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Tisztelt Pannonhalmi Polgárok!

Hihetetlen gyorsasággal búcsúztunk a 
nyártól, ami bizony nagyon megviselte a 
szervezetünket, környezetünket és a me-
zőgazdaságot. Az előrejelzések alapján a 
következő években is ez vár ránk: Európa 
klímaváltozása bekövetkezett.
Véget értek a szabadságok, becsöngettek 
az iskolába, véget ért a vakáció.
Most mindenkinek másképpen alakulnak 
a munkái, feladatai.

Önkormányzatunknak is nem várt ne-
hézségekkel kellett megküzdenie. Ahogy 
újságunk előző számában jeleztem, több 
projektünkön kellett változtatni. De úgy 
érzem, sikerült felülkerekedni a problé-
mákon, és a tervezett munkák el fognak 
készülni.

Szeretnék köszönetet mondani Vörös Tí-
meának, Csáfordi Csabának és Nagy Ti-
bornak az Engen utca és Dózsa György 
utca sarkán elhelyezett szalmabála-ma-
cikért. Hálásak vagyunk, hogy mindig  
megszépítik a város ezen részét ötletes 
munkáikkal.

Szeretnék beszámolni az önkormányzat 
utóbbi néhány hónapban végzett fejlesz-
tési munkáiról:

Gyalogos átkelőhely
A COOP ABC előtt elkészült a gyalogos 
átkelőhely biztonságosabbá téve ezen 
a forgalmas útszakaszon a gyalogosok 
áthaladását. Önkormányzatunk a jövő 
évben további gyalogos átkelőhelyek ki-
építését tervezi a városban, melynek ter-
vezési munkái már folyamatban vannak.

Új aszfalt burkolat
Hosszú előkészítő munka eredménye-
ként elkészült a Gizella királyné és Imre 
herceg utcák burkolat-felújítása.  
A beruházással tovább szépült városunk 
ezen lakóterülete is, ahol nagyon sok új 
ház épült az elmúlt években.

Erdei lépcső
A Kisalföld Erdőgazdaság és Pannonhal-
ma Város Önkormányzatának összefogá-
sával elkészült a Gesztenyés horogban az 
a falépcső, amely egy újonnan kiépített 
turista útvonalszakasz mentén elvezet a 
Boldog Mór kilátóhoz és a Lombkorona 
tanösvényhez. A faanyagot az erdőgazda-
ság biztosította, a munkálatokat az ön-
kormányzat rendelte meg.

Elektromos töltőállomás
Az állami tulajdonú E-mobi Elektro-
mobilitás Nonprofit Kft. Pannonhalma 
Város Önkormányzatával együttműköd-
ve telepített elektromos töltőoszlopot a 
Főtéren lévő parkolókhoz.
Erdei kápolna
A Pannonhalma Campus keretében a 
Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallga-
tói az Illakon található Szent Imre emlék-

mű szomszédságában készítették el alko-
tásukat, amely remek attrakció lehet az 
arra túrázóknak, illetve kirándulóknak.

Útjelző táblák
A városközpontban, a Váralján és az erdei 
sétánynál új útbaigazító táblák kerültek 
kihelyezésre az önkormányzat megren-
delésére. 

II. János Pál pápa szobra
Pannonhalma Város Önkormányzata egy 
II. János Pál pápát ábrázoló szobrot sze-
retne felállítani a Rózsakertben. Az elő-
készítő munkálatok már megkezdődtek, 
a szobor október hónap második felében 
kerül felavatásra, melyről a város lakos-
ságát külön tájékoztatni fogjuk.

Szolgabírói ház és tsz major
A TOP Turisztikai és Barnamezős pá-
lyázatok keretében fog megújulni a volt 
tsz- műhelyek területe és a volt szolgabí-
rói épület is. A Pannonhalma és Térsége 
Fejlesztéséért Alapítvány által koordinált 
és működtetett szolgabírói épületen már 
megkezdődtek a munkálatok. 
Reményeink szerint a volt tsz-műhelyek-
nél is elindulhatnak a munkálatok az év 
vége felé az új közbeszerzési eljárás le-
folytatását követően.

Digitális Jólét Pontok 
Sikeres pályázat eredményeként két Di-
gitális Jólét Pont került kialakításra Pan-
nonhalmán. az egyik a művelődési ház-
ban, a másik a könyvtárban. 
A pályázat eredményeként modern digi-
tális eszközök (laptopok, nyomtató, mo-
biltelefonok, projektor) és bel- és kültéri 
wifi került telepítésre és kiépítésre a kije-
lölt helyeken, melyet a lakosság ingyene-
sen használhat ezentúl.

Rendezvények, programok 

Július 3-án ünnepeltük meg a Köztiszt-
viselők Napját. 

Augusztus 6-án Erdélyi Lászlónét kö-
szöntöttük 90. születésnapja alkalmából.

Augusztus 8-án azon vállalkozókat fo-
gadtuk a hivatalban, akik a legtöbb ipar-
űzési adót fizetik. 

Augusztus 19-én István király ünnepére 
emlékeztünk Kistemplomban, ahol kép-
viselő-testületünk döntése értelmében 
Díszpolgári címet kapott Szerdahelyiné 
dr. Miklós Rozália, a Pannonhalmáért ki-
tüntető címet Szanati Erzsébet kapta.

Szeptember 20-án Vámos Miklós elő-
adását hallgathattuk meg a művelődési 
házban „Töredelmes vallomások” cím-
mel, melynek az ismert író zátonyra fu-
tott házasságai adtak ihletet. 

Szeptember 28-án Idősek Napja alkal-
mából nagyszerű hangulatú estet tartot-
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A “szalmamedvék”

A város első gyalogosátkelője

Az új aszfalt a Gizella királyné utcában

A kilátóhoz vezető új lépcső

Az új elektromos töltőállomás
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tunk a művelődési házban, ahol a sztár-
vendég Kerényi Máté és partnere Kardffy 
Aisha volt. 

Október 5-6-án a Pannonhalmi Borna-
pokra ismét nagyon sokan voltak kíván-
csiak. 5-én pénteken a Herold pincében az 
Esti Egyenleg adott koncertet. Másnap a 
Főtéren olyan neves előadók voltak vendé-
geink mint az Anna and the Barbies vagy 
a 3+2 együttes. Rekordszámú, 13 borászat 
képviseltette magát a rendezvényen, nép-
szerűsítve saját ill. a pannonhalmi borvi-
dék borait. 

Kedves Pannonhalmi Polgárok!

Jó egészséget kívánok a hátralevő hónap-
jaiban!
 Bagó Ferenc 

polgármester

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
kedves Vendégek!

Szent István legnagyobb történeti tette a 
nyugat-európai modell szerinti állam meg-
alapítása volt.
A magyar társadalom még a 10. században 
is törzsi és vérségi alapon épült fel, de döntő 
többségét a szegények alkották, akik jogi ér-
telemben szabadok voltak. 

Istvánnak le kellett döntenie a társadalom-
fejlődés útjában álló falakat, azaz fel kellett 
számolnia a vérségi alapon fennálló nemzet-
ségeket. Ennek megvalósítása érdekében új 
típusú társadalomszervező elvet kellett meg-
valósítania.

István törvényei a közösségi tulajdon helyett 
már a magántulajdon védelmét szolgálták.

Nem volt könnyű dolga, számos egyéni tra-
gédia szeghette volna kedvét, családi és or-
szágos konfliktus téríthette volna el kitűzött 
feladata teljesítésétől. István azonban végig-
ment a maga választotta – és a jól választott 

– úton.
Noha vér szerinti gyermekei ifjan mind el-
haltak, szellemi "gyermekei" – a magyar ál-
lamszervezet, a vármegye, a keresztény egy-
ház – immár egy évezreddel túlélték őt.

S hogy István tette és alakja korszakos jelen-
tőségű a magyar történelemben, azt nem a 
késői utókor fedezte fel, hanem már a 11. szá-
zad, saját évszázada tudta.

István vált a minden szabadság kútfőjévé és 
letéteményesévé. A hús-vér emberből politi-
kai irányvonalak szerint változó szobor lett.

István király a keleti kereszténység után föl-
vette a nyugati kereszténységet, nem felejtve 
az ősiséget sem, megalapítva a magyar álla-
mot, Rómához kötve az ország szekerét. Ki-
váló reálpolitikusként azt is tudta, hogy anél-
kül homokra építette volna országát.

A magyar nép ezer évvel ezelőtt elhatározta, 
hogy megmarad. Megmarad mint állam, és 
megmarad mint nyelv. 

Hála Istennek megmaradtunk.
Egy évezreden keresztül figyelmeztettek 
bennünket arra, hogy mi a birodalmak ha-
tárvonalán, törésvonalán fekszünk, ahol 
mindig új és új népek jelentkezhetnek, és aki 
ezt lebecsüli, az ostoba.

Mert itt is arra kell törekednünk, hogy a ka-
pott szabadsággal, a kapott lehetőséggel jól 
éljünk.

Nekünk, a Szent István királyunk által alapí-
tott pannonhalmi monostor tövében élőknek 
és dolgozóknak pedig különösen.

Befejezésül Faludi Ferenc Szent István király-
hoz írt verséből idézek:

"Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,

Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall."

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Bagó Ferenc 

polgármester

Polgármesteri 
ünnepi beszéd 
Elhangzott 2018. augusztus 
19-én a Szent István napi 
szent misén

Vámos Miklóssal az előadása előtt

a 3+2 együttessel a koncertjük előtt

Az Idősek Napja sztárfellépőivel

Erdélyi Lászlóné köszöntése

A két új kitüntető cím birtokosaiÚj táblák segítik a tájékozódást a városban

A szolgabírói ház jelenlegi állapota

A Digitális Jólét Pont táblája a művelődési ház falán

Az erdei “kápolna” és alkotói
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RENDELETEK, HATÁROZATOK 2018. június-szeptember

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2018.
(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetését 
megállapító 3/2018. (II.28.) rendelet módosításáról
 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 17/2018.
(VIII.29.) számú rendelete a pannonhalmi változtatási tilalom elren-
deléséről szóló 22/2015. (IX.23.) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzata képviselő-testületének 
18/2018.(VIII.29.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabá-
lyairól szóló 7/2015. (II.25.) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 19/2018.
(IX.14.) számú rendelete az iskolakezdési támogatás szabályairól szó-
ló rendelet megalkotásáról

A rendeletek teljes tartalmukban megtekinthetők a http://pannon-
halma.hu/2018-evi-rendeletek  honlap címeken

103/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a városi fő-
építész bevonásával megvizsgálja az érintett terület szabályozási 
változóit, a tervezett beruházásnak a település-szerkezetre gyakorol-
ható legpozitívabb variánsait, és ezt követően lesz olyan helyzetben, 
hogy bármely átruházási szándék meglétéről és annak részletes fel-
tételeiről nyilatkozni tudjon. A képviselő-testület változási vázrajzot 
készíttet a terület megosztásának lehetséges módozatairól.

104/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete felha-
talmazza dr. Török Pétert, a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét, hogy a TOP-2.1.1-15-GM1-2016-00001 Barnamező 
I., TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00002 Barnamező II. és a TOP-1.2.1-15-
GM1-2016-00005 Turisztikai fejlesztések pályázatainál sikeresen le-
zajlott közbeszerzések és ehhez kapcsolódó egyéb beszerzések szer-
ződésének aláírására. 

105/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Gesz-
tenyés horog fejlesztésére készült építészeti tervdokumentáció anya-
gát megismerte, azzal egyetért. A képviselő-testület felkéri Kovács 
Tamás városfejlesztési referenst, hogy a fejlesztés I. ütemének (köz-
művek, világítás, utcabútorok) megvalósítását készítse elő. 

106/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete mint a 
Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdo-
nosa és egyben fenntartója az intézmény heti szakorvosi óraszám 
összetételét az alábbiak szerint kívánja módosítani:
1. Általános belgyógyászat 10-ről 16 óra
2. Általános szülészet, nőgyógyászat 13-ról 14 óra
3. Tüdőgondozás 12-ről 8 óra
4. Általános kardiológia 14-ről 15 óra
5. Általános szemészet 16-ról 12 óra

6. Ortopédia 4-ről 8 óra
7. Neurológia 8-ról 10 óra
8. Urológia 8-ról 10 óra
9. Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 16-ról 8 óra
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondos-
kodjon a kérelem benyújtásáról.

108/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tele-
pülésrendezési terv átfogó felülvizsgálatára beérkezett ajánlatok kö-
zül a TÉR-HÁLÓ TERRA Kft 13.906.500 Ft-os ajánlatát fogadja el 
azzal a kikötéssel, hogy a díjat 3 év lebontásban 3 egyenlő részletben 
fizeti meg az önkormányzat (2018-2019-2020). A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg visszavonja a 28/2017.(III.07.) 
számú határozatát, melyben a Településrendezési Terv átfogó felül-
vizsgálatával a Regioplan Kft.-t (9022 Győr, Újkapu u. 13.) bízta meg.

109/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul 
vette a tájékoztatót a  Belügyminisztérium téli rezsicsökkentés kiegé-
szítéséről szóló támogatásával kapcsolatban, mely szerint a Pannon-
halma Város Önkormányzata az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 
2. melléklet 958. sora alapján 622.300, - Ft értékben, természetben 
35 m3 szociális tűzifa támogatásban részesült. A képviselő-testület a 
támogatás kiosztásáról most nem rendelkezik, arról az ősz folyamán 
fog döntést hozni.

111/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad Har-
di Titusz OSB főigazgató úr kérelmében foglaltaknak, és térítésmen-
tesen rendelkezésére bocsátja az iskola területén található volt Tan-
kerületi Központ épületét (9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27., 473/6 
hrsz.) addig, amíg az általános iskola a Szent Benedek Általános 
Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (9090 
Pannonhalma, Vár 1.) üzemeltetésében és működtetésében van. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szer-
ződés aláírására.

112/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tót-
hegyi lakosok útfelújítás iránti kérelmével kapcsolatosan annak mi-
előbbi megoldása érdekében felkeresi Kara Ákos országgyűlési képvi-
selőt, és kéri segítségét, valamint javaslatát a felújítás megvalósítása 
tekintetében. Az önkormányzat pályázati lehetőséget is keres a fel-
tárt probléma megoldására, ennek figyelemmel kísérésére megbízza 
Kovács Tamás városfejlesztési referenst.

113/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete 40.000 
Ft-tal támogatja a Kalász Egyesület nyári táboroztatását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támoga-
tás átadásáról soron kívül intézkedjen.

116/2018.(VI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad Bács 
György József 0283/103 hrsz.-ú telek belterületbe vonása iránti ké-
relmének. A képviselő-testület felhatalmazza a főépítészt, hogy a ké-
relmet a Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálata során építse 
be a módosítási javaslatok közé.

  Határozatok

  Rendeletek
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120/2018.(VII.17.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Játék-Vár 
Óvoda és Bölcsőde (9090 Pannonhalma  Szabadság tér 21.) óvodave-
zető feladatainak ellátásával 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 
31.napjáig terjedő határozott időre:
Kapovitsné Tamás Csillát, Pannonhalma, Arany János utca 1/B szám 
alatti lakost bízza meg. 
Illetménye a közalkalmazotti törvény figyelembe vételével kerül 
megállapításra. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szük-
séges munkáltatói intézkedések megtételére.

121/2018.(VII.17.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkor-
mányzat tulajdonában álló 1077/5 hrsz.-ú Lestár utcában található 
ingatlan értékesítésével kapcsolatban úgy határozott, hogy azt 16 
millió Ft+ÁFA árról induló versenytárgyalás útján kívánja értékesíte-
ni. A képviselő-testület a licitlépcsőt 100.000 Ft-ban határozza meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az árverés hirdetmény 
útján való közlésére 2018. július 18. napjáig bezárólag.

122/2018.(VII.17.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Pannonhalma sporttelep karbantartásával (746/32 
hrsz.) a Liliom Kertépítő Kft-t (9090 Pannonhalma, Attila u. 3.) bízza 
meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vál-
lalkozási szerződést kösse meg.

123/2018.(VII.17.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad Vági 
András 9090 Pannonhalma, Hunyadi u. 22 szám alatti lakos kérel-
mének, és hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló 1446/3 
hrsz.-ú út kérelmező saját költségén történő felújításához, aszfalto-
zásához.

124/2018.(VII.17.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pannon-
halma Városfejlesztő Nkft. a Pannonhalma Látogatóközpont és Pan-
nonhalma város arculata megtervezésére kiírt pályázat győztesének 
kihirdeti Demeczky Nóra és Déri Enikő (de_form stúdió) pályázatát, 
egyben megköszöni Csordás Zoltán (Csordizájn) és Győri Zsolt (Győ-
ri Design) értékes pályázati javaslatait. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a nyerteseket soron kívül tájékoztassa.

125/2018.(VII.17.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja, 
hogy a város főépítészével egyeztetett tervek alapján a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem diákjai kápolnát építsenek a Szent Imre hegyen. 
Felkérik Kovács Tamás városfejlesztési referenst, hogy a terület ke-
zelőjével, a Kisalföld Erdőgazdasággal az építmény elhelyezéséről 
egyeztetéseket kezdeményezzen, valamint felkérik a Pannonhalma 
és Térsége Fejlesztéséért Alapítványt, hogy a diákok szállását és ellá-
tását az építés idejére biztosítsa.

126/2018.(VII.17.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Ma-
gyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támo-
gatás jogcím szerint az alábbi döntést hozta meg:
Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló-
dóan vállalja, hogy a számára a hivatkozott költségvetési törvényben 
maximálisan meghatározott 276 m3 kemény lombos tűzifa támoga-
tás elnyerése esetén biztosítja az 1.000 Ft/erdei m3+ÁFA költséget, 

mely 276 m3-rel számolva 276x1000x1.27= 350.520 Ft, valamint 
emellett biztosítja a szállítás költségét is.
Pannonhalma Város Önkormányzata vállalja, hogy a szociális tűzifá-
ban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

130/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi 
gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az 1, 2.1, 2.2, 3.1., 
3.2., 3.3 számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

131/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete helyt 
ad dr. Virág Zsolt (1054 Budapest, Báthory u. 8. 2. a) és Tóth Vik-
tor (9700 Szombathely, Fő tér 9. 1. em 2.a) kérelmében foglaltaknak 
megfelelően, miszerint a tulajdonukban lévő pannonhalmi 1040/1 és 
a 1013. hrsz.-ú ingatlanok kerüljenek ki a változtatási tilalomról szóló  
22/2015. (IX.23.) számú rendelet hatálya alól.
A képviselő-testület felkéri a Főapátságot, hogy a változtatási tilalom 
feloldásával párhuzamosan a beruházás helyszínéhez vezető gyalog-
átkelőhely kialakításánál működjön közre.

132/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete helyt ad 
Balogh Tamás és Madár Bernadett 9012 Győr, Koroncói u.13. szám 
alatti lakosok kérelmében foglaltaknak, miszerint a a tulajdonukban 
lévő pannonhalmi 80. hrsz.-ú ingatlan kerüljön ki a változtatási tila-
lomról szóló  22/2015. (IX.23.) számú rendelet hatálya alól.

133/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul 
vette a tájékoztatót a Belügyminisztérium téli rezsicsökkentés kiegé-
szítéséről szóló támogatásával kapcsolatban. A képviselő-testület a 
támogatás kiosztásáról 2018. október 15. napja után dönt.

134/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogad-
ja a könyvtár további működésével kapcsolatos feladatokról szóló be-
számolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert Kocsis-Maár Kinga határozott 
idejű könyvtárosi megbízási szerződésének aláírására.

135/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete támo-
gatja Bader Károlyné 9090 Pannonhalma, Arany János u. 26. szám 
alatti lakos önkormányzati lakásbérleti jogviszony iránti kérelmét, 
és bérbe adja számára a 9090 Pannonhalma Arany János utca 34. 
fsz. 2. szám alatt található 25 m2 alapterületű önkormányzati lakást 
határozott időtartamra, 9 hónapra, azaz 2018. szeptember 1. napjá-
tól 2019. május 31. napjáig. A képviselő-testület a lakás bérleti díját 
9.300 Ft/hó összegben határozza meg. Ezen felül a lakás közüzemű 
költségei (víz, villany, gáz) is terhelik a bérlőt. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

137/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad Ivák 
Péter 9090 Pannonhalma, Kossuth u. 8. szám alatti lakos Település-
rendezési Terv módosítás iránti kérelmének. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmet 
haladéktalanul juttassa el a módosítást végző tervező irodához.

138/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a megújuló 
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villa-
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mos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia köte-
lező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII.23.) Korm. 
rendelet 6.§ (2a) bekezdés alapján határidő hosszabbítást kér a 
naperőműpark megvalósítása tárgyában. A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert a határidőhosszabbítás iránti kérelem 
aláírására és elküldésére.

139/2018.(VIII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete az elő-
terjesztésben szereplő megosztási vázrajz alapján elindítja a pan-
nonhalmi 1463/2 hrsz.-ú telek megosztására irányuló földhivatali 
eljárást. A képviselő-testület felkéri Für Tibor ingatlanforgalmi ér-
tékbecslő urat a megosztási vázrajzon szereplő 10 ha nagyságú terü-
let forgalmi értékének meghatározására.

143/2018.(IX.13.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete megrende-
li az önkormányzat tulajdonában lévő pannonhalmi 0209 hrsz.-ú 
ingatlanon található árok tisztítását (fűnyírás+kotrás) a Győri Vízi 
Társulattól (9025 Győr, Szarvas utca 4.) A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

144/2018.(IX.13.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkor-
mányzat tulajdonában lévő pannonhalmi 653 hrsz.-ú területen meg-
valósítandó Naperőmű Park megépítését a szintén tulajdonában lévő 
pannonhalmi 1463/2 (Termál terület) hrsz.-ú ingatlan értékesítésé-
vel kívánja finanszírozni. A megvalósítás időszakában a kivitelezés 
finanszírozásához szükséges forrás az önkormányzat költségvetésé-

ben rendelkezésére fog állni ingatlanértékesítésből származó bevétel 
formájában.

146/2018.(IX.13.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a II. János Pál 
pápa szobor talapzatának elkészítésével  Kovács Ferenc 9091 Ravazd, 
Országút út 77. szám alatti lakosú kőfaragó és műkőkészítő mestert 
bízza meg az árajánlatban szereplő 798.000.-Ft vállalási ár ellené-
ben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozá-
si szerződés aláírására.

147/2018.(IX.13.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonát 
képező pannonhalmi 1077/5 hrsz.-ú ingatlanát versenytárgyalás út-
ján történő értékesítésre hirdette meg a 121/2018.(VII.17.) határoza-
tában foglaltak szerint. 
A versenytárgyalás eredményesen lezárult, a képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az adás-
vételi szerződést kösse meg.

A rendeletekhez és a határozatokhoz tartozó előterjesztések 
megtekinthetők az alábbi honlapcímeken:
http://pannonhalma.hu/2018-junius-36
http://pannonhalma.hu/2018-julius-09
http://pannonhalma.hu/2018-julius-17
http://pannonhalma.hu/2018-augusztus-28
http://pannonhalma.hu/2018-szeptember-13 

Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Tűzrakók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy önkor-
mányzatunk képviselő-testülete a 2016. au-
gusztus 30-án tartott ülésén módosította a 
köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatások igénybevételéről 
szóló 15/2004. ( VI.30.) számú rendeletét, 
melyben az avar és kerti hulladék égetésé-
re elsősorban az év szeptember 1-től május 
31-ig terjedő kilenc hónapos időszakát, azon 
belül pedig kizárólag a keddi és szombati na-
pokat határozta meg. 

A képviselő-testület ezen kívül elfogadta azt 
a javaslatot is, hogy lehessen tüzet rakni jú-
nius, július és augusztus hónapokban is, de 
kizárólag szombati napokon. 

A rendelet egyéb szabályai változatlanul ha-
tályban maradtak az alábbiak szerint:

3.§

(1) A szervezett háztartási és hulladékszállí-
tásba bekapcsolt területeken az avar és kerti 
hulladék égetése tilos, kivételt jelent ez alól 
az év szeptember 1-től május 31-ig terjedő 
időszaka s annak kizárólagosan keddi és 
szombati napjai. Ha e napok valamelyike ün-
nepnapra esik, azon a napon tilos az égetés. 
(2) Ezen kívül az avar és kerti hulladék égeté-
se a nyári hónapokban júniusban, júliusban 

és augusztusban is megengedett, de kizáró-
lag szombati napokon. Ha e napok valame-
lyike ünnepnapra esik, azon a napon tilos az 
égetés.

(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan he-
lyen és területen szabad égetni, ahol az ége-
tés személyi biztonságot nem veszélyeztet, 
vagyoni, és környezeti kárt nem okoz. 
Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 
m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon 
belül nem szabad. 
Égetni csak légszáraz anyagot szabad úgy, 
hogy a keletkező hő és füst a környéken levő 
zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, va-
lamint a környező ingatlanok használatát ne 
zavarja. 
Az égetést 18 éven felüli személy végezheti. 
Avart és kerti hulladékot- a közterület ke-
zelőjének kivételével magánszemélyek csak 
saját telkükön égethetnek, közterületen nem.

(4) Az égetést az (1) bekezdésben meghatá-
rozott időszakban és napokon 8.00 és 17.00 
óra között lehet végezni, kizárólag szélcsen-
des időben.

(5) A tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos, őr-
zéséről és veszély esetén annak eloltásáról az 
égetést végző köteles gondoskodni. 
Az égetés helyszínén megszerelt kerti lo-
csolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet 
edényben, vagy tűz oltására alkalmas tűzol-

tó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen 
felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi 
szerszámot kell az égetés helyszínén készen-
létben tartani, amellyel a tűz terjedése meg-
akadályozható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell ol-
tani és a parázslást – vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
(7) Avar és kerti hulladék alatt falomb, 
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvá-
nyok értendők.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az önkor-
mányzati rendelet szabályozása csak a belte-
rületi égetésekre vonatkozik, a külterületek-
re nem. 

A külterületi égetésre a 2015. március 5-én 
hatályba lépett 54/2014. (XII.5.) BM rende-
lettel elfogadott Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat rendelkezései vonatkoznak, mely 
szerint néhány kivételtől eltekintve a külte-
rületre vonatkozó égetési szándékot 3.000. 
Ft illetékkel ellátott kérelemben lehet kezde-
ményezni a területileg illetékes katasztrófa-
védelmi kirendeltségnél.

Kiemelten hívom fel minden tűzgyújtó fi-
gyelmét arra, hogy az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat és az önkormányzati rendeletben 
foglalt szabályok betartását a területileg ille-
tékes katasztrófavédelmi kirendeltség jogo-
sult ellenőrizni s szankciókat alkalmazni a 
szabályok megszegőivel szemben.

Tisztelettel:
Bagó Ferenc polgármester

A TŰZRAKÁS SZABÁLYAI 
A helyi rendelet mindenkire vonatkozik
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SZENT ISTVÁN NAP 2018
Legrégebbi magyar nemzeti ünnepünk 
Pannonhalmán egybefonódott az öt éve 
először megrendezésre kerülő Évszakok 
Fesztivál nyári rendezvényével. 2013-
ban a Főtér-avató ünnepséggel indította 
el ezt városunk önkormányzata, ezért is 
bírt nagy jelentőséggel az idén ez a ren-
dezvény, mely augusztus 19-én vasárnap 
népesítette be a város főterét.

Augusztus 20. Szent István király és a ke-
nyér ünnepe, éppen ezért nem kezdőd-
hetett mással a programok sora, mint az 
ünnepi szentmisével és terményáldással. 
A szentmise keretén belül került átadás-
ra a „Pannonhalma Díszpolgára” és a 

„Pannonhalmáért” kitüntető cím is. 

Az idei évben Pannonhalma Város Ön-
kormányzatának képviselő-testülete a 
79/2018.(V.08.) számú határozatában 
foglaltak szerint „Pannonhalma Város 
Díszpolgára Kitüntető címet” adományo-
zott Szerdahelyiné Dr. Miklós Rozália há-
ziorvosnak, aki a város háziorvosaként 
magas színvonalú szakmai munkájával 
kivívta a polgárok megbecsülését, és 
hozzájárult Pannonhalma Város jó hír-
nevének öregbítéséhez. 
Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 80/2018.(V.08.) 
számú határozatában foglaltak szerint 

„Pannonhalmáért Kitüntető címet” ado-
mányozott Szanati Erzsébet könyvtá-
rosnak, aki több évtizedes pedagógusi, 
könyvtárosi és a partnerkapcsolatok 
ápolása terén kifejtett önzetlen szervezői 
munkájával hozzájárult Pannonhalma 
Város fejlődéséhez, és kivívta az itt élő 
polgárok megbecsülését.

A programok sora a Ligetben és a Főté-
ren folytatódott. A Virgonckodó Játszó-
ház fajátékaival a legkisebbek jókedvéről 
gondoskodott. A csíkszeredai Árvácska 
együttes Tündérmese című meséjével 
szórakoztatta a nagyérdeműt. Csani és 

Janó vásári komédiások kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt felhőtlen perce-
ket biztosítottak interaktív műsorukkal. 
Több közkedvelt  együttes, előadó is he-
lyet kapott a színpadon, vendégünk volt: 
Ferenczi György és a Rackajam, Péterfy 
Bori and Loveband, valamint Lotfi Begi. 

A jubileumi díjátadón a szervezők azon 
személyeknek és szervezeteknek, vállal-
kozóknak fejezték ki hálájukat, akik az 
elmúlt években a legtöbbet segítettek a 
fesztivál egyes rendezvényeinek megva-
lósításában: Akciózóna, Becsák Krisztián, 
Borpromo kft., Liget Szín-ház festékbolt, 
Coop ABC, TÉDÉ rendezvénytechnika, 
Valastyán Dávid, Familia Panzió, Hajnal 
Zoltán, Apátsági pincészet, Király Gábor, 
Kreatív Otthon bolt, Majer Szikvíz, Né-
meth Borház, Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, Pannonkút kft., Pedró pékség, Szent 
Márton Polgárőr Egyesület, Pletycafé, 
Horváth Vilmos.

A Szent István napi műsort színvonalas 
tűzijáték koronázta meg, majd éjfélig a 
fiatalok körében jól ismert perzsa szár-
mazású DJ, Lotfi Begi forgatta a lemeze-
ket. 

Alkalomról alkalomra jó szembesülni 
a ténnyel, hogy városunk önkormány-
zata nem hiába hívta életre az ÉVSZA-
KOK FESZTIVÁL rendezvénysorozatot. 
Számos helyi lakos, család látogat ki a 
programokra, baráti társaságok talál-
kozási pontja lett a Főtér rendezvényről 
rendezvényre. Egyre több szomszédos 
településről látogatnak el hozzánk az ér-
deklődők. 

A rendezők a jövőben is azon fognak dol-
gozni, hogy a közönség igényeit kielégítő 
szórakoztató, színvonalas programokat 
hozzon Pannonhalma város Főterére.

Tamás Tünde

Az ünnepi tűzijáték fényei

Ferenczi György és a Rackajam

Az Árvácskák együttes előadása

Az ünnepélyes díjátadó egyik pillanataPéterfy Bori előadásmódja sokakat ámulatba ejtett
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„A bor Isten ajándéka” – szokták 
mondani –, és a pannonhalmiak 
ezt nem is engedik feledésbe 
merülni. Évről évre bornapon 
kerül kiválasztásra a közönség 
szavazatai alapján a vidék 
legfinomabb nedűje. 

2018 októberében ismét megrendezésre ke-
rült az Évszakok Fesztivál keretén belül a 
Pannonhalmi Bornapok, ahol a környékbeli 
borházak kínálatát kóstolhatták végig a bor-
kedvelők. 

Az immáron 5. alkalommal, Pannonhalma 
Város Önkormányzata szervezésében meg-
rendezett program az idén kétnaposra bővült. 
Október 5-én a Herold pincészet biztosított 
helyszínt az Esti Egyveleg zenekar fellépé-
sének. Október 6-án pedig kora délutántól 
késő éjszakáig kulturális és szórakoztató 
műsorok zajlottak a Főtéren, melyek remek 
kikapcsolódást biztosítottak a családoknak és 
a táncolni vágyó fiataloknak és idősebbeknek 
egyaránt. 

A Tárkány Művek fellépése, Anna and the 
Barbies nagykoncertje és utcabál a 3+2 
együttessel adta a program gerincét. A gye-
rekeket a Fanyüvő Játékpark várta Donga ját-
szóházzal, ami egyedi tervezésű és gyártású, 
rendkívül látványos, hordókból készült krea-
tív játékokból állt. 

A hagyományoknak megfelelően a Bornapot 
a pannonhalmi Szent Márton Borrend nyi-
totta meg. Ezt követően a Tárkány Művek lé-
pett színpadra. A Diósdi Történelmi Bajvívók 
Egyesülete a középkori lovagi tornák hangu-
latát hozta el a városba látványos jelmezes 
lovagi párviadalokkal. 
Később Varga Bence diplomás zenetanár állt 
a közönség elé egy nem mindennapi produk-
cióval. „Az éneklő poharak” olyan víztiszta 
hangzást produkáltak, amit nem hallhat bár-
mikor a nagyérdemű. 

Ismét vendégünk volt a Guca Partyzans, kik-
nek zenéje a legismertebb és legkedveltebb 
balkáni zenékből áll.  Az Anna and the Barbi-
es Fonogram-díjas zenekar dinamikus, erőtől 
duzzadó megszólalást produkált a színpadon, 
hűen a zenekar stílusához. Megjelenésük 
viszont ez alkalommal elég visszafogottnak 
bizonyult a rájuk jellemző extravaganciához 
képest. A dalok mély szövegvilágát most is 
profin, a zenekartól megszokott mentalitás-
sal tolmácsolta Pásztor Anna.
Jobb felvezetés nem is lehetett volna a „Fesz-
tivál bora eredményhirdetésének”, amit min-
den évben nagy izgalommal várnak a bor-
kedvelők és a bortermelők egyaránt. 

Idén 3. helyezést ért el a Kontyos Borház 
2017-es „Száraz eperbora” Klárafalváról, ami 
különleges minőségű Marmalade eperből ké-
szül. 2. helyezett lett a Hangyál Pince 2016-
os „No Name” elnevezésű védett eredetű szá-
raz vörös bora (70% Cabernet france, 30% 
Merlot). A megtisztelő 1. helyezést és ezzel 
a FESZTIVÁL BORA címet 2018-ban a Tar 
Pincészet 2018-as „Sauvignon Blanc” fehér-
bora vívta ki magának a közönség szavazatai 
alapján.

22:30-tól utcabál kezdődött a 3+2 együttes-
sel. Az Évszakok Fesztivál eddigi történeté-
ben rendhagyónak mondható eme zenekar 
fellépése, hiszen hasonló zenei stílust képvi-
selő együttes még nem szerepelt a fesztivál 
színpadán. Elmondhatjuk azonban, hogy 
kedvére volt a közönségnek ez a mulatós ze-
nei irányzat.

A bornapok egyre nagyobb népszerűsége 
nem csupán a látogatók számán, hanem a 
megjelent pincészetek bővülő körén is mér-
hető volt. A gazdagodó kínálatban mindenki 
megtalálhatta a maga ízlésvilágának meg-
felelő nedűt, és megbizonyosodhatott arról, 
hogy egy finom minőségi bor alkalmanként 
valóban igazi ajándék lehet.

Tamás Tünde

OKTÓBERI SZOMJOLTÓ
Az ötödik bornap Pannonhalmán

A Tárkány Művek nyitotta a Bornapot

A Diósdi Bajvívók harci bemutatója

Glasso, az éneklő poharak

Visszatérő vendégeink a Gucas Partyzans

Pásztor Anna egy rajongói rózsával

Színpadon a 3+2 együttes
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ORSZÁGOS ÓVODAPEDAGÓGUS 
TALÁLKOZÓ AZ ÓVODÁBAN

Nyár elején Kárpátmedencei 
Óvodapedagógiai Konferenciá-
nak adott otthont óvodánk. 

Évről évre megrendezésre kerül egy 
szakmai fórum, ahol a „Játékkal-Mesével” 
óvodai programmal dolgozó óvodák 
megosztják egymással tapasztalataikat. 
Az előadások és konzultációk lehetőséget 
adnak arra, hogy áttekintsük az óvoda-
pedagógia aktuális kérdéseit. 

Az idei évben pannonhalmi óvodánk a 
győri Péterfy Sándor Evangélikus Óvo-
dával közösen vállalta a kétnapos prog-
ram megszervezését. Az egyik napon 
Győrben, a másik napon pedig Pan-
nonhalmán láttuk vendégül az ország 
minden részéről – Debrecentől Vasvárig, 
Pakstól Esztergomig – érkező óvodape-
dagógusokat.

A konferencia témája a „ A kisgyermekek 
erkölcsi nevelése”. A mai kor digitális 
veszélyei, a túlhajszolt szülők, akik nem 
tudnak elég időt gyermekeikkel tölte-
ni, az erkölcsi értékrend megrendülése 
óriási veszélyeket jelentenek gyermeke-
inkre nézve, ezért egyre nagyobb a pe-
dagógusok és szülők gyermeknevelési 
felelőssége. 

A szakmai napokat úgy töltöttük meg 
tartalommal, hogy ezekre a problémákra 
válaszokat, megoldási módokat kapjunk.

Értékes előadásokat hallgattunk a témát 
jól ismerő szakemberektől: Csorbáné 
Farkas Zsófia lelkész arról beszélt, ho-
gyan segíthet a bibliai példamutatás, dr. 
Gősi Viktória docens felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Z-generáció elektronikus 
eszközeinek túlzott használata milyen 
veszélyeket rejt, illetve hogyan lehet 
hidat képezni a generációk között. Dr. 
Lanczendorfer Zsuzsa néprajzkutatótól 
meghallgathattuk, hogy a népi kultúrá-
ban hogyan tanították, védték a gyerme-

keket, Zilahi Józsefné pedig rávilágított 
arra, hogy milyen lehetőségei vannak 
az óvodapedagógusoknak, illetve milyen 
szerepe lehet a mai óvodáknak abban, 
hogy a játékon és mesén keresztül fogó-
dzókat adjunk, stabil értékrendet közve-
títsünk.

Színvonalas kulturális programokkal 
színesítettük a rendezvényt: a részt-
vevők meghallgathatták Écsi Gyöngyi 
mesemondó előadását, részt vehettek  a 
Vaskakas bábszínház felnőtteknek szóló 
játékán, a Hangraforgó zenekar koncert-
jén, és látogatást tehettek a pannonhal-
mi apátságban és a gyógynövénykertben.

A program tartalommal megtöltése, a 
helyszínek biztosítása nagy feladatot je-
lentett az itt dolgozó összes kollégának, 
ezúton is köszönet érte. 

Mi is sokat gazdagodtunk a konferencián 
való részvétellel. A találkozó egyik prog-
ramja óvodánk megtekintése volt. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a 140 résztve-
vő megismerhette óvodánk tárgyi felté-
teleit: udvarainkat, csoportszobáinkat, 
és egy kiállítás és vetítés formájában be-
mutathattuk az itt folyó munkát, a min-
dennapi gyakorlatot. 

A tapasztalatcsere, a szakmai fórum, az 
ország minden részéről érkező kollégák 
megerősítettek bennünket abban, hogy 
óvodánk a hasonló nevelési programmal 
dolgozó intézmények között bázis szere-
pet tölt be, szívesen veszik át gyakorla-
tunkat, mely egy publikáció formájában 
hamarosan kiadásra is kerül. 

Ezzel a nagyszerű élménnyel zártuk a 
2017/18-as nevelési évet, és ez ad erőt 
most az új nevelési év megkezdéséhez. 
Ebben az évben is szeretettel várjuk a 
családokat óvodánkba!

Kapovitsné Tamás Csilla 

A 2018/2019. tanévet iskolánk 205 diákkal kezdte 
meg pannonhalmi és a környékbeli településekről 
érkező tanulókkal. Őket menetrend szerinti busz 
hozza az iskolába és viszi haza délután. Diákjaink 
közül 44 fő az elsősök száma, akiket két 22 fős cso-
portba soroltunk. Hosszú idő után az 5. évfolyamon 
is két csoportot indítottunk el, összesen 34 fővel. 
Folyamatosan figyelünk arra, hogy osztályainkban 
a tanulók létszáma ne legyen túlzóan magas, mert 
ez teszi lehetővé a differenciált és egyénre szabott 
foglalkozásokat.

A délutáni felkészüléshez védett napközis időt vezet-
tünk be, ahol a pedagógusok segítségével készülhet-
nek fel diákjaink a másnapi teendőkre. A harmadik 
évfolyamon a matematikát a tanulók haladási üte-
méhez igazítottuk, csoportbontással.

A pedagógiai szakszolgálat közreműködésével az 5. 
évfolyamon kibővítettük a táblajátékok nevű logikai, 
tehetségfejlesztő foglalkozást, valamint elindítot-
tunk egy olvasóklubot, figyelve gyermekeink verbá-
lis képességeinek fejlesztésére.

Megerősítettük az iskola énekkarát. Sokfajta szerep-
lési lehetőséget biztosítunk az énekkar tagjainak, s 
odafigyelünk arra is, hogy megfelelően támogassuk 
és értékeljük munkájukat, iskolánk képviseletét. 
Örömteli, hogy ebben a szülők támogatását is ma-
gunk mögött tudhatjuk.

Az 5. évfolyamon elkezdtük, a 6. évfolyamon foly-
tatjuk a vívásoktatást a testnevelési órák keretében. 
Tervezzük, hogy 7-8. évfolyamokon elindítjuk a tár-
sastánc foglalkozásokat, valamint nagyon várjuk, 
hogy az uszoda megépítését követően valamennyi 
gyermekünket meg tudjuk tanítani úszni.

Az idei tanévben is tervezünk a szülők számára (no-
vembertől márciusig) szakmai előadásokat nevelés 
témakörben, amely érinteni fogja a kisiskolás és a 
serdülőkor életfeladatait, a rejtett tanterv működé-
sét, valamint az informatikai eszközök használatá-
nak jó lehetőségeit és veszélyeit.

Turbók Arnold Bertalan

POZITÍV VÁLTOZÁSOK 
AZ ISKOLA ÉLETÉBEN
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Szeptember 8-án igazán szokatlan 
kép fogadta Engenben az új Városi 
Csarnokhoz érkezőket. A kilenc csa-
pat résztvételével megrendezett első 
engeni magyar pörköltfőző verseny-
hez hasonlót ugyanis szinte csak azon 
engeniek éltek meg eddig, akik anno a 
László-napi vadételfőző versenyek vala-
melyikén ott voltak Pannonhalmán. 

Senkit nem zavart a füst, hiszen a pör-
költek sokkal kellemes illata elnyomta 
azt, és amúgy is inkább az erős magyar 
pálinkák miatt könnyeztek a vállakozó 
kedvű vendégek. 

Most a magyarok voltak a vendéglátók, 
s ennek a feladatnak tökéletesen meg is 
feleltek. Volt itt pörkölt szarvas-, mar-
ha- és disznóhúsból, de a marcipán-
tortától kezdve a pogácsán át a rétesig 
mindeféle más finomság is. A mintegy 
300 vendég közül senki sem maradt 
éhesen, még a belépöjegy nélkül érke-
zőket is örömmel fogadták a szakácsa-
ink. 

Nagyon sokféle nemzet szülöttei élnek 
Engenben – a németen kívül chilei, 
cseh, lengyel, francia, ír, orosz, afgán, 
spanyol, togói, olasz, görög, horvát és 
még jó néhány -, akiknek nagy élmény 
volt mindez. De nemcsak nekik! Beval-
lom őszintén, kissé értetlenül álltam ott, 
amikor azt láttam, hogy egy idősebb 
úr könnyezve érzékenyült el az egyik 
csapat által kínált hájas sütemény kós-
tolásakor. Bár a szervezés miatt kevés 
időm volt, mégis beszélgetni kezdtünk 
erről. Kiderült, hogy neki is az oro-
szok miatt kellett eljönnie Magyaror-
szágról 1956-ban, és azóta sem evett 
hájas süteményt, amely még mindig a 
nagymamájára emlékezteti. Rengeteg, 
a környéken élő és érdekes utat bejáró 
magyart sikerült megismerni ebben a 
színes forgatagban.

A pannonhalmi borok is nagy sikert 
arattak. Ismét sok ember “bortérképé-
re” tettük fel Magyaroszágot, a magyar 
borokat.

De nemcsak az evésről és ivásról szólt 
ez az est. Mivel az “Unser buntes Engen” 
(A mi színes Engenünk) programso-
rozat keretein belül rendeztük meg 
a “Magyar estet”, természetesen szó 
volt a társadalmi szerepvállalásról, az 

intergációról, a kultúrákról, az együtt-
élésről, a kötelességekről és a jogokról 
is.

Egy könyvsarokban német nyelven ma-
gyar irodalommal is ismerkedhettek az 
érdeklődők. Könyveik által velünk volt 
Rejtő Jenő, Márai Sándor, Molnár Fe-
renc, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, 
Esterházy Péter, Szabó Magda, Gárdo-
nyi Géza és még sokan nások.

A testvérvárosi kapcsolatokért, 
Magyaroszágért már évtizedek óta ha-
talmas munkát végző Ulrich Scheller 
érdekes előadást tartott a vasfüggöny-
ről, az annak leomlásában szerepet ját-
szó európai magyarokról, a Páneurópai 
Piknikről, a közös európai értékekről, 
az európai szabadság iránti vágyról. 
Eközben jórészt saját maga készítette 
képekkel bemutatta Magyarországot 
Soprontól a Hortobágyig, természete-
sen kiemelve Pannonhalma várost és az 
Apátságot, és az általános iskolák között 
induló és azóta is feljődő, aktívan mű-
ködő partnervárosi kapcsolatot is.

Ezután a Zürichben élő Vaszary László 
mesélt (mint májusban a testvérvárosi 
kapcsolat 20 éves évfordulója alkalmá-
ból Pannonhalmán) a vasfüggöny mö-
götti fiatal kori életéről, többek között 
arról, hogyan élte meg kilencévesen azt, 
amikor a családja 1945-ben “egy 400 
lóból álló ménest menekített meg a ha-
táron átcsempészve a bevonuló szovjet 
hadseregtől”. 
Történeteit és a hozzá kapcsolodó be-
szélgetéseket egy nem is olyan régi vi-
lágról a magyarok is nagy érdeklődés-
sel hallgatták.

Az előadásokat követően a főzőverseny 
győztesét, a bajai származású Heil csa-
ládot köszöntöttük. Az eredményhir-
detés után éjszakába nyúlóan szólt a 
zene. Magyar mulatósra és nemzetközi 
slágerekre táncolt a nagyon vegyes és 
nagyon vidám társaság.

Ki tudja – jövőre talán lesz itt egy csa-
pat Pannonhalmáról is.

Kompis Gergely
Fotó: Gabi Hering

MAGYAR EST ENGENBEN 
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A Németországi Szövetségi Köztársaság 
Fejlesztési Minisztériuma kitüntetésben 
részesítette Engent hatásos, struktúrá-
jában és módszereiben különösen kima-
gasló elkötelezettségéért a fejlődés és 
migráció témakörben.

A zsűrire különösen nagy benyomást tett 
„A mi színes Engenünk“ rendezvénysoro-
zat, melyet dr. David Tschakoura terve-
zett és szervezett. 

Az információban gazdag gasztronómiai 
és kulturális ország-esteken, melyeken 
például Afganisztánból, Szíriából, Olasz-
országból, Angliából és Magyarországról 
mutatkoztak be az Engenben élő embe-

rek, sok előítélettől szabadulhattunk meg.
Kompis Gergely volt a főszervezője a 

„magyar estnek“, melyhez pörköltfőző 
verseny is társult, Vaszary László mint 
többszörös magyar menekült vázolta fel 
saját történetét, Ulrich Scheller előadást 
tartott Magyarország történelméről, föld-
rajzáról, kultúrájáról és a határkerítés 
lebontásáról, ami 1989. augusztus 15-én 
kezdődött el.

A több mint 200 résztvevő számára ké-
szített vacsorához egy magyar zenekar 
biztosította a maradandó jó hangulatot.

Nem utolsósorban a testvérvárosokkal 
való példamutató együttműködés és a 

TELEPÜLÉSEK KÖZÖSSÉGEI 
MOZGATJÁK A VILÁGOT 2018 
Testvérvárosunk, Engen 1. helyezést kapott 
az országos versenyen 

sokrétű cserekapcsolatok révén kapta meg az első 
helyezést Engen a 20.000 lakosú vársok kategóriá-
jában.
Johannes Moser polgármester nagyon örül annak, 
hogy ilyen figyelemre méltó elismerést kapott a jó út 
és az a tevékenység, amit a majdnem 100 országból 
és nemzetből származó Engenben élő emberekkel 
együtt végeznek városukban.

Ulrich Scheller

A testvérvárosi kapcsolat 20 éves 
jubileumának sikeres megünnep-
léséhez oroszlánrészt vállaltak 
a Pannonhalma-Engen Baráti 
Kör tagjai. Önzetlen munkájukat 
az Engenben működő Szomszé-
dok Európában Egyesület nyug-
díjas szekciója egy közös prog-
rammal szerette volna viszonozni. 

Ulrich Scheller partnerkapcso-
lat-felelős, az egyesület elnöke 
olyan kirándulást kezdeménye-
zett, amely mind az engeni, mind 
pedig a pannonhalmi csoport 
idősebb tagjainak kellemes, nem 
túl fárasztó utazással megvalósít-
ható. 
A félúton való találkozás kiváló 
ötletnek bizonyult: augusztus 
25-27. között nagyon szép három 
napot tölthettek együtt a partner-
kapcsolatnak elkötelezett embe-
rek a két városból.

A közös vacsorák és az azokat kö-
vető vidám beszélgetések tették 
igazán bensőségessé és barátivá a 
gazdag kulturális programot: 
Salzburg gyönyörű székesegyhá-
zában nemcsak turisták voltunk, 
hanem egy olyan szent mise 
résztvevői lehettünk, melynek 
keretében művészi színvonalon 
Mozart-misét énekelt a templom 
kórusa vonós zenekari kísérettel. 
Felejthetetlen élmény!
A belvárosi séta csúcspontja a 
Mozart-ház megtekintése volt, 
de a Salzach folyó partján sétálni 
is nagyon jólesett mindenkinek. 
Oberndorfban nemcsak a Stille 
Nacht kápolnát csodáltuk meg, 

hanem annak környéke is lenyű-
gözött bennünket.

A legszebb élményt azonban 
a sétahajózás nyújtotta mind-
nyájunknak. A Königssee vi-
zén jutottunk el Schönauból St. 
Bartolomäba ragyogó napsütés-
ben, szélcsendes időjárásban. El-
képzelni sem lehet szebbet, mint 
amit ott láttunk és átéltünk. Kü-
lönösen megindító pillanat volt, 
mikor a hajó megállt a tó nyugodt 
vizén az Alpok hegycsúcsai között, 
és a kapitány háromszor fújt bele 
trombitájába, melynek hangjai – 
megtörve a csendet – háromszor 
csengtek vissza a fülünkbe.
Az együtt töltött idő, a közös él-
mények ismét közelebb hoztak 
bennünket egymáshoz, ezért a 
búcsúzás pillanatai nem voltak 
könnyűek. De az ebből fakadó 
szomorúságot felülírta az a jó 
érzés, hogy egymást megértve, 
megbecsülve milyen szép dolgo-
kat lehet tenni, s minél többször 
tudunk találkozni, annál jobban 
tudunk együttműködni, s közös 
célokat kitűzve békében élni Eu-
rópában.

Köszönjük a Pannonhalma-
Engen Baráti Kör támogatását 
Pannonhalma Város Önkormány-
zatának, az engeni egyesületnek 
a nagyvonalú anyagi ráfordítást 
a kiránduláson való részvételhez, 
Ulrich Scheller úrnak pedig a 
program szervezését és megva-
lósítását.

Szanati Erzsébet
Fotók: Tanay Lajos

TALÁLKOZÁS FÉLÚTON 
Engeniek és pannonhalmiak 
jutalomutazása Salzburgba
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A 2017/18-as „évad” első heteiben, 
azaz tavaly szeptemberben a kórus 
elhatározta, hogy Olaszországban 

– esetleg Rómában is – templomi 
koncertutat szervez. A megvalósí-
táshoz természetesen hosszas át-
gondolás, utánajárás és leginkább 
sok pénz kellett.

A nagy álomról, Rómáról, a túl 
nagy távolság miatt lemondtunk, 
de Olaszországról nem. Nagyon 
elszántak voltunk...

Számba vettük saját adottsága-
inkat, 300.000 Ft-ot nyertünk a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz be-
nyújtott pályázatunkkal, a plébá-
nia és maga a plébános úr, Lőrincz 
Pál atya is hozzájárult a költsé-
gekhez, Pannonhalma Város Ön-
kormányzata, valamint Vas Gábor 
alpolgármester és dr. Horváth Be-
nedek képviselő urak is támogat-
tak bennünket. 

A legfőbb bátorítást és a megvaló-
sítás tényleges lehetőségét testvér-
városunk partnerkapcsolat-felelő-
sétől, Ulrich Schellertől kaptuk, aki 
a nemes, jószándékú tettrekész-
séget minden esetben támogatja.

Mivel énekkarunk már több ízben 
bemutatkozott Engenben, és elis-

merésre talált azon engeni polgá-
rok körében is, akik Pannonhal-
mán hallottak bennünket énekelni, 
nem volt kérdés, hogy anyagi se-
gítséggel is támogatják terveink 
kivitelezését. 

Scheller úr elkötelezettje az euró-
pai emberek egymás iránti tiszte-
letén és megbecsülésén alapuló 
kapcsolatépítésnek, és mint a 
Szomszédok Európában Egyesü-
let elnöke és mint Engen testvér-
városainak partnerkapcsolat-fe-
lelőse nemcsak az olaszországi 
partnervárosukhoz, Monegliához 
fűződő jó barátságát vetette latba, 
hanem olaszországi ismereteit is, 
így az útvonaltervünk nagyobbik 
részét megszervezte. Azaz még 
a Monegliába érkezésünk előtt 
Spiazziban, a festői szépségű, kü-
lönleges építészeti remekműnek 
mondható Madonna della Corona 
templomban is lehetőséget szer-
zett az éneklésre. 

De számba vette az egyesület költ-
ségvetését is, egyeztetett erről a 
vezetőség tagjaival, ő maga mint 
pannonhalma díszpolgára egyé-
nileg is segített, melynek ered-
ményeképpen a szükséges össz-
költségünk felével hozzájárultak a 
megálmodott utazáshoz.

„SZÁLLJON BÁTRAN A FELTÁMADT ÉNEK...” 
A Cantate kamarakórus koncertutazása Olaszországban

Fogadás a városháza tengerre néző teraszán

Claudio Magro Moneglia polgármestere köszönti a koncert 
résztvevőit
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Moneglia polgármestere, Claudio 
Magro örömmel fogadta a kérést, vál-
lalta a városukban való fellépésün-
ket, zenei programunk fogadásának 
előkészületeit. Tette ezt azért is szí-
vesen, mert a májusi testvérvárosi 
jubileumon ő is részt vett családjával 
Pannonhalmán, s életük első magyar-
országi látogatása nagyon kellemes 
benyomásokat tett rájuk.

A kórus vezetője, Illés Richárd és a kó-
rus titkári-szervezői feladatait ellátó 
Szűcs Katalin levelezést folytattak a 
monegliai koncertszervezővel, aki vá-
rosuk éves programjába beillesztette a 
miénket is, és szeptember 21-re tűzték 
ki a pannonhalmi kórus koncertjét a 
Szent Kereszt templomban.

Már csak a hazafelé út vonalán kellett 
helyet keresnünk egy zárókoncerthez 
és a szálláshoz. Moneglia ugyanis 
olyan nagy távolságra esik Pannon-
halmától, hogy még egy éjszakát be 
kellett tervezni, mielőtt hazatérünk. 
Az interneten való keresgélés ered-
ményeképpen bukkantunk rá az 
olasz-osztrák határ közelében fekvő 
Ossiachra, ahol nagyszerű szállást 
és nem utolsó sorban egy egykori 
bencés templomot is találtunk, ahol 
kérdésünkre-kérésünkre szintén 
nagy szeretettel vártak minket. (Nem 
csalódtak bennünk: a koncertünket 
követően a templom plébánosa egy 
partnerkapcsolat létrehozásának gon-
dolatát kezdeményezte az ottani két 
kórusukkal.) 

Mindezen előzmények után szeptem-
ber 19-én útra keltünk, és felejthetet-
len koncert- és útiélményekkel gazda-
godva csodálatos öt napot töltöttünk 
Olaszországban.
Minden egyes fellépéskor örömmel és 
sikerrel énekeltünk. Felemelő érzés 
volt ezeknek a gyönyörű helyeknek a 
templomaiban megszólaltatni az egy-
házi és világi kórusműveket, látni az 
emberek szemében ugyanazt az örö-
möt - énekünket hallván –, amit mi 
éltünk át éneklés közben. 

A fő koncert természetesen 
Monegliában volt, ahol az egyházi 
műveken kívül magyar népdalokkal 
is kedveskedtünk a zsúfolásig meg-
telt templom hallgatóságának, s állva 
tapsolt nekünk a közönség, miután 

„bátran szállt a feltámadt ének”: Verdi 
Nabucco c. operájából a Rabszolgák 
kórusa. Meg kellett ismételnünk…

Ezúton még egyszer is köszönjük 
minden támogatónknak a segítségét 
és hozzájárulását.

Köszönjük a kórus minden tagjának a 
kitartó munkát, Katona Tibornak, jö-
vendő karnagyunknak a tenor szólam 
erősítését, Illés Richárdnak, búcsú-
zó karnagyunknak pedig rendkívüli 
szakmai nagyságát, amellyel felkészí-
tett bennünket erre a nagy zenei vál-
lalkozásra.  

Boldogok vagyunk, hogy ezzel az úttal 
is hozzájárulhattunk nemcsak a kó-
rus, hanem Pannonhalma hírnevének 
öregbítéséhez.

A Cantate kamarakórus nevében
Szanati Erzsébet

Fotók: Kolosi Tibor

Csoportkép a sziklatemplomban

Koncert közben Monegliában

A Madonna della Corona templom Spiazziban

Próba a Szent Kereszt templomban Monegliában Moneglia másik arca

Felhívás! Kórusunk 
szívesen fogad jó 
énekhanggal rendelkező 
és énekelni szerető új 
tagokat női és férfi 
szólamainkba egyaránt.

Érdeklődni és jelentkezni 
lehet Szűcs Katalinnál a 
+36 30 250 0049 
telefonszámon.
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„A teste melege az enyémen, és az 
arca, ahogy rám néz, felbecsülhe-
tetlen érték… minden alkalommal 
megállítja egy időre a világot.”

Minden évben augusztus 1-jén ünnepeljük 
az Anyatej Világnapját, ezzel a nappal veszi 
kezdetét a Szoptatás Világhete. A világnap 
küldetése, hogy felhívja a figyelmet az anya-
tejes táplálás fontosságára, hiszen az a fel-
nőttkori egészségben is nagy szerepet játszik. 
Ez alkalomból világszerte számos programot 
szerveznek az anyukáknak és a várandós kis-
mamáknak egyaránt. 

A Pannonhalmi Védőnői Szolgálat nevében 
Csáfordiné Borbély Judit és Ráczné Domon-
kos Szilvia védőnők ünnepséggel készültek a 
közösség számára.

A programot a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 
Napraforgó csoportjának, nagycsoportosai-
nak bájos kis műsora színesítette, melyet 
Madarász Andrásné vezetésével adtak elő. 
A meghívottak nagy szeretettel fogadták a 
gyerekek játékfűzését. 

Bagó Ferenc, városunk polgármestere beszé-
dében kiemelte, hogy Pannonhalmán egyre 

több gyermek születik, és örömmel látja, mi-
lyen szépen cseperednek, mennyire ügyes 
óvodások lesznek pár év alatt, mint ahogy azt 
láthatták is az egybegyűltek. Elmondta, hogy 
a családok szempontjából bizakodva tekint 
a jövőbe. Reméli, hogy a következő években 
országunkban minden szükséges támogatást 
megkapnak a családok a gyermekneveléshez.  

A polgármester úr beszéde után egy „PPT” 
bemutató segítségével Ráczné Domonkos 
Szilvia védőnő világított rá a születés, majd 
a szoptatás biológiai és érzelmi jelentőségére, 
bensőséges mivoltára. Az anyukák elismerő 
oklevelet kaptak gyermekük szoptatásáért. A 
várandósok számára egy frappáns tájékozta-
tóval készültek a szervezők, mely összefog-
lalta az újszülöttek szoptatásával kapcsolatos 
első hét legfontosabb tudnivalóit. 

Az ismertetőn az alábbit olvashatjuk:  
„A WHO és az UNICEF Társaságának ajánlása 
szerint 6 hónapos korig az igény szerinti és 
kizárólagos szoptatás javasolt”. A 6 hónapos 
kor alatti gyermekek számára rendkívül fon-

tos, hogy anyatejhez jussanak, mivel az anya-
tejben minden vitamin, ásvány, enzim és 
antitest megtalálható, ami a csecsemő fejlő-
déséhez és növekedéséhez szükséges. Ennek 
tükrében nyilvánvaló, hogy nem indokolt az 
első 6 hónapban a külön itatás és a kiegészítő 
táplálás sem. A babák féléves koruktól már 
kaphatnak egészséges, a fejlődésüket támo-
gató kiegészítő ételeket, de az anyatejnek – 
amennyiben van rá mód – kétéves korukig 
az étrendjük fő részének kell maradni. 

A szoptatás a természet csodája, az édesanyák 
kiváltsága, több mint egyszerű táplálás, sem-
mivel sem összehasonlítható anya-gyermek 
kapcsolat. A csecsemő számára testi, szellemi 
és lelki táplálék is. Ezen keresztül egy olyan 
kötelék jön létre anya és gyermeke között, 
amit csak irigyelni lehet. 
Az anya szervezetét igénybe vevő feladat 
nem könnyű, de a legszebb, legbensősége-
sebb, semmihez sem hasonlítható időszak. 

Akinek a sors megadja ezt a lehetőséget, az 
ne szalassza el, mert mással soha nem pótol-
ható élményben lesz része.

Tamás Tünde

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA
A szoptatás az anyák kiváltsága 
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Az ősznél alkalmasabb időpontot aligha ta-
lálhattunk volna arra, hogy olyan termelők 
birtokára gyalogoljunk, akik a legtöbb alap-
anyagukat ilyenkor szüretelik.

A Bugyenszky család néhány évvel ezelőtt 
olyan vállalkozásba kezdett, mely külföldön 
már régóta működik. Figyelve tevékenységü-
ket, az ember először hajlamos lenne azt hin-
ni, ez itthon megvalósíthatatlan. De tévedés!
Őstermelés formában működő tevékenysé-
güket 2013-ban kezdték, azóta pedig már 
küldetést teljesítenek.

Szorgalmuknak köszönhetően mára már vá-
sárokon, fesztiválokon jelennek meg termé-
keikkel, de viszonteladóknál, többek között a 
pannonhalmi Tourinform irodában is meg-
találhatóak a „FINOMSÁGOK”.
Erre a tulajdonosok vendégszeretetétől átita-
tott győrsági birtokra gyalogolhatott egy né-
pes természetbarátokból álló csoport, mely-
nek tagjai szeptember 8-án a Pannonhalmi 
Gyalogtúrák őszi eseményére jelentkeztek.

A gyaloglásban kellemesen elfáradt társaság 
résztvevői – a gyermekkor ízeit idéző külön-
leges termékek kóstolása után – fejükben 
élményekkel, gyomrukban finom falatokkal 
vághattak neki a visszaútnak.

Ha „csak” ennyi történt volna, akkor is elége-
detten nyugtázhattuk volna a napot. De tör-
tént itt valami más is. A Pannonhalmi Gya-
logtúrák programjai ugyanis a szórakoztatás 
és a közösségépítés mellett mindig valami 
nemes célt is megjelölnek. 

Ezúttal városunk önkormányzatának ötletét, 
nevezetesen egy chipleolvasó elhelyezését tá-
mogatták jószándékú túrázóink, melynek a 
Tourinform irodában történő elhelyezésével 
segíthetünk az elkóborolt kutyusoknak a ha-
zatalálásban.
 
A készüléket nekik köszönhetően megren-
delhettük, ezzel pedig Pannonhalma nagyot 
léphetett az állatvédelem területén. 

A CHIPLEOLVASORÓL
Magyarországon évek óta kötelező a 4 hóna-
posnál idősebb kutyák mikrochippel történő 
azonosítása.
A chip nagyjából akkora, mint egy rizsszem, 
és a beültetése látszólag alig tér el egy egy-
szerű védőoltás beadásától. A szerkezetet 
általában a nyak bal oldalán, a bőr alá helye-
zik. A kapszula szövetbarát anyagból készül, 
ezért semmilyen káros hatással nincs az állat 
szervezetére. 

Az országban már számos állatbarát kávézó, 
hotel, benzinkút rendelkezik leolvasó készü-
lékkel.
A chip segítségével néhány perc alatt fellel-
hető a kutya gazdája - már ha az adatokat 
pontosan bevezették a központi adatbázisba. 

A gazdára vonatkozó személyes adatok meg-
tekintéséhez azonban állatorvosi regisztráció 
szükséges, így irodánk is felvette a kapcsola-
tot a környék állatorvosaival, akik készsége-
sen állnak majd rendelkezésünkre. 

Ress Anita

PANNONHALMI GYALOGTÚRÁK
A túrázók mellett Pannonhalma is léphetett! 

Nevem Kocsis-Maár Kinga. Pannonhal-
mán cseperedtem, a férjemmel és kisfi-
ammal jelenleg is itt élek. 

Kőszegen érettségiztem, majd az ELTÉ-n 
tanultam tovább. Skandinavisztika és 
orosz szakos diplomát szereztem, ké-
sőbb pedig múzeumpedagógiát végez-
tem.

Nyelvtanárként dolgoztam hosszú éve-
ken át. Voltam tanszéki könyvtáros egye-
temi éveim alatt, és gazdasági területen 
is tevékenykedtem.  Az utóbbi több mint 
tíz évben a Főapátságban magyar és ide-
gen nyelvű tárlatvezetéssel, valamint is-
kolai és családi múzeumpedagógiai fog-
lalkozások, felnőtteknek szóló múzeumi 
programok szervezésével foglalkoztam, 
rengeteg foglalkozást tartottam.

Örömmel nyitottam meg a Városi Könyv-
tár ajtaját szeptember elején. Köszönöm 
Böbe néninek azokat a szép tartalmakat, 
amelyeket rám hagyott. Bízom benne, 
hogy sok kultúrára és művelődésre nyi-
tott városlakóval ismerkedhetem meg a 
következő időszakban. 

A könyv számomra olyan, mint az ember. 
Anyagból van, de belül szellemi és lelki 

tartalom rejtőzik. Ezért az ember nem 
szakítja meg kapcsolatát vele, mert azzal 
saját természetének mondana ellen.  
Ha nem is ma, akkor holnap vagy hol-
napután térjen be, foglaljon helyet, és 
válasszon magának olvasnivalót! Szere-
tettel várom!

A könyvtár új nyitva tartása a következő:

hétfő:    szünnap
kedd:    9-12 óra
szerda:   15-18 óra
csütörtök:  9-12 óra
péntek:   15-18 óra
szombat:  9-12 óra

Továbbra is számos programmal várjuk 
majd az érdeklődőket:

November első hetében a Baba-Mama 
klub látogat el ismét hozzánk.

„Borsóvirág úrnő” című programunkon 
a Népmesekincstár sorozattal ismerke-
dünk, ki-ki a maga módján.

Az időpontokról érdeklődjenek az 554-
050-es telefonszámon!

Kocsis-Maár Kinga

BEMUTATKOZIK 
A VÁROSI KÖNYVTÁR 
ÚJ VEZETŐJE
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„Olyan időket élünk, 
amikor bizonyos dolgokat 
nem szabad elmesélni. 
Csak esetleg - hosszabb 
habozás után - töredelme-
sen bevallani.”

2018. szeptember 20-án Vámos 
Miklóst fogadta a Pannon Esték 
színpada, aki 1950. január 29-én 
született Budapesten. Író, forga-
tókönyvíró, dramaturg, kiadó-
igazgató, műsorvezető. A magyar 
nyelven kívül németül, angolul és 
franciául is beszél, de spanyolul, 
oroszul és latin nyelven is olvas. 
35 kötete jelent meg, írt regénye-
ket, színműveket, novellákat, film-
forgatókönyveket. Legismertebb 
regényei: Zenga zének, A New 
York-Budapest metró, Anya csak 
egy van, Apák könyve. Magyaror-
szágon négy drámáját mutatták 
be. Műveiben elsősorban a család 
és a történelem összefüggéseit áb-
rázolja a legszívesebben.

Pannonhalmán adott előadá-
sában „Töredelmes vallomások” 
című kisprózakötetét mutatta be, 
melyben olyan vallomások talál-
hatóak, amelyeket kicsit – vagy 
nagyon – szégyell az ember, s nem 
szívesen mesél el még baráti vagy 
családi körben sem. A történetek 
átívelnek az időn, gyerekkorától 
egészen a jelenéig találunk benne 
sztorikat, és témák szempontjából 
is igazán sokszínűek. Így olvasha-
tunk benne irigységből elkövetett 
fiatalkori könyvtári könyvlopásról, 
egy haver cserbenhagyásáról az 

éttermi fizetéskor, bokrok taka-
rásában pisilésről, az öregedéstől 
való félelemről, gyerekkori ne-
hézségekről, felnőttkori és családi 
gondokról.

Igazán életszagú, emberi törté-
neteket hallhattunk tőle. Minden 
apró, jelentéktelennek tűnő tör-
ténetnek hatása van életünkre 

– vallja az író –, néha sokkal több, 
mint azt gondolnánk. Vannak 
köztük kínosak, hiszen az életben 
ebből is jut mindenkinek, akad-
nak olyanok is, melyeket inkább 
elfelejtenénk. Ezeknek természe-
tesen van mondanivalója, súlya és 
hatása és még humora is. Vámos 
felvállalta ezeket, és megosztot-
ta a közönséggel. Kitárulkozása 
kimondottan szimpatikus volt, 
néhol már-már zavarba ejtő. Tisz-
teletre méltó az a merészség, ami 
kendőzetlen őszinteséggel tárta 
elénk vallomásait. Szerénynek 
tűnő poénjai a legjobb és legvá-
ratlanabb helyeken bukkantak fel, 
melyek humoráról tanúskodtak.

Úgy gondolom, sokaknak tetszett 
bátor szókimondása, mert valljuk 
be, a mai világban, ahol pillanatok 
alatt ízekre szedhetnek az interne-
ten, és ha másképp gondolkodsz, 
teljességgel ellehetetlenítenek a 
való életben, ezeket nyíltan ki-
mondani igaz bátorság.

Legfontosabb mondanivalója ta-
lán az volt, hogy élni kell. Élni, le-
hetőleg jól…

Tamás Tünde

PANNON ESTÉK: 
VÁMOS MIKLÓS 
VOLT A VENDÉGÜNK

Soóky Andrea, hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb gra-
fológusa érkezik a Pannon Esték színpadára 2018. november 15-
én, csütörtökön. Andrea több mint 20 éve vallatja a kézírásokat. 
Állítja, hogy ezeket elemezve jobban megismerhetjük önmagun-
kat, így elkerülhetjük életünkben a nehéz helyzeteket.

Eredetileg közgazdaságit végzett, de mindig érdekelte a pszicho-
lógia és az ezotéria. Amikor tudomására jutott, hogy indul grafo-
lógiai képzés, azonnal jelentkezett, és annyira megtetszett neki, 
hogy elvégezte a mentálhigiénés és a HR-szakot, illetve a betűfej-
tés jogi fakultációját. Így lett okleveles írásszakértő.

A grafológia segítségével Andrea a kézírásból a személyiségre 
tud következtetni, és a betűk elemzéséből a hozzá forduló jobban 
megismerheti önmagát. Ez azért is fontos, mert ha az emberek 
tisztában vannak azzal, hogy kik is valójában, ha ismerik erős-
ségeiket, gyengeségeiket, értékeiket, akkor azt is megtudhatják, 
hogy eltérő helyzetekben miként fognak reagálni.

Ezzel az izgalmas előadással várjuk az érdeklődőket a Pannon Es-
ték novemberi előadásán. 

Jegyek kaphatók a pannonhalmi Tourinform irodában 2018. ok-
tóber 27-től.

Tamás Tünde

A KÉZÍRÁS HANGAI
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PILLANATKÉPEK 
A DIABETESZ KLUB 
NYÁRI KIRÁNDULÁSÁBÓL

Nem szokványos kiállítás az, ahol nagyítót 
kapsz a kezedbe, és megengedik, hogy na-
gyon közel menjél a kiállított tárgyakhoz. 
A Főapátság legújabb tárlata éppen ilyen. 
Szeptember elejétől láthatóak az Apátsági 
Galéria falain azok a grafikai lapok, ismer-
tebb nevükön metszetek, amelyek eddig nem 
igazán szerepeltek kiállításokon.

A Pannonhalmi Főapátság sokrétű gyűjtemé-
nyei Magyarország legfontosabb egyházi kol-
lekciói közé tartoznak. A 2018-as esztendő a 
Főapátságban a kibékülés gondolatköréhez 
kapcsolódik. Az idei kulturális évad adott 
alkalmat arra, hogy a metszettár anyagából 
is bemutassanak egy olyan válogatást, amely 
szorosan kapcsolódik ehhez a témához. A 
grafikák, korabeli metszetek nem monumen-
talitásukkal, hanem finom részletgazdagsá-
gukkal szólítják meg a szemlélőt. Ennek értő 
befogadásához szükséges sok esetben az erős 
nagyító, hogy a látogató ebben a részletgaz-
dagságban jobban el tudjon mélyedni. Köze-
lebb kell lépnünk bizony a kiállított lapokhoz, 
de ez most nem tiltott, hanem kifejezetten 
ajánlott látogatói magatartás.

A metszet nem rajzolt, nem festett, hanem 
vésett vagy maratott alkotás, és mint ilyen, 
nagyon időtálló. A festmény tönkre mehet, 
ráfesthetnek, színei megfakulhatnak – a 
metszet maximum megsárgul kicsit. Ugyan-
akkor nem egyedi, hanem sokszorosított al-
kotásokról beszélhetünk. Hasonlóan a fény-
képhez. A jó metszet tanulságos és könnyen 
érthető, befogadható. 

Mit láthatunk a Galéria falain? Csupa olyan 
Pannonhalmán megőrzött metszetet, ame-
lyek valahogyan a konfliktus témáját mutat-

ják be. Sokfélét: egyház és világ közöttit, a 
lelkünkben dúlót éppúgy, mint ismert bibliai 
történetek lenyomatait vagy éppen egyházi, 
politikai konfliktust.

Carlo Antonio Porporati metszetén (1776), 
amely Adrian van der Werff festménye 
(1699) nyomán készült, például a halott 
Ábelt siratják szülei, Éva és Ádám. A met-
szet mindenben megfelel a témától elvárt 
követelményeknek. Ahogy Kőszeghy Péter 
irodalomtörténész fogalmazott a megnyitó 
beszédében: „Ábel jóképű fiatalember, sem 
bajusza, sem szakálla, Ádám meglettebb fér-
fiúhoz illően dús arcszőrzettel rendelkezik, 
nyitott szájából nyilván jajveszékelés, esetleg 
ima szólhat, kezét tördeli vagy imára fon-
ja. Éva igen vonzó hölgy, formás, meztelen 
keblekkel, a póz ugyanaz, mint férjéé: nyitott 
száj, összefonódott kéz. Miért részletezem 
mindezt? Hogy felhívjam rá a figyelmet: a 
kép szentimentális. Negyed évezrede Dürer 
metszete – Káin megöli Ábelt – még brutá-
lis: egy hulladaraboló baltás gyilkost ábrázol.  
Bűnre és megbocsátásra is mindig rárakodik 

a kor. S nem megkerülhető a kérdés: a mi 
korunk hogyan siratná Ábelt? Nyitva lenne-e 
Ádám és Éva szája? Másképp fogalmazva: 
tudunk-e még sikoltozni vagy/és imádkozni? 
Nem inkább elfojtás? Hogyan gyászolunk? 
Tudunk-e még így – egyáltalán?”

A Galéria hófehér falai 54 gyönyörű metszet-
nek nyújtanak teret. A főleg ismert szent-
írási vagy egyházi témájú metszeteken túl 
találkozhatunk a magyar történelem fém-
be vésett nagyjaival éppúgy, mint a bécsi 
Grabenen felállított korabeli „pestisoszlop” 
ábrázolásával. 

A kiállítás szervezői arra buzdítják a látoga-
tót, hogy közelebb lépve ne csak a képeket 
lássa jobban, hanem a megismerés által vál-
jon elfogadóbb és békülékenyebb emberré is. 
Az egyes témacsoportok a konfliktusokból 
kiindulva az ellentétek okainak vagy a hibák-
nak a felismerésén át a kiengesztelődésig és a 
megbékélésig vezethetnek minket.

Kormos Gyula

KONFLIKTUS ÉS 
KIBÉKÜLÉS 
Kiállítás az Apátsági Galériában
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A tánccsoport 2008 szeptemberétől működik immáron 10 éve. 
A táncórák családias hangulatban telnek. Az órák során különböző 
táncstílusokat: jazzbalettot, diszkótáncot, modern táncot és show-
táncot sajátíthatnak el a növendékek. Életkor szerint az óvodás kor-
tól egészen a felnőtt korig. 
A táncosok rengeteg rendezvényen, helyszínen léptek fel az évek 
során: Győrben, Pannonhalmán és a környező településeken. 2012-
ben Engenbe, majd 2015-ben Pécsváradra, Pannonhalma testvérvá-
rosaiba kaptak meghívást, ahol fellépésükkel nagy sikert arattak. 
A felnőtt csoport tagjai a pannonhalmi rendezvények során Oláh 
Gergő, Bereczki Zoltán, valamint az Animal Cannibals együttes ol-
dalán is szerepelhettek a színpadon. 
A koreográfiákat készítik: Hegedüs Adrienn, Hegedüs Marina, Far-
kas Barbara, Nagy Luca Jázmin, Szeiman Dorina és Fekete-Csáfordi 
Renáta. A csoportba folyamatos a csatlakozási lehetőség, így tovább-
ra is vájuk a táncolni vágyó kicsiket és nagyokat minden pénteken 
15:30-tól 21 óráig, valamint kéthetente szombaton 12:00-14:00 óráig. 

Fekete-Csáfordi Renáta

Pannonhalma az utóbbi évek során a kistérség központjává fejlő-
dött, ennek következtében az intézményünkbe látogatók száma is 
jelentősen növekszik. Városunk művelődési házának tevékenységi 
körébe tartozik a tehetséggondozás, így helyet biztosítunk amatőr, 
fiatalokból álló művészeti csoportok részére is, továbbá támogatjuk 
azok működését. 

Szeptembertől - a nyári szünetet követően - tovább folytatódnak a 
klubfoglalkozások és szakkörök.  Jelenelg az alábbi csoprtok működ-
nek az intézményben: 

Baba-Mama Klub: kéthetente csütörtök, 9:30-11:00 óra
Black Diamond Jazzbalett: minden péntek, 15:30-21:00 óra
kéthetente szombat, 12:00-14:00 óra
Diabetesz Klub: minden hónap első kedd, 17:00-19:00 óra
Életmód Klub: minden páros hét péntek, 17:30-19:30 óra
Idősek tornája: minden kedd, 16:00-17:00 óra
Jóga csoport: minden szerda, 18:00-20:00 óra
Kézimunka Varázs Kör: minden hétfő, 16:30-18:30 óra

Kosárfonó Műhely: minden kedd, 16:30-20:00 óra
Modern Tánc: minden szerda, 16:00-19:00 h, 
minden szombat, 9:00-12:00 h
Őszikék Nyugdíjas Klub: minden hónap 3. szerda, 17-19:00 óra
Szent Márton Dalkör: minden szerda, 15:30-18:00 óra
Tai-chi: minden kedd, 18:00-20:00 óra

2018. szeptemberétől új csoportok indultak a művelődési házban, 
melyek a következők:
ZONA EDZÉS: minden hétfőn 18 órától
AIKIDO EDZÉS: minden hétfőn és csütörtökön 18 órától

Hogy minél jobban megismerhesse a város lakossága a klubok, 
csoprtok munkáját, ezért a városi újságban minden alkalommal 
részletesebben bemutatunk belőlük kettőt.

Az alábbiakban a Black Diamond tánccsoport és a 
Kézimunka Varázs Kör mutatkozik be: 

PEZSGŐ CIVIL ÉLET A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN - 3. rész

A Kézimunka Varázs Kör 2005. október 8-án alakult. Nekünk, tagok-
nak az adott ösztönzést a kézimunka további megismerésére, hogy 
családi körben már kisgyermekkorunkban megkedveltette velünk 
édesanyánk és nagymamánk a kézimunkázást. Kötöttünk, horgol-
tunk, hímeztünk. Ennek folytatása az iskolában volt.

A klub vezetését elképzelésekre építettük, mivel nem volt ezen a 
téren szakmai képzettségünk és gyakorlatunk. Kezdetben kéthe-
tenként, majd heti rendszerességgel találkozunk a helyi művelődési 
házban az érdeklődőkkel. Figyelembe vettük az igényeket, ugyanak-
kor azt is, hogy a résztvevők milyen alappal és gyakorlattal indulnak 
a kézimunkázás területén. 

Az eltelt idő alatt tagjaink többségében kicserélődtek. Az igényeknek 
megfelelően előtérbe került a kötés, horgolás, papírfonás, varrás, 
hímzés és egyéb kreatív munkák. Kötöttünk sálakat, sapkákat, zok-
nit, párnát, pulóvert. 

Horgoltunk karácsonyi díszeket, csillagokat, csengőket, angyalkákat. 
Mellette gondolatban sütünk, főzünk a mindennapokra és az ünne-
pekre, rendszeresen részt veszünk a Városi gyermeknapon is. 

Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődőket minden hétfőn 16.30 
órától.

Borbély Gizella

Kézimunka Varázs Kör

Az egyes  csoportokról bővebb 
infromációkat a művelődési házban 
személyesen, vagy a 06 96 471 733-as 
számon kaphatnak. 

Black Diamond tánccsoport
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FELNŐ A TUDATOSABB 
ÁLLATTARTÓ GENERÁCIÓ?
Az állatok világnapján világszerte az állatok 
védelmére hívják fel a figyelmet.
A kisállatok tartásával kapcsolatos 
szokások az utóbbi években gyökeresen 
megváltoztak, az Y generáció, a fiatal 
felnőttek például legalább olyan kiemelt 
figyelmet szentelnek házi kedvenceiknek, 
mint amennyire tudatosak az életmód-
jukkal kapcsolatban. Mi jellemzi korunk 
állattartását? Tényleg jobban figyelünk a 
háziállatainkra, mint saját magunkra? 

Az állatok világnapját 1931 óta tartják szá-
mon. Az eredetileg Olaszországból indított 
kezdeményezés célja, hogy 
megfékezzék a vadon élő álla-
tok pusztulását, később pedig 
ezt a mozgalmat a házi-, illetve 
haszonállatokra is kiterjesz-
tették. Az állatok világnapját 
azóta is október 4-én ünneplik, 
Ferenc napján, ezzel emlékez-
ve Assisi Szent Ferencre, az 
állatok védőszentjére. A világ-
nap alkalmából a Boehringer 
Ingelheim utánanézett, mik az 
aktuális nemzetközi trendek a 
kisállattartás területén. 

Egyre többen fogadnak 
otthonukba házi kedvencet. 
Mi sem mutatja jobban az ál-
latokhoz való ragaszkodást, mint az, hogy az 
állattartók fele családtagnak tekinti a házi 
kedvencét. Európában körülbelül 80 millió 
háztartásban tartanak legalább egyféle kisál-
latot, hazánkban pedig az otthonok harma-
dában él kutya vagy macska. Az Egyesült Ál-
lamokban ez az arány sokkal magasabb, ott a 
háztartások 68%-ában van háziállat, míg ez 
az arány 1988-ban még csak 56% volt.

Az urbanizációnak köszönhetően nemcsak 
egyre többen költöznek a városokba, de a 
lakásokban tartott kisállatok száma is növek-
szik. Ez a trend a választott kutyák méreté-
ben is tükröződik, míg a kisméretű kutyák 
száma folyamatosan növekszik, a közepes-, 
illetve nagyméretű ebeket egyre kevesebben 
választják.

A szeretet és törődés nem anyagiakban 
kimutatható
A gazdik nem pénzben mérik a törődést, hi-
szen egy 2014-es felméréshez képest mára 

jelentősen csökkent azoknak a száma, akik 
a gazdasági helyzetre hivatkozva kevesebbet 

költenek kedvencükre, sőt, a legtöbb állattar-
tó azt állítja, hogy a gazdasági helyzet egyál-
talán nem befolyásolja az állattartási szoká-
sait. A kényeztetés is egyre jobban elterjedt, 
elég csak megnézni a jutalomfalatot vásárlók 
számának növekedését, a kutyatartók 
95%-a, a macskatartók 80%-a és az egyéb 
kisállattartók 88%-a vásárol valamilyen ju-
talomfalatot a kedvencének.

Az állatok hatása a környezetükre
Sokszor hangoztatott tény, hogy a háziállatok 
pozitív hatással vannak a gazdikra. Az állat-
tartók 80%-a örömet és lelki támogatást kap 
a kedvencétől, a megkérdezettek 66%-a pe-
dig állítja, hogy az állatok segítenek a stressz 
és a szorongás legyőzésében, sőt, kedvence-
ik hatására alacsonyabb a vérnyomásuk, és 
több mozgást is végeznek.

A négylábú kedvencek éppen ezért kedvelt 
társak lehetnek a munkahelyen. Szakembe-
rek összehasonlították azokat a cégeket, ahol 
beengedik, és ahol kitiltották a háziállatokat. 
A kutatók egy héten keresztül vizsgálták a 
dolgozóktól vett nyálmintákat, amelyek alap-
ján kimutathatóan alacsonyabb volt azon 
munkavállalók stressz-szintje, akik kutyaba-
rát munkahelyen dolgoztak. 

Azonban minden éremnek két oldala van, 
így az állattartásnak is megvannak az árny-
oldalai. Általánosságban elmondható, hogy 

a kisállat-tulajdonsok szerint a háziállatok 
tartásának hátrányai közé tartozik az állat el-
vesztése miatt érzett fájdalom, a rendszeres 
takarítás, illetve rendben tartás, a különböző 
költségek (megfelelő állateledel, gyógysze-
rek), valamint az utazás során úgynevezett 

„kisállatszitter” keresése, aki ideiglenesen 
gondját viseli az otthon maradt háziállatnak. 
Sőt, a kis kedvencek tökéletes beszélgetés-
kezdeményező témát is biztosítanak. Az 
emberek több mint 60%-a szívesen beszél 
a háziállatáról, ami biztos alapja lehet az 
ismerkedésnek. A kis kedvencek azonban 
nemcsak új barátságok megkötésében se-
gíthetnek, de a gazdik 70%-a úgy gondolja, 
hogy a háziállat közelebb hozza egymáshoz 
a családtagokat, és felelősségre tanítja a gye-
rekeket. 

         Milyenek a jövő állattartói?
A fiatal felnőtteket aktívan foglalkoz-
tatja az állatok jólétének kérdése, az Y 
generáció tagjai egy új szintre emelték 
az állattartást, kedvenceiket már-már 
egyenrangú, emberi félként kezelik.
Kimutatható, hogy sokkal gyakrab-
ban viszik állatorvoshoz kedvenceiket, 
akiknek aztán szívesebben adnak szá-
jon át adható, ízesített gyógyszert és 
vitaminokat. Az is kiderült, hogy bizo-
nyos szolgáltatásokra – mint például az 
állatok nappali felügyelete – szívesen 
költenek. Ha pedig a felügyelet nem 
megoldható, akkor magukkal viszik 
kedvenceiket az éttermekbe, szórakozó-
helyekre is. Emellett elmondható, hogy 
előszeretettel lepik meg a kedvencüket 
egy-egy jeles alkalomból, és szívesen 

költenek ajándékokra. 
Az adatok alapján az állattartók 41%-a új 
házi kedvencet keres, amint az előző négylá-
bú társa elhunyt. Aki tehát egyszer elkötelezi 
magát egy háziállat mellett, az egy örök élet-
re választ magának szenvedélyt. Ezért tartja 
a Boehringer Ingelheim is szívügyének az 
állattartást, termékeikkel az év minden nap-
ján az állatok egészségét és jólétét támogatja. 

„Magyarországon szintén megfigyelhető az 
Y generáció egyre tudatosabb magatartása 
a kisállattartásban, és összességében véve 
elmondható, hogy egyre több házi kedvenc 
költözik a városi otthonokba, azonban a ha-
zai állattartási kultúrának még mindig sokat 
kell fejlődnie, míg eljut a nyugati országok 
szintjére” – tette hozzá Kopasz Gábor, a 
Boehringer Ingelheim állatgyógyászati diví-
ziójának vezetője.

További információ:
Környei ÁgnesWell - PR Ügynökség

Mobil: +36  30 971 4535
E-mail: a.kornyei@well.hu
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A Trombózis Világnapja kezdeményezés már ötödik éve hívja fel 
október 13-án a figyelmet erre a gyakran elhanyagolt és félreértett 
betegségre. Fontos a tudatosság növelése, hiszen napjainkban min-
den negyedik ember halálát valamilyen vérrögből adódó probléma 
okozza. A három leggyakoribb, halálos végkimenetelű kardiovasz-
kuláris betegség esetében vérrög is szerepet játszik.  Ahhoz, hogy 
az aggasztó statisztikákon javítani lehessen, nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a betegség felismerésére, az időben történő kezelésére, majd 
a további kockázatok megelőzésére.

A Trombózis Világnapját 2014 óta október 13-án tartják, ekkor van 
ugyanis a német származású, a trombózis felismerésében és megér-
tésében úttörő tudós, Rudolf Virchow születésnapja. A fontos kez-
deményezés célja, hogy világszinten hívja fel a figyelmet a trom-
bózisra, annak kockázati faktoraira, jeleire, tüneteire és kezelési 
formáira, hogy ennek köszönhetően csökkenjen a betegségből adódó 
rokkantság és halálozás száma. A világnaphoz kapcsolódó mozgalom 
támogatja az Egészségügyi Világszervezet célkitűzését, amelynek 
megfelelően 2025-ig 25%-kal szeretnék csökkenteni a nem fertőző 
betegségek által okozott korai halálozások mértékét. 
Milyen fajtái lehetnek a trombózisnak?

A trombózis kifejezés abnormális, életveszélyt jelentő vérrögre utal, 
amely az artériában vagy a vénában alakul ki. A vénában kialakuló 
vérrög legtöbbször a végtagokban – leginkább a lábakban - vagy a 
medencében jelentkezik, mélyvénás trombózisnak is nevezzük. Az a 
rög, amelyik leválik és a vérárammal a tüdőbe jut, tüdőembóliaként 
ismert. A mélyvénás trombózis és a tüdőembólia együttes neve pedig 
vénás tromboembólia.

Az artériás trombózis az artériában kialakuló vérrögre utal. Kül-
önösen veszélyes formája a szívkoszorúérben keletkező rög, amely 
a szívbe áramló vér útját gátolja és a szívroham mögött húzódó okot 
jelenti. Az artériából az agy felé áramló vérrög pedig a stroke egyik 
fő forrása.

Miről ismerhető fel a trombózis?
Mélyvénás trombózis kialakulásakor a végtagokban fájdalom 
érezhető, érzékenység és melegségérzet, pirosság és püffedés jelent-
kezhet.

Tüdőembólia esetén pedig a következő tünetek léphetnek fel: megm-
agyarázhatatlan légszomj, szapora légzés, mellkasi fájdalom (amely 
mély lélegzetvételnél erősödik), gyors szívverés, szédülés vagy ájulás. 
Az artériában a pitvarfibrilláció, a szívritmuszavar egyik legveszélye-
sebb formája is okozhatja vérrög kialakulását. A pitvarfibrilláció nem 
mindenkinél jelentkezik tünetekkel, másoknál viszont szabálytalan 
szívverés, erős szívdobogás, légszomj, fáradtságérzés, szédülés és 
mellkasi fájdalom léphet fel.

Hogyan lehet csökkenteni a rizikófaktorokat és megelőzni a vér-
rögök képződését?
A vérrögök kialakulását első sorban egészségtudatossággal, megfelelő 
életmóddal lehet megakadályozni. Fontos a helyes, vitamindús és 
rostban gazdag táplálkozás, a napi 2-3 liternyi folyadékbevitel, a túl-
súly leadása, a rendszeres mozgás és a dohányzás mellőzése.
Azoknak, akiknél megállapították a trombózis veszélyét vagy már es-
etleg érintettek is voltak a betegségben, még nagyobb figyelmet kell 
fordítaniuk a megelőzésre. Ennek egyik formája lehet az orvos által 
felírt, szájon át alkalmazható véralvadásgátló gyógyszer. Az ilyen in-
novatív vérhígító készítmények, más néven antikoaguláns terápiák 
megállítják a vérrög képződését, így csökkenhet rög kialakulásából 
adódó veszély a lábban, a tüdőben, és elkerülhető a stroke is. Emel-
lett alkalmazható kompressziós harisnya és ma már rendelkezésre 
állnak különböző mechanikus kompressziós eszközök is.

NE HAGYJA, HOGY 
A TROMBÓZIS AZ 
ÉLETÉRE TÖRJÖN! 
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TÚRÓS-MEGGYES 
Honner Erika ajánlásával  

Hozzávalók: 
0,5 kg túró, 6 tojás, 15 dkg tejföl, 16 dkg kristálycukor, 1 csomag 
vaníliáscukor, 14 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 1 citrom reszelt héja, 
mazsola ízlés szerint, magozott meggy

A hozzávalókat a fenti sorrendben jól összekeverjük. Közepes méretű tep-
siben, 200 C°-ra előmelegített sütőben 30 percig sütjük. 
Porcukrozzuk, szeleteljük, majd tálaljuk.
ISTENI...

ALMÁS PITE                               
Kaczor Adél ajánlásával

Hozzávalók:
30 dkg liszt, 12 dkg zsír (15 dkg vaj is jó) 
1 pohár tejföl (kb. 2 nagy evőkanál), 2 
tojás sárgája, 8 dkg cukor, csipet só

A hozzávalókat összegyúrjuk. Addig pi-
hentetjük, amíg kb. 2 kg almát megresze-
lünk, cukrozzuk, fahéjjal ízesítjük, és be-
lereszeljük 1 citromnak a héját. Zsírozott, 
lisztezett tepsibe nyújtjuk a tészta felét, és 
a kifacsart almát rápakoljuk. Erre jön a 
tészta, amit megszurkálunk, hogy a gőz 
távozni tudjon, és lassan (erős egy órát), 
közepesen meleg sütőben barnára sütjük. 
Porcukrozva csinosabb, de én – ha csak 
lehet – kerülöm a felesleges cukrozást. 
A kifacsart almalé leszűrve, hűtve, szódá-
val isteni üdítő!

KAKUKKFÜVES SZIRUP 
Steczina Mónika ajánlásával 

Hozzávalók: 5 db vöröshagyma héja, 1 kg kristálycukor, 
250 g méz, 1 csokor friss kakukkfű

1 liter vízben megfőzzük a hagymahéjakat. A cukrot 
karamellizáljuk, ráöntjük a mézet, majd a főzetet hagy-
mahéjak nélkül. Beletesszük a kakukkfüvet. Egy napot 
állni hagyjuk, szűrjük, üvegekbe töltjük.
Amikor kapar a torok, köhög a gyermek, kanalanként 
csepegtetjük a természet és a mi szeretetünk gyógyító 
erejét.

pannonhalmi háziasszonyok ajánlásával 
őSZI RECEPTEK                  

Ha még több reseptre kíváncsi, megtalál bennünket a 
Facebookon PANNONHALMI RECEPTCSERÉLGETŐ 

KLUB néven. Jó sütés-főzést kívánunk! 
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19. péntek- ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06 96 471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu

5-11. hétfő-vasárnap  MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK / Helyszín: Főtér és egyéb helyszínek 
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06 96 471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu

9-11. péntek-vasárnap MÁRTON NAPI PINCEJÁRÁS 
Helyszín: Pannonhalma és környéke - Szervező: Borpromo Kft. / www.borpromo.hu

15. csütörtök  PANNON ESTÉK - Előadó: SOÓKY ANDREA grafológus
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, 9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor utca 25. 
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06 96 471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu 
Jegyár: 1500 Ft, Városkártyával: 1200 Ft. Jegyek válthatók a pannonhalmi Tourinform irodában. 
Bővebb információ: 96 960 072-es telefonszámon.

18. vasárnap  ÚJBORVERSENY 
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
Szervező: Pannonhalmi Szent Márton Borrend / Tel.: 70 603-6100 / E-mail: nagymester@pannonhalmiborrend.hu

24. szombat  A SZENT MÁRTON BORREND ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE és ÚJ TAGOK AVATÁSA 
Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum  
Szervező: Pannonhalmi Szent Márton Borrend / Tel.: 70 603-6100 / E-mail: nagymester@pannonhalmiborrend.hu

24. szombat  TŰZOLTÓ BÁL 
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Szervező: Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
Tel.: 96 471-564, 20 382-6283 / E-mail: info@pannonhalmavte.hu
 

1. szombat  ADVENTI ELSŐ GYERTYAGYÚJTÁS 
Helyszín: A Főapátság előtti téren 
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  /  E-mail: info@osb.hu

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK!

VÁROSIVÁROSI

november

október

december
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