuzsanna képviselő 
 

 

 
A könyvvizsgálói jelentés legfontosabb megállapítása: 
 
A kiadott könyvvizsgálói jelentés alapján, a 
könyveléstechnikai hiányosságok kivételével, a 
vizsgálat semmi olyan szabálytalanságot nem tárt 
fel, ami arra a meggyőződésre vezette volna a 
könyvvizsgálatot lefolytató szakembereket, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzata pénzügyi 
kimutatásait nem minden lényeges szempontból 
a vonatkozó jogszabályi előírásokkal 
összhangban készítették el. Megbizonyosodtak 

továbbá az elszámolások nyilvántartásának 
szabályszerűségéről és megállapították, hogy 
valamennyi pénzügyi kifizetés szabályszerű volt. 
(Lásd: fenti jegyzőkönyv melléklete - részletes 
könyvvizsgálói jelentés 12. oldal, Korlátozott 
következtetés és 10. oldal 3. bekezdés) 
 

Grőber József polgármester

 

 

 
Egészséges fogápolás gyermekkorban:  
  
A tejfogakat a maradandó fogakhoz hasonlóan 
naponta kétszer (reggel és este) kell megmosni. 
Már másfél éves korban elkezdhetünk kifejezetten 
kicsiknek való fluoridmentes fogkrémet használni. 
Sok kisgyerek az első időszakban inkább csak 
lenyalogatja ezt a fogkeféről, de nem kell 
aggódnunk, nem probléma, ha lenyeli. A fogkrém 
gyakran még vonzóbbá teszi a kicsik számára a 

fogmosást, ezért érdemes többfélét is kipróbálni. 3 
éves kor után már fluoridos fogkrémet is 
használhatunk, azonban ügyeljünk rá, hogy 
egyszerre csak kicsit tegyünk a fogkefére, mert a 
kisgyerekek még nem tudják a habot hatékonyan 
kiköpni és sokat lenyelnek belőle. 
A köpést is meg kell tanulnia a gyermekünknek. 
Ebben segíthet, ha játékosan tanítgatjuk őt ennek a 
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technikájára. Pl. fürdéskor vagy medencézéskor 
megtaníthatjuk őt a vízbe levegőt fújni és 
bugyborékolni, de utánozhatjuk közösen a Tévé 
Macit is fogmosás közben, nagyokat kortyolva a 
vízből, a mosdóba köpve a vizet. Lehet olyat is 
játszani, hogy a mosdóba belerajzolunk 
zsírkrétával vagy kifejezetten csempére való 
krétával kis köröket és azokat kell eltalálni 
fogmosáskor. 
Gyakran előfordul még a mai napig is az a tévhit, 
hogy a tejfogak nem számítanak, hiszen úgyis 
leváltják őket a maradandó fogak, ez azonban nem 
igaz. A lyukak és a fájdalom nem csak 
rosszkedvet okoz, hanem egyéb betegségek és 
gyulladások gócpontja is lehet, valamint a 
maradandó fogak egészségére is kihatással van. 
Fontos tudni, hogy a szuvasodás fertőző és a 
nyállal terjed, egy elhanyagolt fog hozza magával 
a másikat és a baktériumok akár a mi szánkból is 
átterjedhetnek a gyermekre, tehát érdemes a saját 
fogaink egészségét is óvni, valamint ügyeljünk rá, 
hogy ne együnk egy evőeszközzel, ne igyunk 
ugyanabból a pohárból, amiből a kisgyerek. 
Bár az óvodáskorú gyerekek már önállóan is egyre 
ügyesebben mosnak fogat, a hátsó részeket 
segíthetünk nekik mi tisztítani, valamint 5-6 éves 
kortól már érdemes megmutatni nekik a 
fogselyem használatát is. Léteznek speciális, 

színes, figurás fogköztisztítók kifejezetten 
gyerekek számára, ezekkel könnyebben tudják 
tisztítani a fogközöket. Ügyesebben és 
szívesebben végzik ezt a tevékenységet a 
gyerekek, ha közben a tükörben nézhetik magukat, 
ezért legyen olyan fellépő a fürdőben, ahonnan a 
kicsi láthatja magát fogmosás közben. 
A szájhigiénia fontos része a rendszeres rágás (a 
kicsi kaphatja a korának megfelelő ropogós, nyers 
zöldségeket és gyümölcsöket) és segíthet a 
cukormentes rágógumi használata is, ami segít 
eltávolítani a fogakba ragadt ételmaradékokat és a 
nyáltermelés fokozása révén segíti a normál pH 
helyreállítását a szájban, megelőzve ezzel a 
fogszuvasodás kialakulását. 
Ha a gyermekünk nem szívesen mos fogat vagy 
nincs türelme hozzá, segíthet az időmérős módszer 
vagy a fogmosós versike elmondása (erről az 
előző részben már szó volt), de bekapcsolhatunk 
egy kedvenc dalt is, amit közben meghallgathat. A 
plakkfestő tabletták is segíthetnek a helyes 
technika elsajátításában. Ezeket a gyermek elrágja, 
majd öblítés után a fogon megszínezi a lepedékes 
részeket, ezeket ezután könnyebb eltávolítani. 

 

Ódorné Zsuponyó Anita védőnő

 
 
 
Az összefogás eredménye 
 
Az óvoda udvarán birtokba vehették a gyermekek 
a kötélpiramist, amelyet a nagylelkű támogató 
szülők és egyesületek adományából tudtunk 
megvásárolni.  
 
A gyerekek szent meggyőződése – és ezt cáfolni 
nem tudjuk – hogy a csúcsáról még a Somló is 
látható. 
 
Köszönöm a gyermekek nevében! 

 
 

 
 

Némethné Penk Ildikó intézményvezető 
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Újra együtt! 
 

 
Szeptember 1-jével elkezdődött az új nevelési év 
az óvodában és a mini bölcsődében. Sokan közel 
fél év „kényszerpihenő” után tértek vissza a 
közösségbe. 

 
Jelenleg „gőzerővel” zajlik az új gyerekek 
fogadása, a beszoktatás; szervezzük a csoportok 
mindennapi életét, és végezzük a szokásos év 
elejei feladatokat; mégis mindannyian tudjuk és 
érezzük, hogy ez az évkezdés gyökeresen eltér az 
eddigiektől. Az udvaron történő beszoktatás, a 
programok szabadtérre való szervezése, a 
folyamatos fertőtlenítés, a higiénés szabályok 
szigorítása mind nagy figyelmet és fegyelmet 
igényelnek a gyerekek és felnőttek részéről 
egyaránt. 
Mégis: nagy várakozással és örömmel tekintünk 
az új év elé. Örülünk a viszontlátásnak, a közös 
játéknak, az együtt töltött időnek.  Újragondoljuk 
feladatainkat, alkalmazkodunk a kialakult 
körülményekhez és tesszük a dolgunkat. A 
megváltozott helyzetben is arra törekszünk, hogy a 
gyermekek szívesen jöjjenek az óvodába, 
boldogan teljenek mindennapjaik és sok-sok 
örömteli élményben legyen részük ezután is. 
 
Paksiné Beszerdich Ildikó óvodapedagógus 

 
 
Iskolai tornaszoba- a tények képviselői szemmel 
 
A Magyar Közlöny 140. számában (2020. jún.12.) 
megjelent, hogy Magyarpolányban lesz iskolai 
tornaszoba. Nagyon örültünk a hírnek, és vártuk a 
pontosabb tudnivalókat: mekkora lesz a mérete az 
épületnek, a beruházásnak a költsége milyen 
nagyságrendű, melyek a feltételek, határidők. 
Polgármester Úrtól többször is kérdeztük szóban és 
írásban is, azt a választ kaptuk, hogy semmilyen 
információja nincs róla, csak egy „skicc” (idézet 
Jegyző Úrtól). Mi ennek a „skiccnek” is örültünk 
volna, ha megkapjuk és begyűjthetjük a megfelelő 
szakértői véleményeket. Ezek után tudtunk volna a 
megfelelő helyszínről közösen gondolkodni, minden 
érintett véleményét meghallgatni. (Szerintem a falu 
minden lakóját érinti egy ekkora beruházás.) 
Kiderült, hogy hivatalos emberek már jártak a 
faluban (nem tudom mikor, és ki) és sétálgattak, 
területet néztek. 
2020. július 13-i testületi ülésre előterjesztést kellet 
benyújtani Alpolgármester Úrnak, hogy konkrétan 
foglalkozzunk az üggyel, és kapjunk információkat. 
(szó szerinti jegyzőkönyv: Magyarpolány Község 
Weboldala/Önkormányzat/Képviselő- testület (oldal 
alján)/ Képviselő-testületi ülésekről készített 
jegyzőkönyvek/2020-as jegyzőkönyvek/2020.07.13-
i ülés 58.oldaltól) 65.oldalon található az 59/2020-as 
határozat melynek határideje 2020. aug. 31. felelőse 

Polgármester. Sajnos ezután sem kapott a Képviselő-
testület semmilyen adatot csak egy emailt, hogy 
2020. szept. 7-én érkezik a Nemzeti 
Sportközpontból a projekt koordinátora és tervezője.  
Ismételten kértem emailben, hogy kapjon a 
Képviselő-testület írásos anyagot, hogy legyen 
értelme a bejárásnak. Szeptember 3-án küldött 
Polgármester Úr egy a Képviselő- testület által eddig 
ismeretlen, július 1-én aláírt háromoldalú 
megállapodást. Ennek értelmében bármikor leállhat 
a beruházás, akár félkész állapotban is, nincs 
garancia sem arra, hogy elkezdődik, sem arra, hogy 
befejeződik. Talán ezért előnyösebb eldugni az 
épületet? Én bízom a Kormányzat pozitív 
szándékában, és megépül 2023-ban! 
Kaptunk még a tankerülettől egy levelet, amelyben 
azt olvastuk, hogy Magyarpolány Önkormányzata 
már felajánlotta a 488.hrsz ingatlant (rendelő 
mögött). Szintén a Képviselő-testület tudta és 
beleegyezése nélkül? 
Az 59/2020-as határozat szerint a szakértői 
véleménynek az lett volna a lényege, hogy ha 
megvásárolunk az alsó iskola mellett egy területet, 
akkor elférne-e a tornaterem. Sajnos sem a 
tankerület, sem a műszaki szakember nem számolt 
ezzel a területtel. 
A Képviselő-testület szeptember 3-án Polgármester 
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Úrtól megkapott egy pontos és részletes tervrajzot, 
amit még véletlenül sem merném „skiccnek” 
nevezni annál is inkább, mert a NSK képviselőjének 
állítása szerint ezt kell megvalósítani. Ez vajon 
mióta és kinek a birtokában volt?  Miért nem tudtak 
róla a Képviselők? 
Az alsó iskola melletti telek tulajdonostól is csak 
szept. 11-én kaptunk írásos nyilatkozatot, amely 
szerint sajnálatos módon nem kívánja eladni a 
területet, bár a közérdek ezt kívánná. 
A Képviselő- testület csak akkor tud 
felelősségteljes döntést hozni, ha rendelkezik 
minden információval. Szeptember 22-én már a 
kiválasztott területen vizsgálják a talajt, (szept 21-én 
megtörtént) amit szeptember 7-én közöltek velünk. 

Ez a két hét elegendő egy ilyen nagy beruházás 
helyének eldöntéséhez? (Kérem, olvassák el a 
szeptember 17-i ülés jegyzőkönyvét!) 
További kérdésem: Amikor a területet 
kiválasztották, miért nem kellett a Képviselő- 
testület véleménye, és amikor szinte utólagosan meg 
kell szavazni, akkor miért a Képviselő- testületé 
minden felelősség? A legfontosabb szempont, miért 
nem szempont? Számomra a gyerekek és a falu! 
Valóban jó, hogy (főleg az alsós) gyerekek 
„vándorolnak”? 
 
Maradok továbbra is a faluért és a gyermekekért 
dolgozó képviselő: Némethné Penk Ildikó

 
 
Iskolai tornaszoba – csak tények 
 
Némethné Penk Ildikó képviselő Asszony borús 
hangulatú, csak a negatívumokra koncentráló 
írására reagálva mindenekelőtt le kell szögezni és 
ki kell hangsúlyozni az örömteli tényt: 
ISKOLAI TORNASZOBA ÉPÜL 
MAGYARPOLÁNYBAN! Ez hosszú évek 
problémáit oldja meg a településen, a gyerekek 
végre méltó és sportolásra valóban alkalmas 
körülmények között tölthetik testnevelésóráikat. 
Ráadásul mindezt úgy, hogy az egész, mintegy 
400 millió forint összértékű beruházás (amely még 
a tornaszobába kerülő sportfelszereléseket is 
tartalmazza!) állami finanszírozásból valósul meg, 
majd a műszaki átadás-átvételt követően 
térítésmentesen Önkormányzatunk tulajdonába 
kerül át. Kétségkívül remek hír, hiszen 
településünk vagyonát gyarapítja. Ne hagyjuk, 
hogy örömünket bárki megpróbálja elrontani! 
Az említett Kormányhatározat kihirdetését 
követően felkeresett bennünket a beruházásért 
felelős Nemzeti Sportközpontok szervezet 
projektvezetője, és arról tájékoztatott, hogy 
Önkormányzatunknak mindösszesen annyi a 
feladata – egyelőre – hogy az építéshez alkalmas 
helyszínt biztosítson. 
Egy ideális helyzetben iskolánk alsó és felső 
tagozata a konyhával és az étkezővel egy 
épületben működne a település közepén, és akkora 
udvarral rendelkezne, amin elférne a játszótér, a 
szabadtéri sportpálya és a tornaterem is. Sajnos 
nem ez adatott meg nekünk, a gyermekeknek 
sétálniuk kell az alsó és felső iskola, a Tájház és a 
tornateremként használt Művelődési Ház között. 
(Mindezek ellenére évről évre nő beiratkozók 
száma köszönhetően a családias légkörnek és a 
minőségi oktatásnak.)  

Szerettük volna, ha a tornaszoba az alsó iskola 
udvarán valósulhatna meg, de rá kellett jönnünk, 
hogy ez egyrészt nem felelne meg a jogszabályi 
előírásoknak, másrészt nem szolgálná a 
gyermekek érdekét, hiszen az udvar beépítésével 
elvennénk tőlük a szabadtéri játék és sportolás 
lehetőségét. Ezt az álláspontot megerősítette a 
Pápai Tankerületi Központ és a felkért 
tervezőmérnök is. Sajnos plusz területet nem 
tudtunk vásárolni az iskolaudvarhoz, mert a 
szomszédban eladó terület nem állt rendelkezésre, 
egy esetleges kisajátítási eljárás pedig évekkel 
csúsztatta vagy teljesen ellehetetleníthette volna az 
egész beruházást. Az egyetlen lehetőségünk a 
Művelődési Ház és az Orvosi Rendelő közötti 
beépítetlen terület kijelölése maradt, amivel 
biztosíthatjuk, hogy belátható időn belül megépül 
a régen várt tornaterem. 
Amint ezen információkról tudomást szereztünk 
tájékoztattuk a Képviselő-testületet, amely végül 
2020. szeptember 17-i ülésén bölcsen és egyhangú 
szavazással úgy döntött, szeretné a tornaszobát 
mielőbb a gyermekek használatába adni, nem 
engedi, hogy a beruházás éveket csússzon és 
kijelölte az Orvosi Rendelő melletti 488. helyrajzi 
számú területet az építkezés helyszínéül. 
Végül pedig hálásan köszönöm Országgyűlési 
Képviselőnknek, a Pápai Tankerületi Központ, 
illetve a Magyarpolányi Iskola vezetőinek és 
minden munkatársának áldozatos munkáját és 
magas színvonalú oktatási tevékenységét, amely 
nagymértékben járult hozzá, hogy ez a beruházás 
megvalósulhat Magyarpolányban! 
 

Grőber József polgármester
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Elkezdődött az iskola 
 
211 tanuló kezdte meg szeptember 1-én a 
tanévet. Köztük 27 első osztályos tanuló várta 
izgatottan a becsengetést, 24 nyolcadikos 
tanulónk pedig az utolsó tanévét kezdte meg. 
Csaknem fél év telt el azóta, hogy március 13-án 
bezártuk az iskolát és digitális oktatásra kellett 
átállnunk, így a találkozást tanárok és gyerekek 
is vártuk már!  
 
Ez a tanév így is más lesz, hiszen a 
járványhelyzet miatt fokozott óvatosság és 
felelősség szükséges, hogy az oktatást fenn 
tudjuk tartani. A digitális oktatás során is sok 
támogatást, segítséget kaptunk a szülőktől és 
ebben a helyzetben is számítunk Önökre. 
Nagyon fontos, hogy ha a gyermek bármilyen 
tünetet mutat( hőemelkedés, hányás, hasmenés, 
influenza szerű tünetek) ne jöjjön iskolába. 
Egyrészt a saját, másrészt a többi tanuló, 
pedagógus, iskolai dolgozó érdekében és 
legfőképpen azért, hogy az iskola ne kerüljön 
esetlegesen zárlat alá. Ez mindannyiunk érdeke, 
felelőssége! 
 
Betegség miatt otthon maradt tanuló csak orvosi 
igazolással jöhet újra iskolába. 
Az előírásoknak megfelelően többszöri 
takarítással, fertőtlenítéssel igyekszünk a 
megfelelő tanulási környezetet biztosítani.  A 
szájmaszk viselése a felsősöknek a szünetekben 
az épületen belül kötelező. 
Minden fontos információt a tanulók 
osztályfőnökein keresztül a szülőkhöz 
eljuttatunk. 
 

Nyáron történt: 
Júniusban közel 100 tanuló vett részt az iskola 
által biztosított felügyeleten, művészeti 
tehetséggondozó táborokban. 
Művészeti iskolánk egy új tanszakot indít – Fotó 
és film tanszak – ennek bevezetéseként a nyár 
folyamán táborban vettek részt a gyerekek, ahol 
a filmkészítéssel ismerkedtek. Munkájuk 
eredménye 2 rövidfilm lett, melynek nagy sikerű 
bemutatója augusztus végén volt.  
A nyár folyamán megtörtént a tantermek festése, 
az Iskola utcai épületben szeptember első 
hetében a világítás szerelés.  
Megújult a játszótér az Iskola utcai épületnél, a 
Pápai Tankerület jóvoltából 3 játékot , az 
Önkormányzat támogatásával 1 hintát 
telepítettek a játszó udvarba. Ezek a játékok 
kicsiknek készültek, ezért kérünk mindenkit, 
hogy ezeket rendeltetésszerűen használja. 
Személyi változások is történtek: A tanév végén 
2 kolléga távozott, 2 kolléga (Hargitai Kinga és 
Gyüre Ildikó) visszatért a gyermekgondozási 
szabadságáról, 1 új pályakezdő kolléga, volt 
tanítványunk, Döbröntei Barbara  németet fog 
tanítani.  
Új takarítót is felvehettünk, így a már említett 
feladatnövekedést is el tudjuk látni. 
Az új tanév a az új Nemzeti Alaptanterv 
bevezetésének kezdő éve is, így az első és ötödik 
osztályban az új tanterv alapján dolgozunk: új 
tantárgyakkal (digitális kultúra, technika és 
tervezés)megváltozott tartalmakkal, új 
tankönyvekkel ismerkedünk.  
 

Baumgartner Zsoltné intézményvezető
 
 
Biztonságos közlekedés tanévkezdéskor 
 
Szeptember elsejével Magyarpolányban is 
megnőtt az autós forgalom. A gyorshajtás örök 
probléma, ezért lakossági kérésre rendszeresen 
végzünk sebesség- ellenőrzést jelenleg is, illetve 
ezt folytatjuk a jövőben is.  
 
A parkolóhelyek szűkös számával is mindenki 
tisztában van, a falu ekkora gépkocsitömeget 
nem tud elhelyezni. A KRESZ előírásait ettől 

függetlenül próbálják betartani! 
A gyalogjárdán, kapubejáróban ne álljanak meg, 
ezt visszatérően fogjuk ellenőrizni! 
A forgalmi renddel és a kitáblázással 
kapcsolatban konkrét javaslatokat tettem az 
Önkormányzatnak, a biztonságosabb közlekedés 
érdekében. 
 

Ludvai Zsolt r. őrnagy 
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Közhírré tétetik, hogy: Jótündérek pedig vannak... 
 
...mégpedig Magyarpolányban is immár! Lehet, 
hogy többen is, de számomra kettő biztosan. 
Ugyanis az Otthon Segítünk Alapítvány 40 órás 
képzésén és a gyakorlatban is megmutatkozó 
áldásos  tevékenységében megismertem két 
nagyszerű háziasszonyt, feleséget, édesanyát, akik 
a saját gyermekeiket már szárnyra bocsátva 
szívesen vállalják, hogy besegítenek olyan fiatal 
családoknál, ahol legalább egy iskoláskor alatti 
kisgyermek él. Teszik ezt önként, ingyenesen heti 
rendszerességgel, derűsen, egyszerűen. Nem kell 
nagy krízishelyzet ahhoz, hogy egy édesanya 
elfáradjon, vagy időszakosan úgy érezze, jól jönne 
még két kéz...Ezt mindannyian átéltük, akik 
kisgyermekeket neveltünk már. Ebből a szülői 
tapasztalatból és szolidaritásból fakadt az Otthon 

Segítünk Alapítvány létrejötte. Ahogy egyre 
ritkábbak lettek a régen természetesen együttélő 
nagycsaládok, úgy magányosodtak, 
bizonytalanodtak el a fiatal édesanyák, akiknek 
(költözés, vagy egyéb ok miatt) messze került a 
természetes családja. A szolgálat igénybevétele 
egyszerű: jelezni kell annak, aki szeretne  
segítséget a területi védőnőnek, vagy közvetlenül 
a szolgálat szervezőjének, aki felveszi a 
kapcsolatot a családdal.  
Együtt minden könnyebb!  
 

Györgyné Kollár Gabriella 
az Otthon Segítünk Alapítvány szervezője 

0670/611 5280

  
 
Bölcső átadás összefogással. 
 
Amikor ajándékot viszünk valakinek, sok minden 
megfordul a fejünkben. Fog-e örülni neki? 
Biztosan jó ötlet? Változtak az idők, nem is 
modern, talán már ki is ment a divatból? Ilyenek 
és ehhez hasonló kérdések is megfogalmazódtak 
bennem korábban, amikor eszembe jutott, a bölcső 
ajándékozásának ötlete.  Aztán amikor a helyi 
védőnő Anita arról nyilatkozott, hogy a gyermek 
fejlődésére milyen jó hatással van a bölcsőben 
való ringatás, akkor már nemcsak családomtól, 
hanem tőle is megerősítést kaptam. 
 

 
 
Azóta több mint 5 év telt el és hamarosan már a 
60. bölcsőt fogjuk átadni. Az összefogásnak 
köszönhetően Magyarpolányban minden újszülött 
családját meglátogatjuk és ajándékokat viszünk 

számukra. Egy bölcsőt, melyet addig használ, 
ameddig a baba ki nem növi, egy komatálat 
süteménnyel, a gyermeknek két tányérkát, 
20 000,- Ft-os ajándékcsomagot, babaköszöntőt, 
fából gólyát, mely a ház előtt jelzi, hogy itt 
kisgyermek van, valamint az Önkormányzat 
50 000,- Ft-os ajándékát.  
A kezdeményezés rövid története: Amikor 
második kisunokám megszületett, bölcsőbe tettük, 
hogy mindig ott tudjon lenni, ahol mi 
tartózkodunk. Akkor azon gondolkodtam, hogy 
egy bölcső nincs eléggé kihasználva, mivel azt 
csak fél éves koráig tudja használni egy kisded. 
Mi lenne, ha lenne olyan bölcső, melyet mindig 
tovább tudnánk adni másik babának a faluban. A 
gondolatot tett követte.  Első nyugdíjamból 
vásároltam egy bölcsőt a falunak. Majd a 
nyugdíjas klubban elmeséltem, hogy mit szeretnék 
és a tagok nagyon segítőkészek voltak. 28 ember 
összeadta egy újabb bölcső árát. A harmadik 
bölcsőt adományként kaptuk. Azt hittük, hogy e 
három bölcső elég lesz, amennyiben 6 gyermek 
születik évente. Csakhogy kevésnek bizonyult, így 
újabb lehetőség után kellett nézni.  A 
Polgármester Úrhoz, az Önkormányzathoz, 
valamint Magyarpolányban a vállalkozókhoz 
fordultam segítségért. Szerencsére mellé álltak az 
ügynek. 9 vállalkozó pénzbeli adományával is 
segített, hogy újabb bölcsők készülhessenek. A 
csodálatos bölcsőket helyi mesteremberek 
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készítették, az önkormányzat jóvoltából.  Ennek 
köszönhetően, ma már 12 bölcső jár körbe-körbe 
Magyarpolányban. A bölcsőkre aztán táblácskák 
kerülnek, az újszülöttek nevével, születési 
dátumával, így amikor majd felnő, láthatja, hogy 
melyik bölcsőben ringatták. Ez is egyfajta 
kötődést jelenthet Magyarpolányhoz, a 

szülőfalujához. 
A bölcső átadás nemcsak az ajándékok átadását 
jelenti, hanem a falu lakóinak összefogását, 
odafigyelését egymásra, mert nemcsak kapni, 
hanem adni is öröm. 
 

Kaukerné Gertrud
                       
 
Falunkért tenni jó 
 

 
 
Az idő múlása sajnos nemcsak rajtunk, hanem 
környezetünkön is meglátszik, így a temetőnkön 
is. Az utóbbi időben rengeteg fa és cserje 
burjánzott el, amelyek megnehezítették az adott 
területen lévő síremlékek megközelítését és 
veszélyeztették a sírok épségét. Ezért 
polgármester úr javaslatára, az alpolgármester úr 
szervezésében, ez év május 18-án délután szabad 
idejüket és energiájukat nem kímélve Piller 
Zoltán és fia Piller Rajmund, Kreiner József, 
Ferenczi József, Ferenczi Tibor és Grőber József  

 
láncfűrészeikkel vágták ki az elburjánzott száraz 
fákat, melyeket Weisz József, Takács Ferenc, 
Takács Ferencné, Sárospataki Albert, Pintér 
Gyula, Grőber Matyika és Grőberné Adorján 
Renáta hordtak össze. A nehéz fizikai munka 
után este fáradtan, de örömteli érzéssel tért haza 
a kis csapat, tudva azt, hogy nem csak a 
környezetet ápolták, hanem ismét a falu hasznos 
és tevékeny polgárai lehettek.                                    
 

Grőberné Adorján Renáta
 
 
                                                   
Indul a harmadik színházi évad 
– az emelkedett hétköznapokért – 
 
A színház lényegét sokan a találkozások 
művészeteként is meghatározzák. A színész és a 
néző találkozásának minősége határozza meg az 
előadás minőségét, ami az előadás befejezése után 
mindkettőjük életminőségére is kihat. Lélekemelő, 
nemes és becses értékrendet képviselő 
színművészek értékes és színvonalas előadásokat 
hoznak létre, amelyek már egyetlen előadás után 

is ezeket az alapértékeket közvetítik nézőiknek, 
akik az előadásról távozva ugyanezeket 
sugározzák környezetükben. Teljesen mindegy, 
hogy komoly vagy szórakoztató előadáson jön 
létre, a találkozáskor a nemes lélekemelő gesztus 
az, ami az életet védi. Könnyű belátni, hogy 
például szórakoztatást nemtelen és alantas 
eszközökkel is el lehet érni, ami persze nemtelen 
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és alantas közeget teremt, és ez egyáltalán nem 
nevezhető művészetnek, a találkozás 
művészetének. Művészeti vezetőként ezeket 
tekintem a legfontosabb feladatomnak. 
Magyarpolányban Eperjes Károly, Szarka Gyula 

(Ghymes), Rékasi Károly előadásaival kezdetét 
veszi a harmadik színházi évad, ezért röviden 
tekintsük át, a rendszeres színházi előadások 
miként is kerültek a településre, és nézzünk mögé, 
lássuk meg, mibe is került ez az 
önkormányzatnak, valamint mi a haszna ebből a 
településnek. 
Kezdjük az utóbbival: az eddigi két év alatt 40 
különféle előadás került bemutatásra (a 
járványügyi helyzet miatt nem több), ami szó 
szerint egyetlen fillérjébe sem került az 
önkormányzatnak. Minden költséget az általam 
képviselt 1992-ben alapított Új Színházért 
Alapítvány az EMMI, az EMET és az NKA 
pályázati forrásaiból fizetett ki úgy, hogy még a 
hang- és fénytechnikai eszközöket is az alapítvány 
vásárolta (a Magyarpolányi Passió technikai 
berendezéseit egyszer sem használtuk). Az 
előadások az önkormányzat és az alapítvány 
között megkötött közszolgáltatási szerződés 
eredményeként jöhetett létre. Tevékenységünk 
máig az egyetlen befogadó színházi tevékenység a 
vidéki Magyarországon, amelyik egész évben 
működik. Befogadó színház azt jelenti, hogy az 
alapítvány már elkészült előadásokat hív meg és 
fogad be (pl. a keszthelyi Balaton Színház, vagy a 
siófoki, balatonfüredi színházak valójában 
közművelődési intézmények évi 4-6 előadással, a 
mi alapítványunk előadó-művészeti szervezet évi 
60-65 előadással). Talán könnyű belátni, hogy 
ilyen magas előadásszám megvalósítása rendkívül 
szövevényes egyeztetési folyamatot kíván, hiszen 
hónapokig tart például Berecz András, Rudolf 

Péter, Szűcs Nelli vagy Hobó egyeztetése. A már 
egyeztetett előadások előkészítése szintén 
összetett feladat, amiben nagy segítséget nyújt 
Papp Andrea, a technikai eszközök használatában 
és karbantartásában pedig Krisan Radu. 
Az alapítvány a befogadó színházi tevékenységet 

2009-ben kezdte akkori lakóhelyemen, 
Jászberényben, az egykori malom 
raktárépületében. Innen az elnevezés: MaloM 
Színház. Pataki Andrással, a Magyarpolányi 
Passió rendezőjével és a Soproni Petőfi Színház 
igazgatójával évekre visszamenő a 
munkakapcsolatunk, ezért akkor, amikor 2018 
nyarán elköltöztem az Alföldről, az ő javaslatára 
és közvetítésével kerestük meg Grőber József 
polgármester urat, aki nyitottan fogadta 
kezdeményezésünket, és október 22-én már meg is 
tartottuk az első előadást. Megbeszéléseink 
eredményekét a befogadó színház bázisát az 
alapítvány Magyarpolányba helyezte át. Jómagam 
jelenleg a veszprémi egyetem docenseként oktatok 
és kutatok. Noha a polányinál lényegesen 
kevesebb előadást szervezünk Pécselyre, 
Dörgicsére és négy ormánsági kis faluba is, nem 
csak a színházi tevékenység bázisa, de most 
nyáron az alapítvány székhelye jogilag is 
Magyarpolányba került.  
Tervek. Vallom, hogy az egymást érő 
fesztiváloktól hangos kulturális közegünkben a 
hétköznapok emelkedett pillanatait a legkitűnőbb 
művészeink rendszeres jelenléte biztosíthatja 
kicsiknek, nagyoknak és szépkorúaknak egyaránt. 
Az idén ősszel többek között a beregszászi 

színészek mutatják meg, hogy Csehov egyszerre 
komoly és könnyes nevetést kiváltó szerző avatott 
művészek előadása esetén, a debreceni színház 
művésznője Varga Klári Karády Katalin után 
ezúttal Kovács Apollóniát idézi meg az ország 
egyik legkiválóbb prímásával a polányi színpadra, 
de új előadásokkal itt lesznek újra 
gyerekszínházaink legkiválóbbjai is, akik még 
egyszer sem okoztak csalódást: Fabók Mariann 
vagy a pécsi MárkusZínház és mások. Ami pedig a 
személyes terveket illeti: pályázati támogatásból 
szeretném hamarosan felújítani nemrégiben 
vásárolt kis házikómat, és a telkem megfelelő 
helyére elültetni az erőforrást teremtő diófa 
csemetét. 

Dr. Várszegi Tibor

 
 
90 évesek köszöntése 
 
Két örömteli eseményre került sor a nyár 
folyamán, hiszen Svéda Pálné Mári néni és 
Mészáros Ernőné Irén néni is betöltötte a 90. 
életévét. Ebből az alkalomból köszöntöttük fel 

Őket átadva Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 
által küldött oklevelet, egy-egy szép csokor 
virágot, valamint a magyarpolányi idősköszöntő 
versikét mely itt olvasható.
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Kedves Irén Néni! Kedves Mári Néni! 

 
Magára már kilencven év súlya száll, 

Habkönnyű lénye lebeg, mint a madár. 
Pergamen kezén nyomot hagyott sok-sok év, 

Szeme időnként már a messzi múltba néz. 
 

Kilencven év nyomja vállát, 
Melyet cipelni nap mint nap nehéz. 

De Maga egy hős, aki mindent legyőz, 
Mert nagyon, de nagyon erős.

S most csillogó szemmel nézi a köszöntőket, 
Érezzük háláját, az Isten áldja meg Őket 

Mert mi minden idős embert nagyon szeretünk  
Hiszen mindent, mindent, nekik köszönhetünk. 

 
További jó egészséget és hosszú életet kívánunk mindkét ünnepeltnek! 

 
 
 
Anyakönyvi hírek 
 
2020. július - augusztus hónapban ismét 
örvendetesen magas volt a születések száma,  
5 gyermek született, 3 fiú és 2 leány. 
A gyermekek születéséhez gratulálunk! 
Sajnos a magas szám a halálozásokra is igaz, 

július – augusztus hónapban elhunyt 4 nő, és 1 
férfi. Az elhunytak hozzátartozóinak őszinte 
részvétünket fejezzük ki! 
 

Kovács Györgyné anyakönyvvezető
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A becsület és az igazság együtt jár a tényekkel 
 
2020. szeptember 3-án a Képviselő-testület 
kapott egy emailt Polgármester Úrtól, amelyet 
nekem címzett.  
Ebből idézek: 
„EUROFAMILY Kft-nél betöltött dicstelen 
szerepére és távozására” 
Ennek az állításnak semmi köze a valósághoz, és 
úgy gondolom, egy valamire való Polgármester 
pletykára alapozott hazugságot nem 
terjeszthet(ne), ezzel rágalmazva és a becsületét 
sértve egy másik embernek.  
A valóság: A Napcsillag Kft.-nél a 
munkaviszonyom megszűnése más okból 
kifolyólag, közös megegyezéssel, békében 
történt, erről a Kft. vezetőit nyugodtan bárki 
megkérdezheti. 
Polgármester Úr is megtehette volna, hogy 
hiteles forrásból informálódik, de gondolom, 
hogy jobban tetszett neki a rosszindulatú 
hazugság és annak terjesztése, ami azóta szinte 
bejárta már a települést.  
A képviselői felhatalmazást a falu lakóitól 
kaptam, amit komolyan veszek, és pont ennek 
érdekében felteszem a kérdéseimet Polgármester 
Úrnak, jelzem az estleges törvénysértéseket, 
szabálytalanságokat, ezzel elősegítve és védve a 
település jövőjét.  
Sajnálom, hogy ezt kötözködésnek, vagy éppen 
támadásnak érzi Polgármester Úr, és/vagy a 

támogatóik, pedig szerintem ez az aktív 
képviselői hozzáállás, hogy a részletekre is 
odafigyelve próbálok helytállni a település 
érdekei mellett. Még úgy is, hogy mindig az 
utolsó utáni pillanatokban kapnak meg néhány 
lényeges dologról információt a képviselők.  
Polgármester Úrnak felajánlottam az írásbeli, és 
a személyes bocsánatkérés lehetőségét is, amit a 
mai napig nem tett meg.  
Egy felelős, jóérzésű ember (főleg egy 
Polgármester) belátva hibáit megtenné, hogy 
bocsánatot kér, főképp a valós és hiteles tények 
tükrében.  
 
Ezen információkat mindenki úgy kezelje 
magában, ahogy jónak érzi. 
 

A cikkem megjelenésével kapcsolatos minden 
költséget az újság megjelenése előtt már 
kifizettem az önkormányzatnak. 
 
„Ahol a hazugság és hamisság magvait vetik el, 

szárba szökken a gyanakvás és a megosztottság.” 

II. János Pál 
 
 
Tisztelettel: 
Korbély Tamás képviselő 
 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Korbély Tamás képviselő írására reagálva 
először úgy gondoltam, feltárom a Képviselő-
testületen belüli privát levelezés részleteit, a 
személyemet ért rendszeres sértegetések 
tartalmát. Ehelyett inkább csak elnézést kérek a 
település lakosságától, hogy ezeket az Önökkel 
szemben méltatlan cikkeket kell olvasniuk a 
Polányi Hírmondóban. Úgy vélem, hogy a 
személyes vitánk lefolytatása nem egy település 
lakosságát közérdekű információkkal ellátni 
hivatott, közpénzből finanszírozott újság 

hasábjaira való még akkor sem, ha a sértődött fél 
önkormányzati képviselő és bírja a Képviselő-
testület többségének támogatását. Sajnálom, 
hogy az értékes tartalom mellett/helyett erről 
tájékoztatjuk Önöket, de ígérem, minden 
igyekezetemmel azon leszek, hogy a Képviselő-
testület összefogva, az Önök érdekében folytassa 
tevékenységét. 
 

Grőber József polgármester

 
 
Tisztelt Betegeink! 
 
Mint azt már a különböző híradásokból tudják a 
koronavírus járvány nem ért véget, sőt az aktív 
fertőző megbetegedések száma napról napra 

növekszik. 
Továbbra is nagyon fontos a fegyelmezettség, az 
általános higiénés szabályok betartása. 
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- Lehetőleg kerüljük azokat a helyeket, 
ahol zárt térben sokan tartózkodnak, 
tartsuk a 1,5méteres szociális távolságot. 

- Gyakran és alaposan mossunk kezet 
szappanos vízzel, ha lehetőségünk nincs 
rá, akkor használjunk legalább 60% 
alkoholtartalmú kézfertőtlenítő szert. 

- Viseljünk maszkot a tömegközlekedésen, 
üzletekben, patikákban, orvosi 
rendelőkben 

- Szellőztessen gyakran. 
- Kerüljük a megszokott üdvözlési formák 

alkalmazását, ilyen pl. a kézfogás, 
ölelkezés, a puszit. 

- Akinél hatóságilag házi karantént 
rendeltek el működjön együtt a hatósági 
szervekkel, tartsa be az előírt 
korlátozásokat. 

 
Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus 
tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, 
a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes 
betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, 
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 
légszomj. Emellett az új koronavírus fertőzés 
egyik jellegzetes tünete az íz- és a 
szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely 
sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt 

tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy 
maradjon otthon, ne menjen közösségbe. 
Háziorvosát ne személyesen keresse fel, 
hanem telefonon hívja! 
Aki valamilyen krónikus betegség folytán 
rendszeres gyógyszerszedésre szorul az 
elektronikus receptnek köszönhetően, 
panaszmentesség esetén elég egy évben egyszer 
megjelennie a háziorvosi rendelőben kontroll 
vizsgálatra. A receptfelírás 3 havonta telefonos, 
vagy e-mailben jelzett igények alapján az 
elektronikus térben történik. 
 
Panaszok esetén természetesen időpontkérést 
követően rendelkezésükre állunk. 
Mindenki nagyon figyeljen oda a szakorvosi 
javaslatok meglétére és lejáratára. Időben 
kérjenek időpontot a különböző szakorvosi 
kontroll vizsgálatokra. 
Segítségükre lehet az otthonukban feljegyezni a 
naptárban a receptfelírás esedékességének 
időpontját. 
Az elektronikus receptek kiváltásához szükség 
van a Patikában a TAJ kártyára és a személyi 
igazolványra. 
                                     

                                    

 
 
Tekintettel a koronavírus aktív fertőzött 
betegszámának növekedésére, a minél kevesebb 
beteg-beteg, orvos-beteg találkozás érdekében az 
alábbi korlátozó intézkedéseket továbbra is 
fenntartjuk: 
 
Személyes megjelenés csak is kizárólag 
időpontfoglalással lehetséges! 
 
TELEFONSZÁM:06/88/231-164 
 
A receptírás elektronikus úton történik telefonon 
és e-mail megkeresésen keresztül 3 hónapra, amit 

bármely patikában kiválthatnak TAJ kártya és 
személyi igazolvány felmutatásával. 
 
Receptírás igényüket 1-2 napos átfutásos idővel 
számítva a következő email címen is megtehetik 
név és születési dátum megadásával: 
 
magyarpolanyreceptiras@gmail.com 
  
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK! 
 

Tisztelettel: Dr. Béres Balázs

 
 
Nagy örömmel jelenthetjük be, hogy a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola nyári 
filmes táborában készült Anya és apa című 
kisfilm horror kategóriában megnyerte a 
szlovákiai Košice International Monthly Film 
Fesztivált. Az Elekes Gergő és Gallai József 

alkotó páros rendezésében készült kisfilmben 
több színjáték és fotó- videó tanszakos 
magyarpolányi fiatal is szerepet kapott. 
 

Horváth Andor 
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Kiadja és a kiadásért felel: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Felelős Szerkesztő: Némethné Penk Ildikó 

Tel.: +36 20 284 1998  E-mail: polanyihirmondo@gmail.com 

Túraajánló 
Magyarpolány-Döbrönte-Ganna 
 

 
 
Magyarpolányból erdőn keresztül kellemes utak 
vezetnek Döbröntére, Gannára. A Kossuth L. 
utcán elindulva turistajelzések mentén haladva 
érinthetjük a Mánc hegyet, vagy megnézhetjük 
az Ödön forrást, de választhatjuk a legrövidebb 
utat is, melynek hossza kb. 10 km. Ha figyeljük a 
jelzéseket eltévedni nem fogunk, biztosan célba 
érünk.  A sárga + jelzést követve kb. 2-3 órai 
sétával elérjük a Bitva patakot Döbrönte 
határában. Döbrönte látványossága a Himfy 

Benedek által 1367-1374 között épített vár, mely 
Szarvaskő Vára alakban maradt fenn az utókor 
számára. Innen érdemes átsétálni a közeli 
Gannára.  Ganna kevesebb, mint 300 főt 
számláló sváb falu. Itt található az Eszterházy 
Mauzóleum. Történetéről hiteles képet 
kaphatunk az előre egyeztetett időpontú 
tárlatvezetésen.  
 
Jó kirándulást kívánok: Kaukerné Gertrud

 
 
 
Kedves Olvasók! 
 
A Polányi Hírmondó 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:


